
بررسي صورت گرفته 
در 10 قلم نخست 
كاالهاي وارداتي 
به لحاظ ارزشي 

طي سال 1399 كه 
حدود 59درصد از 
وزن و 25درصد از 
ارزش كل كاالهاي 

وارداتي سال گذشته 
را به خود اختصاص 

داده اند، مشاهده 
مي شود حدود 
4 درصد از وزن 

كاالهاي مذكور به 
كاالهاي مصرفي و 

عمدتا از نوع كاالهاي 
اساسي مانند برنج 

اختصاص پيدا كرده 
است
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باال و پایين كاالهاي وارداتي كشور در سه سال گذشته به روایت آمار 
قصةازآبردشدهها

تاریخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

واردات
این شماره

تحريم كه به جان اقتصاد يك كشور مي افتد، شکل 
معمول واردات و صادرات به هم مي ريزد و معموال 
تحديد واردات يکي از نخستين  راهکارهايي است 
كه به ذهن تصميم گيران اقتصادي مي رسد تا مگر ارزبري كنترل شود. واقعيت اما اين است 
كه اين ِقسم تصميم ها تبعات منفي بســياري براي توليدكننده و مصرف كننده كاالها به 
همراه دارد. براي مثال، در حدود سه سال گذشته با سياستي كه دولت وقت براي محدوديت 
واردات وضع كرد، كاالهاي زيادي امکان واردات به كشور را از دست داده اند. هر چند اين 
سياست با محوريت كاالهاي مصرفي و كاالهايي كه نمونه داخلي دارند اجرايي شده اما در 
عمل در بدنه اقتصادي كشور مشکل ساز شده اند؛ يا به افزايش قاچاق دامن زده اند يا بساط 
انحصار تازه اي را فراهم كرده اند. آيا ممنوعيت واردات خودرو به كاهش قيمت خودروي 
خارجي در ايران كمك كرد؟ آيا جز اين است كه هياهوي ممنوعيت واردات گوشي تلفن 
باالتر از 300هزار يورو، تنها به افزايش قيمت تلفن همراه دامن زد؟ در كنار همه اين باال و 

پايين ها، با وجود آنکه واردات بيش از 2500قلم كاال به ايران با همين تفاسير ممنوع شده 
بود، كاالهاي عجيبي هم به كشور وارد شدند؛ از شيلنگ گرفته تا آب پنير. بررسي  فهرست 
كاال هاي وارداتي كه توسط گمرك ايران منتشر مي شــود، نشان مي دهد كه 40رديف از 
كاال هاي وارد شده، عجيب و غيرقابل باورند و به هيچ فناوري خاصي براي توليد در داخل 
نياز ندارند. نتيجه چندين دهه تمركز بيش از حد بر صنايع بزرگ )فوالد، پتروشيمي، معدن 
و...( و رهايي صنايع ميان رده و پايين رده باعث شده كه تنها در سال99 و سه ماه ابتدايي1400 
بيش از 623ميليون دالر يا به عبارتي 15هزار و 587ميليارد تومان )در حدود 228هزار تن( 
كاالي هاي عجيب و غريب به كشور وارد شده باشد؛ كاالهايي كه توليد آنها مزيت اقتصادي 
نمي خواهد و در كيفيت نيز مي توان به راحتي با نمونه هاي وارداتي رقابت كرد. زيپ، سنجاق 
قفلي، قيچي، برف پاك كن، كاغذ روزنامه، ميخ، پيچ، سر بطري، دكمه لباس و... بخشي از 
كاال هاي عجيب وارد شده را تشکيل مي دهند. اين گزارش روايتي از اتفاقاتي است كه در 

اين چند سال اخير از سر واردات كشور گذشته است.

مائده اميني
روزنامه نگار

در سال99
 40رديف كاالي 

عجيب وارد 
كشور شده است

فهرست این 
40كاال براساس آمار 
منتشرشده از گمرك 

به قرار زیر است:

 قيچي، قاشق و چنگال، 
مدادپاك كن، بست 

فوالدي شيلنگ، 
صابون، كاغذ روزنامه 
به شکل رول يا ورق، 

تخم چمن براي كشت، 
ساير بذر سبزيجات، 
درز بند، واشر، چوب 
و قرقره ماهيگيري، 
دكمه لباس، اجزا و 

قطعات فندك، ميخ، 
پيچ، ضايعات كارتن، 
مدادتراش و تيغه آن، 

عينك و محافظ چشم، 
انواع توتون و تنباكو، 

قفل و قطعات آن، اشياي 
دفتر كار مانند گيره 
نامه، منگنه، سگك 
كمربند، نوار جلوي 
پوشك، زردچوبه، 

الستيك فرقون، كلنگ، 
زغال چوب، پنبه، كارتن 

و جعبه، تيغه چاقو، 
داس، آناناس، سربطري، 

زيپ، عطرپاش و ديگر 
پاشنده ها، مدادنوكي 

و مغزي مداد، گچ 
خياطي، سنجاق قفلي، 

برف پاك كن و تيغه 
آن و...

 وزن 40كاالي 
ذكرشده چيزي حدود 
228هزار تن برآورد 

شده است. 

ارزبران بزرگ
 سالي كه گذشت 

  جزئيات آمارهاي گمرك در سال گذشته حاكي از اين 
است كه 4هزار و 959قلم كاال در فهرست وارداتي كشور 
جا گرفته است كه ارزشي معادل 38ميليارد و 893ميليون 

دالر دارد.
  يك سوم ارزش واردات به 30 قلم عمده اختصاص دارد.

  در ميان اقــام عمده، »ذرت دامي«، »گوشــي تلفن 
همراه«و »برنج« در ســکوي اول تا سوم واردات به لحاظ 

ارزش قرار دارند.
  9ميليون و 865هزار تن »ذرت دامي« به ارزش 2ميليارد 
و 506ميليون دالر در سال 99 وارد كشور شده و اين كاال را 

صدرنشين واردات به لحاظ ارزش كرده است.
  جايگاه دوم واردات در اختيار »گوشي تلفن همراه« به 
لحاظ ارزش است كه سهم آن به لحاظ وزني 5هزار تن و به 

لحاظ ارزشي 2ميليارد و 436ميليون دالر است.
  در سال كرونا همچنين »برنج« با وزن يك ميليون و 34هزار 

تن و ارزش 925ميليون دالر وارد كشور شده است.
  كاالهاي ارزبر سال 99در سه گروه سرمايه اي، واسطه اي 
و مصرفي معرفي شدند. بيشترين سهم واردات در سال 
گذشته متعلق به كاالهاي واســطه اي بوده كه در فرايند 

توليد مورد استفاده قرار مي گيرد.
  در بررســي صورت گرفته در 10 قلم نخست كاالهاي 
وارداتي به لحاظ ارزشي طي سال 1399 كه حدود 59درصد 
از وزن و 25درصد از ارزش كل كاالهاي وارداتي ســال 
گذشــته را به خود اختصاص داده اند، مشاهده مي شود 
حدود 4 درصد از وزن كاالهاي مذكور به كاالهاي مصرفي 
و عمدتا از نوع كاالهاي اساسي مانند برنج اختصاص پيدا 

كرده است. 
  حدود 54درصد از وزن وارداتي ها به كاالهاي واسطه اي 
عمدتا از نوع كاالهاي اساسي مانند ذرت دامي، كنجاله، 
دانه هاي روغني ســويا و مخلوط هاي گندم و... و بخش 

ناچيزي به كاالهاي سرمايه اي اختصاص داشته است.
  در كاالهاي مصرفي، گوشي تلفن همراه بيشترين ارزش 

واردات را به خود اختصاص داده است.
  در كاالهاي واسطه اي، بيشترين ارزش واردات مربوط به 

ذرت دامي بوده است. 
  در كاالهاي سرمايه اي نيز دستگاه گيرنده و فرستنده از 
نوع SDH  به ظرفيت 155مگابيت بر ثانيه )STM1( و باالتر، 

بيشترين ارزش واردات را ثبت كرده است.
  ميزان واردات كشــور براســاس اطاعات موجود و 
مقدماتي سال 1399، با كاهشي معادل 6درصدي در وزن و 
12درصدي در ارزش دالري در مقايسه با مدت مشابه سال 
1398، به ترتيب به ارقام 33ميليون و 736هزار تن در وزن 

و 38ميليارد و 893ميليون دالر در ارزش رسيده است.

از كجا و چقدر مي خريم؟
   طبق آماري كه اتاق بازرگاني تهران منتشر كرده است، در چهارماه ابتدايي 
سال جاري، در ميان شركاي اصلي تجاري ايران، امارات متحده عربي در صدر 

صادركننده كاال به ايران است.
  پس از امارات، چين با 3.1، تركيه با 1.5، ميليارد دالر و آلمان با 563 و سوئيس 

با 539 ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار دارند.
   برآوردهاي ابتدايي منتشرشــده از وضعيت تجاري ايران در چهارماه 
ابتدايي سال جاري نشان مي دهد كه در تير ماه امسال ميزان واردات كاال در 
ايران به 4.3 ميليارد دالر رسيده كه نسبت به  ماه قبل افزايش 16درصدي 

را نشان مي دهد.

واردات ماسك
 به كام مبدعان كرونا 

   با شيوع كرونا، ماسك تبديل به يکي از كاالهاي اصلي تجاري بين كشورها 
شده است؛ ما هم از اين قاعده مستثنا نبوده ايم. 

   بزرگ ترين فروشندگان ماسك  به ايران سه كشور چين، امارات و ارمنستان 
هستند.

   چين در يك سال، 390تن ماســك به ايران با قيمت 70دالر )بر كيلوگرم( 
فروخته است. 

   آمارهاي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نشان مي دهد 
ايران در سالي كه گذشت، 485تن ماسك به ارزش 34ميليون و 779هزار دالر 

از 14كشور، وارد كرده است. 
   چين بزرگ ترين صادركننده ماسك به ايران بوده كه حدود 390تن ماسك را 

به ارزش 27ميليون و 591هزار دالر به ايران ارسال كرده است.
   هر كيلوگرم ماسك وارداتي به ايران، 72دالر به طور ميانگين قيمت گذاري 

شده است.
   ارزان ترين تعرفه واردات ماسك براي ايران، مربوط به افغانستان ) 1.1دالر( و 

گران ترين تعرفه مربوط به ارمنستان)206دالر( بوده است. 

عطرها هستند ولي  گران تر 
   ممنوعيت واردات عطر یکي دیگر از ممنوعيت هایي بود كه در سال هاي گذشته ابالغ 
شد. درواقع از اردیبهشت ماه سال 98، واردات بيش از 80درصد لوازم آرایشي و بهداشتي 

به غيراز عطریات، متوقف شد.
   نایب رئيس انجمن واردكنندگان فراورده هاي بهداشتي، آرایشي و عطریات ایران در 
این باره گفته است: 90درصد عطر موجود در بازار از طریق واردات تأمين مي شد و حاال 
وضعيت این كاال هم همانند سایر محصوالت آرایشي -بهداشتي كه با ممنوعيت واردات 

قاچاق آنها افزایش یافته است، مشخص است. 
   بيش از یك سال است كه 200كانتينر محصول آرایشي و بهداشتي در گمرك ها دپو 
شده و با وجود اینکه ثبت سفارش پيش از ممنوعيت واردات انجام شده و پول آن هم از 

سوي بازرگانان پرداخت شده اقدامي در این زمينه انجام نشده است.
   ارزش متوسط هر یك از كانتينرها حدود ۵00هزار دالر است كه تا تابستان سال99، 

نصف عمر این محصوالت رفته است. 
   عطرهاي وارداتي دپو شــده، در اصل منابع ارزي است كه تلف مي شود و این اقدامات 

به مثابه  خودتحریمي است.

سرنوشت ممنوعه ها 
ازگوشیچهخبر؟

  تابستان سال گذشته، انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبي 
طي اطالعيه اي در راستاي شفاف سازي  محدودیت واردات موبایل با ارزش 
باالي ۳00یورو، اعالم كرده كه بيش از ۹۱درصد سهم تعداد موبایل مورد 

نياز كشور زیر ۳00یورو ارزش دارد. 
 همچنين بيش از 80درصد موبایل هاي باالي ۳00یورو غيرقانوني وارد 

مي شود. 
   ممنوعيت واردات و تحدید گوشــي هایي كه اصطالحا بــه آنها لوكس و 
ارزبر مي گویند صرفا عرضه آنها را با مشكل مواجه كرده و از حجم تقاضا 

نكاسته است. 

رديف تازه واردات
 واكسن چيني عليه 
ويروس چيني

   براساس گزارش گمرك
از ۱۵  بهمن سال گذشته تا 2۱شهریورماه 
سال جاري، 4۹ميليون و 87۳هزار و 
606دوز واكسن كرونا در ۵0محموله 
وارد كشور شده است.

   حدود 82درصد واكسن هاي 
وارداتي، واكسن چيني سينوفارم 
بوده و در این دوره زماني، 
2۹محموله از این واكسن، به تعداد 
40ميليون و 726هزار و ۳۹6دوز 
وارد كشور شده است.

در تير ماه امسال 
ميزان واردات 

كاال در ايران به 
4.3 ميليارد دالر 
رسيده كه نسبت 

به  ماه قبل افزايش 
16درصدي را نشان 

مي دهد
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عجيب ترين  
كاالهاي وارداتي 

 از سال۹۵ تا سال۹8، در عين ممنوعيت هاي 
اعمال شده، كاالهاي عجيبي از مرزهاي كشور 

گذشتند و به داخل رسيدند

درسال95...
  660تن شيلنگ وارد كشور شده است. 

  751تن، زيپ لباس به كشور آمده است. 
  470هزار تن هيزم به ايران وارد شده است. 

  346تن، گاو  آهن وارد شده است. 
  152تن، قلوه سنگ به ايران وارد شده است. 

  800تن بيل و كلنگ از آن ســوي مرزها به داخل رسيده 
است. 

  800تن بند شلوار، وارد شده است. 
  31تن بند شلوار به ايران فروخته شده است. 

درسال96...
  378تن سنجاق قفلي وارد ايران شده است. 
  105تن چکش و پتك به كشور رسيده است. 

  2ميليون دالر، ميزان ارزش طشتکي است كه در اين سال 
وارد كشور شده است. 

درسال97...
  13تن سنگ پا به كشور رسيده است. 

  90تن كيسه ادرار از كشورهاي ديگر خريداري شده است. 
  400تن ميوه مصنوعي به ايران وارد شده است. 

درسال98...
  20هزار دست كله پاچه توسط ايران از كشورهاي ديگر 

خريداري شده است. 
  385تن آب پنير به ايران فروخته شده است. 

  200هزار دالر ارز از كشور براي خريد خال دندان خارج 
شده است. 

درسال99...
  درمجموع سال99 و ســه ماه ابتدايي سال جاري بيش از 

94هزار تن پنبه وارد كشور شده است. 
  25هزار تن توتون و تنباكو از آن ســوي آب ها به ايران 

رسيده است .
  23هزار تن زردچوبه، وارد شده است .

  16هزار تن صابون در ليســت وارداتي ها به ثبت رسيده 
است .

  10هزار تن كاغذ روزنامه در سال مورد بحث وارد كشور 
شده است. 

  بيش از هزار و 547تن دكمه لباس به ارزش 4ميليون دالر يا 
به عبارتي 101ميليارد تومان به كشور وارد شده است.

 697تــن زيپ بــه ارزش يك ميليــون 635هزار دالر 
)41ميليارد تومان( را از گمرك گذرانده ايم.

 51تن به ارزش 157هزار دالر در سال گذشته سنجاق قفلي 
به ايران وارد شده است. 


