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اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗـﺎ  ۱۵۰درﺻـﺪی ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺮﻧـﺞ ﻫـﺎی وارداﺗـ و ﻧـﺮخ ﺑﯿـﺶ از  ٤٢ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﻤ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮﻓ از دو ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺑﺨﺸ از واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز أﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .از آن زﻣﺎن در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮاﻧﻌ در ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧ ﺗﺎ  ٤٢ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮرم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧ از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۳ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرده
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۷.۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧ ﺣﺘ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻣﺮز  ٣٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ أز آن در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٩٧٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه وﻟ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۳ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن و در
اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  ۲۴ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۹ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۵۰درﺻﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد.
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واردات  ٩٣٦ﻫﺰار ﺗﻨ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺮرﺳ آﻣﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۹۳۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
 ۸۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﻧﺞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮدی  ۳۶ﻫﺰار
ﺗﻨ ﺑﺮﻧﺞ در ﮔﻤﺮک و ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ.
در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ از ﮔﻤﺮک ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺣﺘ در اﻧﺘﻘﺎدات ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﻨﺎدر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻤﺮک ﻣﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺪ رﻫﯿﺮی اﻗﺪام و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
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