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ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ از ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روزاﻧﻪ ۲۰۰۰
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ از ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ رد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر در ﮔﻤﺮﮐﺎت اﻋﻼم
ﮐﺮد  :ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ادﻋﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻌﻄﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮔﻤﺮک
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ؛ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه از
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ادﻋﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از زﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﺎ
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﮐﺎﻻ  ۲۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻫﻢ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﺣﺎل
ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺖ.
رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯽ ﻓﻼح ﺧﻮﺷﺪل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﮔﻤﺮک اﯾﻦ ﺑﻨﺪر روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰۰ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و در اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ذﺧﯿﺮه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،داﻧﻪ
روﻏﻨﯽ ،ﺷﮑﺮ ،روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ و… ..اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﻤﺮک
ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( درب ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻠﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ دو ﻻﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت
ﺗﺎ ﺷﺶ ﻻﯾﻨﻈﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
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