
 

 صادرات مستقیم کاال از آمریکا به ایران آزاد شد

 

 :همشهری آنالین -تجارت خارجی < اقتصاد

ایسنا اعالم کرد: براساس اطالعات بدست آمده یک شرکت آمریکایی که توانسته 

های کاال به صورت مستقیم  مجوزهای الزم را نیز دریافت کند برای حمل مستقیم محموله

.اعالم آمادگی کرده استاز آمریکا به ایران   

آمریکا  داری به گزارش ایسنا، یک شرکت آمریکایی که توانسته از اوفک )واحدی در خزانه

مجوزهای الزم را بدست آورد اعالم کرده که برا های خارجی( به نام دفتر مدیریت دارایی 

.م را داردآمادگی الز های کاال از آمریکا به ایران از طریق دریا  ی حمل مستقیم محموله  

در همین زمینه خبرنگار ایسنا به سراغ عبدالحمید اسدیان، مدیرکل دفتر بازرگانی 

کشورهای اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت رفت تا صحت این خبر را جویا شود که 

.البته وی پاسخگویی به این سوال را به مسئوالن شرکت کشتیرانی ارجاع داد  

اشاره به اینکه هیچ ارتباط تجاری مستقیمی بین ایران و آمریکا وی البته چند ماه پیش با 

وجود ندارد، عنوان کرده بود که کاالهایی که در گمرک تحت عنوان واردات از آمریکا اعالم 

اند  شده کاالهایی هستند که از کشورهای دیگر و به صورت غیرمستقیم وارد ایران شده

.ستها کشور آمریکا اما مبداء اصلی ورود آن  

ها و اسناد و مدارکش درج شده که  شود در تائیدیه به گفته اسدیان هر کاالیی که وارد می

مبداء واردات آن کدام کشور بوده است و گمرک نیز بر همین اساس آمار واردات از آمریکا را 

.کند اعالم می  

آمریکا به  در همین حال خبرنگار ایسنا برای پیگیری خبر مربوط به صدور مجوز حمل کاال از

ایران به صورت مستقیم به سراغ یک مقام مسئول دیگر در سازمان توسعه تجارت رفت. 

رسانی در این زمینه نداشت اما عنوان کرد که یک  وی اگرچه تمایلی به مصاحبه و اطالع

شرکت آمریکایی برای حمل کاال از آمریکا به ایران به صورت مستقیم اعالم آمادگی کرده 

.زم را نیز در این زمینه بدست آورده استو مجوزهای ال  

های بازرگانی  ای خطاب به تمامی روسای اتاق دهد اخیرا نامه ها نشان می بررسی

سراسر کشور ارسال و در آن رسما اعالم شده است که یک شرکت آمریکایی، با مجوز 

.ان استهای انتقالی از این کشور به ایر رسمی دولت ایاالت متحده آماده حمل محموله  
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در این نامه که به امضای دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان ارسال شده، با 

های کشاورزی،  های فعال در زمینه اشاره به این مجوز حمل و نقل دریایی، از همه شرکت

دارویی، تجهیزات دارویی و بیمارستانی خواسته شده است در صورت تمایل، نوع کاال و 

.سایر نیازهای خود را کتبا به این شورا اعالم کنند تا اقدامات الزم صورت گیرد  

ایران واردات ایران از  به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک

درصد کاهش  12.29و  85.58از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب  2991ماهه سال  9آمریکا در 

میلیون دالر از  88هزار تن انواع کاال به ارزش تقریبی  29یش از یافت. ایران در این مدت ب

.آمریکا وارد کرد  

ماهه امسال در حالی رخ داده که طی دو ماه گذشته یعنی آذر و  9این افت واردات طی 

آبان ماه واردات ایران از آمریکا با رشد چشمگیری همراه بوده است. به طوری که واردات 

درصد و در آذر  57.08و  95.95ان ماه از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب کاالی آمریکایی در آب

.درصد افزایش یافت 199.75و  998.59ماه به ترتیب   

این برای نخستین بار در سال جاری است که واردات کاال از آمریکا دو ماه پی در پی با رشد 

.ر باشدای از رونق دوباره تجارت دو کشو تواند نشانه مواجه می شود که می  

مکمل های دارویی و غذایی، کره بسته بندی شده، خمیر چوب شیمیایی، دستگاههای 

محرک ماهیچه قلب، اسپرم گاو، اعضای مصنوعی بدن و تخم سبزیجات برای کشت 

.ماهه سال جاری بودند 9مهمترین اقالم وارداتی ایران از آمریکا در   

هزار دالر کاال به آمریکا صادر کرد. در  899ماهه امسال تنها حدود  9از سوی دیگر ایران در 

بین اقالم صادراتی به آمریکا اما مقدار بسیار ناچیزی در حدود دو کیلوگرم زعفران مشاهده 

.می شود که این اتفاق پس از چهار سال رخ می دهد  

 

（２） 

 

طبق گزارش های منتشر شده از سوی خبرگزاریها و رسانه های غربی شرکتهای صنعتی 

تولیدی آمریکایی در پی توافق ژنو تمایل خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعالم کرده و 

اند. از جمله این حوزه ها می توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد که اخباری مبنی بر 

.احتمال سرمایه گذاری خودروسازان آمریکایی در ایران منتشر شده است  



ت سرمایه گذاری فرانسه به ایران ظرف چند هفته آینده با توجه به سفر قریب الوقوع هیا

و سفر احتمالی دیگر هیات های سرمایه گذاری اروپایی به ایران در آینده نزدیک باید این 

سوال کلیدی را مطرح کرد که آیا هیاتی از سرمایه گذاران آمریکایی نیز به ایران خواهند 

تجارت بین ایران و آمریکا می تواند به ما  آمد؟ تا گرفتن پاسخ این سوال شاید تنها آمار

.نشان دهد که آیا روابط بین دو کشور واقعا رو به بهبود است یا خیر  
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