
 یتعال باسمه

 یاقتصاد مقاومت شکدهینامه اند 1 وستیپ

 هدف یکشورها از یواردات گندم متیق

محصول دریافت شده  از مقاصد صادراتی کشورهای بزرگ صادرکننده این 2و  1قیمت گندم وارداتی درجه در جدول زیر 

نتین و فرانسه و قیمت گندم اعالمی از سوی شورای بین المللی غالت برای دو کشور آرژا ،است. جهت خالصه سازی

 ته است. قیمت صادراتی گندم اعالمی از سوی وزارت کشاورزی روسیه مدنظر قرار گرف

و استفاده نظور تخمین اما به م ؛شود مسلما قیمت های اعالمی در جدول زیر در پایان هرروز کاری دستخوش تغییرات می

 آن در تحلیل کارشناسی، قیمت این محصول در زمان تدوین نامه مذکور مدنظر بوده است.

ی واردات نظیر احتساب هزینه های جار ،رداتییکی دیگر از نکات مهم در بررسی نهایی قیمت تمام شده گندم وا

دالر به قیمت  30تا  25 که معموال برای هر تن محصول وارداتی بین های حمل و نقل، بیمه، انبارداری و ... استهزینه

FOB  .مدنظر در جدول زیر اضافه می شود 

 قیمت گندم وارداتی
  FOBقیمت 

 «تن/دالر»

 با ارز نیمایی
«هزار تومان/کیلوگرم 24»  

 با ارز بازار آزاد
«هزارتومان/کیلوگرم 29»  

323 روسیه )درجه1(1 تومان 9255  تومان 7576   
382 فرانسه )درجه 1(2 تومان 5712  تومان 6902   

532 آرژانتین )درجه 2(3 تومان 6072  تومان 7337   

 

یمه به قیمت نهایی های حمل و نقل و بهزینه است. در این روش CIF با روشروش دیگر محاسبه قیمت گندم وارداتی 

قیمت گندم  اسبهمح .خواهد بود FOBکه برآورد بهتری نسبت به قیمت گندم در روش  شوداضافه میگندم هر تن 

 می شود. FOBبیشتر از قیمت گندم  قطعا CIFبا روش  وارداتی

 قیمت گندم وارداتی
 CIFقیمت 

 «تن/دالر»

 با ارز نیمایی
«تومان/کیلوگرمهزار  24»  

 با ارز بازار آزاد
«هزارتومان/کیلوگرم 29»  

(1)درجه روسیه تومان 0726 253  تومان 7337   

(1فرانسه )درجه  تومان 6192 258  تومان 7482   

(2)درجه  آرژانتین تومان 6552 273  تومان 7912   

 

                                                           
1 https://b2n.ir/690245 
2 https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-prices.aspx 
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 یتعال باسمه

 یاقتصاد مقاومت شکدهینامه اند 2 وستیپ

 هیهمسا یکشورها در گندم ینیتضم دیخر متیق

های ه توسط دولتکشورهای همسایه از طریق گزارش های عمومی منتشر شد در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در

ر هر سال زراعی دمذکور جمع آوری و گزارش شده است. قیمت خرید تضمینی در کشورهای مذکور بنابر شرایط مختلف 

مت های بنابراین قی د و در طی سال نیز به ندرت دچار تغییرات خاصی می شود.توسط دولت های آن کشور اعالم می شو

 گزارش شده در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در این کشورها برای سال زراعی جاری است.

 کشور
 ارزش هر تن گندم

 بر مبنای واحد پول کشور

 ارزش دالری

 هرتن گندم
 )تومان( هرکیلوگرم گندم ارزش

 «هزارتومان 24» نرخ ارز نیمابا احتساب 
دینار 560 عراق4  448 10752 

ریال 927 عربستان5  247 5928 
لیره 1650 ترکیه6  216 5184 

منات 338 آذربایجان7  237 5688 
روپیه 530 پاکستان8  210 5040 

ریال 40.000 ایران  167 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.mubasher.info/news/3614243 
5 https://b2n.ir/332616 
6 https://b2n.ir/332616 
7 https://b2n.ir/296543 
8 https://b2n.ir/877691 
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 یاقتصاد مقاومت شکدهینامه اند 3 وستیپ

 یکشاورز بخش واردات یگمرک عوارض محل از دولت درآمد

 1397در جدول زیر منابع مالی موجود از محل درآمد عوارض گمرکی دولت از واردات بخش کشاورزی مربوط به سال 

از منتشر نکرده، لذا را با جزئیات  1398ه گمرک جمهوری اسالمی ایران آمار واردات سال ارائه شده است. به دلیل آنک

در هر صورت با توجه به مصاحبه مسئولین گمرک بعید به نظر می رسد تفاوت  استفاده شده است. 1397آمار سال 

 وجود داشته باشد. 1398و  1397معناداری میان آمار واردات بخش کشاورزی سال 

 ه از محصوالتیآن دست، عوارض گمرکی کاالهای وارداتی بخش کشاورزی تنوع زیادمبنای روش محاسباتی با توجه به 

محصوالتی که  عوارض گمرکیاست. همچنین میلیون دالر بوده  10از  طی یکسال بیش ارزش وارداتی آن ها است که

و به عدد قبلی اضافه  درصد درنظر گرفته شده 5اند نیز به صورت میانگین میلیون دالر به کشور وارد شده 10کمتر از 

مذکور نیز عدد به دست آمده  درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاالهایبا محاسبه دقیق شده است. بنابراین 

 می شود. 1397میلیارد دالر در سال  1.9قطعا بیشتر از 

 

 شرح
 حجم

 )میلیون تن(
 ارزش ریالی

 )هزار میلیارد تومان(
 ارزش دالری
 )میلیارد دالر(

درآمد دولت از اخذ 

 عوارض گمرکی
 دالر(میلیارد )

درآمد دولت از اخذ عوارض 

 (هزار میلیارد تومان)گمرکی 
 «هزارتومان 24»با احتساب نرخ ارز نیما 

واردات بخش 
 کشاورزی

20  435  10 1.9 45.6 


