 637میلیون و 138هزار دالر کاال از استان اصفهان به خارج صادر شد
اصفهان -ایرنا -مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت 215 :قلم کاال به وزن  5میلیون و  76هزار تُن و به ارزش  637میلیون
و 138هزار دالر در نیمه اول امسا ل از استان به  18کشور جهان صادر شد

روابط عمومی گمرک استان اصفهان روز دوشنبه به نقل از اسداله احمدی ونهری افزود :در این مدت عمده ترین کاالهای صادراتی
از استان اصفهان محصوالت پتروشیمی به ارزش  291میلیون دالر ،آهن آالت و فوالد به ارزش  271میلیون دالر و فرش( دستباف
و ماشینی) با  71میلیون دالر بوده است.
وی اضافه کرد :صادرات استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن  12درصد و از حیث ارزش  27درصد
افزایش داشته است.
احمدی ونهری مهمترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی استان را کشور عراق با  122میلیون دالر ( 19درصد سهم) ،امارات
متحده عربی با  211میلیون دالر ( 27درصد) ،افغانستان با  222میلیون دالر ( 21درصد) ،پاکستان با  61میلیون دالر ( 1درصد) و
تایلند با  77میلیون دالر ( 6درصد) برشمرد
مدیرکل گمرک اصفهان گفت :در  1ماه اول سالجاری 21 ،هزار و  11تُن کاال به ارزش  127میلیون و  777هزار دالر به گمرک
اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  72درصد و از حیث ارزش  62درصد افزایش یافته است
وی افزود :مهمترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان در این مدت ،ماشین آالت مکانیکی  ،ماشین آالت برقی  ،اجزا و قطعات
منفصله و کاغذ و مقوا بوده است.
مدیرکل گمرک استان اصفهان اضافه کرد :عمده کشورهای صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان چین با  11درصد سهم از صادرات
به این استان ،کره جنوبی با  26درصد ،ایتالیا با  22درصد و آلمان با  21درصد بوده است.
وی گفت :با راه اندازی و استفاده از سامانه پنجره فرا مرزی شاهد افزایش  16درصدی درآمد گمرک استان اصفهان هستیم.
احمدی ونهری اضافه کرد :در  1ماه اول سالجاری این اداره کل بالغ بر یکهزار و  16میلیارد و  167میلیون ریال درآمد کسب و به
خزانه واریز کرد.

وی گفت :گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در این مدت ،تشریفات امور مسافری بالغ بر  111هزار مسافر را انجام داده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  9درصد کاهش داشته است.
احمدی ونهری اعالم کرد :همچنین واحد قضایی گمرک اصفهان 171 ،فقره پرونده مظنون به قاچاق کاال و به ارزش  199میلیارد و
 212میلیون ریال رسیدگی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  21درصد افزایش و از حیث ارزش  17درصد
رشد داشته است.
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