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 بسمه تعالی

 چکیده

نرخ رشد  . بر اساس آمار گمرک،با تحوالت قابل توجهی روبرو بوده استتاکنون  22از فصل سوم سال  ،خارجی کشور بازرگانی

ول ا سه فصلدر به طور متوسط  ه بود،رسیدبه دوره مشابه سال قبل درصد نسبت  11به  ،22در سه ماهه چهارم کشور که واردات 

بهبود قابل  نشان دهندهکه  میلیون دالر  بالغ شد 16412به  سال قبلدرصد افزایش نسبت به رقم متناظر  1151با ، 1121سال

به واردات محصوالت صنعتی  21سال  نه ماههدرصد واردات در  62 الزم به ذکر است کهخارجی است. تجارت توجه در بخش 

 اختصاص داشته است.

ی است. بهبود این گروه از واردات که از انکته مهم دیگری که الزم است مورد توجه قرار گیرد، رشد قابل توجه کاالهای واسطه

همچنان ادامه یافت، به نحوی که متوسط رشد نه ماهه آن نسبت به دوره  21آغاز شده بود، در نه ماهه سال  22چهارم سال  فصل

جمله واردات  ای، این روند رشد برای سایر کاالهای وارداتی ازدرصد ثبت شده است. عالوه بر واردات واسطه 251مشابه سال قبل، 

شود. درصد برآورد می 41ادامه پیدا کرد. متوسط رشد نه ماهه این گروه از کاالهای وارداتی،  21ای نیز در سال کاالهای سرمایه

که در این فصل رشد نحوی ای شتاب رشد واردات کاهش یافته به ای و سرمایه، در هر دو گروه واسطه21در فصل سوم سال 

 درصد به ثبت رسیده است. -152درصد و رشد واردات واسطه ای برابر  1251سبت به مدت مشابه سال قبل برابر ای نواردات سرمایه

رشد  درصد 1.51بیانگر ، 21ماهه سال  نهبرای  ،ISICبندی ، بر اساس طبقهمنعکس شده در آمار گمرک ارقام صادرات غیرنفتی

سال  اههم نهتوان گفت که در گمرکی نیز می های کاالیی در صادراتگروه. از نظر سهم باشدمینسبت به دوره مشابه سال قبل 

 21 نه ماهههر تن کاالی صادراتی در  ارزش. مقایسه بوده است درصد .1و  64به ترتیب ، سهم کاالهای صنعتی و کشاورزی 21

وری شده نظیر کاالهای های فرآد ناشی از افزایش سهم کاالتوانی است که میدرصد 14 رشد از حاکیمدت مشابه سال قبل با 

 است. 1121 آذر درضعیت تجارت گمرکی کشور وخالصه  ، بیانگر1جدول  باشد. صادرات از کل صنعتی

 یگمرک تجارت تحوالت خالصه -1 جدول

 
 ماخذ: محاسبات دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس آمار گمرک
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 صادرات گمرکی

میلیون  21112درصاد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل از آن به   1.51ارزش صاادرات گمرکی با   1121ساال  در نه ماهه 

درصد  156که نسابت به رقم مشابه سال قبل،  بالغ شاد  هزار تن  11761د. در همین مدت وزن کاالهای صاادراتی به  یدالر رسا 

 د از صادرات کشور است.بیانگر افزایش قیمت دالری هر واحو  دهدکاهش را نشان می

درصد ارزش  64، 1121ماهه نخست سال  در نه ،ISIC بندیطبقه اساس بر ،مار تجارت گمرکیکه طبق آصادرات صنعتی کشور 

تحول مثبت درصد رشد داشته است.  652 نسبت به مدت مشابه سال قبلدر این مدت  کشور را به خود اختصاص داده، صادرات

 -251 و -454به ترتیب  22و  21 هایماهه سال در نه های رشد متناظرنرخ کهمذکور در صادرات گمرکی در شرایطی حاصل شده 

 صادرات صنعتیکل درصد  71 معادل هاآن ارزش دالری کهکشور  صادرات صنعتیاز پنج رشته فعالیت اصلی  درصد بوده است.

های غذایی، های حاصل از پاالیش نفت خام، فلزات پایه، فرآوردههای شیمیایی، کک و فرآوردهفرآورده، عبارتند از: مواد و است

صدی نسبت به مدت در 252 شاهد کاهش، 21های معدنی غیرفلزی که در سال به جز گروه فرآورده. های معدنیسایر فرآورده

ی، کک های شیمیایگروه مواد و فرآودهکه نحوی به  بهبود یافتهگر وضعیت صادرات در چهار گروه دی است، بودهمشابه سال قبل 

درصد و  2156درصد،  2156درصد،  1.56های غذایی به ترتیب رشد های حاصل از پاالیش نفت خام، فلزات پایه، فرآوردهو فرآوده

 جدول، در تولیدات صنعتی تعلق داردبه گروه تجارت گمرکی کشور درصد  64که  از آنجا .(2جدول ) انددرصد را تجربه کرده 152

 .است شده ارایه ISICبندی دو رقمی کدهای طبقه براساس ،، مقادیر ارزش و رشد صادرات و واردات تولیدات صنعتی1و  2

 صادرات ارزش دالری . در جدول مذکور،ارایه شده است  4 جدول، 21ماهه منتهی به  روند صادرات در نه تردقیق بررسی رایب

و آذر سال قبل و  21بندی بانک مرکزی، درصد رشد ارزش دالری کاالها نسبت به آبان طبق طبقه های مختلف کاالییگروه

کاالهای کشاورزی و کاالهای صنعتی که بیشترین سهم از کل صادرات ارزش دالری  .داده شده استنشان  هاآن سهمهمچنین 

 اند.درصد رشد داشته 1156و  1154صادرات را دارند، در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 

در آذر ماه  دهد.نشان می 1121ه اول ماه های کاالیی در نهبه تفکیک گروه کاالهای صادراتی را قیمت دالری هر تن، 1جدول  

که  دالر رسیده است 1.2درصد افزایش نسبت به آبان ماه به  451به طور متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی با  1121سال 

 یافته است. افزایشدرصد  2257، 1122نسبت به آذر ماه سال 

ارزش دالری صادرات در فصل  دهد.نشان می 1121گروه اصلی صادرات را در سه فصل اول سال  چهارارزش دالری  ،1جدول 

درصد نسبت به فصل پیش افزایش یافته  256درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و به میزان  1151به میزان  1121سوم سال 

 1662ل به درصد افزایش نسبت به فصل قب 6151با  1121ارزش دالری کاالهای سنتی و کشاورزی در فصل سوم سال است. 
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 .1و  152های کانی فلزی و کاالهای صنعتی به ترتیب به میزان که گروه کلوخه است در حالی میلیون دالر رسیده است و این

واتر ت نعتی و کاالهای سنتی و کشاورزی باهای کاالهای صاند. ارزش دالری زیرگروهدرصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته

 قابل مشاهده هستند.   6و  7جدول  فصلی به ترتیب در

و همچنین نرخ رشد  1121و  1122، 1121های ماه اول سال نهصادراتی در گروه اصلی چهار جمع کل ارزش دالری ، 2جدول 

 2757بندی، کاالهای سنتی و کشاورزی با زیرگروه اصلی این طبقه چهار . در بیندهدرا نشان می هاهسهم گرو ارزش دالری و

 ،که بیشترین سهم را در بین گروهها دارد است. ارزش دالری کاالهای صنعتیبیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده درصد

 14ه ترتیب به میزان ببندی نشده های کانی فلزی و کاالهای طبقهدرصد افزایش یافته است. ارزش دالری صادرات کلوخه 1652

  درصد کاهش یافته است. 6256و 

تغییر محسوسی مشاهده  1121ماهه سال  2ی صادرات گمرکارزش  از کاالهای مختلف صنعتی سهمدر  ،.1جدول با توجه به 

که در  اندختصاص دادههای حاصل از نفت و گاز، مواد شیمیایی و مواد پالستیکی بیشترین سهم را به خود ا. فرآوردهشودنمی

این سه گروه از کاالهای  1121ال ه سماه 2در  شوند.را شامل می رزش صادرات گروه کاالهای صنعتیا درصد از 12حدود مجموع 

 اند.درصد داشته 1252و  2251، 2252صنعتی از نظر ارزشی به ترتیب رشدی برابر با 

 ارزش صادرات درصد( از 46رین سهم )تهای تازه و خشک بیشمیوه ، 1121ماهه سال  2آمده است، در  11جدول که در  همانگونه

ش نسبت به مدت مشابه سال درصد افزای  1151 اند. ارزش صادرات این گروه از کاالها باداشتهگروه کاالهای سنتی و کشاورزی را 

 میلیون دالر رسیده است.  1272قبل به 

به مقدار  1121ماهه  2درصدی در  156میلیون تن بوده که با کاهش  12 برابر 1122ماه اول سال  اتی در نهوزن کاالهای صادر

ماهه  2نسبت به  1121ماهه سال  2 است. وزن صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی و کاالهای صنعتی درمیلیون تن رسیده 1157

 هبندی نشدهای کانی فلزی و کاالهای طبقهدرصد افزایش یافته است. وزن صادرات کلوخه 454و  2451به ترتیب به میزان  1122

 درصد کاهش یافته است. 2256و  12به ترتیب به میزان  نیز

 واردات گمرکی

 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 1151، واردات کشور 1121ماهه سال  نهبر اساس آمار منتشر شده گمرک، در 

 که مستقیماً در فرایند تولید دخیل هستند، اختصاص داشته است. ،ایای و واسطهکاالهای سرمایه به آنبخش قابل توجهی از که 

 251،  41ای و مصرفی به ترتیب ای، واسطهدهد که در مدت مذکور واردات سرمایهبررسی واردات بر اساس نوع مصرف نشان می
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های اهه واردات کشور را برای سالم نه، نرخ رشد 1 نموداراند. درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده 252و 

 دهد. نشان می 1121تا  1162

 )درصد(نسبت به دوره مشابه سال قبل  ماهه ارزش دالری واردات گمرکی رشد نه -1 نمودار

 
 ماخذ: محاسبات دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس آمار گمرک

 

دهد. همانگونه که در نمودار مذکور منعکس واردات گمرکی را بر حسب نوع مصرف نشان می فصلی، وضعیت نرخ رشد 2 نمودار

صل از فداده است،  ای که بیشترین سهم را از کل واردات کشور به خود اختصاصشده، روند منفی شدن نرخ رشد واردات واسطه

( ادامه یافته است. روند بهبود در واردات کاالهای 21 فصل سوم سال)بجز  22سال  فصل سومآغاز شده و تا  .2سال  سوم

با سرعت قابل توجهی ادامه یافته که در نمودار  21های اول و دوم سال آغاز شده و در فصل 22سال فصل چهارم ای از واسطه

واردات  متوقف شده است به نحوی که 21از ماه مهر ای رشد واردات واسطه است شایان ذکر است که مذکور نشان داده شده

 درصد کاهش یافته است. 1نسبت به مدت مشابه سال قبل  21فصل سوم ای در واسطه

آذر . با وجود این، این روند کاهشی در است 21آن در آبان  رشدکاهش چشمگیر  ،ای نیز نکته حائز اهمیتدرباره واردات سرمایه

درصد  256سال قبل  مدت مشابهدرصد و نسبت به  2654،  21نسبت به آبان  بهبود نسبی روبرو بوده به نحوی که رقم آن با 21

درصد گزارش شده  1251نسبت به مدت مشابه سال قبل  21ای در فصل سوم سال سرمایهرشد فصلی واردات  افزایش یافته است.

 است.

که رشد فصلی این گروه در فصل سوم سال روبرو بوده است به نحوی  با روندی کاهشی 21از شهریور  نیز واردات مصرفی رشد

ای ای و سرمایهکه گویای شرایطی متفاوت با دو گروه کاالهای واسطهدرصد کاهش یافته  1254نسبت به مدت مشابه سال قبل  21

 است.
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 )درصد( مشابه سال قبل فصل رشد ارزش دالری واردات گمرکی نسبت به -2 نمودار

 
 ماخذ: محاسبات دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس آمار گمرک

 

درصد تغییرات و همچنین و  1121سال  ذرهای فروردین تا آهای مختلف کاالیی را در ماهگروه واردات ارزش دالری ،12جدول 

ارزش دالری ماشین آالت و لوازم  دهد.نشان میی های کاالیی وارداتبندی گروهبقهطبق ط ،در آذر ماهرا سهم واردات کاالها 

 درصد افزایش یافته 451ونقل که بیشترین سهم از کل واردات را دارد، در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان حمل

آالت و لوازم درصد کاهش یافته است. ارزش دالری ماشین 1156ری مواد غذایی و حیوانات زنده نیز به میزان است. ارزش دال

 154و ارزش دالری مواد غذایی و حیوانات زنده  داشته استدرصد  1152 نرخ رشد مثبت 1121سال  ماه آبانونقل نسبت به حمل

             درصد کاهش یافته است.

ی هر تن کاالقابل مشاهده است. قیمت  11جدول در  ،1121اتی به تفکیک ماهانه در سال کاالهای مختلف واردهر تن قیمت 

درصد کاهش یافته است ولی نسبت به ماه قبل رشد مثبت  1157نسبت به آذر سال گذشته به میزان  1121وارداتی در آذر ماه سال 

 را تجربه کرده است. یدرصد 451

با تواتر فصلی نشان  21را در سال  هاات گمرکی بر اساس اقالم تشکیل دهنده آن و درصد تغییرات آن، ارزش وارد14جدول 

درصد  656درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و به میزان  156به میزان  1121ارزش دالری واردات در فصل سوم سال  دهد.می

 کاهش یافته است. گذشتهنسبت به فصل 

و  1122، 1121های ماه اول سال 2برای  بندی بانک مرکزیهای مختلف کاالیی طبق طبقهت در گروهوارداارزش دالری روند 

زیرگروه اصلی کاالهای وارداتی، ارزش دالری کاالهای  .1. در بین رایه شده استا 11جدول در ها و همچنین نرخ رشد آن 1121

آالت و لوازم درصد است. پس از آن ارزش دالری ماشین 7257بندی نشده بیشترین میزان رشد را داشته است که برابر طبقه
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 251 به ترتیب و گروه مواد غذایی و حیوانات زنده . ارزش دالری گروه مواد شیمیاییافزایش یافته استدرصد  4.51ونقل حمل

درصد  1157نقل اختصاص دارد که برابر وآالت و لوازم حملبیشترین سهم ارزش دالری به گروه ماشین اند.داشته رشد درصد 151و

درصد است. سهم ارزش دالری  1251است. گروه مواد غذایی و حیوانات زنده از نظر سهم ارزش دالری در رتبه دوم قرار دارد که 

 باشد.میدرصد  14 نیزگروه مواد شیمیایی 

به  1121ماهه  2درصدی در  1152میلیون تن بوده است که با افزایش  2251برابر  1122ماه اول سال  2ارداتی در وزن کاالهای و

نسبت به  1121ماهه سال 2میلیون تن رسیده است. وزن واردات کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشده اند در  2251مقدار 

شد وزن واردات در گروه مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی درصد افزایش یافته است. ر 12151، 1122ماهه  2

درصد و ماشین آالت و لوازم حمل  4651درصد، کاالهای ساخته شده متفرقه  4152درصد، مواد غذایی و حیوانات زنده  7251برابر 

 درصد گزارش شده است.  4251و نقل 

 مقدماتی گمرک، در دفتر آمار و پایش فراوری شده است. همه جداول بر اساس آمار الزم به ذکر است که
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 )میلیون دالر و درصد( 1911-39ماهه در نه  ISIC بندیطبقه صنعتی براساس های مختلفصادرات گروهارزش و رشد  -2 جدول

 

138813891390139113921393صادرات )میلیون دالر و درصد(

1,1601,3571,5061,8171,8221,880 فرآورده های غذایی

(3.2)(0.3)(20.6)(11.0)(16.9)(رشد)

171216162625 انواع آشامیدنی ها

(3.1-)(54.8)(1.6)(37.4)(32.5-)(رشد)

1514210 فرآورده های توتون و تنباکو

(55.2-)(54.3-)(54.5-)(538.3)(95.6-)(رشد)

673762749790630666منسوجات

(5.7)(20.2-)(5.4)(1.7-)(13.2)(رشد)

1547859535554پوشاک

(1.5-)(3.6)(10.3-)(24.6-)(49.1-)(رشد)

184189218244143125چرم و فرآورده های وابسته

(12.9-)(41.4-)(11.9)(15.6)(2.4)(رشد)

18241014178,712چوب و فراورده های چوب و چوب پنبه به جز مبلمان 

(50783.2)(19.3)(44.5)(59.2-)(37.9)(رشد)

233217221929کاغذ و فرآورده های کاغذی

(54.8)(14.1-)(28.6)(46.8-)(37.5)(رشد)

000000 رسانه های ضبط شده

(187.9)(79.4-)(81.3-)(1573.1)(91.0-)(رشد)

2,6543,6536,3494,0663,8284,739کک و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

(23.8)(5.9-)(36.0-)(73.8)(37.6)(رشد)

3,6095,2046,8566,8877,0237,780مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی

(10.8)(2.0)(0.5)(31.7)(44.2)(رشد)

688111010582118داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی

(44.9)(22.3-)(4.3-)(35.2)(19.3)(رشد)

339343525655826828فرآورده های الستیکی و پالستیکی

(0.2)(26.2)(24.8)(53.2)(1.1)(رشد)

9939911,0671,5141,6931,527سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی

(9.9-)(11.8)(41.9)(7.7)(0.2-)(رشد)

1,2131,1931,8461,7341,9922,505فلزات پایه

(25.8)(14.9)(6.1-)(54.7)(1.6-)(رشد)

293261249341421341محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

(19.0-)(23.4)(37.2)(4.8-)(10.8-)(رشد)

503030192425محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری

(5.8)(24.5)(36.5-)(0.3)(39.9-)(رشد)

216196252236217252تجهیزات برقی

(16.2)(8.3-)(6.2-)(28.8)(9.6-)(رشد)

444437454491509334ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

(34.3-)(3.7)(8.0)(4.0)(1.6-)(رشد)

280410207339144155وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

(7.1)(57.4-)(63.3)(49.4-)(46.5)(رشد)

119811417517882سایر تجهیزات حمل و نقل

(53.6-)(1.5)(1144.1)(82.5-)(32.2-)(رشد)
8109173313مبلمان
(62.2-)(95.3)(88.8)(13.1-)(30.2)(رشد)

1242235446326512سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

(81.2-)(89.7-)(16.1)(144.6)(79.6)(رشد)

12,65515,56821,09420,17119,74821,512مجموع صادرات صنعتی

(8.9)(2.1-)(4.4-)(35.5)(23.0)(رشد)
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 )میلیون دالر و درصد(1911-39ماهه  در نه ISIC بندی طبقه براساسصنعتی های مختلف واردات گروه ارزش و رشد -9 جدول

 

138813891390139113921393(میلیون دالر و  درصد)

3,0384,1714,4495,3745,9024,626 فرآورده های غذایی

(21.6-)(9.8)(20.8)(6.7)(37.3)(رشد)

2833462613 انواع آشامیدنی ها

(429.4)(98.0-)(42.8-)(40.9)(16.8)(رشد)

218102151178174174 فرآورده های توتون و تنباکو

(0.3-)(2.2-)(18.1)(47.8)(53.2-)(رشد)

370391467437498480منسوجات

(3.6-)(14.1)(6.6-)(19.4)(5.7)(رشد)

1516192045پوشاک

(30.4)(79.1-)(5.2)(16.6)(5.7)(رشد)

2225342068چرم و فرآورده های وابسته

(33.3)(68.0-)(41.4-)(33.7)(13.8)(رشد)

387455499556442500چوب و فراورده های چوب و چوب پنبه به جز مبلمان 

(13.0)(20.5-)(11.3)(9.8)(17.4)(رشد)

8249071,0471,0081,204951کاغذ و فرآورده های کاغذی

(21.0-)(19.4)(3.7-)(15.4)(10.1)(رشد)

12810643 رسانه های ضبط شده

(5.7-)(39.7-)(39.6-)(17.0)(32.1-)(رشد)

2,0221,076662363373393کک و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

(5.4)(2.9)(45.2-)(38.5-)(46.8-)(رشد)

3,4713,9744,3523,9933,7424,064مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی

(8.6)(6.3-)(8.2-)(9.5)(14.5)(رشد)

1,0461,1611,3251,2241,4291,388داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی

(2.9-)(16.8)(7.7-)(14.1)(11.0)(رشد)

598735898829745968فرآورده های الستیکی و پالستیکی

(30.0)(10.2-)(7.7-)(22.2)(22.9)(رشد)

413440514399326356سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی

(9.2)(18.3-)(22.4-)(16.9)(6.5)(رشد)

6,7007,0946,7835,3902,9993,235فلزات پایه

(7.8)(44.4-)(20.5-)(4.4-)(5.9)(رشد)

867828986797531577محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

(8.7)(33.4-)(19.2-)(19.0)(4.5-)(رشد)

2,3752,3143,2632,8382,6012,987محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری

(14.9)(8.4-)(13.0-)(41.0)(2.6-)(رشد)

1,3691,5781,7881,6511,3251,322تجهیزات برقی

(0.2-)(19.8-)(7.7-)(13.3)(15.3)(رشد)

6,0926,9516,5394,9684,1115,907ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

(43.7)(17.2-)(24.0-)(5.9-)(14.1)(رشد)

3,1434,4234,7512,8391,9283,441وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

(78.5)(32.1-)(40.2-)(7.4)(40.7)(رشد)

19324144813192385سایر تجهیزات حمل و نقل

(317.4)(29.6-)(70.8-)(85.9)(25.2)(رشد)

6991100561815مبلمان

(11.7-)(68.7-)(44.0-)(10.3)(31.8)(رشد)

363506486450452501سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

(11.0)(0.3)(7.3-)(4.0-)(39.6)(رشد)

33,63737,52239,61733,55228,90532,290مجموع واردات صنعتی

(11.7)(13.8-)(15.3-)(5.6)(11.5)(رشد)



1. 

 

 دالر ونیلیم -1939 هماه 3 در گمرکی صادرات ارزش -4 جدول

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییر 

نسبت به ماه قبل

 درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبل

سهم 

)درصد(

آذرآذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
     11.831.420.9-    589    668    625    401    262   364   421      498    296کاالهای سنتی و کشاورزی

     12.050.811.8-    332    378    358    110      72   153   215      253    108میوه های تازه و خشک

       15.091.88.3-    234    275    261      56      31     83   121      114      39پسته

       10.71.1-3.7-      31      32      31        9        8     12     22        30      12انگور تازه و کشمش

       8.10.6-13.7-      18      21      14        6        4     15     28        30      11خرما

       22.490.20.9      24      20      15        3        1       1       6        15      13سیب درختی

       14.413.61.1-      32      37      33      40      16     19     25        24        9فرش دست بافت

       6.51,693.10.6-      17      18      19      14        1       2       4          4        1حیوانات زنده

       23.914.61.7-      47      62      75      79      43     34     37        48      55سبزیجات و نباتات

       0.91.1-24.0      30      24      14      16      11     13     17        19      11زعفران

       19.913.70.4-      11      13        5      17      12     14     11        13        7انواع پوست و چرم

       13.80.3-25.8-        9      13      10      11        7     13     10        12        3روده

       9.73.53.9-    111    123    111    114    100   116   101      126    101سایر
       32.43.5-28.3-      99    138      79    119    107     97   100      143    100کلوخه های کانی فلزی

2,3382,4052,393   2,365 1,763کاالهای صنعتی  2,484  2,058  2,363  2,129  -9.913.875.5     

     16.421.318.9-    532    636    406    379    596   649   452      577    547فرآورده های حاصل از نفت و گاز

     24.445.511.1-    314    415    209    198    381   455   257      339    345گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

       128.3147.50.3        9        4        8        9        4       5       4          5        2نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

       24.42.2-12.9-      63      72      32      45      91     70     52        77      81روغن های سبک و فرآورده ها

       19.36.66.2-    174    216    266    297    190   206   270      227    182چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

       0.58.4-31.7-    238    348    289    415    370   514   372      370    260محصوالت شیمیایی آلی

       28.047.93.8-    106    148    145    165    122   209   117      132      62هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

       31.12.6-36.7-      74    117      75    119    176   193   173      153    123متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

       472.0338.44.8    134      23      34      38    110     28     86        70      31آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

     3.213.0-5.2-    366    386    429    486    388   388   384      378    326مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

       20.12.4-22.2-      67      86      86    169    126     74   100        95      57خاک و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

       45.11.4-40.7-      40      67      60      80      80     69     69        96      75سیمان

       17.311.20.5-      15      18      19      18      17     13     14        13        3ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

       5.30.8-6.0-      24      25      21      25        9     16     24        18      10وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

       16.32.2-12.9-      61      70      25    108      53     35     35        57      36محصوالت شیمیایی غیر آلی

       52.17.00.3-        8      17        6      63        9       9       7          6        3اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

       28.31.2-6.2      33      31        9      39      31     14     15        33      31آمونیاک

       17.219.00.5-      13      15        3        0        8       8       9        13    -انواع گوگرد

       5.71.3-18.2-      36      44      31      31      21     28     32        30      10فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

       100.00.0-247.4        0        0    -        1    -       2   -      -        0زیور آالت و جواهرآالت

       4.80.6-5.3-      17      18      18      20      49     18     19        17      12صابون، پودر و سایر مواد شوینده

       21.20.3-24.8-        9      12      14      11        5       6       7          9        6کفش

     0.856.714.8    417    413    359    404    379   360   475      407    208سایر
       99.00.1-98.5-        2    134        3        2        5       4       7          3        2کاالهای طبقه بندی نشده

2,8672,8712,767   3,009 2,161جمع کل  3,006  2,765  3,303  2,819  -14.75.8100.0   

ماه
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 دالر -1939 هماه 3 در کاالهای صادراتی قیمت هر تن -5 جدول

 

 

 

 

 

 

درصد تغییر 

نسبت به ماه قبل

 درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبل

آذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
13.120.8        1,962        1,735        1,459          1,029           998         1,181       1,288       1,010          823کاالهای سنتی و کشاورزی

6.042.9        2,561        2,415        2,079             898           747         1,032       1,263          880          675میوه های تازه و خشک

13.240.8        9,669        8,539        8,154          9,496        9,940         9,472       9,912       9,626       9,495پسته

15.019.8        2,349        2,042        1,867          1,855        1,636         1,914       2,036       2,281       2,181انگور تازه و کشمش

8.514.5        1,338        1,233        1,275          1,413        1,292         1,505       1,493       1,446       1,346خرما

2.20.8           436           427           458             469           444            439          432          433          428سیب درختی

14.95.2      52,791      45,927      39,716        56,190      37,718       81,939     62,326     77,360     48,437فرش دست بافت

17.5-2.1        4,913        4,814        4,898          4,926        8,671         3,488       3,201       4,220       6,202حیوانات زنده

0.9-6.2           446           420           412             412           431            452          447          423          402سبزیجات و نباتات

1,469,529   1,605,5701,450,2091,358,6001,446,255زعفران  1,418,977   1,400,931  1,531,167  1,457,219  -4.8-7.8

13.64.3-        5,798        6,710        6,525          6,530        5,386         5,836       5,049       5,501       5,008انواع پوست و چرم

35.85.1-      35,422      55,196      35,112        29,878      57,838       47,164     33,156     37,360     26,445روده

14.23.8        1,908        1,670        1,625          1,639        1,571         1,412       1,454       1,431       1,677سایر
0.4-16.5-             64             77             59               64             71              67            72            65            57کلوخه های کانی فلزی

11.627.7           578           518           525             534           581            528          512          486          472کاالهای صنعتی

4.711.0-           738           775           696             705           811            814          740          747          857فرآورده های حاصل از نفت و گاز

2.0-11.0-           815           915           815             826           906            937          973       1,032       1,026گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

6.239.7-           586           625           475             453           415            413          411          415          398نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

3.117.6-        1,064        1,098        1,009             946           994         1,032          793          928       1,121روغن های سبک و فرآورده ها

24.8-0.9-           648           654           669             761           614            828          732          916          679چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

4.615.6-           632           663           641             667           708            700          727          701          644محصوالت شیمیایی آلی

5.7-1.2-        1,178        1,192        1,253          1,103        1,296            853       1,234       1,332       1,187هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

1.9-11.4-           335           378           295             365           488            499          524          439          457متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

22.730.9        4,063        3,312        3,407          2,223        4,639         2,878       2,416       5,083       2,440آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

0.72.2-        1,643        1,654        1,729          1,701        1,722         1,716       1,775       1,713       1,705مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

5.8-1.9-           143           146           151             286           282            123          146          147          101خاک و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

10.0-8.4-             48             52             51               52             69              53            52            52            57سیمان

2.7-3.6        4,850        4,680        4,569          4,588        3,792         4,592       4,505       4,600       4,632ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

1.72.2        4,913        4,833        4,390          4,545        3,753         3,743       3,913       4,495       4,103وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

11.5-1.8-           289           294           345             834           294            262          219          286          403محصوالت شیمیایی غیر آلی

11.2-62.6-           463        1,239           518          2,839           321            500          431       1,015          261اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

10.28.5           506           459           535             483           535            469          501          535          470آمونیاک

na 119          92            124            120           121             121           120           118           -2.2-26.4انواع گوگرد

5.9-5.2-        5,113        5,394        5,555          5,896        5,967         6,121       6,196       6,419       6,566فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

nana51,725,228 na35,137,315     39,100زیور آالت و جواهرآالت  na65,000      115,204    77.2-99.6

5.5-0.4           731           728           777             728        2,116            772          790          720          790صابون، پودر و سایر مواد شوینده

1.917.2-        5,575        5,685        6,507          6,579        5,976         5,968       5,999       6,450       6,466کفش

4.527.8-           823           862           949             832           791            774          775       1,160          974سایر
5.5-99.3-        2,009    292,090        5,905      774,971      43,203       14,872   111,852     27,771     24,797کاالهای طبقه بندی نشده

9۶393145۶4554۷۰49441۶4135۰34.129.7جمع کل

ماه
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 دالر ونیلیم -یفصل تواتر با 1939 سال در کاال یالمللنیب یبندطبقه اساس بر یگمرک صادرات ارزش -۶ جدول

 

 

 دالر ونیلیم -یفصل تواتر با 1939 سال در کاال یالمللنیب یبندطبقه اساس بر کاالهای صنعتی صادرات ارزش -۷ جدول

 

 

دالر ونیلیم -یفصل تواتر با 1939 سال در کاال یالمللنیب یبندطبقه اساس بر سنتی و کشاورزی یکاالها صادرات ارزش -1 جدول

 

 

 دالر میلیون -کاال المللیبین بندیطبقه اساس بر ماهه 3 در دوره گمرکی صادرات ارزش -3 جدول

 

سومدومسومدومسومدوماول

۱۵.۵۸۳.۳۱۷.۱۳۸.۵-1,2151,0271,882کاالهای سنتی و کشاورزی

۱۷.۵-۱۹.۱-۱.۹-۶.۲-   317   323   344کلوخه های کانی فلزی

۱۰.۰۲۳.۹۱۵.۲-6,4667,2826,551۱۲.۶کاالهای صنعتی

۶۸.۰-۹۷.۱-۵.۵۱۰۹۲.۱-   139    12    12کاالهای طبقه بندی نشده

8,888۷.۶۲.۸۱۴.۴۱۳.۱ 8,644 8,037جمع کل

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل  درصد تغییر نسبت به فصل قبلفصل

سومدومسومدومسومدوماول

۳.۰۲۶.۳۱۴.۲-1,5761,6241,575۳.۰فرآورده های حاصل از نفت و گاز

۳۱.۱۵۶.۱۱۳.۶-1,1291,4951,031۳۲.۴مواد شیمیایی )آلی و غیر آلی(

۲.۵۲۹.۳۱۷.۹-۰.۴   848   869   866فلزات و مصنوعات آنها

۶.۵۱۱.۳۸.۹-1,0881,2621,181۱۶.۰مواد پالستیکی

۳۱.۹-۲۱.۳-۲۷.۵-۴.۵-   167   230   241سیمان

۲.۹۱۷.۳۲۹.۵-1,5661,8021,750۱۵.۱سایر کاالهای صنعتی

۱۰.۰۲۳.۹۱۵.۲-۱۲.۶  6,551 7,282 6,466جمع کل

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل  درصد تغییر نسبت به فصل قبلفصل

سومدومسومدومسومدوماول

۵.۸۵۵.۳-۴۲.۰۲۱۹.۷-1,069   334   576میوه های تازه و خشک

۳۰.۱۳۳.۷۲۱.۵۱.۱   101    76    58فرش دست بافت

۱۱.۱۱۸.۹۸۹.۰۲۵.۹   185   156   140سبزیجات و نباتات

۴.۸۱۴.۳۲۲.۳۲۴.۴   528   461   440سایر کاالهای سنتی و کشاورزی

۱۵.۵۸۳.۳۱۷.۱۳۸.۵-  1,882  1,027   1,215جمع کل

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد تغییر نسبت به فصل قبلفصل

1391139213931392139313921393

۱۷.۶۲۷.۷۱۴.۰۱۶.۱-   4,124  3,229  3,917کاالهای سنتی و کشاورزی

۱۴.۰۴.۹۳.۸-۴۶.۹     984  1,144    779کلوخه های کانی فلزی

۹.۷۱۸.۲۷۴.۲۷۹.۴- 19,01617,16720,299کاالهای صنعتی

۸۹.۸۶.۹۰.۶-۱۲۸.۴     163  1,588    695کاالهای طبقه بندی نشده

۵.۲۱۰.۶۱۰۰.۰۱۰۰.۰-  25,569  23,128 24,407جمع کل

سهم)درصد( درصد تغییر سال
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 دالر ونیلیم - ماهه 3 در دوره یصنعت یکاالها صادرات ارزش -10 جدول

 

 

 دالر ونیلیم - ماهه 3در دوره  یکشاورز و یسنت یکاالها صادرات ارزش -11 جدول

 

 

 دالر ونیلیم -ماهانه تواتر با 1939 سال در کاال یالمللنیب یبندطبقه اساس بر یگمرک واردات ارزش -12 جدول

 

 

1391139213931392139313921393

۵.۵۲۲.۹۲۲.۶۲۳.۵-   4,775  3,885  4,110فرآورده های حاصل از نفت و گاز

۲.۵۲۲.۳۱۷.۴۱۸.۰   3,655  2,988  2,915مواد شیمیایی )آلی و غیر آلی(

۲۳.۳۱۵.۷۱۳.۰۱۲.۷   2,583  2,234  1,811فلزات و مصنوعات آنها

۱۶.۴۱۲.۲۱۸.۳۱۷.۴   3,530  3,146  2,702مواد پالستیکی

۲۷.۶۵.۱۳.۱-۱۳.۲     637    879    777سیمان

۳۹.۸۲۶.۸۲۳.۵۲۵.۲-   5,118  4,036  6,700سایر کاالهای صنعتی

۹.۷۱۸.۲۱۰۰.۰۱۰۰.۰-   20,299   17,167    19,016جمع کل

سهم)درصد( درصد تغییر سال

1391139213931392139313921393

۱۴.۶۳۶.۶۴۴.۹۴۸.۰-   1,979  1,448  1,696میوه های تازه و خشک

۳۶.۷۱۲.۶۶.۵۵.۷-     235    209    330فرش دست بافت

۳۴.۱۴۲.۷۱۰.۴۱۱.۷-     481    337    511سبزیجات و نباتات

۱۰.۵۱۵.۷۳۸.۲۳۴.۷-   1,429  1,235  1,380سایر کاالهای سنتی و کشاورزی

۱۷.۶۲۷.۷۱۰۰.۰۱۰۰.۰-     4,124    3,229    3,917جمع کل

سهم)درصد( درصد تغییر سال

درصد تغییر 

نسبت به ماه قبل

درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبل
سهم )درصد(

آذرآذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

۳۱.۸۱۶.۵-۶.۴-    693    741    788    762    791 1,106   767 1,042  828مواد غذایی و حیوانات زنده

۱۷.۴۲۳.۴۰.۴-     17     21     25     17     16     22    16     34    14نوشابه ها و دخانیات

۲۵.۱۲.۸۴.۴    186    148    171    155    163    188   165    155    81مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

۳۲.۴۰.۷-۷۰.۲     30     17     22     40     41     36    34     36      4مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

۴۲.۲۳.۱-۱۵.۱-    132    156    110     74     76    108    73    256  119روغن های گیاهی و حیوانی

۲۳.۷۱۳.۵-۰.۳    569    567    574    525    602    921   638    679  314مواد شیمیایی

۳.۲۱۷.۲-۳.۴    724    700    777    660    761    744   670    850  362کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

1,638 1,6241,907 1,836  632ماشین آالت و لوازم حمل و نقل  1,488  1,621  1,402  1,597  ۱۳.۹۴.۵۳۸.۰

۱۲.۵۳.۴-۱۶.۸    143    122    123    134    132    130   136    113    65کاالهای ساخته شده متفرقه

۶۱.۷۲.۸-۷.۹    117    108     39    184    106    113   263    419  154کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

۱۵.۴۱۰۰.۰-۵.۶  4,208  3,983  4,250   4,040  4,326  4,3875,276   2,5725,420جمع کل
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 دالر -1939 هماه 3در  یواردات یکاالها تن هر متیق -19 جدول

 

 

 دالر ونیلیم -یفصل تواتر با 1939 سال در اقالم تشکیل دهنده آن اساس بر یگمرک واردات ارزش -14 جدول

 

 

 دالر ونیلیم - اقالم تشکیل دهنده آن اساس بر ماهه 3 در دوره یگمرک واردات ارزش -15 جدول

 

درصد تغییر 

نسبت به ماه قبل

درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبل

آذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

۲۹.۸-۲.۷-     444    457    465    456    469   637    551    547    501مواد غذایی و حیوانات زنده

5,8627,356  5,029 5,550  6,793نوشابه ها و دخانیات  4,530  6,346  5,665  5,747   ۱.۴۱۱.۴

۵۷.۲-۱۱.۸-     492    558    520    720    855   494    576    694    525مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

۳۷.۷-۵۹.۷-     319    791    407    264    300   509    493    435  1,367مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

1,0681,041  1,138 1,131  1,113روغن های گیاهی و حیوانی  981    1,020  980    969     -۱.۲-۱۰.۷

3,7582,697  2,747 3,255  1,967مواد شیمیایی  3,900  3,656  2,303  3,170   ۳۷.۷۳۱.۹

1,1371,099  1,156 1,104  1,162کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته  1,126  1,058  1,007  1,043   ۳.۵-۷.۹

9,5038,370  9,273 9,724  9,677ماشین آالت و لوازم حمل و نقل  9,391  8,512  8,876  8,900   ۰.۳-۸.۹

10,5509,1737,844 13,1968,985کاالهای ساخته شده متفرقه  7,883  7,835  9,492  11,194  ۱۷.۹-۲۰.۲

3,7357,810  1,216 1,020    675کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند  1,201  1,254  1,138  1,265   ۱۱.۲۱۳.۹

۱۱.۷-۴.۱     1,264    1,214    1,281   1,275   1,340 1,535    1,446   1,343      958جمع کل

سومدومسومدومسومدوماول

2,222  2,659 2,637مواد غذایی و حیوانات زنده  ۰.۹-۱۶.۴۲۰.۰-۱۸.۱

۱.۱-۱۸.۳-۱۳.۲۱۵.۹-     64      55     63نوشابه ها و دخانیات

۱۵.۲-۱.۴-۰.۳-۲۶.۴    505    507   401مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

۲۸.۲-۴۱.۰۲۵.۵-۵۸.۶     69    117     74مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

۳۱.۲-۵۳.۱-۴۲.۵۵۴.۱-    397    258   448روغن های گیاهی و حیوانی

1,710  2,048 1,631مواد شیمیایی  ۲۵.۵-۱۶.۵۱۹.۹-۱۴.۳

2,202  2,165 1,883کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته  ۱۵.۰۱.۷۴.۷۱.۲

4,620  5,034 4,091ماشین آالت و لوازم حمل و نقل  ۲۳.۰-۸.۲۵۹.۰۳۷.۱

۱۴.۰-۲.۰۴.۳-۲۶.۰    388    396   314کاالهای ساخته شده متفرقه

۴۷.۸-۳۴.۶۱۰۸.۶-۵۱.۷-    264    404   836کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

12,441 12,37913,642جمع کل  ۱۰.۲-۸.۸۲۴.۵-۵.۸

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال درصد تغییر نسبت به فصل قبلفصل

1391139213931392139313921393

۱۱.۵۳.۶۲۱.۸۱۹.۵-   7,518  7,254   8,196مواد غذایی و حیوانات زنده

۱.۶۰.۶۰.۵-۱۸.۱-     182    185     225نوشابه ها و دخانیات

۶.۴۴.۵۳.۷-۹.۰   1,413  1,510   1,384مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

۲۲.۵۱.۰۰.۷-۱۴.۳-     260    335     391مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

۲۳.۹۴.۴۲.۹-۱.۷   1,103  1,450   1,426روغن های گیاهی و حیوانی

۲.۴۹.۶۱۴.۸۱۴.۰-   5,389  4,917   5,039مواد شیمیایی

۹.۲۴۴.۰۰.۰۰.۱-       23      16       18کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

12,214ماشین آالت و لوازم حمل و نقل  9,782  13,746  -۱۹.۹۴۰.۵۲۹.۴۳۵.۷

۷.۶۳.۱۳.۲۲.۹-   1,098  1,065   1,153کاالهای ساخته شده متفرقه

۵۲.۶۷۹.۷۲.۵۳.۹-   1,504    837   1,766کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

33,291  40,247جمع کل  38,462  -۱۷.۳۱۵.۵۱۰۰.۰۱۰۰.۰

سهم)درصد( درصد تغییر سال


