اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جزئیات تجارت خارجی ده ماهه نخست 5931

صادرات
 براساس آمارهای گمرک ،صادرات کاالیی غیرنفتی (به استثنای نفت خام ،نفت کوره و نفـت سفید و همچنین
بدون صــادرات ام م ت ارارت دمدانی) کشــور ی  01ماه منتهی به دی  0931قریب به  9159میلیارد دالر
بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،با رشد ارمشی  458در صدی و رشد ومنی نزدیک به  98درصدی
همراه بوده است.
 با حذف فرآورده های نفتی (کدهای اعرفه  9001 ،9013و  )9000ام آمار صادرات کاالیی ،صادرات غیرنفتی
کشور در  01ماهه سال  0931معادل  99میلیارد و  399میلیون دالر خواهد بود که نسبت به دوره مشابه سال
 ،0938کاهش منفی  351در صدی دا شته ا ست .بنابراین به نظر می ر سد ر شد  458صادرات کاالیی ک شور ام
م ت صادرات نفتی بوده است و بدون درنظرگرفتن آن رشد صادرات منفی خواهد شد.
 در  01ماهه سال  91 ،0931قلم کاالی عمده صادراای ،سهمی بالغ بر  13درصد ام ارمش صادرات کت کشور
داشته اند.
 برر سی جزئیار آمارها ام صادرات ایران در  01ماهه  ،0931ن شان میدهد که ی این مدت  قلم کاال،
با کد اعرفه  4رقمی صادر شده که ام این میان  441 ،کد اعرفه در  01ماهه سال  ،0938صادراای نداشتهاند.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

عوامل مسلط در رشد صادرات
در بین اقالم صـادراای  01ماهه  91 ،0931قلم کاال بیش ام  98واحد درصـد ام رشـد  458درصـدی ارمش صـادرات را رقم
مدهاند که فهر ست آنها در جدول  0قابت م شاهده ا ست« .میعانات گامی» با ارمش صادرات بیش ام  3میلیارد دالری ،سهم
حدود  353واحد درصدی ام رشد صادرات کاالیی کشور در  01ماهه سال  0931را داشته است .سهم «گام بیعی مایع شده»
با کد اعرفه  90000031و «روغن های سبک» با کد  90010931نیز در رشد ارمش صادرات به ارایب حدود  3واحد درصد
و  954واحد درصد بوده است .با اوجه به اینکه سه کاالی مذکور با بیشترین سهم ام رشد صادرات ،مربوط به فصت  90کتاب
مقررات صــادرات و واردات هســتند و جزو کاالهای مشــتا شــده ام نفت م ســوب میشــوند ،بدون درنظرگرفتن آنها رشـد
صادرات کاالیی کشور منفی خواهد شد.
جدول  -1فهرست  02قلم کاال با بیشترین سهم از رشد صادرات در  12ماهه 1931
12ماه 1931
ردیف

تعرفه























































شرح تعرفه
میعانات گامی
گام بیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر
سایر روغنهای سبک و فرآورده ها برز بنزین
کااد و قطعات کااد ام مس اصفیه شده.
آهن و فوالد غیرممزوج ،به ا شکال ابتدائی (غیرا م شمش) ،که درجای دیگر ذکر نشده
مواد شروع کننده و مواد اسریع کننده واکنش شیمیائی و فرآوردههای کااالیست غیرمذکور
و غیرمشمول در شماره دیگر
سایر پلی اایلن گرید بادی با دگالی  %38یا بیشتر برز نوع پودری
پستهها با پوست اامه یا خشک
سنگ آهن هماایت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر ام  81درصد به هم فشرده نشده
م صوالت نیمه امام ا مآهن یا فوالد غیرممزوج دارای کمتر ام  %91کربن 5که درجای
دیگرذکرنشده
ا ایلن گلیکول (ااان دی ئول)
م صوالت نیمه امام ام آهن یا فوالد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیت که اندامه
پهنای آن کمتر ام دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش ام  911میلی متر
سایر کف پوش ها برز گبه ام پشم یا ام موی نرم (کرک) حیوان
معفرا ن در بسته بندی بیش ام 91گرم
استیرن
شمش ام آهن و فوالد غیرممزوج؛ که درجای دیگر ذکر نشده.
بواا  9 ،0دیکان و ایزوپرن ( )Isopreneاشباع نشده
م صوالت آهنی حاصت ام احیاء مستقیم کلوخهکهای معدنی آهن
سایر حیوانات منده ام نوع گوسفند برز گوسفند مولد نژاد خالص
لوامم سر میز و لوامم آشپزخانه پالستیکی برز ظروف مالمین

منبع داده ها :آمارهای گمرک ایران



12ماه 1931

سهم از رشد
(واحد درصد)

وزن
(هزار ان)






ارزش
(میلیون دالر)






وزن
(هزار ان)






ارزش
(میلیون دالر)


















































































































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی دارای بیشترین رشد ارزش
مقایسه ارمش صادرات  9041قلم کاالیی که هم در ده ماهه نخست سال  0931و هم در مدت مشابه سال  0938صادرات
داشته اند ،نشان می دهد در این مدت  0894قلم کاال با افزایش ارمش صادرات مواجه بوده اند.
جدول  ،9فهر ست  01قلم کاالیی که بی شترین ر شد ارمش صادرات را در این مدت دا شتهاند ،ن شان میدهد .همانطور که
م شاهده می شود ارمش صادرات برخی کاالها با ر شد قابت اوجهی همراه بوده؛ به عنوان نمونه ی این مدت« ،ژنرااورهای
جریان متناوب (آلترنااورها)» با کد اعرفه  41103831حدود  3هزار برابر شده است (جدول .)9
در میان کاالهای با بی شترین ر شد ارم شی در ده ماهه نخ ست  « ،0931اابلوهای شاخص مرهز به ن شان دهندههای با
کریستال مایع ( »)LCDبا کد اعرفه  ،41909111علی رغم اینکه نسبت به مدت مشابه  0938حدود  9111برابر شدهاند ،اما
به ل اظ ومنی با کاهش  150درصدی همراه بودهاند که به معنای افزایش قابت اوجه قیمت این کاال است.
جدول  -0فهرست  12قلم کاال با بیشترین رشد ارزش صادرات در  12ماه نخست 1931
12ماه 1931
ردیف

کد تعرفه



































شرح تعرفه
سایر ژنرااورهای جریان متناوب (آلترنااورها) به قدرت بیش امkva 0111

12ماه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(تن)

(هزار دالر)

(تن)

(هزار دالر)









سایر ورق های شیشه ریختگی یا نخت شده (غیر اماپیتکی ) مسلح نشده با سیم
غیر مذکور



دستگاه برشته کردن نان ( )toasterالکتروارمیک
اابلوهای شـــاخص مرهز به نشـــان دهنده های با کریســـتال مایع ( )LCDیا



بادیودهای سا ع نور ()LED
سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر ام پیریتهای آهن افته



شده
ســایر آالت و وســایت و ماشــین های ســنرش یا کنترل که درجای دیگر گفته



نشدهاست



سایر دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر ام دستگاه موقعیت یاب جهانی
  
گام بیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر



سایر دراغها و وسایت روشنایی غیربرقی بغیر ام فانوس بادی و دراغهای اوری



پلی اایلن گرید فیلم به صورت پودر با دگالی کمتر ام %38



منبع دادهها :آمارهای گمرک ایران

















اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی دارای بیشترین کاهش ارزش
در میان  9041قلم کاالیی که در  01ماهه سال های  0931و  0938صادر شدهاند 0910 ،قلم کاال با کاهش ارمش صادرات
نسبت به مدت مشابه سال  0938مواجه بوده اند.
جدول  ،9فهرســت  01قلم کاالی صــادراای با بیشــترین افت ارمش صــادرات در  01ماه نخســت  0931را نشــان میدهد.
براساس ا العات این جدول ارمش صادرات «اخته فیبر اراکمی متوسط ( )mdfبا کد اعرفه  88000901بیشترین کاهش
را داشته است.
جدول  -9فهرست  12قلم کاال با بیشترین کاهش ارزش صادرات در  12ماه منتهی به دی ماه 1931
شرح تعرفه

12ماه 1931

12ماه 1931

رشد

رشد

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(تن)

(دالر)

(تن)

(دالر)

وزنی
(درصد)

ارزشی
(درصد)
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ردیف

کد تعرفه





اخته فیبر اراکمی متوسط ( )mdfبا ضخامتی بیش ام 1میلمتر لیکن نه بیش ام  3میلمتر کار نشده به ریا
مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده





الاکس استیون بواادین کربوکسیله والاکس استیون بواادین





سایر مقرههای عایا برق امسرامیک با قطعات فلزی غیرمذکور در جای دیگر





















    





سایر ماهیها غیر مذکور در ردیف  191934 ،191930 ،191933 ،191931 ،191938یخ مده به غیر ام جگر و
اخم ماهی
پارده نبافته  spun laceکه ام ریا high pressure water jetبصورت رول ام رشتههای سنتیک یا
مصنوعی بعرض  1الی 091سانتیمتر و ومن حداکثر  11گرم در هر مترمربع اولید گردید
آرد ،مبره ،و به هم فشرده به شکت حبه یا گلوله ،ام ماهی یا قشرداران ،صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون
فقرات
نخ یک ال با حداقت  %41الیاف غیریکسره ام نایلون یا سایر پلیآمیدها 5آماده نشده برای خرده فروشی غیر ام نخ
دوخت













 





دیوار کوبهای دستباف ام نوع گوبلن









 





ارامو با حساسیت  1سانتیگرم و یا کمتر با یا بدون ومنه

















درم و پوست ورنی شده یا روکش شده درم و پوست فلز نما









 

منبع داده ها :آمارهای گمرک ایران





اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم دارای باالترین متوسط قیمت صادراتی
در  01ماه منتهی به دی  ،0931متوسط قیمت هر ان کاالی صادراای معادل  983دالر رقم خورده که نسبت به مدت مشابه
سال قبت  0453درصد کاهش داشته است.
براساس آمارهای گمرک ،در  01ماه نخست سال  ،0931ام  قلم کاالی صادراای 9939 ،قلم کاال متوسط قیمتی باالار
ام متوسط قیمت کت داشتهاند .این اقالم سهم  0153درصدی ام کت ارمش صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
نگاهی به متوســط قیمت هر کاال در  01ماه منتهی به دی  0931نشــان میدهد که در بین کاالهای صــادراای ،بیشــترین
متو سط قیمت یک کاال به کد اعرفه « »00080331با شرح « سایر ام فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا
پو شش شده با فلزات گرانبها غیر مذکور در جای دیگر» و قیمت  9953میلیون دالر به امای هر ان اخت صاص دا شته ا ست.
فهرستی ام  1کاال با بیشترین متوسط قیمت صادراای در جدول  8قابت مشاهده است.
جدول  -1فهرست  1قلم کاال با بیشترین متوسط قیمت صادراتی در  12ماه منتهی به دی 1931
ردیف

تعرفه

وزن
(ان)

شرح تعرفه


 سایرام فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها غیر مذکور در جای دیگر

 سایر واکسنها برای دامپزشکی غیرمذکور


ساعت مچی غیربرقی ،حتی با یک ممان شمار غیر برقی بدون کوک خودکار ،غیر ام ردیف 30109311

 سایر آالت و وسایت مورد استفاده در علوم دندانپزشکی غیر مذکور در جای دیگر


اسانس روغنی ام گت م مدی (گالب)
منبع داده ها :آمارهای گمرک

متوسط قیمت
ارزش
(میلیون دالر) (میلیون دالر در هر ان)



















اقالم دارای کمترین متوسط قیمت صادراتی
جدول  ،1فهرست  1قلم کاالی با پایینارین متوسط قیمت صادراای در  01ماه منتهی به دی سال  0931را نشان میدهد.
با اوجه به این جدول ،پایینارین متو سط قیمت صادراای به « شن و ما سههای کواراز غیر مذکور در اعرفه  »91130101با
قیمت  951دالر بر هر ان اختصاص داشته است.
جدول  -1فهرست  1قلم کاال با کمترین متوسط قیمت صادراتی در  12ماه منتهی به دی 1931
ردیف

تعرفه

وزن
(ان)

شرح تعرفه

 شن و ماسههای کواراز غیر مذکور در اعرفه 91130101
0

سنگ گچ؛ انیدریت
9
9
 اراشهها و پودر سنگها (باستثنای مرمر)granulesدانه دانه ها

کاغذ کرافت ،سفید شده ،که با بیش ام  %31الیاف ام الیاف دوب ،هر متر مربع حداقت  011گرم باشد
8
 سایر سنگ های مرمری و ازئینی
1
1
منبع داده ها :آمارهای گمرک



 
 





1این کد اعرفه اگرده در آمارهای  01ماهه سال  0931موجود بوده اما در کتاب مقررات صادرات و واردات کد اعرفهای با این شماره اعریف نشده است.



ارزش
(دالر)

متوسط قیمت
(دالر بر ان)







اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم دارای بیشترین رشد قیمت صادراتی
در بین اقالمی که در هر دو دوره  01ماهه سال  0931و  01ماهه سال  ،0938صادر شدهاند ،برخی کاالها ام جمله اابلوهای
شــاخص مرهز به نشــان دهندههای با کریســتال مایع ( )LCDیا بادیودهای ســا ع نور ( )LEDمطابا جدول  3با اغییرات
قیمت قابت اوجهی همراه بودهاند که این موضوع می اواند ناشی ام آمار کارشناسی نشده گمرک باشد و
نیام به بررسی بیشتر دارد .جدول  3فهرست  01قلم کاال با بیشترین رشد قیمت صادراای را نشان میدهد.
جدول  -6فهرست  12قلم کاالی صادراتی با بیشترین افزایش قیمت در  12ماهه سال  1931نسبت به مدت مشابه سال 1931
12ماه 1931
ردیف

شرح تعرفه

تعرفه



اابلوهای شاخص مرهز به نشان دهندههای با کریستال مایع

( )LCDیا بادیودهای سا ع نور ()LED





























ارسیکسامی (با نقش هندسی)
سایرآالت و وسایت مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
غیرمذکور در جای دیگر
سایر واحدهای مربوط به ماشینهای خودکار داده پردامی غیر
ام انواع بردها
دوربینهای الویزیونی دوربینهای دیریتال و دوربینهای
ضبط ویدئوئی
سایر سومنهای لولهای فلزی و سومن بخیه ،غیر مذکور در
جای دیگر
مکمت غذایی

پوست پرندگان با پر یا پر نرم 5پر ،و اشیاء ساخته شده ام انها

غیر ام م صوالت مشمول شماره 1111
اخت جراحی جهت جراحی مغز اراوپدی یا اخت رادیولوسنت

(شفاف به اشعه ایکس درعکسبرداری )
 هیدروژن

منبع داده ها :آمارهای گمرک



12ماه 1931
متوسط قیمت

متوسط قیمت

وزن
(ان)

ارزش
(دالر)

(دالر به ان)






وزن
(ان)

ارزش
(دالر)

(دالر به ان)



















  





































 



















































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم دارای بیشترین افت قیمت صادراتی
برا ساس آمارها ،در  01ماه منتهی به دی  0931بی شترین کاهش قیمت نیز مربوط به «ارمومترهای غیرپز شکی ،پر شده با
مایع برای خواندن م ستقیم» بوده که با افت نزدیک به  011در صدی ام قیمت  903هزار دالر بر هر ان در  01ماهه سال
 0938به قیمت حدود  9453دالر بر هر ان در  01ماهه سال 0931رسیده است .فهرست  01قلم کاالی صادراای با بیشترین
کاهش قیمت در  01ماهه  0931در جدول  0آمده است.
جدول  -7فهرست  12قلم کاالی صادراتی با بیشترین کاهش قیمت در  12ماهه سال  1931نسبت به مدت مشابه سال 1931
12ماه 1931
ردیف

شرح تعرفه

تعرفه

12ماه 1931

متوسط قیمت

وزن
(ان)

ارزش
(دالر)

متوسط قیمت
(هزار دالر به ان)












وزن
(ان)

ارزش
(دالر)



 ارمومترهای غیر پزشکی ،پرشده با مایع برای خواندن مستقیم









 شن و ماسههای کواراز غیرمذکور در اعرفه 91130101











 انوا ع جعبه دنده ( )Gearboxصنعتی (غیرخودرو)













منربیت خرد ن شده و سابیده ن شده در ب ستهبندی آماده برای

غیر خرده فروشی















 دیوار کوبکهای دستباف ام نوع گوبلن،





























































آرد ،مبره ،و به هم فشــرده به شــکت حبه یا گلوله ،ام ماهی یا
قشرداران ،صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
اخته فیبر اراکمی متوســـط ( )mdfبا ضـــخامتی بیش ام1
میلمتر لیکن نه بیش ام  3میلمتر کار ن شده به ریا مکانیکی
یا سطح آن پوشانده نشده
اجزاء و قط عات اوربین ها و درخ های ه یدرول یک ،همچنین
انظیم کنندهها
ســایر (ماشــین ابزارها برز با اخلیه الکتریکی ،ماوراء صــوت،
اشـــعه نوری ،و فواونی کار میکند) .برای کار کردن روی هر
نوع مواد ام ریا برداشتن آنها



















 اسید ارفتالیک و امالح آن

 

منبع داده ها :آمارهای گمرک



(دالر به ان)



 



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

واردات

 براساس آمارهای گمرک ،در  01ماهه نخست سال  ،0931واردات کشور با رشد ارمشی بیش ام 9
در صدی همراه بوده ا ست .این در حالی ا ست که به ل اظ ومنی ،ی این مدت واردات ک شور افت
نزدیک به  9درصدی را ارربه کرده است .بنابراین به نظر می رسد در  01ماه منتهی به دی 0931
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،کاالهای گراناری وارد کشور شده است.


ی  01ماهه سال   ،0931قلم کاال وارد کشور شده که ام این اعداد  قلم کاال در مدت
مشابه سال  0938وارداای نداشته اند.

 در بین اقالم وارداای کشور در  01ماهه سال  ،0931ذرت دامی با اختصاص سهم  959درصدی ام
ارمش کت صادرات کشور در این مدت ،رابه نخست را در واردات به خود اختصاص داده است.
 پس ام «ذرت دامی» ،کاالهای «سایر دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر ام دستگاه موقعیت
یاب جهانی» « ،لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده» به ارایب سهمهای  953و 959
درصدی ام ارمش کت صادرات را داشتهاند.
عوامل مسلط در رشد واردات
مطابا جدول  ،4بر ا ساس جداول گمرک در  01ماه منتهی به دی  ،0931حدود  953واحد در صد ام ر شد  9در صدی ارمش
واردات کشور ناشی ام افزایش ارمش صادرات «سایر دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر ام دستگاه موقعیت یاب جهانی»
ن سبت به مدت م شابه سال  0938بوده ا ست .بنابراین ،بدون درنظرگرفتن این کاال ر شد واردات ک شور در  01ماهه نخ ست
سال جاری به حدود  158درصد می رسد.
« شکر ا صفیه ن شده» دیگر کاالی وارداای بوده که در رشد  9در صدی ارمش واردات ،سهمی نزدیک به یک واحد درصدی
داشته است.
فهر ست بی ست قلم کاالی وارداای که بی شترین سهم را در ر شد ارم شی واردات در  01ماهه  0931رقم مدهاند در جدول 4
قابت مشاهده است.



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -8فهرست  02قلم کاال با بیشترین سهم از رشد واردات در  12ماهه 1931
ردیف





شرح تعرفه

تعرفه

 سایر دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر ام دستگاه موقعیت یاب جهانی
9
 شکر خام
سایر وسایت نقلیه مواوری با حرم سیلندر  0111سی سی اا  9111سی سی برز

امبوالنس و هیبریدی
دســـتگاه گیرنده و فرســـتنده ام نوع  SDHبه ظرفیت  011مگابیت بر ثانیه

( )0STMو باالار
سایر وسایت نقلیه  ،دارای مواور پیستونی درونسوم اناوبی جرقه ای -احتراقی با حرم
سیلندر  9111سی سی اما ام  9111سی سی بی شتر نبا شد غیر ام آمبوالنس و نوع







 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده
قطعات منف صله جهت اولید ااومبیت سواری ردیف  4019بنزینی با حرم سیلندر

 cc 9111با ساخت داخت  % 08اا کمتر ام  %91به استثنای الستیک

12ماه 1931
ارزش
وزن
(میلیون دالر)
(ان)





12ماه 1931
ارزش
وزن
(میلیون دالر)
(ان)





سهم از رشد
(واحد درصد)














































































































































































هیبریدی



قطعات منف صله جهت اولید ااومبیت سواری ردیف  4019بنزینی با حرم سیلندر







 اواون و انباکو که قسمتی یا امام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد



م صــوالت اخت نوردشــده ام ســایر فوالدهای ممزوج فقط گرم نورد شــده به

صورت غیر ومار با پنهای کمتر ام  0911میلیمتر














 cc 9111با ساخت داخت  %91اا کمتر ام %11به استثنای الستیک

قطعات منف صله جهت اولید ااومبیت سواری ردیف  4019بنزینی با حرم سیلندر
 cc 9111با ساخت داخت  %11و بیشتر به استثنای الستیک

ســایر وســایت نقلیه هیبریدی دارای مواور پیســتونی درونســوم اناوبی جرقهای-

احتراقی با حرم سیلندر بیشترام  9111سی سی اما ام  9111سی سی بیشتر نباشد
سـایر داروهایی که اولید داخلی ندارند دارای هورمون یا م صـوالت  9390فاقد انتی

بیوایک غیرمذکور
 یخچال فریزرهای مرهز به درهای خارجی جداگانه
سایر داروها دارای هورمون یا سایر م صوالت شماره  9390فاقد آنتی بیوایک

ها دارای اولید داخلی مشابه
 ا جزا ء و قطعات اوربین های بخار
 ماشین آالت ودستگاههای اهیه لبنیات
 RBD پالم اویت در ظروف  200لیتری و بیشتر
پاردههای ااروپودباف ،رنگرمی شــده ،ام نخ رشــتههای ســنتتیک ،باحداقت %41

رشتههای پلی استراکستوره
 اوپ م ور ) (Hubبرای ااوبوس ،مینی بوس ،کامیون ،کامیونت و کشنده اریلر

منبع :آمارهای گمرک ایران
 2در سال  ،0938برای این کد اعرفه وارداای در آمارهای گمرک درج نشده است.



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم وارداتی دارای بیشترین رشد ارزشی
مقایسه ارمش  1130قلم کاالیی که هم در ده ماهه نخست سال  0931و هم در مدت مشابه سال  0938واردات داشتهاند،
نشان میدهد در این مدت  9033قلم کاال با افزایش ارمش واردات مواجه بوده اند.
جدول  ،3فهرست  01قلم کاال که بیشترین رشد ارمشی واردات در  01ماهه  0931رقم مدهاند را نشان میدهد .همانطور که
در جدول مشاهده می شود ،برخی اقالم رشدهای ارمشی قابت اوجهی را در ارمش واردات کشور داشتهاند .ام جمله این کاالها
« پتا سیم کالوالنات خالص و همچنین پتا سیم کالوالنات مخلوط با میکروکری ستالین سلولز» ا ست که ارمش واردات آن
نسبت به دوره مشابه سال گذشته ،بیش ام  910هزار برابر شده است.
جدول  -3فهرست  12قلم کاال با بیشترین رشد ارزش واردات در  12ماه نخست 1931
12ماه 1931
ردیف

شرح تعرفه

کد تعرفه

12ماه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(تن)

(هزار دالر)

(تن)

(هزار دالر)



 پتاسیم کالوالنات خالص و همچنین پتاسیم کالوالنات مخلوط با میکروکریستالین سلولز

11









 آخال اواون و انباکو











 نقشههای اعلیمی .علمی و جغرافیایی ارسمی و بدون مشخصات اوپوگرافی

10









 مرموعه اوربین ژنرااور نیروگاهی











 پاردههای اار و پود باف ،رنگرمی شده ،دارای  %41یا بیشتر رشتهها یا اشکال همانند مصنوعی











 سرب اصفیه شده بصورت کار نشده











 پتوهای برقی











 سکسیونر برای ولتاژ  0951کیلو ولت و باالار









8















المپها و لولهها برای دوربین الویزیون؛ مبدلها و اشــدیدکنندههای اصــویر؛ ســایر المپها و لولههای







 روغن خام منداب

فتوکااود

منبع :آمارهای گمرک ایران





اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم وارداتی دارای بیشترین کاهش ارزشی
با مقایسه ارمش واردات کاالهایی که هم در ده ماهه نخست سال  0931و هم در مدت مشابه سال  0938واردات داشتهاند،
ی این مدت حدود  9931قلم کاال با کاهش ارمش واردات نسبت به مدت مشابه سال  0938مواجه بوده اند .ی این مدت،
بیشــترین افت ارمش واردات به کاالی «آالت و دســتگاههای ناوبری هوائی یا فضــائی (غیرام قطب نماها)» اختصــاص
دا شتها ست .ی این مدت این کاال افت ارم شی  33533در صدی ن سبت به دوره م شابه سال  0938را ارربه کرده ا ست.
فهر ست  01قلم ام کاالهای وارداای که بی شترین افت در ارمش واردات در  01ماهه سال  0931ن سبت به مدت م شابه را
ارربه کرده ،در جدول  01قابت مشاهده است.
جدول  -12فهرست  12قلم کاال با بیشترین کاهش ارزش واردات در  12ماه منتهی به دی ماه 1931
ردیف

شرح تعرفه

کد تعرفه

12ماه 1931

12ماه 1931

رشد

رشد

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(تن)

(هزار دالر)

(تن)

(هزار دالر)

وزنی
(درصد)

ارزشی
(درصد)









 







 





 



 
 
 



 آالت و دستگاههای ناوبری هوائی یا فضائی (غیر ام قطب نماها)



مبت ،پایه و ســرپوش برای درخهای دومندگی و اجزاء و قطعات انها با ســایر اجزاء و قطعات

درخهای دومندگی





فرده ریش ارا شی؛ برس مو؛ برس ناخن؛ برس مژه و سایر بروسهای ارای شی مورد ا ستفاده

اشخاص































 

















 
 
 

قطعات منفصــله وســیله حمت ونقت ده نفر یا بیشــتر با ســاخت داخت کمتر ام ( %91ااوبوس،







 نقره نیمه ساخته (ام جمله نقره آبکاری شده با ال یا با پالاین)



 کمباین ویژه برداشت سیبممینیPotato combine harvester



سایر شی شه ک شیده و باد شده ب صورت ورق که خمیر آن در اوده رنگ شده .کدر شده یا

روکشدار شده غیر مذکور در جای دیگر



 سایر آالت و دستگاهها برای سنرش یا کنترل ورقه نامک یا ادوات نیمه هادی یا وسایت



 مصنوعات میرکونیوم به استثنای میرکونیوم به صورت کارنشده؛ پودر و قراضه و ضایعات آن
 سایر پاردههای کشباف یا قالب باف ام الیاف سنتتیک رنگ شده



مینی بوس،ون)

منبع :آمارهای گمرک ایران

اقالم دارای باالترین قیمت وارداتی
در  01ماه منتهی به دی  ،0931متوسط قیمت هر ان کاالی وارداای معادل  0901دالر رقم خورده که نسبت به مدت مشابه
سال قبت  3594درصد افزایش داشته است.



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

براســاس آمارهای گمرک ،در  01ماه نخســت ســال  ،0931ام  1399قلم کاالی وارداای 8981 ،قلم کاال متوســط قیمتی
باالار ام متوسط قیمت کت داشتهاند .این اقالم سهم  01درصدی ام کت ارمش واردات را به خود اختصاص دادهاند .گرانارین
کاالیی که در  01ماهه منتهی به دی  0931وارد ک شور شده «الماس صنعتی ،سوار ن شده یا کار گذارده ن شده ،که درجای
دیگر ذکر ن شده» بوده و متو سط قیمت آن ی این مدت معادل  183میلیون دالر بر هر ان بوده ا ست .پس ام آن « سایر
هورمون،های پلی پیتیدیک و هورمون،های پروائین و هورمون،های گلیکوپروائین ،م شتقات و م شاب،های ساختاری آنها
غیر مذکور در جای دیگر» و « سایرآلکالوئیدهای منگ داودار؛ مشتقات آنها؛ امالح این م صوالت غیر ام  93933011لغایت
 »93933911متو سط قیمتهایی به ارایب  838و  934میلیون دالر بر هر ان دا شتهاند .فهر ست  1قلم وارداای با بی شترین
متوسط قیمت در  01ماهه منتهی به دی  0931در جدول  00قابت مشاهده است.
جدول  -11فهرست  1قلم کاال با بیشترین قیمت وارداتی در  12ماه منتهی به دی 1931
ردیف

تعرفه

متوسط قیمت
ارزش
وزن
(ک.گ) (میلیون دالر) (میلیون دالر بر ان)

شرح تعرفه



 الماس صنعتی ،سوار نشده یا کار گذارده نشده ،که درجای دیگر ذکر نشده.







ســـایر هورمونهای پلی پیتیدیک و هورمونهای پروائین و هورمونهای گلیکوپروائین ،مشـــتقات و مشـــابههای

ساختاری آنها غیر مذکور در جای دیگر







 سایرآلکالوئیدهای منگ داودار؛ مشتقات آنها؛ امالح این م صوالت غیر ام  93933011لغایت 93933911



 الماس غیر صنعتی ،سوار نشده یا کارگذارده نشده ،که در جای دیگر ذکر نشده.



 پالاین به شکت نیمه ساخته















منبع :آمارهای گمرک

اقالم دارای کمترین قیمت وارداتی
در  01ماهه سال  ،0931ارمانارین کاالیی که وارد ک شور شده « سایر اورب ها به جز پیت ماس» بوده ا ست.
متوســـط قیمت این کاال ی این مدت معادل  8354دالر بر هر ان رقم خورده اســـت .جدول  1 ،09قلم کاالی وارداای با
کمترین متوسط قیمت در  01ماه منتهی به دی  0931را نشان میدهد.
جدول  -10فهرست  1قلم کاال با کمترین قیمت وارداتی در  12ماه منتهی به دی 1931
وزن
(ان)

ارزش
(هزار دالر)

متوسط قیمت
(دالر بر ان)

0

 سایر اوربها به جز پیت ماس

980159

03354

1398

9

 سولفات دی سدیم

0030154

019154

8691

9

 آخال میکا

90951

0453

8391

8

 سایر سولفاتهای سدیم (باستثنای سولفات دی سدیم)

111151

84159

3791

 آخال نخ ام جنس پنبه

99359

9351

12791

ردیف

تعرفه

شرح تعرفه

1
منبع :آمارهای گمرک



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم دارای بیشترین رشد قیمت وارداتی
در بین اقالمی که در هر دو دوره  01ماهه ســال  0931و  01ماهه ســال  ،0938وارد کشــور شــدهاند ،متوســط قیمت برخی
کاالها با افزایش قابت اوجهی همراه بوده اســت .بیشــترین افزایش در متوســط قیمت وارداای را «انبارههای برقی مص ـرف
شده» با ر شد نزدیک به  91هزار در صدی ارربه کرده ا ست .فهر ست  01قلم کاالی وارداای که ی  01ماهه سال 0931
نسب به مدت مشابه سال  ،0938بیشترین رشد را در متوسط قیمت داشتهاند در جدول  09قابت مشاهده است.
جدول  -19فهرست  12قلم کاالی وارداتی با بیشترین افزایش قیمت در  12ماهه سال  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته
12ماه 1931
ردیف

تعرفه

شرح تعرفه

وزن
(ان)

ارزش
(هزار
دالر)





انبارههای برقی مصرف شده





















سایر هورمونهای پلی پیتیدیک و هورمونهای
پروائین و هورمونهای گلیکوپروائین ،مشتقات و
مشابه های ساختاری آنها غیر مذکور در جای دیگر







سایر رومنامه و مرله و نشریات ادواری داپ شده
که حداقت دهار بار در هفته منتشر شود برز اگهی
نشریات

















12ماه 1931

متوسط قیمت

وزن
(ان)

ارزش
(هزار
دالر)

متوسط قیمت
(میلیون دالر به ان)









(دالر به ان)

سایر ،همچنین ساکاروم اغییر یافته به گلوکز ام
ریا هیدرولیز (قند معکوس) ()Invert sugar
و سایر قندها و شربتهای قند که به حالت خشک
حاوی  11درصد ومنی فروکتوم باشند
سایراشیا ام کواراز یا دیگر سیلیسهای ذوب شده
غیرمذکور
پتاسیم کالوالنات خالص و همچنین پتاسیم
کالوالنات مخلوط با میکروکریستالین سلولز

وسایت نقلیه آبی برای حمت ونقت کاال و وسایت
نقلیه آبی برای حمت و نقت اوام اشخاص و کاال
سایر م صوالت نباای یغیر ام حناووسمه غیر مذکور
درجای دیگر
سایر حیوانات منده غیرمذکور در جای دیگر به جز
برای ا قیقات (پزشکی ،آممایشگاهی و سرم سامی)






































  





















































اشیاء ام درم بیعی یا ام درم دوباره ساخته شده ام
نوع مورد مصرف در ماشین االت یا وسایت مکانیکی
یا برای مصارف فنی
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم دارای بیشترین افت قیمت وارداتی
جدول  08فهرست  01قلم کاال با بیشترین افت در متوسط قیمت وارداای را در بر دارد .براساس این جدول « ساعت مچی،
ساعت جیبی و ساعتهای همانندی که با برق کار میکنند» با کد اعرفه  بیشترین افت در متوسط قیمت وارداای
را ارربه کرده است .
جدول  -11فهرست  12قلم کاالی وارداتی با بیشترین کاهش قیمت در 12ماهه سال  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته
12ماه 1931
ردیف

تعرفه







اجزاء و قطعات المپها ولوله های اشـــعه کااودی ولولههای دوربین

الویزیونی





م صوالت نیمه امام ام فوالد منگ نزن ،با مقطع عر ضی م ستطیت

(غیر ام مربع)















 














شرح تعرفه

12ماه 1931

وزن
(ان)

ارزش
(هزار دالر)

متوسط قیمت
(دالر به ان)

وزن
(ان)

ارزش
(هزار دالر)

متوسط قیمت
(دالر به ان)





















































ســاعت مچی ،ســاعت جیبی و ســاعتهای همانند که با برق کار
میکنند

ژنرااورها ،که در جای دیگر مذکور نباشـد ،برای مواورهای درونسـوم

احتراقی
 آالت و دستگاههای ناوبری هوائی یا فضائی (غیر ام قطب نماها)
سایر ا شیاء ساخته شده ام درم بیعی یا ام درم دوباره ساخته شده







لوله آممایش ،الم و المت آممایشگاهی و لوله غیر مدرج ام سایر شیشه
 ها که ضریب انب سا ی خطی آنها بین صفر و  911درجه سانتیگراد

غیر مذکور در جای دیگر

تغییر قیمت
(درصد)
















برحسب کلوین ( )kelvinنباشد




 سکوهای شناور یا غو ه ور حفاری یا استخراج
اســـمه فوالدی ضـــد منگ دســـتگاه پرس نئوپان ( stainless

 )pressure beltبا عرض بیش ام  9متر
 فرمونهای جنسی و لورهای جلب کننده حشرات
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