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

تحلیل وضعیت صادرات کشور طی چهارماهه نخست 6931
 بر اساس اطالعات موجود در فایلهای بارگذاری شده در وبسایت گمرک ،ارزش صادرات کاالیی کشور طی چهار ماهه نخست سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل،
حدود  6.71درصد کاهش یافته است.
 مهم ترین عوامل مسلط در کاهش صادرات چهار ماهه نخست سال  ،6931افت ارزش صادرات  1محصول بوده که در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  -1کاالهای موثر در افت ارزش صادرات چهارماهه نخست سال 1931
کد تعرفه



شرح تعرفه

 4ماهه 6931
وزن(ک.گ)

ارزش دالری

 4ماهه 6931
وزن(ک.گ)

ارزش دالری

درصد تغییر
وزنی

ارزشی

سهم از رشد
وزنی

ارزشی

     


گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر
       
بر اساس فایلهای جزئیات گمرک

ميعانات گازی

بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی چهار ماهه  6060000000 000000  6931
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محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به


صورت طومار با پهنای  166ميليمتر يا بيشتر به ضخامت حداقل







  





 4/57ميليمتر پاك شده درسطح



ساير گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل مايع شده
غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب و بيشتر
کاتدو قطعات کاتد از مس تصفيه شده



  





















منبع داده ها :گمرک ج.ا.ا

1





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

 کاهش قابل توجه صادرات گاز طبیعی و عدم درج آماری برای صادرات این کاال در گزارش تحلیل مقدماتی گمرک تامل برانگیز است 61 .هزار دالر ارزش صادرات گاز طبیعی
مایع شده در چهار ماهه سال جاری تماماً مربوط به صادراتی است که فقط در اردیبهشت ماه و از گمرک مهران به کشور عراق صورت گرفته است .در حالی که آمارهای چهار
ماهه نخست سال  6931نشان می دهد این کاال در مدت مشابه سال گذشته به کشورهای ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان صادر شده است .ارزش صادرات گازطبیعی به کشور
ترکیه در مدت مذکور حدود  671میلیارد دالر بوده که طبق آمار گمرک در چهار ماه نخست  6931به صفر رسیده است.
 در رابطه با ارزش صادرات میعانات گازی باید گفت آماری که در فایل های اکسل گمرک برای چهار ماهه سال  6931موجود است نسبت به آمار منتشر شده در گزارش مقدماتی
گمرک ،حدود  155میلیون دالر کمتر است!! چنانچه همان رقم گزارش های اکسل را صحیح درنظر بگیریم ،ارزش صادرات میعانات گازی حدود  05درصد کاهش یافته است،
اما در تحلیل مقدماتی گمرک برای چهار ماهه نخست  ،6931میزان کاهش ارزش صادرات این محصول حدود  6درصد ذکر شده است .چنانچه رقم اخیر منتشر شده برای
میعانات گازی را صحیح فرض کنیم ،اثر کاهش صادرات این محصول در افت ارزش کل صادرات قابل توجه نخواهد بود.
 در جدول  ،0فهرست  15قلم کاالیی که بیشترین سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند ،درج شده است.
جدول  9نیز  15قلم عمده صادراتی که بیشترین رشد ارزشی را طی این دوره تجربه کردهاند نشان میدهد.
جدول  16 -2قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست  1931نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند
شرح تعرفه

کد تعرفه




گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر
ميعانات گازي

 4ماهه نخست 1931

 4ماهه نخست 1937

ارزش

ارزش

وزن(ك.گ)


دالری


وزن(ك.گ)

دالری

 

   

درصد تغيير

سهم از رشد

وزني

ارزشي

وزني

ارزشي

















محصوالت از آهن يافوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ,بصورت



طومارباپهناي 066ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل  4/57ميليمتر پاك



شده درسطح

2















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

 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند1931  قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست16 -2 جدول
سهم از رشد

درصد تغيير

1937  ماهه نخست4

1931  ماهه نخست4

ارزش

ارزش

ارزشي

وزني

































.كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده

















)xylene-p( پارا ا كسيلن

































يابيشتر بجز نوع پودري%44 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي

















روغن پايه معدني

















قيرنفت

















استيرن

































































اترهاي مونو بوتيليک اتيلن گليکول يا دي اتيلن گليکول

















.شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج; كه درجاي ديگرذكرنشده

































دالری

)گ.وزن(ك

کد تعرفه

وزني

دالری

)گ.وزن(ك

شرح تعرفه

ارزشي

3

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شکل مايع شده غيرمذكور
درظروف يک هزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر

مواد شروع كننده و مواد تسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي
كاتاليسک غيرمذكوروغيرمشمول در شماره ديگر

سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص
پسته ها با پوست تازه يا خشک
محصوالت آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن

محصوالت از آهن يافوالدغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل
ميليمتريابيشتر3 به ضخامت حدا قلmm 066 باپهناي,طومار
 تازه, سيب

















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

جدول  16 -2قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست  1931نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند
شرح تعرفه

کد تعرفه



پروپان مايع شده درظروف يک هزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

 4ماهه نخست 1931

 4ماهه نخست 1937

ارزش

ارزش

وزن(ك.گ)


دالری


وزن(ك.گ)


دالری


درصد تغيير

سهم از رشد

وزني

ارزشي

وزني

ارزشي









محصوالت نيمه تمام ازآهن يا فوالد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا



مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت

















بيش از  066ميلي متر












اوره حتي به صورت محلول در آب

















آمونياك بدون آ ب

















































سايردستگاه هاي خنک كردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 04540646

















ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي %44يا بيشتر بجز نوع پودري

















پسته ها بدون پوست ،تازه يا خشک

































































محصوالت نيمه تمام ا زآهن يافوالدغيرممزوج  ,دا را ي كمترا ز 07درصد
وزني كربن ,بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت
گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات ,يخ
زده

گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده ( ، )sulphor Sublimedگوگرد رسوب
كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)
انگوري بي دانه ( ا نگورخشک كرده )
پلي اتيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص  %44يا بيشتر
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند1931  قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست16 -2 جدول
سهم از رشد

درصد تغيير

1937  ماهه نخست4

1931  ماهه نخست4

ارزش

ارزش

ارزشي

وزني

































مخلوط هاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك

















 بامقطع,كربني%07دا را ي كمترا ز,محصوالت نيمه تمام ا زآهن يافوالد

















تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه

















مغز پسته تازه يا خشک

















پيازوموسير

































گريدنساجي پلي پروپيلن

















سنگ كروم وكنسانتره هاي آن

















) اشباع نشدهIsoprene( ديکان و ايزوپرن3 ،4بوتا

































































دالری

)گ.وزن(ك

کد تعرفه

وزني

دالری

)گ.وزن(ك

شرح تعرفه

ارزشي

5

 از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده،كف پوش هاي غيرمخملي باف
مصرف

عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر

سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي

غير مذكور درجاي، ساير پلي پروپيلن به اشکال ابتدايي به غيرازانواع آميزه
ديگر
رنگ پودرهاي اماده و نيمه اماده به شکل فلس ياگرانول ازنوع پلي استر
سايرآخال چدن يا فوالدا زجمله جوش وكف غيرمذكور
 كيلوولت46666 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز
آمپر
















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

 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند1931  قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست16 -2 جدول
سهم از رشد

درصد تغيير

1937  ماهه نخست4

1931  ماهه نخست4

ارزش

ارزش

ارزشي

وزني

















































ساير مونوالکيلکاترهاي اتيلن گليکول يا ديکاتيلن گليکول

















ساير بغير از انواع درب اتوماتيک طبقات اسانسور

















ماست

















 تازه يا سردكرده,گوجه فرنگي













































































دالری



)گ.وزن(ك

کد تعرفه

وزني

دالری

)گ.وزن(ك

شرح تعرفه

ارزشي



, ميله ياقلم, تخته,)block( به صورت بلوك, غيره حاوي كاكائو,شکالت
كيلوگرم0پرشده به وزن كمتر از
اليه7  كيسه ا سپتيک,كيسه كوچک ا زپلي اتيلن بجزكيسه خون6 سايركيسه
مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن

ساير روغنهاي سبک وفرآورده ها بجز بنزين
قند وشکر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف
ميلمتركارشده به طريق4 )باضخامت بيش ازmdf( تخته فيبرتراكمي متوسط
مکانيکي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر
 )و سايرهادي هاي برق هم محورco-axial (كابل هم محور
Cyprinus carpio, carassius carassius, ( انواع ماهي كپور
Hypopthalmichthys spp, ,ctenopharyngodon idellus
،  باستثناي جگر ماهي،)Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus













تخم ماهي

















6

)LAB( الکيل بنزن خطي



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

جدول  16 -2قلم کااليي که بيشترين سهم را در کاهش ارزش صادرات چهار ماهه نخست  1931نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند
شرح تعرفه

کد تعرفه





تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن ,پشت دري ساختن ,شمع زدن ياحائل
قراردادن ازچدن ،آهن يافوالد.
ساير مکمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
سايرموم پارا فين هاباكمترا ز  6/57درصد روغن بجزگريد دا رويي

 4ماهه نخست 1931

 4ماهه نخست 1937

ارزش

ارزش

وزن(ك.گ)

وزني

ارزشي

وزني

ارزشي

















































دالری

وزن(ك.گ)

درصد تغيير

سهم از رشد

دالری

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه




















شرح تعرفه
سنگ آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي

 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)







ارزش دالری



درصد تغییر
وزنی

ارزشی

سهم از کل
وزنی

  

ارزشی



آهن تفته شده





سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري
التکس استيون بوتادين كربو كسيله والتکس استيون بوتادين
روغن پالم كرنل تصفيه شده  RBDغيراز استئارين وپالم كرنل استئارين
شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از  %46بشتر باشد
تغليظ نشده ياشيريننشده
ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان
شارژر باطري
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه












































شرح تعرفه
كاردوتيغه هاي برنده ,برا ي ماشين ها يا وسائل مکانيکي كه درجاي
ديگرگفته نشده ا ست.
رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه,
كشباف ياقالب باف ,ا زسايرموا دنسجي.
ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور
باضخامت بيشترا ز  4,7ميليمتر
توت فرنگي ,تازه
سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري  ،سوا ري كار و وا نت
ا بزا رهابرا ي پرس كردن ,منگنه كردن يا پانچ كردن.
از گندم
ساير اجزاء وقطعات رديف  0734غيرمذكور
فر ( )ovenميکروويو
رختدا ن ,چمدا ن ,كيف (بزك ,ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي
همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده
گردوي معمولي با پوست سخت  ,تازه يا خشک كرده
كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي
ولتاژ 50,7كيلوولت وباالتر
لوله ازآلياژهاي آلومينيوم

 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)

درصد تغییر

سهم از کل

ارزش دالری

وزنی

ارزشی

وزنی

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

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه













































شرح تعرفه
مخلوط يا فراورده هاي خوراكي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيواني و نباتي
و اجزاءآنها غيرمذكور در جاي ديگر
آنورا ,بادگيرو...مردانه ياپسرانه ا زسايرالياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته
نشده
ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار
محصوالت تخت نوردشده ا زفوالدممزوج ,باپهناي mm066يابيشتر,كه
درجاي ديگرذكرنشده.
ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع
مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي
سايركفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازكائوچو,پالستيک ,چرم ورويه ا
زچرم طبيعي غيرمذكور
ساير كفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه
نسجي.
تخته بارشته جهت دارشده ()osbازچوب كارشده
تست الينر (مقوا بازيافتي) ،به وزن هر متر مربع بيش از  476گرم ،توليد
شده از حداكثر  06درصد خمير بکر
پاك كننده هاي صنعتي

 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)

درصد تغییر

سهم از کل

ارزش دالری

وزنی

ارزشی

وزنی

ارزشی





























































































































































 

بلوك براي فرش كردن لوح آجرچهارگوش كاشي وهمانند ازشيشه
فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه



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

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه










































شرح تعرفه
ساير موا د نباتي برا ي بافتن( ,باستثناي بامبو و خيزرا ن )
تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از  446قوه اسب بخار (غيراز چرخ
زنجيري )
مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه ()DentalPlate
پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري ,ازا لياف سنتتيک.

 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)

درصد تغییر

سهم از کل

ارزش دالری

وزنی

ارزشی

وزنی

ارزشی

























































فرآورده هاي غذايي حاصل از برگه غالت تفت داده نشده يا از مخلوط
برگهاي غالت تفت داده نشده و برگهاي غالت تفت داده شده يا غالت

















پف كرده



















پارچه هاي نسجي آغشته ،اندوده  ،پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان.

















آنتن مخابراتي

















































گيرنده  ،فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني

تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده
با مواد پالستيکي يا مستحکم شده با فلز يا با مواد ديگر
ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي
ديگر
ابزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه
بري ).
ساير ماشين آالت ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند

































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

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه








































شرح تعرفه
عينک ,محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صالح ديد,حفاظت چشم ياغيره

 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)







درصد تغییر

سهم از کل

ارزش دالری

وزنی

ارزشی

وزنی

ارزشی











(غيرا زعينک آفتابي)

















































































ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي.

















مدا رهاي چاپي

















لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پالستيکي
ساير پارچه هاي تاروپودي ,رنگرزي شده ,كمترا ز%07ا لياف غيريکسره
پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از456گرم
توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه
بريده باشد
ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( )PCبه صورت كامل
به وزن حداكثر 46كيلوگرم
لعاب ها و موا د غليظ كننده  ,مشتق ا ز محصوالت نباتي غيرمذكور يا
مشمول درجاي ديگر

فتيله هاي نسجي ،تار و پودباف ،گيس باف يا كش باف ،براي چراغ،
بخاري ،فندك ،شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچه هاي

















كشباف لوله اي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،كحتي آغشته
قابها و قفسه ها براي ساعت

ديواري ياروميزي وهمانند وبراي



سايركاالهاي مشمول اين فصل
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  16 -9قلم کااليي که بيشترين رشد ارزش صادرات طي  4ماهه  1931نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهاند
ردیف

تعرفه


























شرح تعرفه

 4ماهه 6931

درصد تغییر

 4ماهه 6931
ارزش دالری

وزنی

ارزشی

وزنی

ارزشی

















































باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين  766تا7666كيلوگرم

















پارچه تاروپودباف از پنبه ,چاپ شده ,با%07يا بيشتر پنبه,

















روغن بادام زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن

































ساير اجزاء وقطعات رديف  0745بجز ماژول نمايشگر ،انتن مخابراتي
و مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي
رزينهاي ا لکريليک امولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک
سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفوالدهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

غيرمذكوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز066گرم
كپودر كاكائو بدون افزودن قند  ،شکر يا ساير مواد شيرين كننده در
بسته كبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم

وزن(ک.گ) ارزش دالری وزن(ک.گ)

سهم از کل

 آمار صادرات و واردات کشور طی چهار ماهه نخست سال جاری بر حسب قسمت های مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول  6طبقه بندی شده است.
بیشترین میزان صادرات ایران در چهار ماه منتهی به تیر  6931به ترتیب در گروه های کاالیی «سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر
آنها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی» و «مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد» و «محصوالت شیمیایی آلی» قرار داشته است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -4صادرات و واردات در چهار ماهه نخست  1931بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات
فصل

حیوانات زنده؛ محصوالت حیوانی

محصوالت نباتی

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

کد





صادرات

شرح کد
حیوانات زنده
گوشت و احشاء خوراکی
ماهی ها و قشرداران ،صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

واردات

وزن (ك گ)

ارزش دالری

وزن (ك گ)

ارزش دالری

















شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان ،عسل طبیعی ،محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند و
در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.













سایر محصوالت حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

محصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفكول ،اینولین و گلوتن گندم















  
  
 

  






نباتات زنده و محصوالت گلكاری
سبزیجات ،نباتات ،ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی
میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
قهوه ،چای ،ماته و ادویه
غالت







دانه و میوه های روغن دار ،دانه و بذر میوه های گوناگون نباتات صنعتی و دارویی ،کاه و نواله











انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی











مواد قابل بافت؛ سایر محصوالت نباتی کن در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه
نباشد.











چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفكیك آن ها؛ چربی های خوراکی
آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی











فرآورده های گوشت ،ماهی یا قشر داران ،صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

 بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات1931  صادرات و واردات در چهار ماهه نخست-4 جدول
واردات

صادرات

ارزش دالری

)وزن (ك گ

ارزش دالری





























 








 
 

شرح کد

)وزن (ك گ

کد
قند و شكر و شیرینی
کاکائو و فرآورده های آن

 فكول یا شیر؛ نان های شیرینی، نشاسته، آرد،فرآورده های غالت
 نباتات، میوه ها یا از سایر اجزا،فرآورده ها از سبزیجات
فرآورده های خوراکی گوناگون
 آبگون های الكلی و سرکه،نوشابه ها
 خوراکی های آماده برای حیوانات،آخال و تفاله صنایع خوراک سازی
توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
 آهك و سیمان،نمك؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ
 جوش و خاکستر،سنگ فلز



  

 روغن های معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های،سوخت های معدنی
معدنی








  
  



  







...،محصوالت شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها









...  محصوالت،)روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئید ها








... فرآورده ها برای، مواد آلی تانسیواکتیف،صابون



محصوالت شیمیایی آلی
محصوالت دارویی
کودها
...عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد
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فصل

محصوالت صنایع غذایی؛ نوشابه ها؛
… آبگون های الكلی و

محصوالت معدنی

محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع
وابسته به آن

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

جدول  -4صادرات و واردات در چهار ماهه نخست  1931بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات
فصل

مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از
این مواد؛کائوچو و اشیاء ...

پوست خام ،چرم ،پوست های نرم و
اشیاء ساخته شده از این مواد؛ اشیاء ...

چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب؛ چوب
پنبه و اشیاء چوب پنبه ای؛ ...
خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛
کاغذ یا مقوا برای بازیافت ،کاغذ و
مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

کد









صادرات

شرح کد

وزن (ك گ)

واردات

ارزش دالری

وزن (ك گ)










  
  







مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فكول تغییریافته...
باروت و مواد منفجره ...
محصوالت عكاسی و سینماتوگرافی
محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی
مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد
کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو
پوست خام (غیر از پوست های نرم) و چرم



اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر ،کیف های دستی و محفظه
های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده ...













پوست های نرم طبیعی و پوست هوای نورم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آن ها
چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب
چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه
مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقواو برای بازیافت (آخال و ضایعات)
کاغذ و مواد؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ ،از کاغذ یا ازمقوا
کتاب ،روزنامه ،تصویر و سایر محصوالت صنعت چاپ ،دست نوشته ها ،تایپ شده ها و نقشه ها
ابریشم
پشم ،موی نرم (کرک) یا زبر حیوان ،نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم
پنبه
سایر الیاف نسجی نباتی  ،نخ کاغذی و پارچه های تار و پود باف از نخ کاغذی
15

ارزش دالری

































































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

جدول  -4صادرات و واردات در چهار ماهه نخست  1931بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات
فصل

کفش ،کاله ،چترآفتابی ،عصا ،عصای
صندلی شو،شالق و تازیانه... ،

مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،پنبه
نسوز (، )Asbestosمیكا یا از مواد
همانند ...

کد

صادرات

شرح کد

واردات

وزن (ك گ)

ارزش دالری

وزن (ك گ)

ارزش دالری




الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیریكسره( )Man-Made Filaments















اوات ،نمد و پارچه های نبافته  ،نخ های ویژه  ،ریسمان ،طناب و کابل ...











فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی


















پارچه های تاروپود باف مخصوص ،پارچه های نسجی منگوله باف... ،

کاله و اجزاء کاله







































چتر بارانی ،چتر آفتابی ،عصا ،عصای صندلی شو ،شالق ،تازیانه و اجزاء آنها











پر و پر نرم آمادههو اشیاء ساخاته شده از پر یا از پر نرم ،گل های مصنوعی اشیاء ساخته شده از
موی انسان













مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،پنبه نسوز ...

















رشته های مصنوعی ( ،)Man-Made Filamentsنوار و ...

پارچه های نسجی آغشته ،اندوده ،پوشانده یا مطبق شده  ،اشیا نسجی از ...
پاچه های کشباف یا قالب باف
لباس و متفرعات لباس  ،کشباف یا قالب باف
لباس و متفرعات لباس  ،غیرکشباف یا غیرقالب باف
سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا...
کفش ،گتر و اشیاء همانند ،اجزاء این اشیاء

محصوالت سرامیكی
شیشه و مصنوعات شیشه ای
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -4صادرات و واردات در چهار ماهه نخست  1931بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات
صادرات

فصل

کد

مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های
گرانبها یا نیمهگرانبها ،فلزات ...



مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات گرانبها ،فلزات دارای روکش یا
پوشش از فلزات گرانبها و اشیا ساخته شده از این مواد؛ زیورآالت بدلی ،سكه











چدن ،آهن و فوالد

فلزات معمولی و مصنوعات آنها

ماشین آالت و وسایل مكانیكی؛ ادوات
برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ ...

شرح کد

واردات

وزن (ك گ)

ارزش دالری

وزن (ك گ)

ارزش دالری











































 
 

 
 















مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد
مس و مصنوعات از مس
نیكل و مصنوعات از نیكل
آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
سرب و مصنوعات از سرب
روی و مصنوعات از روی
قلع و مصنوعات از قلع
سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد



ابزارها ،ابزار آالت ،مصنوعات چاقوسازی ،قاشق و چنگال ،از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این
مصنوعات از فلزات معمولی



مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی





رآکتورهای هسته ای ،دیگ های بخار آب گرم ،ماشین آالت و وسایل مكانیكی ،اجزا و قطعات
آنها







ماشین آالت و دستگاههای برقی و اجزا و قطعات آنها ،دستگاههای ضبط و پخش صوت ،
دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی







لكوموتیوهای راه آهن یا تراموای ،نواقل روی خط ...
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -4صادرات و واردات در چهار ماهه نخست  1931بر حسب قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات
فصل

وسایل نقلیه زمینی ،هوایی ،آبی و
تجهیزات ترابری مربوط به آنها

آالت و دستگاه های اپتیك ،عكاسی،
سینماتوگرافی،سنجش ،کنترل... ،
اسلحه و مهمات ،اجزاء و قطعات و
متفرعات آنها

کد

وزن (ك گ)

ارزش دالری

وزن (ك گ)

ارزش دالری























آالت و دستگاه های اپتیك ،عكاسی ،سینماتوگرافی ،سنجش ،کنترل،،دقت سنجی؛ آالت و دستگاه
های طبی  -جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها












اشیاء صنعت ساعت سازی
آالت موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آالت















اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

-

-

-

-



مبل ؛ مبل های طبی-جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند ،چراغ و وسایل روشنایی که در چای
دیگر گفته نشده  ،چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی ،تابلوهای نورانی راهنما و اشیا همانند ،
ساختمان های پیش ساخته



وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای ،و ...




وسایل نقلیه هوایی ،فضایی و اجزاء و قطعات آنها

کاالها و مصنوعات گوناگون

اشیاء هنری ،اشیاء کلكسیون یا عتیقه

صادرات

شرح کد

واردات






کشتی ها ،قایق ها و شناورها







بازیچه ،اسباب بازی و لوازم ورزشی  ،اجزا قطعات و متفرعات انها
مصنوعات گو ناگون
اشیاء هنری ،اشیاء کلكسیون یا عتیقه
اقالمی که در جای دیگر ذکر نشده است.
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