اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

اقالم و مقاصد برتر صادراتی ایران در سال 6931

براساس آخرین آمارهای گمرک ،در سال  6931صادرات کاالیی بدون نفت خام معادل  9163میلیارد دالر رقم خورده که نسبت به
سال  6931با رشد  161درصدی همراه بوده است .در این مطلب ،فهرست  611قلم کاالی عمده صادراتی و  611مقصد عمده
صادراتی ایران در سال  6931مورد بررسی قرار میگیرد.

فروردین 7931

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

 611قلم عمده صادرات کاالیی بدون نفت خام
بررسی آمارهای گمرک نشان میدهد که در سال « 6931میعانات گازی» با کد تعرفه  01131161بیشترین سهم از
ارزش صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران را داشته است .ایران در سال  6931حدود  1میلیارد دالر (به وزن بیش از
 61میلیون تن) میعانات گازی به جهان صادر کرده و سهم بیش از  61درصدی از ارزش کل صادرات کشور را به
خود اختصاص داده است.
پس از آن« ،گاز طبیعی مایع شده درظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر» و «پروپان مایع شده در ظروف
یکهزار سانتیمتر مکعب و بیشتر» با سهمهای  169درصدی و  966درصدی در ردههای پس از میعانات گازی قرار
دارند .آمارها نشان میدهد در سال  ،6931بیش از  9661درصد (تقریباً معادل  6961میلیارد دالر) از صد قلم عمده
صادرات کاالیی ایران مربوط به فرآوردههای نفتی بوده است.
جدول  6فهرست  611قلم عمده صادراتی ایران در سال  6931را نشان میدهد .این  611قلم سهمی معادل 1361
درصد از ارزش کل صادرات ایران را داشتهاند و ارزش کل صادرات مربوط به آنها معادل  9169میلیارد دالر بوده
است .شایان ذکر است که  61قلم اول صادراتی ایران در سال  6931سهمی نزدیک به  91درصد از ارزش کل
صادرات ایران را داشتهاند.
مابین  611قلم عمده صادراتی ایران در سال  ،6931بیشترین متوسط قیمت صادراتی را به ترتیب زعفران،
کفپوشها ،قطعات توربینهای بخار و روده و شکمبه گوسفند داشتهاند .متوسط قیمت صادراتی هر تن زعفران خرد
نشده و ساییده نشده (با کد تعرفه  )13610191در سال  6931حدود  661میلیون دالر و متوسط قیمت صادراتی هر
تن زعفران به صورت فله نیز بیش از  669میلیون دالر بوده است.
کمترین متوسط قیمت بین  611قلم عمده صادراتی ایران در سال  6931را نیز سیمان ،سنگ آهن و کنسانتره آهن
داشتهاند .متوسط قیمت هر تن سیمانهای پودر نشده موسوم به کلینگر (با کد تعرفه  )01096111معادل  0169دالر
و متوسط قیمت هر تن سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی (با کد تعرفه  )01090311نیز قریب به
 91دالر بوده است.
در بین  611قلم عمده صادراتی 11 ،قلم متوسط قیمتی باالتر از متوسط قیمت کل صادرات ایران در سال 6931
(حدود  911دالر برتن) داشتهاند.



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

 011قلم عمده صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران در سال 0931
کد تعرفه

شرح تعرفه
























ميعانات گازي
گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزار سانتيمتر مکعب و بيشتر
پروپان مايع شده درظروف يک هزار سانتيمتر مکعب و بيشتر
ساير روغنهاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين
متانول (الکل متيليک)
گريد فيلم
سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از  04درصد به هم فشرده نشده
بوتان مايع شده درظروف يکهزار سانتيمتر مکعب و بيشتر
محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد غير ممزوج داراي کمتر از  %52کربن ،که درجاي ديگر ذکر نشده
پستهها با پوست تازه يا خشک
اتيلن گليکول (اتان دي ئول)
اوره حتي به صورت محلول در آب
ساير گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده غيرمذکور درظروف يک هزار سانتيمتر مکعب و بيشتر
قير نفت
آهن و فوالدغيرممزوج ،به اشکال ابتدائي (غير از شمش) ،که در جاي ديگر ذکر نشده
ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکالنيکها ،سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ،بنزن ،تولوئن ،اکسلينها ،استيرن  ،اتيل بنزن ،کومن
گريد فيلم
ساير فرآوردههايي غيرمذکور که داراي  %04وزني يا بيشتر نفت يا روغنهاي معدني قيري
کنسانتره مس
شمش از آهن و فوالد غيرممزوج ،که در جاي ديگر ذکر نشده
ساير کف پوشها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (کرك) حيوان
محصوالت نيمه تمام ازآهن يا فوالد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل که اندازه پهناي آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با
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شرح تعرفه
ضخامت بيش از  544ميلي متر
گريد تزريقي
روي غيرممزوج محتوي  55/52تا  55/55درصد وزني به صورت کارنشده
پلي اتيلن گريد فيلم با چگالي کمتر از  % 50به جز نوع پودري
ساير مخلوطهاي هيدروکربورهاي بودار ( )Aromaticکه در  524درجه سانتيگراد طبق روش  82 ،68ASTM Dدرصد حجمي آن يا
بيشتر تقطير شود
آلومينيوم بصورت کارنشده ,غيرممزوج.
گريد بادي
استيرن
هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده ،غير از اتيلن  ،پروپن  ،بوتن وايزومرهاي آن  ،بوتا
کف پوش هاي غيرمخملي باف ،از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف
سيب ،تازه
سايرپلي کلروروينيل  ,مخلوط نشده باسايرمواد به غير از سوسپانسيون و امولسيون
مغز پسته تازه يا خشک
سرب تصفيه شده بصورت کارنشده
زعفران به صورت فله
آمونياك بدون آب
اجزا ء و قطعات توربينهاي بخار
سایر پلی اتیلن
سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي
رب گوجه فرنگي
ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك و نو از مواد پالستيکي غير مذکور
ساير پلي اتيلن گريد تزريقي با چگالي  %50يا بيشتر بجز نوع پودري
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بوتا 3 ،1ديکان و ايزوپرن ( )Isopreneاشباع نشده
روغن پايه معدني
ساير
پلي اتيلن گريد فيلم به صورت غير پودر با وزن مخصوص  % 50يا بيشتر
سيمانهاي پودر نشده موسوم به کلينکر
محصوالت آهني اسفنجي،که درجاي ديگر ذکر نشده و 55,50درصد آهن خالص ،به شکل توده ,حبه و...
لوازم خانهداري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست ،از مواد پالستيکي
ساير پنيرها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد
کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم و کابل با چگالي کمتر از  %50بجز نوع پودري
شيريني (همچنين شکالت سفيد) ،بدون کاکائو  ،که در جاي ديگري مذکور نباشد
کاتد و قطعات کاتد از مس تصفيه شده
گوجه فرنگي  ،تازه يا سرد کرده
سايرمصنوعات از موا د پالستيکي غيرمذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژالتين سخت
هندوانه ،تازه
سيب زميني ،تازه يا سردکرده
5فورآلدئيد (فورفورآل)
کولرهاي آبي خانگي با هوادهي حداکثر  6444فوت مکعب در دقيقه ()M.F.C
لوازم سر ميز و لوازم آشپزخانه پالستيکي بجز ظروف مالمين
ساير ،به دست آمده از نوار يا اشکال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن
ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهبندي کاال ،از مواد پالستيکي؛ سربطري ،سرپوش ،کالهک و ساير درپوشها ،از مواد پالستيکي غير
از رديف هاي مشمول  35531444لغايت 35535514
بستني و ساير شربتهاي يخزده ( ،)Edible iceحتي داراي کاکائو.
ساير سگ ماهيها و کوسهها غير مذکور در رديف  434360 ،434363 ،434365يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي
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سيبزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سرکه يا جوهر سرکه  ،يخ نزده
ماست
لولهها يا پروفيلهاي تو خالي بدون درز از فوالد ممزوج ،با مقطع غيرمدور.
پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (styrene poly purpose General)GPPS
خامه شير
خرما مضافتي تازه يا خشک کرده
سنگ مس و کنسانترههاي آن
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده واکنش شيميائي و فرآورده هاي کاتاليسک غير مذکور و غيرمشمول در شماره ديگر
ساير نانها ،غيره ,فطير ,خمير براي الك و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکور در جاي ديگر
محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ,بصورت طومار با پهناي  844ميليمتر يا بيشتر به ضخامت حداقل 0/02
ميليمتر پاك شده درسطح
کاشي و چهارگوش ( ،) Tileمکعب بزرگ و کوچک و همانند ،حتي به اشکالي غير از مربع يا مربع مستطيل ،که بزرگترين سطح آنها در
مربعي با ضلع کمتر از  0سانتيمتر جاي گيرد.
شکالت ,غيره ,حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوك ,تخته ,ميله ياقلم ,غيرمذکوردرجاي ديگر
زعفران خرد نشده و ساييده نشده
بيسکويتهايي که به آنها مواد شيرين کننده افزودهاند
ميلههاي آهني يافوالدي ،گرم نورد شده داراي دندانه ،برامدگي گودي يا بعد از نورد تاب دا ده شده ،يا با تغيير شکل يافتگيهاي حاصل از
نورد
خيار  ،خيار ترشي  ،تازه يا سرد کرده
پروفيل بامقطع  Iاز آهن يا فوالد غيرممزوج فقط ،گرم نورد شده گرم کشيده شده يا اکسترود شده با بلندي  64ميليمتر يا بيشتر.
آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل ) Meslin
کنسانتره آهن
حاللها و رقيق کنندههاي آلي مرکب ،که در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
با ضريب جذب آب وزني بيش از  4/2درصد و حداکثر  14درصد
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کد تعرفه

شرح تعرفه

 گريد نساجي پلي پروپيلن
 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشک کرده
 صفحهها و ورقهاو ورقههاي نازك غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده
 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (کنسانتره موز ،انبه ،گودا ،پشن فروت ،ليچي)
 ساير
 ايزومرهاي اکسيلن مخلوط شده
 سايرکيسه -کيسه کوچک از پلي اتيلن بجزکيسه خون ،کيسه اسپتيک  2اليه مقاوم در مقابل نفوذ هوا و اکسيژن
روده ،بادکنک وشکمبه حيوانات ،کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده  ،بادکنک وشکمبه ماهي) تازه  ،سرد کرده  ،يخ زده ،نمک زده و يا

در آب نمک  ،خشک کرده يا دودي
 پودر ،مايع ،گرانول براي شستشو و پاکيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهبندي  2کيلوگرم
 کشمش تيزابي بيدانه
 5 ،5 اکسي دي اتانول (دي اتيلن گليکول)
 ساير ماهيهاي پهن ( ،)fish flatيخزده (باستثناي فلتان ،حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي
 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه
 ساير پلي اتيلن گريد بادي با چگالي  %50يا بيشتر بجز نوع پودري
منبع :گمرک ج.ا.ا
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 611مقصد عمده صادرات کاالیی بدون نفت خام
در سال  6931بزرگترین مقصد صادراتی ایران ،چین با ارزش بیش از  3میلیارد دالر صادرات بوده است .چین 6369
درصد از ارزش کل صادرات ایران در سال  6931را به خود اختصاص داده است .ارزش صادرات ایران به چین در
سال  6931نسبت به سال  6931معادل  169درصد افزایش یافته ،در حالی که به لحاظ وزنی با افت  161درصدی
مواجه شده است .پس از چین ،به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی ،عراق ،جمهوری کره و ترکیه بیشترین
سهم از ارزش صادرات ایران را در سال  6931داشتهاند .این پنج کشور جمعاً  1169درصد از ارزش کل صادرات ایران
را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  ،0فهرست  611مقصد عمده صادراتی ایران در سال گذشته را نشان میدهد .در بین این  611کشور 19،
مورد از آنها نسبت به سال  6931رشد ارزش صادرات را تجربه کردهاند و در  91مورد از آنها ،ایران به لحاظ
ارزشی ،صادرات خود را کاهش داده است .بیشترین رشد صادراتی ایران مابین 611کشور نخست صادراتی ،مربوط
به جمهوری آفریقای مرکزی بوده است .بیشترین افت ارزش صادرات ایران در سال  6931نیز به مربوط به سنگاپور
بوده است .در سال  6931نسبت به سال  6931صادرات ایران به سنگاپور بیش از  11درصد افت کرده است.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،ارزش صادرات ایران به جهان در سال  6931نسبت به  6931رشد  161درصدی داشته
است .در بین  611کشور نخست صادراتی ایران ،برخی کشورها اثر پررنگتری بر افزایش ارزش صادرات ایران در
این سال داشتهاند .بیشترین تاثیر بر رشد ارزش صادرات را افزایش صادرات به جمهوری کره داشته-

است .صادرات ایران به جمهوری کره در سال  6931نسبت به سال  6931حدود  10درصد رشد کرده و این میزان
رشد سهمی حدود  969واحد درصد از رشد  161درصدی ارزش کل صادرات ایران را موجب شدهاست .پس از آن
افزایش صادرات ایران به ترکیه و چین سهمی به ترتیب  661واحد درصد و  661واحد درصد از رشد صادرات داشتهاند.
در میان  611مقصد عمده صادراتی ایران در سال  6931،به طور متوسط ایران گرانترین کاالها را به کشور سوئیس
صادر کرده است .متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به سوئیس در سال  6931معادل  661هزار دالر به ازای هر تن
بوده است .متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به ایاالت متحده آمریکا نیز  91هزار دالر به ازای هر تن میباشد .در
عین حال ایران ،در سال  6931به طور متوسط ارزانترین کاالها را به بنگالدش صادر کرده است .متوسط قیمت
اقالم صادراتی ایران به بنگالدش در سال  6931معادل  11دالر بر تن بوده است.
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