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وضعیت صادرات و واردات صنعتی ایران طی فصل نخست 7931

بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کاالیی بدون نفت خام کشور به کاالهای صنعت ساخت اختصاص دارد .در
این گزارش با تکیه بر آمار صادرات و واردات کاالهای صنعتی که به طور ماهانه توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به تفکیک کدهای آیسیک دو رقمی منتشر میشود ،وضعیت تجارت بخش صنعت طی فصل نخست سال
 7931مورد بررسی قرار گرفته است.

تهیه شده توسط طارهه کریمی دستنایی
شهریور 7931

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

تجارت کاالیی
در فصل نخست سال  7931حدود  9173میلیون تن کاالی بدون نفت خام به ارزش  7771میلیارد دالر صادر شده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  7.71درصد رشد ارزشی داشته ،اما به لحاظ وزنی با کاهش  870درصدی مواجه شده است .در
مورد واردات نیز  078میلیون تن کاال به ارزش  7779میلیارد دالر وارد شده که نسبت به فصل نخست سال  7931به ترتیب
 979و  970درصد کاهش یافته است (شکل  7و نمودارهای  7تا .)8
شکل  -1تجارت کاالیی در فصل نخست سال 1931

صادرات بدون
نفت خام
 77.1میلیارد
دالر

حجم تجارت

 99.3میلیارد
دالر
واردات
 77.9میلیارد
دالر
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نمودار -1ارزش صادرات کاالی بدون نفت خام-

نمودار -2مقدار صادرات کاالی بدون نفت خام-

میلیارد دالر

میلیون تن

27.9

11.6

10.1

فصل نخست 1931

فصل نخست 1936

فصل نخست 1931

28.1

فصل نخست 1936
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نمودار -4مقدار واردات کاال-میلیون تن

نمودار -9ارزش واردات کاال-میلیارد دالر

11.3

11.6

فصل نخست 1931

فصل نخست 1936
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8.4

8.6

فصل نخست 1931

فصل نخست 1936

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

تجارت بخش صنعت
بر اساس آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در فصل نخست سال  7931بخش صنعت 7در مجموع  7371میلیون تن
به ارزش حدود  371میلیارد دالر صادرات و  177میلیون تن به ارزش حدود  079میلیارد دالر واردات داشته است .این ارقام
نشان میدهد که این بخش در میان سایر بخشها سهم بیشتری از صادرات و واردات را به خود اختصاص داده بطوریکه
 09درصد ارزش صادرات کاالی بدون نفت خام و  19درصد از از ارزش واردات کاالیی کشور در مدت مورد بررسی متعلق
به بخش صنعت بوده است .مطابق جدول  7ارزش صادرات بخش صنعت در فصل نخست سال  7931نسبت به مدت
مشابه سال قبل خود رشد حدود  99درصدی داشته ،در حالیکه واردات این بخش حدود  91درصد کاهش یافته است.
جدول-1تجارت بخش صنعت در فصل نخست سال  1931و مدت مشابه سال قبل
فصل نخست 1931
واردات
صادرات
تجارت

فصل نخست 1936

رشد ارزشی

وزن(هزارتن)

ارزش( میلیون دالر)

وزن(هزارتن)

ارزش( میلیون دالر)

(درصد)













777993
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صادرات بخش صنعت
در میان اقالم صادراتی بخش صنعت . ،رشته صنعتی شامل ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ،ساخت کک ،فرآوردههای
حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت فلزات اساسی ،ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها ،ساخت
سایر محصوالت کانی غیرفلزی سهمی حدود  01درصد از ارزش صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند .این
سهم نشان میدهد که تنوع محصوالت صادراتی ایران در بخش صنعت بسیار کم و محدود به چند فعالیت اصلی است که
در نمودار  .و  1نشان داده شدهاند.

 1در این گزارش منظور از بخش صنعت ،گروه فعالیت های صنعتی با کد آیسیک دو رقمی (از کد  7.تا کد  )91است که از گزارش های ماهانه وزارت صمت استخراج شده
است.
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نمودار -5ارزش صادرات هر یک از صنایع بر اساس کد دو رقمی آیسیک در فصل نخست
(1931میلیون دالر)
2,814

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت منسوجات
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
فرش و صنایع دستی
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ضایعات و پسماند
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد حصیر بافی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

1,997
1,678
1,524
384



5





5



5
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نمودار  -6سهم هر یک از صنایع از ارزش صادرات بخش صنعت در فصل نخست -1931
درصد
29

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت منسوجات
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
فرش و صنایع دستی
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ضایعات و پسماند
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد…
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

20.6
17.3
15.7
4.0

5



5



5
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مطابق جداول  9و  ،9در میان فعالیتهای مختلف بخش صنعت ،ساخت سایر تجهیزات جابهجایی بیشترین رشد ارزشی و
وزنی صادرات را در  9ماهه نخست سال  7931داشته است (افزایش حدود  08برابری ارزش و  8برابری وزن) .بیشترین
کاهش ارزشی و وزنی صادرات نیز مربوط به ساخت محصوالت از توتون و تنباکو بوده است (کاهش  788درصدی ارزش و
وزن).
بررسی رشد فعالیتهای صنعتی نشان میدهد مهمترین عامل رشد صادرات صنعتی در فصل نخست  ،7931افزایش بیش
از دو برابری ارزش صادرات صنعت ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها بوده است (سهم  371واحد درصدی از
رشد صادرات بخش صنعت).
جدول -2مقایسه فعالیت های اصلی بخش صنعت به ترتیب بیشترین رشد ارزش صادرات
کد
آیسیک
دو رقمی

گروه فعالیت

35
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
21
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
15
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
33
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
36
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
27
ساخت فلزات اساسی
17
ساخت منسوجات
34
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
23
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
19
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد
20
حصیر بافی
فرش و صنایع دستی

25
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ضایعات و پسماند

22
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
24
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
26
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
18
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
30
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
32
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
28
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
31
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
29
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
16
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
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5

سهم در رشد
ارزش
صادرات
صنعتی-
واحد درصد


9.6








ارزش صادرات
فصل نخست
7931
(میلیون دالر)

ارزش صادرات
فصل نخست
7931
(میلیون دالر)

رشد ارزش
صادرات-
درصد


5
5










5





55


5


















5









5
5



5



5






5





5
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جدول -9مقایسه فعالیت های اصلی بخش صنعت به ترتیب بیشترین رشد وزن صادرات
کد
آیسیک
دو رقمی

گروه فعالیت

35
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
15
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
21
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
فرش و صنایع دستی

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و
20
مواد حصیر بافی
33
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
17
ساخت منسوجات
34
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
36
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
22
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
19
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
27
ساخت فلزات اساسی
18
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
25
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
23
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
26
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
30
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ضایعات و پسماند

24
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
28
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
29
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
31
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
32
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
16
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
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وزن صادرات
فصل نخست
7931
(هزار تن)

وزن صادرات
فصل نخست
7931
(هزار تن)

رشد وزنی
صادرات-
درصد

سهم در رشد
وزنی صادرات
صنعتی-
واحد درصد


5
5



5
5
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5

5
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مقایسه قیمت صادراتی محصوالت صنعتی نشان میدهد در فصل نخست سال 7931متوسط قیمت صادرات این بخش،
 839دالر به ازای هر تن بوده که نسبت به متوسط قیمت صادراتی بخش صنعت در مدت مشابه سال قبل با رشد 77
درصدی مواجه شده است .در میان گروههای اصلی با کد دو رقمی آیسیک نیز بیشترین متوسط قیمت صادراتی مربوط به
ساخت سایر تجهیزات جابهجایی طبقه بندی نشده در جای دیگر با حدود  887.هزار دالر به ازای هر تن صادرات است.
نمودارهای  1و  ،0پنج فعالیت با بیشترین افزایش و کاهش در متوسط قیمت صادراتی را در فصل نخست  7931نسبت به
مدت مشابه سال  7931نشان میدهد .صنایعی مانند تجهیزات جابهجایی ،محصوالت از توتون و تنباکو ،رادیو ،تلویزیون و
وسایل ارتباطی ،فلزات اساسی و مبلمان و مصنوعات بیشترین افزایش در قیمت و صنایع چوب و محصوالت چوب ،کاغذ و
6
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محصوالت کاغذی ،فرش و صنایع دستی ،ماشینآالت و تجهیزات و محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها بیشترین کاهش
قیمت را در فصل نخست  7931نسبت به مدت مشابه سال  7931داشته اند.

نمودار-1محصوالت با بیشترین افزایش در متوسط

نمودار-8محصوالت با بیشترین کاهش در متوسط

قیمت صادراتی در فصل نخست  1931نسبت به مدت

قیمت صادراتی در فصل نخست  1931نسبت به مدت

مشابه سال قبل (تن/دالر)

مشابه سال قبل (تن/دالر)


33,632
5

5


9,333
5

3,935

591

426 5

ساخت مبلمان،
مصنوعات طبقه
بندی نشده در جای
دیگر

ساخت فلزات
اساسی

1,415

2,222

784 

ساخت محصوالت ساخت ماشین فرش و صنایع
دستی
غذایی و انواع آالت و تجهیزات
آشامیدنی ها

ساخت رادیو ،ساخت محصوالت از ساخت سایر
تلویزیون و وسایل توتون و تنباکو تجهیزات جابه جایی
طبقه بندی نشده در
ارتباطی
جای دیگر

فصل نخست 1931

4,972

فصل نخست 1931

فصل نخست 1936

742 5

ساخت کاغذ و ساخت چوب و
محصوالت محصوالت چوب
و چوب پنبه ،به
کاغذی
استثنای مبلمان

فصل نخست 1936

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

واردات بخش صنعت
در میان اقالم وارداتی بخش صنعت . ،رشته صنعتی شامل ساخت ماشینآالت و تجهیزات ،ساخت وسایل نقلیه موتوری،
تریلر و نیمه تریلر ،ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ،ساخت فلزات اساسی و ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
سهمی بالغ بر  13درصد از ارزش واردات بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند 78 .فعالیت با بیشترین ارزش واردات نیز
حدود  00درصد از واردات بخش صنعت ایران را در بر گرفتهاند .نمودارهای  3و  ،78کاالهای وارداتی بخش صنعت را به
همراه سهم هر یک از آن ها از واردات صنعتی نشان میدهند.
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نمودار -3ارزش واردات هر یک از صنایع بر اساس کد دو رقمی آیسیک در فصل نخست
(1931میلیون دالر)
1,717

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ساخت فلزات اساسی
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت منسوجات
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد حصیر بافی
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ضایعات و پسماند
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
فرش و صنایع دستی

1,554
1,495
537
409
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نمودار -10سهم هر یک از صنایع از ارزش واردات بخش صنعت در فصل نخست -1931درصد
20.9

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ساخت فلزات اساسی
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت منسوجات
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد حصیر…
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ضایعات و پسماند
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
فرش و صنایع دستی

18.9
18.2
6.5
5

5



5



5
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مطابق جداول  8و  ،.در میان فعالیتهای مختلف بخش صنعت ،ساخت محصوالت از توتون و تنباکو بیشترین رشد ارزشی
واردات (افزایش حدود  978برابری) و ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای بیشترین رشد
وزنی واردات (افزایش حدود  9برابری) را به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر این ،صنعت ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشامیدنیها با کاهش حدود  37درصدی ارزش واردات و صنعت ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست با کاهش
حدود  .1درصدی مقدار واردات ،بیشترین کاهش واردات را در فصل نخست سال 7931در میان سایر فعالیتها داشتهاند.
بررسی رشد واردات فعالیتهای صنعتی نشان میدهد مهمترین عامل رشد ارزش واردات صنعتی در فصل نخست ،7931
افزایش بیش از  9برابری ارزش واردات محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشینآالت و تجهیزات بوده است (سهم 779
واحد درصدی از رشد واردات بخش صنعت).
جدول  -4مقایسه فعالیتهای اصلی بخش صنعت به ترتیب بیشترین رشد ارزش واردات
کد
آیسیک
دو رقمی

















5





5
5

گروه فعالیت
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشینآالت و تجهیزات
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعتهای مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ضایعات و پسماند
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و
مواد حصیر بافی
فرش و صنایع دستی
ساخت منسوجات
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

9

ارزش واردات
فصل نخست
7931
(میلیون دالر)


5

55




5



5

5


ارزش واردات
فصل نخست
7931
(میلیون دالر)





5



55






5






5


5
5










5

5




5

5

5












5







23.1

رشد ارزش
واردات-درصد

سهم در رشد ارزش
واردات صنعتی-
واحد درصد



1.2
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جدول -5مقایسه فعالیت های اصلی بخش صنعت به ترتیب بیشترین رشد وزن واردات
کد آیسیک
دو رقمی

گروه فعالیت



ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای



ساخت محصوالت از توتون و تنباکو



انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده




ضایعات و پسماند
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر

5

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها



ساخت مواد و محصوالت شیمیایی



ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

5

ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر



ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی



ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی




ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال
از نی و مواد حصیر بافی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر
ساعت



ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر




فرش و صنایع دستی
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی



ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر



ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات

5

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک



دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش



ساخت منسوجات



ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی



ساخت فلزات اساسی



ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست

وزن واردات فصل
نخست 7931
(هزار تن)

وزن واردات
فصل نخست
( 7931هزار
تن)

رشد وزنی
واردات-درصد







55





5




5
5



5

5
5
5
5
5
5











5

5




5



5



5



5



5








55






5

















5



5


5



5


سهم در رشد وزنی
واردات صنعتی-
واحد درصد

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

در فصل نخست سال 7931متوسط قیمت واردات بخش صنعت حدود  77.1دالر به ازای هر تن بوده که نسبت به متوسط
قیمت وارداتی این بخش در مدت مشابه سال قبل با کاهش  71درصدی مواجه شده است .در میان گروههای اصلی با کد
دو رقمی آیسیک نیز بیشترین قیمت واردات در فصل نخست سال  ،7931مربوط به ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار
دقیق ،ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت با حدود  18هزار دالر به ازای هر تن واردات بوده است .نمودارهای  77و ،79
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 .فعالیت با بیشترین افزایش و کاهش در متوسط قیمت وارداتی را در فصل نخست  7931نسبت به مدت مشابه سال قبل
نشان می دهند.
نمودار-11محصوالت با بیشترین افزایش در

نمودار-12محصوالت با بیشترین کاهش در متوسط

متوسط قیمت وارداتی در فصل نخست 1931

قیمت وارداتی در فصل نخست  1931نسبت به

نسبت به مدت مشابه سال قبل (تن/دالر)

مدت مشابه سال قبل (تن/دالر)

50,122

7,744
5

ساخت فلزات اساسی

ساخت ماشین آالت و
دستگاه های برقی
طبقه بندی نشده…

ساخت محصوالت از
توتون و تنباکو

ساخت ماشین آالت
دفتری ،حسابداری و
محاسباتی

ساخت محصوالت
فلزی فابریکی به جز
ماشین آالت و…

ساخت محصوالت
غذایی و انواع
آشامیدنی ها

ساخت سایر تجهیزات
جابه جایی طبقه بندی
نشده در جای دیگر

فصل نخست 1936

ضایعات و پسماند

فصل نخست 1931

418 379

ساخت چوب و
محصوالت چوب و
چوب پنبه

فصل نخست 1931

9,330


574 54

425 314

720 588

ساخت کک ،فرآورده
های حاصل از تصفیه
نفت و سوخت های…

 961

5 7,819

5 7,167

4,571

فصل نخست 1936

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

تراز بازرگانی
تراز بازرگانی بخش صنعت طی فصل نخست سال  7931مثبت شده و به حدود  77.میلیارد دالر رسیده است (جدول .)1
عامل اصلی بهبود تراز بازرگانی بخش صنعت در مدت مذکور ،افزایش حدود  99درصدی صادرات صنعتی به همراه کاهش
 91درصدی واردات صنعتی در فصل نخست سال  7931نسبت به فصل نخست سال  7931بوده است.
جدول  -6تراز بازرگانی بخش صنعت در فصل نخست سال  1931و  ،1936میلیون دالر

فصل نخست 1931

فصل نخست 1936

77817

97911

بخش صنعت
منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

مطابق نمودار  ،79تراز بازرگانی فعالیتهای مختلف صنعتی (بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی) نشان میدهد در فصل
نخست سال  7931تقریباً نیمی از فعالیتهای صنعتی دارای تراز بازرگانی مثبت بودهاند .بیشترین ارزش تراز بازرگانی به
ترتیب متعلق به فعالیتهای ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت مواد و
محصوالت شیمیایی ،ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها بوده است .یکی از تغییرات قابل مالحظه در تراز
بازرگانی فعالیتهای صنعتی ،مربوط به صنعت ساخت مواد غذایی و آشامیدنیها است که علیرغم تراز تجاری به شدت
منفی در فصل نخست  ،7931در مدت مشابه سال  7931به دلیل کاهش واردات و افزایش صادرات این صنعت ،تراز
بازرگانی مثبت  779میلیارد دالری رقم زده است.
11
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نمودار -19تراز بازرگانی محصوالت بخش صنعت در فصل نخست  ،1931میلیون دالر
1,926

ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای

1,319

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

1,270

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

1,141

ساخت فلزات اساسی

288

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

205

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

79

ساخت منسوجات

79

ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

75

فرش و صنایع دستی

34

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش

11

ضایعات و پسماند

2

ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست

4

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

25

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

36

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

81

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد حصیر بافی

205

ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

208

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

220

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات

340

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر

351

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت

406

ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی

1,525
1,566
5



5



5



5



5

ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -14تراز بازرگانی محصوالت بخش صنعت در فصل نخست  ،1936میلیون دالر
1476

ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای

1097

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

521

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

294

ساخت فلزات اساسی

252

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

83

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

63

فرش و صنایع دستی

20

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش

8

ضایعات و پسماند

2

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

2

ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست

47

ساخت منسوجات

62

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

76

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات

132

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی و مواد حصیر بافی

174

ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

233

ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

272

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

304

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر

361

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت

407

ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی

1441

ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر

1560

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

2118


5



5



5



5



ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

5
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