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 معاونت بررسی های اقتصادی

  فصول کتاب مقررات صادرات و وارداتصادرات کشور به تفکیک 

 1398در فروردین سال 

رین سهم از تبیشدهد. نشان می 1398و  1397های فروردین سال تفکیک گروه محصولی طیصادرات کشور را به  ،1جدول 

 و معدنی هایروغن معدنی، های)سوختکتاب مقررات صادرات و واردات  27فصل ارزش صادرات مربوط به محصوالت 

در ، 27صادرات فصل  (.درصدی 36سهم بیش از شود )میمعدنی(  هایموم قیری؛ مواد ها؛آن تقطیر از حاصل محصوالت

 . تا حدودی کاهش یافته است، به لحاظ ارزشی و مقداری 1397مقایسه با مدت مشابه سال 

 ساخته اشیاء و یکیپالست )مواد 39های فصل، باالترین ارزش صادرات کشور مربوط به 27، بعد از فصل 1398طی فروردین 

  بوده است. فوالد(  و آهن )چدن، 72آلی( و  شیمیایی )محصوالت 29مواد(،  این از شده

ادرات و واردات تمرکز درصد فصول کتاب مقررات ص 8ارزش صادرات کشور بر درصد  81، حدود 1جدول آمارهای اساس بر 

رزش افزوده محصوالت با ایا د و اغلب مبتنی بر منابع طبیعی دهد تنوع کاالهای صادراتی محدویمکه نشان  است داشته

 پایین است. 

 و آماده منر پر و )پر 67فصل به ط مربو، 1397نسبت به مدت مشابه  1398باالترین رشد ارزشی صادرات در فروردین سال 

ارزش صادرات این فصل است. بوده انسان(  موی از شده ساخته اشیاء مصنوعی هایگل نرم، پر از پریا از شده تهساخ اشیاء

است.  شدهبرابر  100حدوداً بیش از  1397هزار دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال  66معادل  1398در فروردین سال 

 و دستی هایکیف سفر، لوازم سازی؛ برگ و زین مصنوعات چرم؛ از شده ساخته اشیاء) 42( و منفصله قطعات) 98فصول 

شایان اند. برابری داشته 16برابری و  31( نیز به ترتیب طی این مدت رشد ... روده از شده ساخته اشیاء همانند؛ هایمحفظه

اند، اما سهم ناچیزی از ارزش کل صادرات کشور رشد باالیی را تجربه کردههای محصولی مذکور، این گروهاگرچه ذکر است 

 اند. را به خود اختصاص داده

و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دالر بر تن رقم خورده  299متوسط قیمت صادراتی کشور معادل  ،1398در فروردین سال 

رشد وزنی صادرات  علیرغمهای کتاب مقررات صادرات و ورادات ن فصلمواجه شده است. در میادرصدی  24.1حدود با افت 

یکی از این فصول که سهم باالیی از ارزش صادرات را نیز داشته، فصل . درات آنها کاهش یافته استارزش صا، برخی فصول

درصد رشد داشته، اما به لحاظ ارزشی  21)محصوالت شیمیایی آلی( است. صادرات این فصل اگرچه به لحاظ مقداری  29

 گلیکول اتیلن»کتاب مقررات صادرات و واردات،  29های فصل در میان زیر مجموعهدرصدی را تجربه کرده است.  25افت 

بنابراین به نظر . اند هبا افت ارزشی همراه بودصادرات  به رغم رشد مقداری «مالمین»و  «فتالیک انیدرید»، «(ئولدی اتان)

 اند. تری صادر شدهبا متوسط قیمت نسبتاً پایین 1398می رسد این محصوالت در فروردین 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

نسبت به  1398در فروردین  سیمان( و آهک گچ، سنگ؛ و خاك گوگرد؛ )نمک؛ 25فصل متوسط قیمت صادراتی محصوالت 

درصد بوده، درحالیکه به لحاظ ارزشی  18معادل  25. رشد وزنی صادرات فصل کاهش یافته است 1397مدت مشابه سال 

کلینکر  به موسوم نشده پودر هایسیمان» ای زیرگروه این فصل،در میان اقالم تعرفهدرصدی را تجربه کرده است.  29افت 

ین مدت با اینکه به لحاظ وزنی با که سهم نسبتاً باالیی از ارزش صادرات کل کشور را دارد، طی ا« 25231000با کد تعرفه 

 درصدی را تجربه کرده است.  7.5آن افت  از نظر ارزشیدرصدی همراه بوده، اما  120رشد 

 و دارند حیوانی منشأ که خوراکی محصوالت طبیعی، عسل پرندگان، تخم لبنی، محصوالت و شیر) 4فصل محصوالت ذیل 

همراه  صادراتی تمنیز طی این مدت با افت متوسط قی (باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جای در

درصدی و افت ارزشی  18، صادرات این فصل رشد وزنی 1397نسبت به مدت مشابه سال  1398طی فروردین سال اند. بوده

« 04015010خامه شیر با کد تعرفه »ط قیمت متوسای زیرگروه این فصل، در میان اقالم تعرفهاند. جربه کردهدرصدی را ت 16

افت « 04069000با کد تعرفه   نباشد مشمول یا مذکور دیگری جای در که پنیرها سایر»متوسط قیمت درصدی و  36افت 

 اند. داشتهدرصدی  32

 69(، فصل فوالد یا آهن چدن، از مصنوعات) 73(، فصل نباتات اجزا، سایر از یا هامیوه سبزیجات، از هافرآورده) 20فصل 

 85( و فصل ادویه و ماته چای، قهوه،) 9(، فصل نسجی مواد از ها کفپوش سایر فرش) 57، فصل (سرامیکی محصوالت)

 و صوت پخش و ضبط هایدستگاه صوت، پخش و ضبط هایدستگاه آنها، قطعات و اجزا و برقی هایدستگاه و آالتماشین)

 است.  کاهش یافتهها آن صادرات رشد مقداری صادرات، ارزش علیرغمکه  فصولی هستنداز جمله نیز ( تلویزیونی تصویر

 1398و  1397فروردین سال -ای کتاب مقررات صادرات و وارداتصادرات کشور به تفکیک فصول تعرفه -1جدول 

 نوع کاال شماره فصل

سهم از  درصد تغییر فروردین  فروردین 

ارزش کل 

فروردین 

1398)%( 

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش

 )میلیون دالر( 
 ارزشی وزنی 

 های معدنی و محصوالت های معدنی، روغنسوخت
 های معدنیحاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم

 

 موادمواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این  

محصوالت شیمیایی آلی  

چدن، آهن و فوالد  

سنگ فلز، جوش و خاکستر  


های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و میوه

 همانند
 


های زیرخاکی سبزیجات، نباتات، ریشه و غده

 خوراکی
 

کودها  
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 نوع کاال شماره فصل

سهم از  درصد تغییر فروردین  فروردین 

ارزش کل 

فروردین 

1398)%( 

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش

 )میلیون دالر( 
 ارزشی وزنی 


رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار آب گرم،  

 آالت و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها ماشین
 

نمک؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان  



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.

 

 از رویروی و مصنوعات 

ها یا از سایر اجزا، نباتاتها از سبزیجات، میوهفرآورده 

مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 

محصوالت شیمیایی معدنی 

مس و مصنوعات از مس 

ایشیشه و مصنوعات شیشه 


، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نانهای غالتفرآورده

 های شیرینی


محصوالت سرامیکی 

ها از مواد نسجیفرش سایر کفپوش 

قهوه، چای، ماته و ادویه 

های خوراکیسایر فرآورده 


صدفداران و سایر آبزیان فاقد ها و قشرداران، ماهی

 ستون فقرات


قند و شکر و شیرینی 

آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 


های برقی و اجزا و قطعات آالت و دستگاهماشین
های های ضبط و پخش صوت، دستگاهدستگاهآنها، 

 ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی



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

...سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا 

محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 نوع کاال شماره فصل

سهم از  درصد تغییر فروردین  فروردین 

ارزش کل 

فروردین 

1398)%( 

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش

 )میلیون دالر( 
 ارزشی وزنی 


ز کاغذ اکاغذ و مواد؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، 

 یا ازمقوا


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

زنده و محصوالت گلکاری نباتات 

سرب و مصنوعات از سرب 

کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء 

محصوالت دارویی 



جراحی؛ اسباب تختخواب و -های طبی؛ مبل مبل
همانند، چراغ و وسایل روشنایی که در چای دیگر 

های تبلیغاتی عالئم نورانی، گفته نشده، چراغ
های راهنما و اشیا همانند، ساختمان تابلوهای نورانی

 پیش ساخته



چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب 

کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو 


وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن 

 یا تراموای، و ...


الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره 


ها(، ها )رزینوئیدهای اسانسی و شبه رزینروغن

 محصوالت ...


های مصنوعی، نوار و ...رشته 


ها و مشتقات های دباغی یا رنگرزی؛ تاننعصاره

 ها؛ مواد...آن


پوست خام )غیر از پوست های نرم( و چرم 


محصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفکول، 

 اینولین و  گلوتن گندم


گوشت و احشاء خوراکی 


های صنایع خوراك سازی، خوراکیآخال و تفاله 

 آماده برای حیوانات



های ویژه ، اوات، نمد و پارچه های نبافته ، نخ

 ریسمان، طناب و کابل ...
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 نوع کاال شماره فصل

سهم از  درصد تغییر فروردین  فروردین 

ارزش کل 

فروردین 

1398)%( 

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش

 )میلیون دالر( 
 ارزشی وزنی 

های الکلی و سرکهنوشابه ها، آبگون 


های های حیوانی یا نباتی؛ فرآوردهها و روغنچربی

های خوراکی آماده؛ ها؛ چربیتفکیک آن حاصل از
 های حیوانی یا نباتیموم



لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف 

بافغیرکشباف یا غیرقالب، لباس و متفرعات لباس 


بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی ، اجزا قطعات و 

 متفرعات انها 


های آنکاکائو و فرآورده 

مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی 


کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصوالت صنعت 

 هاها و نقشهها، تایپ شدهچاپ، دست نوشته


ها ها و شیرهعصاره 


مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا 

 تغییریافته...فکول 



های گوشت، ماهی یا قشر داران، صدف فرآورده

 داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات



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



قطعات منفصله 


اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ 

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




موی نرم )کرك( یا زبر حیوان، نخ و پارچه پشم، 

 های تار و پود باف از موی یال و دم



های های روغن دار، دانه و بذر میوهدانه و میوه

 گوناگون نباتات صنعتی و دارویی، کاه و نواله


اشیاء صنعت ساعت سازی 

حیوانات زنده 


های نسجی های تاروپود باف مخصوص، پارچهپارچه

 منگوله باف، ...
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 نوع کاال شماره فصل

سهم از  درصد تغییر فروردین  فروردین 

ارزش کل 

فروردین 

1398)%( 

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن( 

 ارزش

 )میلیون دالر( 
 ارزشی وزنی 

ناگونمصنوعات گو 

 سبدبافیمصنوعات حصیربافی یا 

غالت 


آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، 
سنجش، کنترل،،دقت سنجی؛ آالت و دستگاه های 

 جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها –طبی 




سایر محصوالت حیوانی که در جای دیگر گفته نشده 

 و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.



های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق پارچه

 شده ، اشیا نسجی از ...
 

تنباکوی ساخته شده توتون و تنباکو و بدل توتون و  

های کشباف یا قالب بافپاچه  


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

 مصنوعات از فلزات معمولی

 


اخاته شده از پر یا از پر و اشیاء س پر و پر نرم آماده

نرم، گل های مصنوعی اشیاء ساخته شده از موی 
 انسان

 

پنبه  

ابریشم  



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، سکه

 

اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه  

آالت موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آالت  

کشتی ها، قایق ها و شناورها  

کاله و اجزاء کاله  

 اشیاء ساخته شده از چوب پنبهچوب پنبه و  


چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، 

 شالق ،تازیانه و اجزاء آنها
 

 مهوری اسالمی ایران: گمرك جهاداده منبع


