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  چکیده مطالب  -1

 1391میلیارد دالر در سال  12درصدي از  23کسري تراز تجاري کشور با احتساب میعانات گازي با کاهش  - 1

 .رسیده است 1392میلیارد دالر در سال  2/9به 

میلیارد دالر در سال  8/20درصدي از  7/6تجاري بدون احتساب میعانات گازي با کاهش کسري تراز  - 2

 .رسیده است 1392میلیارد دالر در سال  5/19به  1391

نوع کاال بیش از  281کد تعرفه، کاال به خارج از کشور صادر شده است که  3779تعداد  1392در سال  - 3

 .مدت مشابه سال قبل است

 16دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  391قیمت هر تن کاالي صادراتی  متوسط 1392در سال  - 4

 .درصد کاهش یافته است

سنگ آهن هماتیت با ارزش : سه قلم کاالي عمده صادراتی کشور بترتیب عبارتند از 1392در سال  - 5

 میلیون 1153میلیون دالر و قیر نفت با ارزش  1212میلیون دالر، پروپان مایع شده با ارزش  1505

  .بوده است دالر

در این بین بترتیب ده کشور . اند کشور جهان مقصد کاالهاي صادراتی ایران بوده 156تعداد  1392در سال  - 6

 90 چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، مصر و آذربایجان

 .اند د اختصاص دادهرا بخو درصد ارزش صادرات ایران 83درصد وزن و 

درصد ارزش صادرات  66درصد وزن و  67. گمرك کشور صادرات صورت گرفته است 120از  1392در سال  - 7

بترتیب از ده گمرك منطقه ویژه عسلویه، شهید رجایی، پتروشیمی بندر امام خمینی، معاونت صادرات 

  .اصفهان و اراك صورت گرفته است، بندر امام خمینی، 1تهران، شهید باهنر، مشهد، منطقه ویژه بوشهر 

تعداد  1391قلم بوده است که نسبت سال  5230تعداد  1392تعداد کد تعرفه کاالهاي وارداتی در سال  - 8

 .کد تعرفه کاهش یافته است 90

دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه  1514در دوره مورد بررسی متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتی  - 9

  .صد افزایش یافته استدر 12سال قبل حدود 

درصد وزن و  77اند، ده کشور عمده که  کشور جهان مبداء واردات ایران بوده 134در دوره مورد بررسی از  -10

امارات متحده عربی، چین، هند، : باشد عبارتند از  درصد ارزش واردات به کشور مربوط به آنها می 79

  .و ایتالیاجمهوري کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگلستان 

گمرك انجام شده است که ده گمرك عمده فعال در این زمینه  89واردات کاال به کشور از  1392در سال  -11

شهید رجایی، بندر امام خمینی، معاونت واردات و ترانزیت تهران، حوزه تجاري فرودگاه : بترتیب عبارتند از 

خرمشهر، شهید باهنر، منطقه ویژه اقتصادي ، منطقه آزاد بندر انزلی، 1امام خمینی، منطقه ویژه بوشهر 

  اند درصد ارزش واردات را بخود اختصاص داده 82درصد وزن و  86و امیر آباد که  2بوشهر 

هزار  105با وزن  وسایل نقلیه موتوري: سه قلم عمده کاالي وارداتی به کشور عبارتند از 1392در سال  -12

 2300هزار تن و ارزش  1955با وزن  مل سفید شدهبرنج نیمه یا کامیلیون دالر،  2803تن و ارزش 

 .میلیون دالر بوده است 1827هزار تن و ارزش  2808با وزن  کنجالهمیلیون دالر و 
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  صادرات و واردات -2

 :داریم 1-7و نمودار  1- 7با توجه به جدول 

 1391دالر در سال میلیارد  12درصدي از  23کسري تراز تجاري کشور با احتساب میعانات گازي با کاهش  - 1

 .رسیده است 1392میلیارد دالر در سال  2/9به 

میلیارد دالر در سال  8/20درصدي از  7/6کسري تراز تجاري بدون احتساب میعانات گازي با کاهش  - 2

 .رسیده است 1392میلیارد دالر در سال  5/19به  1391

میلیارد دالر بوده است که نسبت  8/50هزار تن به ارزش  33568معادل  1392کل واردات کشور در سال  - 3

 .درصد کاهش یافته است 5درصد و از نظر ارزشی  15از نظر وزنی  1391به سال 

میلیارد دالر بوده است  4/92رقم  1392کل ارزش مبادالت تجاري کشور با احتساب میعانات گازي در سال  - 4

) درصد 44(میلیارد دالر  6/41درصد کاهش داشته است که از این مقدار  3حدود  1391که نسبت به سال 

 .به واردات اختصاص دارد) درصد 56(میلیارد دالر  8/50به صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازي و 

میلیارد دالر بوده  2/82رقم  1392کل ارزش مبادالت تجاري کشور بدون احتساب میعانات گازي در سال  - 5

 38(میلیارد دالر  3/31اشته است که از این مقدار درصد کاهش د 5حدود  1391است که نسبت به سال 

به واردات ) درصد 61(میلیارد دالر  8/50به صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي و ) درصد

 .اختصاص دارد

  

درصد از کل مبادالت مربوط به صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات  9/63از نظر وزنی  1391 در سال - 6

در صورتیکه از نظر . درصد از وزن کل مبادالت به واردات اختصاص یافته است 1/36ر حالیکه گازي بوده د

درصد از کل مبادالت تجاري مربوط به صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي  9/37ارزش دالري 

 .  شود درصد از ارزش کل مبادالت به واردات مربوط می 1/62بوده در حالیکه 

درصد از کل مبادالت مربوط به صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات  71از نظر وزنی  1392در سال  - 7

در صورتیکه از نظر . درصد از وزن کل مبادالت به واردات اختصاص یافته است 29گازي بوده در حالیکه 

سال

ارزشیوزنی   ارزش  ( میلیون دالر ) وزن  ( هزار تن ) ارزش  ( میلیون دالر ) وزن  ( هزار تن ) مبادله

92,92741,62879,56641,44816.80.4صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازي      

3.8-80,14431,33369,93632,56714.6صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي      

4.9-15.0-33,56850,81839,48153,451واردات

2.6-126,49592,446119,04794,8996.3کل مبادالت با احتساب میعانات گازي   

4.5-113,71282,151109,41786,0183.9کل مبادالت بدون احتساب میعانات گازي     

تراز تجاري با احتساب میعانات گازي    

تراز تجاري بدون احتساب میعانات گازي     

سال 1391 سال 1392

 جدول  7- 1. وزن و ارزش دالري صادرات و واردات طی سالهاي          1392- 1391

-9,190-12,003

-19,485-20,884

درصد تغییرات 

-23.4

-6.7

   ماخذ :  گمرك جمهوري اسالمی ایران   

   اداره کل آمار و اطالعات   
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گازي  درصد از کل مبادالت تجاري مربوط به صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات 1/38ارزش دالري 

 .شود درصد از ارزش کل مبادالت به واردات مربوط می 9/61بوده در حالیکه 

  

  صادراتی هاي  کد تعرفه - 3

 :داریم 2-7بر اساس جدول 

نوع کاال بیش از  281کد تعرفه، کاال به خارج از کشور صادر شده است که  3779تعداد  1392در سال  - 1

 .مدت مشابه سال قبل است

 16دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  391قیمت هر تن کاالي صادراتی متوسط  1392در سال  - 2

 .درصد کاهش یافته است

 16بیشتر صادر گردیده و از نظر وزن  1391نسبت به سال  1392نوع کاال در سال  281علیرغم اینکه  - 3

رصد نسبت به د 3حدود  1392درصد افزایش در صادرات وزنی وجود داشته، ارزش صادرت کاال در سال 

 .کاهش یافته است 1391سال 

  

سال 

ارزشیوزنیارزش ( میلیون دالر) وزن ( هزار تن) تعداد کد تعرفهارزش ( میلیون دالر) وزن ( هزار تن) تعداد کد تعرفهماه

13.2-9.0-76-1,4005,301.92,013.61,4765,823.62,320.0فروردین 

1,8537,449.83,044.11,7265,432.22,448.812737.124.3اردیبهشت

1,8326,719.02,631.61,6584,974.02,241.717435.117.4خرداد

12.6-1,8466,933.22,554.51,6696,221.02,924.317711.4تیر 

9.9-1,7366,033.42,330.31,5975,041.82,585.913919.7مرداد

12.7-1,7466,398.32,648.21,5875,219.23,032.015922.6شهریور 

9.5-410.1-1,7516,966.52,669.21,7556,329.02,948.5مهر

5.4-1,7656,461.12,504.71,5736,051.22,648.91926.8آبان 

1,8206,786.02,658.21,5635,543.42,473.725722.47.5آذر

0.5-1,7406,179.42,484.51,5835,814.22,495.81576.3دي

1,9367,516.32,690.71,7975,562.92,522.013935.16.7بهمن 

3.3-2,1187,396.73,009.82,0147,070.23,111.11044.6اسفند

2.5-3,779160,285.762,572.03,498138,167.664,206.328116.0جمع کل سال

جدول 7- 2.میزان صادرات به تفکیک ماه در سالهاي 1392- 1391

   ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی ایران

   اداره کل آمار و اطالعات

تفاضل کد سال 1391سال 1392

تعرفه 92 از 91

درصد تغییرات
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  ارزش دالري صادرات -4

  :شود که  مالحظه می 2-7بر اساس نمودار شماره 

 .دهد را نشان می 1391روند پایدارتري نسبت به سال  1392سال  درصادرات  - 1

اردیبهشت ماه رخ داده است، دلیل این امر افزایش  در، 1392بیشترین میزان صادرات در بین ماههاي سال  - 2

درصد نسبت به فروردین  71به میزان  و قیر نفت) برابر 2/2(درصد  119به میزان  دو کاالي اورهصادرات 

 7/119ارزش دالري صادرات اوره معادل  1392شایان ذکر است در اردیبهشت ماه سال  .است ماه بوده

 .میلیون دالر بوده است 119درات قیر نفت میلیون دالر و ارزش دالري صا

 .کمترین میزان صادرات هر دو سال مربوط به فروردین ماه بوده است - 3

  

  ي صادراتیهاکاال -5

  :داریم  3- 7با توجه به جدول 

با ارزش  سنگ آهن هماتیت :بترتیب عبارتند از سه قلم کاالي عمده صادراتی کشور 1392در سال  - 1

 میلیون 1153 ارزش میلیون دالر و قیر نفت با 1212پروپان مایع شده با ارزش میلیون دالر،  1505

 .بوده است

درصد ارزش  7/2درصد از وزن صادرات غیر نفتی و با حدود  1/15سیمان پورتلند با حدود  1392در سال  - 2

 .صادرات غیر نفتی را بخود اختصاص داده است
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  صادراتعمده  کشورده  -6

  :شود که   مالحظه می 4-7شماره بر اساس جدول 

ده کشور در این بین بترتیب . اند ی ایران بودهصادراتجهان مقصد کاالهاي کشور  156 تعداد 1392در سال  - 1

 90 مصر و آذربایجانافغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، عراق، امارات متحده عربی، 

 .اند بخود اختصاص داده را درصد ارزش صادرات ایران 83درصد وزن و 

درصد  21درصد ارزش و عراق با  24درصد وزن و  43کشور چین با مقصد عمده صادرات ایران به دو  - 2

 .بوده است درصد ارزش 19وزن و 

 آهن شوند عبارتند از سنگ سه قلم کاالي صادراتی که بیشترین سهم از صادرات ایران به چین را شامل می - 3

 594هزار تن و ارزش  1635با وزن  میلیون دالر، متانول 1484تن و ارزش  هزار 22967هماتیت با وزن 

 .میلیون دالر 563هزار تن و ارزش  641شده با وزن  مایع میلیون دالر و پروپان

شوند عبارتند از سیمان  سه قلم کاالي صادراتی که بیشترین سهم از صادرات ایران به عراق را شامل می - 4

هزار تن و ارزش  836میلیون دالر، کاشی و سرامیک با وزن  596هزار تن و ارزش  8354پورتلند با وزن 

 . رمیلیون دال 151هزار تن و ارزش  170میلیون دالر، بوتان مایع شده با وزن  179

  

  

  

  

درصد ارزشارزش ( میلیون دالر) درصد وزنوزن ( هزار تن) شرح تعرفهتعرفهردیف

23,59329.41,5054.8سنگ آهن هماتیت  126011110

1,3851.71,2123.9پروپان  مایع  شده    227111290

2,3062.91,1533.7قیرنفت327132000

2,8893.61,0413.3متانول   ( ا لکل  متیلیک  ) 429051100

1,1591.41,0143.2بوتان  مایع  شده    527111390

6720.89533.0پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز  94 % 639011039

اوره حتی به صورت محلول در آب 731021000

 

2,2302.89243.0

12,06715.18502.7سایر سیمان  پورتلند   ( باستثناي  سفید  ) 825232900

870.17062.3انواع پسته خندان908025110

421.990.55861.9پلی ا تیلن  گرید فیلم   1039012029

33,33541.621,38968.3

80,14410031,332.49100

   اداره کل آمار و اطالعات

سایر

جمع کل

جدول 7-3.ده قلم کاالي صادراتی عمده طی سال  1392

   ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی ایران
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  ده گمرك عمده صادرات -7

  :داریم  5-7بر اساس جدول 

درصد ارزش  66درصد وزن و  67. صورت گرفته است گمرك کشور صادرات 120 از 1392در سال  - 1

منطقه ویژه عسلویه، شهید رجایی، پتروشیمی بندر امام خمینی، معاونت  گمركده  از بترتیبصادرات 

صورت گرفته ، بندر امام خمینی، اصفهان و اراك 1صادرات تهران، شهید باهنر، مشهد، منطقه ویژه بوشهر 

 .است

 15درصد وزن صادرات کشور از گمرك شهید رجایی صورت گرفته است این مقدار کاال حدود  33با آنکه  - 2

 .صادرات را بخود اختصاص داده است ارزش درصد

کاال از منطقه ویژه عسلویه صدر گردیده است که سه قلم کاالي صادراتی از گمرك این  27بطور کلی  - 3

میلیون دالر، سیمان پورتلند  42هزار تن و ارزش  350منطقه، بترتیب عبارتند از گوگرد تصفیه شده با وزن 

 9/1هزار تن و ارزش  21لیون دالر و سنگ آهن بهم فشرده با وزن می 1/9هزار تن و ارزش  147با وزن 

 .میلیون دالر

سه قلم کاالي صادراتی از گمرك شهید رجایی، بترتیب عبارتند از سنگ آهن هماتیت دانه بندي با وزن  - 4

میلیون دالر و  880هزار تن و ارزش  1743میلیون دالر، قیر نفت با وزن  1277هزار تن و ارزش  18728

 .میلیون دالر 265هزار تن و ارزش  191لی اتیلن گرید لوله با وزن پ

  

  

درصد ارزش ارزش  ( میلیون دالر) درصد وزن وزن ( هزار تن) کشور طرف معاملهردیف   

34,501.5243.07,432.4623.7چین1

16,918.0321.15,949.0419.0عراق 2

5,788.947.23,559.3211.4امارات متحده عربی3

4,829.796.02,417.867.7هند4

3,345.384.22,416.937.7افغانستان5

1,524.721.91,639.585.2ترکیه6

1,295.241.6858.622.7ترکمنستان7

788.061.0641.732.0پاکستان8

834.341.0592.921.9مصر9

2,554.643.2465.201.5آذربایجان  10

7,763.349.75,358.8417.1

80,14410031,332.49100 جمع کل

سایر

جدول 7-4. میزان صادرات به ده کشور عمده طی سال 1392

   ماخذ :  گمرك جمهوري اسالمی ایران

   اداره کل آمار و اطالعات
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  هاي  وارداتی کد تعرفه -8

  :داریم که  6-7بر اساس جدول شماره 

تعداد  1391قلم بوده است که نسبت سال  5230 تعداد 1392تعداد کد تعرفه کاالهاي وارداتی در سال  - 1

 .کد تعرفه کاهش یافته است 90

دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه  1514در دوره مورد بررسی متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتی  - 2

 .درصد افزایش یافته است 12سال قبل حدود 

  

درصد ارزشارزش ( میلیون دالر) درصد وزنوزن ( هزار تن) گمركردیف

7,7939.75,90618.8منطقه ویژه عسلویه( انرژي پارس  ) 1

26,37032.94,58414.6شهیدرجایی2

3,3874.22,7368.7پتروشیمی بندرامام خمینی3

9851.22,0156.4معاونت صادرات تهران4

6,0607.61,4474.6شهید باهنر5

7671.01,3374.3مشهد6

1,2271.58382.7منطقه ویژه بوشهر71

5,3206.66322.0بندر امام خمینی8

1,2651.66111.9اصفهان   9

5250.76061.9اراك10

26,44433.010,62033.9

80,14410031,332.49100

جدول 7-5.  میزان صادرات از ده گمرك عمده طی سال 1392

سایر 

جمع کل

   ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی ایران 

   اداره کل آمار و اطالعات 

سال

ارزشیوزنیارزش ( میلیون دالر) وزن ( هزار تن ) تعداد کد تعرفهارزش ( میلیون دالر) وزن ( هزار تن ) تعداد کد تعرفهماه

32.2-26.1-618-2,4271,851.372,009.173,0452,504.242,962.31فروردین  

21.6-31.6-337-3,2022,326.543,583.793,5393,399.374,573.11اردیبهشت   

16.5-23.6-281-3,1252,367.613,402.493,4063,099.784,074.23خرداد  

17.6-16.7-350-3,2252,631.063,770.593,5753,157.634,573.74تیر  

23.5-35.2-483-3,2012,087.193,421.383,6843,223.004,471.89مرداد

20.5-37.9-411-3,2412,029.373,568.903,6523,268.474,489.75شهریور    

21.0-37.4-400-3,3222,774.524,121.733,7224,428.645,215.10مهر 

12.6-21.9-228-3,3232,767.133,976.443,5513,543.104,552.03آبان

3,5553,201.634,669.333,3262,619.723,562.7922922.231.1آذر

1720.617.1-3,3023,075.794,388.873,3192,550.233,746.54دي

3,5113,518.896,263.013,3423,418.234,476.751692.9439.90بهمن 

3,9264,126.566,400.273,4393,269.994,661.1048726.1937.31اسفند

4.1-14.8-5,23066,325.94100,394.465,32077,873.29104,707.6690جمع کل سال

   ماخذ :  گمرك جمهوري اسالمی ایران   

   اداره کل آمار و اطالعات

جدول  7-6.  میزان واردات به تفکیک ماه در سالهاي 1391-92

تفاضل کد سال 1391سال 1392

تعرفه  92 از 91

درصد تغییرات
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  ارزش دالري واردات -9

  :شود که  مالحظه می 3- 7بر اساس نمودار 

کند و واردات سال  پیروي میتا آبان ماه از یک روند شبیه به هم  1391و سال  1392واردات در سال  - 1

 4باالتر است اما از بعد آبان ماه تغییر در روند حرکتی واردات رخ داده و واردات در  1392از واردات  1391

 .باشد می 1391ماهه انتهایی سال  4باالتر از میزان واردات در  1392ماهه انتهایی سال 

 .داده استبیشترین میزان واردات در اسفند ماه رخ  1392در سال  - 2

 .کمترین میزان واردات در هر دو سال مربوط به فروردین ماه بوده است - 3

  

  ده کشور عمده واردات  -10

 :داریم  7- 7با توجه به جدول 

درصد وزن و  77اند، ده کشور عمده که  کشور جهان مبداء واردات ایران بوده 134در دوره مورد بررسی از  - 1

امارات متحده عربی، چین، هند، : باشد عبارتند از  درصد ارزش واردات به کشور مربوط به آنها می 79

 .ایتالیا انگلستان و جمهوري کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند،

درصد  13و چین با رتبه اول درصد ارزش  22درصد وزن و  17امارات متحده عربی با در دوره مورد بررسی  - 2

 .اند رتبه دوم مبداء وارداتی ایران بودهارزش درصد  19وزن و 

 درونسوز پیستونی باموتور نقلیه وسایلسه قلم عمده وارداتی ایران از امارات متحده عربی بترتیب عبارتند از  - 3

هزار تن و ارزش  83با وزن  مکعب سانتیمتر 1500تا1000 سیلندر باحجم احتراقی -اي جرقه تناوبی
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 گوشت بی استخوانمیلیون دالر و  636هزار تن و ارزش  354میلیون دالر، شکر تصفیه شده با وزن  2142

 .میلیون دالر 38هزار تن و ارزش  200با وزن 

هزار  30با وزن  خودرو تولید جهت منفصله قطعاتسه قلم عمده وارداتی ایران از چین بترتیب عبارتند از  - 4

هزار تن و  4با وزن  پالسما LED یا LCD صفحه از متشکل نمایشگر ماژولمیلیون دالر،  216تن و ارزش 

 .میلیون دالر 185هزار تن و ارزش  353با وزن  فسفاتها سوپرمیلیون دالر و  186ارزش 

  

  ده گمرك عمده واردات -11

 :داریم  8-7بر اساس جدول 

گمرك انجام شده است که ده گمرك عمده فعال در این زمینه  89واردات کاال به کشور از  1392در سال  - 1

حوزه تجاري فرودگاه  ،شهید رجایی، بندر امام خمینی، معاونت واردات و ترانزیت تهران: بترتیب عبارتند از 

منطقه ویژه اقتصادي  ،، منطقه آزاد بندر انزلی، خرمشهر، شهید باهنر1منطقه ویژه بوشهر  امام خمینی،

 .اند درصد ارزش واردات را بخود اختصاص داده 82درصد وزن و  86که  امیر آباد و 2بوشهر 

درصد  40درصد ارزش و همچنین گمرك بندر امام خمینی با  32درصد وزن و  29گمرك شهید رجایی با  - 2

 .اند درصد ارزش بیشترین سهم واردات کشور را بر عهده داشته 15وزن و 

رك شهید رجایی بترتیب عبارتند از برنج نیمه یا کامل سفید شده با وزن سه قلم عمده کاالي وارداتی از گم - 3

میلیون  440هزار تن و ارزش  1215میلیون دالر، دانه گندم سخت با وزن  1427هزار تن و ارزش  1140

 .میلیون دالر 380هزار تن و ارزش  75با وزن  ها الکترود ذغالی براي کورهدالر و 

درصد ارزش ارزش  ( میلیون دالر ) درصد وزن وزن  ( هزار تن) کشور طرف معامله  ردیف

5,72317.011,230.9222.1امارات متحده عربی  1

4,51313.49,648.7719.0چین2

3,65610.94,275.488.4هند3

1,6865.03,854.857.6جمهوري کره4

2,7178.13,624.517.1ترکیه  5

9572.92,443.104.8آلمان6

3,2179.62,334.824.6سوئیس7

1,2353.7960.761.9هلند8

1,9135.7941.341.9انگلستان  9

1410.4848.711.7ایتالیا 10

7,81023.310,655.2321.0

33,56810050,818.48100

جدول  7- 7. میزان واردات از ده کشور عمده طی سال     1392

سایر

جمع کل

   ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی ایران

   اداره کل آمار و اطالعات 



 ���� �و�ش، آمار واطالعات                                                                                                                                                                                                                                                                                 �۱۳۹۲ر�ی بازرگا�ی خار�ی �ی سال 

 
١٠ 

 

هزار تن و ارزش  2718ك بندر امام خمینی بترتیب عبارتند از کنجاله با وزن سه قلم عمده کاالي از گمر - 4

میلیون دالر و شکر تصفیه نشده  1439هزار تن و ارزش  3754میلیون دالر، دانه ذرت دامی با وزن  1770

 .میلیون دالر 480هزار تن و ارزش  1074با وزن 

  

  عمده کاالي وارداتی  -12

 :داریم  9-7با توجه به جدول شماره 

هزار  105با وزن  وسایل نقلیه موتوري: سه قلم عمده کاالي وارداتی به کشور عبارتند از 1392در سال  - 1

 2300هزار تن و ارزش  1955با وزن  برنج نیمه یا کامل سفید شدهمیلیون دالر،  2803تن و ارزش 

 .بوده است میلیون دالر 1827هزار تن و ارزش  2808با وزن  کنجالهمیلیون دالر و 

با آنکه از نظر وزنی سهم بسیار پائینی در واردات کشور دارند ولی  ماژول نمایشگرو  هاي دارویی مکمل - 2

 .باشند واردات به کشور را دارا می هفتماز نظر ارزش رتبه 
 

  

درصد ارزش ارزش  ( میلیون دالر ) درصد وزن وزن  ( هزار تن ) گمركردیف   

9,58628.616,247.7132.0شهیدرجایی   1

13,51340.37,848.6815.4بندر امام خمینی  2

7212.16,169.1612.1معاونت واردات و ترانزیت تهران    3

390.14,702.769.3حوزه تجاري فرودگاه امام خمینی    4

1,3233.93,007.245.9منطقه ویژه بوشهر51

1,5424.61,020.332.0منطقه ازاد بندر انزلی   6

3851.1963.901.9خرمشهر7

3761.1714.171.4شهید باهنر 8

2930.9635.971.3منطقه ویژه اقتصادي بوشهر   92

1,0683.2533.061.0امیرآباد    10

4,72114.18,975.5117.7

33,56810050,818.48100

جدول 7- 8. میزان واردات از ده گمرك عمده طی سال         1392

سایر 

جمع کل

   ماخذ    : گمرك جمهوري اسالمی ایران   

   اداره کل آمار و اطالعات      

درصد ارزش ارزش ( میلیون دالر ) درصد وزن وزن  ( هزار تن ) شرح تعرفهتعرفهردیف  

1050.32,802.975.5وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز     187032300

1,9555.82,300.184.5برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده شده         210063000

2,8088.41,827.293.6کنجاله   323040000

4,00311.91,526.883.0دانه ذرت دامی  410051020

3,42910.21,273.482.5دانه گندم سخت  510011100

1,5794.7832.191.6شکر تصفیه نشده    617011100

50.0827.851.6سایر مکمل هاي دارویی براي خرده فروشی      730049090

160.0782.891.5ماژول نمایشگر متشکل از صفحه      LCD یا  LED پالسما885299020

6341.9765.631.5روغن  خام  سویا    915071000

1015119020R.B.D   6481.9637.751.3پالم اولئین درظروف    200 لیتري و بیشتر

18,38654.837,241.3773.3

33,56810050,818.48100

جدول 7-9.  ده قلم کاالي وارداتی عمده طی سال 1392

سایر 

جمع کل 

   ماخذ :  گمرك جمهوري اسالمی ایران

   اداره کل آمار و اطالعات


