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بدون)ایراننفتیغیرکاالیصادراتارزشدرصد98حدود،1400نخستنیمهطی
مدت،ایندر.است1جدولدرشدهدرجقسمت10بهمختص(27فصلاحتساب

سایربهایراناز(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالیدالرمیلیارد16حدود
ومولیمعفلزات»قسمتبهمربوطصادراتارزشبیشترینکهشدهصادرکشورها

ازتنمیلیون6.5حدود1400نخستنیمهطی.استداشتهاختصاص«آنهامصنوعات
ازکهشدهصادردالرمیلیارد5.3حدودارزشبه«آنهامصنوعاتومعمولیفلزات»

سهموکردهتجربهرا1399نخستنیمهبهنسبترشددرصد143حدودارزشیلحاظ
راایران(27فصلاحتساببدون)نفتیغیرصادراتارزشکلازدرصدی33حدود

812ی،بررسموردمدتطیفلزاتقسمتصادراتقیمتیمیانگین.دهدمیتشکیل
.استبودههرتنازایبهدالر
و«آنبههوابستصنایعوشیمیاییصنایعمحصوالت»قسمتدوبخش،اینازپس

هایتبهردرصادرات،ارزشلحاظبه«مواداینازشدهساختهاشیاءوپالستیکیمواد»
3.2ترتیببهمذکورمدتطیقسمتدواینصادراتارزش.دارندقرارسومودوم

میانگینو(کلازدرصد19.7)دالرمیلیارد3.1و(کلازدرصد19.9)دالرمیلیارد
ازایبهدالر344ترتیببهنیز1400نخستنیمهدرقسمتدواینصادراتیقیمت

افزایشبرمسلطعاملاست،ذکرشایان.استتنهرازایبهدالر1191وتنهر
سهم،(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالیصادراتارزشدرصدی63حدود
.است«آنهامصنوعاتومعمولیفلزات»درصدیواحد31.2

نخستنیمهطی(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالیصادراتقیمتمتوسط
میانگینتنهاصادراتیعمدهقسمت10میاندرکهبودههرتنازایبهدالر411

.استشدهمزبورمیانگینازترپایین13و6،5هایقسمتقیمت

شرحقسمتردیف
ارزش

(رمیلیون دال)
مقدار 

(هزارتن)
میانگین قیمت 

(دالر به ازای هر تن)

به نسبتارزشیرشد 
1399نیمه نخست 

(درصد)

سهم از 
کل 

ارزش 
(درصد)

مشارکت
در رشد 

واحد )
(درصد

52566477812143.132.931.5فلزات معمولی و مصنوعات از آنها15قسمت 1

6قسمت 2
ابسته به محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع و

3186925434489.419.915.3آن

7قسمت 3
ن مواد، مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از ای
31452642119165.319.712.6کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو

156530405151.29.80.2محصوالت نباتی2قسمت 4

626128714991.03.93.0محصوالت معدنی5قسمت 5

4قسمت 6
های ها، آبگونمحصوالت صنایع غذای، نوشابه

و ها، توتون و تنباکو و بدلالکلی و سرکه
ساخته آنها

46961276618.5-2.91.1-

16قسمت 7

قی، ماشین آالت و وسایل مکانیکی، ادوات بر
ش های ضبط و پخاجزاء و قطعات آنها، دستگاه

های ضبط و پخش صوت و صوت، دستگاه
عات تصویر تلویزیون، اجزاء و قطعات و متفر

هااین دستگاه

434113385245.42.71.4

13قسمت 8
وز،  مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نس

، میکا یا از مواد همانند، محصوالت سرامیک
شیشه و مصنوعات از شیشه

346320110812.22.20.4

305126241211.31.90.3مواد نسجی و مصنوعات از این مواد11قسمت 9

-1.81.5-292291100634.0حیوانات زنده، محصوالت حیوانی1قسمت 10

1400ایران طی نیمه نخست 27های عمده صادرات غیرنفتی بدون احتساب فصل فهرست قسمت. 1جدول 



قسمت عمده وارداتی10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

سهم(2جدول)1400نخستنیمهطیایرانکاالییوارداتعمدهقسمتده
مدت،ایندر.هستندداراراایرانوارداتارزشکلازدرصدی91ازبیش

زابیشمیزاناینازکهبودهدالرمیلیارد23.1حدودکاالییوارداتکلارزش
ادواتمکانیکی،وسایلوآالتماشین»به(دالرمیلیارد6.5)آندرصد28

اینیصادراتقیمتمتوسط.استداشتهاختصاص«آنهاقطعاتواجزاءبرقی،
.استکیلوگرمهرازایبهدالر13.1حدودقسمت
تمحصوال»مدت،اینطیایرانکاالییوارداتعمدهقسمتسومینودومین
ترتیببهکهدهبو«آنبهوابستهصنایعوشیمیاییصنایعمحصوالت»و«نباتی

13ودرصد21هایسهمدالر،میلیارد3ودالرمیلیارد4.8حدودوارداتبا
درسمتقدواینوارداتیقیمتمیانگین.انددادهتشکیلراوارداتکلازدرصد
هرازایبهدالر4.3وتنهرازایبهدالر434ترتیببه1400نخستنیمه

.استبودهکیلوگرم
ادواتمکانیکی،وسایلوآالتماشین»16قسمتدرصدیواحد10.5سهم
ایرانوارداتدرصدی27حدودافزایشاصلیعامل«آنهاقطعاتواجزاءبرقی،

.استقبلسالمشابهمدتبهنسبت1400نخستنیمهدر
4و2قسمتدوتنهاروبرو،جدولدرشدهدرجهایقسمتعمدهمیاندر

ازایبهدالر1207)وارداتکلقیمتمیانگینازبیشتروارداتقیمتمیانگین
.هستنددارارا(تنهر

1400های عمده وارداتی به ایران طی نیمه نخست فهرست قسمت. 2جدول 

شرحقسمتردیف
ارزش

میلیون )
(دالر

مقدار 
(هزارتن)

قیمتمیانگین 
(تندالر به ازای هر )

ارزشی رشد 
مه به نینسبت 

1399نخست 
(درصد)

کل سهم از 
(درصد)ارزش 

مشارکت
در رشد 

واحد )
(درصد

16قسمت 1
اجززاء  ماشین آالت و وسایل مکانیکی، ادوات برقی،

، های ضبط و پخزش صزوت  و قطعات آنها، دستگاه
ویزیونهای ضبط و پخش صوت و تصویر تلدستگاه

65184961313637.428.210.5

47931104143430.920.76.7محصوالت نباتی2قسمت 2
2973686433433.812.94.5ته به آنمحصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابس6قسمت 3

3قسمت 4
چربی ها و روغن های حیزوانی یزا نبزاتیر فزرآورده     
های حاصل ازتفکیک آن هار چربی هزای خزوراکی   

آمادهر موم های حیوانی یا نباتی
155811711330338.86.77.1

4قسمت 5
هزای  هزا، آبگزون  محصوالت صنایع غذای، نوشزابه 

اخته ها، توتون و تنبزاکو و بزدل و سز   الکلی و سرکه
آنها

1361220961698.65.94.0

109972615155.44.80.3فلزات معمولی و مصنوعات از آنها15قسمت 6

7قسمت 7
واد، مواد پالستیکی و اشیاء سزاخته شزده از ایزن مز    

949369257210.94.10.6کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو

742219339231.33.21.0مواد نسجی و مصنوعات از این مواد11قسمت 8

18قسمت 9
وگرافی، آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینمات

های سنجش، کنترل،،دقت سنجیر آالت و دستگاه
جراحی ر اجزاء و قطعات و متفرعات آنها-طبی 

70188366627.23.00.9

58162931332.92.50.9اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه21قسمت 10
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غیرنفتیصادراتارزشکلازدرصد80حدود،3جدولدرمندرجعمدهفصلده
.شوندمیشامل1400نخستنیمهدرراایران

،چدن»فصل،1400نخستنیمهطیایرانصادراتیعمدهکاالهایگروهمیاندر
تساباحبدون)غیرنفتیکاالییصادراتارزشازسهمبیشترین«فوالدوآهن

مذکورمدتطی.استدادهاختصاصخودبهدرصد23حدودرقمبارا(27فصل
صادردالرمیلیارد3.7حدودارزشبهفصلاینکاالهایازتنمیلیون6حدود
(واحددرصدی23.4)ایعمدهسهمکاالییگروهایناستذکرشایان.استشده

نیمهبهنسبت1400نخستنیمهدرصادراتارزشدرصدی63افزایشدر
«دفوالوآهن،چدن»فصلصادراتقیمتمیانگین.استداشتهرا1399نخست

یپالستیکمواد»فصول.استتنهرازایبهدالر61حدود،1400نخستنیمهدر
ازپسترتیببهنیز«آلیشیمیاییمحصوالت»و«آنازشدهساختهاشیایو
حدود)درصد12.7و(دالرمیلیارد3.1)درصد19.3سهمبا«فوالدوآهنچدن،»
گینمیان.انددادهاختصاصخودبهراصادراتازسهمبیشترین(دالرمیلیارد2

تنهرازایبهدالر118ترتیببه1400نخستنیمهدرنیزمزبورفصلدوقیمت
.استتنهرازایبهدالر35و

گینمیانازباالترقیمتیمیانگین84و74فصلدوکاالیی،عمدهفصلدهمیاندر
411حدودکه(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیصادراتیکاالهایکلقیمت
.هستنددارارابودهتنهردردالر

1400ایران طی نیمه نخست 27های صادرات غیرنفتی بدون احتساب فصل ترین فصلعمدهفهرست . 3جدول 

شرحفصلردیف
ارزش 

میلیون )
(دالر

مقدار 
(هزارتن)

میانگین قیمت
دالر به ازای هر )

(تن

ه بنسبت ارزشیرشد 
1399نیمه نخست 

(درصد)

کل سهم از 
ارزش 

(درصد)

سهم از 
واحد )رشد 

(درصد

3665596161169.322.923.4چدن، آهن و فوالد172

239
ده از مواد پالستیکی و اشیاء ساخته ش

3091261011865.019.312.4این مواد

2039590035102.912.710.5محصوالت شیمیایی آلی329

408
ا میوه های خوراکیر پوست مرکبات ی

107616676510.16.71.0پوست خربزه و همانند

7798492889.14.93.7مس و مصنوعات از مس574

692215732100.14.33.5کودها631

707
سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های 

0.2-4.22.4-381127730زیرخاکی خوراکی

356144247212.82.22.5آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم876

342292812214.92.12.4سنگ فلز، جوش و خاکستر926

1084
رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار  

آب گرم،  ماشین آالت و وسایل 
مکانیکی، اجزا و قطعات آنها  

3378141459.82.11.3
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بهمتعلق1400نخستنیمهطیکاالییوارداتارزشازدرصد70بهنزدیک
عمدهکاالهایگروهمیاندر.است4جدولدرمنظورشدهکاالییعمدهگروه10

وجزااوبرقیهایدستگاهوآالتماشین»فصلمزبور،مدتطیایرانوارداتی
.داراسترادرصد14.3رقمباوارداتارزشکلازسهمبیشترین«آنهاقطعات

حدودارزشبهفصلاینکاالهایازتنهزار156حدود1400نخستنیمهدر
درصدی40حدودافزایشکهشدهواردگوناگونکشورهایازدالرمیلیارد3.3

کاالییروهگاینقیمتمیانگین.استداشتهقبلسالمشابهمدتبهنسبترا
ازپس.استکیلوگرمهرازایبهدالر212حدودبررسی،موردزمانمدتطی
گرم،آببخارهایدیگای،هستهرآکتورهای»فصولکاالیی،گروهاین

سهمباترتیببه«غالت»و«آنهاقطعاتواجزامکانیکی،وسایلوآالتماشین
دالرمیلیارد3حدودارزشبهدرصد13ودالرمیلیارد3.2ارزشبهدرصد13.9

اینداتوارقیمتمیانگین.انددادهاختصاصخودبهراوارداتازسهمبیشترین
وکیلوگرمهرازایبهدالر9.45ترتیببه1400نخستنیمهدرنیزگروهدو

.استبودهتنهرازایبهدالر338
استذکرشایان

85،84،15،30،29فصولوارداتقیمتمیانگین،روبروجدولفصولمیاندر
دالر1207حدودکه1400نخستنیمهطیوارداتکلقیمتمیانگیناز90و

.استباالتربوده،تنهرازایبه

1400های وارداتی ایران طی نیمه نخست ترین فصلعمدهفهرست . 4جدول 

شرحفصلردیف
ارزش 

(رمیلیون دال)
(هزارتن)مقدار 

میانگین قیمت
دالر به ازای هر  )

تن

رشد نسبت به 
نیمه نخست 

(درصد)1399

ارزش سهم از کل 
(درصد)

سهم از رشد  
(واحد درصد)

185

جزا ماشین آالت و دستگاههای برقی و ا
و قطعات آنها، دستگاههای ضبط و 
پخش صوت ، دستگاههای ضبط و 

پخش صوت و تصویر تلویزیونی

33021562117539.514.35.5

284
رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار  

آب گرم،  ماشین آالت و وسایل 
مکانیکی، اجزا و قطعات آنها  

3216340945235.413.95.0

2997887933815.113.02.3غالت310

415

یر چربی ها و روغن های حیوانی یا نبات
فرآورده های حاصل ازتفکیک آن هار 
چربی های خوراکی آمادهر موم های 

حیوانی یا نباتی

155811711330338.86.77.1

512
دانه و میوه های روغن دار، دانه و بذر  

و میوه های گوناگون نباتات صنعتی
دارویی، کاه و نواله

11731625722104.05.13.5

882613920159.83.82.0محصوالت دارویی630
839142589326.93.61.1محصوالت شیمیایی آلی729

823
آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، 

7641376555285.33.33.4خوراکی های آماده برای حیوانات

990

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

-سنجیر آالت و دستگاه های طبی 
جراحی ر اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

69488583727.53.00.9

64352112358.72.80.3چدن، آهن و فوالد1072



قلم عمده صادراتی10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

1400ایران طی نیمه نخست 27ترین اقالم صادرات غیرنفتی بدون احتساب فصل عمدهفهرست . 5جدول 

شرحکد تعرفهردیف
ارزش 

(رمیلیون دال)
مقدار 

(هزارتن)

متمیانگین قی
دالر به ازای )

(تن

ارزشی رشد 
به نیمهنسبت 

1399نخست 
(درصد)

کل سهم از 
ارزش

(درصد)

سهم از رشد
(واحد درصد)

10554245249155.76.66.5متانول129051100

239011030
کمتر از ( چگالی)پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص 

94%980761128790.66.14.7

372071290
ا  محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج ب

خامت با ض( بجز مربع)سطح مقطع عرضی مربع مستطیل 
وزنی کربن% 25میلیمتر دارای کمتر از 200بیش از 

8641194723293.75.46.6

472061000
شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر  

7981330600188.65.05.3.ذکرنشده

6852132321103.94.33.6اوره حتی به صورت محلول در آب531021000

672142000
، میله های آهنی یافوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه

ییرشکل برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغ
یافتگیهای حاصل ا زنورد

641930690211.24.04.4

63166961186.93.93.0مس تصفیه شدهاز کاتد و قطعات کاتد 774031100

839012020
یا % 94( چگالی)پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص 

520508102535.43.31.4بیشتر

972071190
ح محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با سط

ز دو مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر ا
میلی متر 200برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 

42472958148.02.61.4

3235460224.62.00.1با پوست تازه یا خشکها پسته1008025100

یراناغیرنفتیصادراتبهمربوطرقمیهشتتعرفهردیف3367بیناز
باراایرانصادراتعمدهتعرفه،ردیف10تعداد،1400نخستنیمهطی

بدونصادراتارزشکلازدرصد43.3حدودسهمومیلیارددالر6.9ارزش
مسهمقابلدرارزشیباالیسهمکهدهندمیتشکیل27فصلاحتساب

.استایرانصادراتیاقالمکمتنوعازنشانیتعدادی،کم
تعرفهکدبا،1400نخستنیمهطیایرانصادراتیکاالیترینمهم

ازدرصد6.6کهبودهدالرمیلیارد1.1حدودارزشبامتانول-29051100
بازهایندرایران(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیصادراتکلارزش
نیزاالکاینصادراتقیمتمیانگین.استدادهاختصاصخودبهرازمانی

یلمفگریداتیلنپلی»هایتعرفه.استتنهردردالر249مذکوربازهطی
آهنازتمامنیمهمحصوالت»و«%94ازکمتر(چگالی)مخصوصوزنبا
ههستندکایراندیگرصادراتیعمدهقلمدو«غیرممزوجفوالدهایازیا

ودالرمیلیون980ترتیببهبررسیموردمدتطیآنهاصادراتارزش
بدون)غیرنفتیصادراتارزشازکاالدواینسهم.استدالرمیلیون864

درصد5.4ودرصد6.1ترتیببه1400نخستنیمهدر(27فصلاحتساب
ترتیببه1400نخستنیمهدرمذکورکاالیدوقیمتمیانگین.است
بهمربوطتعرفهپنج.استبودههرتنازایبهدالر723و1300حدود

عواملرینمهمتفیلمگریداتیلنپلیوفوالدیمیلهوشمشورق،متانول،
.هستندبررسیموردمدتطیغیرنفتیصادراترشدبراثرگذار



وارداتیقلم عمده 10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

1400وارداتی ایران طی نیمه نخست ترین اقالم عمدهفهرست . 6جدول 

شرحکد تعرفهردیف
ارزش 

(رمیلیون دال)
مقدار 

(هزارتن)

متمیانگین قی
دالر به ازای )

(تن

ارزشی رشد 
به نیمهنسبت 

1399نخست 
(درصد)

کل سهم از 
ارزش

(درصد)

سهم از رشد
واحد )

(درصد

1807355643795.27.85.2گوشی تلفن همراه185171210

1478440033622.96.41.6ذرت دامی210059010

9851497657712.64.35.1دانه سویا تراریخته312019010

415121100
اذب، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران ک

8705901475313.23.83.9خام

523040000
کنجاله  و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به

روغن هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج
.سویا به دست می آید

7541367552321.63.33.4

74822493333633.43.24.3گندم معمولی610019920

5892029290137.22.52.0جو به استثنای بذر710039000

817011300
بو کننده شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوش

33076643025.81.40.4یا مواد رنگ کننده از نیشکر

3092931053267.31.31.3لیتری و بیشتر200پالم اویل درظروف 915119010

30524312562379.91.31.7روغن خام سویا، حتی صمغ گرفته1015071000

تعداد،1400نخستنیمهطیوارداتیکاالهایتعرفهردیف4325میاناز
ومیلیارددالر8.2ارزشیمجموعباراایرانوارداتعمدهتعرفهردیف10

.دهندمیتشکیلوارداتارزشکلازدرصد35.4حدودسهم
کدبهمربوطنیز1400نخستنیمهطیایرانوارداتارزشبیشترین

(دامیذرت)10059010تعرفهکد،(همراهتلفنگوشی)85171210تعرفه
بهاقالم،اینازوارداتارزشکهبوده(سویادانه)12019010تعرفهکدو

میلیارد1.5،(وارداتکلارزشازدرصد7.8)دالرمیلیارد1.8حدودترتیب
ازدرصد4.3)دالرمیلیون985و(وارداتکلارزشازدرصد6.4)دالر

مهنیطیمذکورقلمسهقیمتمیانگین.استبوده(وارداتکلارزش
هرازایبهدالر336کیلوگرم،هرازایبهدالر556ترتیببهنیزنخست

.استتنهرازایبهدالر657وتن
موردمدتطیوارداتیعمدهکاالهایتعرفه10ازتعرفهردیف9تعداد

قابلدرشبااغلبدهندکهمیتشکیلغذاییوکشاورزیاقالمرابررسی
یمهنطی.اندشدهمواجهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدروارداتتوجه

درکهشدهکشورواردگندمتنمیلیون2.2حدود1400سالنخست
.استشدهبرابر37قبل،سالمشابهمدتبامقایسه



قلم عمده صادراتی تاثیرگذار در رشد10

27ترین اقالم تاثیرگذار در رشد ارزشی صادرات غیرنفتی بدون احتساب فصل عمدهفهرست . 7جدول 

شرحکد تعرفهردیف
ارزش

(میلیون دالر)
مقدار 

(هزارتن)
میانگین قیمت

(دالر به ازای تن)
یمه به ننسبت ارزشیرشد 

(درصد)1399نخست 
ارزشکل سهم از 

(درصد)
سهم از رشد

(واحد درصد)

172071290
بزع  محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مر

وزنزی  % 25میلیمتزر دارای کمتزر از   200با ضزخامت بزیش از   ( بجز مربع)مستطیل 
کربن

8641194723293.75.46.6

10554245249155.76.66.5متانول229051100

7981330600188.65.05.3.شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده372061000

980761128790.66.14.7%94کمتر از ( چگالی)پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص 439011030

572142000
ز نزورد  میله های آهنی یافوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعزدا 

641930690211.24.04.4تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد

6852132321103.94.33.6اوره حتی به صورت محلول در آب631021000
63166961186.93.93.0از مس تصفیه شدهکاتد و قطعات کاتد 774031100
2801162405258.81.82.1.آلومینیوم بصورت کارنشده، غیرممزوج876011000

972071190
یل کزه  محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستط

42472958148.02.61.4میلی متر 200اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 

520508102535.43.31.4یا بیشتر% 94( چگالی)پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص 1039012020

6.6سهم،1399نخستنیمهبهنسبت1400نخستنیمهدر(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالیصادراتارزشدرصدی63حدودافزایشبرمسلطعامل،7جدولمطابق
«فوالدوآهنازشمش»ودرصدیواحد6.5سهمبا(29051100)«متانول»،72071290تعرفهکدبا«غیرممزوجفوالدهایازیاآهنازتمامنیمهمحصوالت»درصدیواحد

شایان.استبودهدالرمیلیون798ودالرمیلیارد1.1دالر،میلیون864ترتیببه1400نخستنیمهطینیزمذکوراقالمصادراتارزش.استدرصدیواحد5.3سهمبا(72061000)
.انددادهاختصاصخودبهنیزرا1400نخستنیمهطیصادراتارزشکلازباالییسهمباالدرشدهذکراقالمسههراستذکر



قلم عمده وارداتی تاثیرگذار در رشد10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

ترین اقالم تاثیرگذار در رشد ارزشی وارداتعمدهفهرست . 8جدول 

شرحکد تعرفهردیف
ارزش

(میلیون دالر)
مقدار 

(هزارتن)
میانگین قیمت

(دالر به ازای تن)
یمه ننسبت به ارزشیرشد 

(درصد)1399نخست 
ارزشکل سهم از 

(درصد)
سهم از رشد

(واحد درصد)

1807355643795.27.85.2گوشی تلفن همراه185171210

9851497657712.64.35.1دانه سویا تراریخته212019010

74822493333633.43.24.3گندم معمولی310019920

8705901475313.23.83.9روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب، خام415121100

523040000
ا کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده بزه شزکل حبزه یز    

7541367552321.63.33.4.گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید

5892029290137.22.52.0جو به استثنای بذر610039000

30524312562379.91.31.7روغن خام سویا، حتی صمغ گرفته715071000

1478440033622.96.41.6ذرت دامی810059010

2470.119104941158.31.11.3برای پزشکیها واکسن930022000

3092931053267.31.31.3لیتری و بیشتر200پالم اویل درظروف 1015119010

واحد4.3سهمو12019010تعرفهکدبا«تراریختهسویادانه»درصدیواحد5.1سهم،85171210تعرفهکدبا«همراهتلفنگوشی»درصدیواحد5.2سهم،8جدولبهتوجهبا
وارداتارزش.استبوده،1399نخستنیمهبهنسبت1400نخستنیمهطیوارداتارزشدرصدی37حدودافزایشاصلیعامل10019920تعرفهکدبا«معمولیگندم»درصدی
کلازباالییسهمشدهذکرکاالیسههرصادراتهمانند.استبودهدالرمیلیون748ودالرمیلیون985دالر،میلیارد1.8ترتیببه1400نخستنیمهدرنیزشدهذکرکاالهای

.انددادهاختصاصخودبهنیزرا1400نخستنیمهطی(درصد15.3)وارداتارزش



صادرات غیرنفتیمقصد عمده 10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

احتساببدون)غیرنفتیصادراتکلارزشازدرصد9ودرصد17درصد،33سهمباترتیببهترکیهوعراقچین،کشورهای1400نخستنیمهطیایرانصادراتمقاصدترینمهم
چینسهماستذکرشایان.استدالرمیلیارد1.4ودالرمیلیارد2.7دالر،میلیارد5.3حدودترتیببه1400نخستنیمهطینیزمذکورکشورهایصادراتارزشکههستند(27فصل

همسایهکشورهایراکشور6کهصادراتیعمدهمقصددهبهایرانصادرات.استدرصدواحد24حدودوتوجهقابل1400نخستنیمهطیصادراتارزشدرصدی63افزایشدر
.استبودههمراهدرصدی162تا16حداقلافزایشباافغانستان،کشورباستثنایدهندمیتشکیل

چین

عراق

هترکی

امارات متحده عربی

هند

افغانستان

اندونزی

تایلند

پاکستان

روسیه

(میلیون دالر)ارزش

(هزارتن)مقدار 

رشد ارزشی نسبت به 
1399نیمه نخست 

52961179278%

سهم از کل ارزش
صادرات

33%

2672799316%17%

14291612122%9%

9412606110%6%

6632461136%4%

654 1628 - 27% 4%

487 710 120% 3%

482 743 162% 3%

321 695 22% 2%

270 505 34% 2%

واحد )سهم از رشد 
(درصد

24%

4%

8%

5%

4%

- 2%

3%

3%

1%

1%



مبدا عمده واردات10

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده

وارداتارزش.دهندمیتشکیلرا1400نخستنیمهطیکشوروارداتارزشکلاز(درصد53حدود)نیمیازبیشچینوعربیمتحدهاماراتکشوردوازوارداتموجودآمارهایمطابق
نخستنیمهطیعربیمتحدهاماراتازوارداتدرصدی83افزایشتوجه،قابلنکته.استدالرمیلیارد5حدودودالرمیلیارد7.3ترتیببه1400نخستنیمهدرمذکورکشوردوازایران

عامل.داردقراروارداتارزشکلاز(دالرمیلیارد2.4)درصدی11حدودسهمباترکیهچین،وعربیمتحدهاماراتازپسمذکور،بازهطی.استقبلسالمشابهمدتبهنسبت1400
عربیمتحدهاماراتازوارداتافزایشدرصدیواحد20حدودسهمقبل،سالمشابهزمانمدتبهنسبت1400نخستنیمهدرایرانوارداتارزشدرصدی37حدودافزایشبرمسلط
.است

آلمان

چین

هترکی

امارات متحده عربی

عراقسوییس

انگلستان

هند

هلند

روسیه

(میلیون دالر)ارزش

(هزارتن)مقدار 

رشد ارزشی نسبت به 
1399نیمه نخست 

7304592183%

سهم از کل ارزش
صادرات

32%

5040156117%22%

2432211833%11%

9024758%4%

8991063368%4%

637 1269 2% 3%

597 1272 2% 3%

595 465 - 46% 3%

512 701 34% 2%

499 1009 1050% 2%

واحد )سهم از رشد 
(درصد

20%

4%

4%

0.4%

4%

0.1%

0.1%

- 3%

1%

3%



تجارت با اوراسیا

درصد2.6کهبودهدالرمیلیارد1.2حدود،1400نخستنیمهطیاوراسیااتحادیهعضوکشورهایبا(27فصلاحتساببدون)ایرانغیرنفتیکاالییتجارتارزش•
،1400نخستنیمهطی.استیافتهافزایشدرصد16.3حدودقبل،سالمشابهزمانمدتبهنسبتودهدمیتشکیلرامزبورمدتطیایرانتجارتارزشکلاز

(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالییصادراتارزشکلازدرصد3)دالرمیلیون487ارزشبه(27فصلاحتساببدون)غیرنفتیکاالیتنمیلیون1.1حدود
درصدی40افزایشارزشیلحاظبهودرصدی10حدودافزایشوزنیلحاظبهقبل،سالمشابهمدتبهنسبتکهشدهصادراوراسیااتحادیهعضوکشورهایبه

ارزشکلازدرصد3)بودهدالرمیلیون689ارزشبهتنمیلیون1.4حدوداوراسیااتحادیهعضوکشورهایازمذکورمدتطینیزایرانکاالییواردات.استداشته
.استیافتهافزایشدرصد3.8حدودارزشیلحاظبهوداشتهدرصدی31.5کاهشوزنیلحاظبه1399نخستنیمهبهنسبتکه(کاالییواردات

میلیون114حدود1400نخستنیمهبهنسبتکهبودهدالرمیلیون203منفیحدود،1400نخستنیمهطیاوراسیااتحادیهعضوکشورهایباایرانتجاریتراز•
ترازبودنمنفیاصلیعاملوبودهمثبت1400نخستنیمهطیقرقیزستانوقزاقستانبالروس،ارمنستان،کشورهایباایرانتجاریتراز.استیافتهبهبوددالر

.است(دالرمیلیون367منفی)روسیهکشورباایرانتجاریترازبودنمنفیمزبور،مدتطیاوراسیاگروهباایرانتجاری
کدبا«خشکیاتازهپوستباهاپسته»تعرفهردیفشده،اشارهآنهاهاآنبه9جدولدرکه،1400نخستنیمهطیاوراسیااتحادیهبهصادراتیاقالمعمدهمیاندر•

نیمهمزبورطیکاالیارزش.استدادهاختصاصخودبهاقتصادیمنطقهاینبهایرانصادراتارزشکلازرا(درصد11.1)سهمبیشترین08025100تعرفه
.استکیلوگرمهرازایبهدالر5.9حدودنیزآنقیمتمیانگینودالرمیلیون54حدود،1400نخست

کهبوده10019920تعرفهکدبا«معمولیگندم»بهمتعلقدرصدی33حدودسهمبانیز1400نخستنیمهطیاوراسیااتحادیهازایرانوارداتیکاالیترینعمده•
.استبودهتنهرازایبهدالر346نیزمذکورمدتطیکاالاینقیمتمیانگین.استدالرمیلیون227معادلآنارزش



ارمنستانقرقیزستان

بالروس

ماهه نخست سال قبل4تغییر نسبت به /سهم از کل ارزش واردات/سهم از کل ارزش صادرات/ ارزش واردات/ارزش صادرات 

میلیون دالر270
میلیون دالر637

میلیون دالر10
میلیون دالر4

میلیون دالر80
میلیون دالر32

میلیون دالر33
میلیون دالر95میلیون دالر1

میلیون دالر14

میلیون دالر487

میلیون دالر689

3%

3%

تراز تجاری کل

میلیون دالر203منفی 

25%

24%

29%
49%

40%
57%

264%
51%-

34%

2%

روسیه

قزاقستان

تجارت با اوراسیا

ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده



تجارت با اوراسیا

شرحکد تعرفهردیف
ارزش 

(رمیلیون دال)
مقدار

(هزارتن)

میانگین قیمت
دالر به ازای هر )

(تن

نسبت به رشد ارزشی 
(درصد)1399نیمه نخست 

کل ارزش  سهم از 
(درصد)

سهم از رشد
(واحد درصد)

549589120.111.12.6پسته ها با پوست تازه یا خشک108025100
362713214242.37.410.2پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی239031910
2.8-32.54.2-2029695هلو، همچنین شلیل و شفتالو، تازه308093000
163643573.73.21.9فلفل فرنگی 407096000
3.0-40.13.2-1542372سیب، تازه508081000
1533467212.43.23.0هندوا نه، تازه608071100
1211110028.72.60.8(انگور خشک کرده)تیزابی بی دانه 708062030

872142000
کل یافتگیهای میله های آهنی یافوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرش

1116699202.12.32.2حاصل ا زنورد

1112881199.82.22.1ا لیاف سنتتیک غیر یکسره، ا زپلی استر، حالجی نشده،شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده955032000

1081282736.42.02.5%94کمتر از ( چگالی)پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص 1039011030

شرحکد تعرفهردیف
ارزش 

(رمیلیون دال)
مقدار

(هزارتن)
میانگین قیمت 

دالر به ازای هر تن)
نسبت بهرشد ارزشی 

(درصد)1399نیمه نخست 
کل ارزشسهم از 

(درصد)
سهم از رشد

(واحد درصد)
-32.9-227657346گندم معمولی110019920

1821341354152.126.416.5خام،(روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب215121100

4.3-34.48.0-55203272جو به استثنای بذر310039000

444071190
میلیمتر از تیره 6چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 

1.8-20.36.8-47170277کاج به جز ترموچوب

11.7-67.45.5-38137275ذرت دامی510059010
15019856104133.52.21.3سایر ترکیبات، ملغمه ها628439000
100101448634346.11.51.2یا شبکه از پالتینکاتالیزورها به شکل تور771151000

887042190
با  ( یا نیمه دیزلیدیزلی)احتراقی -سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کاال دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی 

-0.9-617094تن5وزن ناخالص حداکثر 

930049092
متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف ( 3006یا 3005، 3002به استثنای محصوالت ) سایر داروها 

یا به (ویزشده انداز جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تج) درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین 
صورت بسته بندی برای خرده فروشی 

5022688389572.90.80.7

56781477.90.70.6عدس به استثنای بذر و دال عدس غالفدار خشک، غالف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 1007134090

1400به اوراسیا طی نیمه نخست 27ترین اقالم صادرات غیرنفتی بدون احتساب فصل عمدهفهرست . 9جدول 

1400طی نیمه نخست ترین اقالم وارداتی از اوراسیاعمدهفهرست . 10جدول 

: هامنبع داده
ا.ا.گمرک ج



عراق

هسوری

هترکی

لبنان

اردن

بحرین

قطر امارات

عمان

یمن

ارمنستان آذربایجان

گرجستان

هروسی

تانترکمنس

نازبکستا

انافغانست

راهنماپاکستان

(رمیلیون دال)صادرات 

(میلیون دالر)واردات 

149

9514
16823

67 213

6 654

7304 941

0.04
1

110 321

تانتاجیکس

175
21 141

2432 1429

9718

270 152

726

6341

63

1

2672

637 270

یعربستان سعود

به کشورهای همسایه و مجاور1400وضعیت تجارت کاالیی ایران طی نیمه نخست 

3

499

: هامنبع داده
ا.ا.گمرک ج

ایران

4باستتتتینای 
کشور امتارات  

، متحده عربی
ه ترکیه، روسی

و عمان، تتراز  
تجاری ایتران  
بتتتا ستتتایر  
کشورها طتی  
نیمه نخستت  

به نفع1400
ایتتران میبتتت 

.  است


