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 7931ال س ماهه نخست پنج گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی 

 

 7■دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات      

 

 کشور مجموع مبادالت بازرگانی

به استتنناي نفتت متان، نفتت     كشور ) غیرنفتی كاالهايقطعی صادرات میزان  ،7931نخست سال  پنج ماههدر 

هتزار تتن و بته ارز     34,،64  از محل تجتارت ممتدانی ، بتابر بتر    كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات 

 رصتدي در وزن و د 936, كاهشتی میلیون دالر بوده است كه در مقایسه با مدت مشتابه ستال شتهتته،     73،971

 كاهشتی  همچنین میزان واردات كشتور در ایتن متدت، بتا     .درصدي در ارز  دالري داهته است 79911 افزایشی

 79،349درصدي در ارز  دالري در مقایسه با مدت مشابه سال شتهته، به ارقتان   3944 درصدي در وزن و ,291

 .میلیون دالر رسیده است 71،139هزار تن و 

 

 و واردات تجارت چمدانی(و ای صادرات قطعی کاالهای غيرنفتی )بدون احتساب نفت  آمار مقدماتی مقايسه.7جدول 

 7931-31هایسال نخست پنج ماههطی 

 فعاليت

 7931نخست سال  پنج ماهه 7931نخست سال  پنج ماهه
 درصد تغييرات نسبت به

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 دالر( )ميليون

 ارزش

 (يورو )ميليون

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 دالر( )ميليون

 ارزش

 (يورو )ميليون
 يورو دالر وزن

 77961- 3944- ,291- ,71،23 1،379, 76،1,4 72،216 71،139 79،349 واردات

 1916, 79911 936,- 2,1،,9 74،331 61،433 67،311 73،971 34,،64 صادرات

 

 صادراتالف(

 اقالم عمده .7

میلیتون دالر و   711,,به ارز  « میعانات شازي»، هامل 7931نخست سال  ماههپنج طی  اقالن عمده صادرات

-روغتن » درصد، 6.91 میلیون دالر و سهم ارزهی 162به ارز  « مایع هده پروپان»درصد،  9,.77سهم ارزهی 

بته ارز   « متتانول »درصد،  9.11میلیون دالر و سهم ارزهی  196به ارز  « هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزین

 میلیون دالر و سهم ارزهتی  634 به ارز « لمیف دیشر لنیات یپل»درصد،  31.,میلیون دالر و سهم ارزهی  241

 .بوده است ،درصد 21.,

 

 

 

 

 



 7931ال س ماهه نخست پنج گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی 

 

 2■دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات      

 

 آمار صادرات قطعی )به تفکيک ميعانات گازی، پتروشيمی و ساير کاالها( .2جدول 

 7931-31هایسال نخست پنج ماههطی 

 نوع کاالی صادراتی

 7931نخست سال  پنج ماهه 7931نخست سال  پنج ماهه
نسبت به 1درصد تغييرات

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 دالر(   )ميليون

 وزن سهم از کل

 )هزارتن(

 ارزش

 دالر(   )ميليون

 سهم از کل

 دالر وزن

 ارزش وزن ارزش وزن

 1914, 69,7 1941, 923,, 6،119 71،114 919,3 69,4, 2،127 91,،77 پتروشيمی

 929,,- ,6794- 74963 76931 117،, 1،761 779,9 3911 711،, 6،741 ميعانات گازی

 79,1, 9916 26919 4,966 3،972 3،116, 21961 44916 31,،77 91،131 ساير کاالها

 79911 2936- 711 711 71،331 61،133 711 711 73،971 61،231 جمع کل صادرات

 
 

کشورهای عمده.2  

 .، به كشورهاي متكور در جدول ذیل، صورت شرفته است7931نخست سال  پنج ماههطی  عمده صادرات كشور
 

 مقصدميزان صادرات قطعی کاالهای غيرنفتی به تفکيک پنج کشور عمده .9جدول

 7931-31هایسال نخست پنج ماههطی 

 کشور

 7931نخست سال  پنج ماهه 7931نخست سال  پنج ماهه
 درصد تغييرات نسبت به 

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 ون دالر(ي)ميل
 سهم وزنی

سهم ارزش 

 دالری

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 ون دالر(ي)ميل
 سهم وزنی

سهم ارزش 

 دالری
 دالریارزش  وزن

 1929 72942- 1944, 1916, 9،213 91,،79 73929 6971, 9،116 77،723 چين

 99979 1924- 72961 749,1 4,3،, 1،123 ,7197 74944 9،211 1،172 امارات متحده عربی

 3992, 719,1 72922 77991 ,46،, 2،6,3 71943 79916 9،671 ,4،94 عراق

 9,963 72911 4991 2914 ,7،11 ,67،, ,196 4916 7،699 136،, افغانستان

 76919- 71917- 4914 1914 7،761 1,,،6 2977 ,,19 311 9،112 هند

 9911 79,2- 929,1 91911 2،311 76،469 9,979 979,9 11,،4 76،641 ساير کشورها

 79911 2936- 711 711 71،331 61،133 711 711 73،971 61،231 جمع کل

                                                 
 .شیري بزرشتر، انجان هده استو درصد تغییرات با بحاظ كردن ارقان كامل، بدون شرد كردن به واحدهاي اندازه هامحاسبه سهم 1

 

 



 7931ال س ماهه نخست پنج گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی 

 

 9■دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات      

 

 

 
 

 افتزای  ، درصتد  71979 دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 671 صادراتی متوسط قیمت هر تن كاالي

 .داهته است

 

 ب(واردات 

 اقالم عمده .7

ردیف  سواري اتومبیل قطعات منفصله جهت توبید»، هامل 7931نخست سال  پنج ماههطی  ارداتیو عمدهاقالن 

 ,11 بته ارز  « الستیک به استنناي 91تا كمتر از  76با سامت دامل  111cc,بنزینی با حجم سیلندر  1119

ذرت »درصتد،   6.21 یدالر و ستهم ارزهت   میلیون 149به ارز  « برنج»درصد،  6.41 میلیون دالر و سهم ارزهی

میلیون دالر و ستهم   232به ارز   «بوبیاي سویا»، درصد 6.97دالر و سهم ارزهی میلیون  176 به ارز « یدام

 .بوده است ،صددر 7.91دالر و سهم  ونیلیم 64,به ارز   «هاابکترود زغابی براي كوره»و  درصد 9.72

 

کشورهای عمده.2  
 ، عبارتند از:7931نخست سال  پنج ماههدر كشورهاي عمده طرف معامله به بحاظ ارز  

 

 

 

 

 

 چین

19.53% 

 امارات متحده عربی

 18.12% 
 عراق

17.69% 

 افغانستان

7.42% 

 هند

5.11% 

 ساير کشورها

32.13% 

بر اساس ارزش غيرنفتیپنج کشور عمده طرف معامله در صادرات  -7نمودار شماره   

7931طی پنج ماهه نخست سال   



 7931ال س ماهه نخست پنج گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی 

 

 6■دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات      

 

 ميزان واردات به تفکيک پنج کشور عمده طرف معامله  .1جدول

 7931-31هایسال نخست پنج ماهه طی

 کشور

 7931نخست سال  پنج ماهه 7931نخست سال  پنج ماهه
 درصد تغييرات نسبت به 

 گذشته مدت مشابه سال

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 ون دالر(ي)ميل
 سهم وزنی

سهم ارزش 

 دالری

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 ون دالر(ي)ميل
 سهم وزنی

سهم ارزش 

 دالری
 ارزش دالری وزن

 944, 72961- 929,, 77917 ,6،17 7،194 2941, 71927 6،191 7،641 چين

 1932,- 1974- 71934 ,7991 9،122 7،397 ,7697 7,911 441،, 7،119 امارات متحده عربی

 76922- 7941,- 4933 ,993 7،649 ,21 4947 99,1 21,،7 624 جمهوری کره

 1911- 19,2,- ,,49 1917 7،917 7،769 4994 4929 17,،7 377 هند

 72961- 9,9,3 2961 7912 7،764 41, 2979 964, 343 966 آلمان

 4944- 7913- ,6191 47913 1،294 3،712 6,971 46929 1،341 3،177 ساير کشورها

 3911- 2912- 711 711 21،379 76،121 711 711 71،139 79،319 جمع کل

 

 .، نشان داده هده است,سهم ارزهی واردات از پنج كشور عمده در نمودار هماره  
 

 

 

در  درصد 6977 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود دالر بوده كه 7,929 وارداتی متوسط قیمت هر تن كاالي

 .داهته استكاه   ارز  دالري

 چین

25.60% 

امارات متحده عربی 

14.12% 

 جمهوری کره

6.61% 

 هند

6.36% 

 آلمان

5.13% 

 ساير کشورها

42.18% 

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش   -2نمودار شماره   

7931در پنج ماهه نخست سال   


