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 چکیده
از لحاظ ارزشی دچار افت شده است. بیشترین میزان  1399سال منتهی به  10)بدون احتساب نفت خام( طی   تجارت کاالیی ایران

میلیارد  51میلیارد دالر بوده است. از این میزان حدود  104که حدود  شودمی 1393تجارت ایران طی بازه مذکور مربوط به سال 

میلیارد دالر آن مربوط به واردات ایران است. علت باال بودن رقم تجارت ایران در این سال، باال  54دالر مربوط به صادرات و حدود 

به بعد روند کاهشی را  1397درات ایران از سال های این دهه است. ارزش صابودن ارزش صادرات ایران، در مقایسه با سایر سال

رسیده است. طی مدت مورد بررسی،  1399میلیارد دالر در سال  35به حدود  1396میلیارد دالر در سال  47طی کرده و از حدود 

 39الر( و کمترین )حدود میلیارد د 54.5) 1396به سال  طارزش واردات ایران نیز با نوساناتی همراه بوده و باالترین رقم واردات مربو

 بوده است.  1399میلیارد دالر( آن نیز مربوط به سال 

درصدی و از  14.6میلیارد دالر صادر شده که از لحاظ ارزشی با کاهش  35میلیون تن کاال به ارزش  113.7حدود  1399در سال 

تن کاال به میلیون 34مزبور همچنین حدود  همراه بوده است. در سال 1398درصدی نسبت به سال  15لحاظ وزنی با کاهش حدود 

درصدی ،  12درصدی و  6میلیارد دالر به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب افت حدود  39ارزش حدود 

 داشته است. 

درصد  70ده که معادل بدون احتساب نفت خام بو  27میلیارددالر از صادرات متعلق به کاالهای فصل  24.5حدود  1399در سال 

 بدون احتساب نفت است.   27میلیارددالر از صادرات مربوط به اقالم فصل  10.5کل صادرات غیرنفتی در این سال است و 
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از لحاظ ارزشی دچار افت شده است. بیشترین  1399سال منتهی به  10)بدون احتساب نفت خام( طی   تجارت کاالیی ایران

وده است. از این میزان حدود میلیارد دالر ب 104شود که حدود می 1393میزان تجارت ایران طی بازه مذکور مربوط به سال 

میلیارد دالر آن مربوط به واردات ایران است. علت باال بودن رقم تجارت ایران  54میلیارد دالر مربوط به صادرات و حدود  51

 1397های این دهه است. ارزش صادرات ایران از سال در این سال، باال بودن ارزش صادرات ایران، در مقایسه با سایر سال

رسیده  1399میلیارد دالر در سال  35به حدود  1396میلیارد دالر در سال  47عد روند کاهشی را طی کرده و از حدود به ب

 1396است. طی مدت مورد بررسی، ارزش واردات ایران نیز با نوساناتی همراه بوده و باالترین رقم واردات مربوز به سال 

 بوده است.  1399ارد دالر( آن نیز مربوط به سال میلی 39میلیارد دالر( و کمترین )حدود  54.5)

درصدی  14.6میلیارد دالر صادر شده که از لحاظ ارزشی با کاهش  35میلیون تن کاال به ارزش  113.7حدود  1399در سال 

تن نمیلیو 34همراه بوده است. در سال مزبور همچنین حدود  1398درصدی نسبت به سال  15و از لحاظ وزنی با کاهش حدود 

درصدی و  6میلیارد دالر به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب افت حدود  39کاال به ارزش حدود 

 درصدی ، داشته است.  12

 70بدون احتساب نفت خام بوده که معادل   27میلیارددالر از صادرات متعلق به کاالهای فصل  24.5حدود  1399در سال 

بدون احتساب نفت  27میلیارددالر از صادرات مربوط به اقالم فصل  10.5ات غیرنفتی در این سال است و درصد کل صادر

 است.  

برای دومین سال  1399سال گذشته همواره با نوساناتی همرا بوده و در سال  10ایران نیز طی بدون نفت خام تراز تجاری 

  میلیارد دالر رسیده است. 3.9و به منفی  یافته افزایشکسری تراز تجاری  پیاپی

 

 
 

190 191 19 19 19 195 196 197 198 199

تجارت 105.8 9.9 91.6 10.1 8.0 87.7 101. 87.8 85.1 7.9

تراز تجاری -17.8 -1.0 -7.9 -.0 0.9 0. -7.5 1.5 -.1 -.9

صادرات .0 1. 1.8 50.6 . .0 7.0 .7 1.0 5.0

واردات 61.8 5.5 9.7 5.6 1.5 .7 5.5 . .1 8.9
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 دالر( اردیلی)م 1399تا   1390)بدون احتساب نفت خام( در سال های  رانیا ییتجارت کاالارزش . 1 نمودار

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده
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 1399در سال  تعرفه کتاب هایقسمت تفکیک به ایرانغیرنفتی  صادرات

 ،2 نموداردر  که( صادر شده 27دون احتساب فصل میلیارد دالر )ب 24.5 تن کاال به ارزشمیلیون 76.9 حدود 1399در سال 

مواد پالستیکی شامل  39کاالها، فصل  گروه در میان اینمشخص شده است. مزبور  عمده صادرات کاالیی هایگروهترکیب 

به خود را طی مدت مذکور ایران غیرنفتی بیشترین سهم از صادرات  درصدی 19.1با سهم  و اشیاء ساخته شده از این مواد

 72 فصل بوده است. میلیارد دالر  4.7حدود  1399 در سال کاالییاختصاص داده است. ارزش صادرات ایران در این گروه 

های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه میوهگروه و  دالر( میلیارد 4.2درصدی ) 17.3با سهم  چدن، آهن و فوالدشامل 

ایران در  غیرنفتی بزرگ صادرات کاالییدومین و سومین گروه دالر(  میلیارد 3درصدی ) 11.9با سهم  (8فصل ) و همانند

  .مدت مذکور هستند

 

 

 

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده
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 1399در سال  ایران غیرنفتیصادراتی  عمده کاالیی هایگروه. 2 نمودار
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 1399در سال  رانیا ینفت ریمهم صادرات غ یکاال 30

و نزدیک به  27ایران مربوط به فصل کاالیی  درصد از کل ارزش صادرات 30، حدود 1399مطابق آمارهای گمرک، در سال 

ن )بدو ایران در میان اقالم صادرات غیرنفتی. استبوده اقالم  به سایر مربوطمیلیارد دالر(  24.5)تقریباً درصد دیگر آن  70

 39011030با کد تعرفه « %94( کمتر از یبا وزن مخصوص )چگال لمیف دیگر لنیات یپل »، ارزش صادرات (27احتساب فصل 

خود اختصاص به  را 1399در سال درصدی بیشترین سهم از ارزش صادرات ایران  6دالر بوده که با سهم  میلیارد 1.5حدود 

دالر به ازای هر تن بوده است. پس از این محصول،  965 مدت مذکورطی داده است. متوسط قیمت صادراتی این محصول 

با سهم  به ترتیب 08025100با کد تعرفه « پسته ها با پوست تازه یا خشک »و  29051100با کد تعرفه «  متانول »صادرات 

ط قیمت صادراتی این دو قرار دارند. متوس میلیارد دالر 1.1و  میلیارد دالر 1.2به ارزش حدود  درصدی 4.6ی و درصد 4.8

شایان ذکر است (. 1دالر به ازای هر تن است )جدول  6226دالر به ازای هر تن و  153به ترتیب  1399 در سالمحصول 

 .دهندران را تشکیل میغیرنفتی ای درصد از کل ارزش صادرات کاالی 55.5کاال حدود  30این 

 

1399در سال ایران  (27ن احتساب فصل )بدو . فهرست اقالم عمده صادراتی غیر نفتی1جدول   

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

 ارزش

)میلیون  

 دالر(

وزن 

 )هزار

 (تن

میانگین 

قیمت )دالر 

 بر تن(

سهم از کل 

ارزش 

صادرات 

 )درصد(
1 901100 1 %94پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی( کمتر از60 1519656.0

90511007688 1176 متانول15.8

080510011 پسته ها با پوست تازه یا خشک9 18166.6

7061000.9 شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده0 00.8

590100 )1068 880 یا بیشتر %94پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی8.6

67071190

نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با سطح مقطع محصوالت 
مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت 

 میلی متر 200آن باشد با ضخامت بیش از 
77 18799.1

7701100111 719 کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده685.9

8101000705 ر آباوره حتی به صورت محلول د 86918.9

9707190.1598 679 شمش از آهن و فوالدغیرممزوج؛ که در جای دیگر ذکرنشده5.8

1071000

فوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی  های آهنی یامیله
های ، یا با تغییرشکل یافتگیده شدهبعداز نورد تاب دا گودی یا
 نورد زحاصل ا

6 166.6

1190100 )یا بیشتر %94پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص )چگالی 50 5568081.8

1905100تان دی ئول(اتیلن گلیکول )ا 59 9851.5

190100 )یا بیشتر %94پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص )چگالی  77711.

108081000سیب، تازه 7 885691.



 
 

7 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

 ارزش

)میلیون  

 دالر(

وزن 

 )هزار

 (تن

میانگین 

قیمت )دالر 

 بر تن(

سهم از کل 

ارزش 

صادرات 

 )درصد(

157901110
وزنی به صورت  %99/99تا95/99روی غیرممزوج محتوی 

 کارنشده
18 1101.

1676011000.آلومینیوم بصورت کارنشده، غیرممزوج 80 15181.1

17080510مغز پسته تازه یا خشک 7 111071.0

187071900
فوالد غیرممزوج دارای کمتر از آهن یا  زمحصوالت نیمه تمام ا

 کربن، که در جای دیگر ذکرنشده. 25%
 57050.9

199000 پارا اکسیلن 5 5690.9

0570900
 های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یاکف پوش

 مصنوعی آماده مصرف.
181 9760.7

1009010175 رب گوجه فرنگی 07590.7

510009656 171 های پودر نشده موسوم به کلینکرسیمان180.7

690700

کاشی چهارگوش و لوح سرامیکی برای فرش کردن یا روکش 
 5/0ش از ی بیکردن آتشدان یا دیوار با ضریب جذب آب وزن

 درصد 10درصد و حداکثر 

171 050.7

0700010 166 یا سرد کردهگوجه فرنگی زراعی تازه 61600.7

508010016 خرما مضافتی تازه یا خشک کرده 1911000.7

60807110070 156 هندوانه، تازه0.6

717090901 ها بدون کاکائوسایر شیرینی 1711160.6

807000001 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده0 060.6

9901910 1 پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی8 178010.6

080690001 اجزاء و قطعات توربین های بخار 101610.5

 

 

 1399ترین مقاصد صادراتی ایران در سال عمده

االیی )بدون ترین مقاصد صادرات کفغانستان عمدهکشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و اپنج  ،3مطابق نمودار 

درصد از ارزش کل صادرات ایران به  75به  نزدیکای که اند به گونهرا به خود اختصاص داده 1399ایران در سال  نفت خام(

میلیارد دالر( باالترین ارزش صادرات  9.1درصدی )حدود  26بوده است. چین با سهم  1399شورهای مذکور در سال کمقصد 

 13.3 میلیارد دالر( و امارات متحده عربی با سهم 7.4درصد ) 21عراق با سهم و پس از آن داشته  1399را در سال ایران 

صادرات ایران به کلیه کشورهای مذکور نسبت به  1399در سال . انددر رده دوم و سوم قرار گرفته میلیارد دالر( 4.7درصد )

درصد( رخ داده است.  50کیه )حدود با کاهش همراه بوده و بیشترین کاهش نیز در صادرات به تر 1398سال 

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده
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 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده

میلیارد دالر 9.1  

درصد 26  

میلیارد دالر 7.4  
درصد 21  

میلیارد دالر 4.7  
درصد 13.3  

میلیارد  2.5

 7.2 دالر

میلیارد دالر 2.3  
درصد 6.6  

 چین
 افغانستان

 امارات

 ترکیه

 عراق

 ارزش صادرات
 سهم از کل صادرات

رشد نسبت به سال 

1398 

درصد  -4.7  

درصد  -17.2  

درصد  -49.7  

درصد  -3.6  

درصد  -2.2  

 1399سال در  رانیا یمقاصد صادرات نیتر. عمده3 نمودار
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 1399 در سال قیمت نیانگیم نیبا باالتر رانیا ینفتریغ یصادرت یکاال 30

میلیارد دالر )بدون احتساب فصل  24.5تن کاال به ارزش میلیون 76.9حدود  1399همانطور که پیشتر نیز اشاره شد در سال 

میان اقالم صادرات ، در 2با توجه به جدول دالر به ازای هر تن بوده است.  1150گین قیمت آن  حدود ( صادر شده که میان27

 «آن از فلزات گرانبها  یجواهرات سنتی، صنایع دستی مرصع و اجزا ای ورآالتیز»کاالی  دو، 1399 در سالایران  غیرنفتی

دالر به هزار 3.9 و  دالر به ازای هر کیلوگرمهزار 39.8ین قیمت به ترتیب با میانگ« ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید»و 

این کاالها  دواند. هر باالترین میانگین قیمت اقالم صادراتی را طی مدت مذکور به خود اختصاص دادهازای هر کیلوگرم، 

 را دارند. 1399در سال از کل ارزش صادرات ایران  درصد( 1سهم ناچیزی )کمتر از 

 

1399ست اقالم عمده صادراتی غیر نفتی ایران با باالترین میانگین قیمت صادرات در سال . فهر2جدول   

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

ارزش 

)میلیون 

 دالر(

وزن 

 )کیلوگرم(

میانگین قیمت 

)دالر بر 

 کیلوگرم(
1 7111910 و اجزای آن از فلزات گرانبها  سنتی، صنایع دستی مرصعزیورآالت یا جواهرات .0 80979

991900 ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید. 8850

90058090
های اپیتکی و های یک چشمی )غیر ازنوع منشوری(، سایر تلسکوپسایردوربین

 های نجومی غیر رادیوییسایر دستگاه
0.0 117

901910ز جنسخل چشمی النز دا (Poly (Metil (Metaacrilat PM.M.A) 0.0 188

59019000 0 9031اجزاء و قطعات و متفرعات برای آالت و وسایل وماشینهای مشمول ردیف. 816

67110110056 0.1 پالتین به اشکال خام یاپودر158

7091000 0.5 گرم آماده برای خرده فروشی10-30انواع پودر زعفران در بسته بندی 901

800990
فاقد انتی  2937سایرداروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصوالت 

 بیوتیک غیر مذکور
0.7 59119

9091000 0 گرم آماده برای خرده فروشی10انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از. 160118

10917000
سیکلوترپنیک، کانیدریدها،  اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکالنیک، سیکلنیک یا

 هاها و مشتقات آنوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آن اله
1.6 1501055

1101000100.0 ژله . رویال. بره موم و زهر زنبور عسل 956

19018908 8 0.0 90189083و  90189082اجزا و قطعات ردیف86

185176110 از نوع دستگاه گیرنده و فرستندهPDH  0 مگابیت بر ثانیه 34با ظرفیت باالتر از. 7175

100901 15 سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی مشابه غیر مذکور در جای دیگر. 170

15901990
ز ل های مصنوعی و لنز دا خل چشمی اسایر اعضای مصنوعی بدن غیر از مفص

  PMMAجنس 
0. 55701

16091000 5 گرم آماده برای خرده فروشی10-30انواع زعفران در بسته بندی.8 7955678

1790051000دوربین دوچشمی .7 1969

180910010 گرم10زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از .1 6807619
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

ارزش 

)میلیون 

 دالر(

وزن 

 )کیلوگرم(

میانگین قیمت 

)دالر بر 

 کیلوگرم(

1981000.0 نیترات نقره 059

09911010 0.0 مرفین سولفات57

1991990
ت غیر مذکور در جای مشتقات وامالح این محصوال و سایر آلکالوئیدهای تریاک

 دیگر
. 8185

09100909 گرم30زعفران در بسته بندی بیش از. 177005

991190
غیر مذکور در جای  هاکاه کوکنار )خشخاش(... وامالح آنسایر تغلیظ شده های 

 دیگر
0.0 55517

8071000
احتراقی تناوبی یا دوار برای وسایط  -ای درون سوز جرقهموتورهای پیستونی 

 نقلیه هوایی
.7 5150516

5991910نوسکاپین هیدروکلراید .0 8580

61601001.1 خاویار 8176

78091000160 0.1 840710ئی مشمول شماره وسایط نقلیه هوا قطعات موتورهای اجزاء و50

89018508011 0.0 های چشم پزشکیاجزاء و قطعات دستگاه5

990900.0 فسفوآمینولیپیدها 

0000100.0 های تولید مشابه داخلواکسن 66
 

 

9139تعرفه در سال  کتاب هایقسمت تفکیک به ایران واردات  

 84 ، فصل1399در سال ، کاالها گروه ایران مشخص شده است. در میان این وارداتیعمده  کاالیی هایگروه ،4نمودار  در
 درصدی 15با سهم اجزا و قطعات آنها  ،یکیمکان لیآالت و وسا نیبخار آب گرم،  ماش یهاگید ،یهسته ا یرآکتورهاشامل 

 طی کاالییایران در این گروه  واردات. ارزش است به خود اختصاص دادهرا ور طی مدت مذکایران  وارداتبیشترین سهم از 
و گروه  (85فصل ) و اجزا و قطعات آنها یبرق یهاماشین آالت و دستگاه گروهبوده است.  دالر میلیارد 6حدود  1399در سال 

 کاالییدومین و سومین گروه دالر(  یاردمیل 4.8درصدی ) 12.5دالر( و  میلیارد 5.6درصدی ) 14 با سهمنیز  (10فصل ) غالت
 .ایران در مدت مذکور هستند وارداتیبزرگ 

 

  

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1399در سال وارداتی ایران  مهمکاالی  30  

با « ذرت دامی »، در میان اقالم وارداتی ایران، ارزش واردات 1399سال  دربا توجه به آمارهای منتشر شده توسط گمرک، 

درصدی بیشترین سهم از ارزش کل واردات ایران را  6.5دالر بوده که با سهم حدود  میلیارد 2.5حدود  10059010کد تعرفه 

دالر به ازای هر تن بوده است. پس از این محصول،  254به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت واردات این محصول 

 925 درصد )حدود 2.4دالر( و  میلیارد 2.4درصد )حدود  6.3 با سهم«  برنج نیمه سفیدشده »و « گوشی تلفن همراه»واردات 

 463239دالر به ازای هر تن و  254به ترتیب  1399 در سالمیلیون دالر( قرار دارند. متوسط قیمت واردات این دو محصول 

 14.1شی بالغ بر کاالی عمده وارداتی ذکر شده در جدول زیر ارز 30شایان ذکر است  .(3دالر به ازای هر تن است )جدول 

 دهد. درصد از ارزش کل واردات ایران در سال مذکور را تشکیل می 36.5میلیارد دالر داشته که حدود 
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 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 1399. فهرست اقالم عمده وارداتی ایران در سال 3جدول  

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

 ارزش

)میلیون  

 دالر(

وزن 

 )هزارتن(

میانگین 

قیمت )دالر 

 بر تن(

سهم از کل 

 وارداتارزش 

 )درصد(
1 10059010ذرت دامی 506 986556.5

8517110گوشی تلفن همراه 6 5696.

1006000

یا برنج کامل  (Semi milled Rice)برنج نیمه سفیدشده 
حتی صیقلی یا براق  (Wholly milled Rice)سفید شده 

 شده

95 10895.

00000
های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به سایر آخالو کنجاله 

 شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید.
79 1806.0

510190101 710 دانه سویا تراریخته8511.8

6100199006 سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جای دیگر0 781.6

715111005 (خام غن گلرنگ یا زعفران کاذب )کارتامغن دانه آفتابگردان، رورو5 570981.

88551100الکترودهای زغالی برای کوره ها 67 1081.

91009000جو به استثنای بذر 65 186591.

101701100
شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد 

 نده از نیشکررنگ کن
71 101861.0

117085110

غیر ممزوج تخت و گرم نوردشده به  محصوالت از آهن یا فوالد
یا بیشتر به ضخامت بیشترا  mm 600شکل غیرطومار، با پهنای 

 میلی متر 1850میلی متر وعرض بیشتراز  10ز

01 7910760.8

115119010RBD  بیشترلیتری و  200پالم اویل درظروف  95897580.8

1859900
پالسما فقط  led یا lcd ماژول نمایشگر متشکل از صفحه 

 دارای برد آدرس دهی
8 1150.7

11019000لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 76 611510.7

15090010
در بسته چای سیاه )تخمیر شده( و چای جزئا تخمیر شده کوبیده 

 بندی غیر خرده فروشی
6 590.7

160801000موز سبز تازه یا خشک کرده 55 756800.7

17988701
بنزینی با  8703قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 

به  %30تا کمتر از  %14با ساخت داخل  2000ccحجم سیلندر 
 استثنای الستیک

8 57010.6

188517610 دستگاه گیرنده و فرستنده از نوعSDH  مگابیت  155به ظرفیت
 و باالتر (STM)بر ثانیه

6 1156510.6

1915071000گرفته روغن خام سویا، حتی صمغ 19 68900.6

01001990 گندم معمولی 18 7780.6
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

 ارزش

)میلیون  

 دالر(

وزن 

 )هزارتن(

میانگین 

قیمت )دالر 

 بر تن(

سهم از کل 

 وارداتارزش 

 )درصد(

100909

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

پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ) از جمله 
انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند(یا به صورت بسته

 بندی برای خرده فروشی 

16 96550.6

811100کننده دارای روغن های نفتی یا های روانها برای روغنافزودنی
 روغن های حاصل از مواد معدنی قیری

18 5950.5

00190
 2937سایر داروهای دارای هورمونها یا سایر محصوالت شماره 

 فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند
181 117670.5

806900017 خاراجزاء و قطعات توربین های ب 11970.

58798990
های مکانیکی با کار خاص غیر مذکور در ها و دستگاهایر ماشینس

 جای دیگر
170 6990.

69887015
با ساخت  ) موتورسیکلت های چهار چرخ(  ATVخودروهای 

 کالستی استثنادرصد و بیشتر به 60داخل 
165 8199680.

7901895

ی آنژیوگرافی و آنژیوپالستی )صرفا شامل شیت لوازم مصرف
استنت  -استنت  -بالن -انواع کاتتر )قلب، عروق، مغز(-شریانی 

رابط  - (occeluderمسدود کننده ) -کویل -گاید وایر -گراف 
 منیفولد(-دریچه هموستاتیس -فشار قوی

165 08060.

8700090
لینیت یا تورب زغال سایر کک ها و نیمه کک های، زغال سنگ، 

 قرع غیر مذکور در جای دیگر
16 9610.

911110
متر یمیل 9باضخامت بیش از (mdf) تخته فیبرتراکمی متوسط 

 کار نشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده
159 800.

000911 شابه سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل م 1517950.

 

 1399ترین مبادی وارداتی ایران در سال عمده

را  1399 ایران در سال وارداتیترین مبادی کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان عمده پنج ،5مطابق نمودار 

 1399ایران را در سال  وارداتن ارزش میلیارد دالر( باالتری 9.8درصدی )حدود  25چین با سهم اند. به خود اختصاص داده

میلیارد دالر(   4.4درصد ) 11.3با سهم  ترکیهمیلیارد دالر( و  9.7درصد ) 25با سهم  امارات متحده عربیداشته و پس از آن 

 1398درصد نسبت به سال  9.5در میان کشورهای ذکر شده به جز واردات ایران از امارات متحده عربی که .  دارندقرار 

با کاهش همراه بوده است. 1399ردات از سایر کشورها در سال فزایش یافته، واا

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده



 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اتاق 

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

میلیارد دالر .89  

درصد 25.3  

میلیارد دالر 1.8  

درصد 4.8  

میلیارد دالر 9.7  

درصد 25.1  

میلیارد دالر 4.4  

درصد 11.3  

میلیارد دالر 2.1  

درصد 5.5  

 چین

 هند
 امارات

 ترکیه

 آلمان

اتواردارزش   

وارداتسهم از کل   

 ها: گمرک ج.ا.امنبع داده

 1399در سال  رانیا وارداتی مبادی نیتر. عمده5 نمودار

1398رشد نسبت به سال   

درصد -2.12  

درصد 9.5  

درصد -9.11  

درصد -41.8  

درصد -11.9  


