
   1394 پاييزفصل  ،صادراتيكاالهاي شاخص قيمت مقدماتي گزارش 

دوره زماني مشخص  طيرا  يخارجكشورهاي به  كشورروند تغييرات قيمت محصوالت عرضه شده از  ، صادراتيشاخص قيمت كاالهاي  
ترين عوامل اثرگذار بر ميزان مبادالت خارجي كشورها و نيز يكي از  يكي از مهم صادراتيقيمت كاالهاي  با توجه به اينكه .دهد نشان مي

طـرح شـاخص قيمـت كاالهـاي      در .از اهميـت بـااليي برخـوردار اسـت     هاقيمتاين باشد، تغييرات  عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي
هـر كـد    ارزش(  آوري اطالعـات  جمع مأخذ .شوداستفاده مي) سال پايه(1390كشور در سال  صادراتيكليه كدهاي تعرفه از  صادراتي
گمـرك جمهـوري    آمارهـاي ثبتـي   )كشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقـل و نـرخ ارز   بصورت ريالي و دالري،تعرفه 

نتايج حاصـل   .باشد يم) 1HS(شده توصيف و كدگذاري نظام هماهنگ  سيستم طبقه بندي ،طبقه بندي مورد استفاده. استاسالمي ايران 
  . قابل انتشار است )19به استثناء گروه ( HSبندي  طبقهاصلي   گروه 21از اين طرح در سطح كل كشور و براي تمامي 

گمرك جمهوري اسالمي ) غير قابل استناد(هاي مقدماتي از داده 1394فصل پاييز سال  الزم است ذكر شود كه براي محاسبه شاخص
شايان ذكر اسـت كـه   .  باشد و استفاده از آنها بايستي با مالحظه انجام شودنتايج اعالم شده بصورت مقدماتي مياستفاده شده است و لذا 

 صـادرات سال جاري استخراج و ارائه نمود، شـاخص   پاييز لفصرا در  1394پس از اينكه گمرك جمهوري اسالمي داده هاي قطعي سال 
  .ارقام واقعي شاخص مربوط به اين دوره مجدداً بصورت قطعي منتشر خواهد شد بازنگري شده وايران  نيز از سوي مركز آمار 

درصد  9/2قبل  فصلكه نسبت به ، 8/205با است برابر  1394فصل پاييز در ) 1390=100ريالي، (شاخص قيمت كاالهاي صادراتي  - 1
ر فصل منتهي به فصل جاري نيز اچه درصد تغيير. استدرصد افزايش يافته  3/19) تورم نقطه به نقطه(و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

  .درصد است  8/14برابر با  ) نرخ تورم ساالنه(نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 6/1كـه نسـبت بـه فصـل قبـل      ، 7/123برابر است با  1394در فصل پاييز ) 1390=100دالري، (شاخص قيمت كاالهاي صادراتي  - 2

ر فصـل منتهـي بـه فصـل     ادرصد تغيير چه. درصد افزايش يافته است 5/9) نقطه به نقطه تورم(درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
 . درصد است  9/5برابر با  ) نرخ تورم ساالنه(جاري نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 :باشدبه شرح زير مي 1394سال فصل پاييز در  )1390=100ريالي، ( صادراتيهاي اصلي شاخص گروهتغييرات  - 3
  اشـياء  «و  » ...و  گرانبهـا  سنگهاى پرورده، يا طبيعى مرواريد« ،»...و  نرم پوستهاى چرم، خام، پوست«هاي قيمت گروهشاخص 

 .داشته استن تغييريفصل قبل نسبت به  »عتيقه يا كلكسيون اشياء هنرى،
 غـذايى و   صـنايع  محصـوالت «، »محصـوالت نبـاتى  « ، »حيوانات زنـده و محصـوالت حيـوانى   «هاي شاخص قيمت گروه...« ،

 مـواد « ، »...سـلولزى و   اليـافى  مـواد  سـاير  يا چوب خمير« ، »...شده و  ساخته اشياء و پالستيكى مواد«، »معدنى  محصوالت«
 و آالت ماشـين «، »آنها مصنوعات و معمولى فلزات« ، »...سيمان و  گچ، سنگ، از مصنوعات«، »مواد اين از مصنوعات و نسجى
فصـل  نسـبت بـه   » گوناگون مصنوعات و كاالها«و  »...و آبى هوايى، زمينى، نقليه وسايل «، »...برقى و  ادوات مكانيكى، وسايل

           .  است» گوناگون مصنوعات و كاالها«كه بيشترين افزايش مربوط به گروه  با افزايش روبرو بوده استقبل 

                                                            
1 Harmonized System 



 آن بـه  وابسـته  صـنايع  يـا  شيميايى صنايع محصوالت«، »...نباتى و  يا حيوانى هاى روغن و چربيها «هاي شاخص قيمت گروه«  ،
نسـبت   »...عكاسـى و   اپتيك، دستگاههاى و آالت«و  »...آفتابى و  چتر كاله، كفش، «، »...چوب و  زغال چوبى، اشياء و چوب«

 .است »...نباتى و  يا حيوانى هاى روغن و چربيها «به فصل قبل با كاهش روبرو بوده است كه بيشترين كاهش مربوط به گروه 
 :باشدبه شرح زير مي 1394در فصل پاييز سال  )1390=100، دالري(هاي اصلي صادراتي تغييرات شاخص گروه - 4

 نسبت به » عتيقه يا كلكسيون اشياء هنرى، اشياء «و  » ...و  گرانبها سنگهاى پرورده، يا طبيعى مرواريد«هاي شاخص قيمت گروه
 .نداشته است تغييريفصل قبل 

 غـذايى و   صـنايع  محصـوالت «، »محصـوالت نبـاتى  « ، »حيوانات زنـده و محصـوالت حيـوانى   «هاي شاخص قيمت گروه...« ،
 و نسـجى  مـواد «  ،»...و  نـرم  پوسـتهاى  چـرم،  خام، پوست« ،»...شده و  ساخته اشياء و پالستيكى مواد«، »معدنى  محصوالت«

 وسـايل  و آالت ماشـين «، »آنهـا  مصنوعات و معمولى فلزات« ، »...سيمان و  گچ، سنگ، از مصنوعات«، »مواد اين از مصنوعات
بـا  نسبت به فصـل قبـل   » گوناگون مصنوعات و كاالها«و » ...و آبى هوايى، زمينى، نقليه وسايل «، »...برقى و  ادوات مكانيكى،

    .         است» گوناگون مصنوعات و كاالها«كه بيشترين افزايش مربوط به گروه  افزايش روبرو بوده است
 آن بـه  وابسـته  صـنايع  يـا  شيميايى صنايع محصوالت«، »...نباتى و  يا حيوانى هاى روغن و چربيها «هاي شاخص قيمت گروه«  ،

و » ...آفتـابى و   چتـر  كـاله،  كفـش،  « ،»...سـلولزى و   اليافى مواد ساير يا چوب خمير«، »...چوب و  زغال چوبى، اشياء و چوب«
 «نسبت به فصل قبل با كاهش روبرو بوده است كه بيشترين كاهش مربوط به گروه » ...عكاسى و  اپتيك، دستگاههاى و آالت«

 .است» ...نباتى و  يا حيوانى هاى روغن و چربيها
 

  
 



شاخص فصل ضريب اهميت
جارى

نسبت به فصل 
قبل

نسبت به فصل 
مشابه سال قبل

مجموع فصل 
هاى منتهى به 

فصل جارى 
نسبت به دوره 
مشابه سال قبل

مجموع چهار 
فصل منتهى به 

فصل جاري 
نسبت به دوره 
مشابه سال قبل

100205/82/919/316/414/8
2/36247/49/425/218/616/7 حيوانات زنده و محصوالت حيوانىگروه اول
10/23170/50/98/49/08/7محصوالت نباتىگروه دوم

گروه سوم
 چربيها و روغن هاى حيوانى يا نباتى، فرآورده هاى حاصل از تفكيك 

4/51/64/04/9-0/36139/6آنها،چربيهاى خوراكى آماده موم هاى حيوانى يا نباتى

گروه چهارم
محصوالت صنايع غذايى، نوشابه ها، آبگون هاى الكلى و سركه ها، توتون و 

3/66418/98/231/328/727/5تنباكو و بدل ساخته آنها

0/5-30/74106/30/24/41/7محصوالت معدنىگروه پنجم
1/712/314/013/6-19/41173/3محصوالت صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آنگروه ششم

گروه هفتم
مواد پالستيكى و اشياء ساخته شده از اين مواد، كائوچو و اشياء ساخته 

10/26276/111/017/010/311/3شده از كائوچو

گروه هشتم

پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد، اشياء 
زين و برگ سازى،لوازم سفر، كيف هاى دستى و محفظه هاى همانند، 

اشياء ساخته شده از روده (باستثناى اشياء ساخته شده از احشاء كرم 
ابريشم)

0/58291/20/010/118/921/1

گروه نهم
چوب و اشياء چوبى، زغال چوب، چوب پنبه و اشياء چوب پنبه اى، 

2/742/960/058/0-0/05248/8مصنوعات حصيربافى يا سبدبافى

گروه دهم
خمير چوب يا ساير مواد اليافى سلولزى، كاغذ يا مقوا براى بازيافت 

0/16267/31/023/322/921/6(آخال و ضايعات) كاغذ و مقوا و اشياء ساخته شده از آنها

3/54763/31/860/746/138/2مواد نسجى و مصنوعات از اين موادگروه يازدهم

گروه دوازدهم
كفش، كاله، چتر آفتابى، عصا، عصاى صندلى شو، شالق و تازيانه، 

تعليمى و اجزاء آنها، پر آماده و اشياء ساخته شده از پر، گلهاى 
مصنوعى، اشياء از موى انسان

0/45653/8-0/563/264/057/5

گروه سيزدهم
مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز ، ميكا يا از مواد همانند 

2/07160/31/711/010/910/1محصوالت سراميك،شيشه و مصنوعات از شيشه

گروه چهاردهم
مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها يا نيمه گرانبها، فلزات داراى 
روكش يا پوشش از فلزات گرانبها، و اشياء ساخته شده از اين مواد، زيور 

آالتبدلى (فانتزى)، سكه
2/10109/00/04/51/61/8

9/54183/70/79/210/811/2فلزات معمولى و مصنوعات آنهاگروه پانزدهم

گروه شانزدهم
ماشين آالت و وسايل مكانيكى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها؛ 

دستگاههاى ضبط و پخش صوت؛ دستگاههاى ضبط و پخش صوت و 
تصوير تلويزيون؛ و اجراء و قطعات و متفرعات اين دستگاهها

2/91403/48/042/841/539/3

1/14293/51/913/413/713/2وسايل نقليه زمينى، هوايى، آبى و تجهيزات و ترابرى مربوط به آنهاگروه هفدهم

گروه هجدهم
آالت و دستگاههاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى، سنجش، كنترل، 
دقت سنجى، آالت و دستگاههاى طبى-جراحى، اشياء صنعت ساعت 

سازى، آالت موسيقى، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
0/07216/8-0/72/02/52/4

0/16715/128/483/369/963/4كاالها و مصنوعات گوناگونگروه بيستم
 گروه بيست و

0/21139/70/00/11/31/5اشياء هنرى، اشياء كلكسيون يا عتيقهيكم

(فصل پاييز) (ريالي، 100=1390)1-جدول شاخص  قيمت و درصد تغييرات كاالهاى صادراتى

شرح

شاخص كل



شاخص فصل ضريب اهميت
جارى

نسبت به فصل 
قبل

نسبت به فصل 
مشابه سال قبل

مجموع فصل 
هاى منتهى به 

فصل جارى 
نسبت به دوره 
مشابه سال قبل

مجموع چهار 
فصل منتهى به 

فصل جاري 
نسبت به دوره 
مشابه سال قبل

100123/71/69/57/05/9
2/35128/16/011/57/36/3 حيوانات زنده و محصوالت حيوانىگروه اول
10/15106/70/12/12/52/6محصوالت نباتىگروه دوم

گروه سوم
 چربيها و روغن هاى حيوانى يا نباتى، فرآورده هاى حاصل از تفكيك 

1/9-4/0-7/4-5/1-0/3591/1آنها،چربيهاى خوراكى آماده موم هاى حيوانى يا نباتى

گروه چهارم
محصوالت صنايع غذايى، نوشابه ها، آبگون هاى الكلى و سركه ها، توتون و 

3/62181/47/017/715/615/1تنباكو و بدل ساخته آنها

2/7-0/7-30/9489/80/12/1محصوالت معدنىگروه پنجم
1/94/15/65/5-19/56123/0محصوالت صنايع شىميايى يا صنايع وابسته به آنگروه ششم

گروه هفتم
مواد پالستيكى و اشياء ساخته شده از اين مواد، كائوچو و اشياء ساخته 

0/80/4-10/23123/89/34/8شده از كائوچو

گروه هشتم

پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد، اشياء 
زين و برگ سازى،لوازم سفر، كيف هاى دستى و محفظه هاى همانند، 

اشياء ساخته شده از روده (باستثناى اشياء ساخته شده از احشاء كرم 
ابريشم)

0/57131/30/21/18/210/7

گروه نهم
چوب و اشياء چوبى، زغال چوب، چوب پنبه و اشياء چوب پنبه اى، 

3/339/949/545/7-0/04184/8مصنوعات حصيربافى يا سبدبافى

گروه دهم
خمير چوب يا ساير مواد اليافى سلولزى، كاغذ يا مقوا براى بازيافت 

0/710/310/810/0-0/16134/8(آخال و ضايعات) كاغذ و مقوا و اشياء ساخته شده از آنها

3/52372/11/255/040/833/5مواد نسجى و مصنوعات از اين موادگروه يازدهم

گروه دوازدهم
كفش، كاله، چتر آفتابى، عصا، عصاى صندلى شو، شالق و تازيانه، 

تعليمى و اجزاء آنها، پر آماده و اشياء ساخته شده از پر، گلهاى 
مصنوعى، اشياء از موى انسان

0/45299/4-1/547/749/244/2

گروه سيزدهم
مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز ، ميكا يا از مواد همانند 

2/08112/60/84/24/23/7محصوالت سراميك،شيشه و مصنوعات از شيشه

گروه چهاردهم
مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها يا نيمه گرانبها، فلزات داراى 
روكش يا پوشش از فلزات گرانبها، و اشياء ساخته شده از اين مواد، زيور 

آالتبدلى (فانتزى)، سكه
2/1095/40/01/6-3/2-3/6

9/45102/70/10/51/01/5فلزات معمولى و مصنوعات آنهاگروه پانزدهم

گروه شانزدهم
ماشين آالت و وسايل مكانيكى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها؛ 

دستگاههاى ضبط و پخش صوت؛ دستگاههاى ضبط و پخش صوت و 
تصوير تلويزيون؛ و اجراء و قطعات و متفرعات اين دستگاهها

2/88217/57/630/627/926/1

1/11153/81/49/09/18/9وسايل نقليه زمينى، هوايى، آبى و تجهيزات و ترابرى مربوط به آنهاگروه هفدهم

گروه هجدهم
آالت و دستگاههاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى، سنجش، كنترل، 
دقت سنجى، آالت و دستگاههاى طبى-جراحى، اشياء صنعت ساعت 

سازى، آالت موسيقى، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
0/06182/8-0/40/81/00/9

0/16335/224/363/252/346/8كاالها و مصنوعات گوناگونگروه بيستم
 گروه بيست و

0/22131/10/00/11/21/4اشياء هنرى، اشياء كلكسيون يا عتيقهيكم

(فصل پاييز) (دالرى، 100=1390)2-جدول شاخص  قيمت و درصد تغييرات كاالهاى صادراتى

شرح

شاخص كل



حيوانات زنده و شاخص كلشرح
محصوالت حيوانى

محصوالت      
نباتى

چربى ها و روغن 
حيوانى و ...

محصوالت 
صنايع غذايى، ...

محصوالت     
معدنى

محصوالت 
صنايع شيميايى

 مواد پالستيكي و 
اشياء ساخته

 پوست خام و 
چرم

 چوب و اشياء 
چوبى، ...

خمير چوب يا 
ساير مواد اليافى

........................................................................................         سال ۱۳۹۰………
19/633/421/623/548/80/417/532/250/19/129/0         سال ۱۳۹۱………
29/234/222/111/265/67/916/151/047/417/249/2         سال ۱۳۹۲………
4/611/316/614/828/014/2-10/79/35/40/826/4         سال ۱۳۹۳………
........................................................................................         سال ۱۳۹۴………
0/417/27/5-2/0-3/95/72/50/28/54/04/1بهار...............
8/65/52/12/66/30/98/05/32/211/53/2تابستان...........
2/71/0-1/711/00/0-4/58/20/2-2/99/40/9پاييز...............

 مواد نسجى و شرح
 مصنوعات از انواع كفشمصنوعات

سنگ، گچ،سيمان
مرواريد و  

سنگهاى گرانبها
 فلزات معمولي 
و مصنوعات آنها

ادوات برقى، 
اجزاء و...

وسايل نقليه 
زمينى، هوايى، ..

 دستگاههاى 
اپتيك و عكاسى

 كاالها و 
مصنوعات ديگر

  اشياء هنرى، 
كلكسيون و...

................................................................................         سال ۱۳۹۰………
90/766/014/63/117/642/850/731/958/937/1         سال ۱۳۹۱………
94/090/917/70/928/652/148/539/675/30/0         سال ۱۳۹۲………
27/529/96/03/59/327/113/515/533/30/9         سال ۱۳۹۳………
................................................................................         سال ۱۳۹۴………
5/926/13/80/01/311/73/11/216/30/0بهار...............
43/68/83/00/04/37/75/60/49/60/0تابستان...........
0/728/40/0-0/51/70/00/78/01/9-1/8پاييز...............

حيوانات زنده و شاخص كلشرح
محصوالت حيوانى

محصوالت      
نباتى

چربى ها و روغن 
حيوانى و ...

محصوالت 
صنايع غذايى، ...

محصوالت     
معدنى

محصوالت 
صنايع شيميايى

 مواد پالستيكي و 
اشياء ساخته

 پوست خام و 
چرم

 چوب و اشياء 
چوبى، ...

خمير چوب يا 
ساير مواد اليافى

........................................................................................         سال ۱۳۹۰………
4/56/31/116/62/34/2-3/07/52/84/012/1         سال ۱۳۹۱………
0/88/510/6-0/83/26/2-3/213/7-0/3-4/42/5         سال ۱۳۹۲………
5/66/59/28/516/37/9-1/918/6-4/83/91/9         سال ۱۳۹۳………
........................................................................................         سال ۱۳۹۴………
4/416/84/6-5/0-4/14/62/71/9-1/72/30/5بهار...............
0/2-0/610/2-0/12/50/34/41/5-5/22/20/3تابستان...........
0/7-3/3-1/99/30/2-5/17/00/1-1/66/00/1پاييز...............

 مواد نسجى و شرح
 مصنوعات از انواع كفشمصنوعات

سنگ، گچ،سيمان
مرواريد و  

سنگهاى گرانبها
 فلزات معمولي 
و مصنوعات آنها

ادوات برقى، 
اجزاء و...

وسايل نقليه 
زمينى، هوايى، ..

 دستگاههاى 
اپتيك و عكاسى

 كاالها و 
مصنوعات ديگر

  اشياء هنرى، 
كلكسيون و...

................................................................................         سال ۱۳۹۰………
2/416/911/021/323/628/8-2/9-41/324/13/8         سال ۱۳۹۱………
35/333/31/20/81/118/012/330/828/20/0         سال ۱۳۹۲………
0/12/819/211/514/424/60/9-25/026/02/5         سال ۱۳۹۳………
................................................................................         سال ۱۳۹۴………
1/68/31/10/512/20/0-4/321/61/80/0بهار...............
42/65/50/80/01/44/84/80/36/40/0تابستان...........
0/424/30/0-1/50/80/00/17/61/4-1/2پاييز...............

(ريالى، ۱۰۰=۱۳۹۰) ۳ - درصد تغيير شاخص  قيمت كل و  گروه هاى اصلى  کاالهاى صادراتى سال/فصل جارى نسبت به سال/فصل قبل    

(دالرى، ۱۰۰=۱۳۹۰) ۴ - درصد تغيير شاخص  قيمت كل و  گروه هاى اصلى  کاالهاى صادراتى سال/فصل جارى نسبت به سال/فصل قبل    
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