
   1394كاالهاي وارداتي، پاييز گزارش شاخص قيمت 

رونـد تغييـرات    شاخص قيمت كاالهاي وارداتـي،  . دنشو وارداتي براي مقاصد متعددي به كار گرفته مي ، كاالهايدر نظام آمارهاي قيمت 
قيمت كاالهـاي وارداتـي    با توجه به اينكه .دهد دوره زماني مشخص نشان مي طي قيمت محصوالت عرضه شده از خارج به داخل كشور

باشد، تغييرات آنها از  ترين عوامل اثرگذار بر ميزان مبادالت خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي يكي از مهم
) سـال پايـه  (1390كشـور در سـال    وارداتيكليه كدهاي تعرفه طرح شاخص قيمت كاالهاي وارداتي از  در .اهميت بااليي برخوردار است

بصـورت ريـالي و    ارزش( گمرك جمهوري اسالمي ايران  آمارهاي ثبتياستفاده از با  آوري اطالعات روش جمع .شوداستفاده مي
 سيسـتم طبقـه بنـدي    طبقه بندي مورد اسـتفاده . صورت گرفته است) كشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز دالري،

اصـلي    گـروه  20نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و بـراي تمـامي    .باشد يم) 1HS(شده توصيف و كدگذاري نظام هماهنگ 
  . قابل انتشار است  HSبندي  طبقه

ك جمهوري اسالمي گمر )غير قابل استناد( مقدماتيهاي از داده 1394سال  پاييزفصل  شاخص براي محاسبه الزم است ذكر شود كه
شايان ذكر اسـت كـه    . استفاده از آنها بايستي با مالحظه انجام شود و باشداست و لذا نتايج اعالم شده بصورت مقدماتي مي استفاده شده

، شاخص واردات نيز از و ارائه نموداستخراج در مهر ماه سال جاري را  1394سال پس از اينكه گمرك جمهوري اسالمي داده هاي قطعي 
  .خواهد شدبصورت قطعي منتشر ارقام واقعي شاخص مربوط به اين دوره مجدداً و  سوي مركز آمار بازنگري شده

درصـد   2/14قبل  فصلكه نسبت به  7/783با است برابر  1394فصل پاييز در ) 1390=100ريالي، ( وارداتيشاخص قيمت كاالهاي  - 1
ر فصل منتهي به فصل جاري نيز اچه درصد تغيير. استدرصد افزايش يافته  0/65) تورم نقطه به نقطه(و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

  .درصد است 3/57برابر با ) نرخ تورم ساالنه(نسبت به مدت مشابه سال قبل 
درصـد   2/6كه نسبت به فصل قبل  0/352برابر است با  1394در فصل پاييز ) 1390=100دالري، (وارداتي شاخص قيمت كاالهاي  - 2

ر فصل منتهي به فصل جاري نيز ادرصد تغيير چه. درصد افزايش يافته است 0/40) تورم نقطه به نقطه(و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
 . درصد است  8/39برابر با  ) نرخ تورم ساالنه(نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 :باشدبه شرح زير مي 1394سال فصل پاييز در  )1390=100 ريالي،( وارداتيهاي اصلي شاخص گروهتغييرات  - 3
  درصد افزايش داشته است 5/2 ، فصل قبلاست كه نسبت به  1/195» حيوانات زنده و محصوالت حيوانى«شاخص گروه.   
  درصد افزايش داشته است 3/6 ،فصل قبلاست كه نسبت به  6/382» محصوالت نباتى«شاخص گروه.   
  درصد افزايش داشته است 4/2 ،فصل قبل است كه نسبت به  0/145» ...نباتى و  يا حيوانى هاى روغن و چربيها «شاخص گروه .  
  درصد افزايش داشته است 9/14 ،فصل قبلاست كه نسبت به  4/224» ...غذايى و  صنايع محصوالت«شاخص گروه .  
  داشته است افزايشدرصد  2/22، فصل قبلاست كه نسبت به  2/351 »معدنى  محصوالت«شاخص گروه .  
  درصـد افـزايش    1/4، فصل قبـل است كه نسبت به  0/1041» آن به وابسته صنايع يا شيميايى صنايع محصوالت«شاخص گروه

  . داشته است

                                                            
1 Harmonized System 



  درصد افزايش داشته است 3/14 ،فصل قبلاست كه نسبت به  8/642» ...شده و  ساخته اشياء و پالستيكى مواد«شاخص گروه .  
  درصد افزايش داشته است 2/16، فصل قبل است كه نسبت به  8/3386» ...و  نرم پوستهاى چرم، خام، پوست«شاخص گروه. 
  درصد افزايش داشته است 6/7 ،فصل قبل است كه نسبت به  8/135» ...چوب و  زغال چوبى، اشياء و چوب«شاخص گروه .  
  درصـد افـزايش داشـته     9/7  ،فصل قبلاست كه نسبت به  8/393» ...سلولزى و  اليافى مواد ساير يا چوب خمير«شاخص گروه

  . است
  درصد افزايش داشته است 7/8 ،فصل قبلاست كه نسبت به  7/337» مواد اين از مصنوعات و نسجى مواد«شاخص گروه. 
  درصد افزايش داشته است 2/4، فصل قبلاست كه نسبت به  8/540» ...آفتابى و  چتر كاله، كفش، «شاخص گروه .  
  درصد افزايش داشته است 1/13، فصل قبلاست كه نسبت به  5/748» ...سيمان و  گچ، سنگ، از مصنوعات«شاخص گروه . 

  داشته استن تغييري، فصل قبلاست كه نسبت به  5/336» ...و  گرانبها سنگهاى پرورده، يا طبيعى مرواريد«شاخص گروه.  
  درصد افزايش داشته است 1/11، فصل قبلاست كه نسبت به  7/346» آنها مصنوعات و معمولى فلزات« شاخص گروه. 
  درصـد افـزايش    9/19، فصل قبلاست كه نسبت به   4/1461» ...برقى و  ادوات مكانيكى، وسايل و آالت ماشين«شاخص گروه

 . داشته است

  درصد افزايش داشته است 7/14، فصل قبلاست كه نسبت به  5/781» ...و آبى هوايى، زمينى، نقليه وسايل «شاخص گروه .  
  درصـد افـزايش داشـته     1/9  ،فصـل قبـل  است كه نسبت به  3/1587» ...عكاسى و  اپتيك، دستگاههاى و آالت«شاخص گروه

  . است
  درصد افزايش داشته است 7/14، فصل قبل است كه نسبت به  5/969» گوناگون مصنوعات و كاالها«شاخص گروه.  
  درصد افزايش داشته است 2/0، فصل قبلاست كه نسبت به  5/400» عتيقه يا كلكسيون اشياء هنرى، اشياء «شاخص گروه. 



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

100783/714/265/059/457/3
2/8-2/4-2/35195/12/51/8 حيوانات زنده و محصوالت حيوانىگروه اول
7/69382/66/349/152/353/0محصوالت نباتىگروه دوم

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

آنها،چربيهاى خوراكى آماده موم هاى حيوانى يا نباتى
2/86145/02/44/22/82/9

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

تنباكو و بدل ساخته آنها
4/16224/414/931/219/517/9

2/16351/222/273/454/548/9محصوالت معدنىگروه پنجم
8/701041/04/157/263/863/0محصوالت صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آنگروه ششم

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

شده از كائوچو
6/40642/814/348/540/839/0

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)

0/053386/816/2144/0112/8105/9

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

مصنوعات حصيربافى يا سبدبافى
1/20135/87/615/111/810/8

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

(آخال و ضايعات) كاغذ و مقوا و اشياء ساخته شده از آنها
2/43393/87/941/936/231/4

2/42337/78/726/420/319/7مواد 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

0/07540/84/241/947/846/1

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

محصوالت سراميك،شيشه و مصنوعات از شيشه
1/07748/513/186/282/178/4

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 

(فانتزى)، سكه آالتبدلى
0/05336/50/039/849/949/0

17/15346/711/135/933/633/7فلزات 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

26/771461/419/986/677/575/0

6/23781/514/754/142/638/0وسايل 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
2/601587/39/175/987/790/4

0/72969/514/759/355/054/9كاالها و مصنوعات گوناگونگروه بيستم
 گروه بيست و

4/92400/50/214/69/78/6اشياء هنرى، اشياء كلكسيون يا عتيقهيكم

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

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

100352/06/240/040/439/8
11/5-12/3-12/9-6/3-2/3587/0 حيوانات زنده و محصوالت حيوانىگروه اول
0/820/225/726/9-7/69180/4محصوالت نباتىگروه دوم

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

آنها،چربيهاى خوراكى آماده موم هاى حيوانى يا نباتى
2/8681/40/40/7-0/10/0

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

تنباكو و بدل ساخته آنها
4/16146/26/814/98/88/0

2/16187/811/038/830/427/2محصوالت معدنىگروه پنجم
8/70444/11/237/144/144/6محصوالت صنايع شىميايى يا صنايع وابسته به آنگروه ششم

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

شده از كائوچو
6/40262/16/325/823/823/5

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)

0/051100/62/492/780/376/4

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

مصنوعات حصيربافى يا سبدبافى
1/20102/71/83/63/02/6

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

(آخال و ضايعات) كاغذ و مقوا و اشياء ساخته شده از آنها
2/43176/43/126/223/619/9

2/42150/64/612/59/19/4مواد 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

0/07280/3-1/223/534/534/7

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

محصوالت سراميك،شيشه و مصنوعات از شيشه
1/07326/44/050/553/451/8

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 

(فانتزى)، سكه آالتبدلى
0/05181/00/021/928/127/7

17/15178/04/117/918/919/3فلزات 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

26/77634/09/656/657/056/2

6/23352/66/333/729/226/4وسايل 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
2/60726/54/152/365/769/4

0/72394/73/633/337/438/8كاالها و مصنوعات گوناگونگروه بيستم
 گروه بيست و

0/111/97/76/6-4/92220/4اشياء هنرى، اشياء كلكسيون يا عتيقهيكم

(فصل پاييز) (دالرى، 100=1390)2-جدول شاخص  قيمت و درصد تغيير ات كاالهاى وارداتى

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………
65/732/416/128/815/821/996/169/3149/01/146/1         سال ۱۳۹۱………
82/645/643/715/826/031/599/580/4137/89/557/4         سال ۱۳۹۲………
7/115/522/662/136/4134/64/319/2-0/148/5-50/9         سال ۱۳۹۳………
........................................................................................         سال ۱۳۹۴………
1/314/60/01/813/214/99/031/13/616/2-13/5بهار*...............
14/63/39/41/410/018/114/912/938/63/28/0تابستان*...........
14/22/56/32/414/922/24/114/316/27/67/9پاييز*...............

 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………
46/478/855/927/829/1110/569/1103/185/777/7         سال ۱۳۹۱………
55/063/269/232/642/8111/8111/7113/199/270/0         سال ۱۳۹۲………
16/927/648/134/932/467/838/992/958/216/4         سال ۱۳۹۳………
................................................................................         سال ۱۳۹۴………
7/720/915/720/47/316/89/516/811/70/6بهار*...............
4/81/218/78/38/716/814/217/711/312/7تابستان*...........
8/74/213/10/011/119/914/79/114/70/2پاييز*...............

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………
4/912/9-31/42/74/93/66/18/346/825/574/2         سال ۱۳۹۱………
15/19/37/339/523/953/22/58/8-31/51/79/2         سال ۱۳۹۲………
7/99/413/952/429/9115/40/613/8-3/128/2-40/8         سال ۱۳۹۳………
........................................................................................         سال ۱۳۹۴………
0/40/38/610/55/226/01/713/8-3/98/6-9/9بهار*...............
10/51/24/40/56/011/610/58/932/61/33/9تابستان*...........
0/80/56/811/01/26/32/41/83/1-6/3-6/2پاييز*...............

 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………
10/045/224/49/69/962/131/258/039/536/9         سال ۱۳۹۱………
7/821/924/78/310/251/047/856/736/129/4         سال ۱۳۹۲………
12/923/836/420/820/858/534/279/750/511/9         سال ۱۳۹۳………
................................................................................         سال ۱۳۹۴………
4/615/410/612/94/713/37/412/28/00/6بهار*...............
1/60/014/03/95/212/910/913/38/910/8تابستان*...........
0/1-1/24/00/04/19/66/34/13/6-4/6پاييز*...............

مبتنى بر اطالعات مقدماتى  :*

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

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

مبتنى بر اطالعات مقدماتى  :*
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