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 مقدمه

 كاالیي، تجارت خصوص در .است خدمات و كاال واردات و صادرات دربرگيرنده خارجي تجارت

 سایر تجارت آمار. شودمي منتشر ایران اسالمي جمهوري گمرك توسط ،آن به مربوط آمار عمده بخش

 و قطعات برخي و گاز و برق تجارت نفتي، هايفرآورده و خام نفت تجارت به مربوط عمدتاً كه كاالها

 شركت نيرو، وزارت نفت، ملي شركت) متبوع هايسازمان توسط باشد،مي كشتي و هواپيما آالتماشين

 .شودمي تهيه( كشتيراني و هواپيمایي هايشركت و گاز ملي

ساس  بر گزارش این شر  كاالیي تجارت آمار ا سالمي  جهموري گمرك توسط  شده  منت ه ب) ایران ا

 رشتتتته  بندي مشتتتتمر بر طبقه   ،الملليهاي بين بندي قالب طبقه    در و”( 2709كد "گازي  ميعانات   جز

يت   عال قه ، 4revISICو revISIC 3.1اقتصتتتادي هاي ف ندي طب و  1.1revCPC محصتتتوالت محوري ب

2REVCPC   5 اقتصتتادي عمده هايرده استتاس بر بنديطبقهوBEC بندي بر طبقه .1استتتشتتده هيهت

 اصلي  هدف كه است  محصول  الملليبين بنديطبقهیک نوع ، (BEC) اقتصادي  عمده هايرده اساس 

صوالت براي اي از ردهمجموعه تهيه آن ست  تجارت آمارهاي تحلير و تجزیه هاي عمده مح این رده .ا

 ، «ارتباطات و اطالعات» ،«كفش و نستتاجي» ،«مستت ن و ستتاختمان» ،«انرژي و معدن» شتتامر ها

  .(1)ش ر باشدمي« تجهيزات حمر و نقر»و « هاكننده ها و روانسوخت» ، «آموزش و بهداشت»
صرف نهایي  سطه   2همچنين براي اولين بار واردات از منظر م صرف وا سرمایه    3، م ش ير  نيز  4و ت

ست تا ابعاد جدیدي از تركيب واردات در معرض       شده ا سبه  ساس این   .عموم قرار گيرداطالع محا بر ا

سبات  صد از واردات توان نتيجمي محا سه توليد قرار مي  مجدداً در ،ه گرفت كه چند در اعث بگيرد و پرو

 .5شودایجاد ارزش افزوده مي

                                                           
  ,1396BEC-هاي عمده اقتصادي طبقه بندي بر حسب رده1

2 Final consumption 
3 Intermediate consumption 
4 Capital formation 

صرف نهایي "منظور از - 5 سط        "م ستقيم تو ست كه به طور م سمتي ا صرف آن ق صرف   كننده نهایي،م سه توليد قرار نمي  شده و م گيرد و در پرو
 .گيرندهستند كه به طور مجدد در پروسه توليد قرار مي اقالميشامر  "تش ير سرمایه"و  "مصرف واسطه"



     

 BEC پنجم نسخه مشخصات- 1 ش ر

 گزارش، این در اقتصادي هايفعاليت رشته درخصوص شده انجام بنديطبقه است ذكر به الزم

 فعاليت رشته گربيان ،واردات خصوص در بل ه نيست، كنندهوارد یا كنندهصادر فعاليت رشته كنندهمنع س

 .است داخلي توليدكننده فعاليت رشته بيانگر ،صادرات خصوص در و خارجي كننده توليد

تمر بر موارد به شتترذ ذیر مي باشتتد كه در  مشتت آماري در قالب فایر اكستتر  محتواي گزارش

 بخش  و اطالعات آماري داده هاصتتفحه مربوط به  amar.org.irوبستتایت مركز آمار  به نشتتاني 

 در دسترس عموم قرار گرفته است. بازرگاني و كسب و كار

 HS دورقمي كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 ISIC3.1 دورقمي كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 ISIC4 دورقمي كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 CPC1 دورقمي كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 CPC2 دورقمي كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 ISIC3.1 رقمي4 كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 ISIC4 رقمي4كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 CPC1 رقمي 4 كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 CPC2 رقمي 4 كدهاي حسب بر درات و واردات صا

 BEC رقمي 3 كدهاي حسب بر صادرات و واردات 

 HS دورقمي كدهاي حسب بر واسطه مصرف براي صادرات و واردات 

 HS دورقمي كدهاي حسب بر نهایي مصرف براي صادرات و واردات 

 HS دورقمي كدهاي حسب بر سرمایه تش ير براي صادرات و واردات 

 

https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA


 

 تجارت خارجيتحليل 

)مصببرن نهایي، مصببرن واسببشه و تشببکيل  تجارت برحسببن نوا اسببتفاده -1

 سرمایه(

اي و مصرف نهایي  اي، سرمایه واردات واسطه  به ترتيب مشخص است   1  نمودار دركه  همانطور

شتر  شته را از كر واردات سهم   ینبي سرمایه كه نقش       اند. دا سطه اي و  ست واردات وا سلم ا آنچه كه م

سيار تعيين كننده در ارزش افزوده دارند در ماه  ست.    ب شده ا شدید مواجه  از طرف دیگر  هاي اخير با افت 

سال   سط نزدیک به   1390از   سطه     80تا كنون به طور متو صورت وا صد واردات به  سرمایه در  اياي و 

 درصد از واردات را به خود اختصاص داده است. 20بوده است درحالي ه مصرف نهایي فقط 
 

 
 يخارج يكاالها مصرف نوع برحسب واردات-1  نمودار

 

 هاي عمده اقتصاديتجارت دربخش -2

      جنگلداري و ش ار و كشاورزي بخش 1-2

صادرات   ارزش صوالت دالري  صر  در بخش این مح سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

ست  برخوردار درصدي  26.84 مثبت رشد  از  قبر سبت  آن تغييرات درصد  همچنين .ا  هگذشت  فصر  به ن

    .باشدمي 24.29 منفي ،(1396 زمستان فصر)

سبت  1397 بهار فصر  در بخش این از محصوالت دالري  واردات  ارزش شابه  فصر  به ن  سال  م

شد  از  قبر صدي  6.93 مثبت ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

    .باشدمي 7.53 مثبت ،(1396 زمستان فصر)



      شيالت بخش 2-2

صادرات   ارزش صوالت دالري  صر  در بخش این مح سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

شد  از قبر صدي  47.48 مثبت ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

    .باشدمي 13.49 منفي ،(1396 زمستان فصر)

صر  در بخش این از محصوالت دالري واردات  ارزش سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

ست  برخوردار درصدي  46.99 مثبت رشد  از  قبر سبت  آن تغييرات درصد  همچنين .ا  هگذشت  فصر  به ن

    .باشدمي 10.43 منفي ،(1396 زمستان فصر)

     معدن استخراج بخش 3-2

صادرات   ارزش صوالت دالري  صر  در بخش این مح سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

شد  از قبر صدي  6.23 مثبت ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

    .باشدمي 46.16 منفي ،(1396 زمستان فصر)

صر  در بخش این از محصوالت دالري واردات  ارزش سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

شد  زا قبر صدي  36.12 مثبت ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

    .باشدمي 13.12 منفي ،(1396 زمستان فصر)

      صنعت بخش 4-2

صادرات   ارزش صوالت دالري  صر  در بخش این مح سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

شد  از قبر صدي  18.53 مثبت ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

    .باشدمي 6.38 منفي ،(1396 زمستان فصر)

صر  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش سبت  1397 بهار ف صر  به ن شابه  ف  سال  م

شد  از  قبر صدي  8.79 منفي ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صر  به ن شته  ف  گذ

  .باشدمي 30.08 منفي ،(1396 زمستان فصر)
    

  (رصد)ارقام د             1397جدول درصد تغييرات ارزش دالري تجارت خارجي کشور در بهار 
 

 

 /وارداتصادرات

هاي عمده بخش

 اقتصادي

 1397واردات بهار  1397صادرات بهار 

ل نسبت به فص درصد تغييرات

 )درصد( مشابه سال قبل

ه نسبت ب درصد تغييرات

 )درصد( يفصل قبل

ل نسبت به فص درصد تغييرات

 مشابه سال قبل )درصد(

 نسبت درصد تغييرات

 ()درصد به فصل قبلي

کشاورزي و شکار و 

 جنگلداري
26.84 -24.29 6.93 7.53 

 10.43- 46.99 13.49- 47.48 شيالت

 13.12- 36.12 46.16- 6.23 استخراج معدن

 30.08- 8.79- 6.38- 18.53 صنعت
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 (1397الي  1390هاي )سال گزارش صادرات و واردات گمركي

 


