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  مقدمه
، " داخلی  بازرگانی" عمده  فعالیت سه  شامل  فصل  این  آمـارهـاي

  .است "هتلداري"و  " خارجی  بازرگانی"
    داخلی  بازرگانی - 1

در شهر  1332  ، درسال بازرگانی  هاي از کارگاه  آمارگیري  نخستین
آمار   کل  ، توسط اداره در شهر اصفهان 1336  و در سال  تهران
آمار   ، اداره کل1344  در سال. دشکشور اجرا   وزارت  عمومی
  ملل  سازمان  هاي توصیه  با رعایت  وقت  دارایی  وزارت  بازرگانی

  آن  نتایج  کرد که  یهته  طرحی  داخلی  بازرگانی  متحد، در زمینه
، از  اقتصاد وقت  آمار وزارت  ، اداره کل1345  در سال. منتشر شد

،  آزمایشی  صورت  به  و حومه  شهر تهران  فروشی عمده  هاي کارگاه
.  انتشار یافت 1346  در سال  آن  نتایج  آورد که  عمل  به  سرشماري
  آمارگیري  ز طریقا 1351 تا 1346  از سال ،ورذکاداره م  همچنین
شهر کشور  250 بازرگانی  هاي کارگاه  مربوط به  ، اطالعات اي نمونه
  جمهوري  مرکزي  بانک. را منتشر کرد  آن  و نتایج  وريآرا گرد
ها  ، از سال ملی  هاي حساب  نیز در ارتباط با تنظیم  یرانا  اسالمی
  . است  کرده  م، اقدا بازرگانی  آمارهاي  آوري جمع  به  نسبت  قبل

  اجراي  قالب ، در1356و  1355  هاي سال  ، طی ایران مرکز آمار   
 در  و دیگري  شهر رشت در  یکی  که  آزمایشی  گیري نمونه  دو طرح
  ، اقداماتیانجام شدو خرمشهر   ، کرمانشاه ، زاهدان تهران  شهرهاي
  و مسکن  نفوس  عمومی  در سرشماري .آغاز کرد  زمینه  را در این

  نیز آمارهایی 1370  جمعیت  و آمارگیري 1365و  1355  هاي سال
  .شد   وريآکشورگرد  درسطح  بازرگانی  هاي در مورد کارگاه

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي از کارگاه  ، آمارگیري1367  سال  و اوایل 1366  در اواخر سال 

مرکز وسیع توسط   مقیاس  ، به کاال در نقاط شهري  خرید و فروش
، اطالعات 1369  در سال  سپس. آمد اجرا در  مرحله  به  آمار ایران
  تاییـو روس  شهري  ور، در دو زیرجامعهذکم  هاي کارگاه آماري

  هاي از کارگاه  یريـآمارگ  رحـ، ط1373  الـدر س. دـش  ردآوريـگ
  .شد  اجرا  اي نمونه  صورت  ، به)کاال  خرید و فروش  محل(  بازرگانی

  در دفاتر ثبت  شده  ثبت  معامالت  آمار انواع  هاي اخیر،  در سال    
  بازرگانی  هاي از فعالیت  بخشی  دهنده  نشان  که  اسناد و امالك

  فصل  کشور اخذ و در این  اسناد و امالك  ثبت  باشد، از سازمان می
  . است  شده  ارائه

  ، از سال شهري  تعاونی  هاي شرکت  در زمینه  آماري  اطالعات 
از  1342  ازسال  روستایی،  تعاونی  هاي و آمار شرکت 1339
  شده  کشور درج  آماري  هاي ذیربط اخذ و در سالنامه  هاي سازمان
  تعاونی  هاي ها و اتحادیه شرکت ، آمار لـفص  نـای در.  است

سایر   و مشخصات  روستایی  تعاون  مرکزي  از سازمان  روستایی،
، کار و رفاه  تعاون   ، از وزارت تعاونی  هاي ها و اتحادیه شرکت
  . است شده   اخذ و ارائه  اجتماعی

  
   خارجی  بازرگانی -2

  طور مستمر منتشر   به 1279  الـس از  ایران  ارجیـخ  آمار بازرگانی
در   منــدرج  اطالعــات  بــر مبنــاي  ور، ســاالنهذکآمــار مــ. شــود مــی

از   قطعـی   شـده   خـیص  تر  کاالهاي  خروجی و  ورودي  هاي اظهارنامه
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تهیـه    ایـران   اسـالمی  جمهـوري     کشـور، توسـط گمـرك       گمرکات
  .شود می 

  هاي ، از سالنامه فصل  این در  مندرج  خارجی  بازرگانی  آمارهاي    
.  است  شده  ، استخراج ایران  اسالمی  جمهوري  خارجی  آمار بازرگانی

  کاالهاي  ، مقدار و ارزش بازرگانی  مبـادالت  حجم  شامل هااین آمار
  . است  جهان  مختلف  کشورهاي  و صادراتی  وارداتی

  از دالیل  ، یکی خارجی  ازرگانیـب  ، در جداول ذکر است  انـایـش    
و  1381و  1373  هاي الـسدر   و صادرات  واردات  ارزش  افزایش
  .باشد  ارز می  رسمی  هاي بعد از آن، تغییر شدید نرخ سال

  هتلداري  - 3
هاي کشور، تعداد  در این فصل آمارهایی در زمینه کیفیت اقامتگاه

از سازمان  1382ن درج شده است که تا سال آاتاق و تعداد تخت 
 انگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذهج ایرانگردي و

هاي ایرانگردي و  با ادغام سازمان 1382اما از اواخر سال ، شد می
سازمان میراث "جهانگردي و میراث فرهنگی کشور و تشکیل 

. شود ، آمار مذکور از این سازمان اخذ می"فرهنگی و گردشگري
ارائه این آمارهاي داراي سابقه طوالنی است و از زمان تشکیل 

، 1345و از سال گردآوري  1342سازمان جلب سیاحان در سال 
  . شود در سالنامه آماري کشور درج می

  
   مفاهیم  تعاریف

 - 5  فصل"  و مفاهیم   تعاریف  کنید به  رجوع:  تعاونی  شرکت 
  ." و شیالت  ، جنگلداري کشاورزي

  فعالیت  به  مختلف  هاي بخش در  که  تعاونی  هاي شرکت  انواع
  : است زیر  شرح  به ،دارند  اشتغال

شرکت تعاونی است که به منظور   :خدماتی  تعاونی  هاي شرکت -1
بندي  هاي خدماتی برحسب طبقه ارائه خدمات در یکی از رشته

  .شود تشکیل و ثبت می) ISIC(هاي اقتصادي  فعالیت
شرکتی است که :  نیاز تولیدکنندگان  تأمین  تعاونی  هاي شرکت -2

با عضویت واحدهاي تولیدي به منظور تأمین و توزیع انواع نیازهاي 
  . شود مشترك آنان تشکیل و ثبت می

نوع   این  :کنندگان نیاز مصرف   تأمین  تعاونــی  هــاي شرکت -3
  مصرفی  کاال و لوازم  انواع  و تأمین  هاي تعاونی در امر تهیه شرکت

  کشور در چارچوب  و خارج  از داخل  تعاونی  مورد نیاز اعضاي
  دارند و شامـل  ها، فعالیت ها و هزینه قیمت  و کاهش  عمومی  مصالح
  ، مصرف کارگري  ، مصرف کارمندي  مصرف  تعاونی  هاي شرکت
  .باشند می توزیعی  وفـو صن  انـآزاد، مرزنشین  ، مصرف محلی

برداري  رههشرکت تعاونی است که به ب : فعال  تعاونی  هاي شرکت
باشد و بـه نحوي تولیـد  رسیده و داراي عملکرد مالی سالیانه می

  . داشته و یا ارائه خدمات نماید
اي است با عضویت  مجموعه  تعاونی   اتحادیه:  تعاونی  اتحادیه 

ها یکسان بـاشـد و  شرکت تعاونی، که موضوع فعالیت آن 7حداقل 
  . بخش تعاون تشکیل و ثبت شود براساس قانون
درصد  20  ساالنه : روستایی  تعاونی  هاي اتحادیه  ذخایر قانونی
  ذخیره  نام  ، به روستایی  تعاونی  هاي ها و اتحادیه از درآمد شرکت

  .شود ، منظور می تقسیم  غیر قابل  قانونی
 -23فصل "رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم : تراز بازرگانی

  . "هاي ملی حساب
ید، معامله تهاتري و یا اهداي کاال و عبارت است از خر:  واردات

خدمات یک کشور از کشورهاي دیگر، پس از انجام تشریفات 
  .گمرکی و رعایت سایر مقررات

  :اند منظور نشده  زیر، جزو آمار واردات  نامبرده  واردات     
در   مندرج  سیاسی  قانونی  هاي معافیتکاالهایی که مشمول  - الف

 1350  خرداد ماه  ام سی  مصوب  امور گمرکی  قانون 37ماده 
  . باشند می
 ،) مرجـوعـی(  برگشتی  ، صادراتی خارجی  ترانزیت  کـاالهـاي - ب

  . موقت  و واردات )1(، کابوتاژ  انتقالی
  حقوق  پرداخت  مشمول  که  مستعمل  شخصی  و لوازم  اسباب -ج

  .نباشد  و سود بازرگانی  گمرکی
  . و هوایی  زمینی  نقلیه  وسایل  و روغن  سوخت - د
  موضوع  خارجیان یا  خارج  مـمقی  ایرانیان  مستعمل  خانه  لوازم -هـ
  .شود می  ترخیص  پته با  که  امور گمرکی  قانون 37 ماده 6بند
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  معافیت  مشمول  که  ها و مراکزي سازمان  به  اهدایی  کاالهاي - و
  .باشند می  گمرکی

  . قانون 31  ماده  مسافر موضوع  همراه  کاالهاي -ز
عبارت است از فروش، معامله تهاتري و یا اهداي کاال و :  صادرات 

خدمات یک کشور به کشورهاي دیگر، پس از انجام تشریفات 
  .گمرکی و رعایت سایر مقررات

  :اند منظور نشده  صادراتزیر، جزو آمار   نامبرده  صادرات     
  .موقت  صادرات -  الف
  .1کابوتاژ - ب
  .هوایی و  نقلیه  زمینی  وسایل  و روغن  سوخت -ج
  . قانون 32  ماده  مسافر موضوع  همراه  کاالهاي - د

گردند و  ضمنًا صادرات موارد زیر در صادرات غیر نفتی منظور نمی
صادر و تابع توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران 

  :باشد مقررات خاص خود می
  نفت خام  - الف
  گاز طبیعی  -ب
  نفت کوره  -ج
  نفت سفید - د

   )گازوییل(نفت گاز  - هـ 
  میعانات گازي - و

ها و  ردیف  ، برمبناي1374  سال کاالها تا  آماري  بندي طبقه     
  ام سی  مصوب  بروکسل  گمرکی تعرفه  درجدول  مندرج  تعاریف
و   صادرات  عمومی  مقررات  طبق  باشد که می 1350  خردادماه
، 1375  از سال.  است  آمده  عمل  به  در آن  فرعی  ، تقسیماتی واردات
  و کدگذاري  توصیف  هماهنگ  نظام  جدید که  المللی بین  بندي طبقه

  است که  شده  قبلی  بندي طبقه  شود، جایگزین می  کاال نامیده
  :باشد زیر می  شرح  به  قسمت  یک و  ستبی  شامل
  . حیوانی  محصوالت و  زنده  حیوانات -اول  قسمت
  . نباتی  محصوالت -  دوم  قسمت

                                                           
حمل كاال از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از طريـق  -(Cabotage)كابوتاژ   -۱

  .  و احياناً  از طريق خاك كشور ديگر است  هاي مرزي و دريا و رودخانه

 و  نباتی یا   حیوانی  هاي روغن ها و چربی - سوم  قسمت
،  آماده  خوراکی  هاي  ها، چربی آن   تفکیک از  حاصل  هاي وردهافر
  . یا نباتی حیوانی   هاي موم

  هاي ها، آبگونه ، نوشابه غذایی  صنایع  محصوالت - چهارم  قسمت
  .ها ساخته آن  تنباکو و بدل و  ها، توتون و سرکه  الکلی
  . معدنی  محصوالت -  پنجم  قسمت
  . آن  به   وابسته   صنایع یا  شیمیایی  صنایع   محصوالت -  ششم  قسمت
مواد،   از این  شده  ساخته  اشیاي و  پالستیکی مواد -  هفتم  قسمت

  .از کائوچو  شده  ساخته  کائوچو و اشیاي
  هـساخت  و اشیاي  نرم  هاي ، پوست ، چرم پوست - هشتم  قسمت 

ر، ـسف  وازمـ، ل ازيـس  و برگ  زین  مواد، مصنوعات  از این  شده
  .  از روده  شده  ساخته  همانند، اشیاي  هاي و ظرف  دستی  هاي فـکی

و   پنبه ، چـوب چوبی  و اشیاي  چوب  ، زغال چوب -  نهم  قسمت
    .و سبدبافی  حصیربافی  ، مصنوعات اي پنبه چوب   اشیاي
و   ، آخال سلولزي  یا سایر مواد الیاف  خمیرچوب - دهم  قسمت
از   شده  ساختـه  کاغذ و مقـوا و اشیـاي یا مقوا، ریزکاغذ  خرده
  . ها آن

  .مواد  از این  و مصنوعات  جیانسمواد  -  یازدهم  قسمت
  ، عصا و عصاي آفتابی و  چتربارانی ، ، کاله کفش -  دوازدهم  قسمت 

  اشیاي و   آماده پر ، آن  اجزاي و  تعلیمی  تازیانه و  شالق شو، صندلی
  .  انسان  ، اشیا از موي مصنوعی  هاي از پر، گل  شده  ساخته
  ، از پنبه ، از سیمان از گچ،  از سنگ  مصنوعات - سیزدهم  قسمت

 و   شیشه ، سرامیک   محصوالت همانند، نسوز، از میکا و مواد
  . از شیشه  مصنوعات
گرانبها و   هاي سنگ ، پرورده یا  مروارید طبیعی - چهاردهم  قسمت

  داراي  گرانبها، فلزات  گرانبها، فلزات  نیمه  هاي همانند، سنگ
مواد،   از این  شده  ساخته  نبها و اشیايگرا  از فلزات  یا رویه  روکش

  . ، سکه بدلی  زیورآالت
  . ها آن  و مصنوعات  معمولی  فلزات -  پانزدهم  قسمت 

و  بـرقی   ، ادوات مکانیکی  و وسایل  آالت ماشین -  شانزدهم  قسمت
  هـاي ، دستگاه صـوت  ضبط و پخش  هاي آن، دستگاه  اجزا و قطعات

و   ، اجزا، قطعات و تصویر تلویزیون  صـوت  ضبـط و پـخش
   .ها دستگاه  این  متفرعات



  1393 -سالنامه آماري کشور  و هتلداري                                                                                                                      بازرگانیآمارهاي   -11

412 

 

  و تجهیزات  ، آبـی ، هوایی زمینی وسایل نقلیه - هفدهم  قسمت 
    .آن  مربوط به
و   و عکاسی  اپتیک  هاي و دستگاه  آالت - هیجدهم  قسمت

و   ، آالت سنجی  و دقت  و آزمایش  و سنجش  سینماتوگرافی
  ، آالت سازي ساعت  صنعت  ، اشیاي و جراحی  طبی  هاي دستگاه
  .  آن  و متفرعات  و اجزا و قطعات  موسیقی

   ها آن  و اجزا و قطعات  و مهمات  اسلحه - نوزدهم  قسمت 
 - یکم و  بیست  قسمت  گوناگون  کاالها و مصنوعات -  بیستم  قسمت 

  . عتیقه  و  کلکسیون  ، اشیاي هنري  اشیاي
 2(C.I.F)  سیف  ارزش  کاال در واردات براساس  ارزش: کاال  ارزش 

د ـتـا مقص  آن و حمل   هـه بیمـزینـه  اضافه  ه ـاال بـک قیمت  یـیعن
  از   دهـش  نـتعیی  هاي عبارت از ارزش  شود و درصادرات یـن مـتعیی
  هــک اسـت  ادراتـص  مرکز توسعه  گذاري نرخ  ونـکمیسی  رفـط
کاال در نقطه   تـقیم  عنیی (.F.O.B)3 بفو  ارزش  ايــمبن رـب

  .گردد می  تعیین  کشتی  روي  و تحویل  بارگیري
عقد از دو طرف خواه به انشاي مستقل از دو  عبارت از فسخ :اقاله

طرف که هریک بگوید عقد را فسخ کردم و یا انشاي فسخ از یک 
قانون مدنی بعد از معامله طرفین  283طرف و مطابق با ماده 

  . توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند می
عبارت است از برهم زدن یک طرفه عقد و بدون رضایت و : فسخ

  . اي موارد بدون اطالع طرف دیگر آن در پارهحتی 
مکان یا قسمتی از مکان یا تعدادي مکان مشخص است  :اقامتگاه

اي از عوامل تولید زیر نظر مدیریت و حسابداري  که در آن مجموعه
واحد به فعالیت پذیرش مسافر یا مهمان براي اقامت موقت و ارائه 

هایی که عموم مردم از  اقامتگاه. خدمات و تسهیالت اشتغال دارند
هایی که استفاده  و اقامتگاه "همگانی  اقامتگاه"کنند،  ها استفاده  آن

اقامتگاه "از آن ها محدود به اعضاي سازمان بخصوصی باشد، 
اقامتگاه دوم خانوارها اعم از آپارتمان و . شود نامیده می "اختصاصی

و  ویالهاي شخصی که مورد استفاده خانوار و اعضاي فامیل
هاي  گیرد، با وجود اینکه جزو ظرفیت ها قرار می دوستان آن

                                                           
٢ -Free on Bourd  
٣-Cost Insarance Freight   

  ها به حساب جزو اقامتگاه  شود، ولی گردشگري محسوب می
  . آید نمی

،  ساختمانی  وضعیت  برحسبها  اقامتگاه: اقامتگاه  درجه
کنند و  می  عرضه  که  خدماتی  و کیفیت  و تجهیزاتی  تأسیساتی
 5یا   لوکس:  گروه 6  ها، به آن از  هرگروه  خاص  مقررات  براساس
، ممتاز و گروهی به   ستاره  یک ، ستاره 2ستاره،  3ستاره،  4ستاره، 

...) ، و 2، درجه 1درجه (بندي شده  صورت بدون ستاره درجه
  .شوند می  تفکیک

هایی که در مدت  ها یا تخت مجموع اتاق به:  ظرفیت اقامتگاه
شود،  برداري می آماده بهره) مهمانان(معین جهت استفاده مسافران 

  . گویند ظرفیت اقامتگاه می
واحد اقامتی پذیرایی است که براي استفاده ) مهمانخانه(: هتل

هاي  در هتل امکانات اقامتی به صورت اتاق. شود مسافران ایجاد می
این . شود هاي معمولی و ویژه عرضه می ه، سوئیتیک نفره، دونفر

ها با توجه به مشخصات ساختمانی، معماري و تأسیساتی  اقامتگاه
 5و  4، 3هاي  هتل. شوند ستاره تقسیم می 5تا  1به پنج درجه 

  حداقل. ستاره داراي سرویس اختصاصی و رستوران هستند
    کردن روزانهشود مرتب  ارائه می) مهمانخانه(خدماتی که در هتل 

افزون بر این در . هاي بهداشتی است تختخواب، نظافت و سرویس
ستاره تسهیالت رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدمات  5و 4هاي  هتل

هاي مختلف،  رایشگاه، کفاشی، بانک، فروشگاهآدیگر مانند 
هاي اجتماعات و غیره ارائه  هاي بازي، استخر، سونا، سالن زمین
  . شود می

عمومی که براي استفاده مسافران ایجاد   اقامتگاه: پذیر مهمان
ها محدودیتی وجود ندارد و  شود و براي تعداد تخت در اتاق می

. هاي بهداشتی، حمام و اتاق نشیمن مشترك است سغالبًا سروی
پذیر با توجه به مشخصات ساختمانی و تجهیزات به چهار  مهمان

  . شود می تقسیم 3تا  1گروه ممتاز و درجه 
اي از  اقامتگاه عمومی که در آن مجموعه :آپارتمان هتل

هر واحد آپارتمان . ها براي اقامت مسافران وجود دارد آپارتمان
داراي یک یا دو اتاق خواب، سالن کوچک، سرویس بهداشتی و 
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آشپزخانه کوچک بوده و در آن وسایل و تجهیزاتی نظیر تختخواب، 
  . بینی شده است مبلمان، تلویزیون، یخچال و غیره پیش

این دسته متشکل از تسهیالت عمومی  :هاي گردشگري اردوگاه
ها،  در محیطی سر بسته جهت استقرار چادرها، توقف کاروان

موارد مذکور تحت کلیه . باشد دار می تریلرها و خودروهاي اتاق
مدیریتی واحد اداره می گردند و برخی خدمات مورد نیاز 

را ) فروشگاه، اطالع رسانی و فعالیت هاي تفریحی(گردشگران 
  . کند عرضه می
هتل است  هانگردي نوعیجمهمانسراي  :جهانگردي سراي مهمان

اي و در نقاط مختلف  که زیر نظر سازمان واحدي به صورت زنجیره
معموًال طراحی فضاي این واحدها نوعًا مشابه و . کشور وجود داد

  . سازي است المللی هتل متناسب با معیارهاي بین
واحدي اقامتی است که  مجتمع جهانگردي :گردينمجتمع جها

اي عمده سیاحتی ایجاد شده ه عمومًا در کنار حداقل یکی از جاذبه
، ویال و شاله هتلدر ) مسافران(و امکانات اقامت را براي مهمانان 

غالبًا در این نوع واحد اقامتی تسهیالت و . کند فراهم می) اتاقک(
خدماتی متناسب با نوع جاذبه سیاحتی براي استفاده عموم ارائه 

  . شود می
مسافر را همـراه بـا   متل واحدي است که امکان اقامت شبانه  :متل

توانـد   در متل مسافر می. آورد خدمات مورد نیاز وسیله او فراهم می
این نـوع امکانـات   . وسیله نقلیه خود را کنار محل اقامت پارك کند

هاي پراکنده در فواصل و موقعیت هاي  اقامتی به صورت ویال و اتاق
معمـوًال  . شـود  اي وسـیع سـاخته مـی    مناسب و معـین در محوطـه  

هـا و معـابر عمـده در منـاطق سـاحلی، کوهسـتانی و        نار جادهدرک
هـا امکانـات و تسـهیالت و     جنگلی ایجاد مـی شـود و در جـوار آن   

اي مانند پمـپ بنـزین، خـدمات اتومبیـل،      خدمات مورد نیاز جاده
فروشگاه مـواد غـذایی و اغذیـه فروشـی وجـود دارد و معمـوًال در       

پـز، حمـام و سـرویس    هریک از واحدهاي اقامتی امکانات پخـت و  
بینی شده در غیـر ایـن صـورت امکـان اسـتفاده از       بهداشتی پیش

  . موارد مذکور به صورت مشترك درنظر گرفته شده است
  
  
  

  گزیده اطالعات
، بیش از 1393ارزش مبادالت بازرگانی خارجی کشور در سال 

 19هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود  2382
درصد مربوط به  59از ارزش مذکور . درصد افزایش داشته است

  . باشد درصد مربوط به صادرات غیر نفتی می 41واردات و 
اال به ارزش حدود  میلیون تن انواع ک  43، حدود 1393در سال    

هاي گمرکی وارد کشور  هزار میلیارد ریال از طریق پایانه1413
درصد افزایش 15شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 

ترین حجم واردات از لحاظ  الزم به ذکر است که بیش. داشته است
، )درصد کل ارزش 9/23(ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین  

و جمهوري کره ) درصد کل ارزش 8/22(امارات متحده عربی 
 81همچنین در این سال بیش از . باشد می) درصد کل ارزش 3/8(

هزار میلیارد ریال 969میلیون تن انواع کاالهاي غیر نفتی به ارزش 
هاي گمرکی به خارج از کشور صادر شده است که  از طریق پایانه

. درصد افزایش داشته است 5/24ارزش آن نسبت به سال قبل 
ترین حجم این صادرات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به  بیش

درصد کل  8/17(، عراق )درصد کل ارزش 6/25(کشورهاي چین 
 . باشد می) درصد کل ارزش 1/11(و امارات متحده عربی ) ارزش

شامل (واحد  3343هـاي کشـور،  تعداد اقامتگـاه 1393در سال    
  .بــوده اسـت) تخت231647اتاق و  84499
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  )دالر ميليون(                                                                                                                       كشور خارجي بازرگاني تراز-١١- ١

  *١٣٩٣  *١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۲۱۳۹۲  ۳۱۹۷۰  ۲۸۵۵۹  ۶۷۷۷۹  ۳۷۳۳۰  ۲۶۰۳۵  ۵۷۷۵  ۷۴۰۲................................................................ترازبازرگاني

  ۸۶۴۷۱  ۹۳۱۲۴  ۹۷۲۷۱  ۱۴۵۸۰۶  ۱۱۲۷۸۸  ۷۶۰۵۵  ۲۳۹۰۴  ۲۲۳۹۱................................................................  صادرات

  ۵۵۳۵۲  ۶۴۸۸۲  ۶۸۰۵۸  ۱۱۹۱۴۸  ۹۰۱۹۱  ۶۲۰۱۱  ۱۹۳۳۹  ۱۹۲۷۱................................................................  وگاز نفت     

  ۳۱۱۱۹  ۲۸۲۴۳  ۲۹۲۱۳  ۲۶۶۵۸  ۲۲۵۹۶  ۱۴۰۴۴  ۴۵۶۵  ۳۱۲۰................................................................  غيرنفتي     

  ۶۵۰۷۹  ۶۱۱۵۵  ۶۸۷۱۲  ۷۸۰۲۸  ۷۵۴۵۸  ۵۰۰۲۰  ۱۸۱۲۹  ۱۴۹۸۹................................................................  واردات

  ). پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -  مأخذ
  .اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -       

  
  
  
  
  
  
  
  )ريال ميليارد(                                                                                                                  خارجي بازرگاني مبادالت ارزش-١١-٢

  نفتي غير صادرات  واردات  مبادالت كل ارزش  سال

۱۳۷۵  .................................................................................................................................................۲۹۳۷۳  ۲۳۹۳۸  ۵۴۳۵  

۱۳۸۰  .................................................................................................................................................۳۸۳۴۸  ۳۰۹۳۵  ۷۴۱۳  

۱۳۸۵  .................................................................................................................................................۵۰۳۰۶۵  ۳۸۳۵۶۰  ۱۱۹۵۰۵  

۱۳۸۹  .................................................................................................................................................۹۳۸۹۳۶  ۶۶۴۷۰۲  ۲۷۴۲۳۴  

۱۳۹۰  .................................................................................................................................................۱۰۴۴۱۵۶  ۶۷۲۷۴۶  ۳۷۱۴۱۰  

۱۳۹۱  .................................................................................................................................................۱۳۵۴۴۲۰  ۸۳۳۱۴۸  ۵۲۱۲۷۲  

۱۳۹۲  .................................................................................................................................................۲۰۰۲۷۴۵  ۱۲۲۴۰۰۸  ۷۷۸۷۳۷  

۱۳۹۳  .........................................................................................................................۲۳۸۲۶۴۲  ۱۴۱۳۱۶۷  ۹۶۹۴۷۵  

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -
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  )تن(                                                                                                 گمركي تعرفه )١(هاي قسمت برحسب واردات مقدار-١١-٣
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

  ۴۳۰۱۵۷۸۹  ۳۳۵۶۸۲۸۳  ۳۹۴۸۱۰۷۳  ۳۸۳۰۷۴۱۵  ۴۵۳۴۶۰۱۱  ۴۳۴۹۲۰۰۷  ۲۷۴۶۳۹۶۱  ۲۱۰۰۸۹۵۴...............................................................  جمع
  ۲۰۶۶۹۶  ۲۳۷۴۱۸  ۲۹۶۴۵۵  ۳۴۱۱۳۰  ۴۱۴۳۰۰  ۱۳۲۳۷۶  ۴۸۰۹۳  ۹۴۸۱۵................................  ...  و زنده حيوانات ـ اول قسمت
  ۱۸۲۲۴۱۷۷  ۱۱۷۳۱۷۹۸  ۱۵۵۱۲۳۴۷  ۷۹۲۰۵۹  ۸۶۳۸۱۷۷  ۷۶۷۰۸۸۹  ۱۰۷۳۳۰۵۵  ۶۵۱۰۹۰۲................................  نباتي محصوالت ـ دوم قسمت
  ۱۴۶۳۱۱۴  ۱۶۵۴۴۶۳  ۱۶۳۱۰۹۷  ۱۲۶۴۱۱۳  ۱۴۵۳۷۹۸  ۱۲۵۷۱۶۱  ۱۰۱۱۳۴۳  ۹۴۵۶۲۴................................  ...  و ها چربي ـ سوم قسمت
 صنايع محصوالت - چهارم قسمت
  ۳۴۶۲۰۵۶  ۴۶۸۰۴۱۳  ۴۵۹۳۳۲۱  ۳۴۲۶۳۵۲  ۴۳۷۳۳۹۱  ۳۷۵۰۹۵۷  ۱۸۰۶۵۳۷  ۱۶۶۶۴۷۵................................................................  ...  و غذايي
  ۵۴۵۵۲۹۲  ۲۸۵۴۶۸۱  ۲۵۲۶۸۰۶  ۵۴۴۶۶۶۹  ۶۷۴۱۹۹۲  ۱۱۲۲۴۴۸۰  ۳۸۹۹۸۵۴  ۶۱۷۲۶۷۷................................   معدني محصوالت ـ پنجم قسمت
 صنايع محصوالت ـ ششم قسمت

  ۱۸۹۵۳۴۳  ۱۸۷۱۶۰۵  ۱۱۶۸۳۶۸  ۱۶۸۲۵۹۹  ۲۴۸۸۷۱۸  ۴۳۵۵۱۸۱  ۱۸۸۲۹۴۸  ۱۲۳۸۰۷۶................................................................  ...  و شيميايي
  ۱۰۲۸۱۹۱  ۹۷۳۰۰۰  ۱۱۶۶۶۷۶  ۱۵۰۵۴۹۵  ۱۴۹۶۷۹۰  ۱۰۲۸۶۰۸  ۶۴۴۰۸۳  ۲۹۷۳۹۴  ...  و پالستيكي مواد ـ هفتم قسمت
  ۲۷۳۵  ۶۳۱۰  ۵۶۰۸  ۱۵۰۴۲  ۱۶۵۵۶  ۹۵۳۰  ۱۷۱  ۲۴۱................................  ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت
  ۱۳۹۶۹۰۰  ۱۲۷۶۶۵۹  ۱۳۳۲۶۹۹  ۱۴۵۰۵۷۸  ۱۴۲۲۲۷۲  ۷۷۴۷۷۱  ۱۶۶۵۱۱  ۴۵۱۲۱................................  ...  و چوب ـ نهم قسمت
  ۱۱۵۰۴۸۶  ۱۴۱۶۲۱۱  ۱۰۳۴۴۱۳  ۱۱۶۸۳۰۱  ۱۲۴۴۱۱۲  ۱۰۲۶۷۶۳  ۵۶۲۸۲۸  ۵۲۶۱۳۰................................  ...  و چوب خمير ـ دهم قسمت
  ۴۹۹۷۰۰  ۵۲۴۰۵۶  ۴۶۵۱۵۲  ۵۱۲۶۵  ۵۲۹۱۱۱  ۴۹۳۱۱۲  ۲۸۵۹۹۹  ۱۸۹۲۵۳  ...  و نساجي مواد ـ يازدهم قسمت
  ۴۷۱۱  ۲۱۲۵  ۵۴۹۸  ۱۱۰۷۹  ۹۰۳۰  ۶۷۰۰  ۴۹۷  ۲۲................................  ... و كاله كفش، ـ دوازدهم قسمت
 از مصنوعات ـ سيزدهم قسمت
  ۴۴۲۱۸۹  ۲۸۸۷۸۳  ۴۶۷۰۸۹  ۷۴۷۱۷۵  ۷۲۸۱۹۹  ۳۹۰۴۰۱  ۱۰۵۲۶۸  ۶۵۰۵۹................................................................  ...  و سنگ
 مـرواريــد ـ چهــاردهـم قسمت
  ۶۴۷۵  ۴۹۱  ۳۰۶  ۱۹۹۱  ۱۸۰۷  ۴۱۰۶  ۸  ۸۷۵...................................................................  و طبيعي
 و معمولي فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ۵۴۳۹۲۴۰  ۴۳۷۲۸۸۳  ۷۳۷۹۱۴۲  ۱۰۰۴۴۶۸۷  ۱۲۹۹۴۲۵۳  ۹۴۴۳۲۹۶  ۵۴۷۹۶۴۵  ۲۸۲۹۴۵۰................................................................ ها آن مصنوعات
  ۱۵۶۲۷۵۳  ۱۱۹۸۰۵۱  ۱۳۳۵۸۵۲  ۱۸۲۵۴۶۹  ۱۸۶۷۲۴۹  ۱۲۳۴۴۰۵  ۵۸۳۹۵۱  ۳۶۷۸۰۲................................   و آالت ماشين ـ شانزدهم قسمت
 نقليه وسايل ـ هفدهم قسمت
  ۴۶۶۲۱۷  ۳۱۸۱۲۷  ۲۹۱۷۷۴  ۵۰۳۶۱۴  ۴۵۲۲۰۳  ۳۳۶۶۹۸  ۲۳۵۱۱۰  ۹۰۱۵۸................................................................  ...  و زميني

 و آالت ـ هجـدهـم قسمــت
  ۲۵۹۲۲  ۲۱۱۶۷  ۲۶۰۷۹  ۳۸۵۱۷  ۳۶۷۲۱  ۲۸۵۱۹  ۱۰۱۶۳  ۵۰۶۰................................  ...  و اپتيك هاي دستگاه
 و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت
  ۴۲۳۲  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۹۳۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰................................................................  ...  و مهمات
 و كاالها ـ بيستم قسمت

  ۸۴۸۴۰  ۵۶۸۲۱  ۸۳۳۸۷  ۱۴۳۵۰۱  ۱۶۰۴۰۳  ۹۰۱۹۲  ۶۷۹۹  ۱۵۸۶................................   گوناگون مصنوعات
 اشيــاي ـ يكـم و بيـست قسمت
  ۱۹۴۵۱۹  ۸۱۱۶۶  ۱۵۸۵۴۱  ۲۵۷۰۴۰  ۲۷۲۹۹۹  ۲۳۱۳۲۳  ۰  ۰................................................................  ...  و هنري

  ۰  ۲۰۵۴  ۴۶۳  ۸۳۹  ۰  ۲۵۳۹  ۱۱۲۵  ۲۰۳۳................................   نشده اظهار و نامشخص

  . شود مراجعه فصل مقدمه به ها، قسمت كامل عنوان از اطالع براي) ۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ

  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -
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٤١٧ 

  )ريال ميليون(                                                                                       گمركي تعرفه )١(هاي قسمت برحسب واردات ارزش-١١- ٤
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

  ۶۶۴۷۰۲۱۴۰  ۳۸۳۵۶۰۴۴۵  ۳۰۹۳۴۹۷۷  ۲۳۹۳۸۴۱۹  ............................................................................  جمع

  ۱۵۲۵۹۸۸۶  ۲۸۴۶۵۷۸  ۱۸۴۵۹۶  ۳۵۴۱۹۴  .......................................................  ...  و زنده حيوانات ـ اول قسمت

  ۴۰۰۵۳۹۵۵  ۱۷۷۹۹۳۱۷  ۲۹۶۵۶۲۶  ۲۷۶۹۶۳۷  ...........................................................  نباتي محصوالت ـ دوم قسمت

  ۱۵۰۹۶۶۴۲  ۶۳۹۳۵۲۲  ۶۹۲۹۰۹  ۱۰۵۷۰۵۳  ................................................................  ...  و ها چربي ـ سوم قسمت

  ۲۳۷۴۹۰۶۸  ۱۷۲۰۵۹۸۲  ۸۰۷۸۳۳  ۱۱۸۰۹۳۷  ..............................  ...  و غذايي صنايع محصوالت - چهارم قسمت

  ۴۲۲۰۰۱۳۰  ۵۱۰۱۳۸۱۳  ۱۲۱۹۸۲۴  ۸۹۴۴۹۴  ....................................................   معدني محصوالت ـ پنجم قسمت

  ۵۱۰۷۴۲۵۷  ۳۲۹۶۳۱۳۱  ۳۲۹۰۶۲۸  ۲۷۳۷۳۹۵  ...........................  ...  و شيميايي صنايع محصوالت ـ ششم قسمت

  ۳۲۲۲۶۹۵۲  ۱۷۹۳۶۰۹۶  ۱۴۴۶۰۱۲  ۱۱۹۳۹۹۴  ..................................................  ...  و پالستيكي مواد ـ هفتم قسمت

  ۲۷۲۴۱۶  ۹۱۳۱۸  ۱۶۷۲  ۱۰۸۶  ......................................................  ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

  ۶۷۶۷۶۰۹  ۲۱۸۸۰۹۰  ۹۹۷۹۱  ۳۲۳۰۰  ......................................................................  ...  و چوب ـ نهم قسمت

  ۱۴۲۵۴۸۵۵  ۸۳۵۵۲۵۵  ۷۵۷۴۰۳  ۹۶۹۹۶۷  .........................................................  ...  و چوب خمير ـ دهم قسمت

  ۱۲۳۷۰۱۲۸  ۸۹۳۲۰۷۹  ۸۶۸۸۶۱  ۸۶۸۳۴۸  ...................................................  ...  و نساجي مواد ـ يازدهم قسمت

  ۲۶۹۵۹۸  ۱۱۳۳۶۳  ۱۹۱۲  ۸۵۱  ....................................................  ... و كاله كفش، ـ دوازدهم قسمت

  ۵۷۰۸۵۶۲  ۳۰۰۴۳۹۵  ۲۵۵۹۶۳  ۲۰۶۷۵۲  .....................................  ...  و سنگ از مصنوعات ـ سيزدهم قسمت

  ۶۱۷۰۹۹۹۹  ۱۳۹۷۳۹۶  ۶۳۰۰  ۱۰۳۹۱۵۰  ..............................  ...  و طبيعي مـرواريــد ـ چهــاردهـم قسمت

  ۱۱۱۶۵۸۶۷۰  ۶۳۸۵۰۲۲۳  ۴۱۴۳۳۴۳  ۳۴۵۷۶۱۱  .....................   ها آن مصنوعات و معمولي فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ۱۵۳۵۱۲۲۰۲  ۱۰۱۹۶۵۷۲۹  ۱۰۱۰۶۰۰۴  ۵۴۵۴۹۳۴  .................................................  ...  و آالت ماشين ـ شانزدهم قسمت

  ۳۱۵۸۶۷۱۲  ۱۸۲۴۵۸۲۱  ۳۰۲۹۵۲۹  ۱۱۴۷۷۱۰  ......................................  ...  و زميني نقليه وسايل ـ هفدهم قسمت

  ۱۳۷۸۱۸۸۵  ۷۹۵۸۸۸۹  ۹۰۵۹۹۴  ۵۲۳۵۹۳  .................  ...  و اپتيك هاي دستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  ۲۷۱۷۵۹  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  .................................  ...  و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

  ۴۴۱۶۴۶۶  ۱۶۲۵۸۰۶  ۶۴۱۹۹  ۴۷۸۱۸  .................................   گوناگون مصنوعات و كاالها ـ بيستم قسمت

  ۲۸۴۶۰۳۸۹  ۱۸۲۰۶۵۵۸  ۰  ۰  ................................  ...  و هنري اشيــاي ـ يكـم و بيـست قسمت

  ۰  ۱۴۶۷۰۸۴  ۷۹۱۵۸  ۵۹۵  ......................................................................   نشده اظهار و نامشخص
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418 

 

  )ريال ميليون(                                                                                       گمركي تعرفه )١(هاي قسمت برحسب واردات ارزش-١١- ٤
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح        

  1413167197  1224008497  833148246  672746031  ............................................................................  جمع

  22824507  25714843  21457632  14722857  ..........................................................  .. و زنده حیوانات ـ اول قسمت

  203034775  174414202  120975702  47974603  ...........................................................  نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

  38852330  46353872  31634518  17902070  .................................................................  ... و ها چربی ـ سوم قسمت

  61971717  81749444  54713228  26065526  ................................  ... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

  58827508  43533218  26033364  44380550  ....................................................   معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

  142786107  138691518  78096129  54680101  ............................  ..  و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

  75473896  69854294  47701683  40078352  ..................................................  ...  و پالستیکی مواد ـ هفتم قسمت

  187091  143591  207927  325844  ......................................................  ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

  19385209  16071254  10368470  7541286  ......................................................................  ...  و چوب ـ نهم قسمت

  34192079  41661862  21253010  15267582  .........................................................  ...  و چوب خمیر ـ دهم قسمت

  35167570  36572167  19751258  15174159  ...................................................  ...  و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

  348751  145147  291882  418890  ....................................................  ... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

  11759003  9324423  7203140  6688696  .....................................  ...  و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

  789236  4506341  10570601  14084636  ..............................  ...  و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

  140044650  113318305  107686939  107326531  .....................   ها آن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  371766723  301246469  190221408  167536886  .................................................  ...  و آالت ماشین ـ شانزدهم قسمت

  115164913  68994053  41638140  40451889  ......................................  ...  و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

  32130465  30126098  17944910  17076415  .................  ...  و اپتیک هاي دستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  970025  000  000  000  .................................  ...  و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

  6822856  4488001  3822550  4491834  .................................   گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

  40667786  16212209  21368958  30377855  ................................  ...  و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

  0  887186  206797  179469  ......................................................................   نشده اظهار و نامشخص

  . شود مراجعه فصل مقدمه به ها، قسمت كامل عنوان از اطالع براي) ۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -       
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٤١٩ 

  )يالر ميليون(                                                                                                    مبدأ كشورهاي برحسب واردات ارزش-١١-٥
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  منطقه و كشور   

  ۶۶۴۷۰۲۱۳۸  ۳۸۳۵۶۰۴۴۵  ۳۰۹۳۲۸۴۱  ۲۳۹۳۸۴۱۹................................................................................................  جمع    
  ۴۴۷۴۳۵۶۹۰  ۲۰۲۱۸۷۱۳۵  ۱۱۹۱۱۹۵۰  ۶۴۳۳۸۴۶................................................................................................  آسيا  

  ۱۱۴۷۶۶۰  ۲۵۹۲۳۸۰  ۳۶۵۸۶  ۴۰۷۶۸۳................................................................................................................................  آذربايجان
  ۴۱۵۸۰۰  ۲۵۲۲۸۴  ۷۳۴۱۹  ۵۵۴۰۳................................................................................................................................  ارمنستان
  ۱۲۲۵۴۲  ۸۱۷۱۴  ۱۲۹۷  ۱۰۸۷۸................................................................................................................................  افغانستان

  ۲۱۸۳۴۲۴۵۲  ۸۵۹۶۳۶۷۸  ۲۸۶۵۸۸۳  ۷۴۴۸۹۵................................................................................................  عربي متحده امارات
  ۲۲۴۹۲۳۵  ۱۵۷۹۵۴۲  ۱۶۱۳۰۴  ۱۷۹۹۲۰................................................................................................................................  اندونزي
  ۱۰۵۷۸۰۰۸  ۳۴۵۱۰۴۷  ۱۱۷۱۴  ۷۶۵................................................................................................  )آزاد مناطق( ايران
  ۳۵۴۶۱۵  ۱۱۷۳۷۴۶  ۱۲۶۸۱۳  ۹۳۸۱۴................................................................................................................................  بحرين

  ۳۹۳۷۱۷۹  ۱۵۵۶۵۲۷  ۱۰۷۲۹۳  ۸۳۱۲۷................................................................................................................................  پاكستان
  ۲۷۵۸۵۱۶  ۳۳۰۸۷۳۱  ۱۸۸۹۱۲  ۴۹۸۰۳۱................................................................................................................................  تايلند
  ۴۹۸۰۵۷۷  ۳۵۸۸۲۵۸  ۳۴۱۶۳۴  ۱۲۶۸۵۳................................................................................................................................  تايوان

  ۱۵۴۰۴۷۵  ۲۶۳۴۳۶۲  ۲۷۹۷۷  ۱۰۲۷۳................................................................................................................................  تركمنستان
  ۴۱۳۲۶۷۱۶  ۸۱۸۰۴۲۵  ۵۱۰۰۸۷  ۴۶۸۰۱۰................................................................................................................................  تركيه
  ۵۹۹۳۰۷۶۵  ۲۵۳۱۴۴۵۸  ۱۵۵۶۴۰۲  ۳۵۶۵۰۵................................................................................................................................  چين
  ۱۶۱۳۵۶۸۳  ۸۴۲۸۳۲۶  ۱۳۸۱۷۲۷  ۱۲۷۶۵۹................................................................................................................................  ژاپن

  ۱۲۰۴۸۵۶۷  ۳۶۹۳۸۳۱  ۲۷۸۹۶۷  ۱۲۴۵۴۵۱................................................................................................................................  سنگاپور
  ۴۸۰۲۰۲  ۳۲۶۵۶۳  ۳۹۸۳۵  ۲۴۳۲۶................................................................................................................................  عراق

  ۱۹۲۶۰۱۶  ۵۴۹۰۰۲۵  ۳۸۸۸۰۳  ۳۵۴۵۹................................................................................................  سعودي عربستان
  ۱۶۰۹۷۶۵  ۲۲۶۸۴۶  ۴۷۸۷  ۲۳۰۶................................................................................................................................  عمان

  ۱۲۷۷۹۱۰  ۲۵۷۷۷۱۸  ۴۷۳۹۵۵  ۱۷۳۱۰۰................................................................................................................................  قزاقستان
  ۱۸۶۴۷۸  ۴۹۸۸۷۲  ۱۶۹۳۲  ۸۱۶۱................................................................................................................................قطر
  ۳۷۵۸۶۵۱۳  ۱۷۹۲۳۲۴۷  ۱۶۸۱۱۶۷  ۶۶۰۸۴۹................................................................................................................................  كره

  ۱۱۹۲۱۴۳  ۱۵۴۶۷۶۵  ۱۹۶۲۸  ۶۱۶۳................................................................................................................................  كويت
  ۶۲۹۵۵۶۴  ۳۳۸۶۳۱۲  ۳۳۱۹۲۲  ۱۶۶۵۹۶................................................................................................................................  مالزي
  ۱۳۳۷۰۵۰۸  ۱۳۲۴۱۱۴۸  ۹۸۴۱۷۱  ۳۹۵۴۵۸................................................................................................................................  هند
  ۷۶۴۱۸۰۱  ۵۱۷۰۳۳۰  ۳۰۰۷۰۶  ۵۵۲۱۶۱................................................................................................  اسيا كشورهاي ساير

  ۲۷۹۱۲۸۱  ۲۸۲۱۴۷۵  ۲۹۶۲۵۹  ۴۲۶۷۱۵................................................................................................  افريقا  
  ۱۱۴۳۹۱۱۷  ۱۱۱۸۸۲۸۹  ۳۱۳۴۲۶۲  ۳۴۲۹۰۸۱................................................................................................  امريكا  

  ۶۵۴۸۳۶۳  ۷۲۳۱۸۹۳  ۱۵۷۳۲۰۲  ۶۰۵۰۴۱................................................................................................................................  برزيل
  ۱۳۸۲۳۵۶  ۲۲۶۵۱۷۲  ۶۷۱۰۰۱  ۷۷۹۸۴۶................................................................................................................................  كانادا
  ۳۵۰۸۸۹۸  ۱۶۹۱۲۲۵  ۸۹۰۰۳۸  ۲۰۴۴۱۹۴................................................................................................  امريكا كشورهاي ساير
  ۲۰۱۲۷۰۶۵۳  ۱۶۴۰۳۹۸۱۱  ۱۴۷۵۲۱۹۴  ۱۲۵۹۳۰۹۳................................................................................................  اروپا
  ۴۷۳۳۱۴۹۶  ۴۶۶۵۰۴۳۱  ۳۱۷۱۰۲۹  ۳۵۵۸۲۳۳................................................................................................................................  آلمان
  ۷۵۱۶۳۱۱  ۷۳۴۹۶۴۵  ۴۱۸۹۱۳  ۲۹۹۱۸۹................................................................................................................................  اتريش
  ۵۱۴۵۸۶۱  ۳۶۲۴۰۶۵  ۵۴۰۰۷۷  ۴۱۹۸۸۰................................................................................................................................  اسپانيا
  ۵۶۵۶۹۴۶  ۱۲۹۱۱۹۹  ۱۹۴۳۲۱  ۱۵۸۸۹۳................................................................................................................................  اوكراين
  ۷۵۳۹۰۹۹  ۱۳۲۴۱۵۶۱  ۱۱۶۹۰۷۵  ۱۱۷۱۶۰۷................................................................................................................................انگلستان

  ۱۸۰۰۸۶۴۱  ۱۵۷۵۴۹۰۲  ۱۷۴۸۱۴۰  ۱۱۱۲۳۸۸................................................................................................................................  ايتاليا
  ۶۶۳۷۶۰۹  ۶۱۱۵۳۴۴  ۷۷۲۶۵۷  ۱۱۳۳۵۸۱................................................................................................................................  بلژيك

  ۱۴۶۳۲۸۲  ۹۷۷۲۴۴  ۱۵۲۲۶۵  ۱۳۰۰۴۹................................................................................................................................  دانمارك
  ۸۹۳۹۰۸۶  ۵۲۵۰۱۵۶  ۶۶۲۰۹۶  ۲۱۷۷۱۶................................................................................................................................  سوئد

  ۳۸۹۹۸۰۰۳  ۲۱۰۵۹۳۸۵  ۷۶۴۱۸۸  ۱۴۲۰۶۸۲................................................................................................................................سوئيس
  ۱۲۰۴۹۱۶۱  ۶۵۰۷۶۸۲  ۱۶۰۳۴۹۶  ۹۹۸۵۱۵................................................................................................  روسيه فدراسيون

  ۲۰۹۹۸۵۵۳  ۲۰۱۴۴۹۶۷  ۱۹۴۶۴۲۱  ۷۲۷۷۴۰................................................................................................................................  فرانسه
  ۱۰۶۵۷۷۷۶  ۸۴۰۴۴۴۰  ۶۰۷۲۱۳  ۴۵۳۳۵۵................................................................................................................................  هلند

  ۱۰۳۲۸۸۲۹  ۷۶۶۸۷۹۱  ۱۰۰۲۳۰۳  ۷۹۱۲۶۵................................................................................................  اروپا سايركشورهاي
  ۱۷۶۵۳۹۷  ۳۳۲۳۷۳۵  ۸۳۸۱۷۶  ۱۰۴۶۷۳۳................................................................................................  اقيانوسيه  
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420 

 

  )ريال ميليون(                                                                                            )دنباله(  مبدأ كشورهاي برحسب واردات ارزش-١١-٥
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  منطقه و كشور   

  ۱۴۱۳۱۶۷۱۹۷  ۱۲۲۴۰۰۸۴۹۷  ۸۳۳۱۴۸۲۴۴  ۶۷۲۷۴۶۰۳۰................................................................................................  جمع    
  ۱۰۸۸۳۹۸۵۹۰  ۹۲۵۹۱۰۶۸۴  ۵۶۵۹۱۹۰۳۸  ۴۸۵۲۰۲۸۶۷................................................................................................  آسيا  

  ۵۹۴۰۹۱  ۸۰۰۵۷۳  ۶۴۶۰۶۶  ۴۲۱۱۰۹................................................................................................................................  آذربايجان
  ۵۲۲۳۰۶  ۷۱۸۰۶۰  ۵۲۰۲۶۳  ۳۵۴۸۸۰................................................................................................................................  ارمنستان
  ۳۹۳۷۰۳  ۷۵۶۱۱۲  ۴۸۳۱۸  ۱۰۸۳۷۷................................................................................................................................  افغانستان

  ۳۲۲۳۵۹۸۹۹  ۲۷۰۳۳۹۲۴۵  ۱۶۶۹۴۶۰۸۹  ۲۱۴۲۴۴۳۶۳................................................................................................  عربي متحده امارات
  ۳۱۶۱۸۸۳  ۲۳۷۲۰۹۵  ۲۳۸۲۹۱۳  ۲۰۳۸۶۲۶................................................................................................................................  اندونزي
  ۲۱۹۰۷۲۴  ۷۳۹۵۰۵۳  ۹۹۹۰۹۰۴  ۱۰۰۹۰۸۴۱................................................................................................  )آزاد مناطق( ايران
  ۸۵۹۷۷۷۲  ۵۲۴۹۶۵  ۲۱۵۱۷۹  ۱۷۵۱۱۱................................................................................................................................  بحرين

  ۷۱۱۳۳۱۴  ۷۹۴۶۹۵۲  ۲۶۲۰۵۸۶  ۲۷۶۴۷۶۶................................................................................................................................  پاكستان
  ۵۶۰۵۸۸۴  ۲۵۹۸۹۸۴  ۴۲۹۶۸۴۳  ۳۲۴۱۶۴۶................................................................................................................................  تايلند
  ۱۸۸۳۹۴۱۱  ۱۵۸۴۱۶۱۸  ۷۱۹۵۴۹۵  ۴۸۱۸۱۵۲................................................................................................................................  تايوان

  ۲۹۳۵۴۹۶  ۳۲۴۰۲۱۸  ۱۸۲۴۵۵۲  ۱۴۹۵۰۲۵................................................................................................................................  تركمنستان
  ۱۰۳۸۳۳۰۳۹  ۹۰۵۸۰۷۴۵  ۶۸۰۶۷۳۷۶  ۳۶۱۸۷۱۲۰................................................................................................................................  تركيه
  ۳۳۷۱۱۳۶۶۶  ۲۳۹۷۶۳۶۱۱  ۱۲۸۱۵۳۸۳۲  ۸۰۶۹۶۴۸۶................................................................................................................................  چين
  ۶۳۶۸۷۵۶  ۴۹۵۵۴۹۷  ۸۴۴۷۸۹۱  ۱۴۰۴۷۹۴۷................................................................................................................................  ژاپن

  ۱۱۱۸۷۴۸۳  ۱۶۳۹۹۳۹۵  ۱۵۶۹۵۶۷۶  ۱۹۰۱۶۰۹۵................................................................................................................................  سنگاپور
  ۱۶۰۷۰۱۳  ۱۷۰۲۵۶۲  ۱۲۴۵۸۶۱  ۱۳۳۳۸۲۱................................................................................................................................  عراق

  ۱۲۲۱۳۹۴  ۱۰۸۹۲۱۳  ۱۰۷۶۵۳۷  ۱۵۲۴۲۵۱................................................................................................  سعودي عربستان
  ۳۹۲۹۳۱۷  ۱۰۵۳۳۱۲۱  ۳۳۷۵۷۴۶  ۵۲۱۰۴۰۵................................................................................................................................  عمان

  ۴۶۹۴۶۶۶  ۲۰۹۸۹۶۳  ۲۸۱۷۲۴۸  ۱۵۱۰۱۰۹................................................................................................................................  قزاقستان
  ۵۰۴۲۹۳  ۴۴۱۷۴۶  ۳۴۰۴۷۴  ۹۹۳۰۸................................................................................................................................قطر
  ۱۱۷۱۹۴۰۴۰  ۹۵۲۸۸۵۰۳  ۷۵۴۲۷۵۶۱  ۵۱۹۴۷۰۲۰................................................................................................................................  كره

  ۱۶۵۵۷۱۹  ۳۱۲۰۶۹۳  ۱۰۹۳۹۱۱  ۱۰۱۱۴۰۰................................................................................................................................  كويت
  ۸۳۷۵۹۸۰  ۸۴۲۸۸۹۱  ۷۹۲۸۵۵۱  ۶۳۳۷۸۷۰................................................................................................................................  مالزي
  ۹۹۷۴۳۶۷۰  ۱۰۷۰۶۳۵۹۲  ۳۵۵۱۲۱۱۳  ۱۳۸۵۸۶۷۲................................................................................................................................  هند
  ۱۸۶۵۵۰۷۲  ۳۱۹۱۰۲۷۷  ۲۰۰۴۹۰۵۳  ۱۲۶۶۹۴۶۷................................................................................................  اسيا كشورهاي ساير

  ۱۸۱۰۹۷۰  ۸۹۵۴۳۸  ۱۷۸۲۴۵۸  ۱۹۷۹۰۵۹................................................................................................  افريقا  
  ۲۱۳۴۰۹۷۷  ۲۲۰۸۵۴۹۴  ۱۹۸۰۷۸۳۶  ۱۰۷۵۶۶۷۰................................................................................................  امريكا  

  ۸۷۷۳۰۵۲  ۱۰۶۵۷۱۱۶  ۸۶۰۵۶۲۳  ۶۷۲۸۰۲۸................................................................................................................................  برزيل
  ۲۴۰۱۹۸۷  ۲۱۷۶۴۴۰  ۱۲۱۷۱۲۱  ۱۲۲۰۷۲۷................................................................................................................................  كانادا
  ۱۰۱۶۵۹۳۹  ۹۲۵۱۹۳۸  ۹۹۸۵۰۹۲  ۲۸۰۷۹۱۵................................................................................................  امريكا كشورهاي ساير
  ۲۹۶۶۶۳۷۲۹  ۲۷۲۳۰۱۳۴۹  ۲۴۰۸۳۷۷۹۵  ۱۷۳۱۶۵۹۸۸................................................................................................  اروپا
  ۶۴۵۸۹۳۵۶  ۶۰۸۰۵۵۲۷  ۴۳۷۵۹۲۸۷  ۳۷۴۵۸۷۷۹................................................................................................................................  آلمان
  ۸۲۳۰۶۶۲  ۸۷۱۹۷۸۵  ۱۰۱۱۱۰۴۸  ۸۸۱۵۳۹۲................................................................................................................................  اتريش
  ۴۸۵۹۷۸۸  ۶۰۲۰۵۲۰  ۶۵۳۷۶۰۹  ۵۸۰۰۰۶۶................................................................................................................................  اسپانيا
  ۵۹۳۱۷۵۹  ۴۱۱۶۸۳۷  ۵۳۴۵۹۹۴  ۴۵۰۷۳۶۲................................................................................................................................  اوكراين
  ۱۶۶۴۸۶۴۵  ۲۳۳۹۶۲۳۳  ۷۸۷۴۲۲۰  ۱۶۴۲۰۹۳................................................................................................................................انگلستان

  ۲۸۹۸۵۷۳۶  ۲۱۰۷۶۴۲۳  ۱۷۲۵۷۹۵۷  ۱۸۴۹۸۷۲۳................................................................................................................................  ايتاليا
  ۷۵۲۱۵۱۲  ۵۴۸۲۵۴۸  ۳۶۵۶۲۴۷  ۷۱۹۵۰۶۵................................................................................................................................  بلژيك

  ۳۹۳۹۶۹۶  ۲۸۶۴۴۴۰  ۲۱۳۸۸۷۱  ۱۴۶۷۰۰۵................................................................................................................................  دانمارك
  ۹۱۸۲۶۰۹  ۳۸۶۸۴۹۴  ۳۳۳۵۶۵۸  ۱۰۶۲۳۴۴۴................................................................................................................................  سوئد

  ۶۴۴۹۸۶۵۵  ۵۷۹۹۰۹۸۸  ۵۵۸۵۳۱۷۷  ۲۷۰۰۶۴۰۸................................................................................................................................سوئيس
  ۱۸۰۵۰۲۷۶  ۱۸۹۰۲۳۵۹  ۲۶۶۶۶۹۹۶  ۸۵۴۱۶۹۷................................................................................................  روسيه فدراسيون

  ۱۵۱۱۱۳۶۲  ۱۸۰۷۱۳۱۰  ۱۴۶۸۳۵۵۲  ۲۰۰۰۱۰۰۸................................................................................................................................  فرانسه
  ۲۷۸۶۱۱۰۴  ۲۳۸۱۸۱۰۹  ۳۱۸۵۴۹۹۵  ۹۲۱۷۴۶۴................................................................................................................................  هلند

  ۲۱۲۵۲۵۶۹  ۱۷۱۶۷۷۷۷  ۱۱۷۶۲۱۸۶  ۱۲۳۹۱۴۸۲................................................................................................  اروپا سايركشورهاي
  ۴۹۵۲۹۲۹  ۲۸۱۵۵۳۲  ۴۸۰۱۱۱۷  ۱۶۴۱۴۴۶................................................................................................  اقيانوسيه  

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -       
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٤٢١ 

  )تن(                                                                                    گمركي تعرفه )١(هاي قسمت برحسب نفتي غير صادرات مقدار-١١-٦
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

  ۶۰۱۹۷۷۷۴  ۲۷۷۶۵۵۷۱  ۱۶۲۱۴۰۹۹  ۷۰۴۱۴۶۴............................................................................................  جمع   

  ۳۱۰۷۵۵  ۱۴۷۵۴۴  ۵۵۴۵۱  ۲۰۳۶۴................................................................   و زنده حيوانات ـ اول قسمت

  ۳۲۸۱۳۷۰  ۲۰۶۴۱۱۲  ۱۲۰۸۳۰۱  ۸۸۴۳۴۵................................................................  نباتي محصوالت ـ دوم قسمت

  ۵۰۱۰۶  ۹۷۹۱۳  ۶۷۴۷۶  ۳۴۴۲................................................................  ...  و ها چربي ـ سوم قسمت

  ۵۹۸۹۹۶  ۸۴۷۰۲۱  ۲۸۶۷۱۶  ۳۳۹۸۳۱................................  ...  و غذايي صنايع محصوالت - چهارم قسمت

  ۳۷۷۳۲۳۴۱  ۱۴۶۱۶۹۱۲  ۹۷۳۱۶۳۹  ۳۰۷۱۷۸۶...............................................................   معدني محصوالت ـ پنجم قسمت

  ۱۱۶۱۸۲۱۲  ۴۰۲۷۳۴۶  ۲۳۴۷۶۸۲  ۱۵۶۰۴۵۴................................  ...  و شيميايي صنايع محصوالت ـ ششم قسمت

  ۲۲۹۸۰۶۶  ۷۷۶۷۰۶  ۲۲۹۰۴۳  ۱۶۶۱۵۶.............................................................  ...  و پالستيكي مواد ـ هفتم قسمت

  ۲۵۶۱۳  ۲۸۰۹۵  ۲۴۱۵۴  ۲۲۵۴۱................................................................  ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

  ۸۳۵۴  ۱۰۱۳۶۳  ۳۰۳۰۸  ۱۰۳۰۲....................................................................................  و چوب ـ نهم قسمت

  ۷۲۶۳۱  ۷۹۲۷۶  ۱۰۴۴۹  ۳۶۱۸................................................................  ...  و چوب خمير ـ دهم قسمت

  ۱۱۵۰۸۲  ۱۳۱۵۵۰  ۱۰۰۵۹۹  ۹۱۳۶۵..............................................................  ...  و نساجي مواد ـ يازدهم قسمت

  ۱۷۵۸۵  ۲۱۰۵۸  ۳۷۱۱۰  ۲۰۲۳۷.................................................................. و كاله كفش، ـ دوازدهم قسمت

  ۲۰۵۲۱۰۳  ۱۲۷۱۵۳۷  ۴۰۳۳۵۱  ۲۶۰۳۸۸................................................  ...  و سنگ از مصنوعات ـ سيزدهم قسمت

  ۱۸۲  ۹  ۳  ۵................................  ...  و طبيعي مـرواريــد ـ چهــاردهـم قسمت

  ۱۷۰۰۵۲۶  ۳۳۴۴۹۱۳  ۱۶۱۴۶۴۱  ۵۴۹۲۶۷................................   ها آن مصنوعات و معمولي فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ۱۶۴۶۴۹  ۱۱۰۶۸۶  ۲۸۱۰۹  ۱۱۴۵۲............................................................  ...  و آالت ماشين ـ شانزدهم قسمت

  ۱۲۴۶۱۷  ۸۲۷۸۸  ۲۲۸۵۵  ۷۹۲۹.................................................  ...  و زميني نقليه وسايل ـ هفدهم قسمت

  ۸۹۲  ۲۴۲۷  ۵۴۰  ۵۶۶..........................  ...  و اپتيك هاي دستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

  ۴۳  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰...................................  و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

  ۱۳۲۳۲  ۱۲۵۴۴  ۱۲۶۷۱  ۱۶۲۸۵................................   گوناگون مصنوعات و كاالها ـ بيستم قسمت

  ۱۲۴۱۹  ۴۳۷  ۴۸  ۳۰................................  ...  و هنري اشيــاي ـ يكـم و بيـست قسمت

  ۰  ۱۳۳۴  ۴۲۰۷  ۱۱۰۱.................................................................................   نشده اظهار و نامشخص
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422 

 

  )تن(                                              )         دنباله(  گمركي تعرفه )١(هاي قسمت برحسب نفتي غير صادرات مقدار-١١- ٦
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح        

  ۸۱۶۳۴۴۸۹  ۸۰۱۴۳۹۹۴  ۶۹۹۳۵۹۵۶  ۶۶۴۸۶۹۱۱............................................................................................  جمع   

  ۳۹۸۳۲۳  ۴۷۱۰۸۷  ۴۱۱۳۹۴  ۳۳۹۴۹۳................................................................  ...  و زنده حيوانات ـ اول قسمت

  ۴۰۱۱۴۴۲  ۲۸۲۴۲۷۲  ۳۲۳۰۱۰۲  ۲۵۷۵۰۰۸................................................................  نباتي محصوالت ـ دوم قسمت

  ۳۶۲۸۸  ۱۷۵۱۵  ۳۷۵۴۹  ۶۳۲۰۶................................................................  ...  و ها چربي ـ سوم قسمت

  ۹۵۱۹۰۹  ۷۶۸۹۶۲  ۸۴۰۳۸۴  ۶۸۰۶۸۰................................  ...  و غذايي صنايع محصوالت - چهارم قسمت

  ۵۲۰۲۶۶۹۵  ۵۶۰۴۴۲۴۹  ۴۶۴۵۴۳۹۱  ۴۳۰۲۵۰۵۴...............................................................   معدني محصوالت ـ پنجم قسمت

  ۱۲۰۱۰۰۹۰  ۹۹۴۶۶۲۰  ۱۰۶۶۵۶۹۴  ۱۲۸۸۸۱۳۵................................  ...  و شيميايي صنايع محصوالت ـ ششم قسمت

  ۳۲۸۱۸۸۸  ۲۷۵۵۴۲۹  ۲۴۴۸۷۶۰  ۲۲۲۵۱۷۷.............................................................  ...  و پالستيكي مواد ـ هفتم قسمت

  ۲۸۹۳۴  ۲۵۸۴۱  ۲۸۵۳۶  ۲۵۸۲۳................................................................  ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

  ۳۷۳۲۲  ۲۶۵۶۱  ۱۷۳۱۵  ۱۴۴۵۹....................................................................................  و چوب ـ نهم قسمت

  ۴۰۹۳۶  ۲۷۱۵۷  ۳۳۲۶۵  ۳۷۰۷۲................................................................  ...  و چوب خمير ـ دهم قسمت

  ۱۸۱۹۰۶  ۱۶۵۹۵۴  ۱۶۳۹۸۲  ۱۲۰۰۶۷..............................................................  ...  و نساجي مواد ـ يازدهم قسمت

  ۱۸۴۱۶  ۲۰۰۰۳  ۱۹۸۵۵  ۱۷۵۴۸.................................................................. و كاله كفش، ـ دوازدهم قسمت

  ۳۹۳۰۷۲۳  ۳۷۴۵۵۶۵  ۲۸۷۳۶۲۹  ۲۰۴۲۷۲۵................................................  ...  و سنگ از مصنوعات ـ سيزدهم قسمت

  ۲۱۵۴  ۷  ۲۵  ۵۹................................  ...  و طبيعي مـرواريــد ـ چهــاردهـم قسمت

  ۴۳۷۳۵۲۹  ۲۹۸۳۴۴۱  ۲۳۸۳۱۰۰  ۲۱۵۹۱۵۰................................   ها آن مصنوعات و معمولي فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ۱۶۷۸۹۷  ۱۷۹۰۱۷  ۱۷۷۰۴۳  ۱۷۰۹۶۷............................................................  ...  و آالت ماشين ـ شانزدهم قسمت

  ۱۱۲۰۶۶  ۱۱۱۳۵۴  ۱۲۹۴۳۳  ۸۱۷۵۰.................................................  ...  و زميني نقليه وسايل ـ هفدهم قسمت

  ۱۶۰۰  ۱۱۷۱  ۹۴۶  ۷۸۵..........................  ...  و اپتيك هاي دستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

  ۵۲۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰...................................  و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

  ۱۵۷۷۲  ۲۸۰۰۲  ۱۹۶۸۵  ۹۱۹۲................................   گوناگون مصنوعات و كاالها ـ بيستم قسمت

  ۶۰۷۹  ۱۱۶۶  ۳۴۱  ۱۰۴۸۰................................  ...  و هنري اشيــاي ـ يكـم و بيـست قسمت

  ۰  ۶۲۱  ۵۲۷  ۸۱.................................................................................   نشده اظهار و نامشخص

  .شود مراجعه فصل مقدمه به ها، قسمت كامل عنوان از اطالع براي) ۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -       
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٤٢٣ 

  )ريال ميليون(                                                                      گمركي تعرفه )۱(هاي قسمت برحسب نفتي غير صادرات ارزش -۷-۱۱
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

  ۹۶۹۴۷۵۳۶۲  ۷۷۸۷۳۷۱۷۱  ۵۲۱۲۷۱۷۳۷  ۳۷۱۴۱۰۰۸۵  ۲۷۴۲۳۳۷۶۳  ۱۱۹۵۰۵۱۴۲  ۷۴۱۲۷۹۷  ۵۴۳۴۹۱۷................................  جمع   
 حيوانات ـ اول قسمت
  ۲۸۷۲۲۸۱۴  ۲۳۴۹۶۱۱۵  ۱۴۲۲۱۲۵۲  ۸۵۸۱۵۴۴  ۵۸۸۳۸۲۱  ۲۳۳۶۹۶۳  ۱۱۶۷۵۵  ۱۱۴۳۷۳................................................................  و زنده

 محصوالت ـ دوم قسمت
  ۷۲۱۰۹۰۳۶  ۷۲۱۲۰۱۸۰  ۶۶۴۶۳۲۸۳  ۳۷۵۵۸۵۶۹  ۳۷۰۶۰۸۷۱  ۱۸۰۹۲۰۴۴  ۱۳۳۸۰۵۰  ۱۲۲۸۰۷۸................................................................  نباتي

 و ها چربي ـ سوم قسمت
 ...  ................................................................۳۳۰۸  ۸۰۷۵۴  ۷۳۴۶۰۰  ۹۱۰۱۹۹  ۱۲۷۶۸۹۹  ۹۹۲۹۵۲  ۹۶۴۵۵۴  ۱۴۲۴۰۱۶  

 - چهارم قسمت
 و غذايي صنايع محصوالت

 ...  ................................................................۴۴۱۱۸۰  ۲۵۴۰۸۰  ۴۹۹۷۵۶۳  ۱۰۵۵۵۶۶۹  ۱۳۳۱۱۵۵۵  ۲۱۲۹۷۵۷۱  ۳۲۷۰۷۱۳۶  ۳۷۸۷۷۵۹۸  
 محصوالت ـ پنجم قسمت
  ۲۶۴۰۱۷۳۴۲  ۲۱۰۶۷۴۷۸۶  ۱۱۹۰۳۰۱۹۰  ۱۱۵۳۴۶۵۵۴  ۷۲۰۸۵۳۴۵  ۲۵۰۱۹۴۷۵  ۱۳۴۴۵۴۶  ۴۲۷۳۶۷................................................................   معدني
 محصوالت ـ ششم قسمت
  ۱۸۱۴۹۲۱۵۲  ۱۴۶۵۸۲۷۶۸  ۱۰۲۰۴۸۲۸۸  ۷۲۱۵۱۰۷۶  ۴۸۳۱۶۶۸۷  ۱۲۹۵۹۰۳۹  ۷۶۳۵۸۶  ۴۷۲۲۱۸................................  ...  و شيميايي صنايع
 مواد ـ هفتم قسمت

  ۱۴۳۱۱۹۵۶۱  ۱۰۸۸۳۴۸۸۳  ۵۹۴۴۴۹۳۴  ۳۷۷۴۰۵۷۲  ۳۰۲۶۰۷۱۱  ۸۳۲۰۲۷۵  ۲۸۲۴۷۸  ۲۰۰۰۷۱................................  ...  و پالستيكي
 پوست، ـ هشتم قسمت
  ۴۵۵۲۷۵۴  ۴۰۶۳۸۲۲  ۳۵۹۵۳۴۴  ۲۱۸۴۲۶۲  ۱۶۲۰۶۵۶  ۱۱۵۲۹۷۹  ۱۵۶۹۵۶  ۱۷۶۷۸۸..............................................................  ... و چرم

  ۸۴۲۷۱۵  ۶۲۸۸۲۳  ۲۹۷۸۱۹  ۱۶۸۴۷۸  ۲۳۳۶۴۸  ۴۰۱۴۴۷  ۱۶۷۹۸  ۷۲۳۹................................  ...  و چوب ـ نهم قسمت
 چوب خمير ـ دهم قسمت

  ۱۳۱۶۰۶۷  ۷۸۱۸۶۰  ۷۳۵۳۳۰  ۶۰۲۴۷۷  ۶۹۴۱۷۷  ۵۴۱۹۲۶  ۱۸۷۰۹  ۹۴۸۱................................................................  ...  و
 مواد ـ يازدهم قسمت
  ۲۸۸۵۸۴۷۹  ۲۴۹۳۶۸۷۲  ۱۹۱۴۵۰۷۲  ۱۳۱۲۳۱۲۸  ۱۱۹۱۷۴۵۱  ۸۴۱۹۶۳۰  ۱۵۳۲۶۷۴  ۱۵۵۱۱۶۷................................  ...  و نساجي
 كفش، ـ دوازدهم قسمت
  ۳۱۱۲۵۸۱  ۲۹۴۱۲۱۰  ۲۱۴۶۲۱۰  ۱۶۲۸۵۳۵  ۱۲۸۹۳۹۲  ۷۸۰۰۲۴  ۱۶۸۷۸۲  ۱۰۸۶۲۵..............................................................  ... و كاله

 ـ سيزدهم قسمت
  ۲۶۷۸۸۲۵۴  ۲۵۴۵۰۱۵۹  ۱۵۲۰۲۲۶۶  ۷۶۶۸۸۱۲  ۶۷۹۶۰۱۷  ۳۴۵۷۷۲۲  ۱۹۲۸۱۲  ۶۹۱۶۸................................  ...  و سنگ از مصنوعات
 ـ چهــاردهـم قسمت

  ۸۰۸۷۰۵  ۳۱۱۲۹۶۸  ۱۵۹۹۶۳۵۵  ۷۷۹۷۵۰۱  ۲۸۶۷۲۳۶  ۷۳۴۸۲۹  ۲۷۲۳  ۱۷۹................................  ...  و طبيعي مـرواريــد
 فلزات ـ پانزدهم قسمت
  ۱۳۷۶۳۴۳۴۹  ۸۳۴۱۳۰۶۳  ۵۱۰۲۲۵۵۵  ۳۵۴۶۷۱۸۰  ۲۴۸۸۶۸۷۶  ۲۲۵۳۷۴۴۹  ۷۲۳۶۰۶  ۴۷۰۵۹۱..............................   ها آن مصنوعات و معمولي
 ـ شانزدهم قسمت
  ۲۲۶۵۲۹۲۰  ۲۱۴۴۳۶۹۶  ۱۵۱۲۱۹۲۶  ۱۰۸۱۵۴۰۵  ۱۰۴۴۷۴۳۶  ۳۸۳۷۶۰۳  ۱۶۸۳۳۵  ۵۱۵۳۰...................................  و آالت ماشين
 وسايل ـ هفدهم قسمت
  ۱۰۰۵۵۴۴۴  ۱۳۵۱۷۸۱۶  ۱۲۸۹۷۸۰۵  ۴۴۰۳۵۱۷  ۶۸۷۲۲۶۷  ۳۵۹۹۵۳۲  ۱۵۳۲۵۳  ۳۶۷۶۶................................  ...  و زميني نقليه

 ـ هجـدهـم قسمــت
 اپتيك هاي دستگاه و آالت

  ۱۲۱۶۰۴۷  ۵۱۲۱۹۳  ۲۴۲۳۹۰  ۲۷۵۲۷۹  ۲۵۱۸۷۷  ۱۲۰۱۳۰  ۶۲۷۴  ۵۵۵۷................................................................  ...  و
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424 

 

  )ريال ميليون(                                                                      گمركي تعرفه )۱(هاي قسمت برحسب نفتي غير صادرات ارزش -۷-۱۱
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

 ـ نـوزدهـم قسمـت
  ۳۳۶۱۷۹  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۰۷۴۷  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰................................  ...  و مهمات و اسـلحــه
 و كاالها ـ بيستم قسمت

  ۱۳۳۰۶۳۲  ۱۹۰۳۸۴۳  ۱۱۲۵۷۸۸  ۵۶۹۷۳۰  ۵۳۱۹۳۵  ۴۲۵۵۸۷  ۵۹۴۵۰  ۵۷۰۴۶................................   گوناگون مصنوعات
 ـ يكـم و بيـست قسمت
  ۱۲۰۷۷۱۷  ۱۸۱۰۴۳  ۲۸۴۴۹  ۶۴۶۵۶۰  ۷۴۰۷۴۵  ۲۳۶۱۶  ۳۳۹  ۲۸۰................................  ...  و هنري اشيــاي
  ۰  ۴۶۹۳۸۱  ۲۱۵۹۵۸  ۹۲۴۵۲  ۰  ۱۰۱۵۴۰۸  ۳۱۸۳۳  ۳۹۰۷................................   نشده اظهار و نامشخص

  .شود مراجعه فصل مقدمه به ها، قسمت كامل عنوان از اطالع براي) ۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -       
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٤٢٥ 

  )ريال ميليون(                                                                                      مقصد كشورهاي برحسب نفتي غير صادرات ارزش-١١-٨
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  منطقه و كشور

  ۲۷۴۲۳۳۷۶۸  ۱۱۹۵۰۵۱۴۲  ۷۴۱۲۷۹۷  ۵۴۳۴۹۹۰...........................................................................................  جمع    
  ۲۴۰۳۸۴۹۵۰  ۹۴۵۱۹۷۵۲  ۵۱۸۳۹۶۱  ۳۰۰۴۵۴۳................................................................................................  آسيا

  ۳۸۸۳۶۹۹  ۳۴۱۶۰۹۱  ۵۵۰۳۲۲  ۳۳۱۶۱۴................................................................................................  آذربايجان
  ۱۱۶۹۰۵۳  ۱۳۶۹۶۶۰  ۹۲۱۵۹  ۹۲۴۳۸................................................................................................  ارمنستان
  ۱۴۲۵۹۰۲۲  ۴۷۴۰۹۱۰  ۹۱۱۳۴  ۴۱۷۸۳................................................................................................  افغانستان

  ۳۴۴۴۹۵۴۰  ۱۵۸۸۹۱۵۰  ۱۱۲۵۲۲۳  ۴۴۸۸۴۳.........................................................................................  عربي متحده امارات
  ۶۲۸۹۶۷۶  ۵۸۱۹۷۸  ۷۴۰۲۸  ۲۳۵۰۱................................................................................................  اندونزي
  ۱۹۱۵۸۵۴  ۲۷۹۰۴۷  ۵۴۴۳۴  ۲۰۷۸...........................................................................................  )آزاد مناطق( ايران
  ۲۹۱۳۱۰  ۴۷۳۴۳۶  ۲۷۹۸۵  ۷۲۶۴................................................................................................  بحرين

  ۵۶۹۱۱۹۹  ۲۸۶۳۴۶۹  ۱۵۲۶۶۲  ۵۸۱۶۵................................................................................................  پاكستان
  ۸۸۷۴۱۳  ۱۷۷۸۷۱  ۷۶۸۵۴  ۶۸۹۷۷................................................................................................  تايلند
  ۴۳۸۵۱۳۱  ۱۱۵۷۵۵۱  ۹۳۳۸۱  ۱۰۱۷۸۱................................................................................................  تايوان

  ۴۲۹۵۰۹۸  ۱۳۲۴۸۴۲  ۱۳۲۵۱۹  ۲۱۸۹۴۶................................................................................................  تركمنستان
  ۱۰۹۲۲۸۲۱  ۲۹۹۷۹۳۱  ۱۰۲۱۷۵  ۲۳۴۱۹۶................................................................................................  تركيه
  ۴۷۲۰۹۹۹۶  ۹۶۷۹۱۱۶  ۳۱۰۸۰۸  ۱۲۸۷۹۶................................................................................................  چين
  ۴۵۸۹۱۹۲  ۶۱۰۶۱۱۳  ۴۱۸۷۴۳  ۱۷۳۵۵۳................................................................................................  ژاپن

  ۱۹۱۸۲۱۲  ۸۳۵۸۰۳  ۷۶۴۷۵  ۲۱۰۵۷................................................................................................  سنگاپور
  ۴۶۸۹۷۵۷۷  ۱۵۷۹۵۵۹۴  ۲۵۴۷۶۴  ۰................................................................................................  عراق

  ۸۲۹۴۸۹  ۳۲۲۸۱۶۲  ۱۱۸۶۳۷  ۶۷۴۲۳..............................................................................................  سعودي عربستان
  ۱۱۱۲۰۹۲  ۵۷۵۱۳۸  ۱۲۶۴۱  ۱۰۶۴۱................................................................................................  عمان

  ۷۰۸۵۴۶  ۶۶۷۹۴۹  ۵۹۴۸۷  ۷۸۸۷۱................................................................................................  قزاقستان
  ۷۶۳۴۸۷  ۸۲۲۹۲۴  ۱۱۱۱۱۵  ۱۶۲۴۷......................................................................................................................قطر
  ۵۹۲۴۳۷۴  ۲۱۲۲۷۸۲  ۸۷۲۸۰  ۱۳۸۳۳۸......................................................................................................................  كره

  ۹۷۷۲۱۱  ۲۵۶۰۵۶۶  ۱۸۵۹۷۴  ۶۳۶۲۴................................................................................................  كويت
  ۱۰۴۰۵۰۴  ۳۳۳۲۰۶  ۲۷۱۹۶  ۱۷۱۰۲................................................................................................  مالزي
  ۱۸۷۹۴۲۶۸  ۷۶۸۸۹۳۲  ۳۲۸۲۰۴  ۲۱۰۵۶۸................................................................................................  هند
  ۲۱۱۸۰۱۸۶  ۸۸۳۱۵۳۱  ۶۱۹۷۶۱  ۴۴۸۷۳۷........................................................................................  اسيا كشورهاي ساير

  ۴۸۰۱۷۴۰  ۲۷۲۱۷۴۴  ۱۵۱۰۶۸  ۴۶۸۳۱............................................................................................  افريقا  
  ۲۷۷۲۸۳۶  ۲۵۱۱۵۷۵  ۲۷۵۰۳۰  ۹۴۱۱۴...........................................................................................  امريكا  

  ۵۸۶۷۴۹  ۲۳۹۵۲۲  ۷۰۷۰  ۲۰۶۵۶................................................................................................  برزيل
  ۳۹۹۱۳۴  ۳۳۶۸۱۵  ۴۴۰۸۶  ۶۴۱۷۶................................................................................................  كانادا
  ۱۷۸۶۹۵۳  ۱۹۳۵۲۳۸  ۲۲۳۸۷۴  ۹۲۸۳................................................................  امريكا كشورهاي ساير
  ۲۵۱۲۶۰۸۴  ۱۹۵۴۳۱۶۴  ۱۷۸۱۳۷۳  ۲۲۷۰۳۰۰................................................................................................  اروپا
  ۳۵۹۸۰۱۲  ۳۳۰۰۵۸۱  ۵۴۸۴۰۱  ۹۹۷۷۱۵................................................................................................  آلمان
  ۱۳۶۵۸۴  ۱۰۲۳۲۹  ۱۷۰۲۷  ۵۸۴۰۷................................................................................................  اتريش
  ۱۸۳۲۹۰۵  ۱۴۷۶۰۵۹  ۱۳۶۸۹۹  ۶۷۵۹۵................................................................................................  اسپانيا
  ۵۵۰۸۶۴  ۶۳۳۱۲۹  ۲۴۹۸۵۶  ۱۶۹۲۳۵................................................................................................  اوكراين
  ۵۰۳۰۹۸  ۷۱۲۵۹۹  ۴۶۵۳۰  ۵۶۲۸۲................................................................................................انگلستان

  ۳۴۹۳۰۴۷  ۵۹۳۳۳۸۵  ۳۳۶۱۲۷  ۳۵۹۴۵۴................................................................................................  ايتاليا
  ۴۵۲۲۳۵۳  ۱۶۷۲۳۸۰  ۴۹۱۱۰  ۴۹۹۹۳................................................................................................  بلژيك

  ۱۱۷۴۶۴  ۸۶۷۲۱  ۱۵۹۶۱  ۱۷۱۵۲................................................................................................  دانمارك
  ۲۲۲۲۵۶  ۱۱۵۷۹۸  ۱۵۶۷۵  ۱۲۴۰۲................................................................................................  سوئد

  ۲۳۶۳۶۵  ۱۸۳۸۱۱  ۴۴۰۲۷  ۱۲۴۱۴۱................................................................................................سوئيس
  ۳۴۱۴۴۰۳  ۲۶۵۷۳۶۱  ۱۰۳۴۲۴  ۸۵۵۸۱..............................................................................................  روسيه فدراسيون

  ۶۱۰۰۱۳  ۵۸۰۷۹۱  ۱۰۴۰۱۴  ۹۴۲۸۷................................................................................................  فرانسه
  ۲۹۳۲۷۹۵  ۹۴۷۴۸۵  ۲۲۷۶۴  ۸۶۱۵۳................................................................................................  هلند

  ۲۹۵۵۹۲۵  ۱۱۴۰۷۳۴  ۹۱۵۵۸  ۹۱۹۰۳.........................................................................................  اروپا سايركشورهاي
  ۱۱۴۸۱۵۸  ۲۰۸۹۰۶  ۲۱۳۶۴  ۱۹۱۲۹.....................................................................................  اقيانوسيه  
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426 

 

  )ريال ميليون(                                                                        )دنباله( مقصد كشورهاي برحسب نفتي غير صادرات ارزش-۸-۱۱
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  منطقه و كشور

  ۹۶۹۴۷۵۳۶۲  )۱(۷۷۸۷۲۹۷۰۳  ۵۲۱۲۷۱۷۳۷  ۳۷۱۴۱۰۰۸۴............................................................................................  جمع    
  ۸۹۲۹۴۸۶۸۶  ۷۱۶۸۲۲۱۶۹  ۴۷۵۶۶۷۱۷۳  ۳۴۰۱۶۱۴۴۱...........................................................................................  آسيا     

  ۱۱۶۸۲۰۲۳  ۱۱۹۷۷۰۹۶  ۷۹۷۴۶۲۱  ۵۱۰۸۶۴۹................................................................................................  آذربايجان
  ۳۲۵۹۶۲۱  ۲۶۲۶۲۴۰  ۱۹۲۷۱۰۶  ۱۱۶۹۲۷۴................................................................................................  ارمنستان
  ۶۶۱۰۶۸۴۲  ۶۰۰۸۷۵۲۰  ۴۷۱۶۹۵۷۶  ۲۴۱۳۲۹۱۵................................................................................................افغانستان

  ۱۰۷۸۰۹۵۰۶  ۹۰۱۲۷۸۵۳  ۶۳۱۴۴۰۷۱  ۴۹۴۱۷۸۲۲.........................................................................................  عربي متحده امارات
  ۱۸۴۹۵۱۱  ۱۳۴۴۸۲۳  ۵۲۶۵۶۳۸  ۱۲۱۹۲۶۲۵................................................................................................  اندونزي
  ۳۲۶۱۱۱۵  ۶۶۷۶۳۲۴  ۷۲۱۳۴۳۳  ۱۴۴۲۲۱۵...........................................................................................  )آزاد مناطق( ايران
  ۲۸۳۵۵۹  ۲۷۲۱۵۳  ۴۹۴۸۴۸  ۹۴۷۱۹................................................................................................  بحرين

  ۲۵۸۳۵۲۵۲  ۱۵۹۵۶۲۰۹  ۱۲۱۳۱۷۴۸  ۶۸۷۷۰۰۲................................................................................................  پاكستان
  ۴۳۷۲۵۵۱  ۱۱۳۵۵۸۷  ۲۸۸۰۴۷  ۱۰۲۵۹۲۹................................................................................................  تايلند
  ۸۶۸۰۸۶۷  ۴۵۷۰۳۱۳  ۳۸۷۱۳۲۹  ۴۸۰۲۲۴۹................................................................................................  تايوان

  ۲۶۴۶۱۰۲۷  ۲۱۳۷۳۴۱۰  ۱۲۳۷۲۸۵۷  ۵۸۰۴۳۵۸................................................................................................  تركمنستان
  ۵۲۳۲۸۲۹۴  ۴۰۷۵۱۵۹۱  ۲۵۰۰۱۳۸۱  ۱۵۹۳۳۹۶۸................................................................................................  تركيه
  ۲۴۸۳۱۷۰۹۲  ۱۸۴۷۱۴۴۵۵  ۹۰۸۱۵۶۵۱  ۶۱۸۸۹۵۳۰....................................................................................................................  چين
  ۹۲۳۸۲۸  ۸۸۱۵۳۶  ۷۴۹۹۳۱  ۵۴۸۷۹۰۳.....................................................................................................................  ژاپن

  ۲۴۲۰۳۱  ۲۹۶۶۸۹  ۱۱۶۸۵۰۱  ۱۴۸۳۶۳۹۴................................................................................................  سنگاپور
  ۱۷۲۱۸۹۶۱۶  ۱۴۷۷۶۹۶۵۹  ۱۰۲۹۷۴۰۲۳  ۵۶۹۶۵۷۴۷....................................................................................................................  عراق

  ۴۲۳۳۸۲۲  ۲۲۷۱۳۶۵  ۱۷۶۸۸۲۴  ۱۲۳۴۰۰۲..............................................................................................  سعودي عربستان
  ۷۹۸۶۶۵۴  ۳۶۳۰۴۹۸  ۲۵۹۳۰۰۶  ۱۱۰۷۰۵۰...................................................................................................................  عمان

  ۵۵۱۳۴۶۲  ۵۲۱۲۹۱۶  ۲۳۶۸۰۸۳  ۹۳۵۰۷۲................................................................................................  قزاقستان
  ۲۳۹۴۴۶۹  ۲۴۰۱۵۰۰  ۱۴۹۸۷۶۷  ۸۴۶۷۳۶......................................................................................................................  قطر
  ۱۱۳۶۰۱۶۹  ۸۴۰۴۴۲۲  ۱۲۲۱۱۹۴۵  ۱۵۴۲۸۲۶۳......................................................................................................................  كره

  ۵۲۶۵۹۵۷  ۲۴۳۲۴۸۶  ۱۵۰۳۸۱۲  ۱۵۱۰۲۲۳................................................................................................  كويت
  ۱۵۷۱۶۱۹  ۱۷۵۶۱۹۷  ۱۲۵۱۸۶۹  ۱۴۵۰۱۸۹................................................................................................  مالزي
  ۶۷۲۶۳۸۳۷  ۶۰۱۲۴۴۶۹  ۴۱۲۰۴۹۴۶  ۳۰۰۹۳۵۶۰......................................................................................................................هند
  ۵۳۷۲۹۴۳۷  ۴۰۰۲۶۸۵۹  ۲۸۷۰۳۱۶۲  ۲۰۳۷۵۰۴۶........................................................................................  اسيا كشورهاي ساير

  ۲۰۸۵۵۴۷۷  ۲۱۶۰۶۰۳۰  ۱۲۴۱۱۲۱۹  ۵۰۴۶۷۶۱............................................................................................  افريقا  
  ۳۶۸۶۰۳۴  ۴۰۱۰۷۷۰  ۳۱۳۳۸۲۰  ۲۵۴۰۳۰۴...........................................................................................  امريكا  

  ۲۰۸۱۵۰۱  ۱۹۳۲۷۱  ۷۴۸۲۵۵  ۱۹۴۸۳۵................................................................................................  برزيل
  ۴۲۹۶۱۶  ۲۷۰۳۶۹  ۵۷۶۴۶۵  ۵۵۱۲۰۷...................................................................................................................  كانادا
  ۱۱۷۴۹۱۷  ۳۵۴۷۱۳۰  ۱۸۰۹۱۰۰  ۱۷۹۴۲۶۲.....................................................................................  امريكا كشورهاي ساير
  ۵۱۲۳۱۶۹۰  ۳۵۸۷۹۵۱۸  ۲۹۵۶۰۶۱۳  ۲۳۰۰۱۶۷۴................................................................................................  اروپا
  ۹۹۳۷۴۱۷  ۸۳۴۲۱۵۹  ۶۰۴۶۴۹۲  ۴۶۰۳۳۱۶...................................................................................................................  آلمان
  ۲۰۴۹۷۲  ۲۶۵۷۲۱  ۱۹۰۷۷۵  ۱۶۴۲۶۰................................................................................................  اتريش
  ۴۶۹۷۶۸۵  ۲۸۵۴۹۸۵  ۲۶۸۶۴۲۶  ۱۹۲۰۵۴۹................................................................................................  اسپانيا
  ۸۷۹۹۲۸  ۱۲۲۵۸۷۲  ۱۱۶۶۲۸۴  ۶۷۹۶۰۷................................................................................................  اوكراين
  ۱۸۹۰۷۰۸  ۲۷۳۵۹۸۲  ۶۹۲۴۱۸  ۴۰۷۱۶۵................................................................................................  انگلستان

  ۱۶۴۵۵۰۷۹  ۴۹۸۲۲۶۰  ۳۱۹۳۸۲۰  ۲۷۴۲۳۴۵...................................................................................................................  ايتاليا
  ۱۳۲۱۵۰۷  ۴۳۶۱۶۲  ۹۲۷۹۱۶  ۳۰۷۳۲۹۳................................................................................................  بلژيك

  ۳۱۴۱۷۶  ۲۵۲۲۶۵  ۱۴۱۱۴۰  ۱۷۸۳۳۴................................................................................................  دانمارك
  ۴۰۴۶۳۸  ۳۴۸۸۲۸  ۴۱۶۳۷۸  ۳۲۷۰۴۹...................................................................................................................  سوئد

  ۲۸۷۵۵۹  ۲۴۲۷۰۱  ۳۳۴۳۷۴  ۲۳۸۴۵۲................................................................................................  سوئيس
  ۷۵۵۵۹۸۵  ۷۸۶۴۵۴۴  ۸۹۲۱۸۷۹  ۴۱۰۱۳۹۶..............................................................................................  روسيه فدراسيون

  ۸۴۹۵۷۲  ۷۴۵۱۷۴  ۵۸۲۱۰۳  ۶۷۴۲۲۳................................................................................................  فرانسه
  ۱۸۳۴۴۶۳  ۲۰۵۰۷۸۲  ۱۵۶۶۱۲۲  ۲۳۴۲۱۵۷....................................................................................................................  هلند

  ۴۵۹۸۰۰۰  ۳۵۳۲۰۸۳  ۲۶۹۴۴۸۷  ۱۵۴۹۵۲۸..........................................................................................  اروپا سايركشورهاي
  ۷۵۳۴۷۵  ۴۱۱۲۱۶  ۴۹۸۹۱۲  ۶۵۹۹۰۴........................................................................................  اقيانوسيه

  است خارجي هاي کشور ساير به مربوط صادرات کل مبلغ به نسبت ريال ميليون۷۴۶۸ مبلغ اختالف )۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ

   .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -
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  )ريال ميليون -تن(                      ١٣٩٣: گمركي تعرفه هاي فصل و )١(ها قسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -١١-٩

  )٢( فصل و قسمت
  نفتي غير صادرات  واردات

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ۹۶۹۴۷۵۳۶۲  ۸۱۶۳۴۴۸۸  ۱۴۱۳۱۶۷۱۹۷  ۴۳۰۱۵۷۸۹................................................................................................................................)۳(جمع

  ۲۸۷۲۲۸۱۴  ۳۹۸۳۲۴  ۲۲۸۲۴۵۰۷  ۲۰۶۶۹۶................................................................................................  ...  و زنده حيوانات ـ اول قسمت
  ۴۲۱۴۱۱۳  ۳۳۴۷۲  ۱۱۱۲۲۵۴  ۱۳۴۴۱................................................................................................................................   زنده حيوانات ۰۱
  ۲۵۲۷۳۱۱  ۴۷۸۲۲  ۹۴۶۳۵۷۳  ۷۴۱۵۴................................................................................................   خوراكي احشاي و گوشت ۰۲
  ۶۱۲۲۹۴۲  ۶۸۲۲۴  ۴۵۹۰۷۲۸  ۶۴۰۷۹................................   فقرات ستون فاقد آبزيان ساير و صدفداران قشرداران، ها، ماهي ۰۳
 كه خوراكي طبيعي،محصوالت پرندگان،عسل لبني،تخم محصوالت و شير.۴

  ۱۲۷۲۲۵۴۰  ۲۴۴۸۶۴  ۷۳۶۴۰۴۷  ۵۳۵۲۲................................................................................................................................   دارند حيواني منشا
 ديگر شماره مشمول و نشده گفته ديگر جاي در كه حيواني محصوالت ساير ۰۵

  ۳۱۳۵۹۰۸  ۳۹۴۲  ۲۹۳۹۰۵  ۱۵۰۰................................................................................................................................  باشد نشده تعرفه
  ۷۲۱۰۹۰۳۶  ۴۰۱۱۴۴۲  ۲۰۳۰۳۴۷۷۴  ۱۸۲۲۴۱۷۷................................................................................................   نباتي محصوالت ـ دوم قسمت

  ۱۰۰۹۸۲۵  ۸۶۰۸  ۱۵۹۶۶۴  ۲۰۴۷................................................................................................   گلكاري محصوالت و زنده نباتات ۰۶
  ۲۱۷۳۹۹۳۹  ۱۹۲۱۳۶۸  ۲۶۳۷۷۰۴  ۹۱۶۳۵................................................................   خوراكي زيرخاكي هاي غده و ريشه نباتات، و ها سبزي ۰۷
  ۳۷۷۳۶۴۰۹  ۱۸۶۹۳۵۱  ۱۲۰۰۰۶۱۸  ۵۰۷۵۰۸................................................................   خربزه پوست يا مركبات پوست خوراكي، هاي ميوه ۰۸
  ۷۸۴۳۸۴۸  ۵۰۰۷۸  ۸۰۷۵۱۲۲  ۷۵۷۳۶................................................................................................................................   ادويه و ماته چاي، ، قهوه ۰۹
  ۳۳۰۱۱۶  ۲۵۲۵۳  ۱۶۴۱۱۰۳۸۵  ۱۶۹۱۹۲۱۶................................................................................................................................   غالت ۰۱۰
  ۳۱۹۸۹۵  ۳۶۰۳۳  ۱۶۳۴۱۲  ۵۳۲۱   گندم گلوتن و اينولين فكول، و نشاسته مالت، آردسازي، صنعت  محصوالت ۰۱۱
 يا صنعتي نباتات گوناگون، هاي بذرميوه و دانه دار، روغن هاي ميوه و دانه ۰۱۲

  ۷۹۹۸۰۰  ۳۷۵۹۲  ۱۵۱۷۸۵۴۴  ۶۱۱۰۱۶................................................................................................................................   نواله و كاه دارويي،
  ۱۴۸۲۹۹۳  ۱۰۰۶۸  ۶۶۳۲۳۴  ۵۲۲۳................................................................  نباتي هاي عصاره و ها شيره ساير و ها رزين ها، انگم ۰۱۳
 و نشده گفته ديگر جاي در كه نباتي محصوالت ساير بافت، قابل مواد ۰۱۴

  ۸۴۶۲۱۱  ۵۳۰۹۱  ۴۶۰۹۱  ۶۴۷۵................................................................................................   باشد نشده تعرفه ديگر شماره مشمول
  ۱۴۲۴۰۱۶  ۳۶۲۸۸  ۳۸۸۵۲۳۳۰  ۱۴۶۳۱۱۴................................................................................................  ... و ها چربي ـ سوم قسمت

  ۱۴۲۴۰۱۶  ۳۶۲۸۸  ۳۸۸۵۲۳۳۰  ۱۴۶۳۱۱۴................................................................................................  نباتي و حيواني وروغنهاي ها چربي.۱۵
  ۳۷۸۷۷۵۹۷  ۹۵۱۹۰۹  ۶۱۹۷۱۷۱۶  ۳۴۶۲۰۵۷................................................................  ...و غذايي صنايع محصوالت ـ چهارم قسمت
 ستون فاقد آبزيان ساير يا صدفداران قشرداران، ماهي، گوشت، هاي فراورده ۰۱۶
  ۸۷۹۷۸۷  ۷۵۶۰  ۰  ۰................................................................................................................................................................  فقرات
  ۵۳۲۵۶۳۲  ۱۱۴۳۱۴  ۱۰۶۰۸۷۸۲  ۸۶۳۲۰۹................................................................................................................................   شيريني و شكر و قند ۰۱۷
  ۱۲۳۹۱۶۵  ۹۰۱۴  ۲۱۲۰۵۳۴  ۲۲۲۷۲................................................................................................   آن هاي فراورده و كاكائو ۰۱۸
  ۱۱۱۰۴۴۲۲  ۲۳۳۰۵۸  ۲۷۵۱۲۵  ۵۹۶۱................................   شيريني هاي نان و شير يا فكول نشاسته، آرد، غالت، هاي فراورده ۰۱۹
  ۱۲۷۱۸۲۰۴  ۳۰۱۴۱۱  ۱۵۷۳۹۷۸  ۴۶۹۵۰................................................................ نباتات اجزاي ساير از يا ها ميوه ها، سبزي از هايي فراورده ۰۲۰
  ۳۴۹۵۷۹۳  ۶۶۰۶۸  ۴۶۱۶۲۲۹  ۲۸۳۰۳................................................................................................   گوناگون خوراكي هاي فراورده ۰۲۱
  ۱۲۷۰۲۲۱  ۵۵۶۶۶  ۶۴۴۸۳  ۲۱۳۴................................................................................................   ها سركه و الكلي هاي آبگونه ها، نوشابه ۰۲۲
  ۱۷۲۹۰۶۵  ۱۶۴۱۶۰  ۳۶۴۳۸۰۲۰  ۲۴۵۶۲۱۹................................   حيوانات براي آماده هاي خوراكي سازي، خوراك صنايع تفاله و آخال ۰۲۳
  ۱۱۵۳۰۸  ۶۵۸  ۶۲۷۴۵۶۵  ۳۷۰۰۹................................................................................................................................   تنباكو و توتون ۰۲۴

  ۲۶۴۰۱۷۳۴۲  ۵۲۰۲۶۶۹۶  ۵۸۸۲۷۵۰۸  ۵۴۵۵۲۹۲................................................................................................   معدني محصوالت ـ پنجم قسمت
  ۳۲۲۱۹۹۶۵  ۲۲۱۶۸۸۴۴  ۲۰۰۷۳۸۰  ۲۰۰۸۳۴................................................................   سيمان و آهك گچ، سنگ، و خاك گوگرد، نمك، ۰۲۵
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  )ريال ميليون -تن(            )دنباله( ١٣٩٣: گمركي تعرفه هاي فصل و )١(ها قسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -١١-٩

  )٢( فصل و قسمت
  نفتي غير صادرات  واردات

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ۳۳۹۸۱۳۳۵  ۱۹۹۰۱۶۹۰  ۱۳۹۸۳۵۸۹  ۲۹۱۶۱۸۳................................................................................................   آن خاكستر و جوش فلز، سنگ ۰۲۶

 ها، آن تقطير از حاصل محصوالت و معدني هاي روغن معدني، هاي سوخت ۰۲۷
  ۱۹۷۸۱۶۰۴۲  ۹۹۵۶۱۶۲  ۴۲۸۳۶۵۳۹  ۲۳۳۸۲۷۵................................................................................................................................   معدني هاي موم قيري، مواد

  ۱۸۱۴۳۳۶۳۲  ۱۲۰۰۸۰۴۷  ۱۴۲۶۵۳۷۳۸  ۱۸۹۵۰۵۷................................................................  )۳( و شيميايي صنايع محصوالت ـ ششم قسمت
  ۱۶۹۰۶۰۴۳  ۲۱۵۷۴۳۳  ۱۱۱۸۴۱۷۴  ۴۰۶۷۹۸................................................................   يا آلي تركيبات يا آلي غير شيميايي محصوالت ۰۲۸

  ۱۱۶۲۸۷۱۲۴  ۶۶۷۷۸۴۰  ۳۴۷۸۸۵۶۵  ۳۵۵۶۷۱................................................................................................   آلي شيميايي محصوالت ۰۲۹

  ۴۲۴۷۵۲۸  ۸۱۵۲  ۴۰۶۴۷۶۷۲  ۲۰۲۱۲................................................................................................................................   دارويي محصوالت ۰۳۰

  ۲۰۲۱۵۰۱۹  ۲۴۴۷۰۴۹  ۹۷۲۰۲۲۸  ۶۷۰۰۸۳................................................................................................................................   كودها ۰۳۱

  ۲۹۴۳۰۱۵  ۴۷۹۱۸  ۸۵۴۷۸۹۳  ۷۹۰۹۱................................................................  ها آن مشتقات و ها تانن رنگرزي، و دباغي هاي عصاره ۰۳۲

 و آماده پاكيزگي يا عطرسازي محصوالت رزينوييدها، و اسانسي هاي روغن ۰۳۳
  ۹۵۵۵۷۷  ۱۴۴۷۴  ۷۵۰۰۴۹۲  ۳۹۹۱۷................................................................................................................................   آرايشي هاي فراورده

 هاي فراورده شستشو، براي ها فراورده تانسيواكتيو، آلي مواد ها، صابون ۰۳۴
  ۵۵۷۰۵۷۷  ۲۸۲۳۱۷  ۲۹۶۵۶۲۹  ۳۹۵۱۲................................................................................................................................  مصنوعي هاي موم كننده، روان

 ها چسب شده، اصالح فكول يا نشاسته براساس محصوالت آلبومينوييد، مواد ۰۳۵
  ۸۷۵۹۶۷  ۱۲۴۵۱  ۳۹۹۲۱۵۵  ۳۴۸۵۱................................................................................................................................................................  ها آنزيم و

 مواد و زا آتش آلياژهاي كبريت، بازي، آتش فن اشياي منفجره، مواد و باروت ۰۳۶
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰................................................................................................................................  )۳(اشتعال قابل

  ۵۲۴۶  ۶۹  ۱۴۸۵۴۲۵  ۶۵۰۱................................................................................................   سينماتوگرافي و عكاسي محصوالت ۰۳۷

  ۱۳۴۲۷۵۳۶  ۳۶۰۳۴۴  ۲۱۸۲۱۵۰۵  ۲۴۲۴۲۱................................................................................................   شيميايي صنايع گوناگون محصوالت ۰۳۸

  ۱۴۳۱۱۹۵۶۱  ۳۲۸۱۸۸۸  ۷۵۴۷۳۸۹۶  ۱۰۲۸۱۹۱................................................................................................  ...و پالستيكي مواد ـ هفتم قسمت
  ۱۳۴۷۶۲۸۴۴  ۳۰۳۶۶۷۱  ۵۰۶۰۳۷۸۵  ۷۵۵۰۹۲................................................................   مواد اين از شده ساخته اشياي و پالستيكي مواد ۰۳۹

  ۸۳۵۶۷۱۷  ۲۴۵۲۱۷  ۲۴۸۷۰۱۱۱  ۲۷۳۰۹۹................................................................................................   كائوچو از شده ساخته اشياي و كائوچو ۰۴۰

  ۴۵۵۲۷۵۴  ۲۸۹۳۴  ۱۸۷۰۹۱  ۲۷۳۴................................................................................................  ...و چرم پوست، ـ هشتم قسمت
  ۴۴۹۸۶۵۵  ۲۸۶۸۳  ۳۴۱۹۲  ۴۸۰................................................................................................   چرم و) نرم هاي پوست از غير( پوست ۰۴۱

  ۳۳۸۸۱  ۱۷۹  ۱۵۰۹۳۴  ۲۲۴۶................................   سفر، لوازم سازي، برگ و زين مصنوعات چرم، از شده ساخته اشياي ۰۴۲

  ۲۰۲۱۸  ۷۲  ۱۹۶۵  ۸................................   ها آن از شده ساخته اشياي و بدلي نرم هاي پوست و طبيعي نرم هاي پوست ۰۴۳

  ۸۴۲۷۱۵  ۳۷۳۲۲  ۱۹۳۸۵۲۰۹  ۱۳۹۶۹۰۰................................................................................................  ...و چوب ـ نهم قسمت
  ۷۳۷۵۱۷  ۳۵۴۹۰  ۱۹۳۴۸۸۰۸  ۱۳۹۶۲۴۴................................................................................................   چوب زغال و چوبي اشياي و چوب ۰۴۴

  ۸۵  ۱  ۱۷۳۶۸  ۲۳۷................................................................   پنبه چوب از شده ساخته اشياي و پنبه چوب ۰۴۵

  ۱۰۵۱۱۳  ۱۸۳۱  ۱۹۰۳۳  ۴۱۹................................................................................................   سبدبافي يا حصيربافي مصنوعات ۰۴۶

  ۱۳۱۶۰۶۷  ۴۰۹۳۶  ۳۴۱۹۲۰۸۰  ۱۱۵۰۴۸۷................................................................................................  ... و چوب خمير ـ دهم قسمت
  ۱۴۱۰  ۸۲  ۳۱۹۴۱۶۷  ۱۴۴۲۱۱................................   مقوا يا كاغذ ريز خرده و آخال سلولزي، الياف مواد ساير با چوب خمير ۰۴۷
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  )ريال ميليون - تن(           )دنباله( ١٣٩٣: گمركي تعرفه هاي فصل و )١(ها قسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -١١-٩

  نفتي غير صادرات  واردات  )٢( فصل و قسمت
  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ۱۰۲۳۷۳۴  ۳۸۲۸۷  ۳۰۷۶۸۱۴۲  ۱۰۰۴۴۱۹................................  مقوا يا كاغذ از كاغذ، خمير از شده ساخته اشياي مقوا، و كاغذ ۰۴۸
 تايپ ها، نوشته دست چاپ، صنعت محصوالت ساير و تصوير روزنامه، كتاب، ۰۴۹
  ۲۹۰۹۲۳  ۲۵۶۷  ۲۲۹۷۷۱  ۱۸۵۷.............................................................................................................................. ها نقشه و ها شده

  ۲۸۸۵۸۴۷۹  ۱۸۱۹۰۶  ۳۵۱۶۷۵۷۲  ۴۹۹۷۰۰........................................................................  ... و نساجي مواد  ـ  يازدهم قسمت
  ۴۳۶۱  ۳۸  ۴۴۳۳۶۰  ۶۷۰................................................................................................................................   ابريشم ۰۵۰
 موي از باف پود و تار هاي پارچه و نخ زبرحيوان، يا) كرك( نرم مـوي پشم، ۰۵۱
  ۷۲۷۰۰۰  ۶۰۲۵  ۱۰۹۳۱۱۵  ۴۳۴۶...........................................................................................................................................   دم و يال
  ۲۹۸۵۸۰  ۵۴۰  ۴۳۶۸۷۰۶  ۶۳۱۶۷.........................................................................................................................................   پنبه ۰۵۲
 نخ از باف پود و تار هاي پارچه و كاغذي نخ نباتي، نساجي سايرالياف ۰۵۳

  ۲۷۶۱  ۵۷  ۱۳۴۹۳۵۰  ۴۳۹۳۱................................................................................................................................................  كاغذي
  ۷۳۳۷۰۱  ۹۰۸۵  ۸۸۶۸۱۱۲  ۹۳۲۲۴................................................................   يكسره غير مصنوعي يا سنتتيك هاي رشته ۰۵۴
  ۲۰۳۲۱۳۷  ۴۳۹۵۱  ۱۲۳۳۴۷۴۳  ۱۸۶۵۶۹............................................................................   يكسره غير مصنوعي يا سنتتيك الياف ۰۵۵
 و كابل و طناب ريسمان، ويژه، هاي نخ نبافته، هاي پارچه و نمد اوات، ۰۵۶

  ۸۶۸۳۷۲  ۱۰۲۳۳  ۱۳۲۴۰۷۶  ۱۳۵۰۱..........................................................................................................   ها آن از شده ساخته اشياي
  ۱۸۴۵۱۸۷۰  ۶۷۱۸۰  ۹۷۸۶۰  ۱۶۴۰.........................................................................   نساجي مواد از ها پوش كف ساير و فرش ۰۵۷
 بـاف، منگوله نسـاجي هاي پارچـه مخصوص، باف پود و تار هاي پارچه ۰۵۸
  ۵۹۲۵۰۴  ۲۶۴۰  ۶۴۶۲۳۶  ۵۳۸۴..............................................................................................................................................  ها، دانتل
 نساجي اشياي و شده مطبق يا پوشانده اندوده، آغشته، نساجي هاي پارچه ۰۵۹
  ۱۱۸۲۰۸  ۵۸۵  ۴۲۸۵۳۷۲  ۸۳۷۸۰...........................................................................................  صنعتي مصارف براي مناسب انواع از

  ۱۹۵۹  ۱۲  ۱۰۱۸۸۹  ۹۳۱.........................................................................................   باف قالب يا كشباف هاي پارچه ۰۶۰
  ۱۱۴۷۸۵۹  ۳۳۰۱  ۷۱۶۰۱  ۳۲۹...............................................................   باف قالب يا كشباف از لباس متفرعات و لباس ۰۶۱
  ۵۹۶۱۰۶  ۱۷۹۵  ۶۹۶۷۵  ۵۰۹.....................................................   باف قالب غير يا غيركشباف لباس متفرعات و لباس ۰۶۲
  ۳۲۸۳۰۶۱  ۳۶۴۶۴  ۱۱۳۴۷۷  ۱۷۱۹....................................................................................  مهيا، و دوخته نساجي اشياي ساير ۰۶۳

  ۳۱۱۲۵۸۱  ۱۸۴۱۵  ۳۴۸۷۵۲  ۴۷۱۲.........................................................................  ...و كاله ، كفش ـ دوازدهم قسمت
  ۳۰۶۰۳۳۴  ۱۸۲۷۱  ۱۷۹۷۳۱  ۲۲۵۹................................................................  اشيا اين اجزاي و همانند اشياي و گتر كفش، ۰۶۴
  ۵۱۶۳۵  ۱۳۵  ۵۳۱۶۵  ۶۳۱................................................................................................................   كاله اجزاي و كاله ۰۶۵
 و تعليمي تازيانه و شالق شو، صندلي عصاي عصا، آفتابي، و باراني چتر ۰۶۶

  ۹۰  ۲  ۱۶۳۶۰  ۵۴۵................................................................................................................................   ها آن اجزاي
 مصنوعي، هاي گل نرم، پر يا پر از شده ساخته اشياي و آماده نرم پر و پر ۰۶۷

  ۵۲۲  ۷  ۹۹۴۹۶  ۱۲۷۷................................................................................................  انسان موي از شده ساخته اشياي
  ۲۶۷۸۸۲۵۴  ۳۹۳۰۷۲۲  ۱۱۷۵۹۰۰۳  ۴۴۲۱۸۹...........................................................  ... و سنگ از مصنوعات ـ سيزدهم قسمت
  ۵۶۴۸۵۴۶  ۸۶۱۸۵۶  ۳۰۷۱۷۰۴  ۱۹۸۷۵۸.........................   همانند مواد از يا ميكا نسوز، پنبه سيمان، گچ، سنگ، از مصنوعات ۰۶۸
  ۱۵۳۶۱۸۲۱  ۲۵۰۱۵۳۶  ۴۱۲۷۹۴۸  ۱۲۷۱۵۴.............................................................................................................   سراميكي محصوالت ۰۶۹
  ۵۷۷۷۸۸۷  ۵۶۷۳۳۰  ۴۵۵۹۳۵۱  ۱۱۶۲۷۷..............................................................................................   اي شيشه مصنوعات و شيشه ۰۷۰

  ۸۰۸۷۰۵  ۲۱۵۴  ۷۸۹۲۳۶  ۶۴۷۵................................................................  ... و طبيعي مرواريد ـ چهاردهم قسمت
  ۸۰۸۷۰۵  ۲۱۵۴  ۷۸۹۲۳۶  ۶۴۷۵...................  گرانبها، نيمه هاي سنگ يا گرانبها هاي سنگ پرورده، يا طبيعي مرواريد ۰۷۱

  ۱۳۷۶۳۴۳۴۸  ۴۳۷۳۵۳۰  ۱۴۰۰۴۴۶۵۰  ۵۴۳۹۲۳۹............................................   ها آن مصنوعات و معمولي فلزات ـ پانزدهم قسمت
  ۵۴۳۰۱۰۸۷  ۳۳۲۵۳۵۸  ۹۲۶۳۴۹۰۶  ۴۵۳۹۲۳۳...............................................................................................................   فوالد و آهن چدن، ۰۷۲
  ۱۹۹۵۹۰۷۷  ۵۱۹۳۶۰  ۲۷۴۴۳۸۰۷  ۵۸۳۵۹۴.......................................................................................   فوالد يا آهن چدن، از مصنوعات ۰۷۳
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  )ريال ميليون - تن(           )دنباله( ١٣٩٣: گمركي تعرفه هاي فصل و )١(ها قسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -١١-٩

  )٢(فصل و قسمت
  نفتي غير صادرات  واردات

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ۱۱۵۷۹۸۱۱  ۶۱۴۷۰  ۱۰۵۰۹۳۸  ۶۳۲۷................................................................................................  مس از مصنوعات و مس ۰۷۴
  ۴۳  //  ۱۰۱۸۴۷۷  ۱۹۲۰................................................................................................   نيكل از مصنوعات و نيكل ۰۷۵
  ۸۰۲۳۵۳۰  ۱۵۰۳۶۷  ۹۲۶۶۷۵۰  ۱۹۴۷۹۰...................................................................................   آلومينيوم از مصنوعات و آلومينيوم ۰۷۶
  ۳۳۹۴۰۳۶  ۶۴۱۱۱  ۶۳۲۹۷  ۶۴۷................................................................................................   سرب از مصنوعات و سرب ۰۷۸
  ۴۰۳۰۴۹۷  ۸۱۸۰۵  ۳۱۴۱۴۳  ۴۳۱۷................................................................................................   روي از مصنوعات و روي ۰۷۹
  ۳۶۱۰۶۱۵۹  ۱۶۶۳۰۸  ۶۷۰۹۴۹  ۱۱۵۶................................................................................................ قلع از مصنوعات و قلع ۰۸۰
  ۱۰۴۷  ۳۴  ۳۴۳۷۴۱  ۲۴۷۶................................................   مواد اين از مصنوعات و ها سرمت معمولي، فلزات ساير ۰۸۱
  ۲۹۲۲۱  ۴۷۵  ۳۱۰۲۲۹۱  ۲۹۱۹۷.............................................................................  چاقوسازي مصنوعات ابزارآالت، ابزارها، ۰۸۲
  ۲۰۹۸۴۰  ۴۲۴۲  ۴۱۳۵۳۵۱  ۷۵۵۸۲....................................................................................   معمولي فلزا از گوناگون مصنوعات ۰۸۳

  ۲۲۶۵۲۹۲۰  ۱۶۷۸۹۷  ۳۷۱۷۶۶۷۲۳  ۱۵۶۲۷۵۳................................................................  ...  و آالت ماشين ـ شانزدهم قسمت
 مكانيكي، وسايل و آالت ماشين گرم، آب و بخار ديگ اي، هسته راكتورهاي ۰۸۴
  ۱۳۵۷۳۶۰۹  ۱۱۸۶۶۴  ۲۵۴۶۴۱۷۳۲  ۱۱۳۰۸۵۱........................................................................................................................   ها آن قطعات و اجزا
 و اجزا تلويزيوني، تصوير و صوت پخش و برقي هاي دستگاه و آالت ماشين ۰۸۵

  ۹۰۷۹۳۱۱  ۴۹۲۳۳  ۱۱۷۱۲۴۹۹۱  ۴۳۱۹۰۲................................................................................................   ها دستگاه اين متفرعات و قطعات
  ۱۰۰۱۷۱۱۱  ۱۱۲۰۴۸  ۱۱۲۴۸۸۲۰۰  ۴۶۵۵۱۹..............................................................  )۳(زميني و نقليه وسايل ـ هفدهم قسمت
 قطعات و اجزا و آهن خط روي نواقل ترامواي، يا آهن راه لكوموتيوهاي ۰۸۶
  ۲۸۹۲۶  ۶۳۸  ۱۱۳۱۹۷۱۲  ۳۸۳۴۲................................................................................................  هاي مهاركننده و ملحقات ها، آن

 و اجزا و ترامواي يا آهن راه خط روي نواقل از غير زميني نقليه وسايل ۰۸۷
  ۷۹۸۲۶۹۰  ۶۵۱۶۰  ۱۰۰۹۷۱۵۳۴  ۴۲۳۱۱۹................................................................................................................   ها آن متفرعات و قطعات
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰.....................................................)۳( ها آن قطعات و اجزا و فضايي هوايي، نقليه وسايل ۰۸۸
  ۲۰۰۵۴۹۵  ۴۶۲۵۰  ۱۹۶۹۵۴  ۴۰۵۸................................................................................................   شناورها و ها قايق ها، كشتي ۰۸۹

  ۱۲۱۶۰۴۷  ۱۶۰۰  ۳۲۱۳۰۴۶۵  ۲۵۹۲۲..................................................   و اپتيك هاي دستگاه و آالت ـ هيجدهم قسمت
  ۱۱۶۴۳۳۷  ۸۵۳  ۳۰۵۰۸۷۰۵  ۲۲۱۷۲........................  كنترل سنجش، سينماتوگرافي، عكاسي، اپتيك، هاي دستگاه و آالت ۰۹۰
  ۲۸۹۶۷  ۵۶۲  ۱۵۲۵۱۵۹  ۲۳۹۳................................................................................................   سازي ساعت صنعت اشياي ۰۹۱
  ۲۲۷۴۳  ۱۸۵  ۹۶۶۰۱  ۱۳۵۷......................................................   آالت اين متفرعات و قطعات و اجزا موسيقي، آالت ۰۹۲

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰................................................................  )۳(و مهمات و اسلحه ـ نوزدهم قسمت
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰......................................................  )۳( ها آن متفرعات و قطعات و اجزا مهمات، و اسلحه ۰۹۳

  ۱۳۳۰۶۳۲  ۱۵۷۷۱  ۶۸۲۲۸۵۶  ۸۴۸۴۰........................................................ گوناگون مصنوعات و كاالها ـ بيستم قسمت
     وسايـل و چراغ همانند تختخواب اسباب جراحي، ـ طبي هاي مبل مبل، ۰۹۴

  ۹۷۳۳۲۷  ۱۱۰۶۳  ۲۴۳۵۱۷۸  ۳۰۵۴۱................................................................................................................................   كه روشنايي
  ۱۰۹۹۴۳  ۱۷۱۵  ۱۹۸۱۵۸۷  ۲۵۸۴۲..............................................   ها آن قطعات و اجزا ورزش، لوازم و بازي اسباب بازيچه، ۰۹۵
  ۲۴۷۳۶۲  ۲۹۹۳  ۲۴۰۶۰۹۱  ۲۸۴۵۷...............................................................................................................   گوناگون مصنوعات ۰۹۶
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  )ريال ميليون - تن(           )دنباله( ١٣٩٣: گمركي تعرفه هاي فصل و )١(ها قسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -١١-٩

  )٢(فصل و قسمت
  نفتي غير صادرات  واردات

  ارزش  وزن  ارزش  وزن
  ۱۲۰۷۷۱۷  ۶۰۷۹  ۴۰۶۶۷۷۸۶  ۱۹۴۵۲۰...............................................................  ... و هنري اشياي ـ يكم و بيست قسمت
  ۳۳۳۵  ۲۰  ۱۶۹۸  ۱۵................................................................   عتيقه يا كلكسيون اشياي هنري، اشياي ۰۹۷
 ساير و خودروها سازي، راه آالت ماشين ،)C.K.D( منفصله قطعات ۰۹۸
  ۱۲۰۴۳۸۲  ۶۰۵۹  ۴۰۶۶۶۰۸۸  ۱۹۴۵۰۵................................................................................................................................   آالت ماشين

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰.................................................................................................................   نشده اظهار و نامشخص
  . شود مراجعه فصل مقدمه به ها قسمت كامل عنوان از اطالع براي) ۱
  .است اطالع فاقد و شده طراحي گمرك آتي احتياجات براي ۹۹ و۷۷ هاي فصل) ۲
  .است شده منظور جمع سر در که باشد مي ۹۳ و ۸۸، ۳۶هاي فصل به مربوط ارقام دليل به اجزا با جمع سر اختالف )۳
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري گمرك مأخذـ 

  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ايران اسالمي جمهوري گمرك -       
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   كشور امالك و اسناد ثبت دفاتر در شده ثبت معامالت انواع تعداد -١١-١٠

  استان و سال
  قطعي  بيع

 با منقول غير
  استرداد  حق

  وکالتنامه
  رهني  صلح

 فروش  منقول غير  منقول
  امالک

  فروش
  جمع  ساير  رو خود

۱۳۹۳  ................................۳۰۳۴۷۴۰  ۱۳۷۲۵۷۰  ۵۸۶۰  ۶۳۷۸۸۵  ۱۰۴۶۹۰۲  ۵۸۲۳۷۳۶  ۷۵۰۸۵۲۳  ۲۰۱۸۳۴  ۸۴۲۸۷۷  
  ۵۲۲۴۸  ۱۰۸۲۳  ۳۵۳۷۹۵  ۲۲۴۶۴۹  ۹۱۲۰۷  ۳۷۹۳۹  ۶۵  ۶۸۰۲۹  ۱۴۹۹۹۹................................  شرقي آذربايجان

  ۲۰۲۲۰  ۳۹۲۹  ۲۳۸۸۲۲  ۱۸۳۲۰۵  ۳۹۹۰۱  ۱۵۷۱۶  ۴۳  ۳۱۲۹۴  ۱۳۸۵۶۹................................  غربي آذربايجان

  ۲۱۴۰۸  ۳۶۳۴  ۱۱۹۳۸۴  ۹۰۷۳۱  ۱۵۹۹۲  ۱۲۶۶۱  ۴۲  ۲۳۲۳۸  ۴۹۴۵۰................................................................  اردبيل

  ۵۳۳۱۸  ۱۸۰۷۴  ۵۲۵۰۴۲  ۴۳۳۵۹۸  ۴۴۹۶۹  ۴۶۴۷۵  ۳۱۰  ۱۱۰۴۵۷  ۲۳۰۷۳۱................................................................  اصفهان

  ۲۱۸۳۳  ۵۴۲۹  ۲۵۷۲۷۸  ۱۵۳۵۳۸  ۸۴۳۴۱  ۱۹۳۹۹  ۷۵  ۴۷۰۴۹  ۱۱۸۹۹۱................................................................  البرز

  ۷۰۷۵  ۱۲۹  ۲۱۶۰۵  ۱۵۶۸۳  ۲۲۹۰  ۳۶۳۲  ۵۱  ۸۴۳۱  ۲۸۱۶................................................................  ايالم

  ۱۷۹۶۹  ۱۰۰۵  ۱۰۱۲۲۶  ۸۱۶۲۲  ۷۰۶۶  ۱۲۵۳۸  ۱۴۰  ۲۲۷۷۰  ۱۳۹۲۷................................................................  بوشهر

  ۱۹۴۲۵۳  ۶۰۷۱۱  ۲۱۱۸۸۲۴  ۱۶۳۱۶۱۹  ۳۴۰۴۹۸  ۱۴۶۷۰۷  ۷۴۴  ۳۶۶۵۴۳  ۹۵۱۷۵۴................................................................  تهران

  ۷۱۱۰  ۴۵۷۰  ۶۸۹۱۳  ۵۷۳۱۷  ۶۳۱۸  ۵۲۷۸  ۳۷  ۹۱۸۸  ۳۲۴۶۶................................  بختياري و چهارمحال

  ۶۵۷۵  ۴۵۱  ۳۲۷۸۶  ۲۴۶۸۶  ۳۹۱۰  ۴۱۹۰  ۵۴  ۸۱۸۰  ۱۰۰۲۷................................  جنوبي خراسان

  ۴۸۰۵۲  ۱۰۱۴۲  ۵۴۵۲۲۷  ۴۳۹۲۱۰  ۶۳۹۸۱  ۴۲۰۳۶  ۱۵۲  ۷۲۹۱۸  ۲۶۶۸۷۶................................  رضوي خراسان

  ۹۷۰۷  ۵۵۸  ۳۳۶۵۲  ۲۳۷۸۳  ۵۸۴۴  ۴۰۲۵  ۰  ۱۲۳۰۰  ۲۰۰۴۰................................  شمالي خراسان

  ۴۳۵۵۹  ۱۵۱۱  ۳۲۰۷۱۹  ۲۴۶۳۷۴  ۲۹۵۹۶  ۴۴۷۴۹  ۶۶۱  ۷۵۹۱۸  ۶۴۰۰۰................................................................  خوزستان

  ۱۰۳۹۱  ۱۰۱۰  ۶۶۷۶۹  ۴۴۶۷۷  ۱۴۷۸۶  ۷۳۰۶  ۱۷  ۱۷۷۱۸  ۳۸۳۰۶................................................................  زنجان

  ۱۲۱۵۳  ۲۸۳۰  ۵۰۲۸۴  ۳۸۲۶۷  ۵۹۶۴  ۶۰۵۳  ۶۱  ۱۸۲۱۲  ۲۷۳۴۹................................................................  سمنان

  ۶۹۷۴  ۱۳۱۴  ۱۰۹۷۵۱  ۹۱۰۱۱  ۸۶۷۷  ۱۰۰۶۳  ۲۴۸  ۱۳۷۹۷  ۲۴۵۸۲................................  بلوچستان و سيستان

  ۵۸۹۶۹  ۷۰۴۸  ۴۴۶۱۴۵  ۳۶۸۷۹۳  ۳۷۱۶۲  ۴۰۱۹۰  ۴۶  ۸۳۴۳۸  ۱۲۴۷۳۱................................................................  فارس

  ۱۹۴۱۱  ۵۱۰۸  ۱۱۴۹۷۱  ۷۹۶۷۱  ۲۴۸۰۹  ۱۰۴۹۱  ۷۴  ۲۶۶۸۳  ۵۱۰۴۸................................................................  قزوين

  ۷۸۸۳  ۲۵۲۷  ۱۴۰۵۰۹  ۱۱۸۶۹۸  ۹۵۰۴  ۱۲۳۰۷  ۲۸  ۲۲۰۳۸  ۴۶۹۶۸................................................................  قم

  ۱۱۲۶۱  ۱۴۶۳  ۱۱۲۸۳۳  ۸۰۶۷۲  ۱۸۵۲۸  ۱۳۶۳۳  ۵۲  ۱۶۶۹۹  ۵۰۶۶۶................................................................  كردستان

  ۲۲۹۳۳  ۳۸۰۷  ۱۹۸۹۲۹  ۱۶۷۹۹۱  ۱۲۳۱۰  ۱۸۶۲۸  ۳۷  ۳۱۸۶۷  ۵۵۰۰۶................................................................  كرمان

  ۱۴۲۸۶  ۴۹۶  ۱۶۳۶۳۱  ۱۳۴۴۸۶  ۱۵۷۸۹  ۱۳۳۵۶  ۱۹۶  ۲۳۲۰۳  ۵۵۴۰۶................................................................  كرمانشاه

  ۵۵۵۵  ۲۷۹  ۶۲۱۶۴  ۵۳۴۲۴  ۱۸۱۴  ۶۹۲۶  ۳۵۴  ۸۲۹۷  ۳۲۵۳................................  بويراحمد و كهگيلويه

  ۱۴۹۵۶  ۳۸۰۰  ۱۲۷۶۲۲  ۱۰۸۴۰۷  ۸۹۷۶  ۱۰۲۳۹  ۳۹۸  ۲۴۰۱۴  ۴۶۷۰۰................................................................  گلستان

  ۴۲۱۵۲  ۲۰۶۷۶  ۲۱۳۸۳۷  ۱۴۵۰۴۰  ۴۸۱۰۲  ۲۰۶۹۵  ۴۳  ۴۷۸۲۵  ۹۱۰۳۵................................................................  گيالن

  ۱۷۸۲۴  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰۳۲  ۹۵۹۶۶  ۱۱۹۳۰  ۱۱۱۳۶  ۳۱۸  ۲۰۲۹۷  ۳۵۶۹۶................................................................  لرستان

  ۳۹۲۳۹  ۱۴۷۹۶  ۳۴۴۲۸۷  ۲۹۶۷۵۶  ۲۵۸۹۵  ۲۱۶۳۶  ۳۱۱  ۶۹۸۴۶  ۱۳۷۷۸۶................................................................  مازندران

  ۱۴۷۴۷  ۳۹۲۴  ۱۲۹۷۷۶  ۱۰۴۱۸۸  ۱۷۴۲۸  ۸۱۶۰  ۱۵۲  ۲۱۱۰۸  ۵۲۵۹۵................................................................  مركزي

  ۱۲۶۶۲  ۷۷۷۶  ۱۳۹۳۴۴  ۱۱۵۳۳۵  ۱۲۹۲۷  ۱۱۰۸۲  ۹۲  ۲۰۷۰۴  ۳۲۳۳۸................................................................  هرمزگان

  ۱۸۷۳۹  ۱۳۶۷  ۱۲۳۷۸۲  ۹۲۲۱۴  ۲۱۹۷۰  ۹۵۹۸  ۸۷۹  ۲۲۱۲۹  ۶۶۳۹۵................................................................  همدان

  ۹۴۱۵  ۱۴۶۷  ۱۰۷۵۸۴  ۸۲۱۲۵  ۱۴۴۱۸  ۱۱۰۴۱  ۱۸۰  ۲۸۳۸۰  ۴۵۲۳۴................................................................  يزد
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  )دنباله( كشور امالك و اسناد ثبت دفاتر در شده ثبت معامالت انواع تعداد -١١-١٠

  معامالت جمع  ساير  نامه رضايت  نامه تعهد  نامه اقرار  اقاله  نامه تقسيم  اجاره  استان و سال

۱۳۹۳  .................................................۲۳۵۱۴۶  ۲۵۸۱۳  ۶۳۹۵  ۵۷۵۷۰۸  ۱۶۱۱۵۲۳  ۵۳۷۴۳۵  ۱۳۳۰۳۶  ۱۶۰۹۱۴۶۰  
  ۸۱۶۳۰۵  ۹۷۸۰  ۴۰۳۷۱  ۹۴۴۴۹  ۳۰۱۱۵  ۲۸۷  ۳۳۶  ۶۰۰۸................................................  شرقي آذربايجان

  ۵۶۴۹۴۰  ۴۴۹۳  ۱۹۸۵۲  ۹۲۱۷۶  ۹۸۸۶  ۲۸۱  ۱۵۹  ۵۲۱۶.................................................  غربي آذربايجان

  ۲۷۰۷۷۴  ۲۲۵۵  ۱۰۶۱۵  ۳۰۲۶۳  ۵۳۷۰  ۷۹  ۳۹۵  ۴۶۴۱................................................................  اردبيل

  ۱۱۰۶۹۰۶  ۸۰۳۹  ۴۴۸۷۵  ۷۵۷۲۰  ۲۶۳۶۲  ۵۶۳  ۱۵۳۹  ۱۱۸۷۶................................................................  اصفهان

  ۵۰۷۷۶۵  ۲۳۳۱  ۱۲۷۵۳  ۱۷۹۶۳  ۲۰۳۶۸  ۱۲۴  ۶۵۹  ۲۹۱۲................................................................  البرز

  ۶۸۷۱۷  ۹۲۴  ۳۶۲۳  ۱۹۸۲۵  ۳۸۹۱  ۱۶  ۳۹  ۲۹۲................................................................  ايالم

  ۲۱۵۲۰۹  ۴۰۵۱  ۸۲۳۰  ۲۷۶۰۰  ۱۳۸۴۹  ۲۵۰  ۱۵۹  ۴۰۳۳................................................................  بوشهر

  ۴۱۴۵۶۱۶  ۱۸۶۵۸  ۷۵۰۹۵  ۱۷۶۵۹۴  ۱۳۲۳۲۵  ۱۱۹۹  ۱۲۲۹۲  ۳۶۶۲۴................................................................  تهران

  ۱۵۴۵۷۷  ۲۳۷۶  ۵۳۵۹  ۱۵۶۳۴  ۵۸۷۷  ۷۴  ۱۷۸  ۲۷۹۵................................  بختياري و چهارمحال

  ۸۸۷۲۷  ۶۶۸  ۳۱۳۳  ۲۱۵۹۱  ۲۸۷۳  ۳۹  ۱۶۰  ۲۱۹۰..................................................  جنوبي خراسان

  ۱۱۹۸۶۸۳  ۱۲۲۰۷  ۳۴۱۹۷  ۱۱۳۹۰۳  ۴۸۷۶۰  ۲۸۹  ۱۲۸۳  ۴۴۶۷۷..................................................  رضوي خراسان

  ۱۰۱۸۲۵  ۱۷۷۵  ۳۷۶۷  ۱۴۶۴۰  ۲۳۸۱  ۴۵  ۲۱۴  ۲۷۴۶..................................................  شمالي خراسان

  ۷۴۴۹۷۱  ۷۰۳۳  ۴۴۲۵۲  ۱۲۰۷۵۳  ۵۷۷۷۱  ۲۳۶  ۵۳۱  ۸۰۲۷.............................................................  خوزستان

  ۱۶۵۳۲۸  ۲۱۷۸  ۴۱۴۲  ۱۶۱۹۷  ۴۲۷۶  ۱۱۰  ۳۰۰  ۳۹۱۴................................................................  زنجان

  ۱۴۲۹۸۸  ۱۲۲۰  ۵۳۳۷  ۱۴۷۶۳  ۳۷۳۱  ۱۴۳  ۳۸۸  ۶۵۱۷................................................................  سمنان

  ۲۲۷۵۸۸  ۱۲۲۵  ۷۳۶۷  ۴۶۰۰۹  ۱۴۰۸۷  ۳۹  ۱۵۳  ۲۰۴۲................................  بلوچستان و سيستان

  ۹۷۴۳۲۰  ۱۱۱۴۰  ۳۶۵۴۶  ۱۴۹۹۶۲  ۳۴۳۶۸  ۴۷۶  ۱۲۶۳  ۲۰۱۸۸................................................................  فارس

  ۲۶۵۴۴۷  ۲۳۹۲  ۸۱۹۶  ۲۰۵۱۸  ۱۱۳۷۰  ۱۷۷  ۸۵۲  ۴۶۴۷................................................................  قزوين

  ۲۶۴۲۲۷  ۱۵۸۳  ۸۲۷۷  ۲۲۸۳۰  ۷۶۰۱  ۱۷۴  ۱۸۹  ۳۶۲۰................................................................  قم

  ۲۵۵۷۱۸  ۲۳۴۸  ۹۹۵۱  ۳۷۱۰۱  ۱۱۱۹۱  ۶۴  ۳۳۰  ۱۷۵۹.............................................................  كردستان

  ۴۳۱۳۶۹  ۴۹۱۰  ۲۰۰۸۷  ۷۰۲۳۲  ۱۱۲۱۲  ۲۶۱  ۳۷۵  ۱۱۷۱۳................................................................  كرمان

  ۳۷۴۸۰۴  ۴۲۹۱  ۱۴۸۴۳  ۷۱۴۱۶  ۱۸۳۳۳  ۱۰۳  ۲۲۳  ۸۳۷۷..............................................................  كرمانشاه

  ۱۱۵۹۸۷  ۱۳۷۵  ۴۹۴۶  ۲۵۴۲۰  ۳۸۴۹  ۴۶  ۷۳  ۳۷۶................................  بويراحمد و كهگيلويه

  ۲۸۱۹۳۲  ۲۵۶۸  ۹۶۹۴  ۳۲۹۴۷  ۱۲۸۸۷  ۸۲  ۴۳۵  ۵۸۲۹................................................................  گلستان

  ۵۵۴۱۴۳  ۳۰۶۲  ۳۲۷۰۵  ۶۷۳۶۱  ۲۵۲۷۷  ۲۳۶  ۸۲۱  ۹۱۱۳................................................................  گيالن

  ۲۶۴۸۵۵  ۱۶۷۵  ۱۱۶۴۹  ۴۱۰۵۹  ۱۱۵۳۴  ۱۷۴  ۱۷۵  ۴۲۴۲................................................................  لرستان

  ۷۲۹۱۹۸  ۱۱۴۱۴  ۲۰۶۰۵  ۶۱۰۲۸  ۲۱۳۴۵  ۲۳۸  ۱۱۱۳  ۷۱۹۰..............................................................  مازندران

  ۲۶۳۱۱۹  ۲۷۱۹  ۹۱۸۵  ۱۷۴۹۹  ۷۵۹۵  ۱۴۱  ۴۷۶  ۳۲۰۲................................................................  مركزي

  ۲۸۴۲۷۶  ۸۹۵  ۱۰۲۵۰  ۵۰۹۵۷  ۷۶۷۹  ۶۲  ۱۵۱  ۱۳۶۶..............................................................  هرمزگان

  ۲۷۵۵۶۲  ۱۴۰۲  ۸۰۴۷  ۲۲۰۹۹  ۵۷۲۹  ۵۴  ۳۱۶  ۴۶۲۴................................................................  همدان

  ۲۳۵۵۸۴  ۲۰۴۹  ۹۴۸۶  ۲۳۰۱۴  ۳۸۱۶  ۳۳۳  ۲۳۶  ۴۳۹۰................................................................  يزد

  . ريزي برنامه و بودجه دفتر. كشور امالك و اسناد ثبت سازمان -  مأخذ



  و هتلداريبازرگانی آمارهاي   -11                                                                                                                      1393 -سالنامه آماري کشور 

٤٣٥ 

)                  ريال ميليون(                                       اسفند پايان در توليدكنندگان نياز تأمين تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١١
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  شرح

          )۱(شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۱۷۶۶  ۲۵۹۷۰۹  ۱۷۵۴۷  ۴۵۷۲۶۳  

۱۳۸۰   ................................................................................................................................۲۷۶۶  ۳۵۵۳۵۴  ۲۹۷۶۵  ۷۰۹۸۸۸  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۳۷۱۶  ۳۹۱۹۵۳  ۴۱۳۹۳  ۹۲۰۲۰۱  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۳۷۹۸  ۳۸۳۸۳۳  ۴۸۱۳۵  ۱۰۴۴۲۹۱  

۱۳۹۰)۲(  ................................................................................................................................۳۸۴۸  ۲۴۲۷۷۰  ۴۸۴۶۳  ۷۷۹۲۵۲  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۳۸۷۵  ۴۰۷۸۸۹  ۴۹۵۱۴  ۸۰۱۴۶۷  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۳۹۳۴  ۴۰۰۰۱۰  ۵۷۳۴۴  ۸۰۳۱۸۴  

۱۳۹۳  ........................................................................................................................۳۹۴۷  ۴۰۷۱۱۳  ۵۷۹۵۰  ۹۳۱۸۴۱  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵)۳(  ................................................................................................................................۱۲  ۷۰۹  ۱۰۳  ۹۰۱۲  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۹۵  ۳۱۹۷  ۷۶۶  ۱۲۳۳۷  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۳۵۳  ۸۸۵۷  ۲۹۸۴  ۲۳۸۷۰  

۱۳۸۹)۴(  ................................................................................................................................۳۲  ۸۶۲  ۴۷۱  ۱۸۲۴  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۲۳  ۶۳۳  ۴۳۹  ۴۷۵  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۵۶  ۱۱۶۳  ۱۰۵۲  ۱۳۸۳  

۱۳۹۲)۴(  ................................................................................................................................۱  ۷  ۷  ۶۶۰  

۱۳۹۳  ........................................................................................................................۱  ۷  ۷  ۴۰  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵)۳(  ................................................................................................................................۸۵۴  ۲۰۵۰۹۷  ۱۲۷۱۲  ۴۳۷۸۵۵  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۱۴۸۹  ۲۷۴۲۱۲  ۲۰۶۶۶  ۵۱۸۰۶۲  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۲۰۸۴  ۲۹۹۹۰۴  ۲۸۱۸۶  ۷۱۳۸۷۳  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۲۰۵۹  ۲۵۷۳۵۸  ۳۱۰۲۷  ۸۰۱۵۲۹  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۱۸۳۸  ۲۳۰۷۸۴  ۲۵۲۳۰  ۵۳۱۵۶۵  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۱۶۷۸  ۲۴۱۴۹۹  ۲۳۴۵۲  ۵۴۴۸۱۲  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۱۶۴۷  ۲۳۱۳۸۸  ۳۱۱۰۹  ۶۳۴۲۴۴  

۱۳۹۳  ........................................................................................................................۱۶۴۰  ۲۴۳۸۲۵  ۳۵۶۷۱  ۹۶۱۲۱۷  
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436 

 

  )     ريال ميليون(                          )دنباله( اسفند پايان در كنندگان توليد نياز تأمين تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١١
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  استان

  ۲۱۸۲۷  ۱۵۶۴  ۱۳۴۴۴  ۱۳۱    ...............................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۱۴۱۷۱  ۸۸۶  ۳۵۶۶  ۴۰    ................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۵  ۱۵۴  ۴۸  ۳    .................................................................................................................  اردبيل
  ۱۱۲۴۲۷  ۶۹۲۴  ۲۴۰۷۹  ۱۲۷    ...............................................................................................................  اصفهان
  ۶۶۳۹  ۱۱۴۱  ۲۱۰۵  ۱۹    .....................................................................................................................  البرز
  ۸۹۷۴  ۴۵  ۱۴۵  ۸    ....................................................................................................................  ايالم
  ۲۴۳۶۹  ۸۵۲  ۵۳۳۰  ۴۲    ..................................................................................................................  بوشهر
  ۳۹۳۷۰۴  ۷۸۰۰  ۳۰۲۹۷  ۱۷۸    ..................................................................................................................  تهران

  ۸۷۷  ۴۳۱  ۷۴۵  ۱۷    .....................................................................................  بختياري و چهارمحال
  ۷۹۳۲  ۱۸۵  ۳۳۴۶  ۲۳    .................................................................................................  جنوبي خراسان
  ۸۲۷۳۶  ۱۴۶۵  ۱۹۷۶۷  ۱۷۷    .................................................................................................  رضوي خراسان
  ۹۸۱  ۱۲۴  ۱۰۳۱  ۱۴    .................................................................................................  شمالي خراسان
  ۶۳۵۲  ۱۳۵۷  ۵۶۲۲  ۵۳    ............................................................................................................  خوزستان

  ۲۰۳۶  ۵۹  ۸۱۱  ۱۵    ..................................................................................................................  زنجان
  ۹۱۹۵  ۵۳۱  ۱۶۳۷  ۲۷    ................................................................................................................  سمنان
  ۲۴۰۴  ۱۷۲۰  ۶۸۶۸  ۸۰    .......................................................................................  بلوچستان و سيستان
  ۱۵۵۰۹  ۲۰۸۸  ۱۲۱۹۱  ۹۸    ..................................................................................................................  فارس
  ۱۶۵۲۴  ۱۲۰  ۱۴۸۸  ۱۱    ..................................................................................................................  قزوين

  ۲۴۱۸۷  ۱۰۲  ۱۶۸۴  ۱۵    ........................................................................................................................  قم
  ۱۶۷۷  ۲۷۸  ۲۹۰۷  ۴۵    ............................................................................................................  كردستان
  ۲۲۳۳۹  ۶۱۵  ۷۲۱۰۰  ۷۴    .................................................................................................................  كرمان

  ۶۴۷  ۱۵۶۰  ۱۴۸۰  ۳۵    .............................................................................................................  كرمانشاه
  ۱۰۹  ۶۷  ۶۷  ۲    ......................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۲۰۰۸۰  ۴۵۴  ۲۷۰۲  ۳۳    ...............................................................................................................  گلستان
  ۴۷۲۲  ۴۰۱  ۲۵۹۰  ۴۳    ..................................................................................................................  گيالن
  ۲۲۹۶  ۱۶۴  ۱۳۰۴  ۳۷    ................................................................................................................  لرستان
  ۲۳۹۱۴  ۱۳۸۴  ۱۰۳۶۳  ۱۳۲    .............................................................................................................  مازندران
  ۲۳۷۲  ۱۰۵  ۱۶۷۳  ۲۴    ................................................................................................................  مركزي

  ۲۴۹۳  ۲۶۱۴  ۵۸۸۱  ۷۲    .............................................................................................................  هرمزگان
  ۲۶۸۷  ۱۵۰  ۲۸۳۹  ۱۹    ................................................................................................................  همدان

  ۱۲۷۰۳۲  ۳۳۱  ۵۷۱۵  ۴۶    .......................................................................................................................  يزد

  . باشد مي اجرا دست در و غيرفعال فعال، هاي تعاوني شامل) ۱
  .است گرفته قرار نظر تجديد مورد ذيربط سازمان توسط ارقام)۲
  . است خدماتي صنوف نياز تأمين هاي تعاوني شامل) ۳
  . باشد مي فعال غير يا و فعال بصورت ها تعاوني اين وضعيت تغيير دليل به ۱۳۹۲ و ۱۳۸۹ سال در اجرا دست در هاي تعاوني تعداد كاهش)۴

  ). پ. ر( اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -  مأخذ
  . راهبردي اطالعات و آمار مرکز.   اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت.اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -       



  و هتلداريبازرگانی آمارهاي   -11                                                                                                                      1393 -سالنامه آماري کشور 

٤٣٧ 

)                  ريال ميليون(                                    اسفند پايان در كنندگان مصرف نياز تأمين تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١٢
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  شرح

          )۱( شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۸۵۵۶  ۶۰۷۹۵۲۶  ۸۸۹۴۰  ۶۲۴۴۶۸۸  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۹۶۴۷  ۷۴۵۳۵۳۷  ۹۴۸۶۱  ۷۶۴۲۹۱۱  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۱۰۴۸۶  ۷۸۳۷۷۵۸  ۱۰۰۰۱۳  ۷۷۶۹۰۹۹  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۱۱۰۵۶  ۷۷۳۷۴۳۹  ۱۷۹۲۷۴  ۱۱۳۸۶۸۲۲  

۱۳۹۰)۲(  ................................................................................................................................۱۱۱۱۲  ۸۵۷۶۵۴۰  ۱۵۰۹۳۸  ۱۱۳۵۹۵۲۷  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۱۱۱۲۸  ۸۲۸۴۳۴۶  ۱۸۳۰۵۹  ۹۷۴۹۸۲۲  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۱۱۱۰۹  ۸۴۵۰۵۱۷  ۲۰۷۸۱۷  ۱۱۰۴۸۴۰۳  

۱۳۹۳  ................................................................................................۱۱۱۲۴  ۸۰۸۰۶۱۸  ۲۰۵۳۸۸  ۹۴۰۰۸۰۹  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵   ................................................................................................................................۲۱  ۶۰۳۳  ۹۱  ۴۵۳۳  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۳۳  ۱۰۲۰۸  ۳۹۹  ۵۱۸۳  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۱۵۰  ۲۶۲۹۹  ۱۱۰۸  ۱۱۸۱۷  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۲۹  ۳۱۰۵  ۳۹۶  ۲۵۸۲  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۱۸  ۱۷۵۳  ۲۰۹  ۶۳۰  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۲۷  ۵۹۰۳۷  ۸۰۶  ۴۵۷۳  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۰  ۰  ۰  ۰  

۱۳۹۳  ................................................................................................۵  ۱۱۴۲  ۵۴  ۴۴۰  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۴۹۳۱  ۴۷۹۱۵۰۱  ۷۹۹۷۲  ۱۳۳۱۱۲۷۴  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۵۷۹۴  ۶۰۵۲۰۱۵  ۸۵۱۰۹  ۱۵۳۹۷۴۵۲  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۶۴۲۱  ۶۴۲۵۱۲۳  ۸۹۶۲۰  ۱۵۵۱۱۰۱۳  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۶۲۴۳  ۵۹۸۱۸۷۰  ۱۶۱۵۷۹  ۱۱۰۲۹۹۲۱  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۵۸۲۴  ۵۹۸۷۹۷۳  ۱۲۴۳۰۹  ۸۵۳۱۳۷۹  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۵۲۷۶  ۵۸۴۳۳۸۷  ۱۵۶۰۶۳  ۷۴۵۲۹۵۲  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۵۰۷۸  ۵۸۹۳۴۳۹  ۱۷۶۸۷۰  ۱۰۴۳۶۵۶۳  

۱۳۹۳  ................................................................................................۴۹۳۹  ۵۶۸۷۲۷۲  ۱۷۲۵۷۹  ۸۷۴۳۳۲۷  
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  ) ريال ميليون(                          )دنباله(اسفند پايان در كنندگان مصرف نياز تأمين تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١٢
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  استان

  ۴۳۵۹۹۲  ۷۹۲۶  ۲۷۶۸۳۴  ۲۶۳................................................................................................  شرقي آذربايجان

  ۲۲۱۰۱۶  ۵۰۶۹  ۲۰۶۰۹۴  ۱۰۷................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۱۹۲۰۱  ۲۲۵  ۷۸۰۵۴  ۶۵................................................................................................................................  اردبيل

  ۸۸۸۶۱۵  ۴۲۵۲  ۲۴۳۰۸۹  ۲۵۵................................................................................................................................  اصفهان

  ۱۵۱۰۴  ۱۷۷۰  ۶۴۷۵۷  ۶۳................................................................................................................................  البرز

  ۸۸۵۵  ۳۵۶  ۷۲۴۷۷  ۳۷................................................................................................................................  ايالم

  ۱۳۷۴۲  ۱۱۳۳۰  ۲۰۸۵۹۸  ۶۴................................................................................................................................  بوشهر

  ۱۳۳۱۶۵۰  ۸۳۶۹۰  ۱۱۴۳۹۳۸  ۱۴۰۷................................................................................................................................  تهران

  ۱۰۱۲۴  ۳۷۸  ۷۸۱۶  ۴۳................................................................................................  بختياري و چهارمحال

  ۲۹۶۷۱  ۳۸۵  ۵۸۴۷۹  ۶۱................................................................................................  جنوبي خراسان

  ۳۵۸۶۷۵۰  ۶۶۱۱  ۵۱۷۱۸۰  ۴۰۵................................................................................................  رضوي خراسان

  ۹۰۵۵  ۲۵۷  ۶۵۲۷۲  ۴۲................................................................................................  شمالي خراسان

  ۸۵۳۲۳  ۲۴۴۷  ۶۷۳۴۷۱  ۱۶۰................................................................................................................................  خوزستان

  ۳۲۹۰۷  ۱۶۶۱  ۳۵۶۸۲  ۶۹................................................................................................................................  زنجان

  ۲۴۶۴۳  ۴۷۲۸  ۲۵۳۰۳  ۵۱................................................................................................................................  سمنان

  ۶۹۹۹۸۳  ۳۳۵۴  ۱۱۵۷۵۵  ۱۷۳................................................................................................  بلوچستان و سيستان

  ۱۰۳۲۴۷  ۱۱۹۶۵  ۳۴۰۹۲۸  ۲۱۳................................................................................................................................  فارس

  ۱۵۴۹۹  ۳۳۳  ۴۷۴۷۱  ۴۴................................................................................................................................  قزوين

  ۲۳۰۲۱  ۳۷۳  ۹۵۰۲۹  ۳۷................................................................................................................................  قم

  ۳۸۳۶۲  ۳۵۸  ۱۰۵۳۳۲  ۱۰۱................................................................................................................................  كردستان

  ۴۲۷۵۶  ۲۵۱۴  ۱۱۰۱۱۷  ۱۸۳................................................................................................................................  كرمان

  ۳۱۸۱۵  ۷۵۴  ۷۱۵۰۱  ۱۱۴................................................................................................................................  كرمانشاه

  ۲۵۴۹  ۶۰۸  ۲۰۵۹۱  ۴۴................................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه

  ۳۹۸۷۲  ۱۸۸۶  ۱۲۸۰۱۷  ۷۴................................................................................................................................  گلستان

  ۵۹۱۶۱۲  ۲۸۲۲  ۹۲۳۱۷  ۱۲۴................................................................................................................................  گيالن

  ۱۰۷۲۱  ۲۱۷۲  ۲۵۵۶۹  ۱۳۰................................................................................................................................  لرستان

  ۲۴۵۳۹۹  ۸۶۸۱  ۲۶۳۱۴۳  ۲۴۲................................................................................................................................  مازندران

  ۱۸۶۶۱  ۵۹۳  ۵۳۲۱۹  ۸۰................................................................................................................................  مركزي

  ۳۸۳۲۳  ۳۵۱۰  ۴۱۹۷۹۶  ۱۱۹................................................................................................................................  هرمزگان

  ۶۵۰۸۸  ۸۳۷  ۶۱۷۰۲  ۶۴................................................................................................................................  همدان

  ۶۳۷۷۱  ۷۳۴  ۵۹۷۴۱  ۱۰۵................................................................................................................................  يزد

  . باشد مي اجرا دست در و غيرفعال فعال، هاي تعاوني شامل) ۱
  .است گرفته قرار نظر تجديد مورد ذيربط سازمان توسط ارقام)۲

  ). پ. ر(اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -  مأخذ
  . راهبردي اطالعات و آمار مرکز.   اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت.اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -       
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٤٣٩ 

)                  ريال ميليون(                                                                   اسفند پايان در خدماتي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -۱۳-۱۱
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  شرح

          )۱( شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................    ۲۳۵۹  ۸۰۸۱۴  ۲۸۸۳۸  ۲۵۷۳۳۷  

۱۳۸۰  .................................................................................................................    ۱۶۷۲۱  ۳۳۹۴۰۵  ۱۷۱۶۲۲  ۱۳۹۱۳۲۲  

۱۳۸۵  .................................................................................................................    ۲۲۶۴۴  ۵۱۳۹۱۴  ۲۵۶۰۱۷  ۱۶۲۰۳۵۷  

۱۳۸۹  .................................................................................................................    ۴۰۵۸۰  ۶۹۸۴۴۹  ۴۳۸۶۸۳  ۸۷۱۰۹۹۷  

۱۳۹۰  .................................................................................................................    ۴۴۶۵۱  ۶۸۸۲۴۲  ۴۶۹۰۵۶  ۱۶۷۷۷۹۸۰  

۱۳۹۱  .................................................................................................................    ۴۷۶۴۶  ۸۳۹۸۱۸  ۵۲۸۲۰۶  ۱۱۳۹۲۰۵۱  

۱۳۹۲  .................................................................................................................    ۴۹۹۸۱  ۸۸۱۰۴۰  ۵۷۱۵۱۹  ۱۰۵۸۰۴۰۰  

۱۳۹۳  ..............................................................................................    ۵۱۷۰۵  ۸۹۷۱۲۰  ۶۰۲۶۵۷  ۱۱۲۹۲۹۶۳  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................    ۴۵  ۶۹۹  ۳۵۱  ۳۴۱۴  

۱۳۸۰  .................................................................................................................    ۴۵۵  ۱۰۷۱۷  ۳۷۷۹  ۳۱۸۷۲  

۱۳۸۵  .................................................................................................................    ۴۶۳۰  ۵۸۸۵۸  ۶۹۶۹۹  ۳۳۳۶۶۳  

۱۳۸۹  .................................................................................................................    ۶۴۷۱  ۷۶۳۰۴  ۵۷۸۱۴  ۴۳۷۷۲۳  

۱۳۹۰  .................................................................................................................    ۶۱۵۸  ۶۹۴۷۲  ۶۰۳۰۴  ۲۹۰۱۹۵  

۱۳۹۱  .................................................................................................................    ۸۰۷۰  ۹۸۹۰۳  ۹۹۷۳۱  ۵۲۴۳۴۲  

۱۳۹۲  .................................................................................................................    ۶۹۵۸  ۱۰۵۸۰۰  ۸۶۵۷۱  ۸۱۹۹۲۳  

۱۳۹۳  ..............................................................................................    ۶۶۹۳  ۹۱۹۰۴  ۸۵۶۴۲  ۸۶۱۰۱۵  

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵  .................................................................................................................    ۱۰۹۷  ۵۹۹۶۵  ۲۲۴۸۶  ۲۲۴۴۹۵  

۱۳۸۰  .................................................................................................................    ۴۳۴۹  ۱۵۵۰۸۴  ۶۱۵۶۰  ۶۲۲۸۷۸  

۱۳۸۵   ................................................................................................................    ۱۲۰۲۷  ۳۷۴۹۳۲  ۱۳۹۳۱۱  ۱۰۳۸۵۹۴  

۱۳۸۹  .................................................................................................................    ۲۱۳۵۰  ۴۴۸۴۴۱  ۲۲۵۴۸۰  ۷۶۲۷۷۴۰  

۱۳۹۰  .................................................................................................................    ۲۱۱۴۴  ۴۷۰۷۷۵  ۲۱۶۹۸۰  ۱۰۱۷۴۴۹۹  

۱۳۹۱  .................................................................................................................    ۲۰۴۱۷  ۴۹۳۸۵۲  ۲۱۸۷۳۷  ۹۹۲۹۴۱۵  

۱۳۹۲  .................................................................................................................    ۲۰۹۶۳  ۴۹۱۶۶۵  ۲۵۰۲۴۰  ۸۵۶۵۴۹۱  

۱۳۹۳  ..............................................................................................    ۲۰۵۰۶  ۴۹۰۹۹۹  ۲۵۸۴۸۶  ۸۹۸۴۹۲۱  
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)                  ريال ميليون(                                          )              دنباله(اسفند پايان در خدماتي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -۱۳-۱۱
   سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد  شرح

  ۲۴۳۶۷۶  ۱۲۹۹۷  ۲۹۲۹۸  ۱۲۶۵...............................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۶۸۸۴۹  ۶۰۵۷  ۹۳۴۲  ۴۳۳................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۳۶۲۸۰  ۳۹۹۶  ۴۶۹۷  ۴۵۴.................................................................................................................  اردبيل
  ۱۸۲۹۳۵  ۶۲۱۲  ۱۵۶۹۳  ۵۷۳...............................................................................................................  اصفهان
  ۷۵۵۹۲  ۳۸۲۹  ۹۳۷۸  ۲۱۰.....................................................................................................................  البرز
  ۲۴۷۰۲  ۱۸۷۳  ۲۷۰۹  ۳۵۹....................................................................................................................  ايالم
  ۴۱۸۸۷  ۱۷۷۳۴  ۱۰۲۳۱  ۶۸۳..................................................................................................................  بوشهر
  ۲۱۸۱۴۱۸  ۳۹۲۱۷  ۱۴۵۱۲۰  ۱۷۰۵..................................................................................................................  تهران

  ۱۹۷۴۲  ۲۹۶۱  ۳۷۴۵  ۳۸۳.....................................................................................  بختياري و چهارمحال
  ۱۷۵۶۳  ۲۳۷۳  ۳۸۳۷  ۳۲۳................................................................................................  جنوبي خراسان
  ۴۹۵۲۶۴  ۳۷۳۷۴  ۵۴۹۲۲  ۲۲۲۸................................................................................................  رضوي خراسان
  ۵۱۸۷۷  ۴۵۳۱  ۷۷۸۳  ۳۸۸................................................................................................  شمالي خراسان
  ۸۹۷۹۶۹  ۲۰۳۲۴  ۱۷۸۸۴  ۱۰۸۱............................................................................................................  خوزستان

  ۷۸۹۱۲  ۴۰۳۶  ۱۶۹۹۹  ۴۴۶..................................................................................................................  زنجان
  ۵۸۸۷۹  ۱۹۴۱  ۱۸۸۷  ۱۹۶................................................................................................................  سمنان
  ۶۲۵۳۵  ۶۹۱۵  ۵۷۶۷  ۵۱۳.......................................................................................  بلوچستان و سيستان
  ۱۹۹۵۲۱  ۱۴۳۲۶  ۲۰۸۰۱  ۱۳۶۰..................................................................................................................  فارس
  ۳۹۱۴۲  ۷۰۷  ۱۳۱۷  ۸۰..................................................................................................................  قزوين

  ۱۱۱۸۲۰  ۲۴۲۹  ۴۱۵۷  ۱۸۱........................................................................................................................  قم
  ۲۶۵۶۰  ۲۴۸۳  ۵۱۷۹  ۳۴۹............................................................................................................  كردستان
  ۴۹۳۹۷۴  ۷۴۷۲  ۱۲۰۳۰  ۱۰۱۷.................................................................................................................  كرمان

  ۵۱۸۲۷  ۶۱۸۱  ۵۹۳۳  ۵۹۹.............................................................................................................  كرمانشاه
  ۱۳۵۰۲  ۲۹۸۵  ۳۱۱۰  ۳۷۸......................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۵۳۶۲۰  ۵۴۱۲  ۹۸۶۷  ۶۳۳...............................................................................................................  گلستان
  ۲۲۹۱۵۶  ۵۲۷۳  ۱۰۹۴۴  ۶۲۱..................................................................................................................  گيالن
  ۳۵۲۷۷۷  ۶۷۰۵  ۹۲۰۶  ۶۹۵................................................................................................................  لرستان
  ۱۷۹۶۳۵  ۱۲۶۳۵  ۳۳۶۲۶  ۱۲۵۷.............................................................................................................  مازندران
  ۱۱۰۵۸۴  ۲۵۴۸  ۷۷۵۹  ۳۶۲................................................................................................................  مركزي

  ۴۸۶۴۶  ۸۲۰۴  ۸۷۲۵  ۸۰۲.............................................................................................................  هرمزگان
  ۱۵۶۵۷  ۳۷۳۵  ۴۳۳۹  ۳۶۲................................................................................................................  همدان

  ۲۲۲۰۴۲۰  ۵۰۲۱  ۱۴۷۱۴  ۵۷۰.......................................................................................................................  يزد

  . باشد مي اجرا دست در و فعال غير فعال، هاي تعاوني شامل) ۱
  ). پ. ر. (اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -  مأخذ

  . راهبردي اطالعات و آمار مرکز.   اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت.اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -        
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٤٤١ 

  )ريال ميليون(                                                                      اسفند پايان در تعاوني هاي اتحاديه انواع عمومي مشخصات -١١-١٤
   سرمايه  شاغالن  عضو تعاوني هاي شركت  تعداد  شرح

          )۱( شده ثبت تعاوني هاي اتحاديه
۱۳۷۵  ..............................................................................................................    ۲۴۶  ۷۵۶۳  ۷۷۹  ۲۴۴۶۱  
۱۳۸۰  ..............................................................................................................    ۴۱۸  ۱۶۳۷۸  ۲۰۰۲  ۹۶۵۵۳۹  
۱۳۸۵  ..............................................................................................................    ۶۴۳  ۲۸۳۰۷  ۶۲۵۰  ۱۱۴۸۴۸۵  
۱۳۸۹  ..............................................................................................................    ۹۸۰  ۴۲۷۱۰  ۹۲۶۳  ۱۱۶۸۹۸۸  
۱۳۹۰  ..............................................................................................................    ۱۰۴۸  ۴۴۷۳۰  ۹۹۳۰  ۱۵۷۱۸۷۶  
۱۳۹۱  ..............................................................................................................    ۱۰۸۴  ۹۴۰۱۷۳  ۱۰۵۶۶  ۵۴۴۸۰۰۶۴  
۱۳۹۲  ..............................................................................................................    ۱۱۲۱  ۵۲۴۵۶  ۱۱۹۰۸  ۱۹۰۳۱۰۹  
۱۳۹۳   ...........................................................................................    ۱۱۳۸  ۱۶۰۳۷۱  ۱۲۷۶۵  ۲۴۳۸۳۹۳  

          اجرا دست در تعاوني هاي اتحاديه
۱۳۷۵  .................................................................................................................۶  ۱۲۸  ۹  ۲۱۹  
۱۳۸۰  .................................................................................................................۴۵  ۵۳۵  ۳۵۵  ۹۷۳  
۱۳۸۵  .................................................................................................................۱۰۰  ۲۴۹۵  ۸۲۷  ۳۳۵۷۱  
۱۳۸۹  .................................................................................................................۱۱  ۹۸  ۶۹  ۴۲۵  
۱۳۹۰  .................................................................................................................۸  ۶۸  ۵۶  ۹۰  
۱۳۹۱  .................................................................................................................۰  ۰  ۰  ۰  
۱۳۹۲  .................................................................................................................۱  ۱۳  ۴  ۱۳۰  
۱۳۹۳  ..............................................................................................۰  ۰  ۰  ۰  

          فعال تعاوني هاي اتحاديه
۱۳۷۵  .................................................................................................................۱۸۹  ۶۴۱۰  ۷۶۲  ۲۳۰۱۳  
۱۳۸۰  .................................................................................................................۳۰۸  ۱۴۷۷۶  ۱۵۶۰  ۹۶۳۲۰۱  
۱۳۸۵  .................................................................................................................۴۱۵  ۲۳۸۶۲  ۴۷۳۱  ۱۱۱۰۶۲۲  
۱۳۸۹  .................................................................................................................۶۷۸  ۳۱۳۱۹  ۶۴۹۶  ۹۸۷۷۳۱  
۱۳۹۰  .................................................................................................................۶۴۵  ۵۸۸۰۹  ۵۸۳۷  ۱۲۲۴۹۹۶  
۱۳۹۱  .................................................................................................................۶۴۴  ۳۳۵۹۷  ۵۸۲۸  ۱۳۵۵۱۳۳  
۱۳۹۲  .................................................................................................................۶۲۳  ۴۱۵۲۳  ۶۹۴۳  ۱۴۸۰۴۶۷  
۱۳۹۳  ..............................................................................................۵۹۴  ۱۴۸۰۷۰  ۷۳۳۰  ۲۰۷۲۱۱۴  

  ۲۷۰۰۶  ۱۹۵۲  ۳۰۶۵  ۱۱۸........................................................................................................  )۲(كشاورزي
  ۳۵۳  ۲۲  ۶۶  ۶...........................................................................................................  )۲( معدني
  ۲۲۵۲  ۱۱۵  ۱۱۴۰۵۱  ۱۸...................................................................................................  دستباف فرش
  ۶۶۳۳۳  ۱۵۵۴  ۱۰۲۵۱  ۱۷۵...........................................................................................................  )۲( مسكن
  ۱۰۳۳۹  ۸۴۵  ۳۶۱  ۳۵..........................................................................................................  )۲( صنعتي
  ۶۸۸۷۵۲  ۴۵۶  ۹۵۵  ۴۵..............................................................................  كنندگان توليد نياز تامين
  ۷۴۸۲۸۸  ۱۴۷۱  ۱۷۱۷۶  ۸۱............................................................................كنندگان مصرف نياز تامين
  ۳۱۸۳۷۳  ۱۵۴  ۶۹۲  ۳۳...................................................................................................  )۲( ونقل حمل

  ۱۹۱۵۸۳  ۷۲۱  ۱۰۶۵  ۷۴..............................................................................................................  خدماتي
  ۱۰۳۷  ۹  ۲۴۲  ۳................................................................................................................  عمراني
  ۱۷۷۹۸  ۳۱  ۱۴۶  ۶...................................................................................................................اعتبار

  . باشد مي اجرا دست در و غيرفعال فعال، هاي اتحاديه شامل) ۱
 نقل، و حمل" و"  مسكن و ساختمان" ،" صنعت" ،" معدن"  ،" شيالت و جنگلداري كشاورزي،" هاي فصل در ربط ذي تعاوني هاي شركت تفصيلي آمار) ۲

  . است شده درج" ارتباطات و انبارداري
  ). پ. ر( تعاون وزارت - :مأخذ
  .اطالعات آوري فن و اقتصادي،دفترآمار امور و ريزي برنامه معاونت.تعاون وزارت  -       

  . راهبردي اطالعات و آمار مرکز.   اشتغال و کارآفريني توسعه معاونت.اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -        
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  )ريال ميليون -نفر هزار(                                                  اسفند پايان در روستايي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١٥
  قانوني ذخيره  سرمايه  اعضا  تعداد  استان و سال

۱۳۷۵  ....................................................................................................۲۹۸۳  ۴۴۱۱  ۲۱۲۳۷۶  ۵۹۸۴۵  
۱۳۸۰  ....................................................................................................۲۹۴۷  ۴۴۴۴  ۳۵۷۴۰۴  ۱۴۰۲۲۹  
۱۳۸۵  ....................................................................................................۲۹۳۷  ۴۵۷۰  ۵۴۴۴۸۸  ۴۴۰۷۶۵  
۱۳۸۹  ....................................................................................................۲۸۶۴  ۴۴۸۵  ۱۴۲۱۳۹۹  ۷۴۱۶۹۳  
۱۳۹۰  ....................................................................................................۲۸۵۳  ۴۴۳۲  ۱۴۹۳۲۱۵  ۷۸۰۶۲۱  
۱۳۹۱  ....................................................................................................۲۷۹۵  ۴۳۹۵  ۱۶۶۸۹۱۴  ۱۲۱۸۹۵۶  
۱۳۹۲  ....................................................................................................۲۷۶۹  ۴۳۲۶  ۱۸۰۹۵۵۴  ۱۰۸۶۳۲۳  
۱۳۹۳  ...................................................................................۲۷۷۲  ۴۳۱۵  ۲۰۲۰۱۴۶  ۱۱۰۱۶۹۴  

  ۳۹۵۷۶  ۸۱۶۲۰  ۲۱۴  ۱۷۵...............................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۶۹۶۳۳  ۱۶۲۹۶۳  ۳۵۶  ۱۴۲................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۱۳۳۸۰  ۲۵۷۳۰  ۸۲  ۸۱.................................................................................................................  اردبيل
  ۵۶۶۴۳  ۱۸۵۲۸۴  ۲۳۱  ۱۴۸...............................................................................................................  اصفهان
  ۱۱۸۲۶  ۲۵۴۸۷  ۲۲  ۱۳.....................................................................................................................  البرز
  ۱۲۳۱۱  ۱۴۶۸۴  ۴۱  ۳۶....................................................................................................................  ايالم
  ۵۱۶۰  ۳۲۸۰۰  ۷۴  ۳۲..................................................................................................................بوشهر
  ۶۹۷۵۷  ۱۸۸۷۴۱  ۵۹  ۴۸..................................................................................................................  تهران

  ۶۹۳۷  ۳۳۰۵۲  ۸۸  ۵۵.....................................................................................  بختياري و چهارمحال
  ۱۵۵۵۳  ۲۹۷۳۷  ۹۷  ۵۷................................................................................................  جنوبي خراسان
  ۱۱۸۲۱۳  ۱۳۲۸۲۸  ۳۰۵  ۲۲۲................................................................................................  رضوي خراسان
  ۱۲۵۱۵  ۲۲۵۶۱  ۶۸  ۶۰................................................................................................  شمالي خراسان
  ۱۲۵۰۸۳  ۵۳۸۵۷  ۱۹۹  ۹۷............................................................................................................خوزستان

  ۶۹۹۰۷  ۴۷۱۳۴  ۱۰۱  ۶۱..................................................................................................................  زنجان
  ۶۳۸۴  ۹۴۹۶  ۴۱  ۳۸................................................................................................................  سمنان
  ۱۳۸۷۲  ۵۰۷۰۱  ۲۱۳  ۵۲.......................................................................................بلوچستان و سيستان
  ۹۹۶۹۷  ۸۶۰۸۹  ۳۱۰  ۱۸۰..................................................................................................................  فارس
  ۷۵۵۲  ۲۰۱۸۰  ۶۸  ۴۸..................................................................................................................  قزوين

  ۶۸۷۵  ۸۱۶۴  ۱۳  ۱۱........................................................................................................................  قم
  ۲۸۳۱۱  ۷۱۵۶۸  ۱۶۳  ۹۳............................................................................................................  كردستان
  ۱۹۴۹۴  ۲۸۰۸۶  ۱۷۲  ۱۴۸.................................................................................................................  كرمان

  ۳۱۵۰۹  ۵۶۷۵۲  ۱۳۲  ۱۰۷.............................................................................................................  كرمانشاه
  ۵۴۶۸  ۱۰۶۶۲  ۷۶  ۲۸......................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۴۸۱۰۴  ۶۹۰۵۴  ۷۴  ۶۸...............................................................................................................  گلستان
  ۲۹۵۶۱  ۳۹۹۹۰  ۲۷۹  ۱۴۹..................................................................................................................  گيالن
  ۲۳۹۷۴  ۵۵۳۳۲  ۱۰۴  ۱۳۲................................................................................................................  لرستان
  ۵۹۵۷۱  ۳۳۲۶۵۶  ۲۸۰  ۱۸۳.............................................................................................................  مازندران
  ۵۰۸۳۲  ۲۸۷۹۰  ۸۲  ۹۱................................................................................................................  مركزي

  ۴۶۲۹  ۱۳۵۱۱  ۱۱۷  ۵۸.............................................................................................................هرمزگان
  ۱۷۵۶۰  ۵۸۴۷۰  ۱۸۲  ۱۲۰................................................................................................................  همدان

  ۲۱۸۰۷  ۴۴۱۶۷  ۷۲  ۳۹.......................................................................................................................  يزد
  ).پ. ر. (روستايي تعاون مركزي سازمان -  مأخذ

  .كامپيوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مديريت. روستايي تعاون مركزي سازمان -        
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٤٤٣ 

  )ريال ميليون -نفر(                                                 اسفند پايان در زنان روستايي تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١١-١٦
  قانوني ذخيره  سرمايه  اعضا  تعداد  استان و سال

۱۳۷۵  ................................................................................................-  -  -  -  
۱۳۸۰  ................................................................................................۱۳۱  ۲۸۰۳۳  ۲۷۹۳  ۴۳۴  
۱۳۸۵  ................................................................................................۲۰۹  ۵۰۰۳۸  ۷۷۴۳  ۳۱۷۸  
۱۳۸۹  ................................................................................................۳۱۱  ۶۰۵۲۰  ۱۵۲۴۵  ۱۲۲۹۱  
۱۳۹۰  ................................................................................................۳۱۴  ۸۱۹۳۰  ۱۵۵۴۴  ۱۴۳۰۷  
۱۳۹۱  ................................................................................................۳۱۲  ۶۰۵۵۱  ۱۹۳۷۳  ۱۹۸۳۹  
۱۳۹۲  ................................................................................................۳۰۶  ۵۸۹۸۶  ۲۰۵۲۲  ۱۸۸۶۵  
۱۳۹۳  ................................................................................................۳۰۱  ۵۸۰۳۴  ۲۲۲۵۸  ۲۴۱۴۱  

  ۵۰۳  ۷۶۶  ۲۳۷۷  ۷................................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۶۵۲  ۳۱۰  ۱۰۶۲  ۱۱................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۱۰۱  ۳۲۳  ۱۲۴۶  ۷................................................................................................................................  اردبيل
  ۱۳۲۰  ۲۰۸۸  ۲۲۳۱  ۱۳................................................................................................................................  اصفهان
  ۰  ۹۴  ۱۵۸  ۳................................................................................................................................  البرز
  ۲۶۸  ۶۷۵  ۱۴۹۱  ۵................................................................................................................................  ايالم
  ۲۱  ۴۶  ۳۷۹  ۶................................................................................................................................  بوشهر
  ۱۱۱  ۸۶  ۹۶۳  ۳................................................................................................................................  تهران

  ۱۰۵۰  ۱۲۸۵  ۴۳۷۳  ۱۴................................................................................................  بختياري و چهارمحال
  ۹۰۳  ۱۵۴۵  ۲۸۳۷  ۱۹................................................................................................  جنوبي خراسان
  ۲۴۶۳  ۱۵۲۸  ۵۱۵۵  ۳۰................................................................................................  رضوي خراسان
  ۶۲  ۱۸  ۱۹۱  ۲................................................................................................  شمالي خراسان
  ۳۱۹۶  ۱۳۲۱  ۴۵۱۱  ۱۱................................................................................................................................  خوزستان

  ۱۱۱  ۸۵  ۳۸۵  ۲................................................................................................................................  زنجان
  ۶۹۸  ۱۶۴۱  ۱۳۹۷  ۱۶................................................................................................................................  سمنان
  ۷۴  ۲۳۹  ۷۶۳  ۳................................................................................................  بلوچستان و سيستان
  ۱۴۸۳  ۱۳۲۹  ۵۶۷۰  ۳۰................................................................................................................................  فارس
  ۱۷۲  ۳۴۰  ۳۰۹  ۶................................................................................................................................  قزوين

  ۶۵۰  ۵۶  ۵۳۱  ۴................................................................................................................................  قم
  ۱۴  ۴۱  ۳۸۴  ۳................................................................................................................................  كردستان
  ۲۹۹۸  ۴۸۰  ۳۹۶۶  ۲۷................................................................................................................................  كرمان

  ۶۶۵  ۷۰۷  ۲۴۴۸  ۱۵................................................................................................................................  كرمانشاه
  ۳۶۵  ۷۳۴  ۵۳۹۵  ۷................................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۱۷۵۶  ۲۱۰۴  ۱۵۲۸  ۸................................................................................................................................  گلستان
  ۶۰۷  ۵۹۵  ۲۰۸۹  ۹................................................................................................................................  گيالن
  ۸۱۲  ۳۰۷  ۱۰۲۳  ۸................................................................................................................................  لرستان
  ۲۲۰۹  ۲۰۹۹  ۱۴۲۵  ۱۱................................................................................................................................  مازندران
  ۶۵۵  ۱۰۶۸  ۱۱۷۵  ۱۰................................................................................................................................  مركزي

  ۲۶  ۱۹۸  ۱۸۴۶  ۶................................................................................................................................  هرمزگان
  ۴۱  ۱۱۴  ۳۹۴  ۳................................................................................................................................  همدان

  ۱۵۲  ۳۴  ۳۲۲  ۲................................................................................................................................  يزد
  ).پ. ر. (روستايي تعاون مركزي سازمان -  مأخذ

  .كامپيوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مديريت. روستايي تعاون مركزي سازمان -        
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  )ريال ميليون(                                                                  اسفند پايان در روستايي تعاوني هاي اتحاديه عمومي مشخصات- ١١-١٧
  قانوني ذخيره  سرمايه  اعضا  تعداد  استان و سال

۱۳۷۵  ....................................................................................................۲۳۲  ۲۹۷۵  ۶۳۶۰۸  ۴۸۷۹۵  
۱۳۸۰  ....................................................................................................۲۵۵  ۳۰۰۴  ۱۱۷۵۰۴  ۱۴۱۴۷۲  
۱۳۸۵  ....................................................................................................۲۷۸  ۳۰۱۲  ۲۲۶۳۰۱  ۳۴۱۰۴۶  
۱۳۸۹  ....................................................................................................۳۰۱  ۲۹۹۷  ۲۹۹۶۰۸  ۵۸۰۴۳۸  
۱۳۹۰  ....................................................................................................۳۰۱  ۲۹۳۲  ۴۰۴۱۹۹  ۶۳۲۰۱۲  
۱۳۹۱  ....................................................................................................۳۰۳  ۲۸۹۵  ۴۸۳۶۳۳  ۶۸۹۴۳۲  
۱۳۹۲  ....................................................................................................۲۹۸  ۲۸۶۰  ۵۹۳۵۰۸  ۸۰۶۴۳۴  
۱۳۹۳  ...................................................................................۲۹۶  ۲۷۷۲  ۶۳۱۵۸۱  ۸۳۹۶۲۷  

  ۳۶۵۵۳  ۶۳۸۷۴  ۱۷۷  ۱۶...............................................................................................  شرقي آذربايجان
  ۳۱۲۶۴  ۷۳۴۳۰  ۱۴۵  ۱۷................................................................................................  غربي آذربايجان

  ۱۵۴۵۸  ۱۰۵۳۶  ۸۱  ۹.................................................................................................................  اردبيل
  ۵۶۸۲۳  ۹۳۴۰۸  ۱۵۱  ۲۰...............................................................................................................  اصفهان
  ۳۵۰۴  ۱۱۰۱  ۱۳  ۲.....................................................................................................................  البرز
  ۵۸۵۱  ۲۴۸۴  ۴۸  ۵....................................................................................................................  ايالم
  ۳۰۷۴  ۵۵۴۱  ۳۲  ۴..................................................................................................................  بوشهر
  ۱۶۵۳۰  ۱۵۱۹۷  ۴۵  ۸..................................................................................................................  تهران

  ۱۰۵۱۰  ۶۹۹۱  ۶۲  ۵.....................................................................................  بختياري و چهارمحال
  ۷۹۱۳  ۸۹۹۵  ۵۶  ۷................................................................................................  جنوبي خراسان
  ۶۰۸۲۵  ۵۹۷۲۴  ۲۳۴  ۲۴................................................................................................  رضوي خراسان
  ۱۵۰۳۸  ۵۴۴۶  ۶۰  ۶................................................................................................  شمالي خراسان
  ۲۲۲۴۲۰  ۴۹۰۹۰  ۱۱۰  ۱۷............................................................................................................  خوزستان

  ۹  ۲۴۳۷۵  ۲۵  ۱..................................................................................................................  زنجان
  ۹۴۷۵  ۴۱۲۲  ۳۸  ۴................................................................................................................  سمنان
  ۸۹۲۲  ۱۳۳۰۳  ۵۰  ۸.......................................................................................  بلوچستان و سيستان
  ۱۰۳۵۹۸  ۲۶۳۶۸  ۲۱۴  ۲۵..................................................................................................................  فارس
  ۹۴۱۲  ۸۵۰۲  ۴۸  ۳..................................................................................................................  قزوين

  ۰  ۰  ۰  ۰........................................................................................................................  قم
  ۱۷۱۸۹  ۱۳۷۸۲  ۹۳  ۹............................................................................................................  كردستان
  ۲۲۹۶۷  ۷۲۸۸  ۱۲۹  ۱۵.................................................................................................................  كرمان

  ۱۷۱۷۴  ۲۲۱۵۰  ۱۰۷  ۱۲.............................................................................................................  كرمانشاه
  ۵۸۷۵  ۲۳۸۱  ۳۰  ۶......................................................................................  بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۰۶۴۸  ۱۸۸۳۰  ۶۶  ۹...............................................................................................................  گلستان
  ۲۲۳۳۷  ۱۷۸۸۱  ۱۵۳  ۱۵..................................................................................................................  گيالن
  ۱۸۲۹۵  ۲۰۹۲۵  ۱۳۴  ۱۰................................................................................................................  لرستان
  ۲۲۸۶۸  ۱۳۵۹۴  ۱۸۳  ۱۳.............................................................................................................  مازندران
  ۳۳۰۰۲  ۶۵۳۶  ۹۰  ۸................................................................................................................  مركزي

  ۴۴۲۸  ۲۶۳۴  ۵۸  ۷.............................................................................................................  هرمزگان
  ۲۴۸۹۰  ۱۰۹۱۱  ۱۲۰  ۸................................................................................................................  همدان

  ۲۷۷۵  ۲۲۱۸۲  ۲۰  ۳.......................................................................................................................  يزد
  ).پ. ر. (روستايي تعاون مركزي سازمان -  مأخذ
  . كامپيوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مديريت. روستايي تعاون مركزي سازمان -       
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٤٤٥ 

  )تن(                              روستايي تعاوني هاي شركت توسط كشاورزان از شده خريداري مازاد محصوالت از برخي مقدار -١١-١٨
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  محصول

  ۲۷۷۱۰۴۰  ۶۵۷۵۶۱  ۷۴۵۵۶۵  ۴۸۶۰۹۸  ۲۱۶۲۱۸  ۳۱۲۰۲۰۰  ۴۶۴۵۳۰۱  ۴۵۵۸۹۲۸................................................................  گندم

  ۳۰۲۰۸۸  ۲۸۰۱۰۶  ۲۴۴۰۶۸  ۱۹۲۱۱۰  ۱۳۶۸۶۱  ۴۵۸۴۹  ۳۱۶۴۳  ۲۳۴۵۷................................................................  جو

  ۳۹۸۵۹  ۱۷۱۱۷  ۲۴۹۲۷  ۱۲۴۹۹  ۱۱۰۰۷  ۲۰۵۸  ۹۲۸۱۶  ۴۵۹۹................................  شلتوك و برنج

  ۱۱۹۴۸  ۴۳۴۰  ۳۱۹۴  ۳۹۰۸  ۳۰۳۴  ۲۹۴۲  ۲۸۸  ۲۵۰۶................................................................  حبوب

  ۱۷۲۸۸  ۲۰۵۶۵  ۱۰۸۴۲  ۱۱۹۱۹  ۹۳۷۰  ۶۲۷۹  ۲۸۹۶۷  ۰................................................................  )وش( پنبه

  ۴۳۶۰۲۲  ۱۰۴۹۱۴  ۸۳۸۷۵  ۶۷۰۶۹  ۵۱۴۸۱  ۳۹۶۸  ۲۹۲۸۰۹  ۲۸۷۸................................  صيفي و بار تره ، ميوه

  ۵۹۰۰۲  ۲۱۱۵۹  ۳۱۷۹۸  ۲۷۲۰۰  ۵۵۱۷  ۵۱۴  ۱۲۶۵۳  ۲۲۷۴................................................................  مركبات

  ۲۵۹۱۳  ۹۸۳۱  ۷۵۳۸  ۴۹۵۱  ۹۸۷۷  ۲۰۳۴  ۱۹۴۲۷  ۵۲۲۷................................................................  خرما

  ۱۸۳۹۳۱  ۱۲۵۲۱۰  ۹۶۱۹۲  ۱۲۱۵۲۰  ۱۵۶۵۲۶  ۴۳۱۷۴۸  ۰  -................................  روغني هاي دانه

  ۹۷۹۲  ۱۰۲۴۱  ۹۹۴۸۱  ۱۵۹۱۴۵  ۳۱۴۳  ۵۹۹۵  ۲۷۱۹۶۸  -................................................................  پياز

  ۳۸۸۲۷  ۲۷۱۷۶  ۴۲۴۲۳  ۲۴۸۸۷  ۱۱۷۹۶  ۱۳۴۷۳۵  ۱۵۵۰۴۰  -................................................................  زميني سيب

  ).پ. ر. (روستايي تعاون مركزي سازمان -  مأخذ
  .کامپيوتري خدمات و آمار اداره.بودجه و برنامه مديريت- روستايي تعاون مرکزي سازمان-       
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  درجه برحسب)١(كشور هاي اقامتگاه  تعداد-١١-١٩

 جمع  استان و سال
  اقامتگاه

  ساير  هتل
 پنج
  ستاره

 چهار
  ستاره

 سه
 يك  دوستاره  ستاره

 هتل  مهمانپذير  ستاره
  آپارتمان

 مجتمع
  پانسيون  اقامتي

۱۳۷۵  ................................۲۱۸۳  ۹  ۱۶  ۵۵  ۱۸۳  ۱۸۸  ۱۶۹۶  ۳۶  ۰۰۰  ۰۰۰  
۱۳۸۰  ................................۲۵۲۳  ۱۱  ۳۸  ۸۰  ۲۲۸  ۲۱۹  ۱۷۸۲  ۹۵  ۷۰  ۰۰۰  
۱۳۸۵  ................................۱۸۰۸  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۴۹۲  ۳۱۶  ۰۰۰  ۰۰۰  
۱۳۸۹  ................................۱۶۷۲  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۳۱۵  ۳۵۷  ۰۰۰  ۰۰۰  
۱۳۹۰  ................................۳۰۳۴  ۲۱  ۷۸  ۷۰۸  ۸۶۷  ۱۳۶۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  
۱۳۹۱  ................................۵۲۵۱  ۲۳  ۷۷  ۷۳۵  ۸۶۸  ۱۲۹۳  ۱۵۰۸  ۵۲۵  ۰۰۰  ۲۲۲  
۱۳۹۲  ................................۵۱۷۳  ۲۳  ۸۷  ۸۲۵  ۸۵۲  ۱۱۶۲  ۱۴۳۷  ۵۴۳  ۰۰۰  ۲۴۴  
۱۳۹۳  ................................۳۳۴۳  ۲۸  ۸۵  ۲۴۴  ۳۱۸  ۳۵۷  ۱۴۳۶  ۵۵۷  ۹۳  ۲۲۵  

  ۰  ۰  ۶  ۶۷  ۱۸  ۱۰  ۴  ۱  ۲  ۱۰۸................................  شرقي آذربايجان
  ۰  ۳  ۰  ۵۹  ۱۳  ۱۲  ۳  ۴  ۰  ۹۴................................  غربي آذربايجان

  ۰  ۰  ۸۷  ۱۰۱  ۱۱  ۱۰  ۶  ۱  ۰  ۲۱۶................................................................  اردبيل
  ۰  ۰  ۱۱  ۶۳  ۳۹  ۱۸  ۲۲  ۴  ۱  ۱۵۸................................................................  اصفهان
  ۷  ۰  ۵  ۴  ۶  ۳  ۳  ۰  ۰  ۲۸................................................................  البرز
  ۰  ۰  ۰  ۷  ۷  ۴  ۱  ۰  ۰  ۱۹................................................................  ايالم
  ۰  ۰  ۷  ۱۲  ۴  ۳  ۱  ۰  ۰  ۲۷................................................................  بوشهر
  ۱۱۶  ۰  ۲۳  ۱۰۳  ۳۰  ۲۸  ۲۲  ۱۱  ۵  ۳۳۸................................................................  تهران

  ۰  ۰  ۳  ۶  ۹  ۱  ۲  ۰  ۰  ۲۱................................  بختياري و چهرمحال
  ۰  ۰  ۰  ۱۴  ۳  ۱  ۳  ۰  ۰  ۲۱................................  جنوبي خراسان
  ۶۷  ۱  ۲۸۷  ۵۰۴  ۵۲  ۴۵  ۴۸  ۱۵  ۸  ۱۰۲۷................................  رضوي خراسان
  ۱  ۰  ۰  ۱۱  ۲  ۲  ۳  ۰  ۰  ۱۹................................  شمالي خراسان
  ۰  ۱  ۳  ۲۴  ۱۱  ۷  ۱۴  ۴  ۰  ۶۴................................  خوزستان

  ۰  ۱  ۲  ۱۶  ۲  ۲  ۲  ۱  ۰  ۲۶................................................................  زنجان
  ۰  ۰  ۱  ۶  ۲  ۳  ۳  ۱  ۰  ۱۶................................................................  سمنان
  ۰  ۰  ۲  ۲۵  ۳  ۷  ۱  ۳  ۰  ۴۱................................  بلوچستان و سيستان
  ۱  ۴  ۱۲  ۱۳۴  ۷  ۱۸  ۱۴  ۷  ۳  ۲۰۰................................................................  فارس
  ۰  ۰  ۰  ۱۴  ۳  ۲  ۱  ۰  ۰  ۲۰................................................................  قزوين

  ۰  ۰  ۲۰  ۳۸  ۱۰  ۸  ۲  ۳  ۰  ۸۱................................................................  قم
  ۰  ۲  ۰  ۲۷  ۹  ۹  ۵  ۱  ۰  ۵۳................................  كردستان
  ۷  ۰  ۲  ۳۲  ۵  ۱۲  ۴  ۲  ۱  ۶۵................................................................  كرمان

  ۱  ۰  ۱  ۲۱  ۳  ۱۱  ۷  ۲  ۱  ۴۷................................  كرمانشاه
  ۳  ۰  ۲  ۶  ۰  ۲  ۰  ۲  ۰  ۱۵................................  بويراحمد و كهگيلويه
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٤٤٧ 

  )دنباله(  درجه برحسب)١(كشور هاي اقامتگاه  تعداد-١١-١٩

 جمع  استان و سال
  اقامتگاه

  ساير  هتل
 پنج
  ستاره

 چهار
  ستاره

 سه
 يك  دوستاره  ستاره

 هتل  مهمانپذير  ستاره
  آپارتمان

 مجتمع
  پانسيون  اقامتي

  ۱۲  ۱  ۰  ۱۳  ۸  ۱۱  ۳  ۱  ۰  ۴۹................................................................  گلستان
  ۰  ۷۱  ۲۰  ۴۷  ۲۱  ۲۳  ۲۷  ۷  ۲  ۲۱۸................................................................  گيالن
  ۰  ۲  ۱  ۹  ۷  ۶  ۵  ۱  ۰  ۳۱................................................................  لرستان
  ۴  ۶  ۵۲  ۱۹  ۴۴  ۲۵  ۲۱  ۶  ۱  ۱۷۸................................  مازندران
  ۰  ۰  ۰  ۵  ۲  ۴  ۵  ۱  ۱  ۱۸................................................................  مركزي

  ۰  ۱  ۷  ۱۷  ۶  ۱۰  ۴  ۱  ۳  ۴۹................................  هرمزگان
  ۰  ۰  ۲  ۱۹  ۲  ۴  ۱  ۲  ۰  ۳۰................................................................  همدان

  ۶  ۰  ۱  ۱۳  ۱۸  ۱۷  ۷  ۴  ۰  ۶۶................................................................  يزد
 متل و پالژ جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، مجتمع جهانگردي، مهمانسراي پانسيون، آپارتمان، هتل هتل، ،شامل ۱۳۹۳ سال از قبل تا اقامتگاه جمع) ۱

  . است
  ).پ. ر. (اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت -  مأخذ

  .اداري تحول و ارتباطات اطالعات، فناوري مرکز آمار گروه. گردشگري و دستي صنايع. فرهنگي ميراث سازمان -        
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  درجه حسب بر کشور )۱(هاي اقامتگاه ظرفيت -۱۱- ۲۰

  سال
  اقامتگاه جمع

  )٢(هتل

  ستاره يک  ستاره دو  ستاره سه  چهارستاره  ستاره پنج

  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق

۱۳۷۵  ................................۲۳۸۹۷  ۴۸۸۷۹  ۲۴۲۱  ۴۸۴۱  ۲۰۱۶  ۳۹۶۹  ۴۶۹۰  ۹۲۵۹  ۷۱۰۴  ۱۳۷۰۶  ۵۱۱۳  ۹۸۸۳  

۱۳۸۰  ................................۲۷۸۸۹  ۵۷۶۶۱  ۲۲۴۳  ۴۴۸۹  ۳۷۹۴  ۷۵۸۹  ۵۹۳۶  ۱۱۸۷۲  ۸۴۱۸  ۱۷۰۳۷  ۵۰۲۸  ۱۰۴۵۶  

۱۳۸۵  ................................۲۹۱۴۱  ۶۰۲۷۹  ۲۶۷۰  ۷۰۵۹  ۴۶۷۳  ۹۵۹۷  ۷۲۶۲  ۱۵۵۰۶  ۸۴۵۷  ۱۷۵۴۳  ۵۰۶۰  ۱۰۵۲۴  

۱۳۸۹  ................................۷۶۱۲۰  ۲۰۲۶۷۹  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۹۰  ................................۸۱۹۹۹  ۲۲۱۴۱۰  ۰۰۰  ۹۴۵۱  ۰۰۰  ۱۷۵۱۵  ۰۰۰  ۵۶۷۸۳  ۰۰۰  ۵۳۴۰۹  ۰۰۰  ۷۲۴۵۶  

۱۳۹۱  ................................۸۲۰۷۷  ۲۱۵۳۷۹  ۰۰۰  ۱۰۲۰۶  ۰۰۰  ۱۶۶۱۴  ۰۰۰  ۶۰۳۶۷  ۰۰۰  ۵۳۲۶۷  ۰۰۰  ۷۰۹۴۳  

۱۳۹۲  ................................۸۲۵۰۷  ۲۱۶۳۹۶  ۰۰۰  ۱۰۷۷۵  ۰۰۰  ۱۹۸۴۴  ۰۰۰  ۶۴۰۶۲  ۰۰۰  ۵۱۷۲۷  ۰۰۰  ۵۹۶۹۴  

۱۳۹۳  ................................۸۴۴۹۹  ۲۳۱۶۴۷  ۵۷۳۶  ۱۲۵۱۱  ۷۷۵۸  ۱۷۸۱۰  ۱۲۳۱۰  ۳۲۰۸۷  ۱۰۰۶۲  ۲۴۲۳۲  ۷۹۵۷  ۱۹۳۶۱  

  

  سال

  ساير

  پانسيون  اقامتي مجتمع  آپارتمان هتل  مهمانپذير

  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق  تخت  اتاق

۱۳۷۵  ................................۳۲۲۷۳)۳(  ۱۰۵۶۶۰)۳(  ۹۶۷  ۲۲۹۴  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۰   ................................۳۳۴۳۳)۳(  ۱۰۰۰۶۹)۳(  ۳۴۴  ۵۶۰۳  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۵  ................................۲۷۸۸۲  ۷۵۱۵۸  ۶۶۳۷  ۱۴۹۰۶  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۹  ................................۲۷۶۰۹  ۷۴۴۵۴  ۷۷۱۱  ۱۹۱۳۸  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۹۰  ................................۲۷۸۱۰  ۷۶۹۲۷  ۹۷۳۱  ۲۳۵۸۱  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۹۱  ................................۲۸۰۱۱  ۷۹۴۰۰  ۱۰۲۲۵  ۲۹۰۲۵  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۵۰۱  ۷۸۴۷  

۱۳۹۲  ................................۲۵۶۷۴  ۷۲۵۵۵  ۱۱۱۲۹  ۳۰۲۲۲  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۳۱۷  ۶۹۲۹  

۱۳۹۳  ................................۲۳۱۹۱  ۷۳۲۵۹  ۱۲۲۵۶  ۳۳۰۶۳  ۲۱۴۰  ۵۹۱۳  ۳۰۸۹  ۱۳۴۱۱  

 و پالژ جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، مجتمع جهانگردي، مهمانسراي پانسيون، آپارتمان، هتل هتل، شامل ، ۱۳۹۳ سال از قبل تا ها اقامتگاه مجموع) ۱
  .است متل
  .است شده لحاظ ها هتل ستون در نيز ها متل و جهانگردي مهمانسراي آمار) ۲
  .شود مي نيز زائرسراها شامل مهمانپذير تخت و اتاق تعداد )۳

  )پ.ر.(اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت  -:  مأخذ
  .اداري تحول و ارتباطات اطالعات، فناوري مرکز آمار گروه.گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان  -        




