


و هتلداريازرگانی ب -11  1395 -سالنامه آماري کشور 

 مقدمه
 »داخلی بازرگانی« عمده فعالیت سه شامل فصل این آمـارهـاي

.است »هتلداري«و  »خارجی بازرگانی«
  داخلی بازرگانی -1

در شهر  1332 ، درسالبازرگانی هاياز کارگاه آمارگیري نخستین
آمار  کل ، توسط ادارهدر شهر اصفهان 1336 و در سال تهران
آمار  ، اداره کل1344 د. در سالشکشور اجرا  وزارت عمومی
 ملل سازمان هايتوصیه با رعایت وقت دارایی وزارت بازرگانی

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

، آزمایشی صورت به و حومه شهر تهران فروشیعمده هايکارگاه
. 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  250بازرگانی هايکارگاه مربوط به ، اطالعاتاينمونه
 جمهوري مرکزي را منتشر کرد. بانک آن و نتایج وريآرا گرد
ها ، از سالملی هايحساب نیز در ارتباط با تنظیم یرانا اسالمی

.است کرده م، اقدابازرگانی آمارهاي آوريجمع به نسبت قبل
 اجراي قالب ، در1356و  1355 هايسال ، طیایران مرکز آمار   

 در و دیگري شهر رشت در یکی که آزمایشی گیرينمونه دو طرح
 ، اقداماتیانجام شدو خرمشهر  ، کرمانشاه، زاهدانتهران شهرهاي
 و مسکن نفوس عمومی در سرشماري .آغاز کرد زمینه را در این

 نیز آمارهایی 1370 جمعیت و آمارگیري 1365و  1355 هايسال
 شد. وريآکشورگرد درسطح بازرگانی هايدر مورد کارگاه
 هاياز کارگاه ، آمارگیري1367 سال و اوایل 1366 در اواخر سال
وسیع توسط مرکز  مقیاس ، بهکاال در نقاط شهري خرید و فروش

، اطالعات 1369 در سال آمد. سپس اجرا در مرحله به آمار ایران
 تاییـو روس شهري ور، در دو زیرجامعهذکم هايکارگاه آماري

 هاياز کارگاه یريـآمارگ رحـ، ط1373 الـد. در سـش ردآوريـگ
 شد. اجرا اينمونه صورت کاال)، به خرید و فروش (محل بازرگانی

 در دفاتر ثبت شده ثبت معامالت آمار انواع یر، هاي اخدر سال   
 بازرگانی هاياز فعالیت بخشی دهنده نشان که اسناد و امالك

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

 سـال ، از شـهري  تعـاونی  هـاي شـرکت  در زمینـه  آماري اطالعات 
از  1342 ســال از روســتایی، تعــاونی هــايو آمــار شــرکت 1339
  شده شور درجـک آماري هايامهـذیربط اخذ و در سالن هايسازمان
 تعــاونی هــايهــا و اتحادیــهشــرکت ، آمــارلـفصــ نـایــ . دراســت

سـایر   و مشخصـات  روسـتایی  تعـاون  مرکـزي  از سازمان روستایی،
، کــار و رفــاه تعــاون ، از وزارتتعــاونی هــايادیــههــا و اتحشــرکت
.استشده اخذ و ارائه  اجتماعی

 خارجی بازرگانی -2
طور مستمر منتشر  به 1279 الـس از ایران ارجیـخ آمار بازرگانی

در  منــدرج اطالعــات بــر مبنــاي ور، ســاالنهذکشــود. آمــار مــمــی
از  قطعـی  شـده  خـیص تر کاالهاي و خروجی ورودي هاياظهارنامه
تهیـه   ایـران  اسـالمی جمهـوري   کشـور، توسـط گمـرك    گمرکات

 شود.می
 هتلداري  -3

هاي کشور، تعـداد  در این فصل آمارهایی در زمینه کیفیت اقامتگاه
از سـازمان   1382ن درج شده است که تا سال آاتاق و تعداد تخت 

 فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اخــذ انگردي وزارت هــج ایرانگــردي و
هـاي ایرانگـردي و   با ادغام سازمان 1382اما از اواخر سال ، شدمی

سـازمان میـراث   «جهانگردي و میراث فرهنگـی کشـور و تشـکیل    
شـود.  ان اخـذ مـی  ، آمار مذکور از این سازم»فرهنگی و گردشگري

داراي سـابقه طـوالنی اسـت و از زمـان تشـکیل       ارائه ایـن آمارهـا  
، 1345گـردآوري و از سـال    1342جلب سیاحان در سال سازمان 

شود.  در سالنامه آماري کشور درج می

 مفاهیم تعاریف
 - 5 فصل« و مفاهیم  تعاریف کنید به رجوع: تعاونی شرکت 

 .»و شیالت ، جنگلداريکشاورزي
 فعالیت به مختلف هايبخش در که تعاونی هايشرکت انواع

 :است زیر شرح به ،دارند اشتغال
شرکت تعاونی است که به منظور   :خدماتی تعاونی هايشرکت -1

بندي هاي خدماتی برحسب طبقهارائه خدمات در یکی از رشته
 شود.) تشکیل و ثبت میISICهاي اقتصادي (فعالیت

شرکتی است که : نیاز تولیدکنندگان تأمین تعاونی هايشرکت -2
با عضویت واحدهاي تولیدي به منظور تأمین و توزیع انواع نیازهاي 

شود. مشترك آنان تشکیل و ثبت می
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نوع  این  :کنندگاننیاز مصرف تأمین تعاونــی هــايشرکت -3
 مصرفی کاال و لوازم انواع و تأمین هاي تعاونی در امر تهیهشرکت

 کشور در چارچوب و خارج از داخل تعاونی مورد نیاز اعضاي
 دارند و شامـل ها، فعالیتها و هزینهقیمت و کاهش عمومی مصالح
 ، مصرفکارگري ، مصرفکارمندي مصرف تعاونی هايشرکت
 باشند.می توزیعی وفـو صن انـآزاد، مرزنشین ، مصرفمحلی

برداري رههشرکت تعاونی است که به ب :فعال تعاونی هايشرکت
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 هاياتحادیه ذخایر قانونی

 ذخیره نام ، بهروستایی تعاونی هايها و اتحادیهاز درآمد شرکت
 .شود، منظور میتقسیم غیر قابل قانونی

 -23فصل  «رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم تراز بازرگانی: 
 . »هاي ملیحساب
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 هايمعافیتکاالهایی که مشمول  -الف

 1350 خرداد ماه امسی مصوب امور گمرکی قانون 37ماده 
 باشند. می
 )،(مرجـوعـی برگشتی ، صادراتیخارجی 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 خانهلوازم -هـ
 شود.می ترخیص پته با کهامور گمرکی قانون 37 ماده 6بند
 معافیت مشمول که ها و مراکزيسازمان 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 ضمناً 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

  نفت گاز (گازوییل) -هـ 
 میعانات گازي -و

 ها و تعاریفردیف ، برمبناي1374 سال کاالها تا آماري بنديطبقه
 خردادمـاه  امسـی  مصـوب  بروکسل گمرکی تعرفه درجدول مندرج
، و واردات صــادرات عمــومی مقــررات طبــق باشــد کــهمــی 1350

ــه در آن فرعــی تقســیماتی ، 1375 . از ســالاســت آمــده عمــل ب
 و کدگذاري توصیف هماهنگ نظام جدید که المللیبین بنديطبقه

 اسـت کـه   شـده  قبلـی  بنـدي طبقـه  شود، جایگزینمی کاال نامیده
 باشد:زیر می شرح به قسمت یک و بیست شامل
 .حیوانی محصوالت و زنده حیوانات -اول قسمت
 .نباتی محصوالت -دوم قسمت

ــمت ــوم قس ــی -س ــا وچرب ــن ه ــايروغ ــوانیه ــا حی ــاتی ی  و نب
، آمـاده  خـوراکی هـاي  هـا، چربـی  آن تفکیـک  از حاصلهايوردهافر
 .یا نباتیحیوانی  هايموم

 هـاي هـا، آبگونـه  ، نوشـابه غذایی صنایع محصوالت -چهارم قسمت
 .هاساخته آن تنباکو و بدل و ها، توتونو سرکه الکلی
 .معدنی محصوالت -پنجم قسمت
 .آن به وابسته صنایع یا شیمیایی صنایع محصوالت - ششم قسمت

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

 و احياناً  از طريق خاك كشور ديگر است.      هاي مرزي ودريا و رودخانه
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مواد،  از این شده ساخته اشیاي و پالستیکی مواد -هفتم قسمت
 .از کائوچو شده ساخته کائوچو و اشیاي

 هـساخت و اشیاي نرم هاي، پوست، چرمپوست -هشتم قسمت 
ر، ـسف وازمـ، لازيـس و برگ زین مواد، مصنوعات از این شده
 . از روده شده ساخته همانند، اشیاي هايو ظرف دستی هايفـکی

و  پنبه، چـوبچوبی و اشیاي چوب ، زغالچوب -نهم قسمت
  .و سبدبافی حصیربافی ، مصنوعاتايپنبهچوب  اشیاي
و  ، آخالسلولزي یا سایر مواد الیاف خمیرچوب -دهم قسمت
از  شده ساختـه کاغذ و مقـوا و اشیـاي یا مقوا، ریزکاغذخرده
 . هاآن

 .مواد از این و مصنوعات جیامواد نس - یازدهم قسمت
 ، عصا و عصايآفتابی و چتربارانی ،، کالهکفش -دوازدهم قسمت 

 اشیاي و آماده پر ،آن اجزاي و تعلیمی تازیانه و شالق شو،صندلی
 . انسان ، اشیا از مويمصنوعی هاياز پر، گل شده ساخته
 ، از پنبهاز سیمان ،، از گچاز سنگ مصنوعات -سیزدهم قسمت

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

 داراي گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات نیمه هايهمانند، سنگ
مواد،  از این شده ساخته اشیايگرانبها و  از فلزات یا رویه روکش

 .، سکهبدلی زیورآالت
 . هاآن و مصنوعات معمولی فلزات -پانزدهم قسمت 

و بـرقی  ، ادواتمکانیکی و وسایل آالتماشین -شانزدهم قسمت
 هـاي، دستگاهصـوت ضبط و پخش هايآن، دستگاه اجزا و قطعات

و  ، اجزا، قطعاتر تلویزیونو تصوی صـوت ضبـط و پـخش
  .هادستگاه این متفرعات

 و تجهیزات ، آبـی، هواییزمینیوسایل نقلیه -هفدهم قسمت 
  .آن مربوط به
و  و عکاسی اپتیک هايو دستگاه آالت -هیجدهم قسمت

و  ، آالتسنجی و دقت و آزمایش و سنجش سینماتوگرافی
 ، آالتسازيساعت صنعت ، اشیايجراحیو  طبی هايدستگاه
 . آن و متفرعات و اجزا و قطعات موسیقی

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

  .عتیقه و کلکسیون ، اشیايهنري اشیاي

)C.I.F(2سیفارزشکاال در واردات براساسارزشکاال: ارزش

د ـتـا مقص آنو حمل  هـه بیمـزینـه اضافهه ـاال بـک قیمت یـیعن
 از  دهـش نـتعیی هايعبارت از ارزش شود و درصادراتیـن مـتعیی
 هــک اسـت ادراتـص مرکز توسعه گذارينرخ ونـکمیسی رفـط
کاال در نقطه  تـقیم عنیی (.F.O.B) 3بفو ارزش ايــمبن رـب

 .گرددمی 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 خدمات و تسهیالت اشتغال دارند. اقامتگاه

هایی که استفاده و اقامتگاه »همگانی اقامتگاه«کنند، ها استفاده آن
اقامتگاه  «از آن ها محدود به اعضاي سازمان بخصوصی باشد، 

شود. اقامتگاه دوم خانوارها اعم از آپارتمان و نامیده می »اختصاصی
ویالهاي شخصی که مورد استفاده خانوار و اعضاي فامیل و 

هاي گیرد، با وجود اینکه جزو ظرفیتها قرار میدوستان آن
 ها به حسابجزو اقامتگاه شود، ولیگردشگري محسوب می

 آید. نمی
ــه ــاه درج ــاه:         اقامتگ ــا اقامتگ ، ســاختمانی وضــعیت برحســبه
کننـد و  مـی  عرضـه  کـه  خـدماتی  و کیفیت و تجهیزاتی تأسیساتی

 5یـا   : لـوکس گروه 6 ها، بهآن از هرگروه خاص رراتـمق اسـبراس
، ممتاز و گروهی به  ستاره یک ،ستاره 2ستاره،  3ستاره،  4ستاره، 

، و ...) 2 ، درجـه 1بنـدي شـده (درجـه    صورت بدون ستاره درجـه 
 .شوندمی تفکیک

هایی که در مدت ها یا تختمجموع اتاق به: ظرفیت اقامتگاه
شود، برداري میمعین جهت استفاده مسافران (مهمانان) آماده بهره

 گویند. ظرفیت اقامتگاه می
                                        واحد اقامتی پذیرایی اسـت کـه بـراي اسـتفاده                 (مهمانخانه)      هتل: 

    هاي                                        شود. در هتل امکانات اقامتی به صورت اتاق                مسافران ایجاد می
         شـود. ایـن                            هاي معمولی و ویژه عرضه می                      یک نفره، دونفره، سوئیت

                                                 ها با توجه به مشخصات ساختمانی، معمـاري و تأسیسـاتی           اقامتگاه
                                                           

Freight Insurance andCost  - ٢ 
BoardFree on  -٣ 
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   5  و    4  ،  3    هـاي     هتـل        شـوند.               ستاره تقسیم مـی    5   تا    1            به پنج درجه 
                                                    ســتاره داراي ســرویس اختصاصــی و رســتوران هســتند. حــداقل 

      هـ                    شود مرتب کردن روزان                                     خدماتی که در هتل (مهمانخانه) ارائه می
                                 هاي بهداشتی است. افزون بـر ایـن در                         تختخواب، نظافت و سرویس

                                          ستاره تسهیالت رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدمات    5  و  4    هاي    هتل
           هــاي مختلــف،                            یشــگاه، کفاشــی، بانــک، فروشــگاه  را آ           دیگــر ماننــد 

                          هـاي اجتماعـات و غیـره ارائـه                                هاي بازي، استخر، سونا، سالن    زمین
      شود.    می

عمومی که براي استفاده مسافران ایجاد  اقامتگاه: پذیرمهمان
ها محدودیتی وجود ندارد و شود و براي تعداد تخت در اتاقمی

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

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

ها براي اقامت مسافران وجود دارد. هر واحد آپارتمان آپارتمان
یا دو اتاق خواب، سالن کوچک، سرویس بهداشتی و  داراي یک

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
ا، هدر محیطی سر بسته جهت استقرار چادرها، توقف کاروان

باشد. کلیه موارد مذکور تحت دار میتریلرها و خودروهاي اتاق
مدیریتی واحد اداره می گردند و برخی خدمات مورد نیاز 
گردشگران (فروشگاه، اطالع رسانی و فعالیت هاي تفریحی) را 

 کند. عرضه می
هتل است  هانگردي نوعیجمهمانسراي  جهانگردي:سرايمهمان

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

 سازي است. المللی هتلمتناسب با معیارهاي بین
واحدي اقامتی است که  مجتمع جهانگردي گردي:نمجتمع جها

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

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

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

      توانـد                       آورد. در متل مسافر می                                 خدمات مورد نیاز وسیله او فراهم می

                                                            وسیله نقلیه خود را کنار محل اقامت پارك کند. این نـوع امکانـات   
                                  هاي پراکنده در فواصل و موقعیت هاي                          اقامتی به صورت ویال و اتاق

          ً شـود. معمـوالً                   اي وسـیع سـاخته مـی     طـه                    مناسب و معـین در محو 
                                           هـا و معـابر عمـده در منـاطق سـاحلی، کوهسـتانی و                  درکنار جاده

                      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 معمـوالً در       
                                                     ریک از واحدهاي اقامتی امکانات پخـت و پـز، حمـام و سـرویس      ه

                                          بینی شده در غیـر ایـن صـورت امکـان اسـتفاده از                 بهداشتی پیش
                                                موارد مذکور به صورت مشترك درنظر گرفته شده است. 

 گزیده اطالعات
، بیش از 1395ارزش مبادالت بازرگانی خارجی کشور در سال 

 15ت به سال قبل حدود هزار میلیارد ریال بوده که نسب 2753
درصد مربوط به  7/49درصد افزایش داشته است. از ارزش مذکور 

 باشد. درصد مربوط به صادرات غیر نفتی می 3/50واردات و 
میلیون تن انواع کاال به ارزش  4/33، حدود 1395در سال    

هاي گمرکی وارد هزار میلیارد ریال از طریق پایانه 6/1368حدود 
 9/11حدود  است که ارزش آن نسبت به سال قبلکشور شده 

ترین حجم داشته است. الزم به ذکر است که بیش افزایشدرصد 
 6/24واردات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین (

درصد کل ارزش) و  6/14درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی (
 باشد. همچنین در ایندرصد کل ارزش) می 0/8جمهوري کره (

میلیون تن انواع کاالهاي غیر نفتی به ارزش  9/129سال بیش از 
هاي گمرکی به خارج از هزار میلیارد ریال از طریق پایانه 5/1384

 9/18کشور صادر شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 
ترین حجم این صادرات از لحاظ درصد افزایش داشته است. بیش

درصد کل ارزش)،  0/19( ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین
درصد  9/13( عراق درصد کل ارزش) و 0/17(امارات متحده عربی

 باشد. کل ارزش) می
واحد (شامل  3408هـاي کشـور، تعداد اقامتگـاه 1395در سال    

 تخت) بــوده اسـت. 248392اتاق و  93110
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 .....................................ترازبازرگانی
 ............................................ صادرات

 ۵۵۷۵۲ ۳۳۵۶۹ ۵۵۳۵۲ ۶۴۵۴۰ ۶۸۰۵۸ ۱۱۹۱۴۸ ۶۲۰۱۱ ۱۹۳۳۹ .................................................... وگاز نفت

 ۲۸۲۲۶ ۳۱۰۲۸ ۳۱۱۱۹ ۲۸۳۶۹ ۲۹۲۱۳ ۲۶۶۵۸ ۱۴۰۴۴ ۴۵۶۵ ...................................................... غیرنفتی

 ............................................. واردات
  ). پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک - مأخذ
 .اقتصادي هايسیاست و هابررسی اداره. ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ریال میلیارد(                                                                                                                  خارجی بازرگانی مبادالت ارزش-2-11

 نفتی غیر صادرات واردات مبادالت کل ارزش سال
1380 ................................................................................................................................. ۳۸۳۴۸ ۳۰۹۳۵ ۲۸۶ 

1385 ................................................................................................................................. ۵۰۳۰۶۵ ۳۸۳۵۶۰ ۳۴۱۲ 

1390 ................................................................................................................................. ۱۰۴۴۱۵۶ ۶۷۲۷۴۶ ۳۷۱۴۱۰ 

1391 ................................................................................................................................. ۱۳۵۴۴۲۰ ۸۳۳۱۴۸ ۵۲۱۲۷۲ 

1392 ................................................................................................................................. ۲۰۰۲۷۴۵ ۱۲۲۴۰۰۸ ۷۷۸۷۳۷ 

1393 ................................................................................................................................. ۲۳۸۲۶۴۲ ۱۴۱۳۱۶۷ ۹۶۹۴۷۵ 

1394 ................................................................................................................................. ۲۳۸۷۵۸۰ ۱۲۲۲۷۴۰ ۱۱۶۴۸۴۰ 

1395 ........................................................................................................... 

 ).پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري گمرك مأخذـ
 .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ایران اسالمی جمهوري گمرك -      
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ارزش مبادالت بازرگانی خارجی-2-11
هزار میلیارد ریال

11-2جدول : مبنا















    

تراز بازرگانی  صادرات  نفت وگاز  غیرنفتی  واردات 

11-1جدول  : مبنا 

تراز بازرگانی خارجی-1-11
میلیون دالر
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 ۵۲۵۱ ۰۰۰ ۴۲۳۲ ۰۰۰ ..................................................................... و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 ۹۱۵۵ ۸۲۹۳۹ ۸۴۸۴۰ ۵۶۸۲۱ ...............................................................  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ۸۳۴۵۰ ۱۶۰۵۴۳ ۱۹۴۵۱۹ ۸۱۱۶۶ .................................................................... و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

 ۰ ۰ ۰ ۲۰۵۴ ....................................................................................................  نشده اظهار و نامشخص

 . شود مراجعه فصل مقدمه به ها،قسمت کامل عنوان از اطالع براي) 1
 ).پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري گمرك مأخذـ
 .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ایران اسالمی جمهوري گمرك -      
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 ........................................................................................... جمع         

 ۲۱۴۵۷۶۳۲ ۱۴۷۲۲۸۵۷ ۲۸۴۶۵۷۸ ۱۸۴۵۹۶ .............................................................................. و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۱۲۰۹۷۵۷۰۲ ۴۷۹۷۴۶۰۳ ۱۷۷۹۹۳۱۷ ۲۹۶۵۶۲۶  ............................................................................ نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۳۱۶۳۴۵۱۸ ۱۷۹۰۲۰۷۰ ۶۳۹۳۵۲۲ ۶۹۲۹۰۹ ....................................................................................... و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۵۴۷۱۳۲۲۸ ۲۶۰۶۵۵۲۶ ۱۷۲۰۵۹۸۲ ۸۰۷۸۳۳ ..................................................... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۲۶۰۳۳۳۶۴ ۴۴۳۸۰۵۵۰ ۵۱۰۱۳۸۱۳ ۱۲۱۹۸۲۴ .....................................................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 ۷۸۰۹۶۱۲۹ ۵۴۶۸۰۱۰۱ ۳۲۹۶۳۱۳۱ ۳۲۹۰۶۲۸ .................................................. و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ۴۷۷۰۱۶۸۳ ۴۰۰۷۸۳۵۲ ۱۷۹۳۶۰۹۶ ۱۴۴۶۰۱۲ ......................................................................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 ۲۰۷۹۲۷ ۳۲۵۸۴۴ ۹۱۳۱۸ ۱۶۷۲ ......................................................................... . و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 ۱۰۳۶۸۴۷۰ ۷۵۴۱۲۸۶ ۲۱۸۸۰۹۰ ۹۹۷۹۱ ............................................................................................. و چوب ـ نهم قسمت

 ۲۱۲۵۳۰۱۰ ۱۵۲۶۷۵۸۲ ۸۳۵۵۲۵۵ ۷۵۷۴۰۳ ................................................................................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 ۱۹۷۵۱۲۵۸ ۱۵۱۷۴۱۵۹ ۸۹۳۲۰۷۹ ۸۶۸۸۶۱ .......................................................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 ۲۹۱۸۸۲ ۴۱۸۸۹۰ ۱۱۳۳۶۳ ۱۹۱۲ ......................................................................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 ۷۲۰۳۱۴۰ ۶۶۸۸۶۹۶ ۳۰۰۴۳۹۵ ۲۵۵۹۶۳ ............................................................ و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 ۱۰۵۷۰۶۰۱ ۱۴۰۸۴۶۳۶ ۱۳۹۷۳۹۶ ۶۳۰۰ ..................................................... و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 ۱۰۷۶۸۶۹۳۹ ۱۰۷۳۲۶۵۳۱ ۶۳۸۵۰۲۲۳ ۴۱۴۳۳۴۳ ......................................  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 ۱۹۰۲۲۱۴۰۸ ۱۶۷۵۳۶۸۸۶ ۱۰۱۹۶۵۷۲۹ ۱۰۱۰۶۰۰۴ ........................................................................ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 ۴۱۶۳۸۱۴۰ ۴۰۴۵۱۸۸۹ ۱۸۲۴۵۸۲۱ ۳۰۲۹۵۲۹ ............................................................. و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 ۱۷۹۴۴۹۱۰ ۱۷۰۷۶۴۱۵ ۷۹۵۸۸۸۹ ۹۰۵۹۹۴ ........................................ و اپتیک هايدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

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

 ۳۸۲۲۵۵۰ ۴۴۹۱۸۳۴ ۱۶۲۵۸۰۶ ۶۴۱۹۹ ..................................................  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ۲۱۳۶۸۹۵۸ ۳۰۳۷۷۸۵۵ ۱۸۲۰۶۵۵۸ ۰ ....................................................... و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

 ۲۰۶۷۹۷ ۱۷۹۴۶۹ ۱۴۶۷۰۸۴ ۷۹۱۵۸ .......................................................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 1395 1394 1393 1392 شرح

 ......................................................................... جمع       

 ۲۷۹۹۹۸۸۷ ۲۵۳۹۴۰۹۸ ۲۲۸۲۴۵۰۷ ۲۵۷۱۴۸۴۳ ....................................................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۱۶۷۵۱۵۵۸۷ ۱۸۳۷۶۰۷۶۲ ۲۰۳۰۳۴۷۷۵ ۱۷۴۴۱۴۲۰۲  ..................................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۲۸۰۶۱۰۸۴ ۲۹۵۴۲۴۶۲ ۳۸۸۵۲۳۳۰ ۴۶۳۵۳۸۷۲ ................................................................ و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۵۵۹۶۵۹۱۵ ۴۷۵۷۰۴۵۲ ۶۱۹۷۱۷۱۷ ۸۱۷۴۹۴۴۴ .............................. و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۳۴۰۲۶۰۸۵ ۲۳۴۱۷۹۹۰ ۵۸۸۲۷۵۰۸ ۴۳۵۳۳۲۱۸ ..............................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 ۱۴۷۰۱۶۵۸۲ ۱۳۱۸۸۲۹۴۵ ۱۴۲۷۸۶۱۰۷ ۱۳۸۶۹۱۵۱۸ ........................... و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ۷۰۹۸۱۹۷۱ ۶۶۲۱۱۸۱۶ ۷۵۴۷۳۸۹۶ ۶۹۸۵۴۲۹۴ .................................................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 ۲۰۹۹۲۸۴۴ ۲۰۷۳۶۶ ۱۸۷۰۹۱ ۱۴۳۵۹۱ ................................................ ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 ۲۱۲۲۸۳۷۱ ۲۱۴۷۳۶۵۷ ۱۹۳۸۵۲۰۹ ۱۶۰۷۱۲۵۴ ...................................................................... و چوب ـ نهم قسمت

 ۳۴۶۶۳۵۰۸ ۳۳۶۸۷۹۳۸ ۳۴۱۹۲۰۷۹ ۴۱۶۶۱۸۶۲ ......................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 ۴۷۲۳۷۶۹۳ ۳۰۸۹۰۶۸۱ ۳۵۱۶۷۵۷۰ ۳۶۵۷۲۱۶۷ ................................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 ۱۰۵۱۸۶۸ ۳۱۸۹۷۸ ۳۴۸۷۵۱ ۱۴۵۱۴۷ .............................................. ... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 ۸۱۹۹۹۶۲ ۱۰۰۵۴۳۱۵ ۱۱۷۵۹۰۰۳ ۹۳۲۴۴۲۳ ..................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 ۶۶۴۲۵۸۷ ۱۴۳۳۵۷۵۰ ۷۸۹۲۳۶ ۴۵۰۶۳۴۱ .............................. و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 ۱۰۶۱۷۴۹۹۹ ۱۱۸۶۳۵۵۹۷ ۱۴۰۰۴۴۶۵۰ ۱۱۳۳۱۸۳۰۵ ...............  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 ۲۴۱۵۷۸۴۸۸ ۳۱۹۴۶۹۱۳۱ ۳۷۱۷۶۶۷۲۳ ۳۰۱۲۴۶۴۶۹ ................................................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 ۱۰۸۱۳۴۰۷۹ ۷۸۹۶۷۲۵۴ ۱۱۵۱۶۴۹۱۳ ۶۸۹۹۴۰۵۳ ...................................... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 ۴۲۵۲۳۳۰۸ ۳۶۲۸۶۲۴۹ ۳۲۱۳۰۴۶۵ ۳۰۱۲۶۰۹۸ ................. و اپتیک هايدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

 ۲۷۲۴۵۲۱ ۰۰۰ ۹۷۰۰۲۵ ۰۰۰ ................................. و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 ۴۵۱۰۴۹۲ ۷۸۰۴۹۹۶ ۶۸۲۲۸۵۶ ۴۴۸۸۰۰۱ ...........................  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ۸۷۴۶۰۸۵ ۳۸۹۹۹۳۱۸ ۴۰۶۶۷۷۸۶ ۱۶۲۱۲۲۰۹ ................................ و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

 ۰ ۰ ۰ ۸۸۷۱۸۶ ................................................................  نشده اظهار و نامشخص

 . شود مراجعه فصل مقدمه به ها،قسمت کامل عنوان از اطالع براي) 1
 ).پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري گمرك مأخذـ
 .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ایران اسالمی جمهوري گمرك -      
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     ............................................................................................. جمع            

     ...................................................................................................... آسیا    
 ٦٤٦٠٦٦ ٤٢١١٠٩ ٢٥٩٢٣٨٠ ٣٦٥٨٦ ....................................................................................................................... آذربایجان
 ٥٢٠٢٦٣ ٣٥٤٨٨٠ ٢٥٢٢٨٤ ٧٣٤١٩ ........................................................................................................................ ارمنستان
 ٤٨٣١٨ ١٠٨٣٧٧ ٨١٧١٤ ١٢٩٧ ....................................................................................................................... افغانستان
 ١٦٦٩٤٦٠٨٩ ٢١٤٢٤٤٣٦٣ ٨٥٩٦٣٦٧٨ ٢٨٦٥٨٨٣ ..................................................................................................... عربی متحده امارات
 ٢٣٨٢٩١٣ ٢٠٣٨٦٢٦ ١٥٧٩٥٤٢ ١٦١٣٠٤ ........................................................................................................................... اندونزي
 ٩٩٩٠٩٠٤ ١٠٠٩٠٨٤١ ٣٤٥١٠٤٧ ١١٧١٤ ....................................................................................................... )آزاد مناطق( ایران
 ٢١٥١٧٩ ١٧٥١١١ ١١٧٣٧٤٦ ١٢٦٨١٣ ............................................................................................................................. بحرین

 ٢٦٢٠٥٨٦ ٢٧٦٤٧٦٦ ١٥٥٦٥٢٧ ١٠٧٢٩٣ ......................................................................................................................... پاکستان
 ٤٢٩٦٨٤٣ ٣٢٤١٦٤٦ ٣٣٠٨٧٣١ ١٨٨٩١٢ .............................................................................................................................. تایلند
 ٧١٩٥٤٩٥ ٤٨١٨١٥٢ ٣٥٨٨٢٥٨ ٣٤١٦٣٤ .............................................................................................................................. تایوان

 ١٨٢٤٥٥٢ ١٤٩٥٠٢٥ ٢٦٣٤٣٦٢ ٢٧٩٧٧ .................................................................................................................... ترکمنستان
 ٦٨٠٦٧٣٧٦ ٣٦١٨٧١٢٠ ٨١٨٠٤٢٥ ٥١٠٠٨٧ .............................................................................................................................. ترکیه
 ١٢٨١٥٣٨٣٢ ٨٠٦٩٦٤٨٦ ٢٥٣١٤٤٥٨ ١٥٥٦٤٠٢ ................................................................................................................................ چین
 ٨٤٤٧٨٩١ ١٤٠٤٧٩٤٧ ٨٤٢٨٣٢٦ ١٣٨١٧٢٧ ................................................................................................................................. ژاپن

 ١٥٦٩٥٦٧٦ ١٩٠١٦٠٩٥ ٣٦٩٣٨٣١ ٢٧٨٩٦٧ .......................................................................................................................... سنگاپور
 ١٢٤٥٨٦١ ١٣٣٣٨٢١ ٣٢٦٥٦٣ ٣٩٨٣٥ ................................................................................................................................ عراق

 ١٠٧٦٥٣٧ ١٥٢٤٢٥١ ٥٤٩٠٠٢٥ ٣٨٨٨٠٣ .......................................................................................................... سعودي عربستان
 ٣٣٧٥٧٤٦ ٥٢١٠٤٠٥ ٢٢٦٨٤٦ ٤٧٨٧ ............................................................................................................................... عمان

 ٢٨١٧٢٤٨ ١٥١٠١٠٩ ٢٥٧٧٧١٨ ٤٧٣٩٥٥ ........................................................................................................................ قزاقستان
 ٣٤٠٤٧٤ ٩٩٣٠٨ ٤٩٨٨٧٢ ١٦٩٣٢ ..................................................................................................................................قطر
 ٧٥٤٢٧٥٦١ ٥١٩٤٧٠٢٠ ١٧٩٢٣٢٤٧ ١٦٨١١٦٧ .................................................................................................................................. کره

 ١٠٩٣٩١١ ١٠١١٤٠٠ ١٥٤٦٧٦٥ ١٩٦٢٨ .............................................................................................................................. کویت
 ٧٩٢٨٥٥١ ٦٣٣٧٨٧٠ ٣٣٨٦٣١٢ ٣٣١٩٢٢ .............................................................................................................................. مالزي
 ٣٥٥١٢١١٣ ١٣٨٥٨٦٧٢ ١٣٢٤١١٤٨ ٩٨٤١٧١ ................................................................................................................................. هند
 ٢٠٠٤٩٠٥٣ ١٢٦٦٩٤٦٧ ٥١٧٠٣٣٠ ٣٠٠٧٠٦ .................................................................................................... اسیا کشورهاي سایر

     .................................................................................................... افریقا    
     .................................................................................................. امریکا     

 ٨٦٠٥٦٢٣ ٦٧٢٨٠٢٨ ٧٢٣١٨٩٣ ١٥٧٣٢٠٢ .............................................................................................................................. برزیل
 ١٢١٧١٢١ ١٢٢٠٧٢٧ ٢٢٦٥١٧٢ ٦٧١٠٠١ ............................................................................................................................... کانادا
 ٩٩٨٥٠٩٢ ٢٨٠٧٩١٥ ١٦٩١٢٢٥ ٨٩٠٠٣٨ ................................................................................................. امریکا کشورهاي سایر

     ..................................................................................................اروپا        
 ٤٣٧٥٩٢٨٧ ٣٧٤٥٨٧٧٩ ٤٦٦٥٠٤٣١ ٣١٧١٠٢٩ ............................................................................................................................... آلمان
 ١٠١١١٠٤٨ ٨٨١٥٣٩٢ ٧٣٤٩٦٤٥ ٤١٨٩١٣ ............................................................................................................................. اتریش
 ٦٥٣٧٦٠٩ ٥٨٠٠٠٦٦ ٣٦٢٤٠٦٥ ٥٤٠٠٧٧ ............................................................................................................................. اسپانیا
 ٥٣٤٥٩٩٤ ٤٥٠٧٣٦٢ ١٢٩١١٩٩ ١٩٤٣٢١ ........................................................................................................................... اوکراین
 ٧٨٧٤٢٢٠ ١٦٤٢٠٩٣ ١٣٢٤١٥٦١ ١١٦٩٠٧٥ .........................................................................................................................انگلستان

 ١٧٢٥٧٩٥٧ ١٨٤٩٨٧٢٣ ١٥٧٥٤٩٠٢ ١٧٤٨١٤٠ ............................................................................................................................... ایتالیا
 ٣٦٥٦٢٤٧ ٧١٩٥٠٦٥ ٦١١٥٣٤٤ ٧٧٢٦٥٧ ............................................................................................................................. بلژیک

 ٢١٣٨٨٧١ ١٤٦٧٠٠٥ ٩٧٧٢٤٤ ١٥٢٢٦٥ ......................................................................................................................... دانمارك
 ٣٣٣٥٦٥٨ ١٠٦٢٣٤٤٤ ٥٢٥٠١٥٦ ٦٦٢٠٩٦ ............................................................................................................................... سوئد

 ٥٥٨٥٣١٧٧ ٢٧٠٠٦٤٠٨ ٢١٠٥٩٣٨٥ ٧٦٤١٨٨ ...........................................................................................................................سوئیس
 ٢٦٦٦٦٩٩٦ ٨٥٤١٦٩٧ ٦٥٠٧٦٨٢ ١٦٠٣٤٩٦ .......................................................................................................... روسیه فدراسیون

 ١٤٦٨٣٥٥٢ ٢٠٠٠١٠٠٨ ٢٠١٤٤٩٦٧ ١٩٤٦٤٢١ ............................................................................................................................. فرانسه
 ٣١٨٥٤٩٩٥ ٩٢١٧٤٦٤ ٨٤٠٤٤٤٠ ٦٠٧٢١٣ ................................................................................................................................ هلند

 ١١٧٦٢١٨٦ ١٢٣٩١٤٨٢ ٧٦٦٨٧٩١ ١٠٠٢٣٠٣ ..................................................................................................... اروپا سایرکشورهاي
     .......................................................................................... اقیانوسیه       
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 )ریال میلیون(                                                                                             (دنباله) مبدأ کشورهاي برحسب واردات ارزش -5-11
 1395 1394 1393 1392 منطقه و کشور   

    ............................................................................... جمع            

    ........................................................................................ آسیا    
 ١٤٥٣٩٢٩ ٩٩٤٩٣١ ٥٩٤٠٩١ ٨٠٠٥٧٣..................................................................................................... آذربایجان
 ٦٥٧٩٠٦ ٣٩٤١٤٣ ٥٢٢٣٠٦ ٧١٨٠٦٠...................................................................................................... ارمنستان
 ٦٧٦١٩٠ ٧٧٥٩١٨ ٣٩٣٧٠٣ ٧٥٦١١٢..................................................................................................... افغانستان
 ١٩٩٢٢٠٣٦٧ ٢٢٦٦٢٦٤٧٩ ٣٢٢٣٥٩٨٩٩ ٢٧٠٣٣٩٢٤٥................................................................................... عربی متحده امارات
 ٦٢٨٨٩٢٥ ٣٢٣٩٧٢٦ ٣١٦١٨٨٣ ٢٣٧٢٠٩٥......................................................................................................... اندونزي
 ١٦٧٢٨٢٥ ٢٣١٢٤٧٨ ٢١٩٠٧٢٤ ٧٣٩٥٠٥٣..................................................................................... )آزاد مناطق( ایران
 ١٠٣٥٠٩ ١٩٣٨٩٩٨ ٨٥٩٧٧٧٢ ٥٢٤٩٦٥........................................................................................................... بحرین

 ١١٤٠٢٨٠٨ ٦٦٦٧٤٣٩ ٧١١٣٣١٤ ٧٩٤٦٩٥٢....................................................................................................... پاکستان
 ١٠٠٦٨٩٧٦ ٧٣٦٩٩٣٢ ٥٦٠٥٨٨٤ ٢٥٩٨٩٨٤............................................................................................................ تایلند
 ١٤٦٦٢١٥٤ ١٣١٣١٦٨٢ ١٨٨٣٩٤١١ ١٥٨٤١٦١٨............................................................................................................ تایوان

 ١٠١٠٥٥٢ ٦٤٦٠٥٩ ٢٩٣٥٤٩٦ ٣٢٤٠٢١٨.................................................................................................. ترکمنستان
 ٨٥٨٠٢٣٨٧ ٨٨١١٦٤١٥ ١٠٣٨٣٣٠٣٩ ٩٠٥٨٠٧٤٥............................................................................................................ ترکیه
 ٣٣٧٢٧٩٢٢٦ ٣٠٨٧٦٠٨٤٣ ٣٣٧١١٣٦٦٦ ٢٣٩٧٦٣٦١١.............................................................................................................. چین
 ١٧٢٥١٨٨٩ ٨٨٢٧١٦٥ ٦٣٦٨٧٥٦ ٤٩٥٥٤٩٧............................................................................................................... ژاپن

 ١٢٩٨٦٦٢٣ ١٤١٨٤٣٢٣ ١١١٨٧٤٨٣ ١٦٣٩٩٣٩٥........................................................................................................ سنگاپور
 ٢٠١٥٥٩٧ ١٤٧٨٥٨٣ ١٦٠٧٠١٣ ١٧٠٢٥٦٢.............................................................................................................. عراق

 ١٣٠٠٥٤ ٢٣٢٦٤٤٠ ١٢٢١٣٩٤ ١٠٨٩٢١٣........................................................................................ سعودي عربستان
 ٣٢٤٨٠٠١ ٢١٥٢٣٦٨ ٣٩٢٩٣١٧ ١٠٥٣٣١٢١............................................................................................................. عمان

 ٦٧٢٠٥١٣ ٣١٥٣٠٢٢ ٤٦٩٤٦٦٦ ٢٠٩٨٩٦٣...................................................................................................... قزاقستان
 ٣٦٨٤١٦ ٩١٦٩١ ٥٠٤٢٩٣ ٤٤١٧٤٦................................................................................................................قطر
 ١٠٨٥٦٣٠١٧ ١٠٨٣٣٤٦٢٩ ١١٧١٩٤٠٤٠ ٩٥٢٨٨٥٠٣................................................................................................................ کره

 ١٦٩٩٩٢٥ ٨٣٦٠٦٤ ١٦٥٥٧١٩ ٣١٢٠٦٩٣............................................................................................................ کویت
 ١٤٩٧٣٣٢٩ ٨٢٩٩٢٥١ ٨٣٧٥٩٨٠ ٨٤٢٨٨٩١............................................................................................................ مالزي
 ٦١٠٣٣٤١٧ ٦٧٤٤٤٧٣٤ ٩٩٧٤٣٦٧٠ ١٠٧٠٦٣٥٩٢............................................................................................................... هند
 ٢٢٤١٠٤٨٥ ١٦٩٤٨٢٤٩ ١٨٦٥٥٠٧٢ ٣١٩١٠٢٧٧.................................................................................. اسیا کشورهاي سایر

    ...................................................................................... افریقا    
    .................................................................................... امریکا     

 ٣٧٩٨٠١٣٧ ١٨١٧٢٩٧٠ ٨٧٧٣٠٥٢ ١٠٦٥٧١١٦............................................................................................................ برزیل
 ٤٨٦٥١٥٨ ٢٦٧٩٣٩٦ ٢٤٠١٩٨٧ ٢١٧٦٤٤٠............................................................................................................. کانادا
 ٢٣٦٣٨٩٩٤ ١٣٢٦٧٧٤٣ ١٠١٦٥٩٣٩ ٩٢٥١٩٣٨............................................................................... امریکا کشورهاي سایر

    ....................................................................................اروپا        
 ٧٩٦١٩٧٤٢ ٥٣٧٠٦٣٤٧ ٦٤٥٨٩٣٥٦ ٦٠٨٠٥٥٢٧............................................................................................................. آلمان
 ٩٢٢٩٠٦١ ٦٠١٨٥٦٩ ٨٢٣٠٦٦٢ ٨٧١٩٧٨٥........................................................................................................... اتریش
 ١٠٩٥٤٦٢٧ ٥٩٠٨٥٠٢ ٤٨٥٩٧٨٨ ٦٠٢٠٥٢٠........................................................................................................... اسپانیا
 ١٩٧٨٨٠٢٢ ٥٣٤٠٧٢٣ ٥٩٣١٧٥٩ ٤١١٦٨٣٧......................................................................................................... اوکراین
 ١٢٨٣٥٢٤٩ ١٠٤٩٧٢٠٠ ١٦٦٤٨٦٤٥ ٢٣٣٩٦٢٣٣.......................................................................................................انگلستان

 ٣٨٥٧٤٨٩٠ ٢٦٨٤٩٥١٢ ٢٨٩٨٥٧٣٦ ٢١٠٧٦٤٢٣............................................................................................................. ایتالیا
 ١٢٦٩٣٩١٠ ٨٦٦٢٨٧٧ ٧٥٢١٥١٢ ٥٤٨٢٥٤٨........................................................................................................... بلژیک

 ٦٦٨٤٩٨٣ ٥٥٢١٤٣٣ ٣٩٣٩٦٩٦ ٢٨٦٤٤٤٠....................................................................................................... دانمارك
 ١٠٥١٢٠١٠ ٦١٤١٦٤٧ ٩١٨٢٦٠٩ ٣٨٦٨٤٩٤............................................................................................................. سوئد

 ٣٦٩٤٨٢٤٠ ٧٠٧٢٣٣٠٩ ٦٤٤٩٨٦٥٥ ٥٧٩٩٠٩٨٨.........................................................................................................سوئیس
 ٤٩٠٤٨١٨٧ ١٧٣٥٨٨١٦ ١٨٠٥٠٢٧٦ ١٨٩٠٢٣٥٩........................................................................................ روسیه فدراسیون

 ٢٩٩٣٥٩٩١ ٢٢٥٧٢٧٥٣ ١٥١١١٣٦٢ ١٨٠٧١٣١٠........................................................................................................... فرانسه
 ٢٤٦٣١٥٢٨ ٢١٧٦٣٦٩٠ ٢٧٨٦١١٠٤ ٢٣٨١٨١٠٩.............................................................................................................. هلند

 ٢٨١٥١٥٠٥ ١٧٢٧٣٢٤٩ ٢١٢٥٢٥٦٩ ١٧١٦٧٧٧٧................................................................................... اروپا سایرکشورهاي
    ............................................................................ اقیانوسیه       

 ).پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري گمرك مأخذـ
  .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ایران اسالمی جمهوري گمرك -      
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)تن(گمرکیتعرفه)1(هايقسمتبرحسبنفتیغیرصادراتمقدار-6-11
 1391 1390 1385 1380 شرح        

 ............................................................................ جمع      

 ۴۱۱۳۹۴ ۳۳۹۴۹۳ ۱۴۷۵۴۴ ۵۵۴۵۱ ......................................................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۳۲۳۰۱۰۲ ۲۵۷۵۰۰۸ ۲۰۶۴۱۱۲ ۱۲۰۸۳۰۱ ....................................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۳۷۵۴۹ ۶۳۲۰۶ ۹۷۹۱۳ ۶۷۴۷۶ .................................................................. و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۸۴۰۳۸۴ ۶۸۰۶۸۰ ۸۴۷۰۲۱ ۲۸۶۷۱۶ ................................ و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۴۶۴۵۴۳۹۱ ۴۳۰۲۵۰۵۴ ۱۴۶۱۶۹۱۲ ۹۷۳۱۶۳۹ ................................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 ۱۰۶۶۵۶۹۴ ۱۲۸۸۸۱۳۵ ۴۰۲۷۳۴۶ ۲۳۴۷۶۸۲ ............................. و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ۲۴۴۸۷۶۰ ۲۲۲۵۱۷۷ ۷۷۶۷۰۶ ۲۲۹۰۴۳ .................................................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 ۲۸۵۳۶ ۲۵۸۲۳ ۲۸۰۹۵ ۲۴۱۵۴ .................................................. ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 ۱۷۳۱۵ ۱۴۴۵۹ ۱۰۱۳۶۳ ۳۰۳۰۸ ........................................................................و چوب ـ نهم قسمت

 ۳۳۲۶۵ ۳۷۰۷۲ ۷۹۲۷۶ ۱۰۴۴۹ ........................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 ۱۶۳۹۸۲ ۱۲۰۰۶۷ ۱۳۱۵۵۰ ۱۰۰۵۹۹ ..................................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 ۱۹۸۵۵ ۱۷۵۴۸ ۲۱۰۵۸ ۳۷۱۱۰ ................................................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 ۲۸۷۳۶۲۹ ۲۰۴۲۷۲۵ ۱۲۷۱۵۳۷ ۴۰۳۳۵۱ ....................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 ۲۵ ۵۹ ۹ ۳ ................................ و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 ۲۳۸۳۱۰۰ ۲۱۵۹۱۵۰ ۳۳۴۴۹۱۳ ۱۶۱۴۶۴۱ .................  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 ۱۷۷۰۴۳ ۱۷۰۹۶۷ ۱۱۰۶۸۶ ۲۸۱۰۹ ................................................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 ۱۲۹۴۳۳ ۸۱۷۵۰ ۸۲۷۸۸ ۲۲۸۵۵ ........................................ و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 ۹۴۶ ۷۸۵ ۲۴۲۷ ۵۴۰ ................. و اپتیک هايدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

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

 ۱۹۶۸۵ ۹۱۹۲ ۱۲۵۴۴ ۱۲۶۷۱ .............................  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ۳۴۱ ۱۰۴۸۰ ۴۳۷ ۴۸ .................................. و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

 ۵۲۷ ۸۱ ۱۳۳۴ ۴۲۰۷ ..................................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 )تن(                                                               (دنباله)           گمرکی تعرفه )1(هايقسمت برحسب غیرنفتی صادرات مقدار-6-11
 1395 1394 1393 1392 شرح        

 ............................................................................. جمع     
 ۶۶۳۸۷۸ ۷۰۴۱۳۷ ۳۹۸۳۲۳ ۴۷۱۰۸۷ ......................................................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۴۴۶۵۵۰۳ ۳۵۹۹۹۱۴ ۴۰۱۱۴۴۲ ۲۸۲۴۲۷۲ ....................................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۵۲۱۴۰ ۳۷۲۰۶ ۳۶۲۸۸ ۱۷۵۱۵ .................................................................. و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۹۴۶۹۳۶ ۷۹۷۱۳۶ ۹۵۱۹۰۹ ۷۶۸۹۶۲ ................................ و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۹۳۸۹۲۲۱۵ ۶۳۹۴۴۱۲۸ ۵۲۰۲۶۶۹۵ ۵۶۰۴۴۲۴۹ ................................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 ۱۴۱۶۷۸۸۲ ۱۲۵۶۲۷۳۱ ۱۲۰۱۰۰۹۰ ۹۹۴۶۶۲۰ ............................. و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ۳۸۴۱۳۷۰ ۳۲۵۸۸۸۳ ۳۲۸۱۸۸۸ ۲۷۵۵۴۲۹ .................................................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 ۸۳۷۷۰ ۲۲۴۶۶ ۲۸۹۳۴ ۲۵۸۴۱ .................................................. ... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 ۴۴۷۷۸ ۳۰۶۶۰ ۳۷۳۲۲ ۲۶۵۶۱ ........................................................................و چوب ـ نهم قسمت

 ۶۱۸۰۵ ۴۶۶۲۶ ۴۰۹۳۶ ۲۷۱۵۷ ........................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 ۱۳۲۹۳۶ ۱۵۳۶۱۶ ۱۸۱۹۰۶ ۱۶۵۹۵۴ ..................................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 ۵۷۰۶۹ ۱۵۵۹۷ ۱۸۴۱۶ ۲۰۰۰۳ .................................................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 ۳۷۶۳۹۷۸ ۳۴۸۹۷۲۰ ۳۹۳۰۷۲۳ ۳۷۴۵۵۶۵ ....................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 ۶۶۹۶۷۷ ۴ ۲۱۵۴ ۷ ................................ و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 ۷۰۶۶۹۵۶ ۴۶۴۷۶۶۹ ۴۳۷۳۵۲۹ ۲۹۸۳۴۴۱ .................  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 ۱۰۵۸۹۳ ۱۵۳۰۵۰ ۱۶۷۸۹۷ ۱۷۹۰۱۷ ................................................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 ۳۹۷۲۵ ۵۰۴۵۷ ۱۱۲۰۶۶ ۱۱۱۳۵۴ ........................................ و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 ۵۱۵۶ ۱۳۵۳ ۱۶۰۰ ۱۱۷۱ ................. و اپتیک هايدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

 ۵۶ ۵۱ ۵۲۰ ۰۰۰ ...................................و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 ۸۴۷ ۱۳۱۷۲ ۱۵۷۷۲ ۲۸۰۰۲ .............................  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ۱۷۰۰۲ ۱۲۱۷۹ ۶۰۷۹ ۱۱۶۶ .................................. و هنري اشیــاي ـ یکـم و بیـست قسمت

 ۰ ۰ ۰ ۶۲۱ ..................................................................  نشده اظهار و نامشخص

 .شود مراجعه فصل مقدمه به ها،قسمت کامل عنوان از اطالع براي) 1
 ).پ. ر. (ایران اسالمی جمهوري گمرك مأخذـ
 .ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر. ایران اسالمی جمهوري گمرك -      
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)ریالمیلیون(گمرکیتعرفه)1(هايقسمتبرحسبنفتیغیرصادراتارزش-7-11
 1391 1390 1385 1380 شرح

 ............................................................................................... جمع     
 ۱۴۲۲۱۲۵۲ ۸۵۸۱۵۴۴ ۲۳۳۶۹۶۳ ۱۱۶۷۵۵ ............................................................................. و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۶۶۴۶۳۲۸۳ ۳۷۵۵۸۵۶۹ ۱۸۰۹۲۰۴۴ ۱۳۳۸۰۵۰ ........................................................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۹۹۲۹۵۲ ۱۲۷۶۸۹۹ ۷۳۴۶۰۰ ۸۰۷۵۴ ...................................................................................... و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۲۱۲۹۷۵۷۱ ۱۳۳۱۱۵۵۵ ۴۹۹۷۵۶۳ ۲۵۴۰۸۰ .................................................... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۱۱۹۰۳۰۱۹۰ ۱۱۵۳۴۶۵۵۴ ۲۵۰۱۹۴۷۵ ۱۳۴۴۵۴۶ ....................................................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت
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 9-11- مقدار و ارزش واردات و صادرات برحسب قسمتها(1) و فصلهاي تعرفه گمرکی: 1395                         (تن- میلیون ریال)

 نفتی غیر صادرات واردات )2(فصل و قسمت
 ارزش وزن ارزش وزن

 ....................................................................................................)3( جمع      
 ................................................................. ...  و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 ۶۸۳۱۱۸۹ ۴۵۷۳۰ ۱۸۷۵۵۷۴ ۲۴۸۳۵ .................................................................................................................  زنده حیوانات .1
 ۲۶۰۰۵۵۰ ۶۸۶۴۴ ۱۲۲۱۹۰۳۳ ۹۴۶۸۰ ...........................................................................................  خوراکی احشاي و گوشت .2
 ۱۰۸۵۳۳۲۹ ۱۰۳۲۸۳ ۵۶۸۰۶۲۴ ۷۷۸۹۹ ........................  فقرات ستون فاقد آبزیان سایر و صدفداران قشرداران، ها،ماهی .3
 که خوراکی طبیعی،محصوالت پرندگان،عسل لبنی،تخم محصوالت و شیر. 4

 ۲۲۵۱۵۷۲۲ ۴۴۱۹۲۷ ۷۸۸۸۶۷۸ ۵۷۰۵۰ ............................................................................................................  دارند حیوانی منشا
 دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاي در که حیوانی محصوالت سایر .5

 ۲۶۹۲۱۰۵ ۴۲۹۵ ۳۳۵۹۷۷ ۱۱۵۵ ................................................................................................................. باشد نشده تعرفه
 ...................................................................  نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۷۵۸۳۲۴ ۵۲۴۱ ۲۱۳۹۴۲ ۲۴۲۱ ..............................................................................  گلکاري محصوالت و زنده نباتات .6
 ۱۹۳۵۸۹۷۳ ۲۳۹۶۳۷۳ ۷۵۵۱۹۵۲ ۲۲۶۵۷۶ .......................................  خوراکی زیرخاکی هاي غده و ریشه نباتات، و هاسبزي .7
 ۷۱۰۸۲۹۶۰ ۱۹۱۳۸۹۵ ۱۷۲۸۶۷۴۸ ۷۱۲۰۶۴ ............................................... خربزه پوست یا مرکبات پوست خوراکی، هايمیوه .8
 ۱۰۳۶۱۷۰۴ ۳۱۰۱۳ ۱۰۵۳۶۰۶۹ ۸۹۶۸۰ .............................................................................................  ادویه و ماته چاي، ،قهوه .9

 ۱۸۴۵۵ ۳۲۳ ۸۷۰۹۱۱۳۵ ۱۰۱۸۹۲۵۲ ............................................................................................................................  غالت .10
 ۵۶۷۵۷۸ ۴۶۸۳۱ ۱۵۳۴۲۹ ۴۹۵۲ .. گندم گلوتن و اینولین فکول، و نشاسته مالت، آردسازي،صنعت محصوالت .11
 یا صنعتی نباتات گوناگون، هاي بذرمیوه و دانه دار،روغن هاي میوه و دانه .12

 ۵۹۹۸۶۷ ۲۲۴۰۱ ۴۳۷۹۷۰۰۱ ۲۴۲۸۵۷۹ .............................................................................................................  نواله و کاه دارویی،
 ۱۵۴۹۲۹۸ ۱۰۳۴۶ ۷۳۸۳۱۶ ۳۵۹۸ .............................................. نباتی هايعصاره و هاشیره سایر و هارزین ها،انگم .13
 و نشده گفته دیگر جاي در که نباتی محصوالت سایر بافت، قابل مواد .14

 ۵۴۹۷۸۶ ۳۹۰۸۰ ۱۴۶۹۹۴ ۱۵۵۱۹ ..........................................................................  باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول
 .......................................................................... ... و هاچربی ـ سوم قسمت

 ۲۴۶۴۰۷۴ ۵۲۱۴۰ ۲۸۰۶۱۰۸۴ ۱۰۳۱۸۰۶ ......................................................................... نباتی و حیوانی وروغنهاي هاچربی. 15
 ............................................ ...و غذایی صنایع محصوالت ـ چهارم قسمت

 ستون فاقد آبزیان سایر یا صدفداران قشرداران، ماهی، گوشت، هاي فراورده .16
 ۷۶۳۲۶۷ ۵۶۲۹ ۲۹۲۰ ۱۸ ..................................................................................................................................... فقرات

 ۵۴۵۴۸۹۰ ۱۴۳۰۰۸ ۱۰۹۶۷۴۴۴ ۷۰۰۹۳۱ ...............................................................................................  شیرینی و شکر و قند .17
 ۳۵۸۴۷۵۸ ۲۸۷۳۴ ۲۸۴۹۰۱۲ ۲۶۷۶۵ ...........................................................................................  آن هايفراورده و کاکائو .18
 ۱۱۴۶۸۱۸۹ ۲۰۰۷۷۰ ۶۳۳۲۶۹ ۱۳۰۹۰ ................  شیرینی هاينان و شیر یا فکول نشاسته، آرد، غالت، هاي فراورده .19
 ۱۵۲۵۷۹۶۶ ۲۹۲۹۰۰ ۲۵۷۹۸۱۸ ۶۳۹۹۷ ...............................  نباتات اجزاي سایر از یا ها میوه ها،سبزي از هاییفراورده .20
 ۵۴۳۱۳۴۵ ۶۴۳۵۶ ۷۶۴۸۱۸۵ ۴۰۸۵۳ .................................................................................  گوناگون خوراکی هايفراورده .21
 ۱۰۸۰۱۱۳ ۳۳۹۹۳ ۲۴۲۴۱۸ ۹۸۶۴ ..................................................................  هاسرکه و الکلی هاي آبگونه ها،نوشابه .22
 ۲۳۹۵۴۱۸ ۱۷۵۶۰۸ ۲۲۱۴۵۴۴۲ ۱۷۵۵۶۷۹ ............  حیوانات براي آماده هايخوراکی سازي،خوراك صنایع تفاله و آخال .23
 ۹۹۴۲۸ ۱۹۳۸ ۸۸۹۷۴۰۷ ۴۲۸۱۵ ...........................................................................................................  تنباکو و توتون .24
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 نفتی غیر صادرات واردات )2(فصل و قسمت
 ارزش وزن ارزش وزن

 ..............................................................  معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت
 ۲۸۱۸۴۷۰۳ ۲۱۴۴۶۶۶۰ ۲۱۱۵۷۷۶ ۲۶۹۸۱۵ ..............................................  سیمان و آهک گچ، سنگ، و خاك گوگرد، نمک، .25
 ۳۴۷۲۹۳۰۳ ۲۲۹۵۱۵۲۵ ۱۵۴۵۴۷۸ ۱۷۱۷۸۸ ..............................................................................  آن خاکستر و جوش فلز، سنگ .26
 ها،آن تقطیر از حاصل محصوالت و معدنی هايروغن معدنی، هايسوخت .27
 ۵۳۲۹۵۵۲۰۷ ۴۹۴۹۴۰۳۱ ۳۰۳۶۴۸۳۱ ۲۱۲۱۵۳۷ .............................................................................................  معدنی هايموم قیري، مواد

 ........................................ )3(و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت
 ۱۲۹۹۱۱۵۲ ۱۸۸۹۹۱۸ ۱۰۷۹۶۹۲۶ ۵۱۲۳۴۶ .................................................  یا آلی ترکیبات یا آلی غیر شیمیایی محصوالت .28
 ۱۱۵۵۸۳۱۲۰ ۸۲۲۱۱۷۱ ۳۲۵۶۹۳۱۵ ۳۵۴۳۶۵ ..........................................................................................  آلی شیمیایی محصوالت .29
 ۴۲۴۶۸۹۶ ۵۸۷۲ ۴۵۶۶۶۲۵۹ ۲۶۳۳۴ ......................................................................................................  دارویی محصوالت .30
 ۲۴۷۵۰۹۵۵ ۳۴۴۵۲۴۶ ۴۹۰۵۹۳۳ ۲۱۱۵۶۱ ...........................................................................................................................  کودها .31
 ۲۵۳۸۳۸۸ ۳۷۱۲۲ ۱۰۳۱۱۵۳۸ ۱۰۲۹۲۴ ..........................................هاآن مشتقات و هاتانن رنگرزي، و دباغی هايعصاره .32
 و آماده پاکیزگی یا عطرسازي محصوالت رزینوییدها، و اسانسی هايروغن .33

 ۱۳۹۱۱۶۵ ۱۷۴۴۵ ۱۱۱۷۸۷۶۱ ۴۷۸۲۶ ...........................................................................................................  آرایشی هايفراورده
 هايفراورده شستشو، براي هافراورده تانسیواکتیو، آلی مواد ها،صابون .34
 ۷۱۳۳۷۹۹ ۳۰۶۵۷۷ ۳۷۴۲۵۹۵ ۵۲۴۰۹ .......................................................................................... مصنوعی هايموم کننده،روان
 شده، اصالح فکول یا نشاسته براساس محصوالت آلبومینویید، مواد .35

 ۱۱۶۳۴۳۵ ۱۳۲۱۰ ۴۷۶۳۴۶۱ ۴۴۰۰۹ ............................................................................................................... هاآنزیم و هاچسب
 مواد و زاآتش آلیاژهاي کبریت، بازي،آتش فن اشیاي منفجره، مواد و باروت .36
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ .................................................................................................................... )3( اشتعال قابل
 ۱۸۹۷۹ ۸۹۳ ۸۰۶۷۴ ۱۳۲ .......................................................................  سینماتوگرافی و عکاسی محصوالت .37
 ۲۴۹۶ ۵ ۱۵۹۷۵۶۷ ۶۴۶۸ .....................................................................  شیمیایی صنایع گوناگون محصوالت .38

 ............................................................. ...و پالستیکی مواد ـ هفتم قسمت
 ۱۸۷۹۶۵۸۰ ۲۳۰۴۲۵ ۲۱۴۰۳۵۵۴ ۲۲۸۷۵۴ ...............................................  مواد این از شده ساخته اشیاي و پالستیکی مواد .39
 ۱۵۵۲۷۰۸۷۰ ۳۶۱۰۹۴۴ ۴۹۵۷۸۴۱۷ ۸۶۹۵۶۲ ................................................................  کائوچو از شده ساخته اشیاي و کائوچو .40

 .................................................................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت
 ۳۲۶۱۲۰۸ ۵۹۲۷۸ ۲۰۶۱۱۵۳۶ ۲۳۵۶۱۱ ................................................................... چرم و) نرم هايپوست از غیر( پوست .41
 ۲۸۵۹۷۱۹ ۲۴۳۰۰ ۳۰۷۰۸ ۲۳۵ ...........  سفر، لوازم سازي، برگ و زین مصنوعات چرم، از شده ساخته اشیاي .42
 ۴۳۰۶۴ ۱۹۲ ۳۵۰۶۰۰ ۲۹۵۹ هاآن از شده ساخته اشیاي و بدلی نرم هايپوست و طبیعی نرم هايپوست .43

 .................................................................................... و چوب ـ نهم قسمت
 ۸۵۹ ۶۹ ۱۲۹۷ ۳ ........................................................................  چوب زغال و چوبی اشیاي و چوب .44
 ۱۳۰۸۰۸۲ ۴۴۷۱۰ ۲۱۱۹۶۵۱۱ ۱۷۷۱۹۰۸ ....................................................... پنبهچوب از شده ساخته اشیاي و پنبهچوب .45
 ۰ ۰ ۳۰۵۶۴ ۲۹۴ ...........................................................................  سبدبافی یا حصیربافی مصنوعات .46

 .......................................................................  و چوب خمیر ـ دهم قسمت
 ۴۷۰۹۸ ۵۹۶ ۱۷۱۱۷ ۱۸۰ ......... مقوا یا کاغذ ریزخرده و آخال سلولزي، الیاف مواد سایر با چوب خمیر .47
 ۱۰۵۶۴۶ ۳۴۰۶ ۴۵۲۰۰۶۵ ۲۱۷۶۵۹ ....................... مقوا یا کاغذ از کاغذ، خمیر از شده ساخته اشیاي مقوا، و کاغذ .48
 تایپ ها،نوشته دست چاپ، صنعت محصوالت سایر و تصویر روزنامه، کتاب، .49
 ۱۶۱۱۷۰۲ ۵۷۸۰۳ ۳۰۱۲۶۳۲۶ ۹۷۳۱۴۸ ................................................................................................................. هانقشه و هاشده
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 )ریال میلیون -تن(     (دنباله)         5139:گمرکی تعرفه هايفصل و )1(هاقسمت برحسب صادرات و واردات ارزش و مقدار -9-11

 نفتی غیر صادرات واردات )2(فصل و قسمت
 ارزش وزن ارزش وزن

 ............................................................. ... و نساجی مواد  ـ یازدهم قسمت
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 ٨٧٢١ ٨٨٠ ٦٦٨٦٥ ٥٥٨٥٠ ١١٠١٥ ٧١٦٧ ٢٧٦ ١٧٦٠٢ ٢٧١٠١ .................................. لرستان

 ٢٧٤٧٢ ١١٩٣٢ ١٦٦٢٤٨ ١٢٤٠٠٤ ٤٢٢٤٤ ١٥٧٦٠ ٦٠ ٦٠٦٠٢ ١٢٠٥٦٤ ................................ مازندران

 ١٠١٩٦ ٣١٦٧ ٧٩١٤١ ٦١٩٦١ ١٧١٨٠ ٦٣٧٥ ٤ ٢١١٩٦ ٤٢٢٤٢ .................................. مرکزي

 ٩٨٣٣ ٦٠٢٥ ٨٣٥٣٩ ٦٧٧٣٣ ١٥٨٠٦ ٧٥٣١ ٤٧ ١٨٠٥٨ ٣٢١٠٣ ............................... هرمزگان

 ١٢٦٨٣ ٣٠٨١ ٥٦٥٩٨ ٣٥٣٠٦ ٢١٢٩٢ ٦٥٩٤ ٤٣ ١٩٦٦٩ ٥٤٥١٣ ................................... همدان

 ٥٢٨٣ ٧٧٦ ٥٩٤٥٤ ٤٧٦٧٤ ١١٧٨٠ ٧١٣٨ ٣٦ ٢٣٣٢٦ ٣٦٣٨٢ ......................................... یزد
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(دنباله)در پایان اسفندکشورامالكواسنادثبتدفاتردرشدهثبتمعامالتانواعتعداد-10-11

 جمع سایرنامه رضایت نامه تعهد نامه اقرار اقاله نامه تقسیم اجاره استان
 معامالت

        ..................................... جمع    

 ٦٠٤٧٠٤ ٦٩٨٣ ٣٦٩٤٨ ٧٦٠٧٢ ٣٣٢٢٨ ٢٥٣ ٦٥٠ ٣٩٠٣ ............................. شرقی آذربایجان

 ٣٦٤٢٦٧ ٢٨٦٢ ١٨٠٢٢ ٥٢٨٦١ ٩٥٠٩ ١٩٣ ١٨٨ ٥٠٥٥ .............................. غربی آذربایجان

 ١٦٩٣٦٢ ١٠٤٢ ٩٣٢٢ ١٨٧٠٠ ٥٠٦١ ٨٥ ٢٤٢ ٢١٣٧ ............................................... اردبیل

 ٧٠٦٥٥٨ ٦٣٠١ ٤٤٣٥١ ٥٨٤٥٤ ٢٧٨٣٦ ٤٨٤ ١٤٨٢ ٩٢٢٨ ............................................. اصفهان

 ٤٣٤٢٥٣ ٢٦٦٩ ١٤٢٧٧ ١٩٨٠٧ ١٨٣٣٦ ٨٩ ٧٢١ ٢١٨٦ ................................................... البرز

 ٥٦٤٦٣ ٣٥٧ ٣٢٢٢ ١٧٧٤٤ ٣٤٥٥ ١٦ ٣٩ ١٦٩ .................................................. ایالم

 ١٥٣٧٧٨ ٢٩١٣ ٧١٨٣ ٢٥٤٤٢ ١٢٦٥٩ ١٨٩ ١١٤ ٢٦٧٢ ................................................ بوشهر

 ٣٢٤٤٨٥٤ ١٠٥١٣ ٧٩٦٤١ ١٧٨٣٠٧ ١٤٢١٩٧ ٨٠٧ ٩٨٧٨ ٢٦٤١٥ ................................................ تهران

 ١٠٠٢٥٢ ١٧٢٦ ٤٧٢٢ ١٣٣١٠ ٥٤١٨ ٩٠ ١٥١ ١٢٠٣ ................... بختیاري و چهارمحال

 ٥٩٦٦٠ ٤١٨ ٢٨٣٨ ١٤٠٩٠ ١٨٨٣ ٢٠ ١٤٢ ١٠١٥ ............................... جنوبی خراسان

 ٨٣٠٠٠٤ ٨٧٩٢ ٣١٦٢٠ ٨٦٢٤٥ ٤٩٣٠٧ ١٧٢ ٧٤٨ ٣٣٤٧٢ ............................... رضوي خراسان

 ٨٢٠٤٩ ٢٠٠٧ ٣٥٩٩ ١٢٥٣٥ ٢٥٩٣ ٨٩ ١٠٧ ١٧٩١ ............................... شمالی خراسان

 ٥٦٦٧٥٦ ٦٤٥٩ ٣٦٢٤٩ ١٠٦٧٣٢ ٥٢٠٩١ ١٥٨ ٥٠٩ ٥٥٩٩ .......................................... خوزستان

 ١٢٣٦٨٥ ١٢٦٨ ٤٠٣١ ١٢٢٤٩ ٤٢٥٨ ١٠٨ ٢٠٤ ٤٢١٩ ................................................ زنجان

 ١٠٧٠٩٠ ٩٣٧ ٤٩٥٠ ١١٤٢٦ ٣٤٥٧ ٨٨ ٢٤٤ ٣٨٩٣ .............................................. سمنان

 ١٥٦٠٧٣ ٨٨٨ ٦٤٩٨ ٣٥٧٤١ ١٢٩٧٩ ٣٠ ٧٥ ١٢٠٩ ..................... بلوچستان و سیستان

 ٦٦٤١١٩ ٨٦١٤ ٣٥٢٤٨ ١٢٢٦٩٣ ٣٢٠٦٦ ٢٦٢ ١٠٦٣ ١٠٠٠٢ ................................................ فارس

 ١٨٦٢٠٤ ١٠٧٣ ٧٧٣٩ ١٦٤٢٣ ٨٣٢٧ ٧٥ ٤٨٨ ٣١٣٢ ................................................ قزوین

 ١٧٧٣٤٩ ١٠٦٩ ٧٢٢٢ ١٧٥٥٤ ٩٢٢٧ ١١٥ ٣٤٦ ٢٩٥٣ ...................................................... قم

 ١٨٤٠٨١ ١٩٧٢ ١٠٠٥٠ ٣٢٦٠٦ ١٠١٧٩ ٦١ ١٦٤ ١١٩٠ .......................................... کردستان

 ٣٠٩٢٧٤ ٢٢٩٥ ١٨٠٧٨ ٥٧٢٢٧ ١٢٣٤٤ ١٢٥ ٢٨٥ ٧٣٦٦ ............................................... کرمان

 ٢٦٨٥٧٦ ٤٠٧٤ ١٢٤٩٣ ٤٦٦٣٧ ١٧٨٩٤ ١١٢ ١٨٣ ٤٦٢٦ ........................................... کرمانشاه

 ٩٦١٠٤ ١١٤٥ ٤٨٨١ ٢٥١٥٧ ٣٣٧٠ ٤١ ١٩ ٢٧٩ .................... بویراحمد و کهگیلویه

 ١٩٥٢١٤ ١٧٣١ ٨٢٥٦ ٢٢٩٤٦ ١٠٥٨٦ ٥٧ ٢٩٥ ٣١٤٢ ............................................. گلستان

 ٤٦١٣٠٣ ٢١٤٣ ٣١٧٩٦ ٥٧٥٧٠ ٢٤٤٧٤ ١٦٣ ٧٩٠ ٥٥٤٩ ................................................ گیالن

 ١٨٨٩٣٦ ١٦٥١ ١٠٠٢٧ ٣٤٩٠١ ١٠٥٠٩ ١١٠ ١١٥ ٣٠١١ .............................................. لرستان

 ٥٠١٤١٦ ٩٧٩٦ ١٩٢١٦ ٤٥٨٨٨ ١٨٤٣٤ ٢٢٦ ٩٦٠ ٤٢٥٨ ........................................... مازندران

 ١٩٧٣٢٣ ٣٤٨٤ ٨٠٥٥ ١٤٣٦١ ٦٦٤٠ ١٣٦ ٣٠٢ ٢٠٢٤ .............................................. مرکزي

 ٢٢٢١٥٩ ٨٩٦ ٩١١١ ٤٥٤٦٠ ٨٥٤٩ ٣٣ ١٢٥ ٨٤٩ ........................................... هرمزگان

 ١٩٠٥٧٩ ١٦٨٧ ٧٦١٩ ١٩١١٢ ٥٢٧٦ ٣٧ ٢٨٥ ٣٣٨٢ .............................................. همدان

 ١٧٢٧٢٩ ١٧٩٢ ٩٣٩٧ ٢٠٥٣٨ ٤٥٨٠ ٢٤٥ ١٧٨ ٣٦٠٤ ..................................................... یزد

 معاونت توسعه فناوري و خدمات الکترونیک ثبتی، دفتر بهبود سیستم ها و پردازش اطالعات.. کشور امالك و اسناد ثبت سازمان -مأخذ
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 ) ریال میلیون(                                           اسفند پایان در تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاونی هايشرکت عمومی مشخصات -11-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

     )1(شده ثبت هاي تعاونی

1380  ................................................................................................................... ۲۷۶۶ ۳۵۵۳۵۴ ۲۹۷۶۵ ۷۰۹۸۸۸ 

1385 .................................................................................................................... ۳۷۱۶ ۳۹۱۹۵۳ ۴۱۳۹۳ ۹۲۰۲۰۱ 

1390 .................................................................................................................... ۳۸۴۸ ۲۴۲۷۷۰ ۴۸۴۶۳ ۷۷۹۲۵۲ 

1391 .................................................................................................................... ۳۸۷۵ ۴۰۷۸۸۹ ۴۹۵۱۴ ۸۰۱۴۶۷ 

1392 .................................................................................................................... ۳۹۳۴ ۴۰۰۰۱۰ ۵۷۳۴۴ ۸۰۳۱۸۴ 

1393 .................................................................................................................... ۳۹۴۷ ۴۰۷۱۱۳ ۵۷۹۵۰ ۹۳۱۸۴۱ 

1394 .................................................................................................................... ۳۹۵۸ ۴۱۲۲۱۱ ۵۸۰۴۰ ۱۳۴۶۸۹۵ 

1395 ................................................................................................ 
     اجرا دست در هاي تعاونی

1380  ................................................................................................................... ۹۵ ۳۱۹۷ ۷۶۶ ۱۲۳۳۷ 

1385 .................................................................................................................... ۳۵۳ ۸۸۵۷ ۲۹۸۴ ۲۳۸۷۰ 

1390 .................................................................................................................... ۲۳ ۶۳۳ ۴۳۹ ۴۷۵ 

1391 .................................................................................................................... ۵۶ ۱۱۶۳ ۱۰۵۲ ۱۳۸۳ 

1392)2( ................................................................................................................ ۱ ۷ ۷ ۶۶۰ 

1393 .................................................................................................................... ۱ ۷ ۷ ۴۰ 

1394 .................................................................................................................... - - - - 

1395 ................................................................................................ 
     فعال هاي تعاونی

1380  ................................................................................................................... ۱۴۸۹ ۲۷۴۲۱۲ ۲۰۶۶۶ ۵۱۸۰۶۲ 

1385 .................................................................................................................... ۲۰۸۴ ۲۹۹۹۰۴ ۲۸۱۸۶ ۷۱۳۸۷۳ 

1390 .................................................................................................................... ۱۸۳۸ ۲۳۰۷۸۴ ۲۵۲۳۰ ۵۳۱۵۶۵ 

1391 .................................................................................................................... ۱۶۷۸ ۲۴۱۴۹۹ ۲۳۴۵۲ ۵۴۴۸۱۲ 

1392 .................................................................................................................... ۱۶۴۷ ۲۳۱۳۸۸ ۳۱۱۰۹ ۶۳۴۲۴۴ 

1393 .................................................................................................................... ۱۶۴۰ ۲۴۳۸۲۵ ۳۵۶۷۱ ۹۶۱۲۱۷ 

1394 .................................................................................................................... ۱۵۵۱ ۲۴۲۰۲۱ ۳۴۰۶۱ ۱۲۴۸۴۳۶ 

1395 ................................................................................................ 
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)                  ریالمیلیون((دنباله)اسفندپایاندرکنندگانتولیدنیازتأمینتعاونیهايشرکتعمومیمشخصات-11-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

 ۳۷۶۸۸ ۲۰۳۷ ۱۰۷۸۲ ۱۲۰ .................................................................................................. شرقی آذربایجان
 ۱۵۵۹۱ ۷۱۷ ۳۵۷۰ ۳۶ ................................................................................................... غربی آذربایجان

 ۳۳۲ ۱۷۲ ۱۶۴ ۷ .................................................................................................................... اردبیل
 ۱۴۹۳۵۹ ۷۰۳۴ ۲۴۴۳۹ ۱۲۶ .................................................................................................................. اصفهان
 ۶۴۳۸ ۱۵۹ ۹۷۴ ۱۴ ........................................................................................................................ البرز
 ۵۹۹ ۵۳ ۱۷۳ ۱۲ ....................................................................................................................... ایالم
 ۳۵۱۱۹ ۱۱۷۸ ۶۳۷۱ ۵۴ ..................................................................................................................... بوشهر
 ۳۳۰۰۰۶ ۷۲۵۶ ۲۴۸۶۷ ۱۵۵ ..................................................................................................................... تهران

 ۸۶۵ ۳۲۹ ۶۶۲ ۱۶ ........................................................................................ بختیاري و چهارمحال
 ۱۳۸۹۳ ۶۴۲ ۵۸۲۱ ۲۴ .................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۷۳۶۶۴ ۱۲۴۸ ۱۵۳۸۴ ۱۳۲ .................................................................................................... رضوي خراسان
 ۵۹۷ ۹۴ ۲۰۹۰ ۱۸ .................................................................................................... شمالی خراسان
 ۸۶۲۶ ۱۱۰۷ ۵۲۱۱ ۴۳ ............................................................................................................... خوزستان

 ۱۶۳۵ ۱۵۵ ۵۹۹ ۷ ..................................................................................................................... زنجان
 ۱۴۹۷۷ ۶۵۲ ۲۴۶۰ ۲۹ ................................................................................................................... سمنان
 ۵۷۸۸ ۱۷۶۲ ۷۰۸۴ ۷۷ .......................................................................................... بلوچستان و سیستان
 ۱۴۹۰۳ ۲۳۲۳ ۱۲۹۲۲ ۱۱۷ ..................................................................................................................... فارس
 ۱۵۰۸۹ ۷۸ ۱۲۸۰ ۱۰ ..................................................................................................................... قزوین

 ۴۱۸۴۲ ۱۰۸ ۱۸۰۴ ۱۶ ........................................................................................................................... قم
 ۲۳۸۵ ۱۵۲ ۳۱۰۰ ۳۶ ............................................................................................................... کردستان
 ۷۳۳۹ ۵۶۱ ۷۱۴۳۱ ۶۸ .................................................................................................................... کرمان

 ۶۰۴ ۱۶۱۰ ۱۵۴۴ ۳۴ ................................................................................................................ کرمانشاه
    ۳ ......................................................................................... بویراحمد و کهگیلویه
 ۳۲۰۴۸۴۹ ۳۲۳ ۶۳۷۵ ۳۳ .................................................................................................................. گلستان
 ۹۵۶۴ ۵۴۶ ۲۶۳۷ ۴۰ ..................................................................................................................... گیالن
 ۱۹۴۲ ۱۹۵ ۱۱۵۳ ۳۵ ................................................................................................................... لرستان
 ۲۳۹۷۳ ۱۶۵۱ ۱۱۳۵۳ ۱۳۶ ................................................................................................................ مازندران
 ۱۷۷۹ ۱۲۰ ۱۸۸۱ ۲۸ ................................................................................................................... مرکزي

 ۵۱۳۱ ۱۶۸۸ ۴۱۱۵ ۳۷ ................................................................................................................ هرمزگان
 ۸۷۰ ۱۵۸ ۲۳۴۰ ۱۴ ................................................................................................................... همدان

 ۱۲۶۹۰۶ ۱۵۱۱ ۷۵۳۶ ۴۶ .......................................................................................................................... یزد
 . باشد می اجرا دست در و غیرفعال فعال، هايتعاونی شامل) 1
 . باشدمی فعال غیر یا و فعال بصورت هاتعاونی این وضعیت تغییر دلیل به 1392 سال در اجرا دست در هاي تعاونی تعداد کاهش )2

 ). پ. ر( اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت - مأخذ
 . راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت -        
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                  )ریال میلیون(                                      اسفند پایان در کنندگان مصرف نیاز تأمین تعاونی هايشرکت عمومی مشخصات -12-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

     )1( شده ثبت هاي تعاونی

1380 .......................................................................................................................... ۹۶۴۷ ۷۴۵۳۵۳۷ ۹۴۸۶۱ ۷۶۴۲۹۱۱ 

1385 .......................................................................................................................... ۱۰۴۸۶ ۷۸۳۷۷۵۸ ۱۰۰۰۱۳ ۷۷۶۹۰۹۹ 

1390 .......................................................................................................................... ۱۱۱۱۲ ۸۵۷۶۵۴۰ ۱۵۰۹۳۸ ۱۱۳۵۹۵۲۷ 

1391 .......................................................................................................................... ۱۱۱۲۸ ۸۲۸۴۳۴۶ ۱۸۳۰۵۹ ۹۷۴۹۸۲۲ 

1392 .......................................................................................................................... ۱۱۱۰۹ ۸۴۵۰۵۱۷ ۲۰۷۸۱۷ ۱۱۰۴۸۴۰۳ 

1393 .......................................................................................................................... ۱۱۱۲۴ ۸۰۸۰۶۱۸ ۲۰۵۳۸۸ ۹۴۰۰۸۰۹ 

1394 .......................................................................................................................... ۱۱۱۲۵ ۷۹۱۳۹۶۸ ۲۶۳۰۲۰ ۲۰۴۳۶۷۷۸ 

1395 ..................................................................................................... 
     اجرا دست در هاي تعاونی

1380 .......................................................................................................................... ۳۳ ۱۰۲۰۸ ۳۹۹ ۵۱۸۳ 

1385 .......................................................................................................................... ۱۵۰ ۲۶۲۹۹ ۱۱۰۸ ۱۱۸۱۷ 

1390 .......................................................................................................................... ۱۸ ۱۷۵۳ ۲۰۹ ۶۳۰ 

1391 .......................................................................................................................... ۲۷ ۵۹۰۳۷ ۸۰۶ ۴۵۷۳ 

1392 .......................................................................................................................... ۰ ۰ ۰ ۰ 

1393 .......................................................................................................................... ۵ ۱۱۴۲ ۵۴ ۴۴۰ 

1394 .......................................................................................................................... ۳ ۲۶۰ ۲۰ ۶۳۸ 

1395 ..................................................................................................... 
     فعال هاي تعاونی

1380 .......................................................................................................................... ۵۷۹۴ ۶۰۵۲۰۱۵ ۸۵۱۰۹ ۱۵۳۹۷۴۵۲ 

1385 .......................................................................................................................... ۶۴۲۱ ۶۴۲۵۱۲۳ ۸۹۶۲۰ ۱۵۵۱۱۰۱۳ 

1390 .......................................................................................................................... ۵۸۲۴ ۵۹۸۷۹۷۳ ۱۲۴۳۰۹ ۸۵۳۱۳۷۹ 

1391 .......................................................................................................................... ۵۲۷۶ ۵۸۴۳۳۸۷ ۱۵۶۰۶۳ ۷۴۵۲۹۵۲ 

1392 .......................................................................................................................... ۵۰۷۸ ۵۸۹۳۴۳۹ ۱۷۶۸۷۰ ۱۰۴۳۶۵۶۳ 

1393 .......................................................................................................................... ۴۹۳۹ ۵۶۸۷۲۷۲ ۱۷۲۵۷۹ ۸۷۴۳۳۲۷ 

1394 .......................................................................................................................... ۴۸۲۲ ۵۳۷۰۷۷۶ ۱۷۷۳۴۷ ۱۹۵۶۴۲۳۹ 

1395 ..................................................................................................... 
 



 و هتلداريازرگانی ب -11                                                                                                                                      1395 -سالنامه آماري کشور 

)                  ریالمیلیون(اسفند(دنباله)                        پایاندرکنندگانمصرفنیازتأمینتعاونیهايشرکتعمومیمشخصات-12-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

 ۵۹۲۹۶۸ ۸۳۷۹ ۲۴۱۸۱۴ ۲۶۰ ........................................................................................................ شرقی آذربایجان
 ۲۷۸۶۸۴ ۴۸۱۲ ۱۹۰۷۴۰ ۱۱۰ ......................................................................................................... غربی آذربایجان

 ۱۶۱۱۸ ۲۲۵ ۵۹۱۹۸ ۶۳ .......................................................................................................................... اردبیل
 ۱۲۵۲۲۰۷ ۳۴۴۰ ۲۸۳۰۲۵ ۲۵۱ ........................................................................................................................ اصفهان
 ۲۳۲۶۰ ۲۷۲۸ ۶۰۸۵۱ ۶۷ .............................................................................................................................. البرز
 ۸۶۸۰ ۱۱۳۹ ۷۵۳۹۵ ۴۲ ............................................................................................................................. ایالم
 ۱۲۹۳۸۷ ۱۳۰۴ ۲۳۶۲۴۹ ۵۸ ........................................................................................................................... بوشهر
 ۷۸۴۴۳۷۱ ۸۸۸۲۳ ۱۱۵۶۹۳۴ ۱۳۶۹ ........................................................................................................................... تهران

 ۱۰۷۵۷ ۴۸۴ ۵۶۵۶ ۴۵ .............................................................................................. بختیاري و چهارمحال
 ۳۵۹۸۸ ۹۷۷ ۵۱۶۳۲ ۵۵ .......................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۲۸۴۷۹۷ ۸۸۳۵ ۵۸۳۶۷۳ ۳۵۷ .......................................................................................................... رضوي خراسان
 ۷۳۵۶ ۲۵۷ ۸۶۶۵۰ ۴۵ .......................................................................................................... شمالی خراسان
 ۳۲۲۷۵۴ ۴۴۸۳ ۴۷۴۴۵۷ ۱۴۱ ..................................................................................................................... خوزستان

 ۲۰۲۶۶ ۱۲۸۴ ۳۶۳۷۲ ۵۲ ........................................................................................................................... زنجان
 ۲۴۴۱۳ ۵۶۶ ۳۵۰۹۰ ۵۳ ......................................................................................................................... سمنان
 ۷۱۱۶۶۷ ۳۱۹۶ ۱۱۷۷۴۷ ۱۷۴ ................................................................................................ بلوچستان و سیستان
 ۷۴۰۲۲ ۵۱۱۹ ۳۰۰۳۹۸ ۲۳۸ ........................................................................................................................... فارس
 ۳۹۶۱۹ ۲۹۸ ۴۵۱۶۳ ۴۶ ........................................................................................................................... قزوین

 ۳۱۸۷۶ ۴۲۶ ۴۳۷۵۹ ۴۰ ................................................................................................................................. قم
 ۴۳۸۳۳ ۳۳۷ ۱۴۶۳۰۰ ۹۲ ..................................................................................................................... کردستان
 ۴۷۸۹۰ ۲۵۶۹ ۱۲۲۸۴۰ ۱۹۰ .......................................................................................................................... کرمان

 ۲۴۷۴۹ ۱۱۲۱۷ ۱۲۰۷۳۸ ۱۱۴ ...................................................................................................................... کرمانشاه
 ۲۹۰۷ ۶۲۹ ۱۷۷۱۰ ۳۷ ............................................................................................... بویراحمد و کهگیلویه
 ۱۵۸۱۸۹۶ ۱۵۴۶ ۸۴۹۴۲ ۸۵ ........................................................................................................................ گلستان
 ۶۳۶۴۷۹ ۹۱۱۹ ۱۲۹۰۳۴ ۱۳۰ ........................................................................................................................... گیالن
 ۷۲۰۹ ۲۰۹۱ ۲۲۹۲۰ ۱۰۷ ......................................................................................................................... لرستان
 ۲۴۸۳۹۵ ۵۶۹۸ ۱۷۸۸۲۳ ۲۳۹ ...................................................................................................................... مازندران
 ۱۸۸۷۱ ۵۹۹ ۵۳۳۶۵ ۸۴ ......................................................................................................................... مرکزي

 ۳۱۴۸۷ ۲۹۴۱ ۲۸۷۴۱۰ ۱۰۹ ...................................................................................................................... هرمزگان
 ۸۰۲۸۴ ۴۳۵ ۴۸۷۳۰ ۵۱ ......................................................................................................................... همدان

 ۲۲۳۲۲۲ ۷۲۳ ۶۰۶۳۷ ۹۹ ................................................................................................................................ یزد
 . باشد می اجرا دست در و غیرفعال فعال، هايتعاونی شامل) 1

 ). پ. ر(اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت - مأخذ
 . راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت -        
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)                  ریال میلیون(                                                                  اسفند پایان در خدماتی تعاونی هايشرکت عمومی مشخصات -13-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

     )1( شده ثبت هاي تعاونی

1380 ....................................................................................... ۱۶۷۲۱ ۳۳۹۴۰۵ ۱۷۱۶۲۲ ۱۳۹۱۳۲۲ 

1385 ....................................................................................... ۲۲۶۴۴ ۵۱۳۹۱۴ ۲۵۶۰۱۷ ۱۶۲۰۳۵۷ 

1390 ....................................................................................... ۴۴۶۵۱ ۶۸۸۲۴۲ ۴۶۹۰۵۶ ۱۶۷۷۷۹۸۰ 

1391 ....................................................................................... ۴۷۶۴۶ ۸۳۹۸۱۸ ۵۲۸۲۰۶ ۱۱۳۹۲۰۵۱ 

1392 ....................................................................................... ۴۹۹۸۱ ۸۸۱۰۴۰ ۵۷۱۵۱۹ ۱۰۵۸۰۴۰۰ 

1393 ....................................................................................... ۵۱۷۰۵ ۸۹۷۱۲۰ ۶۰۲۶۵۷ ۱۱۲۹۲۹۶۳ 

1394 ....................................................................................... ۵۳۳۳۶ ۹۱۴۶۵۱ ۶۱۳۷۷۹ ۱۴۶۵۶۶۸۸ 

1395 ........................................................................ 
     اجرا دست در هاي تعاونی

1380 ....................................................................................... ۴۵۵ ۱۰۷۱۷ ۳۷۷۹ ۳۱۸۷۲ 

1385 ....................................................................................... ۴۶۳۰ ۵۸۸۵۸ ۶۹۶۹۹ ۳۳۳۶۶۳ 

1390 ....................................................................................... ۶۱۵۸ ۶۹۴۷۲ ۶۰۳۰۴ ۲۹۰۱۹۵ 

1391 ....................................................................................... ۸۰۷۰ ۹۸۹۰۳ ۹۹۷۳۱ ۵۲۴۳۴۲ 

1392 ....................................................................................... ۶۹۵۸ ۱۰۵۸۰۰ ۸۶۵۷۱ ۸۱۹۹۲۳ 

1393 ....................................................................................... ۶۶۹۳ ۹۱۹۰۴ ۸۵۶۴۲ ۸۶۱۰۱۵ 

1394 ....................................................................................... ۷۰۶۰ ۹۹۷۳۵ ۹۰۲۷۳ ۱۳۷۲۳۰۴ 

1395 ........................................................................ 
     فعال هاي تعاونی

1380 ....................................................................................... ۴۳۴۹ ۱۵۵۰۸۴ ۶۱۵۶۰ ۶۲۲۸۷۸ 

1385  ...................................................................................... ۱۲۰۲۷ ۳۷۴۹۳۲ ۱۳۹۳۱۱ ۱۰۳۸۵۹۴ 

1390 ....................................................................................... ۲۱۱۴۴ ۴۷۰۷۷۵ ۲۱۶۹۸۰ ۱۰۱۷۴۴۹۹ 

1391 ....................................................................................... ۲۰۴۱۷ ۴۹۳۸۵۲ ۲۱۸۷۳۷ ۹۹۲۹۴۱۵ 

1392 ....................................................................................... ۲۰۹۶۳ ۴۹۱۶۶۵ ۲۵۰۲۴۰ ۸۵۶۵۴۹۱ 

1393 ....................................................................................... ۲۰۵۰۶ ۴۹۰۹۹۹ ۲۵۸۴۸۶ ۸۹۸۴۹۲۱ 

1394 ....................................................................................... ۲۰۳۹۴ ۴۸۶۷۶۷ ۲۴۹۷۶۲ ۱۱۰۲۴۲۷۸ 

1395 ........................................................................ 
 



 و هتلداريازرگانی ب -11                                                                                                                                      1395 -سالنامه آماري کشور 

)                  ریالمیلیون((دنباله)اسفندپایاندرخدماتیتعاونیهايشرکتعمومیمشخصات-13-11
  سرمایه شاغالن اعضا تعداد شرح

 ۳۷۹۴۶۴ ۱۲۷۹۷ ۲۹۱۳۳ ۱۱۶۳ ..................................................................... شرقی آذربایجان
 ۸۳۲۸۴ ۵۷۸۰ ۱۱۲۶۳ ۴۱۴ ...................................................................... غربی آذربایجان

 ۳۸۱۰۴۰ ۳۴۷۷ ۳۶۸۹ ۳۶۶ ....................................................................................... اردبیل
 ۲۳۸۳۹۲ ۶۹۹۰ ۱۶۵۲۳ ۶۳۲ ..................................................................................... اصفهان
 ۷۳۱۴۲ ۳۲۹۲ ۱۰۱۰۲ ۱۴۸ ........................................................................................... البرز
 ۷۲۶۷۰۹ ۲۰۷۲ ۲۸۲۶ ۳۶۲ .......................................................................................... ایالم
 ۴۱۲۷۴ ۱۶۲۶۱ ۹۷۹۴ ۷۵۰ ........................................................................................ بوشهر
 ۴۴۳۱۷۵۰ ۴۴۱۳۱ ۱۴۰۸۸۳ ۱۷۲۴ ........................................................................................ تهران

 ۱۷۰۱۵ ۲۷۴۴ ۳۶۶۰ ۳۵۳ ........................................................... بختیاري و چهارمحال
 ۱۴۰۵۷ ۱۸۱۴ ۲۹۲۳ ۲۶۵ ....................................................................... جنوبی خراسان
 ۵۳۱۱۳۰ ۳۴۶۷۱ ۵۶۸۶۴ ۲۰۲۹ ....................................................................... رضوي خراسان
 ۴۲۳۳۴ ۳۰۲۰ ۷۹۸۴ ۳۵۵ ....................................................................... شمالی خراسان
 ۴۰۵۴۸۳ ۶۸۵۷ ۱۳۲۸۶ ۷۵۰ .................................................................................. خوزستان

 ۳۴۹۲۴ ۱۴۸۱ ۲۲۱۹ ۱۳۶ ........................................................................................ زنجان
 ۶۹۰۳۲ ۱۹۲۵ ۳۲۶۵ ۱۸۴ ...................................................................................... سمنان
 ۶۹۳۸۳ ۵۴۲۳ ۴۷۴۰ ۴۶۸ ............................................................. بلوچستان و سیستان
 ۴۲۷۵۴۳ ۱۲۹۸۶ ۲۱۴۷۲ ۱۳۴۶ ........................................................................................ فارس
 ۶۹۸۶۵ ۸۵۰ ۱۶۲۳ ۱۰۲ ........................................................................................ قزوین

 ۱۱۱۶۹۷ ۲۹۷۳ ۳۵۸۶ ۱۸۸ .............................................................................................. قم
 ۳۴۰۵۰ ۲۹۹۵ ۶۲۱۹ ۴۳۰ .................................................................................. کردستان
 ۱۹۷۰۲۴ ۷۷۱۱ ۱۰۱۹۰ ۹۸۰ ....................................................................................... کرمان

 ۴۱۲۴۰ ۶۶۳۱ ۶۲۱۹ ۵۹۷ ................................................................................... کرمانشاه
 ۱۷۰۱۸ ۳۵۱۰ ۳۶۴۰ ۴۲۶ ............................................................ بویراحمد و کهگیلویه
 ۳۵۶۳۲۹ ۵۳۲۲ ۹۷۳۶ ۶۳۵ ..................................................................................... گلستان
 ۲۸۱۳۹۰ ۶۸۵۹ ۱۱۱۸۹ ۶۷۸ ........................................................................................ گیالن
 ۳۰۲۵۹۱ ۵۹۶۶ ۸۴۲۷ ۶۳۹ ...................................................................................... لرستان
 ۲۱۴۴۸۸ ۱۲۵۳۴ ۳۳۶۲۵ ۱۲۷۹ ................................................................................... مازندران
 ۱۰۷۰۶۱ ۲۴۲۲ ۷۴۱۰ ۳۴۴ ...................................................................................... مرکزي

 ۶۶۷۸۹ ۶۳۶۹ ۷۴۳۰ ۵۹۵ ................................................................................... هرمزگان
 ۱۲۶۹۵ ۱۹۵۹ ۲۷۰۱ ۲۰۹ ...................................................................................... همدان

 ۶۶۶۱۲۹ ۴۰۶۰ ۱۳۷۳۰ ۵۲۶ ............................................................................................. یزد

 . باشدمی اجرا دست در و فعال غیر فعال، هايتعاونی شامل) 1
 ). پ. ر(. اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت - مأخذ

 . راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -        
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 )ریال میلیون(                                                                       اسفند پایان در تعاونی هاياتحادیه انواع عمومی مشخصات -14-11
  سرمایه شاغالن عضو تعاونی هاي شرکت تعداد شرح

     )1( شده ثبت تعاونی هاياتحادیه
1380 ........................................................................................................ ۴۱۸ ۱۶۳۷۸ ۲۰۰۲ ۹۶۵۵۳۹ 
1385 ........................................................................................................ ۶۴۳ ۲۸۳۰۷ ۶۲۵۰ ۱۱۴۸۴۸۵ 
1390 ........................................................................................................ ۱۰۴۸ ۴۴۷۳۰ ۹۹۳۰ ۱۵۷۱۸۷۶ 
1391 ........................................................................................................ ۱۰۸۴ ۹۴۰۱۷۳ ۱۰۵۶۶ ۵۴۴۸۰۰۶۴ 
1392 ........................................................................................................ ۱۱۲۱ ۵۲۴۵۶ ۱۱۹۰۸ ۱۹۰۳۱۰۹ 
1393 ........................................................................................................ ۱۱۳۸ ۱۶۰۳۷۱ ۱۲۷۶۵ ۲۴۳۸۳۹۳ 
1394 ........................................................................................................ ۱۱۵۸ ۴۹۵۰۱ ۱۳۵۷۸ ۲۰۲۵۸۳۹ 
1395 ...................................................................................... 

     اجرا دست در تعاونی هاياتحادیه
1380 ........................................................................................................ ۴۵ ۵۳۵ ۳۵۵ ۹۷۳ 
1385 ........................................................................................................ ۱۰۰ ۲۴۹۵ ۸۲۷ ۳۳۵۷۱ 
1390 ........................................................................................................ ۸ ۶۸ ۵۶ ۹۰ 
1391 ........................................................................................................ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1392 ........................................................................................................ ۱ ۱۳ ۴ ۱۳۰ 
1393 ........................................................................................................ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1394 ........................................................................................................ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1395 ...................................................................................... 

     فعال تعاونی هاياتحادیه
1380 ........................................................................................................ ۳۰۸ ۱۴۷۷۶ ۱۵۶۰ ۹۶۳۲۰۱ 
1385 ........................................................................................................ ۴۱۵ ۲۳۸۶۲ ۴۷۳۱ ۱۱۱۰۶۲۲ 
1390 ........................................................................................................ ۶۴۵ ۵۸۸۰۹ ۵۸۳۷ ۱۲۲۴۹۹۶ 
1391 ........................................................................................................ ۶۴۴ ۳۳۵۹۷ ۵۸۲۸ ۱۳۵۵۱۳۳ 
1392 ........................................................................................................ ۶۲۳ ۴۱۵۲۳ ۶۹۴۳ ۱۴۸۰۴۶۷ 
1393 ........................................................................................................ ۵۹۴ ۱۴۸۰۷۰ ۷۳۳۰ ۲۰۷۲۱۱۴ 
1394 ........................................................................................................ ۵۵۸ ۳۵۳۴۷ ۷۰۰۹ ۱۶۵۶۳۱۰ 
1395 ...................................................................................... 

 ۱۹۵۰۵ ۲۵۴۷ ۳۰۴۶ ۱۱۱ ............................................................................................... )2(کشاورزي
 ۳۵۱ ۱۵ ۵۹ ۵ .................................................................................................. )2( معدنی
 ۶۳۷ ۱۱۴ ۱۱۰۲ ۱۷ .......................................................................................... دستباف فرش
 ۶۵۷۱۸ ۱۵۳۰ ۸۹۷۰ ۱۶۱ .................................................................................................. )2( مسکن
 ۱۰۴۴۴ ۳۷۳ ۳۷۸ ۳۲ ................................................................................................. )2( صنعتی

 ۱۸۲۴۲۲ ۴۱۵ ۸۵۲ ۴۰ ..................................................................... کنندگان تولید نیاز مینأت
 ۱۰۲۰۲۰۵ ۱۲۶۳ ۱۸۱۷۳ ۷۵ .................................................................. کنندگان مصرف نیاز مینأت

 ۳۱۰۵۷۲ ۱۶۶ ۶۸۹ ۳۲ ......................................................................................... )2( نقل و حمل
 ۳۸۹۲ ۱۲۰۸ ۶۷۶ ۶۳ ..................................................................................................... خدماتی
 ۲۶۰۵۹ ۹ ۳۵۶ ۳ ....................................................................................................... عمرانی
 ۴۶۸۵ ۱۴ ۱۴۴ ۵ ..........................................................................................................اعتبار

 . باشد می اجرا دست در و غیرفعال فعال، هاياتحادیه شامل) 1
 نقل، و حمل« و  »مسکن و ساختمان« ، »صنعت« ، »معدن« ، »شیالت و جنگلداري کشاورزي،« هايفصل در ربطذي تعاونی هايشرکت تفصیلی آمار) 2

 . است شده درج »ارتباطات«  و »انبارداري
 ). پ. ر( تعاون وزارت - مأخذ

 اطالعات آوري فن و اقتصادي،دفترآمار امور و ریزي برنامه معاونت.تعاون وزارت -        
 . راهبردي اطالعات و آمار مرکز. اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت -        
 



 و هتلداريازرگانی ب -11                                                                                                                                      1395 -سالنامه آماري کشور 

)ریالمیلیون-نفرهزار(اسفندپایاندرروستاییتعاونیهايشرکتعمومیمشخصات-15-11
قانونی ذخیره )1( سرمایه اعضا تعداد استان و سال

1380 ....................................................................................................................... ۲۹۴۷ ۴۴۴۴ ۳۵۷۴۰۴ ۱۴۰۲۲۹ 
1385 ....................................................................................................................... ۲۹۳۷ ۴۵۷۰ ۵۴۴۴۸۸ ۴۴۰۷۶۵ 
1390 ....................................................................................................................... ۲۸۵۳ ۴۴۳۲ ۱۴۹۳۲۱۵ ۷۸۰۶۲۱ 
1391 ....................................................................................................................... ۲۷۹۵ ۴۳۹۵ ۱۶۶۸۹۱۴ ۱۲۱۸۹۵۶ 
1392 ....................................................................................................................... ۲۷۶۹ ۴۳۲۶ ۱۸۰۹۵۵۴ ۱۰۸۶۳۲۳ 
1393 ....................................................................................................................... ۲۷۷۲ ۴۳۱۵ ۲۰۲۰۱۴۶ ۱۱۰۱۶۹۴ 
1394 ....................................................................................................................... ۲۷۷۵ ۴۴۱۹ ۲۰۶۸۷۸۳ ۱۳۴۳۸۵۹ 
1395 ................................................................................................... 

 ۵۰۴۵۰ ۱۱۲۲۵۷ ۱۷۶ ۱۷۶ ..................................................................................................... شرقی آذربایجان
 ۶۴۵۲۳ ۱۸۳۲۷۶ ۳۷۷ ۱۴۱ ...................................................................................................... غربی آذربایجان

 ۱۹۷۲۷ ۳۰۲۴۷ ۹۱ ۸۱ ....................................................................................................................... اردبیل
 ۷۹۰۸۹ ۱۸۹۹۴۰ ۲۳۵ ۱۴۸ ..................................................................................................................... اصفهان
 ۱۶۰۵۱ ۲۵۸۹۳ ۱۶ ۱۳ ........................................................................................................................... البرز
 ۱۴۳۳۱ ۱۵۸۹۱ ۴۱ ۳۳ .......................................................................................................................... ایالم
 ۱۲۹۰۴ ۳۰۰۴۱ ۷۴ ۳۴ ........................................................................................................................ بوشهر
 ۹۳۱۴۴ ۱۹۹۶۵۵ ۵۸ ۴۷ ........................................................................................................................ تهران

 ۶۹۲۲ ۲۵۵۱۱ ۹۳ ۵۴ ........................................................................................... بختیاري و چهارمحال
 ۲۰۸۷۴ ۳۳۴۶۸ ۱۰۳ ۵۷ ....................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۱۷۵۱۴۹ ۱۳۸۴۳۸ ۳۰۲ ۲۲۳ ....................................................................................................... رضوي خراسان
 ۳۲۴۹۹ ۲۲۰۰۲ ۶۹ ۶۰ ....................................................................................................... شمالی خراسان
 ۱۵۶۹۷۱ ۶۳۲۸۷ ۱۹۹ ۱۰۲ .................................................................................................................. خوزستان

 ۹۴۶۴۸ ۵۲۹۱۷ ۸۰ ۶۳ ........................................................................................................................ زنجان
 ۹۵۱۷ ۱۱۵۹۸ ۳۹ ۳۸ ...................................................................................................................... سمنان
 ۲۷۷۵۸ ۵۵۵۵۴ ۲۳۴ ۵۳ ............................................................................................. بلوچستان و سیستان
 ۱۳۴۱۱۲ ۹۹۲۸۳ ۲۹۹ ۱۸۷ ........................................................................................................................ فارس
 ۱۲۱۸۳ ۲۰۱۷۹ ۶۹ ۴۸ ........................................................................................................................ قزوین

 ۷۴۴۵ ۶۲۹۱ ۱۳ ۱۱ .............................................................................................................................. قم
 ۳۷۱۰۹ ۷۸۷۴۱ ۱۶۱ ۹۲ .................................................................................................................. کردستان
 ۲۴۰۴۹ ۲۸۲۲۳ ۱۸۲ ۱۴۴ ....................................................................................................................... کرمان

 ۴۴۲۹۵ ۴۸۰۳۳ ۱۲۹ ۱۰۷ ................................................................................................................... کرمانشاه
 ۵۶۷۷ ۱۵۵۳۹ ۷۴ ۲۸ ............................................................................................ بویراحمد و کهگیلویه
 ۵۴۵۲۵ ۶۸۲۳۰ ۷۵ ۶۸ ..................................................................................................................... گلستان
 ۳۰۵۱۴ ۳۸۸۵۷ ۲۷۸ ۱۴۸ ........................................................................................................................ گیالن
 ۲۵۹۰۱ ۲۴۸۸۴ ۱۰۳ ۱۳۱ ...................................................................................................................... لرستان
 ۴۴۴۱۰ ۳۳۸۲۰۵ ۲۹۵ ۱۸۲ ................................................................................................................... مازندران
 ۷۱۷۵۱ ۳۱۴۰۸ ۸۴ ۹۱ ...................................................................................................................... مرکزي

 ۹۹۹۸ ۱۴۶۸۶ ۱۱۲ ۵۸ ................................................................................................................... هرمزگان
 ۲۸۳۳۴ ۸۶۸۲۳ ۱۸۵ ۱۲۰ ...................................................................................................................... همدان

 ۳۶۴۴۹ ۴۴۷۳۲ ۷۳ ۳۹ ............................................................................................................................. یزد
 تحصيل و ،ايجاد گردش در سرمايه منابع شامل و باشد مي تعاونيها نزد اعضا نقدي آورده منابع بابت ثبتي تعاونيها،سرمايه اعالمي سرمايه از ) منظور۱

 .نميباشد بلندمدت گذاريهاي سرمايه و نامشهود و مشهود ثابت دارائيهاي
 .کامپیوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مدیریت. روستایی تعاون مرکزي سازمان - مأخذ
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 )ریال میلیون(                                                          اسفند پایان در زنان روستایی تعاونی هايشرکت عمومی مشخصات -16-11
 قانونی ذخیره )1( سرمایه اعضا تعداد استان و سال

1380 ..................................................................................................................... ۱۳۱ ۲۸۰۳۳ ۲۷۹۳ ۴۳۴ 
1385 ..................................................................................................................... ۲۰۹ ۵۰۰۳۸ ۷۷۴۳ ۳۱۷۸ 
1390 ..................................................................................................................... ۳۱۴ ۸۱۹۳۰ ۱۵۵۴۴ ۱۴۳۰۷ 
1391 ..................................................................................................................... ۳۱۲ ۶۰۵۵۱ ۱۹۳۷۳ ۱۹۸۳۹ 
1392 ..................................................................................................................... ۳۰۶ ۵۸۹۸۶ ۲۰۵۲۲ ۱۸۸۶۵ 
1393 ..................................................................................................................... ۳۰۱ ۵۸۰۳۴ ۲۲۲۵۸ ۲۴۱۴۱ 
1394 ..................................................................................................................... ۳۰۹ ۵۵۳۶۸ ۲۳۰۲۸ ۲۵۰۲۴ 
1395 ................................................................................................. 

 ۶۰۱ ۸۸۴ ۲۱۸۲ ۷ ................................................................................................... شرقی آذربایجان
 ۱۹۰۱ ۳۳۳ ۹۰۳ ۸ .................................................................................................... غربی آذربایجان

 ۱۶۲ ۳۳۴ ۱۲۹۵ ۷ ..................................................................................................................... اردبیل
 ۱۶۷۴ ۲۴۹۹ ۱۵۰۲ ۱۲ ................................................................................................................... اصفهان
 ۰ ۲۱۲ ۲۱۸ ۵ ......................................................................................................................... البرز
 ۲۶۸ ۶۱۴ ۱۶۵۷ ۶ ........................................................................................................................ ایالم
 ۲۹ ۴۰ ۳۸۶ ۵ ...................................................................................................................... بوشهر
    ۳ ...................................................................................................................... تهران

 ۶۷۴ ۱۲۶۸ ۲۵۴۴ ۱۴ ......................................................................................... بختیاري و چهارمحال
 ۹۵۴ ۱۶۵۵ ۳۳۷۹ ۱۵ ..................................................................................................... جنوبی خراسان
 ۲۵۱۸ ۱۷۷۴ ۴۹۵۰ ۳۰ ..................................................................................................... رضوي خراسان
    ۲ ..................................................................................................... شمالی خراسان
 ۴۲۲۷ ۱۴۲۹ ۵۱۱۳ ۱۳ ................................................................................................................ خوزستان

    ۳ ...................................................................................................................... زنجان
 ۲۴۰۷ ۹۱۸ ۱۵۷۲ ۱۵ .................................................................................................................... سمنان
    ۳ ........................................................................................... بلوچستان و سیستان
 ۲۱۸۵ ۱۴۹۴ ۴۹۲۷ ۳۰ ...................................................................................................................... فارس
 ۱۵۰ ۲۸۸ ۳۸۷ ۶ ...................................................................................................................... قزوین

 ۶۵۱ ۶۰ ۶۸۵ ۴ ............................................................................................................................ قم
    ۲ ................................................................................................................ کردستان
 ۵۹۳ ۸۵۱ ۶۵۳۳ ۳۱ ..................................................................................................................... کرمان

 ۶۶۵ ۷۱۷ ۲۳۸۴ ۱۶ ................................................................................................................. کرمانشاه
 ۳۴۸ ۷۴۵ ۶۲۱۳ ۶ .......................................................................................... بویراحمد و کهگیلویه
 ۱۵۸۰ ۱۵۷۱ ۶۱۰ ۴ ................................................................................................................... گلستان
 ۴۳۲ ۳۸۷ ۱۳۷۰ ۱۰ ...................................................................................................................... گیالن
 ۷۴۴ ۴۳۵ ۱۱۲۱ ۱۴ .................................................................................................................... لرستان
 ۲۱۸۹ ۲۶۰۷ ۱۴۷۱ ۱۲ ................................................................................................................. مازندران
 ۱۳۱۶ ۱۴۳۵ ۹۳۳ ۱۰ .................................................................................................................... مرکزي

 ۳۰ ۱۹۴ ۱۸۵۶ ۶ ................................................................................................................. هرمزگان
 ۴۱ ۷۹ ۳۶۶ ۴ .................................................................................................................... همدان

    ۱ ........................................................................................................................... یزد
 تحصيل و ،ايجاد گردش در سرمايه منابع شامل و باشد مي تعاونيها نزد اعضا نقدي آورده منابع بابت ثبتي تعاونيها، سرمايه اعالمي سرمايه از ) منظور۱

 .نميباشد بلندمدت گذاريهاي سرمايه و نامشهود و مشهود ثابت دارائيهاي
 .کامپیوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مدیریت. روستایی تعاون مرکزي سازمان -مأخذ
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 قانونی ذخیره )1( سرمایه اعضا تعداد استان و سال

۱۳۸۰ ............................................................................................................................. ۲۵۵ ۳۰۰۴ ۱۱۷۵۰۴ ۱۴۱۴۷۲ 
۱۳۸۵ ............................................................................................................................. ۲۷۸ ۳۰۱۲ ۲۲۶۳۰۱ ۳۴۱۰۴۶ 
۱۳۹۰ ............................................................................................................................. ۳۰۱ ۲۹۳۲ ۴۰۴۱۹۹ ۶۳۲۰۱۲ 
۱۳۹۱ ............................................................................................................................. ۳۰۳ ۲۸۹۵ ۴۸۳۶۳۳ ۶۸۹۴۳۲ 
۱۳۹۲ ............................................................................................................................. ۲۹۸ ۲۸۶۰ ۵۹۳۵۰۸ ۸۰۶۴۳۴ 
۱۳۹۳ ............................................................................................................................. ۲۹۶ ۲۷۷۲ ۶۳۱۵۸۱ ۸۳۹۶۲۷ 
۱۳۹۴ ............................................................................................................................. ۳۰۵ ۲۸۳۲ ۷۶۴۸۳۹ ۱۱۷۵۴۹۷ 

 ۳۶۴۳۸ ۷۰۰۷۹ ۱۸۲ ۱۶ ........................................................................................................... شرقي آذربايجان
 ۳۳۹۲۸ ۱۱۳۲۰۴ ۱۴۹ ۱۸ ............................................................................................................ غربي آذربايجان

 ۱۶۴۷۴ ۱۲۰۴۳ ۸۱ ۹ ............................................................................................................................. اردبيل
 ۵۵۵۰۹ ۸۶۸۸۵ ۱۵۹ ۲۱ ........................................................................................................................... اصفهان

    ۲ ................................................................................................................................. البرز
 ۱۱۶۲۳ ۲۴۸۴ ۳۵ ۵ ................................................................................................................................ ايالم

 ۲۰۵۰ ۵۴۸۶۷ ۲۶ ۵ .............................................................................................................................. بوشهر
 ۱۹۴۶۰ ۱۶۵۷۲ ۴۵ ۸ .............................................................................................................................. تهران

 ۱۰۸۹۰ ۶۹۴۰ ۵۲ ۵ ................................................................................................. بختياري و چهارمحال
 ۱۵۸۳۹ ۹۲۷۹ ۶۴ ۷ ............................................................................................................. جنوبي خراسان
 ۶۸۴۸۷ ۴۸۸۴۷ ۲۳۴ ۲۴ ............................................................................................................. رضوي خراسان
 ۵۵۵۴۳ ۲۶۵۹ ۶۰ ۶ ............................................................................................................. شمالي خراسان

 ۲۳۸۸۰۲ ۵۹۹۶۴ ۱۱۵ ۱۷ ........................................................................................................................ خوزستان
 ۱۴۹۰۹ ۴۸۸۸۳ ۶۶ ۴ .............................................................................................................................. زنجان
 ۷۹۷۴ ۱۵۷۶ ۳۹ ۴ ............................................................................................................................ سمنان
 ۳۶۴۱۰ ۱۲۹۳۴ ۴۵ ۹ ................................................................................................... بلوچستان و سيستان
 ۱۲۶۷۴۷ ۲۸۵۷۲ ۲۳۰ ۲۶ .............................................................................................................................. فارس
    ۳ .............................................................................................................................. قزوين

 ۰ ۰ ۰ ۰ .................................................................................................................................... قم
 ۲۰۰۹۱ ۱۸۵۰۳ ۹۲ ۹ ........................................................................................................................ كردستان
 ۱۸۳۸۰۱ ۷۴۳۰ ۱۳۴ ۱۶ ............................................................................................................................. كرمان

 ۱۹۹۷۶ ۲۸۴۰۰ ۸۶ ۱۱ ......................................................................................................................... كرمانشاه
 ۸۴۵۶ ۲۸۳۸ ۳۳ ۶ .................................................................................................. بويراحمد و كهگيلويه
 ۴۳۱۵۶ ۲۷۸۱۷ ۷۰ ۹ ........................................................................................................................... گلستان
 ۳۶۴۶۵ ۱۷۸۳۴ ۱۵۹ ۱۵ .............................................................................................................................. گيالن
 ۱۵۹۴۹ ۲۱۹۱۳ ۱۳۹ ۱۰ ............................................................................................................................ لرستان
 ۲۷۹۶۸ ۱۴۰۷۸ ۱۸۷ ۱۳ ......................................................................................................................... مازندران
 ۴۱۰۲۳ ۶۵۳۶ ۹۳ ۸ ............................................................................................................................ مركزي

 ۳۸۱۴ ۳۰۰۱ ۶۰ ۸ ......................................................................................................................... هرمزگان
 ۳۰۶۱۴ ۱۵۰۱۸ ۱۲۱ ۸ ............................................................................................................................ همدان

    ۳ ................................................................................................................................... يزد
 تحصيل و ،ايجاد گردش در سرمايه منابع شامل و باشد مي تعاونيها نزد اعضا نقدي آورده منابع بابت ثبتي تعاونيها،سرمايه اعالمي سرمايه از ) منظور۱

 .نميباشد بلندمدت گذاريهاي سرمايه و نامشهود و مشهود ثابت دارائيهاي
 . كامپيوتري خدمات و آمار اداره. بودجه و برنامه مديريت. روستايي تعاون مركزي سازمان - مأخذ
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 )تن(                                روستایی تعاونی هايشرکت توسط کشاورزان از شده خریداري مازاد محصوالت از برخی مقدار -18-11
 1391 1390 1385 1380 محصول

 ۷۴۵۵۶۵ ۴۸۶۰۹۸ ۳۱۲۰۲۰۰ ۴۶۴۵۳۰۱ ........................................................................................................................................... گندم

 ۲۴۴۰۶۸ ۱۹۲۱۱۰ ۴۵۸۴۹ ۳۱۶۴۳ ............................................................................................................................................... جو

 ۲۴۹۲۷ ۱۲۴۹۹ ۲۰۵۸ ۹۲۸۱۶ .......................................................................................................................... شلتوك و برنج

 ۳۱۹۴ ۳۹۰۸ ۲۹۴۲ ۲۸۸ ......................................................................................................................................... حبوب

 ۱۰۸۴۲ ۱۱۹۱۹ ۶۲۷۹ ۲۸۹۶۷ ................................................................................................................................. )وش( پنبه

 ۸۳۸۷۵ ۶۷۰۶۹ ۳۹۶۸ ۲۹۲۸۰۹ ............................................................................................................. صیفی و بار تره ، میوه

 ۳۱۷۹۸ ۲۷۲۰۰ ۵۱۴ ۱۲۶۵۳ ....................................................................................................................................... مرکبات

 ۷۵۳۸ ۴۹۵۱ ۲۰۳۴ ۱۹۴۲۷ ............................................................................................................................................ خرما

 ۹۶۱۹۲ ۱۲۱۵۲۰ ۴۳۱۷۴۸ ۰ ....................................................................................................................... روغنی هاي دانه

 ۹۹۴۸۱ ۱۵۹۱۴۵ ۵۹۹۵ ۲۷۱۹۶۸ .............................................................................................................................................. پیاز

 ۴۲۴۲۳ ۲۴۸۸۷ ۱۳۴۷۳۵ ۱۵۵۰۴۰ .............................................................................................................................. زمینی سیب

 

 1395 1394 1393 1392 محصول

 ۴۷۳۳۹۳۰ ۳۶۹۳۳۵۵ ۲۷۷۱۰۴۰ ۶۵۷۵۶۱ ........................................................................................................................................... گندم

 ۱۶۹۶۵۳۴ ۳۶۸۱۷۱ ۳۰۲۰۸۸ ۲۸۰۱۰۶ ............................................................................................................................................... جو

 ۱۱۴۹۷ ۱۰۲۲۰ ۳۹۸۵۹ ۱۷۱۱۷ .......................................................................................................................... شلتوك و برنج

 ۱۶۹۷ ۵۰۸۳ ۱۱۹۴۸ ۴۳۴۰ ......................................................................................................................................... حبوب

 ۳۲۲۹۸ ۲۷۵۲۴ ۱۷۲۸۸ ۲۰۵۶۵ ................................................................................................................................. )وش( پنبه

 ۹۰۹۷۷ ۱۵۳۶۴۴ ۴۳۶۰۲۲ ۱۰۴۹۱۴ ............................................................................................................. صیفی و بار تره ، میوه

 ۸۰۳۵۵ ۳۸۶۴۰ ۵۹۰۰۲ ۲۱۱۵۹ ....................................................................................................................................... مرکبات

 ۶۴۹۲ ۲۸۷۲ ۲۵۹۱۳ ۹۸۳۱ ............................................................................................................................................ خرما

 ۱۵۵۶۴۲ ۵۴۸۳۵ ۱۸۳۹۳۱ ۱۲۵۲۱۰ ....................................................................................................................... روغنی هاي دانه

 ۸۸۰۸ ۲۶۴۵۰ ۹۷۹۲ ۱۰۲۴۱ .............................................................................................................................................. پیاز

 ۳۷۲۴۲ ۶۳۶۱۶ ۳۸۸۲۷ ۲۷۱۷۶ .............................................................................................................................. زمینی سیب
 .کامپیوتري خدمات و آمار اداره .بودجه و برنامه مدیریت - روستایی تعاون مرکزي سازمان - مأخذ

  



 و هتلداريازرگانی ب -11                                                                                                                                      1395 -سالنامه آماري کشور 

درجهبرحسب)1(کشورهاياقامتگاهظرفیت-19-11

 )2(هتل  جمع اقامتگاه سال

 سه ستاره چهارستاره پنج ستاره

 تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق

1380 ................................................. ١١٨٧٢ ٥٩٣٦ ٧٥٨٩ ٣٧٩٤ ٤٤٨٩ ٢٢٤٣ ٥٧٦٦١ ٢٧٨٨٩ 

1385 ................................................. ١٥٥٠٦ ٧٢٦٢ ٩٥٩٧ ٤٦٧٣ ٧٠٥٩ ٢٦٧٠ ٦٠٢٧٩ ٢٩١٤١ 

1390 ................................................. ٥٦٧٨٣ ٠٠٠ ١٧٥١٥ ٠٠٠ ٩٤٥١ ٠٠٠ ٢٢١٤١٠ ٨١٩٩٩ 

1391 ................................................. ٦٠٣٦٧ ٠٠٠ ١٦٦١٤ ٠٠٠ ١٠٢٠٦ ٠٠٠ ٢١٥٣٧٩ ٨٢٠٧٧ 

1392 ................................................. ٦٤٠٦٢ ٠٠٠ ١٩٨٤٤ ٠٠٠ ١٠٧٧٥ ٠٠٠ ٢١٦٣٩٦ ٨٢٥٠٧ 

1393 ................................................. ٣٢٠٨٧ ١٢٣١٠ ١٧٨١٠ ٧٧٥٨ ١٢٥١١ ٥٧٣٦ ٢٣١٦٤٧ ٨٤٤٩٩ 

1394 ................................................. ٣٢٥٤٨ ١٢٨٠٨ ١٨٣٣٣ ٨٤٤٥ ١٣٦٣٠ ٦٤٨٦ ٢٣٩٥٢٢ ٨٩٦٠٢ 

1395 .........................................        
 

 سال
 سایر  )2(هتل

 هتل آپارتمان مهمانپذیر یک ستاره دو ستاره

 تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق

1380 .................................................  ٥٦٠٣ ٣٤٤ ١٠٠٠٦٩(٣) ٣٣٤٣٣(٣) ١٠٤٥٦ ٥٠٢٨ ١٧٠٣٧ ٨٤١٨ 

1385 .................................................  ١٤٩٠٦ ٦٦٣٧ ٧٥١٥٨ ٢٧٨٨٢ ١٠٥٢٤ ٥٠٦٠ ١٧٥٤٣ ٨٤٥٧ 

1390 .................................................  ٢٣٥٨١ ٩٧٣١ ٧٦٩٢٧ ٢٧٨١٠ ٧٢٤٥٦ ٠٠٠ ٥٣٤٠٩ ٠٠٠ 

1391 .................................................  ٢٩٠٢٥ ١٠٢٢٥ ٧٩٤٠٠ ٢٨٠١١ ٧٠٩٤٣ ٠٠٠ ٥٣٢٦٧ ٠٠٠ 

1392 .................................................  ٣٠٢٢٢ ١١١٢٩ ٧٢٥٥٥ ٢٥٦٧٤ ٥٩٦٩٤ ٠٠٠ ٥١٧٢٧ ٠٠٠ 

1393 .................................................  ٣٣٠٦٣ ١٢٢٥٦ ٧٣٢٥٩ ٢٣١٩١ ١٩٣٦١ ٧٩٥٧ ٢٤٢٣٢ ١٠٠٦٢ 

1394 .................................................  ٤٢٦٤٧ ١٣٧٥٣ ٦٥٠١٩ ٢٣١١٨ ٢٤١٨١ ٩٤٠٥ ٢٣٣٧٠ ١٠٠٩٩ 

1395 .........................................          
 

  سال
 سایر

 پانسيون مجتمع اقامتي

 تخت اتاق تخت اتاق

1380 .................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1385 .................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1390 .................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1391 .................................................  ٧٨٤٧ ١٥٠١ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1392 .................................................  ٦٩٢٩ ١٣١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1393 .................................................  ١٣٤١١ ٣٠٨٩ ٥٩١٣ ٢١٤٠ 

1394 .................................................  ١٣٤١٨ ٣١١٠ ٦٣٧٣ ٢٣٧٨ 

1395 .........................................      

پانسیون، مهمانسراي جهانگردي، مجتمع جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، پالژ و ، شامل هتل، هتل آپارتمان،  1393) مجموع اقامتگاه ها تا قبل از سال 1
 متل است.

 .می باشدآمار مهمانسراي جهانگردي و متل ها نیز  شامل )2
 ) تعداد اتاق و تخت مهمانپذیر شامل زائرسراها نیز می شود.3

 .اداري تحول و ارتباطات اطالعات، فناوري مرکز آمار گروه. گردشگري و دستی صنایع. فرهنگی میراث سازمان - مأخذ
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جمع و استان سال
اقامتگاه

سایرهتل
 پنج
ستاره

 چهار
ستاره

 سه
ستاره

 دو
ستاره

 یک
 هتل مهمانپذیر ستاره

 آپارتمان
 مجتمع
 اقامتی

پانسیون
)2( 

1380 ................................................. ۲۵۲۳۱۱۳۸۸۰۲۲۸۲۱۹۱۷۸۲۹۵۷۰۰۰۰
1385 ................................................. ۱۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۹۲۳۱۶۰۰۰۰۰۰
1390 ................................................. ۳۰۳۴۲۱۷۸۷۰۸۸۶۷۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
1391 ................................................. ۵۲۵۱۲۳۷۷۷۳۵۸۶۸۱۲۹۳۱۵۰۸۵۲۵۰۰۰۲۲۲
1392 ................................................. ۵۱۷۳۲۳۸۷۸۲۵۸۵۲۱۱۶۲۱۴۳۷۵۴۳۰۰۰۲۴۴
1393 ................................................. ۳۳۴۳۲۸۸۵۲۴۴۳۱۸۳۵۷۱۴۳۶۵۵۷۹۳۲۵۵
1394 ................................................. ۳۳۴۶۳۱۸۴۲۴۲۳۰۹۴۱۱۱۳۳۴۶۲۰۹۳۲۲۲
1395 ......................................... 

۱۴۴۲۱۳۸۲۱۹۴۱۵۰۰ ............................... شرقی آذربایجان
۹۳۱۳۶۱۳۱۳۵۱۳۳۰ ................................ غربی آذربایجان

۲۱۲۰۳۹۱۲۹۹۵۸۴۰۰ ................................................. اردبیل
۱۶۲۱۴۲۱۲۰۳۹۶۳۱۴۰۰ ............................................... اصفهان
۲۷۰۰۳۴۳۶۵۳۳ ..................................................... البرز
۱۶۰۰۱۷۳۵۰۰۰ .................................................... ایالم
۳۱۰۰۱۳۴۱۳۹۱۰ .................................................. بوشهر
۳۵۰۷۱۲۲۹۳۲۲۷۱۰۳۲۴۰۱۱۶ .................................................. تهران

۲۷۰۲۱۱۹۷۴۳۰ ...................... بختیاري و چهرمحال
۲۴۰۰۵۱۳۱۴۰۱۰ ................................. جنوبی خراسان
۹۱۲۱۰۲۰۵۸۵۴۶۰۳۹۴۳۱۵۱۰ ................................. رضوي خراسان
۱۹۰۰۳۲۱۱۱۱۰۱ ................................. شمالی خراسان
۶۴۱۳۱۱۱۰۱۲۲۳۳۱۰ ............................................ خوزستان

۲۷۰۱۲۴۲۱۳۴۱۰ .................................................. زنجان
۱۶۰۰۴۲۴۵۱۰۰ ................................................ سمنان
۳۴۰۳۱۶۳۱۹۲۰۰ ....................... بلوچستان و سیستان
۲۰۷۴۹۱۶۱۹۷۱۳۳۱۷۱۱ .................................................. فارس
۲۸۰۰۳۶۳۱۶۰۰۰ .................................................. قزوین

۱۱۳۰۶۴۹۱۲۵۵۲۷۰۰ ........................................................ قم
۵۳۰۲۶۹۱۰۲۵۰۱۰ ............................................ کردستان
۶۶۱۴۵۱۶۱۳۰۳۱۵ ................................................. کرمان

۴۶۱۲۸۱۱۳۱۸۲۰۱ ............................................. کرمانشاه
۱۵۰۲۰۲۰۶۲۰۳ ...................... بویراحمد و کهگیلویه
۴۵۱۲۶۸۴۱۲۴۱۷ ............................................... گلستان
۲۴۵۲۸۳۱۲۵۲۴۴۸۲۹۷۸۰ .................................................. گیالن
۳۶۰۲۷۷۵۱۲۱۲۰ ................................................ لرستان
۲۲۵۱۷۲۷۲۸۵۶۱۹۸۲۱۴ ............................................. مازندران
۱۸۱۱۶۴۱۴۰۱۰ ................................................ مرکزي

۴۹۳۱۶۸۵۱۷۸۱۰ ............................................. هرمزگان
۳۰۰۲۲۴۲۱۸۲۰۰ ................................................ همدان

۷۳۰۵۹۱۲۲۴۱۶۱۰۶ ....................................................... یزد
 و پالژ جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، مجتمع جهانگردي، مهمانسراي پانسيون، آپارتمان، هتل هتل، ،شامل ۱۳۹۳ سال از قبل تا ها اقامتگاه مجموع) ۱

 . است متل
 .باشد مي دانشجويي خوابگاه جهت ها استان از برخي در آنها واگذاري بعلت ها پانسيون تعداد کاهش )۲

 .بودجه و ريزي برنامه دفتر آمار گروه. گردشگري و دستي صنايع. فرهنگي ميراث سازمان -مأخذ




