
 39و  39خراسان رضوی در سال های تراز بازرگاني خارجي مقایسه 

 رضوی خراسان گمرکات نظارت ستاد :منبع

 

 

از گمرکات  ، میزان صادرات کاالسیستم تجارت خارجی گمرک ايران  کارشناسی نشدهبراساس نتايج حاصل از آمار

میلیــون دالر می باشد که نسبت به 211,1تقريبی هزارتن و به ارزش11022معادل، 4931طی سالخراسان رضوی 

داشته است. الزم به ذکر است درصد کاهش 3درصد و44به ترتیب  سال قبــل در وزن و ارزش دالریمدت مشابه 

 . میلیون دالر بوده است218,1ـن و هـــزار تــ 11112به ترتیب  سال گذشتهوزن و ارزش صادرات کاالها در 

دالر از   هزار 64,،10دالر ازمحل تجارت چمدانی و رقم  هزار 91،319رقم الجاریدر سغیرنفتی صادرات  ارزش از کل

 .بوده است باجگیران ودوغارونمرزی  های محل بازارچه

میلیون دالر بوده که در مقايسه با 173" تقريبا هزار تن و بـه ارزش7,5بر بالغ ، میـزان واردات استان4931سالدر 

سال است . ضمناً واردات  درصد کاهش داشته,,درصد و17به ترتیب  و ارزشوزن مدت مشابه سال قبل ازنظر 

 باشد .  میلیون دالر می770هزار تن به ارزش 376گذشته به میزان 

مثبت و  4931 با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی طی سال

 میلیون دالر می باشد .2,02معادل 

 



 3131و3131سالاستان در  صادراتاقالم عمده 

 طبق جدول ذيل می باشد . درمقايسه با مدت مشابه سال قبل 4931سال عمده کاالهای صادراتی استان در

 نام
 درصد تغییرات 3939سال 3939سال

 وزني ارزش دالری وزن کیلوگرم ارزش دالری وزن کیلوگرم
ارزش

 ی

 93- 93- 50،007،474 74،0,1 ,75،,4,1،00 1,,،1, رم آماده برای خرده فروشی گ46-96انواع زعفران دربسته بندی 

9,9 57،7,9،1,7 ,4,،373،,40 ,0,،166 ,764،05 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين

,9 

4,5

زمواد نسجی سنتتیک کف پوش های غیرمخملی باف, ا 77

 يامصنوعی آماده مصرف.

7،475،0,, 79،4,4،569 0،430،300 51،7,7،790 ,6 16 

 0- 7- 67،604,،,5 760،,7 50،079،906 16,،77 گرم96زعفرا ن دربسته بندی بیش از

 3 ,- 70،0,9،469 53,،0،147, 696،3,9،,7 073،630،,, رب گوجه فرنگی

 466 466 1،947,,،95 1،066،960 6 6 ساير پسته های غیر مذکور درجای ديگر تازه يا خشک کرده

یسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا ک6سايرکیسه 

 اليه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن7سپتیک 

44،,04،0,6 99،574،46, 3،,,5،69, 99،9,4،114 -49 -4 

 ,,- 1,- 05,،1,,،99 074،4,5،7,6 ,10،995،91 41،0,1,،73, سايرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

 711 719 94،191،150 1،413،130, 4،111,,،1 9،577،671 با پوست ، تازه غیر مذکور در جای ديگر ساير تخم پرندگان

شیرينی )همچنین شکالت سفید( ,بدون کاکائو ,که در جای 

 ديگری مذکور نباشد

4,،190،061 15،460،14, 44،,13،945 ,3،497،503 -93 -9, 

نند، (، مکعب بزرگ و کوچک و هماTileکاشی و چهارگوش )

حتی به اشکالی غیر از مربع يا مربع مستطیل، که بزرگترين 

 سانتیمتر جای گیرد. 5سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 

6 6 44,،759،013 ,,،6,3،916 466 466 

براساس ساير پلیمرهای سنتیتیک  ورنی ها و ها سايررنگ

ياطبیعی تغییرياقته غیرمذکور درجای ديگر بامحلولهای 

 ,9فصل 1ه دريادداشت مشخص شد

49،,,5،0,3 93،11,،55, ,،766،674 ,5،93,،071 -93 -94 

 1 0 40،539,،7, 114،765،,0 666،,7,،1, 19,،73،4,0 سیب , تازه

 5,- 5,- ,7،535،50, 066،515،, 97،144،463 1،595,,،44 لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای ا تیلن

 96 94 660،,7،00, ,745،71,,1 ,,43،540،7 ,55،,95،69 قیرنفت

 ,- ,- ,5,،7،174, 41،159,،, 7،390،550, ,60،,5,،, سیم برا ی سیم پیچی ا زمس

سايرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک 

 کرده آرد غیرمذکوردرجای ديگر

,6،,09،079 11،466،701 46،050،413 ,9،171،97, -15 -15 

 4, ,, 091،1,4،,, ,753،46،, 034،096،,4 460،151،, (و سايرهادی های برق هم محور co-axialکابل هم محور) 

وزنی يابیشترنفت  %56ساير فرآورده هايی غیرمذکور که دا را ی 

 ياروغن های معدنی قیری

4,،640،,,3 43،4,,،103 ,,،053،603 ,6،3,4،937 73 3 

بیشتر ا صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهنای 

 سانتیمتر غیرمذکوردرجای ديگر6,ز
,،749،0,, ,7،997،395 0،754،431 43،,43،,13 -,9 -,1 

4،4,4،991،1  54،067,،4،406 ساير اقالم 

63  

,4,،530،071  ,50،9,,،569  -,3 -,, 

 جمع
,،,0,،4,,،,16 4،,4,،30,،661 ,،665،116,499 4،016،,95،474 -44 -3 



 

 3131و3131سالدر  استان صادراتی مقصدکاالهای عمده کشورهای

 نام

 درصد تغییرات 3939سال 3939سال

 وزني ارزش دالری وزن کیلوگرم ارزش دالری وزن کیلوگرم
ارزش

 ی

 1 ,4 3،571،901,, 4،655،907،433 533،349،556 300،653،7,3 افغانستان

 4,- 99- 970،,,945،1 070،067،410 164،664،159 39,،353،513 ترکمنستان

 96 99 ,65،75,،440 463،759،073 54,،3،910, 466،750،,, عراق

 4,- 107 614،,0،50, 5,9،693،,4 ,446،171،64 197،,7,،, امارات متحده عربی

 ,1- ,1- 9,3،,9,،,5 6،670،343, 497،050،3,9 495،194،571 تاجیکستان

 7,- 7,- 90،413،1,9 69,،91 955،343،,1 10،993 اسپانیا

- 45- 9،4,3,,،91 1،113،546, 76,،15،6,0 ,,4،,3،09, قزاقستان

,5,

4 
 3,- 5,- ,30،,6،16, 75,،43،573 64,،,,3،,, 0،397،510, ازبکستان

 06 47 1،9,1،334, 6،330,, 51،6,7,،47 71,،19, چین

 71- 75- 41،1,0،931 5،415،1,9 94،0,6،304 40،743،516 قرقیزستان

 ,1- 6,- ,46،109،19 73,،36 6،663،147, 179،664 عربستان سعودی

 90 7- 65،1,4,،44 1،400،337 77،055,،, 1،930،031 پاکستان

 49 3- ,,76،7,،0 356،064 093،,0،61 ,4،606،35 لبنان

 41- 6,- 5،469،756 507،445 796،,,,،, 371،460 ايتالیا

 00- 7- 4،114,,،1 50,،4،066 34،1,6,،41 4،0,9،0,5 هند

 ,,- ,4- ,1,،,5,،1 9،610, 304،,3,،7 31،5,9 هنگ کنگ

 77- 95 719،607،, 0,4،331 96,،7،044 135،651 آلمان

 04- 0,- ,1,،,56،, 5,6،413 746،,5،64 7،601،917 ترکیه

 99- 4151 697،3,5،, 1,1،441 9،6,1،540 96،507 قطر

 ,4, 34 01,،4،309 494،,1, ,37،,,0 4,0،375 مالزی

 5 14  475،596،,,  461،,3،09  0،911،6,9,  ,0,،5,,،0 ساير کشورها

665،116،49،, 661،,30،,4,،4 16,،,,4،,0,،, جمع

5 

4،016،,95،413 -44 -3 



 3131و3131ساله واردات استان در اقالم عمد

 . اعالم می گردد 39درمقايسه با سال  31رسالذيل اقالم عمده وارداتی استان د درجدول

 نام
 درصد تغییرات 3939سال 3939سال

 ارزشي وزني ارزش دالری وزن کیلوگرم ارزش دالری وزن کیلوگرم

 45- 1- ,6,،,0,،09 96،011،571 0,,،57،307 ,5,،,,94،3 پنبه ، حالجی نشده يا شانه نزده

( يا برنج کامل Semi milled Riceسفیدشده) برنج نیمه

( حتی صیقلی يا براق Wholly milled Riceسفید شده)

 شده

13،417،7,4 04،151،956 16،56,،,10 76،,14،009 -45 -4, 

 30 ,3 96,،1،346, 771،,,41،1 5,9،7,0،,4 ,,,،5،949 دانه کنجد حتی خرد شده

6,،497،5,5 5,9،,144،93 اير به صورت دانه بجز گندم دامیس

, 

50،775،,97 ,9،160،775 -,4 -,9 

 70- 15- ,746،43،,, ,,7،,30،79 ,74،035،36 4,9،650،9,4 جو باستثنای بذر

کنجاله وساير آخال های جامد، حتی سايیده شده يا بهم 

 فشرده به شکل حبه يا گلوله ...از پنبه

7,،4,6،374 ,6,393،,,1 13،00,،136 47،573،754 -47 -,7 

 59 57 50،531,،, 66,،91،059 697،,1،55 6,5،,43،55 سولفات آمونیوم

 6,- -4, 405،109،, 167،4,5 46،433،5,3 ,,747،0 ا جزا ءوقطعات تلمبه های مايعات

 ,1- 75- 5،677،434 4,7،5,9 430،635،,4 71,،199 ا بريشم خام ) نتابیده (

رآورده های غذايی که درجای ديگر مذکور يا سايرف

 مشمولنباشد

4،791،037 49،,16،44, ,70،133 0،301،91, -11 -15 

ماشین های ساختن ياعمل آوردن شیشه ياا شیاءشیشه ا ی با 

 حرا رت )غیرا زا لیاف ا پتیکی(.

6 6 9,,،5,7 0،034،196 466 466 

يت سازی وماشین ماشین آالت نانوايی يانان شیرينی پزی, بیسکو

 آالت تولیدماکارونی، اسپاگتی يامحصوالت همانند
,6،,36 4،1,0،93, 44,،,77 1،119،417 16 ,44 

 4, 94 11,،1،490 446،,19،,4 9،1,1،3,1 7,,،3،171 تفاله نشاسته سازی و تفاله های همانند

 70 50 9،5,1،649 4،0,3،795 9,3،991،, 373،179 قهوه ، بونداده ؛ کافئین نگرفته غیر مذکور

هابرا ی آماده کردن میوه ها,میوه های  ماشین آالت ودستگاه

 سخت پوست ياسبزيجات

6 6 ,6،366 9،,,5،154 466 466 

 95- 91- 9،403،565 57،5,4, 7،601،017 ,9,،4,990 نخ يک ال ، از الیاف شانه نزده 

 466 466 9،447،3,7 465،767 6 6 ماشین های ريسندگی موا دنسجی

 431 407 43،5,3,،, ,1،31,, 373،041 1،5,6, تیوپ وايراوت المپ کم مصرف

ا شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده ي

 مواد رنگ کننده از نیشکر

6 6 0،561،91, 4،33,،4,9 466 466 

 ,5, ,3, 41,،5,,،4 ,7,،31,،1 133،6,4 4,6,6،666 کانوال حتی خرد شده  يا ساير دا نه های کلرا

419،701،40  16،050,،459 ساير کاال

7  

477،169،974  467،054،770  -46 -,0 

 جمع
313،7,3،070 770،9,3،070 7,0،36,،06, 954،114،,,, -17 -99 

 



 واردات به تفكيك کشورهای طرف معامله

 ، کاالهای واردتی استان از کشورهای ذيل وارد کشور گرديده است .  4931طبق جدول ذيل در سال

 نام

 غییراتدرصد ت 3939سال 3939سال

 دالری وزن ارزش دالری وزن کیلوگرم ارزش دالری وزن کیلوگرم

 ,4- 40- 74،353،771 90,،19،973 65,،09،637 774،,74،10 پاکستان

 4- 1- 71،1,4،010 99،3,9,،75 09,،71،393 ,65،,06،66 ازبکستان

 73- 74- 11،437،449 403،357،004 3,,،465،456 ,919،1,3،04 قزاقستان

 7, ,7- 97،057،393 40،164،3,4 455،,13،,, 16،737,،99 ری کره جمهو

امارات متحده 

 عربی

,,3،691،93, 30،,1,،6,7 75،1,1،64, ,,،,5,،656 -57 -56 

 34 57 1،356،114, 4،330،743, 79,،49،605 066،373،,4 افغانستان

 6, 15 97,،45،3,3 10،937،655 464،,,3،3 5,0،,94،71 سوئیس

 56- 53- ,45،9,7،74 0،106،770 569،039،,7 04,،,96,55 چین

 07- 30- ,,,،47،015 0،6,5,,،9 3,4،,0,،11 750،,9،47, ترکیه

 46 51 45,،579،,, 35،560,،6, ,95،,6،06, 10،160،390 ترکمنستان

 96- 9- 46،063،713 7,1،,67،, 47،4,0،601 030،,44،, ايرلند

 1, ,- 97,،1،569 ,4,،,49 147،,9،53 491،153 فرانسه

 49 14 941،,1,،1 61،757,،, 1،964،165 9,6،,4،70 تاجیکستان

 ,3 191 700،,9,،1 109،906،, 76,،,49،, ,4،7,7،34 هند

 06- ,9- ,9،513،71 903،470 3,0،,3،16 4,,،739 آلمان

 99- ,7 65,،7،013 901،571 951،3,1،, ,6,،94, ايتالیا

 459 9,3 9،591،445 9,3,613 001،,4،90 53،061 هلند

 47 93 70,،,07،, 6,,،,,4 966،301،, 5,,،,, تايوان

 51- 9,- 4،495،6,1 74،641,،, 1،147،417 9,,،49،994 اتريش

 466 466 ,4،6,5،90 409،956 6 6 لیتوانی

 39 47- 64،407,،47 0,9،,0،14 50,،1,,،5 5،710،406 ساير کشورها 

 جمع
393,943,696 996,943,696 946,304,565 953,994,149 99- 99- 



 

  مسافری
از طريق گمرکات مرزی استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از  نفر 4,653,330-4931در سال

 گرديده اند.نفر خارج  4،9,3،6,4نفر وارد کشور و  363،,4،91اين تعداد  

 

 عملكرد 3939سال 3939سال درصد تغییرات

 مسافر ورودی  3,945,366  3,994,303 3

 مسافر خروجي  3,916,999  3,943,013 9-

-4 
 جمع کل  4,539,943  4,653,330

 
 

 

 آمار مقایسه ای مسافری به تفكيك گمرکات مرزی

 3939سال 3939سال درصد تغییرات

 نام  گمرك

 ورودی خروجي
 جمع مسافرین ایراني مسافرین خارجي جمع جمع

 خروجي

 جمع

 ورودی

 مسافرین ایراني مسافرین خارجي

 ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي

فرودگاه   960,593  953,093  633,149  959,994  310,959  399,933  934,699  949,013  669,394  699,909  351,935  391,934 0 3,9

 مشهد

-39 31 493,434  495,611  349,194  344,994  335,960  339,496  419,901  403,159  355,949  303,094  306,319  300,194  
 دوغارون

-93 -93 46,939  46,939  46,439  46,356  400  495  99,993  91,339  90,999  95,331  9,036  459  
 سرخس

-39 -30 59,959  54,993  61,030  69,603  5,919  6,390  16,941  10,953  55,190  54,063  1,651  1,930  
 باجگیران

0 9 45,903  45,664  45,919  45,646  49  96  45,963  46,196  45,995  46,146  44  40  
 لطف آباد

 جمع 950,436 913,560 195,650 136,539 3,945,366 3,916,999 999,309 993,093 305,109 110,044 3,994,303 3,943,013 3 -9

 


