
تراز بازرگانی خارجی  

از گمرکات ، میزان صادرات کاالتجارت خارجی گمرك ایران سیستمنشدهکارشناسیآمارنتایج حاصل از اساسبر

که نسبت باشدمیمیلیــون دالر 398و به ارزشتنهزار511معادل، 1395اول سالماههسهطی خراسان رضوي 

داشته است. الزم به ذکر است وزن و درصد کاهش 9ارزش دالريدرودرصد 5سال قبــل در وزنمدت مشابه به 

. میلیون دالر بوده است436و تنهـــزار 540به ترتیب سال گذشتهارزش صادرات کاالها در 

دالر از  هزار17511تجارت چمدانی و رقم محلازدالر هزار4034رقمجاريسالدر غیرنفتی صادرات ارزشاز کل

.بوده استباجگیران ودوغارون مرزي هايبازارچهمحل 

میلیون دالر بوده که 86بربالغهزار تن و بـه ارزش121بربالغ، میـزان واردات استان1395اول سالماههسهدر 

است . ضمناً درصد کاهش داشته5درصد و 12به ترتیب وزن و ارزشمدت مشابه سال قبل ازنظر در مقایسه با 

. باشدمیمیلیون دالر 91هزار تن به ارزش 138گذشته به میزان سال واردات 

اول ماههسهبا توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوي طی 

.باشدمیمیلیون دالر 312مثبت و معادل 1395سال



1394و1394اول سالماههسهاستان در صادراتاقالم عمده 

یف
نامرد

درصد تغییرات1395اول ماههسه1394اول ماههسه
ارزشیوزنیارزش دالريوزن کیلوگرمارزش دالريوزن کیلوگرم

15,47621,479,40919,30925,887,9242521گرم30دربسته بندي بیش اززعفران--109102090

گرم آماده براي 10- 30دربسته بندي انواع زعفران --209102013
.فروشیخرده

16,87224,791,47913,47820,630,518-20-17

3
باف, ا زمواد نسجی مخملیغیرهايپوشکف--57029200

آماده مصرف.مصنوعییاسنتتیک 
1,322,98316,599,3411,501,47015,910,71213-4

33-8,068,97418,356,0549,290,59512,252,60415فرنگیگوجهرب --420029010
11,014,6884,662,11134,445,73511,395,027213144سیب , تازه--508081000

غیر مذکور درجاي دیگر تازه یا هايپستهسایر --608025290
خشک کرده

885,7797,364,9921,098,7438,860,1782420

)و سایرهادي هاي برق co-axial( محورهمکابل --785442000
محورهم

580,4025,085,608976,6108,725,4136872

8
)، مکعب بزرگ و کوچک Tileـ کاشی و چهارگوش (69089000

، که مستطیلمربعو همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا 
سانتیمتر جاي 7در مربعی با ضلع کمتر از هاآنسطح ترینبزرگ
گیرد.

31,049,1917,853,21829,873,5247,212,913-4-8

9
کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه 0کیسهسایر--39232190

4-9-2,409,3017,196,8112,203,7676,897,216الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5کیسه ا سپتیک ;خون

10
مذکور در سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر --04072900

جاي دیگر
18,99724,6965,250,1996,825,1662753

7
27537

1,002,7543,004,4212,300,0846,741,913129124لوله و شیلنگ هاي سخت ا ز پلیمرهاي ا تیلن--1139172100

12
ا زموادنسجی سنتتیک ;کف پوش هاي منگوله باف--57033000

که درجاي دیگرگفته نشده.;یامصنوعی
00650,2636,311,148100100

005,705,9276,262,734100100پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازي--1315021010

شیرینی همچنین شکالت سفید( بدون کاکائو که -- 1417049000
در جاي دیگري مذکور نباشد

3,384,1868,639,2352,096,7905,824,80038-33-

سایرمصنوعات  ا زموا دپالستیکی --1539269099
غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژالتین  سخت

791,0532,450,3881,820,8235,571,428130127

21-21-771,5136,958,501610,1705,500,381سیم برا ي سیم پیچی ا زمس--1685441100

PET(2,512,3134,272,7603,547,5695,394,2884126پریفرم (-- 1739269060

18
8000کولرهاي  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر --84796010

)M.F.Cفوت  مکعب  در دقیقه (
1,143,3093,406,9811,793,2035,375,4705758

19
سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور --25232900

مصنوعی
200,725,60

7
10,721,449133,165,03

6
5,313,999-34-50

1,480,6433,739,9142,119,9845,280,3674341ـ ـ سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو20570299990

-271,917,777264,696,904272,171,760211,981,6430.120سایر اقالم 21



-6-539,111,818421,304,272510,655,039394,155,8425جمع

1395و1394سه ماهه اول سالدر کشورهایعمدهمقصدکاالهایصادراتیاستان

یف
نامرد

درصد تغییرات1395سه ماهه اول 1394سه ماهه اول 

ارزشیوزنیارزش دالريوزن کیلوگرمارزش دالريوزن کیلوگرم

90.3-311,632,805216,812,579284,039,466217,452,922افغانستان1

21-1-159,084,83975,083,529157,392,55959,669,562ترکمنستان2

3626-1,824,01623,302,4151,168,92129,265,923امارات متحده عربی3

23-28,301,36630,200,26828,723,09923,182,7491عراق4

1-8,41011,827,0509,78311,708,34216اسپانیا5

42-37-19,671,23018,779,03312,296,74910,873,974تاجیکستان6

9-6,447,00310,299,3397,592,2229,349,27618قزاقستان7

20-32-7,074,2946,223,7194,811,7755,003,712ازبکستان8

10-7-55,2155,260,03351,5484,718,613چین9

1,348,5242,372,7082,608,3473,622,4409353قرقیزستان10

469,439934,9227,779,8013,045,5891557226پاکستان11

8841,150,4419,8242,834,6791011146هنگ کنگ12

24-10-215,6751,648,060194,2991,247,263ایتالیا13

56-32-295,7332,467,471199,8091,085,065لبنان14

636576,89219,075962,784289967سوئد15

996-464,521887,4726,912940,112قطر16

769211,63941,114906,7485246328فرانسه17

15,728412,38265,396905,049316119کویت18

28,637238,29868,977642,363141170عمان19

45-51-502,7121,091,347246,620601,878هند20

47-1,669,38211,524,6753,328,7436,136,79999سایر کشورها21



- 6-539,111,818421,304,272510,655,039394,155,8425جمع

1395و1394سه ماهه اول سالاقالم عمده واردات استان در 

.اعالم می گردد94مدت مشابه سالدرمقایسه با 95رسه ماهه اول سالدرجدولذیل اقالم عمده وارداتی استان د

یف
درصد تغییرات1395سه ماهه اول 1394سه ماهه اول نامرد

ارزشیوزنیارزش دالريوزن کیلوگرمارزش دالريوزن کیلوگرم
2,934,1566,420,3059,473,63118,025,54پنبه ، حالجی نشده یا شانه نزده--152010000

0
22
3

181

0047,783,27013,820,56سایر مخلوط هاي گندم غیر مذکور در جاي دیگر--210019900
9

100100

2,157,9803,712,4714,517,6326,441,30610دانه کنجد حتی خرد شده--312074000
9

74

4
) یا Semi milled Riceسفیدشده(ـ برنج نیمه10063000

) حتی صیقلی Wholly milled Riceبرنج کامل سفید شده(
)10063000یا براق شده(

17,762,67922,315,81
6

5,505,6404,805,452-69-78

10,703,1002,563,91818,018,4704,344,4836869سولفات آمونیوم--531022100
33-28-152,9663,380,029109,7852,251,815ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات--684139100

7
کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتی ساییده شده --23061000

شکل حبه یا گلوله ...از پنبهیا بهم فشرده به 
10,398,6403,636,4926,240,3451,961,511-40-46

59,703,55018,548,79سایر به صورت دانه بجز گندم دامی--810011990
3

6,351,4501,697,847-89-91

00173,4461,448,72910تیوپ وایراوت المپ کم مصرف--985399020
0

100

71-68-17,898,4294,736,5565,721,4921,396,235جو باستثناي بذر--1010039000

18-8-41,1261,655,28838,0101,353,708ا بریشم خام ( نتابیده )--1150020000

12
بوژي وبوژي را هنماي لکوموتیوهاي را ه آهن یاترا --86071200

86071100موا یانوا قل روي خط را ه آهن غیرازردیف 
19,23621,648480,0001,239,27223

95
562

5

سوزن وسایرقطعات تقاطعی راه آهن ازآهن --1373023000
یاازفوالد.

00163,4551,045,07210
0

100

853637,315751,20557,1751,041,5675339و8535ا جزا وقطعات تعرفه هاي --1485389010

15
دربسته بندیهاي تحت خال ویک شیر خشک اطفال --04022110

کیلوگرم و کمتر
00101,754954,12810

0
100

لوبیاي  رسمی  همچنین  لوبیاي  سفید غالف  -- 07133310ا 16
کنده  خشک  کرده

00728,900924,58810
0

100

17
سایر وسایل نیمه هادي حساس در برابر نور و --85414090

پانلهاي خورشیدي (تبدیل کننده انرژي دیودهاي ساطع نور غیر از 
خورشیدي به الکتریسیته)

0014,009910,12110
0100

18
فراورده هاي خوراکی از چربیها یا روغن هاي --15179090

حیوانی و نباتی غیر مذکور در جاي دیگر
00471,200884,41010

0
100

19
دپالستیکی ماشین آالت کارکردن روي کائوچویاموا --84778000

یا براي ساختن محصوالت ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجاي دیگر
15,460265,30712,461861,682-19225



20
ماشین هاي هموارکردن یاصاف کردن براي --84604000
0کاربرروي فلز

00126,260733,50210
0

100

15,963,54122,701,54سایر کاال21
7

14,886,89619,836,66
3

-7-13

5-12-137,788,17890,709,375120,975,28185,978,200جمع

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
، کاالهاي واردتی استان از کشورهاي ذیل وارد کشور گردیده 1395طبق جدول ذیل در سه ماهه اول سال

است . 

نامردیف
درصد تغییرات1395سه ماهه اول 1394سه ماهه اول 

دالريوزنارزش دالريوزن کیلوگرمارزش دالريوزن کیلوگرم

9,349,0523,170,83428,870,54125,009,384209689ازبکستان1

577,670234,97449,935,31514,620,07285446122ترکمنستان2

31-19-30,221,7179,203,72824,568,4126,367,448قزاقستان3

3,019,1842,581,8717,053,6196,344,341134146افغانستان4

8713-3,534,2554,909,425459,4775,525,305چین5

79-70-18,683,15722,918,8645,540,2184,904,547پاکستان6

55-91-2,996,3858,460,325261,9913,845,212جمهوري کره 7

52-67-1,614,9984,277,007534,0622,051,028ترکیه8

37,1491,570,66161,7821,795,4456614ایتالیا9

141,320301,886151,7441,718,5687469هلند10

188,80062,505556,0641,582,9891952433فدراسیون روسیه11

118,538867,012399,7871,434,00223765آلمان12

89239-165,201396,05917,8501,344,494اسپانیا13

93-99-37,288,93716,248,320273,5101,136,353امارات متحده عربی14

19,23621,648163,4551,045,0727504728اوکراین15

78,20078,557492,505905,1345301052مالزي16

30,376776,88434,967841,997158تایوان17

0013,238791,005100100دانمارك18



205,556440,713357,761658,8037449تاجیکستان19

85-89-639,5923,510,67268,333528,285ایرلند20

67-96-28,878,85510,677,4301,160,6503,528,716سایر کشورها 21

-5- 137,788,17890,709,375120,975,28185,978,20012جمع

مسافري
از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد نفر505,263- 1395در سه ماهه اول سال

نفر خارج گردیده اند.250,790نفر وارد کشور و 254,473تعدادداشته اند. از این 

درصد تغییرات 1395سه ماهه اول  1394سه ماهه اول  عملکرد

-25 254,473 339,093 مسافر ورودي

-24 250,790 328,425 مسافر خروجی

-24 505,263 667,518 جمع کل


