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چکیده
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ،تجارت کاالیی ایران و عراق (بدون احتساب نفت خام) طی  10ماهه نخست
سال  1399حدود  6.5میلیارد دالر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال  1398با کاهش حدود  14درصدی مواجه
شده است .از رقم تجارت  10ماهه نخست سال  ،1399حدود  6.4میلیارد دالر مربوط به صادرات ایران به عراق (معادل 98
درصد) و حدود  101میلیون دالر مربوط به واردات ایران از این کشور (معادل  2درصد) بوده که هر دو این ارقام نسبت به 10
ماهه سال ،1398کاهش داشتهاند .ارزش صادرات ایران به عراق در  10ماهه نخست سال  1399نسبت به مدت مشابه سال
قبل حدود  14درصد و ارزش واردات ایران از عراق در مدت مذکور حدود  12درصد کاهش یافته است .تراز تجاری ایران با
عراق طی  10ماهه نخست سال  1399حدود  1میلیارد دالر تضعیف شده و به  6.3میلیارد دالر رسیده است .این کاهش
عمدتا به علت کاهش بیشتر در صادرات ایران به عراق (کاهش  1میلیارد دالری) در مقایسه با کاهش واردات ایران از عراق
(کاهش  14میلیون دالری) نسبت به  10ماهه نخست  1398بوده است.
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تصویر کلی تجارت کاالیی ایران و عراق طی  10ماهه نخست سال 1399
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ،تجارت کاالیی (صادرات و واردات) ایران و عراق طی  10ماهه نخست سال
 1399حدود  6.5میلیارد دالر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال  1398با کاهش حدود  14درصدی مواجه شده
است (نمودار  .)1از رقم تجارت  10ماهه نخست سال  ،1399حدود  6.4میلیارد دالر مربوط به صادرات کاالیی (بدون نفت
خام) ایران به عراق است که تقریباً  4.1میلیارد دالر آن صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل  )27است .ارزش واردات ایران
از عراق نیز طی مدت مذکور ،حدود  101میلیون دالر بوده است .ارزش صادرات ایران به عراق در  10ماهه نخست سال
 1399نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  14درصد و ارزش واردات ایران از عراق در مدت مذکور حدود  12درصد کاهش
یافته است .متوسط قیمت صادراتی ایران به عراق (بدون نفت خام) طی  10ماهه نخست  1399حدود  286دالر به ازای هر
تن بوده؛ این درحالی است متوسط قیمت کل صادرات کاالیی (بدون نفت خام) ایران طی مدت مذکور  297دالر به ازای هر
تن بوده است .متوسط قیمت واردات کاالیی ایران از عراق نیز در  10ماهه نخست  ،1399حدود  1085دالر در هر تن بوده
که از متوسط قیمت کل واردات کشور در این مدت ( 1272دالر در هر تن) پایینتر است.
نمودار- 1تجارت کاالیی ایران و عراق طی  10ماهه نخست  1398و  -1399میلیارد دالر



کاهش 14.1
درصدی



 10ماهه 1398

 10ماهه 1399

جدول  .1تجارت کاالیی ایران و عراق طی  10ماهه نخست  1399و ( 1398میلیارد دالر)
 10ماهه نخست 1398

 10ماهه نخست
1399

درصد تغییر
















صادرات کاالیی بدون نفت خام
واردات
کل تجارت
تراز تجاری
منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا
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تراز تجاری ایران با عراق طی  10ماهه نخست سال  1399حدود  1میلیارد دالر تضعیف شده و به  6.3میلیارد دالر رسیده
است .این کاهش عمدتاً به علت کاهش بیشتر در صادرات ایران به عراق (کاهش  1میلیارد دالری) در مقایسه با کاهش
واردات ایران از عراق (کاهش  14میلیون دالری) نسبت به  10ماهه نخست  1398بوده است (نمودار.)2
نمودار– 2تراز تجاری ایران و عراق طی  10ماهه نخست  1398و  -1399میلیون دالر


تضعیف  14.1درصدی


منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

 10ماهه 1398

 10ماهه 1399

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

روند ماهانه تجارت ایران و عراق
بررسی روند ماهانه تجارت کاالیی ایران با عراق از ابتدای سال  1398نشان میدهد ،همواره تراز تجاری با این کشور به نفع
ایران مثبت بوده ،اگرچه در برخی ماهها با فراز و نشیبهایی همراه بوده است .تراز تجاری ایران در دی  1399برای چهارمین
ماه پیاپی تضعیف شده و در این ماه به حدود  429میلیون دالر رسیده که نسبت به آذر  ،1399کاهش  70میلیون دالری و
نسبت به دی  1398کاهش حدود  12میلیون دالری را تجربه کرده است.
صادرات به عراق از آبان  1399روند نزولی را طی کرده و در دی  1399به  448.5میلیون دالر رسیده است .ارزش صادرات
به عراق در مدت مذکور نسبت به بهمن  ،1399حدود  13.4درصد و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود  4درصد
کاهش یافته است.
روند صعودی ارزش واردات ایران از عراق که از ابتدای سال  1399تا مرداد همین سال ادامه یافته بود در شهریور متوقف
گردیده و مجددا از آذر  1399روند صعودی را در پیش گرفته و در دی ماه به  19.8میلیون دالر رسیده که نسبت به آذر 1399
و دی  1398به ترتیب با افزایش  2درصدی و کاهش  25درصدی همراه بوده است (نمودار  3و .)4
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دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت



فروردین


8 


8 
8



نمودار – 3تراز تجاری ایران و عراق در  10ماهه نخست  1398و  -1399میلیون دالر
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واردات (محور راست)

صادرات (محور چپ)

تراز تجاری (محور چپ)

نمودار -4تغییرات تراز تجاری ایران با عراق از ابتدای سال  1398تا دی  -1399میلیون دالر
کاهش

تراز تجاری کل

افزایش

428.7

-1338 -44
-70

-175
-38

1399

-466

-2
-219

-802

-892 -55

-323

382

1398

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

عمدهترین گروههای کاالیی صادراتی ایران (بدون نفت خام و فصل  )27به عراق طی  10ماهه نخست 1399
در نمودار  5و  ،6گروههای کاالیی عمده صادراتی ایران (بدون احتساب نفت خام) به عراق مشخص شده است .در میان این گروه
کاالها ،طی  10ماهه نخست  ،1399فصل  27شامل سوختها و روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها با سهم
 36.5درصدی بیشترین سهم از صادرات ایران به عراق را طی مدت مذکور به خود اختصاص داده است .ارزش صادرات ایران در
این گروه کاالیی طی  10ماهه  1399حدود  2.3میلیارد دالر بوده است .فصل  39شامل پالستیک و انواع آن با سهم  8.4درصدی
( 537میلیون دالر) و گروه چدن ،آهن و فوالد (فصل  )72با سهم  7.2درصدی ( 458میلیون دالر) دومین و سومین گروه کاالیی
6
بزرگ صادراتی ایران به عراق در مدت مذکور هستند.
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نمودار– 6سهم گروههای کاالیی از کل صادرات

نمودار  .5گروههای کاالیی عمده صادراتی (بدون نفت خام)

(بدون نفت خام) ایران به عراق طی  10ماهه نخست 1399

ایران به عراق به ترتیب ارزش طی  10ماهه نخست 1399
(میلیون دالر)

فصل 27

458

432

فصل 8

فصل 84

پالستیک و
انواع آن

فصل 4

218

فصل 69

167

محصوالت خوراکی با منشا
چدن ،آهن و فوالد

حیوانی

%3.4

سبزیجات ،نباتات ،ریشه
و غدههای خوراکی

رآکتورهای هستهای ،دیگهای بخار
و آبگرم ،ماشینآالت و وسایل مکانیکی
شیرو واجزارس آن
محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل
طبیعی؛ محصوالت خوراکی با منشا حیوانی
دارند

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم
پرندگان؛ عسل طبیعی؛

رآکتورهای هستهای،
دیگهای بخار و

میوهها و مغزهای خوراکی،
پوست مرکبات یا خربزه

297
257

محصوالت حاصل از تقطیر آنها
%36.5

محصوالت حاصل از تقطیر آنها

537

فصل 72

فصل 7

سوختها و روغنهای معدنی و

2334

فصل 39

سوختها و روغنهای معدنی و

سایر
%29

آبگرم ،ماشینآالت و
پالستیک و انواع آن
%8.4
چدن ،آهن یا فوالد
%7.2
سبزیجات ،نباتات،
ریشه و غدههای خوراکی
%6.8

محصوالت سرامیکی

وسایل مکانیکی و
 %4آن
اجزای
میوه و مغزهای خوراکی،
پوست مرکبات یا خربزه
%4.7
محصوالت سرامیکی

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

 30کاالی مهم صادرات غیر نفتی ایران به عراق طی  10ماهه نخست 1399
مطابق آمارهای گمرک ،طی  10ماهه نخست سال  ،1399حدود  36.5درصد از کل ارزش صادرات ایران مربوط به فصل 27
و نزدیک به  35درصد دیگر آن مربوط به  50قلم کاال بوده که این دو روی هم بیش از  70درصد از ارزش کل صادرات ایران
به عراق طی مدت مذکور را به خود اختصاص میدهند .در میان اقالم صادراتی ایران به عراق ،ارزش صادرات «میلههای
آهنی یا فوالدی» با کد تعرفه  72142000حدود  305میلیون دالر بوده که با سهم  4.8درصدی بیشترین سهم از ارزش
صادرات ایران به این کشور را به خود اختصاص داده است .صادرات این کاال به عراق از فروردین  1399با روند صعودی همراه
بوده و در دی  1399به حدود  70میلیون دالر رسیده است .متوسط قیمت صادراتی این محصول به عراق  429دالر به ازای
هر تن بوده است .پس از این محصول ،صادرات «اجزاء و قطعات توربین های بخار» با کد تعرفه  84069000و « کاشی،
چهارگوش و لوح ،برای فرش کردن یا روکش کردن آتشدان یا دیوار» با کد تعرفه  69072200هردو با سهم  1.6درصد و به
ترتیب به ارزش حدود  102میلیون دالر و حدود  73میلیون دالر قرار دارند .متوسط قیمت صادراتی این دو محصول طی 10
ماهه نخست  1399به ترتیب  13022دالر به ازای هر تن و  52دالر به ازای هر تن است (جدول  .)2شایان ذکر است صادرات
هردو این کاالها از ابتدای سال  1399با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.
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جدول  .2فهرست اقالم عمده صادراتی غیر نفتی ایران به عراق طی  10ماهه نخست 1399
ارزش
شرح تعرفه

ردیف کد تعرفه

(هزار

میانگین
روند ماهانه صادرات طی

وزن

قیمت

 10ماهه 1399

(هزارتن)

(دالر بر

دالر)





ميلههاي آهني يا فوالدي ،گرم نوردشده
داراي دندانه ،برامدگي گودي يا بعداز
نوردتاب داده شده ،يا با تغييرشکل
يافتگيهاي حاصل از نورد







اجزاء و قطعات توربين هاي بخار







کاشي ،چهارگوش و لوح ،براي فرش کردن
يا روکش کردن آتشدان يا ديوار ،بهاستثناي
موارد ذکر شده در شمارههاي فرعي 30
 6907و  :6907 40با ضريب جذب آب وزني
بيش از  0/5درصد و حداکثر  10درصد







سيب ،تازه







رب گوجه فرنگي







گوجه فرنگي ،تازه يا سرد کرده







ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا
مشمول نباشد







هندوا نه ،تازه







پياز تازه يا سرد کرده







کفپوشهاي غيرمخملي باف ،از مواد نسجي
سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.







کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر
 8000فوت مکعب در دقيقه



تن)







سهم از کل
ارزش صادرات
(درصد)
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میانگین

ارزش
شرح تعرفه

ردیف کد تعرفه

(هزار

روند ماهانه صادرات طی

وزن

قیمت

 10ماهه 1399

(هزارتن)

(دالر بر

دالر)




پسته ها با پوست تازه يا خشک







ساير شيريني ها بدون کاکائو







بيسکويتهايي که به آنها مواد شيرين
کننده افزودهاند







لوازم سرميز و لوازم آشپزخانه پالستيکي
بجز ظروف مالمين







ساير مصنوعات از مواد پالستيکي غير مذکور
بجز کپسول داروئي از نوع ژالتين سخت







لوازم خانهداري و پاکيزگي که در جاي ديگر
مذکور نيست ،از مواد پالستيکي







اوره حتي به صورت محلول در آب







آلو و گوجه ،تازه







ساير نانها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي الک و
مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور
در جاي ديگر







سيمانهاي پودر نشده موسوم به کلينکر







صفحهها و ورقها و ورقههاي نازک غير
مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي
مستحکم نشده







خامه شير



تن)




سهم از کل
ارزش صادرات
(درصد)
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میانگین

ارزش
شرح تعرفه

ردیف کد تعرفه

(هزار

روند ماهانه صادرات طی

وزن

قیمت

 10ماهه 1399

(هزارتن)

(دالر بر

دالر)





پروفيل بامقطع  Iازآهن يافوالد غير ممزوج
فقط ،گرم نوردشده گرم کشيده شده يا
اکسترود شده با بلندي  80ميليمتر يا بيشتر.







ساير مصنوعات ديگر از آهن يا فوالد غير
مذکور در جاي ديگر







خربزه و هماننده آن ،تازه







ساير ،جوال و کيسه براي بستهبندي به
دست آمده از نوار يا اشکال همانند از
پلياتيلن يا پلي پروپيلن







کارتن ،قوطي ،جعبه ازکاغذ يا مقواي موج
دار







هلو ،همچنين شليل و شفتالو ،تازه







تخم خوراکي پرندگان



تن)




سهم از کل
ارزش صادرات
(درصد)
















































منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

صادرات مواد غذایی و کشاورزی به عراق طی  10ماهه نخست 1399
طی  10ماهه  ،1399ایران حدود  1.4میلیارد دالر مواد غذایی و کشاورزی (فصول  1تا  )23به عراق صادر کرده است .حدود
 5.1درصد از کل ارزش صادرات کاالهای کشاورزی به عراق به کاالی « سیب ،تازه » با کد تعرفه  08081000اختصاص
داشته است .ایران طی این مدت حدود  73.5میلیون دالر از این محصول با متوسط قیمت  295دالر بر تن ،به عراق صادر
کرده است .دو کاالی عمده غذایی و کشاورزی صادراتی دیگر ایران به عراق« ،رب گوجه فرنگی» و «گوجه فرنگی ،تازه یا
سرد کرده» بوده که به ترتیب با صادرات  73.4میلیون دالر و  63.6میلیون دالر سهمهای حدود  5درصدی و  4درصدی از
ارزش کل صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی ایران به عراق را تشکیل میدهد .متوسط قیمت این دو محصول به ترتیب
 841و  448دالر به ازای هر تن است (جدول .)3
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جدول  .3فهرست اقالم عمده صادراتی محصوالت غذایی و کشاورزی ایران به عراق طی  10ماهه 1399
سهم از کل ارزش

ارزش

وزن

میانگین قیمت

(میلیون دالر)

(تن)

(دالر بر تن)



 سيب ،تازه











 رب گوجه فرنگي











 گوجه فرنگي ،تازه يا سرد کرده











 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد











 هندوا نه ،تازه











 پياز تازه يا سرد کرده











 پسته ها با پوست تازه يا خشک











 ساير شيريني ها بدون کاکائو











 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند











 آلو و گوجه ،تازه











ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي الک و مهر و

خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر











 خامه شير











 خربزه و هماننده آن ،تازه











 هلو ،همچنين شليل و شفتالو ،تازه











 تخم خوراکي پرندگان











 انواع ماهي کپور به استثناي جگر ماهي ،تخم ماهي











 بستني و ساير شربتهاي يخ زده حتي داراي کاکائو.











 گوجه فرنگي زراعي تازه يا سرد کرده











 پرتقال ،تازه يا خشک کرده











 سيب زميني ،تازه يا سرد کرده









ردیف کد تعرفه

شرح تعرفه

صادرات کشاورزی
(درصد)

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

 30کاالی صادرتی غیر نفتی ایران به عراق با باالترین میانگین قیمت طی  10ماهه نخست
1399
با توجه به جدول  ،4در میان اقالم صادراتی ایران به عراق طی  10ماهه نخست  ،1399سه کاالی «دوربین دوچشمی»،
«اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکالنیک» و «آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی» به ترتیب با میانگین قیمت  4654دالر به
ازای هر کیلوگرم 1950 ،دالر به ازای هر کیلوگرم و  1699دالر به ازای هر کیلوگرم ،باالترین میانگین قیمت اقالم صادراتی
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را طی مدت مذکور به خود اختصاص دادهاند .همانطور که مالحظه میشود هر سه این کاالها سهم ناچیزی (کمتر از  1درصد)
از کل ارزش صادرات ایران طی  10ماهه نخست  1399به عراق را دارند.
جدول  .4فهرست اقالم عمده صادراتی غیر نفتی ایران به عراق با باالترین میانگین قیمت صادرات طی  10ماهه 1399
ارزش
ردیف کد تعرفه شرح تعرفه




دوربین دوچشمی





صادرات
(هزار دالر)


وزن

میانگین قیمت

(تن)

(دالر بر کیلوگرم)





اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکالنیک ،سیکلنیک یا
سیکلوترپنیک ،کانیدریدها ،هالوژنورها ،پراکسیدها ،پراکسی
اسیدهای آن ها و مشتقات آن ها











آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی











لنز داخل چشمی از جنس ( Poly Metil (Metaacrilat
PM.M.A











سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی مشابه غیر مذکور در
جای دیگر











سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر











زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10گرم











انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از 10گرم آماده برای خرده
فروشی











انواع زعفران در بسته بندی 10-30گرم آماده برای خرده فروشی











زعفران در بسته بندی بیش از30گرم











سایر ترکیبات آلی غیر مذکور در جای دیگر











چاقوی مخصوص جراحی چشم











سایرفرآوردههای روانکننده که به شکل ژل درطب انسانی یا
حیوانی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی











دستگاه مانیتور عالئم حیاتی











رادیو دارو ،دارای تولید داخلی مشابه











المپ حبابی رشتهای  200وات به باال











کنترل دور موتور Inverter











فرآورده ها برای آرایش چشم به استثنای مغز مداد آرایشی ،در
بسته بندی آماده برای خرده فروشی











دستگاه رادیولوژی ساده از نوع آنالوگ یا دیجیتال
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ارزش
ردیف کد تعرفه شرح تعرفه

وزن

میانگین قیمت

(هزار دالر)


(تن)

(دالر بر کیلوگرم)











صادرات





المپ های ساخته شده از دیودهای ساطع  -نور )(LED





جعبه کامپیوترشخصی شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از
جمله درا یوها ،بردها ،حافظه وهاردو....







نخهای جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا  5/0از انواع
کاتگوت پلین ،کاتگوت کرومیک ،نایلون ،سیلک ،پلی پروپیلن.









چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی











پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی
هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده )(Crust











سایر کنتورهای برق تک فاز بجز نوع الکترومکانیکی











فرآورده ها برای آرایش لب در بسته بندی آماده برای خرده
فروشی











سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان











شلواروشلوارسرهم دارای بند وپیش بند ,نیم شلوار و شلوارخیلی
کوتاه ,مردا نه یاپسرا نه ,کشباف یاقالب باف ازپنبه











فلومتر











سایر دستگاه های برقی تشخیص بیماری غیر مذکور در جای
دیگر







منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا
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سایر

معاونت بررسیهای اقتصادی

عمدهترین گروههای کاالیی وارداتی ایران از عراق طی  10ماهه نخست 1399

در نمودار  7و نمودار  ،8گروههای کاالیی عمده وارداتی ایران از عراق مشخص شده است .در میان این گروه کاالها ،طی 10
ماهه نخست  ،1399فصل  76شامل آلومینیوم و مصنوعات آن با سهم  29درصدی بیشترین سهم از واردات ایران از عراق را
طی مدت مذکور به خود اختصاص داده است .ارزش واردات ایران در این گروه کاالیی طی  10ماهه  1399حدود  29میلیون
دالر بوده است .گروه کائوچو و اشیای ساخته شده از آن (فصل  )40و گروه خمیر چوب یا سایر موارد سلولزی؛ کاغذ و مقوای
بازیافتی (فصل  )47نیز با سهم  17.3درصدی ( 17میلیون دالر) و  15.3درصدی ( 15میلیون دالر) دومین و سومین گروه
کاالیی بزرگ وارداتی ایران از عراق در مدت مذکور هستند.

نمودار  .7گروههای کاالیی عمده وارداتی ایران از عراق به

نمودار – 8سهم گروههای کاالیی

ترتیب ارزش طی  10ماهه نخست ( 1399میلیون دالر)

از کل واردات ایران از عراق طی  10ماهه نخست 1399

17

فصل 40
فصل 47

15
14

فصل 84

5

فصل 85
فصل 82
فصل 39

آلومینیوم و
مصنوعات آن

29

فصل 76

4
2

کائوچو و
%17.3
شده از آن
ساختهاشیای

کائوچو و اشیای
ساخته شده از آن
خمیر چوب یا سایر مواد
سلولزی،کاغذ و مقوای بازیافتی

خمیر چوب یا سایر مواد
سلولزی،
کاغذ و مقوای بازیافتی

رآکتورهای هستهای ،دیگهای بخار
و آبگرم ،ماشینآالت و وسایل مکانیکی

%15.3

اجزارس آن
و
دستگاههای برقی و اجزای آنها
ماشینآالت و
دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر و اجزای آنها
ابزارها ،ابزارآالت ،مصنوعات چاقوسازی ،قاشق و
چنگال از فلزات معمولی و اجزا و قطعات آن

رآکتورهای هستهای ،دیگهای بخار

سایر
%12.7

و آبگرم ،ماشینآالت و وسایل مکانیکی

%14.3

پالستیک و انواع آن

پالستیک و انواع آن

%2.3
ماشینآالت و دستگاههای برقی و اجزای آنها
دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر و اجزای

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

آلومینیوم و
و مصنوعات آن
%29

%5.3

آنها

ابزارها ،ابزارآالت ،مصنوعات چاقوسازی ،قاشق و
چنگال از فلزات معمولی و اجزا و قطعات آن

%3.9
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 30کاالی مهم وارداتی ایران از عراق طی  10ماهه نخست 1399
با توجه به آمارهای منتشر شده توسط گمرک ،طی  10ماهه نخست سال  ،1399در میان اقالم وارداتی ایران از عراق ،ارزش
واردات «آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده» با کد تعرفه  76012000حدود  21میلیون دالر بوده که با سهم حدود  21درصدی
بیشترین سهم از ارزش کل واردات ایران از این کشور را به خود اختصاص داده است .متوسط قیمت واردات این محصول از
عراق  1663دالر به ازای هر تن بوده است .پس از این محصول ،واردات «خمیر چوب شیمیائی ،آماده شده با سود یا با
سولفات ،غیر ازخمیرها از درجه حل شونده ،نیمه سفید شده تیره کاج» و « ماشین آالت و دستگاه های تولید یا تهیه نخهای
نسجی ،که در جای دیگر مذکور نباشد» با سهم  9.9درصد (حدود  9.9میلیون دالر) و  9.1درصد (حدود  9.2میلیون دالر)
قرار دارند .متوسط قیمت واردات این دو محصول طی  10ماهه نخست  1399به ترتیب  901دالر به ازای هر تن و 90658
دالر به ازای هر تن است (جدول .)5
جدول  .5فهرست اقالم عمده وارداتی ایران از عراق طی  10ماهه 1399
سهم از کل

ارزش واردات

وزن

میانگین قیمت

(هزار دالر)

(تن)

(دالر بر تن)












































ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

















آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده.
خمیرچوب شیمیائی ،آماده شده با سود یا با سولفات ،غیر
ازخمیرها از درجه حل شونده ،نیمه سفید شده تیره کاج
ماشین آالت و دستگاه های تولید یا تهیه نخهای نسجی ،که
در جای دیگرمذکور نباشد
الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای
اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار می رود به استثنای سایز
)R 80315) 22/5





آلومینیوم بصورت کارنشده ،غیرممزوج.











قراضه و ضایعات آلومینیوم.
الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای
اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار میرود با سایز R) 22/5
(80315































کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موجکدار
الستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیلهای
بازی به کار میرود با سایر )R 12( 24
سایر الستیک رویی چرخ بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای
اتومبیل های سواری(همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و
اتومبیل های مسابقه)





















کوره ها وفرها که به وسیله القا عمل میکند
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(درصد)
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سهم از کل

ارزش واردات

وزن

میانگین قیمت

(هزار دالر)

(تن)

(دالر بر تن)




































ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه





تایر بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل
های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه)









خود تراش
تک رشته االستو مریک سینتتیک  67دسی تکس یا بیشتر که
بزرگترین بعد مقطع عرضی آن از یک میلیمتر بیشتر نباشد غیر
از نخ دوخت و همچنین تک رشته های کمتر از  67دسی تکس





ماشین های تهیه الیاف نسجی ،که در جای دیگر مذکور نباشد













































سایر یراق آالت و اتصاالت برای مبلمان غیر از فنر گازی
لوازم بهداشتی یا پاکیزگی واجزاء و قطعات آن ها از آهن یا
ازچدن یا از فوالد
سایر کاغذ یا مقوا برای بازیافت ،همچنین آخال و ضایعات جور
نشده
سایر کاغذها یا مقواهای عمدتا ساخته شده از خمیر شیمیایی
سفید شده ،رنگ نشده در توده
دکسترین و سایر نشاستهها و فکولهای تغییر یافته به غیر از
نشاسته حفاری

















پوست کامل ،به وزن هر جلد بیش از  16کیلوگرم





























سیلندر (مغزی) قفل درب ساختمان
سایر رزینهای اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه
آماده (فلس وگرا نول)
تیغههای خود تراش ا یمنی (از جمله تیغههای تکمیل نشده به
شکل نوار).





































اجزاء و قطعات شیراالت بهداشتی مشمول ردیف 84818010
چسب گرما ذوب در بستههایی که وزن خالص آنها از یک
کیلوگرم بیشتر نباشد
سایر کاغذ و مقوا اندوده آغشته یا پوشانده با مواد پالستیکی
بجزردیف 48115100





















سنگ روی














منیزیم بصورت کارنشده ،باخلوص حداقل  99.8درصد
سایردستگاهها وماشینهای برقی دارای عمل خاص که در جای
دیگری ذکر نشده باشد بجز دستگاه فلزیاب و المپ LED



















منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا
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(درصد)
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جمعبندی

