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مروری بر صادرات انواع خرما در سال 5931
وضعیت صادرات خرما در سال  5931نشان میدهد که کشور ایران در این سال  3.309هزار تن به ارزش 3.802
میلیون دالر انواع خرما را صادر کرده است .این میزان صادرات نسبت به سال  5932از نظر وزنی با افزایش 3302
درصدی و از نظر ارزشی با کاهش  5.01درصدی مواجه شده است.
متوسط قیمت صادراتی انواع خرما در سال  5932حدود  5919دالر به ازای هر تن بوده ،در حالی که این قیمت در سال
 5931به حدود  331دالر به ازای هر تن کاهش یافته است.
انواع خرمای صادراتی ایران شامل  7نوع به شرح" :خرما استعمران تازه یا خشك کرده" با کد تعرفه ،.8.25.5.
"خرما کبکاب تازه یا خشك کرده" با کد تعرفه " ،.8.25.3.خرما پیاروم تازه یاخشك کرده" با کد تعرفه
" ،.8.25.9.خرما مضافتی تازه یا خشك کرده" با کد تعرفه " ،.8.25.2.خرما شاهانی تازه یا خشك کرده "با کد
تعرفه " ، .8.25.1.خرما زاهدی تازه یا خشك کرده "با کد تعرفه  .8.25.1.و "سایر خرماهای غیرمذکور در جای
دیگر تازه یا خشك کرده" با کد تعرفه  .8.2.5.3.می باشد( .جدول)5
خرمای مضافتی تازه و یا خشك کرده با کد تعرفه  .8.25.2.بیشترین صادرات را در میان انواع خرما از نظر ارزشی
داشته که سهم  2.درصدی از صادرات انواع خرما را به خود اختصاص داده است .پس از آن کد تعرفه  .8.25.3.که
مربوط به سایر انواع خرماست با سهم  91درصدی در جایگاه دوم صادرات انواع خرما قرار دارد.
بیشترین متوسط قیمت خرمای صادراتی مربوط به خرمای پیاروم تازه یا خشك کرده با  3331دالر به ازای هر تن بوده
است( .جدول)5
جدول -1صادرات انواع خرما بر حسب کد تعرفه هشت رقمی 1931-و 1931





درصد تغییرات نسبت

کد تعرفه






شرح تعرفه

خرما استعمران تازه يا
خشك كرده
خرماكبکاب تازه يا خشك
كرده
خرما پیاروم تازه يا خشك
كرده
خرما مضافتي تازه يا
خشك كرده

ارزش

وزن
(هزار تن)

(میلیون دالر)

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

به سال 1931

سهم از کل
ارزش

متوسط قیمت
صادراتی
(دالر به تن)

مقداری

ارزشی

صادرات خرما
(درصد)
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جدول -1صادرات انواع خرما بر حسب کد تعرفه هشت رقمی 1931-و 1931





درصد تغییرات نسبت

کد تعرفه






شرح تعرفه

خرما شاهاني تازه يا خشك
كرده
خرما زاهدي تازه يا خشك
كرده
ساير خرماهاي غیرمذكور
در جاي ديگر تازه يا
خشك كرده

مجموع صادرات انواع خرما

ارزش

وزن
(هزار تن)

(میلیون دالر)

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

به سال 1931

سهم از کل
ارزش

متوسط قیمت
صادراتی
(دالر به تن)

مقداری

ارزشی

صادرات خرما
(درصد)

































































منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

در سال  5931انواع خرما از ایران به حدود  8.کشور جهان صادر شده است .در این میان 53 ،کشور بیش از  85درصد
از ارزش صادرات خرمای ایران را به خود اختصاص داده اند( .نمودار)5
از نظر ارزشی ،بیشترین صادرات ایران در انواع خرما در سال  5931به کشور هند به ارزش  9303میلیون دالر بوده که
سهم  51021درصدی را به خود اختصاص داده است .کشورهای قزاقستان ،پاکستان ،امارات و ترکیه با سهم حدود ،%55
 %3 ،%5.و  7درصدی به ترتیب در ردیف های دوم تا پنجم مقاصد خرمای صادراتی ایران قرار دارند .این  1کشور
بیش از نیمی از ارزش صادراتی خرمای ایران به جهان را به خود اختصاص داده اند .سایر کشورها نیز در مجموع 2107
درصد از صادرات ایران در خرما را به خود اختصاص داده اند( .نمودار)5
شایان ذکر است ایران با کشورهای ترکیه و پاکستان در صادرات خرما دارای تعرفه ترجیحی است.
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نمودار -1مقاصد عمده صادراتی ایران در انواع خرما1931-
سهم از ارزش صادرات-درصد

ارزش صادرات (میلیون دالر)

.7
.

درصد

.

.

.7

.7

.

.

.

.

.7

7.

.7

مقدار و ارزش صادرات













مقدار صادرات (هزار تن)












 12کشور با کسب بیش از  81درصد از ارزش صادرات خرما

* -اطالعات مربوط به ساير كشورها شامل مناطق آزاد و بنادر ايران نیز مي شود
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

مطابق نمودارهای دایرهای  3الی  8و همچنین جدول  ، 3مقاصد عمده صادرات خرما در هر یك از کدهای تعرفه
هشت رقمی آن به تفکیك آورده شده است .نمودارها نشان میدهد در سال  ،5931بیشترین میزان ارزش صادرات در
انواع خرمای "استعمران" به مقصد استرالیا ،در انواع خرمای "کبکاب" به مقصد قزاقستان و در انواع خرمای "پیاروم"
به مقصد مالزی بوده است.
نمودار-2مقاصد عمده صادرات انواع

نمودار-9مقاصد عمده صادراتی

نمودار-1مقاصد عمده صادراتی انواع

خرمای استعمران1931-

انواع خرمای کبکاب1931-

خرمای پیاروم1931-

استرالیا
%28

كانادا
%20

ساير
كشورها
%37
امارات
متحده
انگلستان
عربي
%8
%7

ساير
كشورها
%16

قزاقستان
%32

عراق
%12
اوكراين
%16

فدراسیون
روسیه
%24
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مالزي
%41

ساير
كشورها
 %11آذربايجان
%11
هند
%12
امارات
متحده
عربي
%25
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همچنین در همان سال ،بیشترین میزان ارزشی صادرات ،در انواع خرمای "مضافتی" به مقصد هندوستان ،در انواع
خرمای "شاهانی" به مقصد امارات متحده عربی ،در انواع خرمای "زاهدی" به مقصد پاکستان و در "سایر انواع خرما"
به مقصد کشور قزاقستان بوده است.
نمودار-1مقاصد عمده صادراتی
انواع خرمای مضافتی1931-

نمودار-6مقاصد عمده صادراتی

نمودار-7مقاصد عمده صادراتی انواع

انواع خرمای شاهانی1931-

خرمای زاهدی1931-

ساير
كشورها
%0

هند
%21
ساير
كشورها
%50

امارات
متحده
عربي
%13قزاقستان
%9

ساير
كشورها
%8

امارات
متحده
عربي
%51

افغانستان
%9

قزاقستان
%2

هند
%49

قرقیزستان
%6

پاكستان
%75

عراق
%7

نمودار-8مقاصد عمده صادراتي ساير انواع خرماها1395-
قزاقستان
%15
افغانستان
%14
تركیه
%13

ساير كشورها
%48

هند
%10

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

صادرات انواع خرماي ايران به تفکیك كدهاي تعرفه هشت رقمي و به تفکیك كشورهاي مقاصد صادراتي ايران در
جدول  2آورده شده است.
جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران
بلوروس ( روسيه سفيد(

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)





خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده









خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
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جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران

جمهوري مقدونيه (
(يوگسالوي
لتوني(التويا(
اتريش
اتيوپي

آذربايجان

آرژانتين

ارمنستان

ازبکستان

استراليا

اسلواكي
اسلووني

آفريقاي جنوبي

افغانستان

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)










































خرمازا هدي تازه ياخشك كرده



















































































خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
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جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران

آلباني

آلمان

امارات متحده عربي

اندونزي

انگلستان

اوكراين

اياالت متحده آمريکا

ايتاليا
ايرلند
بلژيك

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)










































خرماشاهاني تازه ياخشك كرده



















































































خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماشاهاني تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
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جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران
بلغارستان
بوسني وهرزگوين
پاكستان

تايلند

تاجيکستان

تايوان

تركيه

تركمنستان

جمهوري چك

جمهوري عربي سوريه

جمهوري كره

جمهوري متحده تانزانيا
جمهوري مولداوي

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)










































خرماكبکاب تازه ياخشك كرده



















































































خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران

چين

دانمارك

روماني

ژاپن

سري النکا

سنگاپور

سومالي

سوئد

سوئيس

شيلي

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)










































خرماكبکاب تازه ياخشك كرده













































خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماشاهاني تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران

صربستان

عراق

عمان

فدراسيون روسيه

فرانسه
فنالند
فيجي
قبرس

قرقيزستان

قزاقستان

قطر

كانادا

كرواسي

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)










































ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده



















































































خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران
كلمبيا
كنيا

كويت

گرجستان

لبنان

لهستان

ليتواني

مالتا

مالزي

مجارستان

مغولستان
نروژ

نيوزيلند

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه










































خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
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مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)



















































































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول -2مقاصد صادراتی ایران در هریک از انواع خرما بر حسب کدهای هشت رقمی و به ترتیب حروف الفبا1931-
کشور مقصد صادرات
ایران

هلند

ويتنام

هند

هنگ كنگ

يونان
ساير كشورهاي خارجي
منطقه ازاد بندرانزلي
منطقه ويژه اقتصادي
بندر شهيد رجايي

کد تعرفه  8رقمی

شرح تعرفه

مقدار (تن)

ارزش (هزار دالر)

























خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده



















































ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده





خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماشاهاني تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرمازا هدي تازه ياخشك كرده
خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده
خرماپياروم تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرمامضافتي تازه ياخشك كرده
خرماكبکاب تازه ياخشك كرده

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

منابع
 -گمرک جمهوري اسالمي ايران

تهیه شده توسط طاهره کریمی دستنایی
خرداد ماه 1936
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