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 وزرات صنعت ، معدن و تجارت

سيستان و بلوچستان استان  سازمان صنعت، معدن وتجارت   

 

 

 

 

 

 

اداره بازرگانی  خارجی     -معاونت امور بازرگانی                 تهیه ومیظنت:   

 

39زمستان   

 

 

  وچستانسيستان و بل  گزارش عملکرد تجارت خارجی استان 

3939ماهه سال  هشت طی   
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  ری صاردات  غیرنفتی استان  سيستان و بلوچستان رد ربانهم پنجم توسعه اقتصادی  تحقق و هدف گذا

 
رت گرفته  طی صو  های هدف گذاریاستان سیستان وبلوچستان براساس  همانگونه  که در جدول ذیل مشاهده می گردد  در

حتی فراتر از  آن نیز پیش رفته است.  با توجه به این که طبق برنامه هدف  و  89 – 98، طی سالهای   برنامه پنجم توسعه

دالر می باشد که  طبق برنامه هدف  میتوان اشاره کرد که  991074682صادرات استان طی هشت ماهه سالجاری به میزان  
درصد آن باقی مانده است است .  که پیش  بینی می شود  با  9059و حدود  درصد از برنامه هدف تحقق یافته 7959حدود 

پیگیری  مسئولین بخش دولتی و بخش خصوصی و با برنامه ریزیهای کالن و  عملیاتی نمودن  آنها ،  باقی  مانده  هدف مورد 
 د  جلوتر هم شود. نظر  قطعا تحقق  یابد و حتی   بتواند از برنامه خو

 

9831سال    

91%  

9811سال   

91%  

9819سال   

91%  

9811سال   

91%  

9818سال   

5/91%  

9811سال   

91%  

 صادرات

 

000222222 973414913 499993300 990299134 - - 

 برنامه ی هدف

 

022222222 009222222 003302222 030929922 993019222 930302222 

نسبت رشد 
سالیانه به 
 سال قبل

41%  02%  91%  - - - 

نسبت رشد 
صادرات به 

 برنامه ی هدف

99%  42%  09%  70%  - - 
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    بخش اول: گزارش  صادرات و واردات  گمرکات و بازارچه های مرزی استان طی هشت  ماهه سال 3131

د  تن    و  265923فقره اظهارانهم    هب  وزن  9393طی هشت   ماهه سالجاری       کل صاردات از گمرگات و بازارهچ اهی  مرزی  استان هب تعدا

ردصد افزایش  63ردصد کاهش و از لحاظ ارزش 7می باشد  هک رد مقایسه   با مدت مشاهب سال قبل از لحاظ وزنی    692075339ارزش  دالری   

زوده رتشیبی صاردات شده  یعنی از فله فروشی و این موضوع اشاره کرد  هک کاالاه با ارزش اف از عمده دالیل افزایش می توان  هب داشته است. 

 خام فروشی هب سمت تجارت مدرن با بسته بندی سلیقه اهی بازار صورت گرفته است.

3939و  3936میزان صاردات     استان  طی هشت  ماهه سال   

3936هشت ماهه سال  ردیف 3939هشت  ماهه  سال    ردصد تغییرات 

افزایش %63 692075339 366322112 ارزش )دالر(  

کاهش %7 131216 112362 وزن)تن(  

3939و  3936ت  ماهه سال ش جدول  مقایسه عملکرد    صاردات     از گمرکات و بازارهچ اهی مرزی استان طی  ه   

3936هشت  ماهه سال  ردیف 3939هشت ماهه  سال    ردصد تغییرات 

کاهش %6.2 622321222 616663131 صاردات از گمرکات  )ارزش دالر(  

افزایش %16 666662621 61666662 صاردات از  بازارهچ اه)ارزش دالر(  
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نمودار مقایسه ای صاردات بازارهچ اهی مرزی 

92ماهه 8 93ماهه 8

  22و  23ماهه سالهای  6طی  میزان ارزش دالری  صاردات بازارهچ اهی مرزی استانجدول 

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29ماهه  8 29ماهه  8 نام بازارچه ردیف

 (افزایش)درصد  98 98001675 74082643 میلک 1

8  برابری(5درصد )با افزایش 273 74990526 7025934 میرجاوه 

 (کاهش)درصد  96 17709359 80052501 کوهک 7

 برابری(4درصد )باافزایش  710 2668756 1587514 پیشین 4

 برابری( 8.9درصد )باافزایش  114 8210642 1197997 ریمدان 9

 برابری( 4درصد )با افزایش  745 9313948 1838013 جالق 0

 کاهش صد در صد 6 214913 گمشاد 3

 6 6 6 پسابندر 2

 6 6 6 چوتو 5

 درصد افزایش 73 113112321 38181189 جمع کل
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نمودارمقایسه ای واردات  بازارهچ اهی مرزی 

92ماهه 8 93ماهه 8

  22و  23ماهه سالهای  6طی  میزان ارزش دالری  واردات بازارهچ اهی مرزی استانجدول 

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29ماهه  8 29ماهه  8 نام بازارچه ردیف

 درصد )کاهش( 23 397939 9229184 میلک 1

 درصد ) کاهش( 95 5289898 87515462 میرجاوه 8

 درصد ) کاهش ( 32 947995 8408365 کوهک 7

 درصد )کاهش (  73 3580750 18076155 پیشین 4

 درصد)کاهش( 84 0823683 2879246 ریمدان 9

 6 6 6 جالق 0

 6 6 6 گمشاد 3

 6 6 6 پسابندر 2

 6 6 6 چوتو 5

 درصد)کاهش ( 09 90990882 09199988 جمع کل
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پیشین

نمودارمقایسه ای صاردات گمرکات استان

92ماهه 8

93ماهه 8

 

 22و  23ماهه  سالهای 6میزان ارزش دالری  صاردات گمرکات  استان طی جدول 

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29ماهه  8 29ماهه  8 گمرکنام  ردیف

 درصد کاهش81.9 23335754 111568773 زاهدان 1

 درصد افزایش 59 8620204 1605068 چابهار 8

 - 124933 - کنارک 7

4   برابری( 7.0درصد )افزایش  800 11402047 7174378 میرجاوه 

 درصد افزایش96 70478674 84789566 میلک 9

 درصد افزایش 51 1852223 035299 پیشین 0

 درصد کاهش 1.9 192908922 111119197 جمع کل
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نمودار مقایسه ای واردات گمرکات استان 

92ماهه 8

93ماهه 8

 22و  23ماهه  سالهای 6میزان ارزش دالری واردات  گمرکات  استان طی جدول 

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29ماهه  8 29ماهه  8 نام گمرک ردیف

 درصد کاهش75 34113748 181130436 زاهدان 1

 درصد افزایش3 51758574 29199189 چابهار 8

 برابری(4درصد )افزایش  878 473068917 171001533 چابهارمنطقه آزاد  7

4  برابری(99درصد) افزایش  9722 5593943 121471 میرجاوه 

 درصد کاهش 92 14300690 74562546 پیشین 9

 درصد افزایش 78 793897929 939889219 )با احتساب منطقه آزاد( جمع کل

 درصد کاهش 91 128999832 911191277 جمع کل ) بدون احتساب منطقه آزاد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 3131بخش دوم: گزارش سطح مبادالت تجاری استان با کشورهای همسایه  طی  هشت ماهه سال 

 صادرات به کشور پاکستان      .3

ماهه سالجاری به ارزش  8کل صادرات از گمرکات  و  بازارچه های  مرزی  استان  به پاکستان طی 

 درصد افزایش  داشته است. 90دالر می باشد. که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 950000561

به استناد آمار ارائه شده می توان اشاره کرد ؛ کل صادرات استان در هشت  ماهه سالجاری به ارزش 

به کشور پاکستان انجام گرفته  صادرات  %50دالر بوده است. که از این مجموع  حدود  305060912

 است. 

             عمده کاالهای صادراتی شامل:  

و صنعتی. مصالح ساختمانی )سیمان(،  قیر، تخم گشنیز، سیب درختی و محصوالت شیمیایی               

 

12و  13ماهه  سال   8جدول مقایسه عملکرد صادرات استان به پاکستان طی                     

13ماهه سال 8 عنوان ردیف 12ماهه سال  8   درصد تغییرات 

کاهشدرصد  0006 900005130 990695130 صادرات از گمرکات 9  

درصد افزایش 80 50008600 20628591 صادرات از بازارچه ها 3  

تانجمع کل صادرات به پاکس 2 درصد افزایش90 950000561 900000002   

 

 واردات از کشور پاکستان .2

ماهه سالجاری به  8واردات  از کشور پاکستان  از طریق گمرکات  و  بازارچه های  مرزی  استان  طیکل 

دالر بوده است. که  بررسی ها نشان می دهد  نسبت به مدت مشابه سال قبل  با  932032961ارزش  

 درصدی روبرو بوده است. 21کاهش  

دالر می باشد که از این مجموع  502963309 رزشبا توجه به اینکه کل واردات استان در این مدت به ا

 واردات از پاکستان صورت گرفته است.  %91فقط 

                   اقالم عمده وارداتی عبارتنداز : 

ی.برنج خوراکی، گندم، کنجد، دام، نخود، پارچه،لوازم یدکی خودرو،کاالهای صنعتی و خانگ                

 

12و  13ماهه  سال 8جدول مقایسه عملکرد واردات  استان از  پاکستان طی   

13ماهه سال 8 عنوان ردیف 12ماهه سال 8   درصد تغییرات 

درصد کاهش26 18800100 905355809 واردات از گمرکات 9  

درصد کاهش08 30083320 06308905 واردات از بازارچه ها 3  

انجمع کل واردات از پاکست 2 درصد کاهش21 932032961 302090116   
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 صادرات به کشور افغانستان     .1

 

ماهه سالجاری به ارزش  8کل صادرات از گمرکات  و  بازارچه های  مرزی  استان  به افغانستان طی 

 درصد افزایش داشته است. 01دالر می باشد.که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  81012062

به استناد آمار ارائه شده می توان اشاره کرد ؛ با توجه به اینکه کل صادرات استان درهشت ماهه 

صادرات  به کشور افغانستان  %20دالر بوده است. که از این مجموع  305060912سالجاری به ارزش 

 انجام گرفته است. 

تی و          سیب درخ قیر،تخم گشنیز،عمده کاالهای صادراتی شامل: مصالح ساختمانی )سیمان(،            

محصوالت شیمیایی و صنعتی.               

 

12و  13ماهه سال   8جدول مقایسه عملکرد صادرات استان به افغانستان طی                         

13ماهه سال  8 عنوان ردیف 12ماهه سال 8   درصد تغییرات  

درصد افزایش00 25023020 30230100 صادرات از گمرکات 9  

درصد افزایش0800 03559021 20003050 صادرات از بازارچه ها 3  

انجمع کل صادرات به افغانست 2 درصد افزایش01 81012062 01658050   

 

 واردات از کشور افغانستان .4

 

 ماهه سالجاری به ارزش    8کل واردات  از کشور افغانستان  از طریق بازارچه های  مرزی  استان  طی 

  86دالر بوده است. که بررسی ها نشان می دهد  نسبت به مدت مشابه سال قبل  با کاهش 602060

 درصدی روبرو بوده است. 

 

12و  13ماهه  سال 8جدول مقایسه عملکرد واردات  استان از  افغانستان طی            

13ماهه سال  8 عنوان ردیف 12ماهه سال 8   درصد تغییرات 

گمرکاتواردات از  9  - - - 

درصد کاهش86 602060 0880930 واردات از بازارچه ها 3  

نجمع کل واردات از افغانستا 2 درصد کاهش86 602060 0880930   

 

درصد  009به استناد آمار ارائه شده می توان اشاره کرد  که  در این مدت ، از مجموع واردات  فقط         

کشور افغانستان صورت  گرفته است.از   
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3131 سال  ماهه8طی   استان  سهم کشورها از مجموع صادرات و واردات .5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3131ماهه سال  8تراز تجارت خارجی استان  طی . 6

31ماهه 8   صادرات واردات )بدون احتساب منطقه آزاد(  تراز تجاری   

40300505مثبت(   ارزش دالری 256470331 235563688 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)دالر( واردات سهم صادرات از کل سهم واردات از کل )دالر( صادرات   کشورها 

 68%  50 %  پاکستان 950000561 932032961 

 456%  20%  افغانستان 81012062 602060 

 4589 %  9% اکشورهسایر  3269009 038110006   

 جمع کل 305060912 502963309 900 644
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 کارت بازرگانی

مورد متقاضی جهت اخذ و تمدید کارت  452تعداد   3131ماهه سال هشت  بازرگانی،  طیبنابرآمارارائه شده کارت 

مورد تمدید کارت صورت گرفته ،که 323مورد صدور کارت و   305بازرگانی تشکیل پرونده داده اند که ازاین تعداد

سطح  ارت بازرگانی درباتوجه به افزایش صدورک درصد افزایش داشته است. 14این میزان درمقایسه با سال گذشته

و  شرایط زمینه ایجاد اجرایی استان در دولت وعملکرد دستگاههای موضوع نشانگر تسهیالت بوجودآمده توسط استان،

پیش بینی می شود با توجه به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی بستر مناسب تجارت خارجی باکشورهای هدف است. 

 رشدی را داشته باشد.دراسفندماه سالجاری؛ این روند روبه 

 

39ماهه سال   3صدور و تمدید کارت بازرگانی طی   

 

3939و 3936  سال ماهه  3سه کارتهای بازرگانی طی مقای                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدور حقیقی صدور حقوقی تمدید حقیقی 

28 323 32 31 

 جمع کل تمدید کارت

343 

 جمع کل صدور کارت

305 

 

32ماهه سال  8 عنوان 31ماهه سال  8   درصد تغییرات 

افزایش%46 900 63 صدور کارت بازرگانی  

افزایش %22 901 933 تمدید کارت بازرگانی  

جمع کل) صدوروتمدید(            

کارتهای بازرگانی    

افزایش 12% 300 913  
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 6222ماهه سال   شت   استان طی ه  عملکرد کمیته پایش تجارت خارجی  

جلسات کمیته تعداد  ردیف

 پایش

تعداد مصوبات  جلسه  تعداد مصوبات

 اجرا شده

درصد 

تحقق  

 مصوبات 

6 33 631 22 66.2% 

 

 صصینمااگشیه    عملکرد تخ
  22ماهه سال   هشتاستان  رد  داخلی   های 

 نمایشگاه با عناوین زیر برگزارگردید: پنجماهه سالجاری  8طی 

  (31اردیبهشت  13لغایت  42آشپزخانه ) تاریخ برگزاری نمایشگاه تخصصی  لوازم خانگی و 

  (31خرداد 3لغایت  5نمایشگاه تخصصی  مبلمان ) تاریخ برگزاری 

  3لغایت  5نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغهای تزئینی ودکوراسیون داخلی ) غیرازمبلمان( ) تاریخ برگزاری 

 (. 31شهریور 

 (. 31مهر  8لغایت  2ینمایشگاه کودک و  ونوجوان ) تاریخ برگزار 

  (.  31مهر 10لغایت  42نمایشگاه صنعت ساختمان )تاریخ برگزاری 

 

   صصی  کاال    استان طی تخ
  39ماهه سال   هشت میز اهی 

برگزار گردید:در سازمان  ماهه سالجاری  میزهای تخصصی  کاال به شرح ذیل  هشتدر   

  جلسه میز کاالیی صنایع دستی استان. 1برگزاری 

  جلسه میز کاالیی خرما استان. 1برگزاری 

  جلسه میز کاالیی صنایع کشاورزی ومحصوالت باغی استان.    1برگزاری 
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تجلیل از صاردکنندگان نموهن استان        
  ربگزاری روز ملی صاردات و 

 

با حضور استاندار محترم استان جناب    82/ 48/ 62مراسم روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان استان سیستان و بلوچستان در مورخ 

آقای مهندس هاشمی و جناب آقای سید عباس حسینی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات  و واردات  سازمان توسعه تجارت ایران و 

 62تانی و کشور در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی زاهدان به نحو مطلوب  برگزار گردید. در این مراسم از تعداد جمعی از مسئولین اس

اسامی صادرکنندگان نمونه به شرح جدول   و ،کشاورزی و خدمات تجلیل بعمل آمدصادرکننده نمونه استان در بخش های صنعت و معدن 

  ذیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونهصادرکنندگان  ردیف  میزان ارزش دالری صادرات 

 11565671 شرکت صنایع سیمان خاش 1

 10265611 شرکت صنایع سیمان زابل 2

آریا شیمی 511شرکت تعاونی  7  607561 

 16111111 آقای محمد حسن میری 4

 1751050 شرکت صنایع غذایی مینو شرق 6

 12152411 شرکت مروارید هامون 5

 7127102 آقای محمد شریف ساجدی 1

 2711111 آقای حسینعلی قربانی 6

 4611115 آقای لعل محمد بلوچزهی 0

 1541111 شرکت تعاونی مرزنشینان آینده سازان پزم تیاب 11

 01104 شرکت صحرا کاال شرق 11

 6111121 شرکت تعاونی مرزنشینان پاول خاش 12

 2024111 شرکت تعاونی مرزنشینان نجف آباد خاش 17
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کاال   الکترونیکی ثبت سفارش                                      

   صورت گرفته است.3131ماهه  سال 8در دالر 54421413پرونده ثبت سفارش با ارزش فقره  441تعداد 

   حبوبات ، کنجد، لوازم خانگی، سموم کشاورزی ،لنچ چوبی  شاملثبت سفارش شده عمده کاالهای :

 می باشد.  ،...بوده که عمدتا از کشورهای پاکستان ،امارات متحده؛ افغانستان ، هندوستان و چینموتوردارو... 

 

 

 

 ازعام هیات اهی تجاری 

( که هدف از این 32/01/3131لغایت  03/01/3131استان به کشور مالزی ) تاریخ وبازاریابی  اعزام هیات تجاری -3

 محصوالت شیالتی استان به کشور مذکور بوده است.بازدید آشنایی با فرهنگ مصرف وبازاریابی 

( که هدف از  32/05/3131لغایت  32/05/3131استان  به کشور پاکستان) تاریخ  تخصصی اقتصادیاعزام هیات  -   4

 ای دوجانبه فی مابا انعقاد تفاهم نامه همکاریهاین سفر تجاری توسعه روابط تجاری، اقتصادی و زیربنایی بین دو کشور 

ین استان و ایالت بلوچستان پاکستان بوده است.ب  

 


