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تحلیلی گزارش 
  سيستان و بلىچستان استان  و واردات   صاردات  عملکرد آمار  

1393ماهه سال    9 يرود    طی   
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  صادرات 

د   کل صاردات از گمرگات ماهه سالجاری     طی    هن و ته   746529فقري اظهارانهم    هب  وزن   6720  و بازارهچ اهی  مرزی  استان هب تعدا

ردصد افزایش  23ردصد کاهش و از لحاظ ارزش4باشد  هک رد مقایسً   با مدت مشاهب سال قبل از لحاظ وزنی  می 300006464ارزش  دالری   

. داشتً است

 .،قیر،تخم گشنیس،سیب ردختی و محصىالت  شیمیایی  و صنعتی(سیمان)مصالح ساختمانی                : اقالم  عمدي صارداتی  

 .افغانستان، پاکستان، کشىراهی حىزي خلیج افرش، ارمنستان                                      :کشىراهی عمدي صارداتی

1393و  1392ماهه سال   هن  میسان صاردات     استان  طی  

ردیف 1392ماهه سال  هن   1393ماهه  سال   هن   ردصد تغییرات   

(دالر)ارزش  ردصد افزایش23 300006464 243595413   

(ته)وزن ردصد کاهش4 746529 777719   

1393و  1392ماهه سال   هن  جدول  مقایسً عملکرد    صاردات     از گمرکات و بازارهچ اهی مرزی استان طی    

ردیف 1392ماهه سال   هن   1393ماهه  سال  هن    ردصد تغییرات   

(ارزش دالر)صاردات از گمرکات   ردصد کاهش4 160063541 166820370   

(ارزش دالر)بازارهچ اه  صاردات از ردصد افزایش82 139942923 76775042   
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  93و  92ماهه سالهای  9طی  جدول میسان ارزش دالری  صاردات بازارهچ اهی مرزی استان

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 93ماهه  9 92ماهه  9 نام بازارچه ردیف

 درصد افزایش 68 64161685 38235925 میلک 1

 (برابری10با افزایش )درصد  908 43054486 4272380 میرجاوه 2

 درصد کاهش50 14381985 28587354 کوهک 3

 (برابری4باافزایش)درصد289 8769861 2249153 پیشیه 4

 (برابری2.3باافزایش ) درصد133 3019932 1298859 ریمدان 5

 (برابری5 با افزایش) درصد 415 6554974 1272617 جالق 6

 رصد کاهشدصد 0 858754 گمشاد 7

 0 0 0 پسابندر 8

 0 0 0 چوتو 9

 درصد افزایش82 139942923 76775042 جمع کل
 

 93و  92ماهه  سالهای 9جدول میسان ارزش دالری  صاردات گمرکات  استان طی 

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 93ماهه  9 92ماهه 9 گمرکنام  ردیف

 درصد کاهش20 103837816 130189759 زاهدان 1

 درصد افسایش4 3014212 2909002 چابهار     2

 درصد افسایش100 184577 . کنارک 3

 درصد افسایش96 12120650 6177632 میرجاوه   4

 درصد افسایش 47 39455003 26810167 میلک 5

 درصد افسایش98 1451283 733810 پیشیه 6

درصد کاهش4 160063541 166820370 جمع کل  
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  واردات 

 

د هب  واردات از طریق  گمرکات و بازارهچ اهی مرزی استانطی هن ماهه سالجاری    ته و  743232وزن  هب فقري  اظهارانهم وارداتی  2423 تعدا

 51ردصدی رد وزن و با افزایش 77ربرسی اه نشان می دهد نسبت هب مدت مشاهب سال قبل با افزایش . می باشددالر  760829658ارزش 

  .ردصدی رد ارزش روربو بىدي است

 . ربنج، گىدم، کنجد،دام زندي، نخىد، پارهچ، کاالاهی صنعتی و خاوگی                    : اقالم عمدي وارداتی

 .افغانستان، پاکستان، امارات، استرالیا، چیه، عمان، هىد                         : کشىراهی عمدي وارداتی

 

1393و  1392ماهه سال   هن  استان  طی     واردات  ن  میسا  

ردیف 1392ماهه سال  هن   1393ماهه  سال   هن   ردصد تغییرات   

(دالر)ارزش   503483448 760829658 ردصد افزایش51   

(ته)وزن  419496 743232 افزایش ردصد77   
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  93و  92ماهه سالهای  9طی  جدول میسان ارزش دالری  واردات بازارهچ اهی مرزی استان

 مقایسه با مدت مشابه سال قبل 93ماهه  9 92ماهه  9 نام بازارچه ردیف

 درصد کاهش89 783830 7103348 میلک 1

 درصدکاهش45 15096364 27491919 میرجاوه 2

 درصد کاهش78 608475 2818649 کوهک 3

 درصد کاهش48 8216791 15840815 پیشیه 4

 درصد کاهش25 7909789 10609019 ریمدان 5

 0 0 0 جالق 6

 0 0 0 گمشاد 7

 0 0 0 پسابندر 8

 0 0 0 چوتو 9

 درصد کاهش49 32615249 63863750 جمع کل

 

 93و  92ماهه  سالهای 9جدول میسان ارزش دالری واردات  گمرکات  استان طی 

 قبلمقایسه با مدت مشابه سال  93ماهه  9 92ماهه  9 نام گمرک ردیف

 درصد کاهش 34 88200630 133964676 زاهدان 1

 (برابری11با افسایش )درصد968 913922934 85577470 چابهار 2

 (برابری3با افسایش)درصد189 516693942 178750334 منطقه آزاد چابهار 3

 (برابری24با افسایش )2280 10225074 429528 میرجاوه 4

 کاهشدرصد 43 21701829 40897690 پیشیه 5

 درصد افسایش66 728214409 439619698 (با احتساب منطقه آزاد)جمع کل 

 درصد کاهش19 211520467 260869364 (بدون احتساب منطقه آزاد) جمع کل 
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1393ماهه سال  9مجمىع صاردات و واردات استان   طی          از    سهم کشىراه   

 

 

 

 

 

 1393ماهه سال  9رتاز تجارت خارجی استان  طی 

( بدون احتساب منطقه آزاد)واردات  تراز تجاری  93 سال  ماهه9   صادرات   

 ارزش دالری  300006464 244135716 55870748+

 

 

 

(دالر) ٍاردات سْن صادرات اس کل سْن ٍاردات اس کل ( دالر)صادرات   کطَرّا 

20%   64.3 %  پاکستاى 193190987 151958952 

 افغاًستاى 103616688 783830 %34.5 %0.1

79.9%  1.2%  سایز کطَرّا 3198789 608086876 

 جوع کل 300006464 760829658 100 100
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 1393ماهه سال  9سطح مبادالت تجاری استان با کشىرپاکستان طی 

 صادرات به کشور پاکستان      .1

هاِّ سالجاری تِ ارسش دالر  9کل صادرات اس گوزکات  ٍ  تاسارچِ ّای  هزسی  استاى  تِ پاکستاى طی 

 .درصذ افشایص  داضتِ است 11کِ در هقایسِ تا هذت هطاتِ سال گذضتِ . هی تاضذ193190987

هاِّ سالجاری تِ ارسش   ًِ تِ استٌاد آهار ارائِ ضذُ هی تَاى اضارُ کزد ؛ کل صادرات استاى در

صادرات  تِ کطَر پاکستاى اًجام گزفتِ % 64.3کِ اس ایي هجوَع  حذٍد . دالر تَدُ است 300006464

 . است

:  عوذُ کاالّای صادراتی ضاهل              

.،  قیز، تخن گطٌیش، سیة درختی ٍ هحصَالت ضیویایی ٍ صٌعتی(سیواى)هصالح ساختواًی                

 

93ٍ  92هاِّ  سال   9جذٍل هقایسِ عولکزد صادرات استاى تِ پاکستاى طی                               

92هاِّ سال 9 عٌَاى ردیف 93هاِّ سال  9   درصذ تغییزات 

درصذ کاّص14 117409749 137101201 صادرات اس گوزکات 1  

تا افشایص ) درصذ101 75781238 37680363 صادرات اس تاسارچِ ّا 2

(دٍتزاتزی  

جوع کل صادرات تِ  3

 پاکستاى

درصذ افشایص11 193190987 174781564  

 

 واردات از کشور پاکستان .2

هاِّ سالجاری تِ 9 کل ٍاردات  اس کطَر پاکستاى  اس طزیق گوزکات  ٍ  تاسارچِ ّای  هزسی  استاى  طی

کِ  تزرسی ّا ًطاى هی دّذ  ًسثت تِ هذت هطاتِ سال قثل  تا . دالر تَدُ است151958952ارسش   

 . درصذی رٍتزٍ تَدُ است34کاّص  

دالر هی تاضذ کِ اس ایي هجوَع  760829658تا تَجِ تِ ایٌکِ کل ٍاردات استاى در ایي هذت تِ ارسش 

 . ٍاردات اس پاکستاى صَرت گزفتِ است% 20فقط 

                   : اقالم عوذُ ٍارداتی عثارتٌذاس 

.،کاالّای صٌعتی ٍ خاًگیتزًج خَراکی، گٌذم، کٌجذ، دام، ًخَد، پارچِ،لَاسم یذکی خَدرٍ                

 

93ٍ  92هاِّ  سال9جذٍل هقایسِ عولکزد ٍاردات  استاى اس  پاکستاى طی                                

92هاِّ سال 9 عٌَاى ردیف 93هاِّ سال 9   درصذ تغییزات 

درصذ کاّص30 120127533 172291894 ٍاردات اس گوزکات 1  

درصذ کاّص44 31831419 56760402 ٍاردات اس تاسارچِ ّا 2  

درصذ کاّص34 151958952 229052296 جوع کل ٍاردات اس پاکستاى 3  
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 1393ماهه سال  9طی  افغانستان  سطح مبادالت تجاری استان با کشىر

 صادرات به کشور افغانستان     .1

 

هاِّ سالجاری تِ ارسش  دالر  9کل صادرات اس گوزکات  ٍ  تاسارچِ ّای  هزسی  استاى  تِ افغاًستاى طی 

 .درصذ افشایص داضتِ است 57کِ در هقایسِ تا هذت هطاتِ سال گذضتِ .هی تاضذ103616688

هاِّ سالجاری تِ  ًِ تِ استٌاد آهار ارائِ ضذُ هی تَاى اضارُ کزد ؛ تا تَجِ تِ ایٌکِ کل صادرات استاى در

صادرات  تِ کطَر افغاًستاى  درصذ  34.5حذٍد کِ اس ایي هجوَع . دالر تَدُ است 300006464ارسش 

 . اًجام گزفتِ است

         سیة درختی ٍ  ، قیز،تخن گطٌیش،(سیواى)هصالح ساختواًی : عوذُ کاالّای صادراتی ضاهل           

. هحصَالت ضیویایی ٍ صٌعتی                  

 

93ٍ  92هاِّ سال   9ُ افغاًستاى طی جذٍل هقایسِ عولکزد صادرات استاى ب                        

92هاِّ سال  9 عٌَاى ردیف 93هاِّ سال 9   درصذ تغییزات  

درصذ افشایص47  39455003 26810167 صادرات اس گوزکات 1  

درصذ افشایص 64 64161685 39094679 صادرات اس تاسارچِ ّا 2  

افشایصدرصذ  57 103616688 65904846 جوع کل صادرات تِ افغاًستاى 3  

 

 واردات از کشور افغانستان .2

 

  هاِّ سالجاری تِ ارسش   9 کل ٍاردات  اس کطَر افغاًستاى  اس طزیق تاسارچِ ّای  هزسی  استاى  طی 

کِ تزرسی ّا ًطاى هی دّذ  ًسثت تِ هذت هطاتِ سال قثل  تا کاّص  . دالر تَدُ است 783830

 . درصذی رٍتزٍ تَدُ است89

 

93ٍ  92هاِّ  سال 9جذٍل هقایسِ عولکزد ٍاردات  استاى اس  افغاًستاى طی                      

92هاِّ سال  9 عٌَاى ردیف 93هاِّ سال 9   درصذ تغییزات 

 - - - ٍاردات اس گوزکات 1

درصذ کاّص89 783830 7103348 ٍاردات اس تاسارچِ ّا 2  

درصذ کاّص89 783830 7103348 جوع کل ٍاردات اس افغاًستاى 3  

 

درصذ  0.1تِ استٌاد آهار ارائِ ضذُ هی تَاى اضارُ کزد  کِ  در ایي هذت ، اس هجوَع ٍاردات  فقط         

.کطَر افغاًستاى صَرت  گزفتِ استاس   

 


