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 9911 سال در چایانواع  صادرات و واردات یتحلیلگزارش 
 

 1399سال  درچای  ٍارداتٍ  صادرات: هقایسِ تطبیقی آهار 1جدٍل 

ماٌ َا ي جمع 

 کل

 1399ماٍَ سال  12آمار ياردات چای  1399ماٍَ سال  12آمار صادرات چای 

 متًسط یک کیلًگرم )دالر( ارزش )دالر( يزن )کیلًگرم( متًسط یک کیلًگرم )دالر( ارزش )دالر( يزن )کیلًگرم(

 94/4 20418444 4131356 79/0 123979 149950 فريردیه

 **74/4 28118233 5934482 *73/0 85002 116423 اردیثُطت

 74/4 20162911 4252867 92/0 284804 308756 خرداد

 04/5 24806658 4921436 09/1 1205946 1105890 تیر

 02/5 18823046 3752718 *12/1 1832698 1642721 مرداد

 8/4 20568984 4285453 91/0 1464037 1611905 ضُریًر

 **60/5 27814896 4967699 97/0 1296210 1341234 مُر

 94/4 23890730 4838087 01/1 1618830 1598240 آتان

 91/4 36512681 7429045 95/0 1487823 1563132 آرر

 02/5 36180632 7191999 90/0 1771069 1969385 دی

 28/5 29873287 5655854 94/0 1558703 1649719 تُمه

 **60/5 42647653 ***7605524 99/0 3134552 ***3145388 اسفىذ

 07/5 329,818,155 64,966,520 98/0 15,863,653 16,202,743 جوع کل 

 .رقن خَرد 1399چای صادراتی در هرداد هاُ یک کیلَ بیشتریي ارزش ٍاحد ٍ  1399چای صادراتی در اردیبْشت هاُ یک کیلَ کوتریي ارزش ٍاحد * 

 رقن خَرد. 1399 ٍ اسفٌد هاُ چای ٍارداتی در هْر هاُیک کیلَ بیشتریي ارزش ٍاحد ٍ  1399چای ٍارداتی در اردیبْشت هاُ یک کیلَ کوتریي ارزش ٍاحد ** 

 رقن خَرد. 1399هاُ  اسفٌددر  چای بیشتریي هیساى ٍاردات ّن ٍبیشتریي هیساى صادرات ّن  ***
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 کیلوگرم -9911 سالصادرات و واردات چای در میزان . مقایسه تطبیقی روند 9نمودار 
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 تحلیل صادرات: 

 تًدٌ است. َمچىیه ارزش ياحذ یک کیلًگرم چای خطک  هیلیَى دالر 8/15 تا ارزضی تیص از تي 16200تا مجمًع تیص از  1399 سالتًان گفت کٍ صادرات می

 ضذ. دالر 98/0صادراتی تٍ طًر متًسط حذيد 

  تًدٌ است. تَهاى 22000حدٍد میلیارد تًمان( ي متًسط ارزش یک کیلًگرم چای صادراتی  6/356 )حذيد هیلیارد ریال 3566حدٍد  1399 سالارزش ریالی صادرات 

  َای ديم در رتثٍ مرتثٍ( 17) آستارامرتثٍ( ي  31) مطُذگمرک ي پس از آن  صًرت گرفتٍ رٍدٍ حسي هٌطقِ آزاد اًسلیاز گمرک  مرتثٍ 136تا  صادراتفراياوی تیطتریه میسان

 ي سًم قرار داروذ.

  ِقرقیسستان، ريسیٍ، عراق، ترکیٍ، ترکمىستان، تاجیکستان، آررتایجان،  گرجستان، افغاوستان، ازتکستان، قساقستان، َلىذ، از جملٍ: َىذ، 1399 سالدر  کشَر 29صادرات ب

 .ي سًئذ فراوسٍ ،مالسی ،اکرایه، استرالیا، اوگلستان، کاوادا، آلمان، قطر، تحریه، پاکستان، تایًان، چیه، لثىان،امارات متحذٌ عرتی، لُستان

  ته( تًدٌ  1643)حذيد  عراقته(؛ ي  1664)حذيد  افغاوستانته(؛  1799)حذيد  ازتکستان؛ ته( 2572)حذيد ٌّد تٍ ترتیة تٍ کطًرَای  1399 سالتیطتریه صادرات چای در

 .گیرددرتر میدرصذ از کل صادرات را  4/47کٍ حذيد  است

  ای تًدٌ است.ي ماتقی از وًع چای سثس ي کیسٍ )تخمیر ضذٌ(چای سیاٌ  یعىی 09023090ي  09024090ي  09024010َای صادرات چای از وًع کذ تعرفٍدرصد  7/95حذيد 

  رٍسیِ، قساقستاى ٍ کطًر  3تٍ  دالر 1,861,606تا ارزش معادل  (يتُ 1960 حدٍد) کیلًگرم 1960408عىی ؛ ی1399سال در  چای صادراتدرصد  1/12حذيد

، صًرت گرفتٍ کٍ تسیار مىذوذَستىذ ي از مسایای تعرفٍ ترجیحی در قالة تًافقىامٍ آزاد ایران ي اتحادیٍ اقتصادی ايراسیا تُرٌعضَ اتحادیِ اٍراسیا کٍ از کطًرَای قرقیسستاى 

وکتٍ دیگر . تأمیه ومًدمیلیًن وفر داروذ تُرٌ گرفت ي چای مًرد ویاز آوُا را  180صادی ايراسیا کٍ جمعیتی تالغ تر َای تازار کطًرَای اتحادیٍ اقتاز فرصتواچیس است ي می تایست 

 تاضذ.دالر می 5/2يد تٍ ارزش فًب تٍ طًر میاوگیه حذ ایه کطًرَادالر است اما چای صادراتی َىذ تٍ  95/0حذيد  ایران تٍ کطًرَای فًق ایه است کٍ ارزش ياحذ چای صادراتی
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 :واردات تحلیل

 تًدٌ است. َمچىیه ارزش ياحذ یک  هیلیَى دالر 8/329 تا ارزضی تیص از ي(ّسار تُ 65)حدٍد ي تُ 64966تا مجمًع تیص از  1399 سال تًان گفت کٍ يارداتمی

 ضذ. دالر 07/5تٍ طًر متًسط حذيد  يارداتیکیلًگرم چای خطک 

  ي متًسط ارزش  میلیارد تًمان( 7915حذيداً تًمان ) 71915163517201000حذيد تًمان  24000دالر تٍ ارزش میاوگیه  ورختا احتساب  1399 سالارزش ریالی چای يارداتی در

 تًدٌ است. تَهاى 121680  حدٍدیک کیلًگرم چای يارداتی

  65حدٍد ضذ تا تیىی میتًدٌ است ي َماوطًر کٍ پیص ّسار تُي 7باالی ماٌ  اسفٌدي  دی، آذرَای میسان چای خطک يارداتی در ماٌَای صًرت گرفتٍ، تحلیلتر اساس 

 .يارد کطًر گردیذ 1399سال طی چای از اوًاع  ّسار تُي

 هٌطقِ آزاد  يهٌطقِ ٍیژُ اقتصادی پیام ، 1هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی بَشْر  ٍیژُ اقتصادی شْید رجایی،هٌطقِ  اتاز گمرک تٍ ترتیة تیطتریه میسان فراياوی ياردات

 .صًرت گرفتٍ است تجاری چابْار

 ي عمان شاپه ،َىذ، سریالوکا، امارات متحذٌ عرتی، کىیا، يیتىام، َلىذ، آلمان، ترکیٍ، چیه :شاهلکشَر  11از  1399 سال ٍاردات. 

   تٍ عىًان کطًر  اهارات هتحدُ عربی يارد ضذٌ است ي پس از آن ٌّداز کطًر میلیًن دالر(  1/141ته تٍ ارزش حذيد  31352 حذيد)یعىی از چای يارداتی درصذ  25/48حذيد

قرار صادرات چای تٍ ایران  تیطتریه ي سًم ديم َایدر رتثٍ ،درصذ( 1/18) ته 11761تا حذيد  سریالًکادرصذ( ي  5/25ته ) 16547 تا حذيد (صادرات مجذد) تذين تاغات چای

 .ذودار

 


