
   1396گزارش عملکرد صاردات رد سال 

 رد راستای رپوژه اهی ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 بنام آفریدگار خلیج افرس



رد رنگ بندی  استاندا

0 - 5050 - 8080 - 9090 - 99100 +

فرمت رنگ بندی عملکرد نسبت به هدف نهایی سال 96

با توجه به اتمام سال 1396، در صورت لحاظ نموده پخش نرمال، می بایست %100 
اهداف نهایی محقق می گردید.



 مجموع صاردات و صاردات مجدد



 ن

 كم

 

 گ
 

 ارقام به هزار دالر -مجموع صادرات و صادرات مجدد

عملکرد کل 

سال 95
هدف کل سال 96

عملکرد در 

سررسید 95

هدف در 

سررسید 96

عملکرد در سررسید 

96

رشد نسبت به 

دوره مشابه 95

نسبت به 

هدف دوره

نسبت به کل 

هدف سال

سهم در 

تحقق اهداف
عنوان منطقه

درصد تحقق اهدافعملکرد ها و اهداف
وزن در 

پروژه

د %18%15%124%125%119,800151,145119,000149,905187,75558ارون

زلی %44%44%99%105%355,100458,880334,782432,467455,43236ان

%1%1%74%74-%8,38510,7818,38510,7817,9775چابهار

یش %16%16%103%103%127,521162,882127,521162,882167,51231ک

اکو %1%6%27%23-%46,05057,81652,33665,59015,36771م

س %14%14%96%96%114,941147,659114,941147,659142,48824ار

%7%5%133%133%42,16052,81642,16052,81670,50867قشم

جموع  م
مناطق

813,9571, 041, 980813,9571,041,7801, 047, 03929%101%100%100%100%



 :2ربانهم 

 %25خدماتی مناطق آزاد هب میزان  -افزایش صاردات تولیدی 



 ن

 كم

 

 گ
 

 ارقام به هزار دالر -% 25خدماتی مناطق آزاد به میزان  -افزایش صادرات تولیدی 

عملکرد کل 

سال 95
هدف کل سال 96

عملکرد در 

سررسید 95

هدف در 

سررسید 96

عملکرد در سررسید 

96

رشد نسبت به 

دوره مشابه 95

نسبت به 

هدف دوره

نسبت به کل 

هدف سال

وزن در 

پروژه

سهم در 

تحقق اهداف
عنوان منطقه

درصد تحقق اهدافعملکرد ها و اهداف

د ,111,900139ارون 875111,900139,875175, 04656%125%125%32%37%

یش ,57,90072ک 37557,90072,37594, 95464%131%131%17%20%

زلی ,55,00068ان 75055,00068,75064, 10017%93%93%16%14%

اکو ,40,97151م 21448,93761,1718, 34483%-14%16%12%2%

,8,38510چابهار 4818,38510,4816, 73120%-64%64%2%1%

س ,35,28644ار 10835,28644,10864, 89384%147%147%10%14%

,39,83949قشم 79939,83949,79967, 81270%136%136%11%14%

جموع  م
مناطق

349,281436, 601349,281436,601481, 88038%110%110%100%100%



 :3ربانهم 

 %30افزایش صاردات مجدد از طریق مناطق آزاد هب میزان 



 ن

 كم

 

 گ
 

 دالرارقام به هزار  -%30افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد به میزان 

عملکرد کل 

سال 95
هدف کل سال 96

عملکرد در 

سررسید 95

هدف در 

سررسید 96

عملکرد در سررسید 

96

رشد نسبت به 

دوره مشابه 95

نسبت به 

هدف دوره

نسبت به کل 

هدف سال

درصد تحقق اهدافعملکرد ها و اهداف
وزن در 

پروژه

سهم در 

تحقق اهداف
عنوان منطقه

زلی ,300,100390ان 130279,782363,717391, 33240%108%100%65%70%

یش ,69,62190ک 50769,62190,50772, 5584%80%80%15%13%

د ,7,90011ارون 2707,10010,03012, 70979%127%113%2%2%

اکو ,5,0796م 6033,3994,4197, 023-159%106%1%1%

,030003001چابهار 246-0%415%0%0%

س ,79,655103ار 55279,655103,55277, 5953%-75%75%17%14%

,2,3213قشم 0172,3213,0172, 69616%89%89%0%0%

جموع  م
مناطق

464,676605, 379464,676605,179565, 15922%93%93%100%100%



 هب امید سربلندی ره هچ رتشیب اریان و اریانی

 با تشکر


