ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻣﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ۳۷.۶
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری اﯾـﺮان در  ۵ﻣـﺎه
اﺧﯿﺮ
از ﺳﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻣﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ  ۳۷.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﺮان در  ۵ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک در  5ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ رﻗﻢ 37ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  617ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﻤﺮک در  5ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری  30ﻣﯿﻠﯿﻮن و  269ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ارزش  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  727ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدر و 15
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  774ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  21ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  890ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ
در  5ﻣﺎه ﺑﻪ 37ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  617ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.
اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﺣـﺎﮐﯽ اﺳـﺖ :وزن و ارزش ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
 7.99درﺻﺪ و 11.78درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واردات در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ 12.20درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ،اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ارزش  8.23درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 142ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی 4 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 621ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

و 7ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  964ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در 5ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺎدرات ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ  23.17درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  50.64درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ
ﺻﺎدرات را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
*  5ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه واردات
ﺷﻤﺶ از آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﻏﯿﺮﻣﻤﺰوج ﺑﺎ  873ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﻨﺪم ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﮔﻨﺪم داﻣﯽ ﺑﺎ  872ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ آﺧﺎلﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ
از داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ  699ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،داﻧﻪ ذرت داﻣﯽ ﺑﺎ  694ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر و ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﻤﻪﺳﻔﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎ  513ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
 5ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه واردات در  5ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 651
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﺑﻪ  5ﻗﻠﻢ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
*ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان واردات ﮐﺎﻻ در  5ﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎری از ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  431ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان واردات از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺎ رﻗﻢ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و 936ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ 2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 178ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 886ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 191
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
*  3ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات
ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﯾﻊﺷﺪه ﺑﺎ 540ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﮔﺮﯾﺪﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ 517
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺑﻮﺗﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ  453ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر 3 ،ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در 5ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ.
*ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﯾﺮان در  5ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮاق ﺑﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  416ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭼﯿﻦ ﺑﺎ 2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 78ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ،اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑـﯽ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  592ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  115ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  863ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع  64درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 5ﮐﺸﻮر ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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