اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شرکای عمده تجاری ایران طی پنج ماهه نخست 9316
براساس آمارهای تجارت خارجی گمرک ،1در پنج ماهه نخست سال  ،1931چین در صدر مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی
ایران قرار داشتهاست .ایران طی پنج ماهه منتهی به مرداد  ،1931معادل  9.3میلیارد دالر کاال به چین صادر کرده و در مقابل
 7.3میلیارد دالر کاال از این کشور وارد کرده است.
نمودار  ،1پنج مقصد عمده صادراتی ایران در پنج ماهه سال  1931را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،عراق،
امارات متحده عربی ،جمهوری کره و هند پس از چین ،به ترتیب در ردههای بعدی مقاصد عمده صادراتی کشور قرار دارند.
به جز چین و عراق ،صادرات ایران به سه کشور دیگر ،نسبت به مدت مشابه سال  1931با افت ارزشی مواجه بودهاست.
نمودار  -1پنج مقصد عمده صادراتی ایران در پنج ماهه منتهی به مرداد  -1316میلیارد دالر
پنج ماهه 1395

1.2

1.3
هند

1.74

1.72

جمهوري كره

پنج ماهه 1396

2.9

2.6

2.6

2.5

امارات متحده عربي

3.7

3.4

چين

عراق

منبع :گمرک ج.ا.ا

نمودار  ،2پنج کشور مبادی عمده وارداتی ایران در پنج ماهه منتهی به مرداد  1931را نشان میدهد .با توجه به نمودار مشاهده
میشود چین ،امارات متحده عربی ،جمهوری کره ،هند و ترکیه پنج مبداء عمده وارداتی ایران در پنج ماهه سال  1931هستند.
ارزش واردات ایران از این پنج کشور نسبت به مدت مشابه سال  1931با رشد نسبتاً قابل توجهی همراه بوده است.
نمودار  -2پنج مبدا عمده وارداتی ایران در پنج ماهه منتهی به مرداد  -1316میلیارد دالر
پنج ماهه 1395

1.3

1.1

تركيه

1.3

0.9
هند

پنج ماهه 1396

1.5

1.3

جمهوري كره

منبع :گمرک ج.ا.ا

 1مطلب حاضر بر اساس آمارهای روزانه تجارت خارجی گمرک ج.ا.ا تهیه شده است.

1

2.6

3.8

امارات متحده عربي

4.7

3.9

چين

 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

1311  و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال1316  مقاصد عمده صادراتی ایران در پنج ماه نخست-1 جدول
درصد تغییر
ارزش

وزن





 






 
 
 


 
 
 
 
 
 




 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 
 

1311 پنج ماهه

1316 پنج ماهه

)وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر) وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر
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کشور طرف معامله
)CN(چين
)IQ(عراق
)AE(امارات متحده عربي
)KR( جمهوري كره
)IN(هند
)AF(افغانستان
)TR(تركيه
)PK(پاكستان
)TH(تايلند
)TW(تايوان
)JP(ژاپن
)OM(عمان
)ID(اندونزي
)TM(تركمنستان
)SY(جمهوري عربي سوريه
)IT(ايتاليا
)DE(آلمان
)TJ(تاجيكستان
)AZ(آذربايجان
)EG(مصر
)KW(كويت
)RU(فدراسيون روسيه
)BE(بلژيك
)QA(قطر
)MY(مالزي
)HK(هنگ كنگ
)KZ(قزاقستان
)KE(كنيا
)ES(اسپانيا
)NL(هلند
)AM(ارمنستان
)BD(بنگالدش
)GE(گرجستان
)SG(سنگاپور
)SD(سودان

ردیف





































 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

1311  و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال1316  مقاصد عمده صادراتی ایران در پنج ماه نخست-1 جدول
درصد تغییر
ارزش

وزن
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1311 پنج ماهه

1316 پنج ماهه

)وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر) وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر









































































































کشور طرف معامله
)VN(ويتنام
)UZ(ازبكستان
)US(اياالت متحده آمريكا
)CH(سوئيس
)RO(روماني
)MM(ميانمار
)ZA(آفريقاي جنوبي
)LB(لبنان
)FR(فرانسه
)JO(اردن
)GB(انگلستان
)BG(بلغارستان
)LK(سري النكا
)CA(كانادا
)KG(قرقيزستان
)GR(يونان
)MZ(موزامبيك
)SI(اسلووني
)DJ(جيبوتي
)DK(دانمارك
)AT(اتريش
)GH(غنا
)LT(ليتواني
)PT(پرتغال
)NE(نيجر

ردیف



























ا.ا. گمرک ج:منبع
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

1311  و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال1316  مبادی عمده وارداتی ایران در پنج ماهه نخست سال-2 جدول
درصد تغییر

1311 پنج ماهه

1316 پنج ماهه

ارزش

وزن

)ارزش (میلیون دالر

)وزن (هزار تن

)ارزش (میلیون دالر

)وزن (هزار تن
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کشور طرف معامله
)CN(چين
)AE(امارات متحده عربي
)KR( جمهوري كره
)IN(هند
)TR(تركيه
)DE(آلمان
)CH(سوئيس
)FR(فرانسه
)IT(ايتاليا
)GB(انگلستان
)NL(هلند
)SG(سنگاپور
)PK(پاكستان
)JP(ژاپن
)BE(بلژيك
)RU(فدراسيون روسيه
)TW(تايوان
)MY(مالزي
)SE(سوئد
)BR(برزيل
)TH(تايلند
)ES(اسپانيا
)AT(اتريش
)DK(دانمارك
)UA(اوكراين
)PH(فيليپين
)UY(اروگوئه
)ID(اندونزي
)OM(عمان
)US(اياالت متحده آمريكا
)IE(ايرلند

ردیف

































 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

1311  و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال1316  مبادی عمده وارداتی ایران در پنج ماهه نخست سال-2 جدول
درصد تغییر

1311 پنج ماهه

1316 پنج ماهه

ارزش

وزن

)ارزش (میلیون دالر

)وزن (هزار تن

)ارزش (میلیون دالر

)وزن (هزار تن



















































































































کشور طرف معامله
)LK(سري النكا
)HK(هنگ كنگ
)EC(اكوادور
)CA(كانادا
)FI(فنالند
)GE(گرجستان
)ZM (زامبيا
)GH(غنا
)KW(كويت
)UZ(ازبكستان
)ET(اتيوپي
)BD(بنگالدش
)SI(اسلووني
)BG(بلغارستان
)CY(قبرس
(BY) روسيه سفيد-بلوروس
)AM(ارمنستان
)LB(لبنان

ردیف




















ا.ا. گمرک ج:منبع

تهیه شده توسط فروغ کریمی امیرکیاسر
1316 شهریور ماه
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