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روند  5ساله تجارت کاالیی ایران و اوراسیا
روند تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا (بدون احتساب نفت خام) طی  5سال اخیر

تجارت کاالیی بدون نفت خام ایران با اتحادیه اوراسیا در سال
 1399معادل  2.1میلیارد دالر بوده که حدود یک میلیارد دالر آن
واردات ایران از این اتحادیه و  1.1میلیارد دالر آن نیز صادرات
ایران به این کشورها بوده است.
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تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال  1399نسبت به سال
 1398با کاهش حدود  11درصدی همراه بوده که حدود  2واحد
درصد آن ناشی از افت صادرات ( 4درصدی) و  9واحد درصد آن
ناشی از افت واردات ( 16.5درصدی) بوده است .کاهش توام
صادرات و واردات در این سال را میتوان ناشی از بحران کووید-
 19دانست.
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میلیون دالر

به طور کلی ،بیشترین حجم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی 5
سال اخیر مربوط به سال  1398بوده و بیشترین کسری تجاری
ایران با این اتحادیه نیز به سال  1395اختصاص داشته که معادل
 1.2میلیارد دالر بوده است .کمترین کسری تراز تجاری ایران با
اتحادیه اوراسیا مربوط به سال  1399بوده که ناشی از افت بیشتر
واردات در مقابل صادرات بوده است.
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

تجارت در اقالم مندرج در توافقنامه تجارت ترجیحی
در نیمه دوم سال  ،1398ایران توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کرده است .آمارها نشان میدهد ،پس از امضای این توافقنامه،
اگرچه واردات ایران از اتحادیه اوراسیا با کاهش همراه شده ،اما صادرات آن در سطح باالتری نسبت به سالهای قبل قرار گرفته است .در فهرست
امتیازات اعطایی اتحادیه اوراسیا به ایران 504 ،کد تعرفه  10رقمی یا  369کد تعرفه  8رقمی وجود دارد .از این تعداد کد تعرفه  8رقمی ،ایران در
سال  1399تنها  58مورد آن را به اتحادیه اوراسیا صادر کرده و در  311مورد آن هیچ صادراتی به این اتحادیه نداشته است .ارزش صادرات ایران به
اتحادیه اوراسیا در فهرست اقالم موافقتنامه ،بیش از  256میلیون دالر بوده که حدود قریب به  25درصد از کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در
سال  1399را تشکیل میدهد.
تعداد اقالم صادراتی مندرج در فهرست اقالم ترجیحی اعطایی

براساس آنچه آمارها نشان میدهد ،در میان کشورهای عضو اوراسیا ،به
لحاظ تعداد ،ارمنستان بیشترین تعداد از اقالم مندرج در فهرست را از ایران
وارد کرده است .در واقع در سال  ،1399ایران در  49مورد از  369کد
تعرفه مشمول در فهرست موافقتنامه ،صادرات به ارمنستان داشته است.
این در حالی است که این تعداد برای روسیه  36مورد ،قزاقستان  40مورد،
قرقیزستان  25مورد و بالروس  15مورد بوده است .اما به لحاظ سهم از
ارزش کل صادرات ،بیشترین سهم اقالم مندرج در فهرست از صادرات
ایران ،مربوط به قرقیزستان بوده است .در سال  59 ،1399درصد از
صادرات ایران به قرقیزستان مشمول اقالم مندرج در موافقتامه بوده است.
در عین حال این سهم برای قزاقستان  44درصد ،بالروس و روسیه 27
درصد و برای ارمنستان تنها  4درصد بوده است.
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اوراسیا به ایران و سهم آنها از کل صادرات ایران به آن کشور
سهم -درصد
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

روند  5ساله صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام) ایران به اوراسیا
• براساس آمارهای گمرک ایران ،طی  5سال اخیر ،در میان مقاصد صادراتی ایران در کشورهای اتحادیه اوراسیا ،روسیه باالترین
سهم را داشته و سهم آن طی دو سال اخیر با افزایش نیز همراه بوده است .بیشترین صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران به روسیه
طی  5سال اخیر به سال  501( 1399میلیون دالر) اختصاص داشته که بیش از  48درصد از ارزش کل صادرات ایران به اتحادیه
اوراسیا در این سال را به خود اختصاص داده و نسبت به سال  1398رشد  9درصدی را تجربه کرده است.
• دومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا نیز ارمنستان بوده که در سال  1399با ارزش صادرات بیش از  304میلیون
دالری ،سهم  29درصدی از ارزش کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص داده است .صادرات ایران به این کشور
در سال  1399نسبت به  1398افت  17درصدی داشته است.
• طی  5سال اخیر ،قزاقستان نیز به عنوان سومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا ثبت شده است .در سال  ،1399ایران
حدود  167میلیون دالر صادرات به قزاقستان ( %16.1از کل) انجام داده که نسبت به سال  1398حدود  2درصد افت داشته
است.
• در سال  ،1399صادرات ایران به قرقیزستان ،به عنوان چهارمین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا ،حدود  46میلیون
دالر بوده که سهم حدود  4.5درصدی از ارزش کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا را شامل میشود .طی  5سال اخیر ،بیشترین
ارزش صادرات ایران به قرقیزستان مربوط به سال  65( 1398میلیون دالر) بوده است.
• بالروس نیز که سهم بسیار کمی از ارزش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا را شامل میشود ،در سال  1399حدود  20.6میلیون
دالر از ارزش صادرات ایران به این اتحادیه را به خود اختصاص داده است .بیشترین ارزش صادرات به این کشور مربوط به سال
 1399است.
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روند  5ساله صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام) ایران به اوراسیا
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

روند  5ساله واردات کاالیی ایران از اتحادیه اوراسیا
• عمده واردات کاالیی ایران از اتحادیه اوراسیا از مبدا روسیه انجام شده و سایر کشورها سهم بسیار ناچیزی از واردات ایران را به
خود اختصاص دادهاند .در سال  ،1399ایران بیش از یک میلیارد دالر کاال از روسیه وارد کرده که حدود  94درصد از ارزش کل
واردات ایران از اتحادیه اوراسیا را شامل میشود .ارزش واردات ایران از روسیه در سال  1399نسبت به سال  1398حدود  10درصد
کاهش داشته و بیشترین ارزش آن طی  5سال اخیر به سال  1395اختصاص داشته است.
• واردات ایران از قزاقستان اگرچه در سال  1399نسبت به سالهای قبل کاهش قابل مالحظهای را تجربه کرده ،اما همچنان
دومین مبدا وارداتی ایران در اتحادیه اوراسیا باقی مانده است .واردات ایران از این کشور در سال  1399بیش از  37میلیون دالر
بوده که سهم  3.4درصدی از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص داده است.
• سومین مبدا وارداتی ایران در اتحادیه اوراسیا ،در سالهای  1398و  1399ارمنستان بوده است (پیش از آن این کشور در جایگاه
چهارم قرار داشت) .در سال  1399ارزش واردات ایران از این کشور حدود  17.3میلیون دالر بوده که سهم  1.6درصدی از ارزش
کل واردات ایران از اتحادیه اوراسیا را شامل شده است.
• بالروس که پیش از سال  1398سومین مبدا وارداتی ایران در اتحادیه اوراسیا بود ،در دو سال اخیر جایگاه چهارم را به خود
اختصاص داده است .ارزش واردات ایران از این کشور در سال  1399حدود  9میلیون دالر بوده و سهم حدود  0.8درصدی از
ارزش کل واردات ایران از این اتحادیه را به خود اختصاص داده است.
• در نهایت پنجمین مبدا وارداتی ایران در اتحادیه اوراسیا نیز قرقیزستان بوده که ارزش واردات ایران به آن در سال  1399حدود
 5.5میلیون دالر بوده و سهم  0.5درصدی از ارزش کل واردات ایران از اوراسیا را به خود اختصاص داده است.
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روند  5ساله واردات کاالیی ایران از اتحادیه اوراسیا
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

روند  5ساله تراز تجاری ایران با  5عضو اوراسیا
• آمارها نشان میدهد طی  5سال مورد بررسی ،کسری تراز تجارت کاالیی ایران با روسیه کمتر شده است .در سال
 1395ایران در تجارت با روسیه با کسری  1.3میلیارد دالری همراه بوده ،اما در سال  1399این کسری به 528
میلیون دالر کاهش یافته است.

• طی این  5سال ،ایران در تجارت کاالیی با ارمنستان همواره با مازاد همراه بوده که بیشترین مازاد آن نیز مربوط به
سال  1399و معادل  287میلیون دالر بوده است .تراز تجاری ایران با قزاقستان نیز به غیر از سال  1395که با
کسری  37میلیون دالری همراه بوده ،در سایر سالهای پس از آن مازاد تراز تجاری را تجربه کرده است.
• تراز تجاری ایران با قرقیزستان طی این  5سال همواره مثبت بوده؛ اگرچه رقم آن نسبتاً کوچک بوده است .بیشترین
مازاد تراز تجاری ایران با قرقیزستان مربوط به سال  1398و معادل  54میلیون دالر بوده است.
• تجارت ایران با بالروس در سالهای  1396 ،1395و  1397با کسری همراه بوده ،اما در دو سال پس از آن مازاد را
تجربه کرده است .نهایتاً در سال  ،1399تراز تجاری ایران با بالروس مثبت و معادل  11.6میلیون دالر رقم خورده
است.
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روند  5ساله تراز تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

سهم  5عضو اتحادیه اوراسیا از تجارت با ایران -سال 1399
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منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا براساس قسمتهای تعرفه
• در سال  ،1399بیشترین سهم از صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران به کشورهای اوراسیا مربوط به قسمت  2کتاب مقررات صادرات و
واردات (محصوالت نباتی) بوده است .از یک میلیارد صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در سال  ،1399حدود  543میلیون دالر ( )%62آن به
«محصوالت نباتی» اختصاص داشته است .از این قسمت تعرفه ،دو فصل ( 8میوههای خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند)
و فصل ( 7سبزیجات ،نباتات ،ریشه و غدههای زیرخاکی خوراکی) بیشترین سهم را داشتهاند که به ترتیب حدود  %84و  %16بوده است.
• پس از آن قسمت  15یا «فلزات معمولی و مصنوعات از آنها» با ارزش صادرات  47.9میلیون دالر ( )%5.5و قسمت « 7مواد پالستیکی و
اشیاء ساخته شده از این مواد» با ارزش صادرات  47.6میلیون دالر ( )%5.5در ردههای بعدی قرار دارند .از قسمت  ،15بیشترین میزان
صادرات به فصل ( 72چدن ،آهن و فوالد) و از قسمت  7به فصل ( 39مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد) اختصاص داشته
است.

• عالوه بر صادرات ،بیشترین سهم از واردات ایران به اتحادیه اوراسیا نیز به «محصوالت نباتی» اختصاص داشته که با ارزش واردات 649
میلیون دالری ،حدود  59درصد از ارزش واردات ایران از اتحادیه اوراسیا در سال  1399را به خود اختصاص داده است .با این حال،
بیشترین ارزش واردات ایران از این قسمت به فصل ( 10غالت) اختصاص داشته که حدود  93درصد از واردات این قسمت را تشکیل
میدهد.
• پس از آن قسمت ( 9چوب و اشیای چوبی) و قسمت ( 3چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی) با ارزش واردات  129میلیون دالر و 100
میلیون دالر ،به ترتیب سهمهای  11.7درصد و  9.1درصد از ارزش کل واردات ایران به اتحادیه اوراسیا در سال  1399را به خود اختصاص
دادهاند .بیشترین میزان واردات ایران از قسمت  9مربوط به فصل ( 44چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب) و از قسمت  3مربوط به فصل 15
(چربیها یا روغنهای حیوانی و نباتی  ) ...بوده است.
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صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا براساس قسمتهای تعرفه
سال  -1399دالر
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در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران ،کدهای تعرفه براساس قسمت (گروه کاالیی) و پس از آن فصل (کد تعرفه دو رقمی) تقسیم شدهاند.
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا براساس فصلهای تعرفه
سال  -1399دالر
رنگها ،قسمتهای
تعرفه را نشان میدهند.
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در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران ،کدهای تعرفه براساس قسمت (گروه کاالیی) و پس از آن فصل (کد تعرفه دو رقمی) تقسیم شدهاند.
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

واردات ایران از اتحادیه اوراسیا براساس قسمتهای تعرفه
سال  -1399دالر
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در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران ،کدهای تعرفه براساس قسمت (گروه کاالیی) و پس از آن فصل (کد تعرفه دو رقمی) تقسیم شدهاند.
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

واردات ایران از اتحادیه اوراسیا براساس فصلهای تعرفه
سال  -1399دالر
رنگها ،قسمتهای
تعرفه را نشان میدهند.
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در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران ،کدهای تعرفه براساس قسمت (گروه کاالیی) و پس از آن فصل (کد تعرفه دو رقمی) تقسیم شدهاند.
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

سه قسمت تجاری عمده در  5عضو اتحادیه اوراسیا
• بر اساس طبقه بندی تعرفهای ،در هر  5کشور اتحادیه اوراسیا ،محصوالت نباتی جزو قسمت عمده کاالهای صادراتی ایران هستند.
در سال  ،1399سهم محصوالت نباتی از صادرات ایران به کشور ارمنستان  ،%7به کشور قزاقستان  ،%64به کشور روسیه  ،%75به
کشور قرقیزستان  %68و به کشور بالروس نیز  32درصد بوده است .یکی دیگر از قسمتهای عمده نیز قسمت ( 7مواد پالستیکی و
اشیا ساخته شده از این مواد) بوده که جزو سه قسمت تعرفه صادراتی عمده در کشورهای ارمنستان ،قزلقستان ،روسیه و بالروس
بوده است.
• در میان قسمتهای تعرفه وارداتی نیز ،در  3کشور از  5کشور اتحادیه اوراسیا ،محصوالت نباتی جزو سه قسمت عمده وارداتی قرار
داشته است .سهم این قسمت از واردات ایران از قرقیزستان ،%50 ،از قزاقستان  %55و از روسیه  %61بوده است .قسمت 16
(ماشینآالت و وسایل مکانیکی  )...نیز در سه کشور (قزاقستان ،ارمنستان و بالروس) جزو سه قسمت وارداتی عمده قرار داشته
است.
• آمارها نشان میدهد که در سال  ،1399از  10قلم عمده صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا (در سطح کد تعرفه  8رقمی) 9 ،مورد آن
مواد غذایی بوده و از این  9مورد  8مورد آن به فصل ( 8میوههای خوراکی ،پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند) اختصاص
داشته است .بیشترین ارزش صادرات ایران به این اتحادیه مربوط به «پستهها با پوست تازه یا خشک کرده» و «سیب تازه» بوده که
صادرات آنها به ترتیب  128میلیون دالر و  107میلیون دالر ثبت شده است .براساس آمارها ،بیشترین سهم از اقالم عمده صادراتی
ایران به اتحادیه اوراسیا به روسیه و پس از آن به قزاقستان اختصاص داشته است.
• بیشترین ارزش واردات ایران از اتحادیه اوراسیا نیز به «سایر مخلوطهای گندم غیر مذکور در جای دیگر» اختصاص دارد که معادل
 211میلیون دالر است .کلیه واردات ایران از این محصول از اتحادیه ارواسیا مربوط به روسیه بوده است« .ذرت دامی» و «جو به
استثنای بذر» دو قلم عمده دیگر وارداتی ایران از اتحادیه اوراسیا هستند که ارزش واردات آنها به ترتیب  172میلیون دالر و 124
 17میلیون دالر است.

سه قسمت تعرفهای تجاری عمده ایران با اتحادیه اوراسیا
سال 1399
سهم از کل واردات ایران
از کشور مربوطه

واردات
ایران از
اتحادیه
اوراسیا
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سهم از کل صادرات ایران
به کشور مربوطه

صادرات
ایران به
اتحادیه
اوراسیا

در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران ،کدهای تعرفه براساس قسمت (گروه
کاالیی) و پس از آن فصل (کد تعرفه دو رقمی) تقسیم شدهاند.

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا1399-
اقالم عمده وارداتی ایران از اتحادیه اوراسیا -هزار دالر
قرقیزستان

قزاقستان

فدراسیون روسیه

بالروس

ارمنستان

 :10019900سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جای

210,764

دیگر

172,042

 :10059010ذرت دامی
124,413

اقالم عمده صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا -هزار دالر

 :10039000جو به استثنای بذر

قزاقستان

فدراسیون روسیه

قرقیزستان

128,121

 :08025100پسته ها با پوست تازه یا خشک

106,559

 :08081000سیب ،تازه

34,983

 :08093000هلو ،همچنین شلیل و شفتالو ،تازه

 :44071190چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از

104,820

درازا ،سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به…

34,037

 :08105000کیوی ،تازه

 :15121100روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا

99,910

زعفران کاذب ،خام

89,454

32,201

 :08062030تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده)

 :10019920گندم معمولی
23,558
49,170

 :07096000فلفل فرنگی از نوع capsicumیا Pimenta

 :84014000اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته ای
19,196
15,091

12,433

10,960

10,952
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بالروس

ارمنستان

 :08041040خرما مضافتی تازه یا خشک کرده

 :28439000سایر ترکیبات ،ملغمه ها
 :07132090سایر سبزیجات غالفدار خشک شده حتی

18,294

پوست کنده یا لپه شده بجز لپه
 :44079200چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده از

17,500

درازا ،الیه بری شده یا پوست کنده به ضخامت بیش…
 :02041000الشه و شقه بره ،تازه یا سرد کرده

13,935

 :20029010رب گوجه فرنگی
 :57029200کف پوش های غیرمخملی باف ،از مواد نسجی
سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.
 :08092900سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با ارمنستان1399 -
• در سال  ،1399قلم عمده صادراتی ایران به ارمنستان کد تعرفه
 72104900با شرح (محصوالت از آهن یا فوالد غیرممزوج
تخت نورد شده ،با پهنای حداقل  600میلیمتر ،آبکاری شده یا
اندودشده با روی) و معادل  7میلیون و  599هزار دالر بوده
است .پس از آن ،کد تعرفه ( 72142000میلههای آهنی یا
فوالدی ،گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یا بعد از
نورد تابداده شده )...و کد تعرفه 85042300
(ترانسفورماتورهای دیالکتریک مایع با قدرت بیشتر از 10000
کیلوولت آمپر) نیز به ترتیب با ارزش صادرات  7.3میلیون دالر و
 6.7میلیون دالر در ردههای بعدی قرار دارند.
•
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پنج قلم عمده وارداتی ایران از ارمنستان مربوط به قسمت 18
کتاب تعرفه است .سه قلم عمده وارداتی ایران از ارمنستان در
سال  ،1399کدهای تعرفه ( 90183990سایر دستگاههای برقی
تشخیص بیماری غیر مذکور و اجزاء و قطعات آنها)90200000 ،
(سایر وسایل تنفسی و ماسک های گاز ،بجز ماسک استحفاظی
فاقد قطعات مکانیکی و فیلترهای قابل تعویض) و 90221490
(سایر دستگاههای اشعه ایکس برای مصارف پزشکی جراحی یا
دامپزشکی) بوده که ارزش واردات آنها به ترتیب حدود 2.1
میلیون دالر 2 ،میلیون دالر و  1.8میلیون دالر بوده است.

هزار دالر

اقالم عمده صادراتی
 :72104900محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت نورد شده ،با
پهنای حداقل  600میلیمتر

7,599

 :72142000میلههای آهنی یا فوالدی ،گرم نوردشده دارای دندانه،
برامدگی گودی

7,312

 :85042300ترا نسفورماتورهای دی الکتریک مایع به قدرت بیشتر از
 10000کیلوولت آمپر

6,748

4,309

 :76141000کابل های هوایی باالتر از 630کیلو ولت

3,839

 :25232900سایر سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

اقالم عمده وارداتی
 :90183990سایر دستگاه های برقی تشخیص بیماری غیر مذکور و
اجزاء و قطعات آنها

2,176

 :90200000سایر وسایل تنفسی و ماسک های گاز ،بجز ماسک
استحفاظی فاقد قطعات مکانیکی و فیلترهای قابل تعویض

1,967

 :90221490سایر دستگاه های اشعه ایکس برای مصارف پزشکی
جراحی یا دامپزشکی

1,767

 :90229000پانلهای و میزهای کنترل اشعه ایکس ،صفحه اشعه ایکس،
اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه های مولد اشعه ایکس ،الفا ،بتا یا…

1,355

723

 :90185080اجزاء و قطعات دستگاه های چشم پزشکی

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با قزاقستان1399 -
اقالم عمده صادراتی

هزار دالر

• همانطور که پیشتر نیز نشان داده شد ،قسمت عمده تعرفه
وارداتی ایران از قزاقستان «محصوالت نباتی» است.
بزرگترین قلم صادراتی ایران از قزاقستان در سال ،1399
کد تعرفه ( 08025100پستهها با پوست تازه یا خشک) با
ارزش  41.3میلیون دالر بوده است .چهار قلم دیگر عمده
صادراتی ایران از این کشور مربوط به همین فصل (فصل
 :8میوههای خوراکی ،پوست مرکبات یا پوست خربزه و
همانند) بوده است.
• بیشترین ارزش واردات ایران از قزاقستان نیز مربوط به کد
تعرفه ( 15121100روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا
زعفران کاذب ،خام) ،کد تعرفه ( 10039000جو به استثنای
بذر) و کد تعرفه ( 12051090کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار
کمی اسید ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن)
بوده که ارزش واردات ایران از آنها به ترتیب  11میلیون
دالر 9 ،میلیون دالر و  6.5میلیون دالر بوده است.
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41,278

 :08025100پسته ها با پوست تازه یا خشک
14,906

 :08062030تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده)

12,599

 :08041040خرما مضافتی تازه یا خشک کرده

7,761

 :08081000سیب ،تازه

6,692

 :08041035خرما کلوته تازه یا خشک کرده
اقالم عمده وارداتی
 :15121100روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا زعفران
کاذب ،خام

11,187

9,009

 :10039000جو به استثنای بذر
 :12051090کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر
ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن

6,404

4,619

 :10059010ذرت دامی
693

 :84589900ماشینهای ترا ش برای بردا شتن فلز( ،غیر از
انواع کنترل شمارهای) غیر مذکور در جای دیگر

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با روسیه 1399
اقالم عمده صادراتی

هزار دالر

• قلم عمده صادراتی ایران به روسیه در سال  ،1399کد
تعرفه ( 08081000سیب تازه) با ارزش  95.5میلیون دالر
بوده که  19درصد از ارزش کل صادرات ایران به روسیه در
این سال را به خود اختصاص داده است« .پستهها ،با پوست
تازه یا خشک» و «هلو ،همچنین شلیل و شفتالو» دو قلم
عمده صادراتی دیگر ایران به روسیه بودهاند که ارزش
صادرات ایران در آنها به ترتیب  54میلیون دالر و 33
میلیون دالر بوده است .سهم این دو کاال از ارزش صادرات
ایران به روسیه در سال  1399به ترتیب  11درصد و 7
درصد بوده است.
• عمده واردات ایران از روسیه مربوط به کد تعرفه
( 10019900سایر مخلوطهای گندم غیرمذکور در جای
دیگر)( 10059010 ،ذرت دامی) و ( 10039000جو به
استثنای بذر) با ارزش به ترتیب  211میلیون دالر167 ،
میلیون دالر و  115میلیون دالر بوده است.

95,462

 :08081000سیب ،تازه
54,351

 :08025100پسته ها با پوست تازه یا خشک

32,839

29,873

22,025

 :08105000کیوی ،تازه
 :07096000فلفل فرنگی از نوع capsicum
یاPimenta
اقالم عمده وارداتی
 :10019900سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در
جای دیگر

210,764

 :10059010ذرت دامی

167,423

115,326

104,820

89,454
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 :08093000هلو ،همچنین شلیل و شفتالو ،تازه

 :10039000جو به استثنای بذر
 :44071190چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از
درازا ،سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به…
 :10019920گندم معمولی

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با قرقیزستان 1399
هزار دالر

•

در سال  54 ،1399درصد از صادرات ایران به قرقیزستان (حدود 25
میلیون دالر) به کد تعرفه ( 08025100پستهها با پوست تازه یا
خشک) اختصاص داشته است .در عین حال ،حدود  5درصد دیگر
صادرات ایران به قرقیزستان مربوط به «سیب تازه» و  3.5درصد
دیگر آن به «خرماکلوته تازه یا خشک کرده» بوده است.

•

چهارمین قلم صادراتی ایران به قرقیزستان نیز 57029200
(کفپوشهای غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی
آماده مصرف) بوده که ارزش صادرات آن در سال  1399حدود 1.6
میلیون دالر ثبت شده است.

•

عمده واردات ایران از قرقیزستان نیز به کد تعرفه ( 31042000کلرور
پتاسیم) اختصاص داشته که با سهم  38درصدی از کل واردات ایران
به این کشور ارزش آن حدود  2میلیون دالر رقم خورده است .کد
تعرفه ( 07133320لوبیا قرمز غالفدار خشک ،غالفکنده ،حتی
پوستکنده یا لپه شده) و ( 07133310لوبیا چیتی) به ترتیب با ارزش
واردات  613هزار دالر و  453هزار دالر در جایگاه دوم و سوم اقالم
وارداتی ایران از قرقیزستان قرار دارند.
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اقالم عمده صادراتی
24,809

 :08025100پسته ها با پوست تازه یا خشک
2,274

 :08081000سیب ،تازه

1,579

 :08041035خرما کلوته تازه یا خشک کرده

1,576

 :57029200کف پوش های غیرمخملی باف ،از مواد نسجی
سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.

1,571

 :32089090سایررنگ ها و ورنی ها بر اساس سایر
پلیمرهای سنتیتیک یا طبیعی تغییریاقته غیر مذکور در…

اقالم عمده وارداتی
2,062

 :31042000کلرور پتاسیم
613

 :07133320لوبیا قرمز غالفدار خشک ،غالف کنده ،حتی
پوست کنده یا لپه شده

452

 :07133310لوبیا چیتی

412

 :07133200لوبیا قرمز کوچک خشک ،غالف کنده ،حتی
پوست کنده یا لپه شده

382

 :31022100سولفات آمونیوم

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم عمده تجاری ایران با بالروس1399 -
هزار دالر

•

بالروس نیز مانند دیگر کشورهای اتحادیه اوراسیا یکی از خریداران
میوه و خشکبار ایران است .با این وجود بیشترین ارزش صادرات
ایران به بالروس در سال  1399مربوط به ( 57029200کف
پوشهای غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده
مصرف) بوده که حدود  62درصد از کل صادرات ایران به بالروس
در این سال را به خود اختصاص داده است( 08025100 .پستهها با
پوست تازه یا خشک) و ( 08062030تیزابی بیدانه) دو قلم عمده
دیگر صادراتی ایران به بالروس هستند که به ترتیب سهمهای 23
درصدی و  3درصدی از ارزش کل صادرات ایران به این کشور را به
خود اختصاص دادهاند.

• عمده واردات ایران از بالروس نیز به ( 55033000الیاف سنتتیک
غیریکسره ،از آکریلیک یا مد آکریلیک ،حالجی نشده ،شانه نزده یا
برای نخ ریسی عملآوری نشده) اختصاص داشته و کد تعرفه
( 22071090الکل اتیلیک تقلیب نشده باالتر از  %80حجمی الکل به
غیر از  %100خالص) و ( 55013000دسته الیاف از رشتههای
سنتتیک ،از آکریلیک یا مدآکریلیک) به ترتیب در جایگاههای دوم و
سوم قرار دارند.
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اقالم عمده صادراتی
 :57029200کف پوش های غیرمخملی باف ،از مواد نسجی
سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.

12,783
4,754

 :08025100پسته ها با پوست تازه یا خشک
586

 :08062030تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده)

458

 :08062060انگوری بی دانه (انگور خشک کرده)

357

 :84212110فیلترهای مخصوص دستگاه تصفیه آب

اقالم عمده وارداتی
 :55033000الیاف سنتتیک غیریکسره ،از آکریلیک یا مد
آکریلیک ،حالجی نشده ،شانه نزده یا برای نخ ریسی عمل…

3,211

 :22071090الکل اتیلیک تقلیب نشده باالتر از  %80حجمی
الکل به غیر از  %100خالص

1,385
633

 :55013000دسته الیاف از رشته های سنتتیک ،از آکریلیک یا
مدآکریلیک

625

 :11071000مالت بو نداده

418

 :84823000رولربیرینگ کروی

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

