
ارمنستانقرقیزستان

بالروس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
های اقتصادیمعاونت بررسی

مهسا رجبی نژاد

مروری بر وضعیت تجارت کاالیی ایران با 
1400ماهه نخست 4کشورهای اوراسیا طی 

ماهه نخست سال قبل4نسبت به تغییر درصد/وارداتسهم از کل ارزش /سهم از کل ارزش صادرات/ ارزش واردات/ارزش صادرات 

میلیون دالر186.3
میلیون دالر428.1

میلیون دالر6.7
میلیون دالر4.2

میلیون دالر52.9
میلیون دالر28.6

میلیون دالر24.3
میلیون دالر1.2

میلیون دالر62.3
میلیون دالر9.5

دالرمیلیون333

میلیون دالر472

3.2%

2.3%

تراز تجاری کل
میلیون دالر271منفی 

 هاای تاااری اوراسایا   در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات کاالیی ایران به همه طرف1400ماهه نخست  4طی
. ت، با کاهش همراه بوده اس(باستثنای قرقیزستان و روسیه)واردات ایران ازین کشورها و در مقابل یافته، افزایش 

   اینکاه  طی مدت مورد بررسی، تراز تااری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبات باوده نامن
در ماماو،، برییناد تالاوالت    . ، کاهش یافته اسات 1399کسری تراز تااری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 

شده است؛ هر 1400ماهه نخست سال 4طی گروه اوراسیا درصدی کسری تراز تااری ایران با 49مزبور منار به بهبود 
کمای  1400، تراز تااری ایران با کشورهای عضو این اتالادیه در مقایسه با خارداد  1400رسد در تیر ماه چند به نظر می

. تضعیف شده است

(میلیون دالر)ارزش 

اسیا ترین گروه کاالیی صادراتی ایران به کشورهای اورعمده
1400ماهه نخست 4طی 

یخوراکهایمیوه

وریشه،نباتات،سبزیاات
خوراکیزیرخاکیهایغده

یناشیاءوپالستیکیمواد

چدن، یهن و فوالد 

،سبزیااتازهاریوردهف
هامیوه

سهم از کل صادرات به اوراسیا

126
38%

55
17%

35
10%
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6%
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3%

ازهپسته با پوست ت

13%

فلفل فرنگی

4%

ابل پلی استیرن غیر ق
انبساط معمولی

8%

های یهنی میله
یافوالدی

2.5%

رب گوجه فرنگی

2%

گندم

ا ترین گروه کاالیی وارداتی ایران از کشورهای اوراسیعمده
1400ماهه نخست 4طی 

یهای حیوانی یا نباتها و روغنچربی

غالت

چوب و اشیاء چوبی

های بخار، ای، دیگراکتورهای هسته
زا و یالت و وسایل مکانیکی  و اجماشین

قطعات ینها

182
39%

171
36%

37
8%

سهم از کل واردات از اوراسیا

روغن دانه یفتابگردان

39%

24%

1%

چوب اره شده یا 
ناهمواری گرفته شده

7%

واحدهای هواسازمربوط به 
کمپرسورهای پیچی

عدس

1400شهریور  ا.ا.گمرک ج: هامنبع داده
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وریشه،نباتات،سبزیاات
خوراکیزیرخاکیهایغده
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قزاقستان
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