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آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ  ۷۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از
 ۷۸ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﯾﺮان ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺮﻣﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱.۰۲۳دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﯿﻤﺖ  ۳۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای دﻻر در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻧﺮخ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﺠﻤﻮع  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﯾﺮان ﺑﻪ  ۷۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن از ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎی
ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﻮع ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن
ﺧﺮﻣﺎی زاﻫﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات را در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﻮع اﺳﺘﻌﻤﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺧﺮﻣﺎی ﮐﺒﮑﺎب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺮﻣﺎی ﭘﯿﺎروم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت
ﺣﺪود  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﻣﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮان
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۶۲ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﻣﺎ
از اﯾﺮان ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺪه و
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻋﺮاق در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد ﮐﻪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۹
ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را از ﺗﺎﺟﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺰرگ ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۹۰ﻫﺰار دﻻر از اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۹۴ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۴۸ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۵۶ﻫﺰار دﻻر و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ از اﯾﺮان در
ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
]]ad_2
Source link

