 ۲.۷ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد دﻻر ﺻـــﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۲۳
ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر رﺳـﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ واردات اﯾـﺮان در ﻓﺮوردﯾـﻦ اﻣﺴـﺎل ۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت وزن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۱
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۲ﻫﺰارﺗﻦ اﻧﻮاع
ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ارزش
 ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻣﺘﺎﻧﻮل  ۱۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ارزش
 ۱۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﮔﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،آﻫﻦ و
ﻓﻮﻻد ﻏﯿﺮﻣﻤﺰوج ﺑﺎ  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﺎی
ﮔﺎزی ﺷﮑﻞ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺰﯾﻦ ۹۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﻮﺗﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ  ۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﮔﺮﯾﺪ
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎ  ۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻗﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ  ۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻗﻼم ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ذرت داﻣﯽ ﺑﻪ
ارزش  ۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ  ۷۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ارزش  ۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه از ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۶۷و ۱۴
ﺻﺪم درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ واﺳﻄﻪای اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ  ۱۷و  ۴۶ﺻﺪم درﺻﺪ از ارزش در رﺗﺒﻪ دوم و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎ  ۱۵و  ۴۰ﺻﺪم درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ارزش  ۶۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ۴۹۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻋﺮاق ﺑﺎ  ۳۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  ۲۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﺎ  ۱۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  ۴۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ۴۰۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﺎ ۱۴۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﻻرو ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  ۱۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

