ﺑﺮﻧﺞ دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﭼﯿﻦ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
اﯾﺮان اول ﺷﺪ

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و 90
ﻫﺰار و  522ﺗﻦ ﮐﺎﻻ از ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  218ﻫﺰار و  179ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  15ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  15ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از
ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارد ﺷﺪه ،از ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از  29درﺻﺪی
داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ارزﺷﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از  58درﺻﺪ را در واردات ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ذرت داﻣﯽ ﺑﺎ واردات ﺑﯿﺶ از  662ﻫﺰار و  446ﺗﻦ ﺑﻪ
ارزش  143ﻣﯿﻠﯿﻮن و  766ﻫﺰار و  881دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
واردات در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ذرت داﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وارداﺗﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل

ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  85ﻫﺰار و  270ﺗﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و
ﺑﺮاﺳﺎس آن  73ﻣﯿﻠﯿﻮن و  654ﻫﺰار و  313دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ﻣﻮز ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻋﻤﺪه اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﯾﺮان  +ﺟﺪول
ﺳﻬﻢ  20.66درﺻﺪی ﭼﯿﻦ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر،
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  181ﻫﺰار و  116ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  485ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  43ﻫﺰار و  288دﻻری ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ
 20.66درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  235ﻫﺰار و
 238ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  402ﻣﯿﻠﯿﻮن و  83ﻫﺰار و  704دﻻر در ردﯾﻒ دوم
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  132ﻫﺰار و  132ﺗﻦ
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  179ﻣﯿﻠﯿﻮن و  789ﻫﺰار و  581ﺗﻦ در ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  61ﻫﺰار و  987ﺗﻦ ﮐﺎﻻ
ﺑــﻪ ارزش  143ﻣﯿﻠﯿــﻮن و  96ﻫــﺰار و  648دﻻر در ردﯾــﻒ ﭼﻬــﺎرم
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ  5.56درﺻﺪی از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  140ﻫﺰار و
 945ﺗﻦ ﮐﺎﻻ درآﻣﺪ  130ﻣﯿﻠﯿﻮن و  614ﻫﺰار و  379دﻻری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر  5ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در واردات ﮐﺎﻻ،
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی آﻟﻤـﺎن ،ﻫﻠﻨـﺪ ،ﺳـﻮﺋﯿﺲ ،اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ،
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ و ژاﭘﻦ در ردﯾﻒ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﻤﺪه واردﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﯾﺮان  +ﺟﺪول

