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واردات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮان
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ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺻﺎدرات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪی ﭘﺮ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯿﺰان
رﺷﺪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺻﺎدرات اﻧﻮاع
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﮐﻮﻟﺮ
آﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۹۹ ،۱۳۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۹۳در  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۱.۲ ،۱۳۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﻗﻼم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم واردات
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ
آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۰۰
ﻫﺰار دﻻر ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات اﻧﻮاع ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای واردات اﻧﻮاع
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺨﺖ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺻﺮف واردات
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۲۱ ،۱۳۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻻ
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت دو ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای واردات
ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻋﺪد ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ .واردات ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﻗﻢ ۲۹۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﯾﺎ  ۳۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ۳۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزارﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ۱۳۹۴
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻮﻟﺪاوی ﻧﯿﺰ وارداﺗﯽ
از اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واردات اﻧﻮاع ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎن ،اﻣﺎرات ،ﭼﯿﻦ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻫﻨﮏﮐﻨﮓ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺎرات ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،ﭼﯿﻦ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ژاﭘﻦ ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻫﻠﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻮدان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
اﻣـﺎرات ،ﮐـﻮﯾﺖ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن دﯾﮕـﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ را ﺗﺸﮑﯿـﻞ
دادهاﻧﺪ .واردات ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
اﺧﺘﯿﺎر ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن و
ﺳﻮدان ﻋﻤﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ
واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎرات ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺎﻟﺰی،
ـﻬﻢ را
ـﻦ ﺳـ
ـﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـ
ـﺮاق و آﻟﻤـ
ـﺘﺎن ،ﻋـ
ـﺪ ،ﮔﺮﺟﺴـ
ـﺎ ،ﺗﺎﯾﻠﻨـ
اﯾﺘﺎﻟﯿـ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺣﻮزه ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،اﻣﺎرات ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺟﺰو ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،اﻣﺎرات ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،آﻟﻤﺎن،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺰو ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات و واردات
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﺻﺎدرات و واردات اﯾﺮان در ﺳﺎل
 2014در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی رﺗﺒﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ

اﯾﺮان  82و رﺗﺒﻪ وارداﺗﯽ اﯾﺮان  17ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﺮان  87ﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ رﺗﺒﻪ آن در واردات  23اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﺗﺒﻪ  28ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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