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ﻣﺮوری ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۹۶ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات از ﻣﺤﻞ
ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﯽ( ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ارزش
ﻣﺎدی اﯾﻦ واردات ﺑﻪ  ۲۷۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واردات ﮐﺸﻮر دراﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۱ﻫﺰار
ﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ارزش رﻗﻢ ۲۳۴۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺎ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
و ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺮاق،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۳۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در راس ﺟﺪول ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۱۴۷
و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ردهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۱۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺎ  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۴.۱۶درﺻﺪ از وزن و  ۳۸.۱۹درﺻﺪ ارزش ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺪود ۱۵.۵۸
و  ۱۸.۱۱درﺻﺪ از وزن و ارزش ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ،
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۶۰.۲۶درﺻﺪ و  ۴۳.۷۰درﺻﺪ ارزش ﺑﻪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ارزش  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ) ۱۸.۱۱درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ
ﮐﻞ ﺻﺎدرات( ،ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ارزش  ۱۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر)۴.۸۵درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ
ﮐﻞ ﺻﺎدرات( ،ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ارزش  ۱۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر)۳.۷۸درﺻﺪ
ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ ﮐﻞ ﺻﺎدرات( ،ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﺮﯾﺪﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ارزش  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
) ۳.۶۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ ﮐﻞ ﺻﺎدرات( و آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻏﯿﺮﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ارزش
 ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر )۳.۵۶درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ ﮐﻞ ﺻﺎدرات( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود  ۳۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ،اﺳﺘﯿﺮن،روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻌﺪﻧﯽ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم از آﻫﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد ﻏﯿﺮﻣﻤﺰوج،اوره و ﭘﺎرا
اﮐﺴﯿﻠﻦ دﯾﮕﺮ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ  ۱۰۶ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن  ۲۲.۵۹درﺻﺪ ارزش دﻻری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ
ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮاق ،ﻫﻨﺪوﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺮه در ردهﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ واردات ﺑﻪ ارزش  ۶۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۴.۹۰درﺻﺪ از وزن و  ۲۲.۵۹درﺻﺪ از ارزش ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۸۶ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻧﻈﺮ وزن و ۴۹۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﺮان واردات داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع
 ۱۷.۱۹و  ۱۸.۲۳درﺻﺪ از ﮐﻞ واردات وزﻧﯽ و دﻻری اﯾﺮان را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۳
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ از اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ۳۸۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه و  ۱۳.۰۶درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ و  ۱۴.۲۶درﺻﺪ از ارزش
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ  ۷۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  ۲۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر واردات داﺷﺘﻪ و
 ۹.۶۸و  ۹.۰۹درﺻﺪ از ﺻﺎدرات وزﻧﯽ و ارزﺷﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه  ۳۳۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان  ۳۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ

واردات داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ارزش ﻣﺎدی آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ۴.۰۹درﺻﺪ از وزن و  ۵.۶۳درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ وارداﺗﯽ ﻣﻌﺎدل دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۶
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ارزش آن ﻣﻌﺎدل  ۸۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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