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 روسیه  روابط تجاري دوجانبه ج.ا.ایران با
 1395ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳۹٥لغايت  ۱۳۸٥روسیه از سال  وایران  مبادالت تجاری ج.ا.                              

ارزش : میلیون دالر                         

 ۱۳۹٤ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸٦ ۱۳۸٥ سال
ماھه ۷

۱۳۹٥ 

 ۸٦ ۱۷۳ ۲۹٤ ۳۱٦٫٦ ٥۰۱ ۳۷۰ ۳۳۰ ۳۳۲ ۳٥۸ ۳٦۷ ۲۸۸ صادرات

 ۱۰۹٥ ٥۱۷ ٦۳۹ ٦۸۸٫٥ ۱٦۳۱ ۷٥۹ ٤۳۳ ۹۰۸ ۱۱۹۳ ۸٦٦ ٦٦٥ واردات

-۳۷۷ تراز تجاري  ٤۹۹-  ۸۳٥-  ٥۷٦-  ۱۰۳-  ۳۸۹-  ۱۱۳۰-  ۳۷۱٫۹-  ۳٤٥-  ۳٤٤-  ۱۰۰۹-  

 ۱۱۸۱ ٦۹۰ ۹۳۳ ۱۰۰٥ ۲۱۳۲ ۱۱۲۹ ۷٦۳ ۱۲٤۰ ۱٥٥۱ ۱۲۳۳ ۹٥۳ تجارت خارجی 

 

۲۰۱٥لغايت  ۲۰۰۸مبادالت تجاری ج.ا. ایران و روسیه از سال          

ارزش : میلیون دالر                                             

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤  ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ سال

۱۰ 

ماھه 

۲۰۱٦ 

 ۱٤۱ ۲۱۲ ۲۹۳ ٤۰٥ ٤٤۷ ۳۷٥ ۳۱۸ ۳۰۰ ۳۸۳ صادرات

 ۱۲۰۲ ٥٦۰ ٦۷۲ ۷۹۰ ۱٦٤٤ ٥۸۲ ٥۰۷ ۹۷۳ ۱۱۹٥ واردات

-۸۱۲ تراز تجاري  ٦۷۳-  ۱۸۹-  ۲۰۷-  ۱۱۹۷-  ۳۸٥-  ۳۷۹-  ۳٤۸-  ۱۰٦۱-  

 ۱۳٤۳ ۷۷۲ ۹٦٥ ۱۱۹٥ ۲۰۹۱ ۹٥۷ ۸۲٥ ۱۲۷۳ ۱٥۷۸ تجارت خارجی 
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۱۳۹٤ مھمترين اقالم وارداتي ايران از روسیه  

 نام كاال
 ارزش 

دالر)(میلیون   

به صورت دانه بجز گندم داميگندم ساير   ۱٥۸ 

 ٦۹ جو باستثناي بذر

زا, اليه بري شده درا زري گرفته شده اناھموا ره شده ياچوب ا  ٦۷ 

ن آفتابگرداروغن دا نه  , ن کاذب يا زعفراروغن گلرنگ    ۳۲ 

 ۲۱ ذرت دامي

 ۱٤ کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق

شده بشکل طومار گرم نورد غیر ممزوج تخت و فوالد محصوالت از آھن يا  ۱۱ 

ي کوره ھازغالي برالکترودھاي ا  ۹ 

 ٦  محصوالت از فوالدھاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومار

دستگاھھای فرستنده رایویی و تلویزیونیقطعات  جزا وساير ا  ٦ 

 ٥ كلرور پتاسیم

ردنوردشده بشکل طومار,باپھناي حدا قل محصوالت از آھن يافوالدغیر ممزوج تخت فقط س
٦۰۰ mm میلي متر۱تا٥/۰به ضخامت   

٥ 

احتراقي با  - ساير وسايل نقلیه ھیبريدي داراي موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقه اي

سي سي بیشتر نباشد ۲٥۰۰سي سي اما از  ۲۰۰۰از  حجم سیلندر بیشتر  
٥ 

درجه حل شونده,  زا زخمیرھاات, غیراباسولف يا سود خمیرچوب شیمیائي,آماده شده يا

 نیمه سفیدشده تیره كاج
٥ 

ھا ساير تركیبات، ملغمه  (Amalgames) ٥ 

ورق نشده قشرنزده, به شکل رول يا فت النیر,سفیدکرا  ٤ 

 ٤ سیگار حاوي توتون
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رارزن بجز بذ  ٤ 

 ۳ ساير مكمل ھاي دارويي براي خرده فروشي كه تولید داخلي مشابه ندارند

ساير آخال ھاي جامد، حتي سايیده شده يا بھم فشرده به شكل حبه يا گلوله  اله وكنج

 ...از تخم آفتابگردان
۳ 

 

  ۱۳۹٤روسیه بهايران  صادراتیمھمترين اقالم 

 نام كاال
 ارزش 

 (میلیون دالر)

خیارترشي, تازه يا سردکرده و خیار  ۲۰ 

 ۱۲ پره ھاي ثابت و متحرک داغ توربین گازي

قرمز و سفید ,کلم پیچ کلم   ۱۱ تازه يا سرد کرده,و غیره  ... کلم قمري,

 ۹ سايرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي

 ۹ پسته ھا با پوست تازه يا خشك

 ۸ ا نگورخشک کرده  تیزا بي بي دا نه 

 ۸ کیوي، تازه

 ٥ رب گوجه فرنگي

۲۰آب سیب با مقیاس بريکس بیش ا ز   ٥ 

ا بدون پوست، تازه يا خشكپسته ھ  ٤ 

کتور کشاورزيو ترانت وا ري کار،سوا ري ، سوارادياتورھا وقطعات مربوطه برا ي   ٤ 

 ٤ ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

 ۳ خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

 ۳ سیر
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زهفزودن قند غیرمذکوردرجاي ديگرغیر ھموژنیيا با امربا,ژله, مارماالد,پوره و خمیر میوه   ۳ 

نوع پودري غیرمذکوردرجاي ديگر بجز %يا بیشتر۹٤تیلن باچگالي سايرپلي ا  ۳ 

کبکاب تازه ياخشك كرده خرما  ۲ 

زمواد نسجي سنتتیک يامصنوعي آماده مصرفکف پوش ھاي غیرمخملي باف, ا . ۲ 

موسیر و پیاز  ۲ 

فیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص  تیلن گريدپلي ا  ۲ يا بیشتر 94%

 TIS 

 


