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 جهان  با  روسیه کشورروابط تجاري 
 1395 ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱٥تا  ۲۰۰۸مبادالت تجاری روسیه با جھان از سال   

 ارزش: میلیارد دالر 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ سال

 ۳۳۳ ٤۹۲ ٥۲۷ ٥۲٤ ٥۱٦ ۳۹۷ ۳۰۱ ٤٦۷ صادرات

 ۱۷۷ ۲۸۳ ۳۱٥ ۳۱٥ ۳۰٦ ۲۲۸ ۱۷۰ ۲٦۷ واردات

 ۱٥٦ ۲۰۹ ۲۱۲ ۲۰۹ ۲۱۰ ۱٦۹ ۱۳۱ ۲۰۰ تراز تجاري

 

۲۰۱٥در سال  مھمترين اقالم صادراتي به جھان  

 کاال تعرفه ردیف
ارزش 

 (میلیارد دالر)

 ۸٦ نفت خام  ۲۷۰۹ ۱

 ٦٥ نفت و روغن ھای حاصل غیر خام  ۲۷۱۰ ۲

 ۹ زغال سنگ  ۲۷۰۱ ۳

 ٥ آلومینیوم بصورت کار نشده  ۷٦۰۱ ٤

ی نفتی و سایر ھیدروکربورھای گازی گازھا ۲۷۱۱ ٥  ٥ 

 ٤ محصوالت نیمه تمام از آھن یا فوالد غیر ممزوج ۷۲۰۷ ٦

 ۳ گندم  ۱۰۰۱ ۷

 ۳ الماس ۷۱۰۲ ۸

 ۳ کودھای معدنی یا شیمیایی دارای یک یا دو عنصر حاصلخیز  ۳۱۰٥ ۹

 ۳ چوب اره شده  ٤٤۰۷ ۱۰

 



 

 22664019نمابر:           22664008-9تلفن :                                  مشخصات تماس :دفتر بازرگانی کشورهاي اروپا و آمریکا

 www.tpo.ir 

 ۲ کودھای معدنی یا شیمیایی پتاسه ۳۱۰٤ ۱۱

 ۲ مس تصفیه شده بصورت کار نشده  ۷٤۰۳ ۱۲

 ۲ کودھای معدنی یا شیمیایی ازته ۳۱۰۲ ۱۳

 ۲ نیکل بصورت کار نشده  ۷٥۰۲ ۱٤

 ۲ محصوالت تخت نورد شده از آھن  ۷۲۰۸ ۱٥

 ۱ ماھی یخ زده  ۰۳۰۳ ۱٦

 ۱ توربوجت  ۸٤۱۱ ۱۷

 ۱ طال ۷۱۰۸ ۱۸

 ۱ چدن خام  ۷۲۰۱ ۱۹

 ۱ رآکتورھای ھسته ای ۸٤۰۱ ۲۰

 

۲۰۱٥در سال  جھان وارداتی ازمھمترين اقالم   

ارزش  کاال تعرفه ردیف
 (میلیارد دالر)

 ٦ دارو ۳۰۰٤ ۱

 ٦ اتومبیل سواری  ۸۷۰۳ ۲

 ٦ دستگاھھای تلفن  ۸٥۱۷ ۳

 ٥ اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری  ۸۷۰۸ ٤

 ۳ ماشین ھای خودکار داده پردازی  ۸٤۷۱ ٥

آزمایشگاھی  ماشین آالت یا تجھیزات ۸٤۱۹ ٦  ۲ 

 ۱ آالت و وسایل مورد نیاز در علوم پزشکی  ۹۰۱۸ ۷

۸ ۸٤۷۳ 
اجزا و قطعاتی که منحصرا با دستگاھھای شماره 

به کار می روند  ۸٤۷۲لغایت  ۸٤٦۹  ۱ 
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 ۱ ماشین ھا و دستگاھھای مکانیکی  ۸٤۷۹ ۹

 ۱ انواع شیر و وسایل ھمانند  ۸٤۸۱ ۱۰

 ۱ کوروندم مصنوعی ۲۸۱۸ ۱۱

 ۱ خون  ۳۰۰۲ ۱۲

 ۱ مجموعه مولدھای برق  ۸٥۰۲ ۱۳

 ۱ گریز از مرکزھا  ۸٤۲۱ ۱٤

 ۱ تلمبه برای آبگون ھا  ۸٤۱۳ ۱٥

 ۱ الستیک رویی چرخ  ٤۰۱۱ ۱٦

۱۷ ۸٥۲۹ 
دستگاھھای فرستنده رایویی و اجزا و قطعاتی 

 ۱  تلویزیونی

 ۱ تلمبه ھای ھوا با خالء ۸٤۱٤ ۱۸

ه مرکبات تازه یا خشک کرد ۰۸۰٥ ۱۹  ۱ 

 ۱ کفش با تخت بیرونی از کائوچو  ٦٤۰۳ ۲۰

 

 


