
 

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

www.tpo.ir 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                1395ماهه  4تا  1388تجارت خارجی ج.ا.ایران با گرجستان طی سالهاي 

 ارزش : میلیون دالر

لسا  ۱۳۸۸ ۱۳۸۹  ۱۳۹۰  
ماھه  ۸  ۱۳۹٤ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱

۱۳۹٥ 

 ٤۹ ۸۲ ۹۷ ۱٤۱ ۱۰۹ ٦۷ ٥٤٫٥ ٤٦ صادرات

 ۲۳ ۱۸ ٥۰ ٥٤ ۳۹ ۸ ۱۸ ٥ واردات

 ۲٦ ٦٤ ٤۷ ۸۷ ۷۰ ٥۹ ۳٦٫٥ ٤۱ تراز تجاري

۷۲٫٥  ٥۱ تجارت خارجی  ۷٥ ۱٤۸ ۱۹٥ ۱٤۷ ۱۰۰ ۷۲ 

 منبع: گمرک ایران

 

2015تا  2010ی سالهاي تجارت خارجی ج.ا.ایران با گرجستان ط  

 ارزش : میلیون دالر

 سال
۲۰۱۰ 

  
۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥  

 ۸۳ ۱۱۰ ۱۳٦ ۱۰۲ ٦۲ ٥۷ صادرات

 ۱۸ ٥٤ ٥٦ ۲۹ ۱۰ ۱٤ واردات

 ٦٥ ٥٦ ۸۰ ۷۳ ٥۲ ٤۳ تراز تجاري

 ۱۰۱ ۱٦٤ ۱۹۲ ۱۳۱ ۷۲ ۷۱ تجارت خارجی

 منبع: گمرک ایران
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1394در سال  به گرجستان مهمترین اقالم صادراتی ایران  

كاال شرح رديف  
 ارزش

الر)د میلیون(  

 ۲٥ قیرنفت ۱

 ۱۱ ، مكعب بزرگ و كوچك (Tile) كاشي و چھارگوش ۲

کیسھ خون,  تیلن بجزپلي ا زکوچک ا ، کیسھسایرکیسھ  ۳  ۲ 

 ۲ روغن صنعتي ٤

٥ 
 ٤٫٥لیمتر تا می ۲٫٥شیشھ فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتھاي بیشتر ا ز 

 میلیمتر
۲ 

نوع پودري %یا بیشتر بجز۹٤چگالي  تزریقي با تیلن گریدپلي ا،سایر ٦  ۲ 

وزن مخصوص  با پودر فیلم بھ صورت غیر تیلن گریدپلي ا ۷  ۱ یا بیشتر 94%

%بھ جز نوع پودري ۹٤زا چگالي کمتر تیلن گرید فیلم باپلي ا ۸  ۱ 

گ, سنگ معدن, وغیرهماشین ھاي خردکردن یاسائیدن خاک, سن ۹ . ۱ 

اتیلن یا پلي پروپیلن از نوار یا اشكال ھمانند از پلي آمده سایر، بھ دست  ۱۰  ۱ 

آشپزخانھ, ا زچیني شیاءا و سرمیز ا شیاء ۱۱ . ۱ 

 ۱ (Alabaster) سنگ مرمر، تراورتن، رخام ۱۲

۱۳ 
 ھاي ھمانند با بستھ دهدترجنت (قالبي) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و سایر فراور

كیلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكیزگي دستي ٥بندي   
۰٫۹ 

۱٤ 
براي محل كار ،توالت ،تزئینات داخلي ۷۰۱۳سایر ظروف شیشھ اي غیر مذكوردردیگر ردیفھاي 

 غیر مذكور درجاي دیگر 
۰٫۹ 

 ۰٫۹ کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده کھ درجاي دیگر گفتھ نشده ۱٥

مواد نسجي غیر مذکور در جاي دیگر سایر جوال وکیسھ براي بستھ بندي, از ۱٦  ۰٫۸ 

پالستیکي مواد سایر لولھ وشیلنگ ھاي سخت از ۱۷  ۰٫۸ 

 ۰٫۸ لوا زم خانھ داري و پاکیزگي کھ درجاي دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پالستیکي ۱۸
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 ۰٫۸ گریدنساجي پلي پروپیلن ۱۹

ه یاخشك كردهخرمامضافتي تاز ۲۰  ۰٫٦ 

 

1394مهمترین اقالم وارداتی ایران از گرجستان در سال   

كاالشرح  رديف  
 ارزش

دالر) میلیون(  

 ٦ چوب اره شده یا ناھموا ري گرفتھ شده ا زدرازا, الیھ بري شده یاپوست کنده  ۱

 ۳ سایر وسایل نقلیھ ، داراي موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقھ اي  ۲

آمید  نخ پلي ۳  ۰٫۹ 

استثناي بذرھ جو ب ٤  ۰٫۷ 

سي سي  ۲۰۰۰سي سي تا  ۱٥۰۰سایر وسایل نقلیھ موتوري با حجم سیلندر  ٥  ۰٫۷ 

 ۰٫٥ ستابیالیزر ٦

 ۰٫٥ سایر فرآورده ھاي صنایع شیمیایي یا صنایع وا بستھ غیرمذکوردرجاي دیگر ۷

بط ویدئوئيدوربین ھاي تلویزیوني ،دوربین ھاي دیجیتال ودوربین ھاي ض ۸  . ۰٫٤ 

 ۰٫٤  سایر وسایل نقلیھ ھیبریدي داراي موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقھ اي ۹

٦/۱۲یا ٦/۱۰یا  ٦/۹یا ۰-۱۱پلي آمید  ۱۰  ۰٫۳ 

دار  ھاي منگنز آھن كنسانتره آن، از جملھ سنگسنگ منگنز و ۱۱  ۰٫۳ 

مربوطھ نوار دستگاه تست قند خون و ۱۲  ۰٫۲ 

سید بریکا ۱۳  ۰٫۲ 

۳۰ماشین ھاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچھ بافي بھ عرض بیش ا ز ۱٤ Cm  ۰٫۲ 

رند بصورت خرده فروشيوي سایر آنتي بیوتیک کھ تولید داخلي نداروھاي حاسایردا ۱٥  ۰٫۲ 

درازا, الیھ بري شده  ناھموا ري گرفتھ شده از چوب اره شده یا ۱٦  ۰٫۲ 
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فاقد روغن نفتي یامعدنيسایر فرآورده ھاي روان كننده  ۱۷  . ۰٫۲ 

 ۰٫۱  سایر وسایل نقلیھ ھیبریدي داراي موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقھ اي ۱۸

۸٥۳۱قطعات دستگاھھاي مشمول ردیف  اجزاء و ۱۹  ۰٫۱ 

فلزا ت  قطعات ماشین ھاي نورد و ا جزا ء ۲۰  ۰٫۱ 

 

 


