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 ترکیهروابط تجاري دوجانبه ج.ا.ایران با 
 1395دي تاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳۹۴سال  ۱۳۹۰از سال  ترکیهمبادالت تجاري ج.ا.ايران و   

 ارزش: میلیون دالر

سال        1390 1391 1392       1393    ماهه هشت  1394 

1395 

صادرات    1432 1477 1640 1930 1315 3369**  

واردات     3075 3770 3625 3780 2994 1678 

-1643 تراز تجاري  2293-  1985-  1850-  1679-  1691 

 5047 4309 5710 5265 5247 4507 حجم مبادالت

 

 ** 

 

میعانات گازی جزو صادرات غیر نفتی اعالم شده است ۹۵** از سال   

 

 

 ۲۰۱۵تا نه ماه  ۲۰۱۰مبادالت تجاري ج.ا.ايران و ترکیه از سال 
 ارزش: میلیون دالر

نه   ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ سال
 ماھه 

 ۱۰۹ ۱۹۲۴ ۱۶۱۷ ۱۴۸۵ ۱۳۷۴ ۸۲۵ صادرات

 ۲۴۹ ۳۸۷۸ ۳۳۲۵ ۳۶۲۷ ۳۰۰۳ ۲۳۱۰ واردات

تراز 
-۱۴۸۵ تجاري  ۱۶۲۹-  ۲۱۴۲-  ۱۷۰۸-  ۱۹۵۴-  ۱۴۰-  
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۱۳۹۴در سال   مھمترين اقالم صادراتي به ترکیه  

 ارزش: میلیون دالر

 ارزش نام كاال 

ازمس تصفیه شده.  کاتودوقطعات کاتود  ۲۵۵ 

 ۱۶۴ اوره حتی به صورت محلول در آب

%یا بیشتر بجزنوع ۹۴سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 
 ۹۹ پودری

 ۸۹ آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 

%به جز نوع پودری ۹۴پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز  ۸۶ 

 ۷۴ گریدنساجی پلی پروپیلن 

درصد وزنی به صورت  ۹۹/۹۹تا۹۵/۹۹روی غیرممزوج محتوی 
 ۶۲ كارنشده 

 ۵۶ قیرنفت

پسته ھا با پوست تازه یا خشك  انواع  ۳۹ 

 ۳۹ مغز پسته تازه یا خشك 
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۱۳۹۴در سال  مھمترين اقالم وارداتي از ترکیه  

 ارزش: میلیون دالر

 ارزش نام كاال 

صورت دانه بجز گندم دامیسایر به   ۲۰۵ 

 ۱۷۹ موز سبز تازه یا خشك كرده

) و سایر آخالکھای جامد، حتی خردکشده یا Oilcakeكنجاله (
به ھم فشرده به شكل حبه یا گلولھک كه از استخراج روغن 

 سویا به دست میکآید. 
۱۵۹ 

روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ یا زعفرا ن کاذب (کارتام 
Carthame ) ,خام   ۱۰۲ 

 ۱۰۱ سایر

ذرت دامی---  ۹۹ 

 ۸۴ سیگار حاوی توتون

 ۶۳ كلرور پتاسیم 

سایر تخته ھای فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراكمی 
گرم ۸/۰گرم برسانتی مترمكعب لیكن نه بیش از ۵/۰بیش از

برسانتی مترمكعب كارشده به طریق مكانیكی یاسطح آن 
 پوشانده شده 

۵۵ 

باستثنای دانه جو جو  ۴۹ 
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