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 روسیه کشور اطالعات اساسی
 1395ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میلیون نفر  ۵/۱۴۳ جمعیت  
كشورھاي عمده 

ترکیه ایتالیا،آلمان،چین، ھلند،  كاال واردكننده كیلومترمربع ۱۷۰۷۵۲۰۰ مساحت   
 مسکو پايتخت

 روسی زبان رسمي

مسیحی، مسلمان   دين و مذھب
سایر یھودی، بودایی،،  

كشورھاي عمده 
،بالروسایتالیا آمریکا،آلمان،چین ،  كاال نندهصادرك  شھرھاي مھم 

مسکو، سنت 
پطرزبورگ، نیژنی 
 نوووگرود، امسک

تولید ناخالص 
دالر تریلیون GDP  ۱�۲داخلي   

-GDP ۳�۹%درصد رشد  اقالم عمده  
 صادراتي به جھان

و  نفت و فرآورده ھای آن، گاز طبیعی، چوب
تسلیحات،  محصوالت چوبی، مواد شیمیایی درصد %۴�۱۵ نرخ تورم   

 درآمدسرانه
(براساس قدرت 

(دالر)خريد)   
دالر ۲۳۷۰۰  

اقالم عمده وارداتي 
 از جھان

محصوالت دارویی،  –نقلیه آالت و وسايل  ماشین
 پالستیکی، نیمه فلزی، گوشت ، میوه و آجیل، 

  سازه ھای پزشکی، آھن و فوالد 

حجم سرمايه گذاري 
میلیارد دالر ۳۳ ۲۰۱٤خارجي  

 ۴�۵ نرخ بیکاری
نرخ رشد تولیدات 

درصد -۵�۳ صنعتی  

میلیارد دالر ۳۷۸ طالارزی و ذخاير   
 نوع پول و برابري 

 با دالر
يك دالر  = ۶۲  روبل

اقالم عمده  آمريكا
 ايرانصادراتي 

پسته، سیمان، کشمش، انواع میوه تازه، رب گوجه 
میلیارد دالر ۲۸ درآمدجھانگردي فرنگی، خرما  

میلیارد دالر  ۵۹۹ بدھي خارجي  
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عضويت 
درسازمانھاي 

  المللي و بین
 منطقه اي

سازمان ملل متحد، 
المللي  صندوق بین

مشترک المنافع، پول، 
 شانگھای

اقالم عمده وارداتي 
 گندم، آھن و فوالد، چوب، جو، دانه ذرت دامی ايران

محصوالت عمده 
 كشاورزي

د، دانه غالت، چغندرقن
آفتابگردان، میوه و 

 سبزیجات

مبادالت بازرگاني با 
 (میلیارد دالر)جھان

 موازنه صادرات واردات
۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ 
۲۸۳ ۱۷۷ ۴۹۲ ۳۳۳ ۲۰۹ ۱۵۶ 

صادرات غیر 
 نفتي ايران

 (میلیون دالر)

ماھه ۱۰  ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳
۲۰۱۶ 

۴۰۵ ۲۹۳ ۲۱۲ ۱۴۱ 

ه محصوالت عمد
 معدني

آلومینیوم، آھن، سنگ 
 آھن منگنز، مس، نیكل

واردات ايران        
( میلیون دالر        

( 
۷۹۰ ۶۷۲ ۵۶۰ ۱۲۰۲ 

تراز بازرگاني       
(میلیون         

)دالر  
۳۸۵-  ۳۷۹-  ۳۴۸-  

۱۰۶۱-  

تعداد و تاريخ آخرين 
 اجالس

برگزار  تھراندر  ۹۵آذرماه اجالس در سیزدھمین 
.شد  

 

%: بخش ۹۲/۱۴توسط نرخ تعرفه (کل) م

% و بخش غیر کشاورزی: ۲/۲۶کشاورزی: 

% سایر حقوق ورودی : مالیات بر ارزش ۶۹/۱۲

VAT)افزوده ( درصد ۱۸بر اساس    
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