اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  :دي1395

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(

۵�۲

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

%۱٫۱٤

ﻣﺴﺎﺣﺖ
) ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

٤۸۸۱۰۰

ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﻤﺪه واردﮐﻨﻨﺪه از
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

ﻋﺸﻖ آﺑﺎد

زﺑﺎن رﺳﻤﯽ

ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ و روﺳﯽ

دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ

اﺳﻼم ،%۸۹
ارﺗﺪﮐﺲ ﺷﺮﻗﯽ
 ، %۹ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
%۲

ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﮭﻢ

ﻋﺸﻖ آﺑﺎد -ﻣﺮو-
داش اوﻏﻮز

ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﺠﺎری

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آوازه

اﻗﻼم ﻋﻤﺪه
ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس OER

 ٤٤٫۳٦ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﺑﻪ ﺟﮭﺎن

درﺻﺪ رﺷﺪ GDP

%۸٫٥

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﻌﺘﯽ)درﺻﺪ(

%۷

درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ) دﻻر(

۱٥٦۰۰

ﻧﺮخ ﺗﻮرم ) درﺻﺪ(

%۱٦

ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

)ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر(
ﻧﻮع ﭘﻮل و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ دﻻر
درآﻣﺪ ﺟﮭﺎﻧﮕﺮدی

ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻤﺪه
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﮔﺎزھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻧﻔﺖ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ،
ﭘﻨﺒﻪ ،ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪ ای ،ﭘﻠﻤﯿﺮھﺎی ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ،ﮔﻮﮔﺮد

اﻗﻼم ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ
از ﺟﮭﺎن

ﺗﺮﮐﯿﻪ) ، (٪۲٥٫۱روﺳﯿﻪ ) ، (٪۱۳ﭼﯿﻦ ) ، (٪۱۰٫۷اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ )، (٪۷
آﻣﺮﯾﮑﺎ) ،(٪٥٫۱اﮐﺮاﯾﻦ )(٪٤٫۹

اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ،ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﯿﻠﻪ ھﺎ از آھﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﻮﺗﻮری  ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺎک ﺑﺮداری ،ﺗﺨﺘﻪ و ﭘﺎﻧﻞ،
ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ

۳٫۰٦

)ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر(
ذﺧﺎﯾﺮ ارز و طﻼ

ﭼﯿﻦ) ، (٪٦۹٫۷ﭼﯿﻦ)(٪٤٫٦

اﻗﻼم

۲۲٫٦٤

ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

 ۳٫٥ﻣﻨﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
٥۲۲٫۳

اﻗﻼم ﻋﻤﺪه
وارداﺗﯽ اﯾﺮان
از ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،اﺳﮑﻠﺖ و ﻗﻄﻌﺎت اﺳﮑﻠﺖ ،ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﻗﯿﺮﻧﻔﺖ،
ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه ،ﮐﻒ ﭘﻮش ،رﻧﮕﮭﺎ و ورﻧﯽ ھﺎ ،ﮐﺎﺷﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺒﺎﺗﺎت

داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺠﺰ ﮔﻨﺪم داﻣﻲ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎم ،روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮔﺮﯾﺪرﻧﻮ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﯾﺪ ،اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺮﯾﻠﺮ،
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)ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
واﺑﺴﺘﻪ آن -اﮐﻮ-
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎ-
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل -ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ –
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ
و -ﻧﺎظﺮ در  CISو ...

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه
ﮐﺸﺎورزی

ﭘﻨﺒﻪ ،ﻏﻼت ،ﺧﺮﺑﺰه
دام

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﻔﺖ،
ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ،
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
) ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر(

ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
اﯾﺮان ) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(
واردات اﯾﺮان
) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(
ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

واردات

ﻣﻮازﻧﻪ

ﺻﺎدرات

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۸

٥٫٥

۱۲

۹٫۲

۴

۳�۷

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۳۹۷

٥۲٦

۷٤۹

۸۳۳

۷۲۱

۳۴۵

۸٦

٤۸٫٥

٤٤

۱۰۰

۷

۱۲

۳۱۱

٤۷۷٫٥

۷۰٥

۷۳۳

+۷۱۴

+333

۱۳۹۵
) ۸ﻣﺎھﻪ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،۳�۶۶% :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی  ،%۲۴�۴۶ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ %۲�۳۱
ﭼﮭﺎردھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در ﻣﺮداد ﻣﺎه
۱۳۹۴
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