
 

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

www.tpo.ir 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹۵ماھه  ۸تا  ۱۳۸۷از سال  ج.ا.ايران و تركمنستان تجارت خارجی   

ارزش: میلیون دالر                                                                                                                          

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ سال
۱۳۹۵ 

ماھه) ۸(  

 ۳۴۵ ۷۲۱ ۸۳۳ ۸٥۸ ۷٤۹ ٥۲٦ ۳۹۷ ۳٤٦ صادرات

 ۱۲ ۶ ۱۰۰ ۷۷ ٤٤ ۴۸ ۸٦ ٤۰۳ واردات

-٥۷ تراز تجاري  ۳۱۱ ٤۷۷ ۷۰٥ ۷۸۱ ۷۳۳ ۷۱۵+  ۳۳۳+  

 ۳۵۷ ۷۲۷ ۹۳۳ ۹۳٥ ۷۹۳ ٥۷٤ ٤۸۳ ۷٤۹ تجارت خارجی

 

 

۲۰۱۵تا  ۲۰۰۷از سال  تركمنستان با.ايران ج.اتجارت خارجی    

 ارزش: میلیون دالر

 ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ سال

 ۷۹۲ ۹۱۱ ۸۱۸ ٦۸٤ ٤٦۲ ٤۰٦ ۳۳۲ ۲۱٦ ۱۷۲ صادرات

 ۸ ۱۳۷ ۲۸ ٤٥ ٥۸ ۱۱٦ ۳٦۸ ٤۰۹ ۱۸۷ واردات

-۱٥ تراز تجاري  ۱۹۳-  ۳٦-  ۲۹۰ ٤۰٦ ٤۳۹ ۷۹۰ ۷۷٤ ۷۸۴+  

تجارت خارجی 

  
۳٥۹ ٦۲٥ ۷۰۰ ٥۲۲ ٥۲۰ ۷۲۹ ۸٤٦ ۱۰۸٤ ۸۰۰ 
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  ۱۳۹۴ سال مھمترين اقالم صادراتي ایران به تركمنستان در

 ارزش: میلیون دالر

شماره  ردیف
 ارزش توضیحات تعرفه تعرفه

 56 سیب زمیني ۷۰۱۹۰۰۰ 1

 38 اسکلت وقطعات اسکلت ۷۳۰۸۹۰۹۰ 2

 35 لوله ھاوپروفیل ھا ۷۳۰٦٦۱۱۰ 3

 36 قیرنفت ۲۷۱۳۲۰۰۰ 4

 33 لوله و شیلنگ ھاي سخت ۳۹۱۷۲۱۰۰ 5

فوالد از آھن يا ساير لوله وپروفیل ھاي توخالي از ۷۳۰٦۹۰۱۰ 6  34 

 26 سايرسیمان سفید پرتلند ۲٥۲۳۲۹۰۰ 7

 18 سیب تازه ۸۰۸۱۰۰۰ 8

 17 ساير بغیر از انواع درب اتوماتیك طبقات اسانسور ۷۳۰۸۳۰۹۰ 9

باف کف پوش ھاي غیرمخملي ٥۷۰۲۹۲۰۰ 10  17 

 16 سايررنگھا و ورني ھا ۳۲۰۸۹۰۹۰ 11

 16 رنگھاوپوشش ساختماني براساس پلیمرھاي اكريلیك ياوينیل ۳۲۰۹۱۰٤۰ 12

 14 كاشي و چھارگوش ٦۹۰۸۹۰۰۰ 13

 10 ساير نباتات زنده ٦۰۲۹۰۹۰ 14

 9 سايرکیسه ۳۹۲۳۲۱۹۰ 15

میلیمتر ۲٫۲۰۳ز میلیمتر و كمتر ا ۱۰لوله با قطر خارجي بیش از  ۷۳۰٦۳۰۲۰ 16  9 

 9 دترجنت (قالبي) پودر ۳٤۰۲۲۰۱۰ 17

 8 سیمان ھاي پودر نشده موسوم به کلینکر ۲٥۲۳۱۰۰۰ 18

 7 اشیاء ساخته شده ازآسفالت ياموادھمانند ٦۸۰۷۱۰۱۰ 19

و ورقه ھاي نازک ھا صفحه ھا و ورق ۳۹۲۰۱۰۹۰ 20  7 

 7 پیازوموسیر ۷۰۳۱۰۰۰ 21

ھا از انواعي که براي تغذيه حیوانات مورد استفاده قرارمیگیردساير فرآورده  ۲۳۰۹۹۰۹۰ 22  7 

کاتیلن يا پلي پروپیلن ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال ھمانند از پلي ٦۳۰٥۳۳۰۰ 23  6 
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خطوط  برای ٤۰٦٫٤فوالد،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بیش از  از لوله ازاھن يا ۷۳۰٥۱۹۱۰ 24
ديگر اندوده شدهنفت وگاز غیر مذكور درجاي   6 

 ٦۰۰محصوالت از آھن يافوالدغیر ممزوج تخت نوردشده, باپھناي حدا قل  ۷۲۱۰٤۹۰۰ 25
روي غیرمذکوردرجاي ديگر اندودشده با شده يا میلی متر آبکاری  5 

 5 شبکه،توروپرچین ،ازمفتول آھني يافوالدي ۷۳۱٤۲۰۰۰ 26

 5 شیريني (ھمچنین شکالت سفید) ۱۷۰٤۹۰۰۰ 27

 5 میله ھاي آھني يافوالدي, گرم نوردشده داراي دندانه ۷۲۱٤۲۰۰۰ 28

 4 سنگ خارا ٦۸۰۲۲۳۰۰ 29

 4 ساير فرش ھا وكف پوشھا از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجیم ٥۷۰٥۰۰۹۰ 30

قلم 30جمع   469 

 252 جمع سایر

 721 جمع کل صادرات ایران به ترکمنستان
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  ۱۳۹۴ سال تركمنستان در زاایران  وارداتیمھمترين اقالم 

 ارزش: میلیون دالر

شماره  ردیف
 ارزش توضیحات تعرفه تعرفه

 1.75 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي ۱۰۰۱۱۹۹۰ 1

 1.26 لینتر پنبه ۱٤۰٤۲۰۰۰ 2

 1.13 ساير مخلوط ھاي گندم غیر مذكور در جاي ديگر ۱۰۰۱۹۹۰۰ 3

 0.60 كنجاله وساير آخال ھاي جامد ۲۳۰٦۱۰۰۰ 4

 0.56 ابريشم خام ( نتابیده ) ٥۰۰۲۰۰۰۰ 5

 0.33 روغن پايه معدني ۲۷۱۰۱۹٤۰ 6

اسب بخار وكمتر ۲٤۰گريدرنو وباقدرت  ۸٤۲۹۲۰۱۱ 7  0.31 

 0.19 برنج  ۱۰۰٦۳۰۰۰ 8

 0.15 يد ۲۸۰۱۲۰۰۰ 9

% وزني يابیشترنفت يا۷۰ساير فرآورده ھايي غیرمذکور که دا را ي  ۲۷۱۰۱۹۹۰ 10  
دني قیريروغن ھاي مع  0.11 

 0.08 اسیدھاي چرب صنعتي  ۳۸۲۳۱۹۰۰ 11

 0.05 تريلر مخصوص حمل شیشه ھاي تخت فاقد كفي ومحور ۸۷۱٦۳۹۳۰ 12

 0.02 مصنوعات ريخته گري ازچدن ،آھن يا ازفوالد ۷۳۲٥۹۹۰۰ 13

 0.02 ساير مشتقات ھالوژنه سولفونه نیتره يانیتروزه  ۲۹۰٥٥۹۰۰ 14

،آھني يافوالدي براي گازھاي فشرده يامايع شده . ظروف چدني ۷۳۱۱۰۰۰۰ 15  0.02 

 0.02 گوگرد خام يا تصفیه نشده ۲٥۰۳۰۰۱۰ 16

 0.01 آخال نخ از جنس پنبه ٥۲۰۲۱۰۰۰ 17

 0.01 شیريني (ھمچنین شکالت سفید)  ۱۷۰٤۹۰۰۰ 18

 0.01 كوكوپیت ۱٤۰٤۹۰۳۰ 19

 0.01 نخ ٥۱۰۹۹۰۰۰ 20

قلم 20جمع   6,64 

 0,36 جمع سایر

 7 جمع کل واردات ایران از ترکمنستان

 

 


