
 به نام خدا

 

روسیه  صنعتی، معدنی و کشاورزی یگزارش ظرفیتها  

 

  

 مقدمه:

با توجه به داده های گمرک صنعتی، معدنی و کشاورزی روسیه ی گزارش آخرین ظرفیت ها و قابلیت هادر این              

 356.9 از آن رقم بوده کهدالر  اردیلیم 578.1به  2017در سال  هیروس تجارت خارجیآورده شده است.  روسیه

 .می باشد واردات دالر اردیلیم 221.2 و دالر صادرات اردیلیم

 

2017در سال  با جهان هیروس تجارت خارجی  

                                                                      (میلیارد دالر)   

  2016 2017 درصد تغییر نسبت به سال قبل

افزایش 28.2٪  صادرات به جهان 278.3 356.9 

شیافزا 22.78٪  واردات از جهان 180.2 221.2 

% افزایش26.1  حجم تجارت خارجی 458.5 578.1 

 

:عبارتند از به جهان ی روسیهصادرات یکاالها ترین یاصل  

 نی(، چ٪17)هلند صادرات به کشورهای  عمده ترین: تشکیل می دهدصادرات روسیه به جهان را  ٪05 یمحصوالت معدن .1

 بوده است. (٪7(، آلمان )15٪)

 عمده ترین محصوالت معدنی صادر شده عبارتند از:

 ؛میلیارد دالر 93.6 نفت خام و محصوالت نفت خام -

  ر؛میلیارد دال 59.3 )به جز خام( ینفت و محصوالت نفت  -

 میلیارد دالر؛ 13.4زغال سنگ  -

 میلیارد دالر؛ 1.49 سنگ آهن -

 میلیون دالر؛ 512 گرانبهاسنگ معدن فلزات  -

 میلیون دالر؛ 513 سرب یسنگ ها  -

 میلیون دالر؛ 315 میفسفات کلس  -

 میلیون دالر؛ 226گوگرد  همه نوع -

 میلیون دالر. 171 آزبست  -

 ایتالی(، ا٪20آلمان ) عمده ترین صادرات به کشورهای: صادرات روسیه به جهان را تشکیل می دهد  ٪15کد مخفی  محصوالت  .2

 .بوده است (٪8) «هیترک»(، 9٪)

  میلیارد دالر ss 51.9 22کد مخفی  -



 "هیترک" عمده ترین صادرات به کشورهای: تشکیل می دهداز صادرات روسیه به جهان را  ٪11محصوالت فلزات و محصوالت  .3

 .بوده است (٪10) "هلند"(، ٪11) "متحده االتیا"درصد(،  13)

 میلیارد دالر، 18.5ی  فلزات آهن -

 میلیارد دالر،  7.96 و مقاالت آن ومینیآلوم  -

 میلیارد دالر،  4.7 مس و مقاالت آن -

 میلیارد دالر، 3.36ی محصوالت از فلزات آهن -

 میلیارد دالر، 2.1 و مقاالت آن کلین  -

(، ٪10) نیاوکرا عمده ترین صادرات به کشورهای :صادرات روسیه به جهان را تشکیل می دهد  ٪5یی ایمیمحصوالت مواد ش .4

 .بوده است(٪7) "قزاقستان"(، ٪9) "لیبرز"

 ؛میلیارد دالر 7.46 کود -

 میلیارد دالر؛ 3.26 کیارگان ییایمیشمحصوالت  -

 ر؛میلیارد دال 2.67 رگانیکغیر ا یمیمحصوالت ش  -

 میلیون دالر؛ 711یی محصوالت دارو  -

 میلیون دالر؛ 649 یو بهداشت یشیعطر، لوازم آرا -

 میلیون دالر؛ 676یی ایمیمحصوالت ش ریسا  -

 میلیون دالر. 669روان کننده ها، واکس ها، شمع،  نده،یصابون، سورفکتانت ها، مواد شو  -

 "نیچ" عمده ترین صادرات به کشورهای :تشکیل می دهدصادرات روسیه به جهان را   ٪4 آالتو ابزار زاتیآالت، تجه نیماش .5

 .بوده است(٪12) "بالروس"درصد(،  13) "قزاقستان"درصد(،  17)

  میلیارد دالر؛ 8.38ها قطعات آنو  ؛یکیمکان یو دستگاه ها زاتیبخار، تجه یگهاید ،یهسته ا یراکتورها -

 میلیارد دالر. 4.26ها قطعات آن و ون؛یزیتلو زاتیتجه ،یصوت زاتیتجه ؛یکیالکتر زاتیآالت و تجه نیماش -

(، ٪26) "کیبلژ" عمده ترین صادرات به کشورهای: دهدصادرات روسیه به جهان را تشکیل می  ٪3 محصوالت طال و جواهر .6

 .بوده است(٪12) "سیسوئ"(، ٪15) "انگلستان"

 میلیارد دالر. 10.7 سکه ها ؛ی، سنگ، فلزات؛ جواهر فروش دیمروار  -

درصد(،  16) "مصر" عمده ترین صادرات به کشورهای: تشکیل می دهد صادرات روسیه به جهان را  ٪3محصوالت نباتی  .7

 .بوده است (٪4) "رانیا"درصد(،  12) "هیترک"

  ؛میلیارد دالر 7.44 غالت -

 میلیون دالر؛ 498 جاتیسبز -

 میلیون دالر؛ 640یی دارو اهانیدانه ها،  گ -

 میلیون دالر. 156جات  هیو ادو یقهوه، چا -

 41) "نیچ" عمده ترین صادرات به کشورهای: را تشکیل می دهد صادرات روسیه به جهان ٪2ی چوب و محصوالت چوب .8

 .بوده است (٪6) "ژاپن"(، ٪6) "فنالند"درصد(، 

 میلیارد دالر. 7.75 زغال چوب و چوب و محصوالت آن -

تشکیل  صادرات روسیه به جهان را ٪2 ومواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچ .9

 .بوده است (٪8) "نیچ"درصد(،  13) "قزاقستان"درصد(،  14) "بالروس" عمده ترین صادرات به کشورهای: می دهد



 ؛میلیارد دالر 2.74 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد -

 میلیارد دالر. 3.12 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو  -

 "بالروس"(، ٪20) "قزاقستان" عمده ترین صادرات به کشورهای: تشکیل می دهد صادرات روسیه به جهان را ٪1 وسایل نقلیه .10

 .بوده است(٪7) "ریزاالج"درصد(،  12)

 میلیارد دالر؛ 3.4 قطعات آن و به جز راه آهن و تراموا. ،ینیحمل و نقل زم لیوسا -

 میلیون دالر؛ 827شناور یها ها و سازه قیها، قا یکشت  -

 میلیون دالر. 618؛ آنهاراه آهن، تراموا؛ قطعات  یها ویلوکوموت -

 

 :یواردات یاصل یکاالها

 وارد شده: کاالهای به طور عمده

 کشورهای از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را ٪31آنها  و لوازم زاتیآالت، تجه نیماش .1

 .بوده ااست (٪6) ایتالی(، ا٪12(، آلمان )٪35) نیچ

 میلیارد دالر؛ 43.3ها قطعات آنو  ؛یکیمکان یو دستگاه ها زاتیبخار، تجه یگهاید ،یهسته ا یراکتورها -

 میلیارد دالر. 26.1ها قطعات آنو  ون؛یزیتلو زاتیتجه ،یصوت زاتیتجه ؛یکیالکتر زاتیآالت و تجه نیماش -

(، ٪17آلمان ) کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را  ٪13 ییایمیمحصوالت ش .2

 .بوده است (٪8) نی(، چ٪10فرانسه )

 میلیارد دالر؛ 10.8 ییمحصوالت دارو -

  میلیارد دالر؛ 3.47 کیارگان ییایمیمحصوالت ش  -

 میلیارد دالر؛ 3.18 ییایمیمحصوالت ش ریسا -

 دالر؛ میلیارد  3.1 یو بهداشت یشیعطر، لوازم آرا  -

 میلیارد دالر. 2.94غیر ارگانیک  یمیمحصوالت ش  -

(، ژاپن ٪15آلمان ) کشورهای  از ترین واردات عمده: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را ٪11 وسایل نقلیه .3

 .بوده است (٪9) ی(، کره جنوب15٪)

 میلیارد دالر،  20.9ها قطعات آنو به جز راه آهن و تراموا.  ،ینیحمل و نقل زم لیوسا -

 میلیارد دالر؛ 2.41 شناور یها و سازه ها قیها، قا یکشت -

 میلیون دالر. 521؛ آنهاراه آهن، تراموا؛ قطعات  یها ویلوکوموت  -

(، ٪22) نیچ کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را ٪7 فلزات و محصوالت آنها .4

 .بوده است (٪10« )قزاقستان»(، ٪11« )آلمان»

 میلیارد دالر؛ 5.15 یمحصوالت از فلزات آهن -

 میلیارد دالر؛ 4.56 یفلزات آهن -

 میلیارد دالر؛ 1.54ارزان  چنگال، قاشق و چنگال ساخته شده از فلزاتابزار، آداپتور، کارد و   -

 یلیارد دالر؛م 1.34ارزان از فلزات  گریمقاالت د  -

 میلیارد دالر؛ 1.18 و مقاالت آن ومینیآلوم -

 میلیون دالر. 771 مس و مقاالت آن  -

http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-9-chapter-39/
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 واردات روسیه از جهان را ٪5 واز کائوچمواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده  .5

 .بوده است(٪6(، بالروس )٪16) نی(، چ٪16آلمان ) کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد

 میلیارد دالر،  8.57مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد -

 میلیارد دالر.  3.53کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو -

 نی(، چ٪11اکوادور ) کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را  ٪5 نباتیمحصوالت  .6

 .بوده است(٪8) هی(، ترک9٪)

 میلیارد دالر؛ 4.59 ها لیها و آج وهیم -

 میلیارد دالر؛ 1.8 ییدارو اهانیگ و دانه ها -

 میلیارد دالر؛ 1.75 جاتیسبز -

 میلیارد دالر؛ 1.27 جات  هیو ادو یقهوه، چا -

 میلیون دالر. 578ه زند اهانیدرختان و گ  -

(، ٪8(، بنگالدش )٪35) نیچ  کشورهای  از عمده ترین واردات: می دهدتشکیل  واردات روسیه از جهان را ٪4 ینساج .7

 .بوده است(٪6« )بالروس»

 رغمیلیارد دال 3.3بافتنیبه جز  ،یمقاالت پوشاک و لوازم جانب -

  میلیارد دالر؛ 3.09ت دست باف ای نی و، ماشبافت ،یمقاالت پوشاک و لوازم جانب  -

 میلیون دالر؛ 529 ییایمیش افیال -

 میلیون دالر؛ 512 پنبه -

 دالر. میلیون 406 ینساج ییایمیمواد ش نخ های ،ییایمیش نخ   -

آلمان  کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد  واردات روسیه از جهان را ٪4 ها، تنباکو یدنینوش ،ییمواد غذا .8

 بوده است؛(٪7) ایتالی(، ا٪8(، بالروس )9٪)

  میلیارد دالر؛ 2.44 یالکل ریو غ یمشروبات الکل -

 میلیارد دالر؛ 1.33  مختلف ییمحصوالت غذا -

  میلیارد دالر؛ 1.16 لیها، آج وهیم جات،یمحصوالت پردازش سبز  -

 ؛میلیارد دالر 1.14 کاکائو -

 میلیون دالر؛ 944 تنباکو -

 میلیون دالر؛ 782 محصوالت از غالت، آرد -

  ؛میلیون دالر 457ی محصوالت گوشت و ماه -

 میلیون دالر. 400 شکر -

(، فرانسه ٪48متحده ) االتیا کشورهای  از عمده ترین واردات: تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را ٪3 کد مخفی .9

 (.٪5(، فنالند )28٪)

 میلیارد دالر. SS  7.61 22کد مخفی  -

 "بالروس" کشورهای   از وارداتعمده ترین : تشکیل می دهد واردات روسیه از جهان را  ٪ 3( یوانیح) غذاییمحصوالت  .10

 .بوده است درصد( 6) "یلیش"درصد(،  21) لیدرصد(، برز 35)

 ؛میلیارد دالر 2.71ی گوشت و محصوالت گوشت -
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 میلیارد دالر؛ 2.38 کره، عسل ر،یتخم مرغ، پن ر،یش  -

 میلیارد دالر؛ 1.63ماهی  -

 میلیون دالر. 199حیوانات زنده  -

 صنعتی: صادراتی روسیه در بخش  ظرفیتهای

 دالر، شامل: اردیلیم 18.5  یفلزات آهن

  دالر،  اردیلیم 5.95محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج 

  گرم نوردشده، روکش نشده،  شتر،یب ای متریلیم 600 یبا پهنا رممزوج،یغ یاز فوالدها ایمحصوالت تخت نوردشده از آهن

 دالر،  ادیلیم 3.02نشده و اندود نشد  یآبکار

 دالر، اردیلیم 1.61 ییاشکال ابتدا ریسا ایبه شکل لخته، بلوک  گلیخام و چدن اشپ نچد 

 دالر،  اردیلیم 1.29( اژهایآهن )فرو آل یاژهایآل 

 می باشد دالر اردیلیم 1.29فوالد  ایآهن  عاتیحاصل از ذوب مجدد ضا یفوالد، شمش ها ایچدن ، آهن  عاتیقراضه و ضا. 

 دالر شامل:  اردیلیم 7.96و مقاالت آن  ومینیآلوم

 دالر، اردیلیم 6.75به صورت کارنشده  ومینیآلوم 

  دالر،  ونیلیم 370 ومینیمفتول از آلوم 

 دالر، ونیلیم 322 متریلیم 0/2از  شیبا ضخامت ب وم،ینیصفحه، ورق و نوار آلوم 

  دالر،  ونیلیم 221 لیو پروف لهیم 

 می باشد دالر ونیلیم 65.2 تریل 300حداکثر  شیبه گنجا  ومینیهمانند از آلوم ظروفو  یقوط ت،یبشکه، پ ک،یچل. 

 

 : میلیارد دالر شامل 4.7 مس و مقاالت آن

 میلیارد دالر، 3.57 مس تصفیه شده و آلیاژهای مس به صورت کار نشده 

  میلیون دالر، 968  مفتول مسی 

  ماته های مسی (Copper mattes) شده؛؛ مس سیمانی؛ مس رسوب (Precipitated). 38.6 ،میلیون دالر 

  میلیون دالر، 37.4 پودر و فلس مس 

  می باشد میلیون دالر 26.9 میله و پروفیل از مس. 
 

 دالرشامل : اردیلیم 3.36 یمحصوالت از فلزات آهن

  یمدور، که قطر خارج یمسدود شده(، با سطح مقطع عرض یمشابه قیبه طر ایلوله ها )مثالً، جوش داده شده، پرچ شده  ریسا 

 دالر،  اردیلیم 1.15از فوالد  ایباشد، از آهن  متریلیم 406/4از  شیآن ب

 دالر، ونیلیم 506از چدن(  ریاز فوالد )غ ایبدون درز، از آهن  ،یتوخال یها لیلوله ها و پروف 

  سوله، در و  ،یستون، سقف ه،یپا ق،یمهار آب، برج، منجن چهیو اجزاء و قطعات آن )مثال،ً پل و قطعات پل، در یاسکلت فلز

 دالر، ونیلیم 425پنجره و چارچوب آنها 

  دالر، ونیلیم 265از فوالد  ایاز آهن  گریمصنوعات د 

  می باشد دالر ونیلیم 138از فوالد  ایاز چدن، آهن  یتراموا ایاحداث خط آهن  ملواز. 

 
 

 دالر شامل:  اردیلیم 2.1و مقاالت آن  کلین



 دالر، اردیلیم 4.46به صورت کارنشده  کلین 

  کلیمات ن (Nickel matteس ،)دالر، ونیلیم 573 کلین یمتالورژ یمحصوالت واسطه ا ریو سا کلین دیاکس ینترهای 

  دالر، ونیلیم 30.3 کلیمصنوعات از ن ریسا 

  دالر، ونیلیم 14.4 کلیو مفتول از ن لیپروف له،یم 

  باشد. یدالر م ونیلیم 14.7 کلیپودر و فلس ن 

 شامل: دالر اردیلیم 7.46کود 

  دالر، اردیلیم 2.76کودها  ریسا م؛یازت، فسفر و پتاس زکنندهیسه عنصر حاصلخ ایدو  یدارا ییایمیش ای یکودهای معدن 

   دالر،  اردیلیم 2.35ازته  ،ییایمیو ش یمعدن یکودها 

 دالر، اردیلیم 2.34پتاسه  ،ییایمیش ای یمعدن یکودها 

  می باشد. دالر ونیلیم 2.2 ینبات ای یوانیح یکودها 

 شامل: میلیارد دالر 3.26 آلی ییایمیمحصوالت ش

 میلیون دالر، 842 هیدروکربورهای غیرحلقوی 

  میلیون دالر،  400 هیدروکربورهای حلقوی 

 میلیون دالر، 440 تمهای( ازت هستند)ا ترکیبات هتروسیکلیک، که منحصرا دارای هترو اتم 

  میلیون دالر، 227 اترها، اتر الکل ها، اتر فنل ها، اتر الکل فنل ها، پراکسیدهای الکل ها، پراکسیدهای اترها 

  میلیون دالر 94.4 اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع نشده و اسیدهای مونو کربوکسیلیک حلقوی، و انیدریدها 

 .می باشد

 :شامل میلیارد دالر 2.67 الیغیر  یمیمحصوالت ش 

  آمونیاک بدون آب (Anhydrous) میلیون دالر، 752 یا آمونیاک محلول در آب 

  میلیون 474 ( دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد کربن )دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای

 دالر،

 میلیون دالر،  216 کربنات ها 

  ،میلیون دالر، 163 و فسفات ها()هیپوفسفیت ها(، فسفنات ها )فسفیت هافسفینات ها 

  میلیون دالر می باشد. 181 هیدرازین و هیدروکسیالمین و امالح غیر آلی آنها؛سایر بازهای غیرآلی 
 

 شامل: میلیون دالر 711یی محصوالت دارو 

  ا پیشگیری از بیماری،عرضه شده به شکل مقادیر داروهای متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان ی

  میلیون دالر،  453معین 

 ،میلیون دالر، 198 پیشگیری یا تشخیص بیماری آماده گردیده است خون انسان؛ خون حیوان که برای مصارف درمان 

  به حالت خشک کرده حتی به غدد و سایر اعضای بدن برای مصارف اپوتراپی (Opotherapie) 

میلیون دالر می  21.5 می رود ترشحات آنها که برای مصارف اپوتراپی به کار عصاره های غدد یا سایر اعضاء یا شکل پودر،

 باشد.

 

 ونیلیم 649یشیآرا یها آماده و فرآورده یزگییا پاک ی(؛ محصوالت عطرسازدهاینوئیها )رز نیو شبه رز یاسانس یها روغن

 : دالر شامل



  یاستحمام، فرآورده ها برا یبدن، فرآورده ها برا یاصالح، بعد از اصالح صورت، بوزداها نیقبل از اصالح، ح یفرآورده ها برا 

تعرفه  گریمشمول شماره د ایگفته نشده  گرید ییکه در جا ،یزگیپاک ای یشیآرا ،یعطرساز یها دهفرآور ریستردن مو و سا

 دالر،  ونیلیم 112نشده باشد 

 ضد آفتاب  یفرآورده ها نیاز داروها(، همچن ریو مراقبت پوست )بغ ینگاهدار یو فرآورده ها برا یشیو آرا ییبایز یفرآورده ها

 دالر،  ونیلیم 179پا  ایناخن دست  شیآرا یفرآورده ها برا ؛برنزه شدن یو فرآورده ها برا

 باشد. یدالر م ونیلیم 187مو  شیو آرا یزگیپاک یفرآورده ها برا 

 

 دالر شامل: ونیلیم 676ییایمیش عیگوناگون صنامحصوالت 

  رشد  یکننده ها میجوانه زدن و تنظ یبازدارنده ها ایشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها،علف کش ها، کندکننده ها ح

 دالر،  ونیلیم 134نباتات 

 گفته  گرید یکه در جا ک،یتیکاتال یو فرآورده ها ییایمیکننده واکنش ش عیمواد تسر ،ییایمیمواد شروع کننده واکنش ش

 دالر، ونیلیم 56.4تعرفه نشده باشد  گرینشده و مشمول شماره د

   دالر، ونیلیم 45.4 خیذوب  یآماده شده برا عاتیو ما خیضد یفرآورده ها 

   باشد یدالر م ونیلیم 117 یگر ختهیر یقالب ها یمغز ایقالب ها  یآماده برا یچسباننده ها. 

 میلیون دالر شامل: 669روان کننده ها، واکس ها، شمع،  نده،یمواد شومواد آلی تانسیواکتیف، صابون،

  )میلیون دالر، 507 مواد آلی تانسیواکتیف )غیر از صابون ها 

   صابون ها؛ محصوالت و فرآورده های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال

 میلیون دالر 113 البی، حتی دارای صابونق

 فرآورده های روان کننده )از جمله فرآورده های روغنی برای برش (Cutting oil) فرآورده های ضدزنگ یا ضدخوردگی و ،

د، چرب کردن چرم، پوستهای نرم یا سایر موادبه کار می رو فرآورده ها از انواعی که برای نرم کردن مواد نسجی، روغن مالی یا

درصد وزنی یا بیشتر دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی  70متشکله اساسی  باستثنای آنهایی که به عنوان مواد

 میلیون دالر می باشد. 30  قیری باشند
 

 8.38و قطعات آنها  های بخار و آبگرم، ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنهارآکتورهای هسته ای، دیگ 

 شامل:دالر اردیلیم

   ؛یهسته ا یرآکتورها ( عناصر سوختCartridges( مصرف نشده ،)non irradiatedبرا )نیماش ؛یهسته ا یرآکتورها ی 

 ر،دال اردیلیم 1.3 زوتوپیا یجداساز یآالت و دستگاهها برا

   وجتتورب ( هاTurbo-jets( توربوپراپلرها ،)Turbo-propellersو سا )دالر اردیلیم 1.96  یگاز یها نیتورب ری، 

   میلیون دالر، 274کامپوتر و لپتاپ 

   ریدالر، سا ونیلیم 308 خشک شویو  یشو باسلن یماش ( موتورهاMotorsو سا )محرک  یها نیماش ریEngines) )

 باشد. یدالر م ونیلیم 406
 

 

میلیارد  4.26ها قطعات آن و ون؛یزیتلو زاتیتجه ،یصوت زاتیماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ تجه

 دالر شامل:

  (، کابل )از جمله کابل هم محور زهیآنود  ایلعاب زده  میشده ) از جمله س قیعا میس«(Co-axial»برق  یها یهاد ری، و سا

منفرداً غالف دار  افی(، متشکل از الoptical fibre Cables،) یکیاپت افیجور شده با قطعات اتصال؛ کابل ال یشده، حت قیعا

 میلیون دالر، 344 جور شده با قطعات اتصال ایبرق  یها یجور شده با هاد یشده، حت
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  فصل  نیا گرید یمشمول شماره ها ایفصل گفته نشده  نیا گرید یعمل خاص که در جا یدارا یبرق یها و دستگاهها نیماش

 میلیون دالر، 274 نباشد

 ،خواه با گیرنده های پخش  مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون

 ر،میلیون دال 356 رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند

  مجموعه مولدها( موتورها و ژنراتورهای برق )باستثنای (Generating sets).246 ،میلیون دالر 

  ستگاههای تلفن، شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی (Cellular) میلیون دالر  399 یا سایر شبکه های بی سیم

 می باشد.
 

 : میلیارد دالر شامل 2.74 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

 میلیون دالر، 462  پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی 

  میلیون دالر، 413 اشکال ابتدایی پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها به 

  ،ورقه های نازکسایر صفحه ها، ورق ها (Foil-Film) باریکه ها و تیغه از مواد پالستیکی غیراسفنجی، مستحکم نشده، مطبق ،

 میلیون دالر،  208 نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر

 دالر می باشد. میلیون 174 پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتداییمیلیون دالر،  179 پلی آمیدها به اشکال ابتدایی 
 

 میلیارد دالر شامل: 3.12 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو 

  های  روغن ها به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار؛ مخلوط کائوچوی سینتتیک و شبه کائوچوی مشتق از

 با محصوالت این شماره،  4001محصوالت شماره 

 میلیارد دالر، 1.75 به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار 

  میلیارد دالر،  1.17 الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو 

 میلیون دالر می باشد. 62.2 سایر اشیاء از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده 

 

  میلیارد دالر شامل: 3.4 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها              

 

 میلیارد دالر، 1.29 اشخاص طراحی شده اند اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل 

   میلیون دالر، 501به مبلغ  8708لغا یت  8701بدنه )ازجمله اتاق راننده(، برای وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های 

  763 وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص، غیر از آنهایی که اساساً برای حمل و نقل اشخاص یا کاالها طراحی شده اند 

 میلیون دالر می باشد. 348 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کاالمیلیون دالر، 

 

  میلیون دالر شامل: 827شناور یها و سازه ها قیها، قا یکشت

 کشتی های مسافری ، قایق های تفریحی عمومی، قایق های مسافربری (Ferry boats)میلیون دالر،  634 ، کشتی های 

  میلیون دالر می باشد 167 جلورانشناورهای یدک کش و. 

لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا 

 میلیون دالر شامل: 618 تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات عالمت دادن مکانیکی ترافیک

  میلیون دالر، 268 تراموای، غیر خودرو برای راه آهن یا واگن های باری سبک و سنگین 

  میلیون دالر می باشد. 220 نواقل روی خط راه آهن اجزاء و قطعات لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای یا 
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 :صادراتی روسیه در بخش  معدن ظرفیتهای

  میلیارد دالر شامل :  178.4مصالح معدنی صادر شده 

 ر میلیارد دال 59.3 )به جز خام( ینفت و محصوالت نفت ،میلیارد دالر 93.6 خام نفت خام و محصوالت نفت 

  میلیارد دالر، 13.4،زغال سنگ 

  میلیارد دالر، 1.49 سنگ آهن 

  میلیون دالر، 512 سنگ معدن فلزات گرانبها 

  میلیون دالر، 513 سرب یسنگ ها 

  میلیون دالر، 315 میفسفات کلس 

 دالر میلیون 226گوگرد  همه نوع  

 میلیون دالر  171 آزبست 

  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و

 میلیارد دالر می باشد. 10.7 زیورآالت بدلی، سکه اشیاء ساخته شده از این مواد؛

 

 :کشاورزی و مواد غذایی صادراتی روسیه در بخش ظرفیتهای 

 میلیارد دالر شامل: 7.44 غالت

  میلیارد دالر، 5.77  گندم و مخلوط گندم و چاودار 

   میلیون دالر،  738جو 

  میلیون دالر 806ذرت، 

   میلیون دالر می باشد. 81.5برنج 

:شامل میلیون دالر 640دانه و میوه های روغن دار/ دانه و بذر و میوه های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی             

  میلیون دالر، 190 دانه کتان )بزرک(، حتی خردشده 

  میلیون دالر، 171 لوبیای سویا، حتی به صورت خرد شده 

  میلیون دالر می باشد. 127 دانه آ فتابگردان، حتی خرد شده 

 میلیون دالر شامل: 498 جاتیسبز

  میلیون دالر، 409 سبزیجات غالفدار خشک، غالف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 

  میلیون دالر،  23.3 سیب زمینی، تازه یا سرد کرده 

 میلیون دالر می باشد. 31.9 سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده 
 

 میلیون دالر شامل: 156جات  هیو ادو یقهوه، چا

   میلیون دالر،  91.5چای 

  میلیون دالر،  36.5قهوه 

 می باشد.میلیون دالر  17.6 گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم 

 

 میلیارد دالر شامل: 7.75 زغال چوب و چوب و محصوالت آن

  گرفته شده از درازا، الیه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از  چوب اره شده یا ناهمواری

 تخته چندال، پانل های روکش شده و چوب مطبقمیلیارد دالر،  3.91 میلیمتر 6به ضخامت بیش از  (End-jointed) دو سر
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میلیارد  1.45 االنه آن کنده شده یا چهار تراش شدهچوب خام، حتی پوست یا قشر سطحی سمیلیارد دالر،  1.1 شده همانند

 دالر،

  میلیون دالر می  270 تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی

 باشد.
 

 :واردات روسیه در بخش صنعت ظرفیتهای

 میلیارد دالر شامل: 43.3ها قطعات آنو  ؛یکیمکان یو دستگاه ها زاتیبخار، تجه یگهاید ،یهسته ا یراکتورها

  ماشین آالت، مجموعه ماشین آالت (Plant)  یا تجهیزات آزمایشگاهی، حتی آنهایی که با برق گرم می شوند )باستثنای کوره

از قبیل گرم (، مواد با فرآیندی که مستلزم تغییر یا حرارت باشند 8514و سایر ادوات مشمول شماره  (Ovens) ها و فرها

کردن، پختن، بو دادن، تقطیر کردن ،تصفیه کردن، استرلیزه کردن، پاستوریزه کردن،تحت فشار بخار قراردادن، خشک 

از نوع مورد  (Plants) کردن،تبخیر کردن، بخار دادن، غلیظ کردن یا سرد کردن،غیر از ماشین آالت یا مجموعه ماشین آالت

 میلیارد دالر،  5.95 م کن های زودجوش یا مخزنی، غیربرقیاستفاده برای مصارف خانگی؛ آب گر

 روی  اپتیکی، ماشین های انتقال داده ها به واحدهای آنها؛ ماشین های قرائت مغناطیسی یا ماشین های خودکار داده پردازی و

  ماره های دیگر نباشدبررسی این داده ها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول ش حامل داده ها به صورت کد و ماشین های

 میلیارد دالر، 4.92

   انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای

 میلیارد دالر، 1.82 کنترل شونده به وسیله ترموستات

  میلیارد دالر،  1.18 وارتناوبی یا د موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای احتراقی 

 گریز از مرکز ها (Centrifuges)دستگاهها برای از صافی گذراندن  ، همچنین خشک کن های گریز از مرکز؛ ماشین آالت و

 میلیارد دالر، 1.55 مایعات یا گازها یا تصفیه کردن

  بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)گریدر، تسطیح کننده، اسکریپر ، (Scraper) ،مکانیکی، ماشین گودبرداری، لودر، و ، بیل

 1.42 لودر بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه سازی ، قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی

 میلیارد دالر،

   ؛8442ماشین آالت چاپی مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف 

  میلیارد دالر، 1 گرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطهسایر چاپ 

   اجزاء و قطعات و متفرعاتی )غیر از جلد، جعبه حمل و همانند( که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با ماشینها یا دستگاههای

 میلیارد دالر، 1.04 روندبه کار می  84772لغایت  8469مشمول شماره های 

  شماره های دیگر این فصل  ماشین ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول

 میلیارد دالر و غیره می باشد. 1.71 نباشد

 

 میلیارد دالر شامل: 26.1ها قطعات آنو  ون؛یزیتلو زاتیتجه ،یصوت زاتیتجه ؛یکیالکتر زاتیآالت و تجه نیماش

 دستگاههای تلفن، شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی (Cellular)  یا سایر شبکه های بی سیم؛ سایر دستگاه ها

برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی سیم )مانند  جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه برای

 میلیارد دالر، 8.18به مبلغ  8528یا  8527، 8525، 8443با پهنه گسترده (، به غیر از دستگاه مشمول ردیف شبکه محلی یا 

  ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های (Converters) استاتیک برقی )مثالً، یکسو کننده ها(و القا کننده ها (Inductors). 

 میلیارد دالر،  1.19

 کردن فضای اماکن و  گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم 16قی و آبگرمکن های فوری یا مخزنی بر

دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو )مثالً، مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن های انبرکی 



گرم کننده الکتریکی،  مقاومتهای الکتروترمیک برای مصارف خانگی، فرزنی ( و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای

 میلیارد دالر،  1.36 می شوند 8545غیر از آنهایی که مشمول شماره 

  میلیارد دالر،  1.3  به کار می روند 8528لغایت  8525اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره 

  الکتریکی محافظ یا برای برقراری اتصاالتدستگاههای الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای (Connections)  به یا در

 Surge) مدارهای الکتریکی )برای مثال، سوئیچ ها، رله ها، فیوز ها، محدودکننده های تغییرات جریان یا ولتاژ الکتریکی

suppressors)قسیم، دو شاخه های اتصال، سوکت ها، سرپیچ ها و سایر اتصال دهنده ها، جعبه های ت (Junction 

boxes) ولت؛ اتصال دهنده ها برای فیبرهای نوری، کابل ها یا کالف های 1000، برای ولتاژی نه بیش از (Bundles)  فیبر

 میلیارد دالر 1.05 نوری

   برای کنترل 8536یا  8535تابلو، پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه گاهها، مجهز به دو یا چند دستگاه شماره ،

توأم شده اند، و دستگاههای کنترل شماره ای،  90لکتریکی یا توزیع برق، همچنین آنهایی که با آالت یا دستگاههای فصل ا

 میلیارد دالر، 1.21به مبلغ  8517غیراز دستگاههای قطع و تغییر ارتباطات مشمول شماره 

  اشد.میلیارد دالر و غیره می ب 1 مدارهای مجتمع شده )آی سی ها( الکترونیک 

 

 میلیارد دالر شامل: 10.8 ییمحصوالت دارو

   ( متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان 3006یا  3005، 3002داروهای )باستثنای محصوالت شماره

به  یاد( یا پیشگیری از بیماری،عرضه شده به شکل مقادیر معین )از جمله آنهایی که از طریق عبور از پوست تجویز شده ان

 میلیارد دالر،  8.34 صورت بسته بندی برای خرده فروشی

 ،پیشگیری یا تشخیص بیماری آماده گردیده است؛ آنتی سرم ها، سایر اجزاء  خون انسان؛ خون حیوان که برای مصارف درمان

 وکسین ها،فرآیند بیوتکنولوژیک، واکسن ها، ت خون و محصوالت تغییر یافته مصونیت بخش حتی به دست آمده از طریق

 میلیارد دالر، 1.79 کشت های موجودات ذره بینی به استثنای مخمرها و محصوالت مشابه

   ( متشکل از محصوالت مخلوط شده با یکدیگر به منظور درمان یا 3006یا  3005، 3002داروها )باستثنای محصوالت شماره

 ن اشکال یا در بسته های خرده فروشی عرضه نشده باشدتهیه گردیده ولی به مقادیر معی (Doses) یا به پیشگیری از بیماری

 میلیون دالر می باشد. 177

 

  میلیارد دالر شامل: 3.47 آلی ییایمیمحصوالت ش 

 اسیدهای پلی کربوکسیلیک، میلیون دالر،  533 اتمهای( ازت هستند) ترکیبات هتروسیکلیک، که منحصرا دارای هترو اتم

میلیون دالر،  300 هالوژنورها،پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنهاانیدریدها، 

 میلیون، 242 یا نیتروزه آنها الکل ها غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره

  مالح آنها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر اسیدهای نوکلئیک و امیلیون دالر،  230 ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه

 میلیون دالر، 217 مشخص؛ سایر ترکیبات هتروسیکلیک

  (پرو ویتامین ها و ویتامین های طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز )ازجمله کنسانتره های طبیعی 

میلیون دالر  174 شده در هر نوع حاللو همچنین مشتقات آنها که به مصرف می رسد،مخلوط با هم و یا غیر مخلوط ولو حل 

 می باشد.

 

 میلیارد دالر شامل:  3.18 ییایمیمحصوالت ش ریسا

  حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها،علف کش ها، کندکننده ها یا بازدارنده های جوانه زدن و تنظیم کننده های رشد

ه بندی های خرده فروشی یا به صورت فرآورده یا به شکل نباتات، گندزداها و محصوالت همانند، عرضه شده به اشکال یا بست

 میلیون دالر،  879 اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهای مگ سکش



 شیمیایی یا  چسباننده های آماده برای قالب ها یا مغزی قالب های ریخته گری؛ محصوالت شیمیایی و فرآورده های صنایع

فرآورده های متشکل از مخلوط محصوالت طبیعی(، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر صنایع وابسته )ازجمله 

 میلیون دالر، 642 تعرفه نشده باشد

  کاتالیتیک، که در جای دیگر گفته  تسریع کننده واکنش شیمیایی و فرآورده های مواد شروع کننده واکنش شیمیایی، مواد

 میلیون دالر ،  417 نشده باشد نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه

 فرآورده های ضد انفجار (Anti-knock)،تعدیل کننده های چسبندگی  ، بازدارنده های اکسیداسیون، بازدارنده های رسوبات

فرآورده های ضدخوردگی و سایر افزودنی های آماده، برای روغن معدنی )از جمله بنزین ( یا برای سایر مایعات (، )ویسکوزیته

 میلیون دالر  و غیره می باشد. 329 ان مصارف روغن های معدنی را دارندکه هم

 

 دالر شامل: میلیارد  3.1 یو بهداشت یشیعطر، لوازم آرا 

  همچنین فرآورده های ضد آفتاب ( فرآورده های زیبایی و آرایشی و فرآورده ها برای نگاهداری و مراقبت پوست )بغیر از داروها

 میلیارد دالر، 1.08 دست یا پا برنزه شدن؛ فرآورده ها برای آرایش ناخنبرای  و فرآورده ها

  که به عنوان  مخلوط های مواد معطر و مخلوط ها )ازجمله محلول های الکلی( براساس یک یا چند ماده از این مواد، از انواعی

نوشابه ها مورد استفاده قرار  انواعی که در ساختمواد اولیه در صنعت به کار می رود، سایر فرآورده ها براساس مواد معطر، از 

 میلیون دالر، 531 می گیرد

  عطریات و ادوتوالت ها (Eaux de Toilette)543 ،میلیون دالر 

  میلیون دالر می باشد. 431 فرآورده ها برای پاکیزگی و آرایش مو 

 

 ر شامل:میلیارد دال 2.94 آلیغیر  یمیمحصوالت ش 

  کوروندم مصنوعی (Artificial corundum)  با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص، اکسید آلومینیم، هیدرواکسید

 میلیارد دالر،  1.56 آلومینیم

 رادیواکتیو )همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ های قابل شکافتن عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ های Fissiles  یا

یا  (Anhydrous) آمونیاک بدون آب محصوالت ها و فضوالت دارای این ترکیبات آنها؛ مخلوط (Fertiles) حاصلخیز

 میلیون دالر، 406  آمونیاک محلول در آب

  میلیون دالر، 93.1 غیرآلی عناصر غیرفلزی  سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه 

  میلیون دالر،  97.4 کاربامات آمونیوم باشدآمونیوم تجارتی که دارای  کربنات ها؛ پراکسوکربنات ها )پرکربنات (؛ کربنات 

 و پراکسیدهای فلزی هیدرازین و هیدروکسیالمین و امالح غیر آلی آنها؛سایر بازهای غیرآلی؛ سایر اکسیدها، هیدرواکسیدها 

 میلیون دالر می باشد. 91.5

 

میلیارد دالر  20.9 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

  شامل:

  اتومبیل میلیارد دالر،  7.75به مبلغ  8705لغایت  8701اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های

نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند )غیر از آنهایی که مشمول شماره های سواری و سایر وسایل 

 6.64.(Racing cars) و اتومبیلهای کورسی (Station Wagon) می شوند( ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن 8702

 میلیارد دالر، 

 میلیارد دالر، 1.94 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کاال 

 

http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-17-chapter-87/
http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-17-chapter-87/


  میلیارد دالر و  1.49به مبلغ  8708لغا یت  8701بدنه )ازجمله اتاق راننده(، برای وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های

 غیره می باشد.
 

 میلیارد دالر شامل: 2.41 شناور یها و سازه ها قیها، قا یکشت 

  کشتی های مسافری ، قایق های تفریحی عمومی، قایق های مسافربری (Ferry boats)میلیارد دالر،  1.5 ، کشتی های

نقلیه آبی که در آنها  کشتی های فانوس دریایی، شناورهای آتش نشانی، کشتی های الیروب، جرثقیل شناور، و سایر وسایل

ر برای تعمیر کشتی؛ سکوهای شناور یا غوطه و  اصلی آنها یک امر فرعی است؛ حوضچه های شناور دریانوردی نسبت به کار

 میلیون دالر،  548 حفاری یا استخراج

 میلیون دالر می باشد.  125 شناورهای یدک کش و جلوران 

  نواقل  اجزاء و قطعات لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای یاشامل: میلیون دالر  521؛ آنهاراه آهن، تراموا؛ قطعات  یها ویلوکوموت

جمله کانتینرها برای ترابری سیاالت ( مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده کانتینرها )از میلیون دالر،  260 روی خط راه آهن

 میلیون دالر، 108 وسیله حمل و نقل برای هر نوع

  میلیون دالر می باشد. 65.2 تراموای، غیر خودرو واگن های باری سبک و سنگین برای راه آهن یا  
 

 شامل: میلیارد دالر 5.15 یمحصوالت از فلزات آهن

   پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگمیلیارد دالر،  1.07 .دیگر از آهن یا از فوالدمصنوعات (Coach Screw) قالب ،

، واشر ) ازجمله واشر فنری( و اشیاء همانند، (Cotter- pin) ، میخ اشپیل(Cotter) ، میخ پرچ، خار(Screw hook) پیچی

 میلیون دالر 705 از چدن، آهن یا از فوالد

  ،لت فلزی و اجزاء و قطعات آن )مثال،ً پل و قطعات پل، دریچه مهار آب، برج، منجنیق، پایه، ستون، سقفی، سوله، در و اسک

پشت دری، نرده( از چدن، آهن یا از فوالد؛ باستثنای ساختمان های پیش ساخته  پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در،

 637 شده برای استفاده در ساختمان همانند، از چدن، آهن یا از فوالد، آماده؛ صفحه، میله، پروفیل، لوله و 9406شماره 

 میلیون دالر،

  لوازم یا اتصاالتمیلیون دالر،  625( لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فوالد )غیر از چدن (Fitting)  لوله

 میلیون دالر می باشد. 303  دن، آهن یا از فوالدچ Sleeve کشی  مثالً، کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره

 

 میلیارد دالر شامل:  4.56 یفلزات آهن

  میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا  600محصوالت تخت نورد شده، از آهن یا از فوالدهای غیر ممزوج، با پهنای

 میلیارد دالر، 1.09 اندوده شده

  میلیون دالر، 518 میلیمتر یا بیشتر 600باپهنای  نزن، محصوالت تخت نوردشده از فوالد زنگ 

  نوردشده، روکش نشده،  میلیمتر یا بیشتر، گرم 600غیرممزوج، با پهنای  محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای

 میلیون دالر، 534 آبکاری نشده و اندود نشده

   600ممزوج، با پهنای  ت تخت نوردشده از سایر فوالدهایمحصوالمیلیون دالر،  445 درصد وزنی کربن 2دارای بیش از 

 میلیون دالر می باشد. 475 میلیمتر یا بیشتر
 

 میلیارد دالر شامل: 1.54ارزان  ابزار، آداپتور، کارد و چنگال، قاشق و چنگال ساخته شده از فلزات 

  ،پرس کردن، منگنه کردن، پانچ  ابزارها )مثالً، برایمکانیکی، یا برای ماشین  حتی ابزارهای تعویضی برای ابزار آالت دستی

، برقوزدن (Boring) ، صیقل کردن جدار داخلی(Drilling) ، قالویزکردن، حدیده کردن، سوراخ کردن(Punching) کردن

، یا پیچ گوشتی خورکردن، همچنین انواع (Turning) ، خراطی کردن(Milling) ، فرزکردن(Broaching) ( )داخل تراشی



 533  ، و ابزارهای سوراخ کردن سنگ یا حفر زمین(Extruding) یده ها برای کشیدن یا برای اکسترود کردن فلزاتحد

 میلیون دالر،

  ازجمله، تیغه های تکمیل نشده( تیغ سلمانی و خودتراش و تیغه آنها (Blank) به شکل نوار )میلیون دالر، 177 

   ،)152 نشده باشد  که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفهابزارهای دستی) از جمله الماس شیشه بری 

 میلیون دالر،

  میلیون دالر،  123( اره دستی؛ تیغه اره از هر نوع )از جمله تیغه اره های راست بر، گردبر و یا بدون دندانه 

 صفحه کوچک، قلم (Stick)نوک ، (Tip) میلیون دالر می باشد. 119 سرمت ها و اشیاء همانند برای ابزارها، سوارنشده، از 

 

 یلیارد دالر شامل:م 1.34 مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی 

 میلیون دالر،  832 شیاء همانند از فلزات معمولی مناسب برای مبلمان، در، پله کان، پنجرها 

  پاره شونده برای بطری، در پوش در، درپوش و سرپوش )از جمله طشتک ، درپوش پیچی و درهای ریزنده وکیل دار(، درپوش

 میلیون دالر، 173 پیچی بشکه، سرپوش سوراخ گیر، مهر و موم و سایر متفرعات بسته بندی ، از فلزات معمولی

  قفل آویز (Padlock)قفل مغزی و کلونی ، (Lock) (  از فلزات معمولی؛ ،) که با کلید، با رمز یا با برق بازو بسته می شو ند

  میلیون دالر می باشد. 152 چفت و بست

 میلیارد دالر شامل: 1.18 و مقاالت آن ومینیآلوم

  ورق و نوار نازک از آلومینیوم )حتی چاپ میلیون دالر،  135 میله و پروفیلمیلیون دالر،  288 مصنوعات دیگر از آلومینیوم

میلیمتر )بدون  0/2به ضخامت حداکثر  شده یا ملصق بر روی کاغذ، مقوا، مواد پالستیک یا روی تکیه گاه از مواد همانند(

 میلیون دالر، 113( احتساب تکیه گاه

  میلیون دالر می باشد. 120  خانه داری و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء 

 

 میلیون دالر شامل: 771 مس و مقاالت آن 

  لوازم و اتصاالت لوله کشی (Fittings) مثال کوپلینگ، زانویی، مهره ماسوره Sleeves قراضه و میلیون دالر،  151 از مس

 ؛ مس سیمانی؛ مس رسوب شده؛(Copper mattes) ماته های مسیمیلیون دالر،  157 ضایعات مس

(Precipitated).127 ،میلیون دالر 

  میلیون دالر می باشد. 104 لوله های مسی 
 

  میلیارد دالر شامل: 8.57مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

 یصفحه ها، ورق ها، ورقه ها ریسا ( نازکFoil-Filmبار ،)مستحکم نشده، مطبق  ،یراسفنجیغ یکیاز مواد پالست غهیها و ت کهی

 میلیون دالر، 927 گریمشابه با مواد د قیجور نشده به طر ایگاه  هینشده، فاقد تک

  ؛ییبه اشکال ابتدا د،یاپواکس یها نیاترها و رز یپل ریاستال ها، سا یپلمیلیون دالر،  953یی به اشکال ابتدا لن،یات یمرهایپل 

 میلیون دالر، 779یی استرها، به اشکال ابتدا یپل ریو سا کیلیآل یاسترها یپل د،یالک یها نیها، رز کربناتیپل 

  یصفحه ها، ورق ها، ورقه ها ریسا ( نازکFoil-filmو نوار از مواد پالست ،)میلیون دالر،  582ی کی 

 میلیون دالر، 255یی هالوژنه، به اشکال ابتدا یها نیاولف ریسا یمرهایپل ای لینیکلرورو یمرهایپل 

  میلیون دالر می باشد. 331یی ها به اشکال ابتدا نیاولف ریسا یمرهایپل ای لنیپروپ یمرهایپل 
 

  میلیارد دالر شامل:  3.53کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

 میلیارد دالر 1.69، از کائوچو نو،  ،یچرخ، باد ییرو کیالست، 

  میلیون دالر، 559 سفت نشده زهیولکان یاز کائوچو اءیاش ریسا 

http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-9-chapter-39/
http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-9-chapter-39/
http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-9-chapter-40/
http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low-section-9-chapter-40/


  ایبه صورت صفحه، ورق  ای ییهمانند، به اشکال ابتدا یعیطب یو صمغها کلیش ول،یباالتا، گوتا پرکا، گوا ،یعیطب یکائوچو 

 میلیون دالر، 235 نوار

  فالنج » و اتصال لوله  ییبدون لوازم و ملحقات مربوطه )مثالً، اتصاالت، زانو ایسفت نشده با  زهیولکان یاز کائوچو لنگیلوله و ش

 میلیون دالر می باشد. 210 «(

 

 :شاملر میلیارد دال 3.3 لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب باف

  شلوار شلوار سرهم دارای دامن، دامن شلواری،  ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن زنانه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه

 میلیون دالر، 914  دخترانه شلوار خیلی کوتاه )غیر از لباس شنا (، زنانه یا بند و پیش بند، شلوار کوتاه و

  شلوار و شلوار  میبند، ن شیبند و پ یشلوار، شلوار سرهم دارا ،یلباس به صورت دست، به صورت مجموعه ژاکت، ژاکت ورزش

 میلیون دالر، 572 پسرانه ایشنا(، مردانه  از لباس ریکوتاه )غ یلیخ

  524 دخترانه ایهمانند، زنانه  اءیو اش ری(، بادگ یپالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق دار، آنوراک)جمله ژاکت اسک میپالتو ، ن 

 میلیون دالر، 

 میلیون دالر می باشد. 268زنانه  پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیهمیلیون دالر،  420 پالتو و نیم پالتو  

 

 میلیارد دالر شامل: 3.09  لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف

  میلیون دالر، 790 قالب باف ایهمانند، کشباف  اءیها  و اش قهیجل گان،یپولوور کارد ،یاسک قهی راهنیپ 

  ر، میلیون دال 511 قالب باف ایچسبان و همانند، کشباف  رپوشیشرت ز یت 

 از جلمه ژاکت اسکی(، بادگیر و ژاکت های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قالب باف پالتو، نیم پالتو و مانتو 

 میلیون دالر، 428

  میلیون دالر م 417  جوراب های زنانه جوراب شلواری 

 میلیون دالر،  529 ییایمیش افیل 

 میلیون دالر، 512 پنبه 

   دالر می باشد. میلیون 406ی نساج ییایمیمواد ش نخ های ،ییایمیش نخ 

 

 :کشاورزی و مواد غذایی  وارداتی روسیه در بخش ظرفیتهای

 

 میلیارد دالر شامل: 4.59 ها لیها و آج وهیم

 میلیارد دالر، 1.17 مرکبات، تازه یا خشک کرده 

  میلیارد دالر، 1.13 موز، از جمله موز سبز 

   ،میلیون دالر، 593 تازهسیب، گالبی و به 

   میلیون دالر، 388 زردآلو، گیالس و آلبالو، هلو )همچنین شلیل و شفتالو 

  میلیون دالر و غیره می باشد. 424 انگور، تازه یا خشک کرده 

میلیارد دالر شامل: 1.8 دانه و میوه های روغن دار/ دانه و بذر و میوه های گوناگون                

   ،میلیون دالر، 968 حتی به صورت خرد شدهلوبیای سویا 

  میلیون دالر،  285  دانه آ فتابگردان، حتی خرد شده 

 میلیون دالر، 202برای کشت  دانه، میوه و نطفه 



  میلیون دالر می باشد. 178  دیگر پخته نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده بادام زمینی )آراشید(، تفت داده شده یا به نحو 

: میلیارد دالر شامل 1.75، نباتات ریشه ها و غده های زیرخاکی خوراکی جاتیسبز               

 میلیون دالر،  545 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده 

 میلیون دالر، 282 سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده 

  میلیون دالر، 206 پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی 

  میلیون دالر، 223 سیب زمینی، تازه یا سرد کرده 

  میلیون دالر  141 خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 

 میلیارد دالر، 1.27 جات  هیو ادو یقهوه، چا 

  میلیون دالر، 578ه زند اهانیدرختان و گ 

  میلیارد دالر  2.44 یالکل ریو غ یمشروبات الکل 

 میلیارد دالر،  1.33  مختلف ییمحصوالت غذا 

 د دالر،میلیار 1.14 کاکائو 

  میلیون دالر می باشد. 944 تنباکو 

 

 میلیارد دالر شامل: 1.16 لیها، آج وهیم جات،یسبز ورده ها ازفرا

  میلیون دالر، 295 آب میوه 

  میلیون دالر،  203  سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در 

  میلیون دالر،  119 در جوهر سرکهگوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا 

 113 افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده خمیر میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون مربا، ژله ، مارماالد 

 میلیون دالر می باشد.

 

  دالر شامل: ونیلیم 457 یگوشت و ماه یفراورده ها

 دالر، ونیلیم 220 یشده از تخم ماه هیته اریو بدل خاو اریخاو ؛یماه یفرآورده ها و کنسروها 

  92.1محصوالت  نیبر اساس ا ییغذا یاز خون؛ فرآورده ها ایو محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء  سونیسوس س،یسوس 

 دالر، ونیلیم

  دالر، ونیلیم 73.2خون  ایگوشت، احشاء  یها و کنسروها دهفرآور ریسا 

   باشد. یدالر م ونیلیم 71کنسرو شده  ایفاقد ستون فقرات، آماده شده  انیآبز ریسا ایقشرداران، صدف داران 

 

 میلیارد دالر شامل: 2.71ی گوشت و محصوالت گوشت

  دالر، ونیلیم 930از نوع گاو، منجمد  واناتیگوشت ح 

  میلیون دالر، 862 منجمد ایاز نوع خوک، تازه، سرد کرده  واناتیگوشت ح 

  میلیون دالر، 343ی پرندگان خانگ یگوشت و احشاء خوراک 

  میلیون دالر، 311 سردکرده ایاز نوع گاو، تازه  واناتیگوشت ح 

  میلیون دالر  179 استر، تازه ایاز نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، االغ، قاطر  واناتیح یاحشاء خوراک 

  میلیارد دالر 2.38 کره، عسل ر،یتخم مرغ، پن ر،یش،  

  دالر، یاردمیل 1.63ماهی 

 میلیون دالر می باشد. 199انات زنده حیو 



 

 2017جدول مقایسه واردات و صادرات ایران و روسیه در سال 

 

صادرات روسیه به ایران در سال 

2017 

وارداد روسیه از ایران در سال  ارزش با دالر

2017 

 ارزش با دالر

میلیون دالر 1.8 غذایی )حیوانی( : محصوالت01 میلیون دالر 10.6 غذایی )حیوانی( : محصوالت01   

میلیون دالر 404 محصوالت غذایی )نباتی(: 02 میلیون دالر 236 محصوالت غذایی )نباتی(: 02   

میلیون دالر 138 ها و روغن ها ی: چرب03 هزار دالر 1.42 ها و روغن ها ی: چرب03   

میلیون دالر 9.2 تنباکو ،یدنی: غذا، نوش04 میلیون دالر  19 باکوتن ،یدنی: غذا، نوش04   

میلیون دالر 8.7 ی: محصوالت معدن05 میلیون دالر 15 ی: محصوالت معدن05   

میلیون دالر 40.3 ییایمیش عی: محصوالت صنا06 میلیون دالر  20.4 ییایمیش عی: محصوالت صنا06   

میلیون دالر 6.9 کائوچوو  کیالست ک،ی: پالست07 میلیون دالر 20.4 کائوچوو  کیالست ک،ی: پالست07   

هزار دالر 8.96 و خز ی: محصوالت چرم08 هزار دالر 4.99 و خز ی: محصوالت چرم08   

میلیون دالر 127 : محصوالت چوب و چوب09 هزار دالر 3.31 : محصوالت چوب و چوب09   

میلیون دالر 59.9 : کتاب ها، کاغذ، مقوا10 هزار دالر دالر 7.47 : کتاب ها، کاغذ، مقوا10   

میلیون دالر 4.6 پارچه: 11 میلیون دالر 2.5 : پارچه11   

هزار دالر 4.11 رهی: کفش، کاله، چتر و غ12 هزار دالر 2.65 رهی: کفش، کاله، چتر و غ12   

هزار دالر 752 شهیو ش کی: مقاالت سنگ، سرام13 میلیون دالر 6.6 شهیو ش کی: مقاالت سنگ، سرام13   

 0 : جواهرات14 0 : جواهرات14

میلیون دالر 273 فلزات و مقاالت آن: 15 میلیون دالر 45.4 : فلزات و مقاالت آن15   

میلیون دالر 136 و دستگاه زاتیآالت، تجه نی: ماش16 میلیون دالر 4.3 و دستگاه زاتیآالت، تجه نی: ماش16   

میلیون دالر 81.8 : حمل و نقل17 میلیون دالر 3.4 : حمل و نقل17   

میلیون دالر 8.6 ساعت: ابزار و دستگاه، 18 میلیون دالر 3 : ابزار و دستگاه، ساعت18   

 0 : اسلحه و مهمات19 0 : اسلحه و مهمات19

هزار دالر 287 گرید یدیتول ی: کاالها20 هزار دالر 341 گرید یدیتول ی: کاالها20   

دالر 100 یفروش قهیو عت ی: آثار هنر21 0 یفروش قهیو عت ی: آثار هنر21  

میلیون دالر 2.6 مخفیکد :22  0 کد مخفی: 22 

جمع کل صادرات روسیه به ایران در 

 2017سال 

میلیارد دالر 1.3 جمع کل واردات روسیه از ایران در سال  

2017 

میلیون دالر 387  

 

 :نتیجه گیری

بوده  میلیارد واردات 221.2 ر صادرات ومیلیارد دال 356.9 که از آن میلیارد دالر بوده  578.1روسیه  تجارت خارجی 2017در سال 

بیشترین صادرات روسیه در بخشهای معدن، فلزات،ماشین  آالت، فراورده های شیمیایی، چوب، غالت، وسایل حمل و نقل و غیره بوده   است.

، پالستیک و فراورده های شیمیایی، وسایل حمل و نقل، فلزاتاست. و واردات روسیه بیشتر در بخشهای ماشین آالت و وسایل مکانیکی، 

%  50روسیه را مقایسه نماییم بیشتر از  نجام شده اگر صادرات و وارداتطبق آمارها و بررسی های ا  کائوچو، پارچه و مواد غذایی بوده است.

نفری میلیون  144و جمعیت بیش از  وسعتصادرات روسیه را مواد نفتی و معدنی تشکیل می دهد و به این معنی است که روسیه با توجه به 

می  کشورمانرد. در بخش صنعت و مواد غذایی واردات بیشتری دا ی صنعتییک کشور مصرف کننده و وارد کننده می باشد.  روسیه در بخشها

 بهداشته باشد.  پتروشیمی و و پالستیک، مواد داروی انسانی، لباس، پارچه و کفش شیمیایی، را در بخشهای مواد قابل مالحظه ایم تواند سه

کننده شد زیرا در حال حاضر بیشترین  رفص، و تکنولوژی باید بیشتر توجه کرد تا وارد این بازار بزرگ ممکانیکی ای ماشین آالت خش هب

کشاورزی و  ناچیزی می باشد. در بخش وارداتصادرات ایران به روسیه مواد غذایی می باشد که آن هم در سهم تجارت خارجی روسیه درصد 

م نامناسب روسیه سبب شده است یاقل و به جز غالت به حساب برد زیرا زمستان طوالنیوابسته به واردات وان یک کشور غذایی روسیه را می ت



به یک  ایران را و کشاورزی می تواند به این کشور و توانایی های تولیدی. نزدیکی ایران وارد نماید رابیشترین مواد اولیه غذایی  این کشور

توجه می باشد که باید وچک بسیار کنیز  ولی در حال حاضر سهم ایران در این بخش  تبدیل نماید. شریک اصلی روسیه در بخشی غذایی

 عمیقی به فرصت های این بازار شود.

 

 .1397مرداد ماه  10تهیه شده توسط فرهاد پرند رایزن بازرگانی ایران در روسیه. 

 


