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 ترکمنستانطالعات عمومی ا

 

 کند. ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز است که آن را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می

ر تولید پنبه در جهان معروف است. شغل بیش تر مردم ترکمنستان کشاورزی و دام پروری است. این کشور از نظ

 قالی بافی از صنایع دستی مهم ترکمنستان است.

بوغاز متمرکز است.  های طبیعی دریایی در خلیج قره معادن نمک کلسیم در منطقه قویرداق وجود دارد. ذخایر نمک

کشاورزی ترکمنستان را  های در این منطقه موادی همچون میرابیلیت و دیگر مواد پر ارزش وجود دارد. بیشتر زمین

های  گیرد. در زمین گل مورد استفاده قرار می دهد که اغلب برای چراندن گوسفند قره دشت قره قوم تشکیل می

شود. امور پرورش کرم ابریشم نیز توسعه  کشاورزی کشور محصوالتی همچون پنبه، میوه و تره بار و انگور پرورش می

 است. لید گندم نیز افزایش خوبی داشتههای اخیر، تو است. در طی سال یافته

 اطالعات عمومی ترکمنستان

 ردیف جمعیت میلیون نفر 979/5

 0 مساحت 844,011 کیلومتر مربع

 9 پایتخت عشق آباد

روسی -ترکمنی   3 زبان 

لباپ -ماری -بالکان -داش آغوز -آخال  8 استان ها 

%7/93اسالم   5 دین 

 6 واحد پول منات ترکمنستان

ترکمنستان کشوری در آسیای میانه است. این 

شورایی  با نام جمهوری 0990کشور تا سال 

های تشکیل  ترکمنستان یکی از جمهوری

روی بود. ترکمنستان از جنوب شو اتحادی دهنده

با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و 

قزاقستان و از باختر با دریای خزر همسایه و از 

طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان 

و روسیه نیز همسایه است. بیشتر مردم این 

شور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی ک

تبار( صحبت  ترکی ایه ای از زبان )شاخه

 کنند. می
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 العات اقتصادی ترکمنستاناط

 

تولیدکننده نفت در شوروی سابق  ترکمنستان در فهرست چهار کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور

است. ذخایر گاز  قرار دارد. بیشتر ذخایر نفتی کشور در غرب ترکمنستان از جمله در پهنه دریای خزر متمرکز شده

 است. در سراسر خاک کشور پراکنده طبیعی تقریباً

گذاری مشترک  ریق سرمایهترکمنستان اقتصادی رو به رشد دارد و با توجه به منابع سرشار نفت و گاز و پنبه از ط

کند؛ و با  های نفتی صادر می است و جزو معدود کشورهایی است که فراورده صنایع پایین دست را گسترش داده

ای دارد که از بازار فروش باالیی در  فراوری محصول پنبه و با اتکا به نیروی کار خود صنایع فعال نساجی پیشرفته

فروش ساالنه مقدار زیادی گاز به کشورهایی چون اوکراین و روسیه و چند کشور باشد و با  سطح جهان برخوردار می

 کند. دیگر از جمله ایران، اقدام به کسب درآمدهای سرشار می

از آنجا که ترکمنستان یک کشور محاط در خشکی است، برای ترانزیت کاال از خاک کشورهای همسایه استفاده 

های نخی،  خس متصل است و از آنجا تا بندرعباس امتداد دارد. پنبه، پارچهکند. خط آهن ترکمنستان به شهر سر می

 کند. پوست، قالی و نفت از جمله کاالهایی اند که این کشور به کشورهای دیگر جهان صادر می

درصدی را تجربه کرده  6.9رشد  9102تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در بازه زمانی سه ماهه اول سال 

درصد و  6.6درصد سال قبل بوده است. بخش نیرو  48.3ها معادل % افزایش و هزینه8.7مدت درآمد ن است. در ای

درصد، تولید  9درصد رشد داشته است. در بخش سوخت و انرژی، تولید نفت خام  89.9صادرات برق در این مدت 

درصد،  4.0پاالیشگاهی نفت های  درصد، فرآورده 07.0درصد، گاز مایع  3درصد، تولید گاز طبیعی  0.5بنزین 

 5.7درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش انرژی  01پروپیلن درصد، پلی 0.6درصد، روغن موتور  9.6گازوئیل 

 و درصد 88.9 معدنی کود تولید رشد نرخ شیمی، ترکمن دولتی کنسرن  دهد. بنا به اعالمدرصد افزایش نشان می

 .است بوده درصد 08 ید تولید

درصد رشد  99ها درصد و در دیگر بخش 00.5خدماتی  ه اعالم وزارت صنایع و ارتباطات، بخش تولیدی وبنا ب -

 97.6یافته است. حسب آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی و روابط اقتصاد خارجی، مبادالت تجاری به میزان 

 درصد 

 اطالعات اقتصادی ترکمنستان

میلیارد دالر 760/81  تولید ناخالص داخلی 

درصد 9/6  رشد تولید ناخالص داخلی 

میلیارد دالر 5/8  سرمایه گذاری خارجی 

میلیون دالر 917  بدهی خارجی 
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درصد  91.7ج از کشور نیز در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. صادرات محصوالت تولیدی ترکمنستان به خار

 .درصد کاهش داشته است 97افزایش و در مقابل واردات محصوالت خارجی به میزان 

 930نشست برگزار و تعداد  61بازار بورس و کاالی ترکمنستان جمعا طی سه ماه نخست سال جاری میالدی  -

درصد افزایش  81.9ازاربورس و کاال نسبت به مدت مشابه قرارداد نیز توسط بورس به ثبت رسیده است. درآمد ب

درصد و  00.5های دولتی در بخش صنعت  ها و شرکت خانهیافته است. در کل نرخ رشد تولید و خدمات وزارت

درصد و تجارت عمده  98.8درصد بوده است. تجارت حاصل از خرده فروشی نیز  59.6وزارت صنایع نساجی 

 .دهد را نشان می درصد رشد 99.4فروشی 

درصد رشد یافته است. در  94.9درصد و تولیدات کشاورزی  5.9نرخ کلی رشد خدمات در بخش ساخت و ساز   -

های ایش یافته است. در مجموع در حوزهمقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، تولید کاالهای مختلف افز

دهد. نرخ کلی رشد در بخش درصدی را نشان می 6.8رشد  9104ل حمل و نقل نسبت به مدت مشابه در سا

و  0.7درصد، راه آهن  4.5ای کاال درصد بوده که از این میزان، نرخ رشد حمل و نقل جاده 8حمل و نقل مسافر 

 .درصد بوده است 8درصد بوده است. نرخ رشد در حوزه گردشگری نیز حدود  9هوائی 

های  ش داشته و حقوق و دستمزد، حقوق بازنشستگی، کمک هزینهدرصد افزای 9.8نرخ دستمزدها به طور متوسط  -

 .دولتی و بورس تحصیلی دانشجویان در مدت زمان مورد نظر پرداخت شده است

های جذب شده از طریق تمامی منابع وحجم کل سرمایه درصد افزایش یافته 09.9ها گذاری  حجم کلی سرمایه -

 9195 تا  9109نامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سال های میلیارد منات بوده است. اجرای بر 5مالی 

های ژانویه تا مارس طبق روال گذشته  های وابسته به دولت در ماهها، ادارات و دفاتر نمایندگی  خانهوزارت توسط

 .به پیش رفته است

ق بازرگانی و صنعتی درصد بوده است. نرخ رشد حجم خدمات اتا 63.6سهم بخش خصوصی در اقتصاد در مجموع  -

درصد و تولیدات کشاورزی  03.0درصد، نرخ رشد درآمد اتحادیه صنعتگران و تجار در بخش تولید صنعتی  01.9

 .درصد افزایش داشته است 5.4و مواد غذایی 

ها ارائه  خدماتی که از سوی آنهای مرتبط با  های وابسته به دولت در همه زمینهنرخ کلی رشد شاخص آژانس -

 Türkmenhowaύollary 90.5 آژانسدرصد،  Türkmenawtoulaglary 09.5 شود، به ترتیب آژانسمی

درصد،  Türkmenaragatnaşyk 9.7 درصد، آژانس Türkmendeňizderıaýollary 87.5 درصد، آژانس

 .درصد بوده است Türkmendemirýollary 5 درصد وTürkmensenagat 01 آژانس
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 9102سه ماهه اول 

 
 رشد )%( عنوان یفرد

 6/9 تولید ناخالص داخلی 0

 8/7 درآمد 9

 6/6 نیرو 3

 89/9 صادرات برق 4

 9 تولید نفت خام 5

 0/5 تولید بنزین 6

 3 تولید گاز طبیعی 7

 07/0 گاز مایع 8

 4/0 های پاالیشگاهی نفت فرآورده 2

 9/6 گازوئیل 01

 0/6 روغن موتور 00

 01 پروپیلنپلی 09

 5/7 رمایه گذاری در بخش انرژیس 03

 88/9 تولید کود معدنی 04

 08 تولید ید 05

 00/5 بخش تولیدی و خدماتی 06

 99 سایر بخش ها 07

 97/6 مبادالت تجاری 08

 91/7 صادرات محصوالت تولیدی 02

 81/9 درآمد بازار بورس 91

 97- واردات محصوالت خارجی 90

 

ها و نهخاتولید و خدمات وزارت ردیف

 های دولتیشرکت
 نرخ رشد )%(

 00/5 بخش صنعت 0

 59/6 وزارت صنایع نساجی 9
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 نرخ رشد )%( عنوان ردیف

 98/8 تجارت حاصل از خرده فروشی 0

 99/4 تجارت عمده فروشی 9

 

 نرخ رشد )%( عنوان ردیف

 5/9 خدمات در بخش ساخت و ساز 0

 94/9 تولیدات کشاورزی 9

 6/8 حمل و نقل 3

 8 حمل و نقل مسافر 4

 4/5 ایحمل و نقل جاده 5

 0/7 راه آهن 6

 9 هوایی 7

 8 گردشگری 8

 

 

 (9108مهم ترین کشورهای واردکننده از ترکمنستان )

 ردیف کشور ارزش )میلیون دالر( سهم بازار)درصد(

  کل 01891 011

 0 چین 4009 77

 9 افغانستان 770 3/7

 3 ترکیه 960 8/9

 8 ازبکستان 934 9/9

 5 گرجستان 078 7/0

 6 روسیه 055 5/0

 7 اوکراین 088 8/0

 4 قبرس 009 16/0

 9 آذربایجان 019 18/0

 01 یونان 57 58/1
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 (9108مهم ترین کشورهای صادر کننده به ترکمنستان )

 ردیف کشور ارزش )میلیون دالر( سهم بازار)درصد(

  کل 9893 011

 0 یهترک 467 5/06

 9 ایران 411 0/04

 3 چین 307 9/00

 4 روسیه 982 9/01

 5 امارات 952 9/2

 6 آلمان 070 6

 7 فرانسه 23 3/3

 8 قزاقستان 87 0/3

 2 هلند 78 8/9

 01 اوکراین 57 9
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 (9108تراز تجاری مثبت ترکمنستان با  کشورها )

 ردیف کشور ارزش )میلیون دالر(

  کل 7667

 0 چین 7413

 9 افغانستان 769

 3 ازبکستان 913

 8 گرجستان 035

 5 قبرس 009

 6 اوکراین 44

 7 آذربایجان 46

 4 یونان 53

 9 تاجیکستان 86

 01 ارمنستان 98

 (9108مهم ترین کاالهای صادراتی ترکمنستان به کشورها)

 شرح کاال ارزش)میلیون دالر(
کد 

 تعرفه
 ردیف

   کل 01891

 0 970090 گاز طبیعی 4014

 9 970109 یریق یمواد معدن ای ینفت یمتوسط و فرآورده ها یروغن ها 645

 3 971311 تورب 344

 8 970109 آن یها سبک و فرآورده یها روغن 048

 5 971911 یریق یحاصل از مواد معدن و روغن  نفت خام 051

 6 591509 نخ پنبه 088

 7 591011 انه نزدهش اینشده  یپنبه، حالج 009

 4 999999 سایر کاالها 49

 9 951311 گوگرد 69

 01 391901 لنیپروپ یپل 64

 00 919431 کنتور برق 59

 09 301901 اوره 57

 03 031909 عصاره شیرین بیان 37

 08 491591 شناور لیجرثق و روبیال ،ینشان آتش ،سبک یها یکشت 39

 05 970300 کک نفتی 94
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 (9108االهای وارداتی ترکمنستان از کشورها )مهم ترین ک

 ردیف کد تعرفه شرح کاال ارزش)میلیون دالر(

   کل 9493

69 
 لیوسا ریشناور و سا لیجرثق،ینشان آتش یشناورها ،سبک یها یکشت

 یآب هینقل
491591 0 

 9 481691 بخار یها نیتورب ریبخار آب و سا یها نیتوربقطعات  68

 3 311891 دارو 56

 8 483359 زیمحصوالت کشاورماشین آالت برداشت  89

 5 731491 از فوالد ایو اجزاء و قطعات آن از چدن، آهن  یاسکلت فلز 84

 6 731500 لوله جهت خطوط انتقال نفت یا گاز با سطح مقطع دایروی 86

 7 790891 میله ها از جنس آهن یا فوالد غیرآلیاژی 85

 4 483350 کمباین برداشت 88

 9 731809 از فوالد ایبدون درز، از آهن  ،یتوخال یها لیها و پروف لوله 83

 01 071099 به حالت جامد ،چغندر و ساکارز ای شکریقند و شکر ن 89

 00 011099 گندم و مخلوط گندم 80

 09 970109 یریق یحاصل از مواد معدنی ها و روغن ینفت یها روغن 35

 03 491501 روبیال یها یکشت 38

 08 471095 تراکتور 33

 05 171091 سرد کرده ایتازه  ،ینیزم بیس 33

 (9108مهم ترین کاالهای صادراتی ترکمنستان به ایران)

 ردیف کد تعرفه شرح کاال ارزش)هزار دالر(

   کل 9,999

 0 970309 کک نفتی، کلسینه شده 3،360

 9 081891 لینتر پنبه 9،537

 3 970109 یریق یحاصل از مواد معدن یها روغنو  ینفت یها روغن 0،194

 8 970300 کک نفتی، کلسینه نشده 413

 5 591403 پارچه های پنبه ای 561

 6 091781 دانه کنجد 883

099 
 هایاز گونه لوبیا

Vigna mungo Hepper or Vigna radiata Wilczek 
170330 7 

 4 591539 نخ پنبه 40

74 
 ای یوانیح یها موم ایاز عمل آوردن اجسام چرب  حاصل یها دگراها؛ تفاله

 ینبات
059911 9 
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 01 170333 لوبیا رسمی، همچنین لوبیا سفید 76

 (9108مهم ترین کاالهای وارداتی ترکمنستان از ایران)

 ردیف کد تعرفه شرح کاال ارزش)میلیون دالر(

   کل 811

 0 171091 سرد کرده ایتازه  ،ینیزم بیس 33

 9 071099 چغندر و ساکارز به حالت جامد ای شکریو شکر ن قند 91

 3 731491 و اجزاء و قطعات آن یاسکلت فلز 06

 8 141401 بیس 06

03 
 از فوالد ایاز آهن  یتوخال یها لیها و پروف لوله

 لیمستط ایمربع  یمقطع عرض
731660 5 

09 
 هیتغذ یکه برا یها از انواع فرآورده

 ردیگ یه قرار ممورد استفاد واناتیح
931991 6 

 7 880100 چوب زیر تخته از خرده 3/01

 4 790891  از فوالد ایاز آهن  ها لهیم ریسا 9/9

 9 391091 لنیات یپل 7/9

 01 381991 یفروش خرده یشده برا یبند بسته یها فرآورده 5/9

 00 731691 از فوالد ایآهن  یتوخال یها لیها و پروف لوله ریسا 4

 09 399390 ه از پلیمرهای اتیلنکیس 7

 03 071891 کاکائو بدون   (،دیسف  شکالت  نی)همچن  ینیریش 7

 08 631533 کیسه بسته بندی از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن 4/6

 05 571999 مواد نسجی ها از کفپوش ریفرش و سا 5/6

 )میلیون دالر( 9108تا  9104های جانبه ایران و ترکمنستان در سال روند تجارت دو

 سال 9104 9105 9106 9107 9108

 صادرات ایران به ترکمنستان 997 791 587 804 811

 واردات ایران از ترکمنستان 010 09 39 03 9

 تراز تجاری ایران با ترکمنستان 496 714 505 815 390
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 ر()میلیون دال 9108تا  9104روند واردات ترکمنستان از کشورها در سال های 

 ردیف کشور 9108 9107 9106 9105 9104

  کل 9499 8890 5615 6660 9650

 0 ترکیه 867 0137 0980 0457 9930

 9 ایران 811 804 587 791 227

 3 چین 307 364 334 405 958

 8 روسیه 949 383 570 488 0034

 5 امارات 959 971 078 953 687

 6 آلمان 070 809 394 335 369

 7 فرانسه 93 79 000 99 951

 4 قزاقستان 47 55 69 005 358

 9 هلند 74 73 88 79 73

 01 اوکراین 57 69 019 071 830

 )میلیون دالر( 9108تا  9104در سال های  کشورهاروند صادرات ترکمنستان به 

 ردیف کشور 9108 9107 9106 9105 9104

  کل 01891 4101 7978 01083 09895

 0 چین 4091 6575 5563 7497 9506

 9 افغانستان 770  355 639 865

 3 ترکیه 960 818 899 557 693

 8 ازبکستان 934 015   

 5 گرجستان 078 091 75 009 69

 6 روسیه 055 48 330 70 90

 7 اوکراین 088 49 38 06 95

 4 قبرس 003 9   

 9 آذربایجان 019 001 34 07 03

 01 یونان 57 95 83 35 96
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 )هزار دالر( 9108تا  9106روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های 

 9108 9107 9106 نام گروه کاال شماره فصل

 8،099 8،470 8،480 حیوانات زنده 10

 1 1 36 گوشت و احشای خوراکی 19

13 
ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون  ماهی

 فقرات
99 81 07 

 9،731 3،079 9،797 ، عسل طبیعیرندگانپ ، تخمت لبنی الشیر و محصو 18

 1 3 1 یت حیوانسایر محصوال 15

 5،577 9،796 6،464 ت گلکاریالباتات زنده و محصون 16

 39،959 51،319 39،185 های زیرخاکی خوراکی سبزیجات، نباتات، ریشه و غده 17

14 
کبات یا پوست خربزه و های خوراکی؛ پوست مر میوه

 همانند
09،834 96،089 98،354 

 3،156 0،985 0،678 قهوه، چای، ماته و ادویه 19

 1 1 1 غالت 01

00 
 ؛و فکول ته؛ نشاسلترد سازی؛ ماآت عت صنالحصوم

 گلوتن گندم ؛اینولین
995 638 358 

09 
های گوناگون؛  دار؛ دانه و بذر و میوه نهای روغ دانه و میوه

 یعتصن تنباتا
0 5 1 

 1 09 1 ها و عصاره نباتی ها و سایر شیره نها؛ رزی ها؛ صمغ انگم 03

 6 3 94 ت نباتیوالت؛ سایر محصفمواد قابل با 08

05 
های حیوانی یا  های حیوانی یا نباتی؛ موم ها و روغن چربی

 نباتی
3،143 8،331 9،399 

 351 1 1 ماهی یا قشرداران، صدفدارانهای گوشت،  فرآورده 06

 94،609 6،009 01،103 قند و شکر و شیرینی 07

 0،844 9،557 9،811 نهای آ کاکائو و فرآورده 04

09 
های ن شیر؛ نا یا ته، فکولشاس، آرد، نالتهای غ فرآورده

 ینیشیر
8،398 3،171 6،701 

 3،071 5،908 3،760 یا سایر اجزا نباتاتها  جات، میوهسبزیزاها  فرآورده 91
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 )هزار دالر( 9108تا  9106د صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های رون

شماره 

 فصل
 9108 9107 9106 نام گروه کاال

 8،039 3،339 9،953 نگوناگو اکیهای خور هدفرآور 90

 76 611 9 رکهسو  یلکلاهای ن ها، آبگو نوشابه 99

 09،909 00،934 09،147 ناتای حیواهای آماده بر یکار؛ خوسازی کاع خوریناصآخال و تفاله  93

 05 1 1 دهاخته شسو تنباکوی  نتوتوبدل و تنباکو و  نتوتو 98

 6،074 6،941 07،644 نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان 95

 9 9،396 3،699 سنگ فلز، جوش و خاکستر 96

 3،975 8،399 08،011 ها قطیر آناز ت ت حاصلالهای معدنی و محصو روغنو ها سوخت 97

 3،764 5،049 3،604 بها ت شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانالحصوم 94

 0،308 0،619 9،040 ت شیمیایی آلیالمحصو 99

 935 409 93 ت داروییالحصوم 31

 71 013 98 کودها 30

 9،789 07،765 95،583 اها و مشتقات آنه های دباغی یا رنگرزی؛ تانن عصاره 39

 9،843 0،696 0،337 (رزینوئیدها)ها  های اسانسی و شبه رزین روغن 33

 03،581 01،815 03،699 صابون، مواد آلی تانسیواکتیف 38

 0،597 9،487 9،311 مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فکول تغییریافته 35

 1 1 1 اروت و مواد منفجرهب 36

 4 1 1 ت عکاسی و سینماتوگرافیالحصوم 37

 0،404 0،048 0،098 ت گوناگون صنایع شیمیاییالمحصو 34

 58،004 56،780 60،997 ستیکی و اشیاء ساخته شده از این موادالمواد پ 39

 799 0،310 403 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو 81



 

 99فروردین  –گزارش تجاری ترکمنستان 

05 
 

 

 

 

 

 )هزار دالر( 9108تا  9106های رکمنستان طی سالهای کاالیی از ایران به تروند صادرات گروه

 9108 9107 9106 نام گروه کاال شماره فصل

 8 1 91 و چرم (های نرم غیر از پوست)پوست خام  80

 938 00 68 ها محفظهو های دستی  سفر، کیف اشیاء ساخته شده از چرم؛ لوازم 89

 1 1 1 از آن هاشده  های نرم طبیعی و نرم بدلی؛ اشیا ساخته پوست 83

 09،669 4،970 6،579 چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب 88

 1 1 1 پنبه پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب چوب 85

 07 1 1 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی 86

 1 1 31 کاغذ یا مقوا برای بازیافتخمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛  87

 9،489 3،447 3،480 مقوا از شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یاوا؛ اشیاء ساخته قکاغذ و م 84

 969 907 904 سایر محصوالت چاپو  تصویره، ،روزنامکتاب 89

 1 1 1 ابریشم 51

 9 1 1 پشم، موی نرم )کرک( یا زبر حیوان، نخ 50

 905 069 97 پنبه 59

 1 1 1 نخ کاغذی؛ سایر الیاف نسجی نباتی 53

 0،410 886 518 یهای مصنوع رشته 58

 9،846 0،807 759 ی غیر یکسرهیاف سنتتیک یا مصنوعلا 55

 9،840 0،793 9،901 کابلو  مان، طنابریسیژه؛ وهای نخ  هچه های نبافترپاو ات، نمد وا 56

 4،190 08،334 07،548 فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی 57

 063 996 66 منگوله بافتهای نسجی پارچه ؛پارچه های تار و پودباف مخصوص 54

 037 910 96 منطبق شدهده، پوشانده یا و، اند هشتغآ  نسجی چه هایرپا 59

 96 1 1 ب بافالچه های کشباف یا قرپا 61
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 )هزار دالر( 9108تا  9106روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های 

 9108 9107 9106 کاال نام گروه فصلشماره 

 994 0،913 0،891 بافقالب باس، کشباف یا لمتفرعات  و باسل 60

 06 5 8 لباس، غیر کشباف یا غیر قالب بافلباس و متفرعات  69

 7،750 5،514 6،809 مهیا ه وختودسجی سایر اشیاء ن 63

 3،496 3،069 3،065 کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء 68

 1 1 1 هاله و اجزاء کالک 65

 1 1 1 تازیانه ، ق، شالصندلی شو یچتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصا 66

 0 1 1 شده از موساخته شده ازآن، گل های مصنوعی، اشیا ساخته شیاو ا پر 67

 3،955 09،537 91،516 ... نسوز صنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبهم 64

 4،855 09،480 08،446 ت سرامیکیالمحصو 69

 4،595 9،868 01،595 ای شیشه و مصنوعات شیشه 71

 1 1 1 بدلی، سکه سنگ ها و فلزات گران بها،زیورآالت 70

 96،365 05،955 00،980 دوالچدن، آهن و ف 79

 89،338 64،596 089،641 والدمصنوعات از چدن، آهن یا ف 73

 98 1 055 س و مصنوعات از مسم 78

 1 1 1 یکل و مصنوعات از نیکلن 75

 0،958 0،541 9،509 آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 76

 1 00 1 سربسرب و مصنوعات از  74

 1 1 1 روی و مصنوعات از روی 79

 1 1 1 قلع و مصنوعات از قلع 41
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 )هزار دالر( 9108تا  9106روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های 

 9108 9107 9106 کاال نام گروه شماره فصل

 1 1 1 ها؛ مصنوعات از این مواد سایر فلزات معمولی؛ سرمت 40

 58 1 0 از فلزات ت، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال،ابزارها، ابزار آال 49

 0،573 041 361 مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی 43

 01،979 7،957 30،950 رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آالت 48

 9،495 9،009 3،747 ضبط صوتهای پخش و های برقی و دستگاهماشین آالت و دستگاه 45

 03 1 1 آهن یا تراموای، نواقل روی خط کوموتیوهای راهلو 46

 9،047 617 0،573 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای 47

 1 1 1 وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آن ها 44

 1 1 5 کشتی ها، قایق ها و شناورها 49

91 
دقت ،لهای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنتر ت و دستگاهالآ

 جراحی -آالت و دستگاه های طبی ؛سنجی
369 79 340 

 9 83 1 سازی شیاء صنعت ساعتا 90

 1 1 1 تالت موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آالآ 99

 1 1 1 ها اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آن 93

98 
چراغ و  ؛خواب و همانند اسباب تخت ؛جراحی -مبل های طبیمبل؛

 چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی ؛وسائل روشنایی
7،554 5،765 739 

 037 75 079 بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزا و قطعات و متفرعات آن 95

 0،936 0،663 0،795  اگوننگو   تعانومص 96

 1 1 1 کلکسیون یا عتیقهاشیا هنری، اشیا  97
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