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 لواکیسا روابط تجاري دوجانبه ج.ا.ایران با
 1396شهریورتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳۹٥تا  ۱۳۸۸از سال اسلواکی  ج.ا.ايران و تجارت خارجی   

ارزش : میلیون دالر                                                                                                                                                               

 ۱۳۹٥ ۱۳۹٤ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ سال
ماھھ  ٤

۱۳۹٦ 

٦/٥ صادرات  ۲/۷  ۲ ٤ ٥ ٥ ٥/۸  ۱۰ ۲/٤  

۹/۱۰ واردات  ۲/۱۱  ۹/۹  ۷/۷  ٥ ٦ ۲/٦  ۱۳ ۹/۲  

از تجاريتر  ۳/٥-  ٤-  ۹/۷-  ۷/۲-  ۱-  ۰ ۲/۲  ۳-  ۳/۱  

٥/۱٦ تجارت خارجی  ٤/۱۸  ۹/۱۱  ۷/۱۲  ۱۱ ۱۰ ٦/۱٤  ۲۳ ۱/۷  

 

 

۲۰۱٦تا  ۲۰۱۰تجارت خارجی ج.ا.ايران با اسلواکی طی سالھای   

ارزش : میلیون دالر                                                                                                                                                        

 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ سال

۸/٤ ٥ ۸ صادرات  ٦ ٦ ٦ ۱۱ 

 ۲۳ ۲۰ ۱٦ ۸ ۱۳ ۱٥ ۱٦ واردات

-۸ تراز تجاري  ۱۰-  ۲/۸-  ۲-  ۱۰-  ۱٤-  ۱۲-  

۸/۱۷ ۲۰ ۲٤ تجارت خارجی  ۱٤ ۲٤ ۲٦ ۳٤ 
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۱۳۹٥اقالم صادراتی جمھوری اسالمی ایران به اسلواکی در سال  مھمترین  

 نام كاال ردیف
 ارزش

)میلیون دالر(  

۲/۳  پستھ ھا با پوست تازه یا خشك ۱  

وزني  درصد ۸۰کمترا ز  ولي مساوي یا درصد ٥٥ز اي بیش ارفروسیلیسیوم دا ۲
 ۲ سیلیسیوم

٤/۱ مغز پستھ تازه یا خشك ۳  

، تازه یا خشك پستھ ھا بدون پوست ٤  ٥/۰  

کرده  )دا نھ  ( ا نگورخشک  انگوري  بي ٥  ۲/۰  

۲/۰ مغز پستھ بدون پوست دوم و خالل مغز پستھ تازه یا خشك ٦  

 

 

  ۱۳۹٥در سال  یمھمترين اقالم وارداتي ايران از اسلواک

 نام كاال ردیف
 ارزش

دالر)میلیون (  

یش از الیھ اوزون) با قدرت ب باكمپرسورھاي برودتي با گاز غیرفریوني (سازگار  ۱
ت)وا کیلو ۷٥/۰یک اسب بخار (   ٤/۳  

حداقل  كمپرسورھا كھ در تجھیزات مولد سرما بھ كار مي روند با ضریب کارایي ۲
۳٥/۱  ٦/۲  

ھانآنتي ا کسیدا ۳  ٥/۰  

٤/۰ ا کسیدھاي  منیزیم  حتي خالص ٤  

 ي وماشین آالت تولیدانان شیریني پزي, بیسکویت ساز ماشین آالت نانوایي ي ٥
٤/۰ ماکاروني، اسپاگتي یامحصوالت ھمانند  

ھا الء,کمپرسورھا,کالھک  ھا ,بادزن خ سایرتلمبھ  ھاي ھوا با ٦  ٤/۰  

ي  نیمھ  تریلرھاترا کتورھاي  جاده اي  برا ۷  ٤/۰  
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 پالستیکي یا براي ساختن محصوالت از مواد یا ماشین آالت کارکردن روي کائوچو ۸
۳/۰  داین موا  

قطعات قفل ھا اجزاء و ۹  ۲/۰  

ري  پزشکي درتصویربردا ھاي  مورد مصرففیلم ۱۰  ۲/۰  

 

 


