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  2011اطالعات اساسي كشًر آلمان در سال 

A ٔاذص www.tpo.ir 

 وطٛض إِٓاٖ ضطح

 ٞٛضست وّٛٞط ضييس جٕٟٛض 

 زضن ٘يبُ  ٚظيط باظضٌا٘ي )ٚظيط تٛسؼٝ ٚ ٕٞىاضي ٞاي تجاضي(

 جٕٟٛضي فسضاَ ٘ٛع حىٛٔت 

 799<>: ٔساحت )ويّٛٔتطٔطبغ( 

 ِٟستاٖ -ّٞٙس -زإ٘اضن –سٛئيس  -فطا٘سٝ -اعطيص–چه  وطٛضٞاي ٕٞسايٝ 

 زٚضتٕٛ٘س -ٔٛ٘يد -ٞأبٛضي -بطِيٗ پايترت/ضٟطٞاي ٟٔٓ  

 إِٓا٘ي ظباٖ ضسٕي 

 ٔسيحي زيٗ ٚ ٔصٞب 

 8?/; جٕؼيت )ٔيّيٖٛ ٘فط( 

 يٛضٚ 7194/7 ٘ٛع پَٛ ٚ بطابطي آٖ با زالض 

 (2011)زضغس  2/5 ٘طخ تٛضْ )زضغس( 

 (2011) :/55 ( )ٔيّياضز زالض( OERتِٛيس ٘اذاِع زاذّي )

 (2011) :/114 )زضغس(  GDP٘طخ ضضس 

 38100(2011) زض آٔس سطا٘ٝ )زالض( 

 899/4(2011)  حجٓ سطٔايٝ ٌصاضي ذاضجي )ٔيّياضز زالض( 

 5624(2011)  بسٞي ذاضجي )ٔيّياضز زالض(

 238/9(2011) شذايط عال ٚ اضظ )ٔيّياضز زالض( 

 )ٔيّيٖٛ( =<9 بطىٝ(شذايط ٘فت )ٔيّيٖٛ 

 )ٔيّياضز( ><8/=  شذايط ٌاظ )ٔيّياضز ٔتطٔىؼب(

 بٛزجٝ ساال٘ٝ زِٚت )ٔيّياضز زالض(
 A1598زضآٔس 

 Aٝٙ1633ٞعي 

 1547(2011)  ٔيعاٖ غازضات بٝ جٟاٖ )ٔيّياضز زالض(

 (2011)1333 ٔيعاٖ ٚاضزات اظ جٟاٖ )ٔيّياضز زالض( 

 زالض(ٔيعاٖ غازضات بٝ ايطاٖ )ٔيّيٖٛ 
3930 (9788) 

2702(9789) 

 ٔيعاٖ ٚاضزات اظ ايطاٖ )ٔيّيٖٛ زالض(
392 (9788) 

 366(9789) 

 (9787) 87/@% زضغس ضضس تِٛيسات غٙؼتي 

 سٛئيس -چيٗ -اعطيص -ايتاِيا -اٍّ٘يس -ّٞٙس -فطا٘سٝ ضطواي ػٕسٜ تجاضي زض ظٔيٙٝ غازضات 

 اٍّ٘يس -چيٗ -ايتاِيا-أطيىا-ّٞٙس -فطا٘سٝ ضطواي ػٕسٜ تجاضي زض ظٔيٙٝ ٚاضزات 

 ٔس -آٞٗ -ٌاظ -ظغاَ سًٙ ٟٕٔتطيٗ ٔٙابغ عبيؼي 

 چغٙسض لٙس -سيب ظٔيٙي -ٔيٜٛ -جٛ –ٌٙسْ  ٟٕٔتطيٗ ٔحػٛالت  وطاٚضظي 

 ٟٕٔتطيٗ غٙايغ 
 -ِٛاظْ ٘ظأي -ِىٛٔٛتيٛ -وطتي ساظي -فٛالز -اتٛٔبيُ

 ٔٛازغصايي

http://www.tpo.ir/


 ٟٕٔتطيٗ الالْ غازضاتي بٝ جٟاٖ
ٔاضيٗ  -تجٟيعات ٚسائُ ٘مّيٝ ٚ ٔٛتٛضي، ِٛاظْ اٚپتيه -اتٛٔبيُ

 پطزاظ

 ٟٕٔتطيٗ الالْ  ٚاضزاتي اظ جٟاٖ
٘فت  -ٔساض اِىتطيىي -ّٞي وٛپتط –ٞٛاپيٕا  -ٔاضيٗ پطزاظش

 زاضٚ –ذاْ 

 7?:8 -اجالس ; تؼساز اجالس ٞاي بطٌعاض ضسٜ ٚ تاضيد آذطيٗ اجالس 

 UA-WTO-FAO-EC ٚ زيٍط ساظٔاٟ٘اي بيٗ إِّّي ٚ ٔٙغمٝ اي   WTOػضٛيت زض 

  
   

 ايضاع اقتصادي

إِٓاٖ پس اظ آٔطيىا ٚ غاپٗ ٟٕٔترطيٗ وطرٛض غرٙؼتي غرطت اسرتت غرٙؼت        -غٙؼت ستٖٛ فمطات التػازي إِٓاٖ است

 باضست إِٓاٖ ٔيفطٚش ٚتؼساز واضوٙاٖ زٚٔيٗ برص التػازي       ساظي  )بؼس اظ غٙؼت ذٛزضٚساظي( اظ ٘ظط ٔاضيٗ

إِٓاٖ پس اظ آٔطيىا ٚ غاپٗ بعضٌتطيٗ ٔػطف وٙٙسٜ آِٛٔيٙيْٛ جٟاٖ است ايرٗ فّرع برٝ زِيرُ سربىي ٚظٖ اظ جّٕرٝ زض       

 ٌيطزت بٙسي ٚ ٕ٘اي ساذتٕاٖ ٔٛضز استفازٜ لطاض ٔي ٞٛاپيٕا( ٚ ٕٞچٙيٗ زضبستٝ-لغاض -ساظي )ذٛزضٚ ٔاضيٗ

ضٛزت إِٓاٖ زض تِٛيس اِياف ٔػرٙٛػي زض   غٙؼت ضيٕي ٟٕٔتطيٗ ضاذٝ غٙؼتي تِٛيس واال ٚ ٔٛاز اِٚيٝ إِٓاٖ ٔحسٛت ٔي 

 زضغسض وطٛضٞاي جٟاٖ لطاض ٌطفتت <?@8ساَ 

باضست إِٓاٖ برٝ ػٙرٛاٖ يره     ساظي ٟٕٔتطيٗ ضاذٝ غٙؼت ٔي زض إِٓاٖ غٙايغ غصايي پس اظ تِٛيس ٚسايظ ٘مّيٝ ٚ ٔاضيٗ

ٗ  =:إِّّي زض ٔماْ چٟاضْ لطاض زاضزت لطيب بٝ ٘يٕي اظ  طي بيٗٞسف ٌطزضٍ ٞراي إِٓراٖ زض بررص     ٔيّيٖٛ ٞىتاض اظ ظٔري

 بطزاضي لطاض  ٌطفتٝ استت إِٓاٖ بعضٌتطيٗ ٚاضزوٙٙسٜ ٔحػٛالت وطاٚضظي جٟاٖ است ت   وطاٚضظي ٔٛضز بٟطٜ

سراظي ٚ   زضوٙٙسٜ ٟٔٓ زض غٙؼت ضيطذطره إِٓاٖ سٛٔيٗ غازضوٙٙسٜ وطٜ زض اتحازيٝ اضٚپايي استت ٕٞچٙيٗ سٛٔيٗ غا

 باضست ٚاظ وطٛضٞاي ٟٔٓ غازضوٙٙسٜ ضىط زض جٟاٖ استت زٚٔيٗ وطٛض زض غازضات ضيط تاظٜ ٚ تغّيظ ضسٜ جٟاٖ ٔي

 بررسي ريابط تجاري ايران ي آلمان 

ّر  اظ ٕٞىراضي   إِٓاٖ بٝ ػٙٛاٖ يه وطٛض سطٔايساض ٚ ٚاْ زٞٙسٜ زض جٟاٖ ٔغطح ٔي باضستٚايطاٖ ٘يرع زض ظٔاٟ٘راي ٔرت  

 با٘ىٟاي إِٓا٘ي بطاي تأيٗ برطي اظ ٘ياظٞاي ٔاِي ذٛز بطذٛضزاض ٌطزيسٚاػتباضي زضيافت زاضتٝ استت

بٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٔحٛضٞاي اضٚپايي آظاز ٚ ٔٛلؼيت ٕٔتاظ ايطاٖ زض جٟت زاضابرٛزٖ   "إِٓاٖ"ٚجٛز اتحازيٝ اضٚپا ٚ شوط ٘اْ 

طسي بٝ باظاض بسياض بعضي زض آسياي ٔيا٘ٝ، ظٔيٙٝ بسرياض ٔٙاسربي ضا برطاي    ا٘طغي بسياض اضظاٖ، ٘يطٚي واض ٔترػع ٚ زست

 ضضس ٚ تٛسؼٝ ٕٞىاضيٟاي زٚ جا٘بٝ ايطاٖ ٚ إِٓاٖ فطاٞٓ ساذتٝ استت

حضٛض إِٓا٘ي ٞا زض اجطاي عطح ٞاي غٙؼتي ٚ فٙي ايطاٖ بسياض چطٍٕيط بٛزٜ بٝ عٛضي وٝ ٔي تٛاٖ ٌفت ظيط بٙاي غٙايغ 

ٕاٖ،ٔٛاز غصائي،بطق، اِىتطٚ٘يه، ٔرابطات، زاضٚساظي تٛسظ ضطوتٟاي إِٓرا٘ي پري ضيرعي ضرسٜ     ايطاٖ ٔا٘ٙس ٘ساجي، سي

 استت



 با٘ىٟا ٚ ضطوتٟا إِٓا٘ي ٘يع فؼاِيتٟايي ضا زض سطٔايٝ ٌصاضي زض برطي ٞاي تِٛيسي ايطاٖ بؼُٕ آٚضز٘ست

٘ي بريٗ زٚ وطرٛض چٙرس اجرالس     بٝ ٔٙظٛض بٟبٛز ضٚابظ التػازي، ٌستطش ٕٞىاضيٟاي غٙؼتي ٚ افعايص ٔبازالت باظضٌرا 

وٕيسيٖٛ ٔطتطن التػازي بيٗ ايطاٖ ٚ إِٓاٖ تطىيُ ٌطزيسٜ ٚ ٘تيجٝ ٔصاوطات زٚ عطف بٝ غٛضت پطٚتىُ ٔٙؼمس ضرسٜ  

 استت 

  كاالَاي قابل عرضٍ

واالٞراي   -ٔٛاز ضيٕايي –پٛضان  -ضيطيٙي ٚ ضىالت –ظػفطاٖ  -ا٘جيط  –ذطٔا  –آت ٔيٜٛ ٞا  –ذاٚياض  –پستٝ  –فطش 

 ٙؼتيغ

 سابقٍ مشاركت

زض ٕ٘ايطٍاٜ بيٗ إِّّي ٔٛاز غصايي آٌ٘ٛا ٔطاضوت ٕ٘ٛزٜ استت الظْ بٝ شوط است وٝ  7@:8تا  9?:8ضطوت عي ساَ ٞاي 

   ٕ٘ايطٍاٜ ٘أبطزٜ ٞط زٚساَ يىباض بطٌعاض ٔي ٌطززت  

 

 آخريه َمكاريُاي ديجاوبٍ 

 ٔحُ بطٌعاضي تاضيد ٔتِٛي اجالس اجالس ضزي 

8 
وٕيسيٖٛ ٔطتطن   چٟاضٔيٗ

 ٕٞىاضيٟاي التػازي
 بطِيٗ 7?:8فطٚضزيٗ  ٚظاضت أٛض التػازي ٚ زاضائي

  

 اَم اسىاد مبادلٍ شدٌ )امضاء( 

 7?:8أضاي ياززاضت تفاٞٓ زض چاضچٛت چٟاضٔيٗ اجالس وٕيسيٖٛ ٔطتطن ايطاٖ ٚإِٓاٖ       -8

 أضا ٔٛافمتٙأٝ تطٛيك ٚ حٕايت اظ سطٔايٝ ٌصاضي ذاضجي        -9

 أضاء بيا٘يٝ ٕٞىاضي ٌٕطوي بيٗ زٚ وطٛض        -:

 أضاء ٔٛافمتٙأٝ ٕٞىاضي زض برص ٔسىٗ       -;
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 ٟٕٔتطيٗ الالْ ٚاضزاتي ايطاٖ اظ إِٓاٖ

 

 ٘اْ واال ضزي 
 اضظش

 )ٞعاضزالض(

 977=98 ضٕص آٞٗ  8

 989777 ضٚغٗ ذاْ، سٛيا  9

 777?89 ٔحػٛالت اظ آٞٗ يا فٛالز غيط ٕٔعٚج  :

 887777 سايط زاضٚٞا وٝ تِٛيس زاذُ ٘ساضز  ;

 777?87 ِىٛٔٛتيٛٞاي زيعِي  ٚ بطلي  >

 777@@ اِياف سٙتتيه حالجي ٘طسٜ  =

 777>@ وه ٚ ٘يٕٝ وه اظ ٍِٙيت  <

 7777@ لغؼات تٛضبيٗ ٞاي ٌاظي  ?

 8777< سايط ٔاضيٗ ٞاي ٔىا٘يىي  @

  7777< تٛضبيٗ ٞاي ٌاظي  87

  

 



 

 ٟٕٔتطيٗ الالْ غازضاتي ايطاٖ بٝ إِٓاٖ   

 

 ٘اْ واال ضزي 
 اضظش

 ٞعاض زالض

8 
 فطش  ٚ سايط 

 و  پٛش ٞا 
87:777 

 77>9; ا٘ٛاع پستٝ ذٙساٖ  9

 =8<8: ضٚزٜ ٚ ضىٕبٝ حيٛا٘ات  :

 ?9898 ذالَ ٚ ٔغع پستٝ  ;

 ?8>=8 ضيطٜ ٚ ػػاضٜ ضيطيٗ بياٖ  >

 ;8;;8 ٔيّٝ ٞا اظ فٛالز ٕٔعٚج ٌطْ ٘ٛضز ضسٜ  =

 7;:88 آ٘تي سطْ ٞا ٚ اجعاء ذٖٛ  <

 ;88:8 تيعبي بي زا٘ٝ  ?

 >89< اوسيسٞا ٚ ٞيسضاوسيسٞاي ِٔٛيبسٖ  @

  :?:= اتيّٗ  87
 

  



 

   
 

 

 
 

 ٔبازالت باظضٌا٘ي با جٟاٖ                              
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 ٟٕٔتطيٗ الالْ ٚاضزاتي اظ جٟاٖ

 

 ٘اْ واال ضزي 
 اضظش

 )ٔيّيٖٛ زالض(

8 
ٔاضيٗ آالت ٚ ضاوتٛضٞاي ٞستٝ اي 

 زيً ٞاي براض 
8::78: 

 777<89 بطق ٚ تجٟيعات اِىتطٚ٘يىي  9

 777=89 سٛذت ٞاي ٔؼس٘ي، ضٚغٗ  :

; 
ٚسايُ ٘مّيٝ ضاٜ آٞٗ ٚاٌٗ ٞاي ضاٜ 

 آٞٗ بطلي 
?;777 

 777>; ٔحػٛالت زاضٚيي >

 777<: پالستيه ٚ ٔػٙٛػات  =

> 
 ٔحػٛالت ػىاسي 

 پعضىي  -فٙي -٘ٛضي
:8777 

 777@9 آٞٗ ٚ فٛالز  ?

 77<?9 ٔٛاز ضيٕيايي آِي  @

  77;?9 لغؼات ٞٛاپيٕا  87

  
 

 

 

 

 

 

 



 جٟأٖٟٕتطيٗ الالْ غازضاتي  بٝ 

 ٘اْ واال ضزي 
 اضظش

 )ٔيّيٖٛ زالض(

 777@89 ٔاضيٗ )ضأُ استيطٗ ٚاٌٗ(  8

 77?9? واالٞاي ذاظ وٝ زض جاٞاي زيٍط ٔطرع ٘طسٜ  9

 77@:; ٔرّٛط زاضٚ زض زٚظٞاي ٔرتّ   :

 7=9:; لغؼات ٚسايُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي  ;

 9:977 ٞٛاپيٕا )ّٞيىٛپتط( فضاپيٕا )ٔاٞٛاضٜ( >

 7<;>8 ذٖٛ ا٘ساٖ ٚ حيٛاٖ ٚاوسٗ، ٔيىطٚ اضٌا٘يسٓ  =

 777;8 ٔاضيٗ آالت ٔرػٛظ چاپ <

 77;89 ضٚغٗ ٞاي ٘فت  ?

 89877 لغؼات غطفاً بطاي استفازٜ زض ٔٛتٛضٞا  @

 89777 ٔاضيٗ آالت ٚ ذٛا٘ٙسٜ ٞاي ٘ٛضي  87

  
    

 

 


