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 در بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوري اسالمی ایرانکشور تغییرات ارزش دالري تجارت خارجی 
  اقتصادي مختلف هايبخش

  1394 پاییز )صنعت و معدن استخراج ،شیالت داري،لجنگ و شکار و کشاورزي( 

  

  مقدمه
 آنآمار مربوط به  کاالیی، بخش عمده.در خصوص تجارت ردات کاال و خدمات استارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واتج

تی، هاي نفوردهآوط به تجارت نفت و فرمربشود. آمار تجارت سایر کاالها که عمدتاً منتشر می توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران
ت نیرو، رهاي متبوع (شرکت ملی نفت، وزاتوسط سازمان ،باشدآالت هواپیما و کشتی میتجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین

  شود.هاي هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه میشرکت ملی گاز و شرکت

 دارداستان بنديدر قالب طبقه و گزارش بر اساس آمار تجارت کاالیی منتشر شده توسط گمرك جهموري اسالمی ایران این
  است.تهیه شده ،ISIC.Rev3 اقتصادي هايفعالیت رشته المللیبین

در یست، بلکه کننده نکننده یا واردکننده رشته فعالیت صادر، منعکسدر این گزارشبندي انجام شده ر است که طبقهالزم به ذک
در باشد.می اخلیدرشته فعالیت تولید کننده  رشته فعالیت تولید کننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر بیانگرخصوص واردات 

  ایران مقصد نهایی کاالهاي وارد شده را مشخص نماید. الزم است گمرك جمهوري اسالمیخصوص رشته فعالیت وارد کننده کاال، 

  جنگلداري و شکار کشاورزي،بخش 
 58,45 کاهش از ،)1393(پاییز قبل سال مشابه فصل به نسبت 1394 پاییز  دراین بخش محصوالت  صادراتارزش دالري 

  . یافته است افزایش درصد 7,71 ،)1394فصل گذشته (تابستان  به نسبت همچنین تغییرات آن است. برخوردار يدرصد

 ، از)1393(پاییز صل مشابه سال قبلفنسبت به  1394سال  پاییز در  محصوالت این بخش وارداتارزش دالري 
 درصد برخوردار46,88کاهشی معادلاز  ،)1394فصل گذشته (تابستان  با مقایسهبرخوردار است. همچنین در يدرصد68,12کاهش
  .است

  شیالتبخش 
(پاییز قبل سال مشابه فصل به نسبت ،1394پاییز در  بخش ماهیگیري و پرورش آبزیان، صادرات محصوالتارزش دالري 

  .دارد افزایشدرصد  236,04 و 64,35 ترتیب به ،)1394فصل گذشته (تابستان  و )1393

(پاییز قبلمشابه سال  به فصل نسبت این بخش 1394سال  پاییز در  محصوالت وارداتارزش دالري است که این در حالی
  .دهدنشان میرا  کاهش درصد 46,88 ، معادل)1394فصل گذشته (تابستان نسبت به  و کاهش درصد 68,12 ،)1393
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  معدن بخش استخراج
 مشابه فصل به نسبت 1394 پاییز  در به جز نفت خام و گاز طبیعی، استخراج معدن محصوالت بخش ارزش دالري صادرات

 کاهشدرصد  1,36از  نیز )1394فصل گذشته (تابستان  به همچنین نسبت .دارد درصد 37,94معادلکاهشی  ،)1393(پاییز قبل سال
  .است برخوردار

معادل  یکاهش، )1393(پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل 1394سال  پاییز در  بخش این محصوالت ارزش دالري واردات 
  .دهدرا نشان میدرصدي  63,18 کاهش نیز )1394فصل گذشته (تابستان  با مقایسه در و دارد درصد 69,23

  صنعتبخش 
 درصد 32,74 ،)1393(پاییز قبل سال مشابه فصل به نسبت 1394 پاییز در  بخش صنعت محصوالت صادراتارزش دالري 

  .اردد افزایش درصد 42,76 نیز )1394فصل گذشته (تابستان نسبت به  و افزایش

فصل گذشته نسبت به  و )1393(پاییز قبل سال مشابه به فصل نسبت 1394سال  پاییز در  صنعتی وارداتارزش دالري 
      .دهدنشان میرا کاهش  درصد 5,49 و 22,97 ترتیب به)، 1394(تابستان 

  )رصد(د                                     1394 پاییز تغییرات ارزش دالري تجارت خارجی کشور در جدول 

  /وارداتصادرات
  هاي عمده اقتصاديبخش 

  رشد نسبت به فصل قبلی(درصد) رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل(درصد)
  94واردات پاییز.  94صادرات پاییز.  94واردات پاییز. 94صادرات پاییز.

  22.74-  7.71  42.56-  58.45-  کشاورزي و شکار و جنگلداري
  46.88-  236.04  68.12-  64.35 شیالت

  63.18-  1.36-  69.23-  37.94- استخراج معدن
  5.49-  42.64  22.97-  32.74 صنعت

 


