
  

 ایران اسالمی جمهوري گمرك منتشره آمار اساس بر کشور خارجی تجارت دالري ارزش تغییرات
) صنعت و معدن استخراج شیالت، جنگلداري، و شکار و کشاورزي( اقتصادي مختلف هايبخش در

  1394 زمستان

  

  مقدمه
ست  خدمات و کاال واردات و صادرات  دربرگیرنده خارجی تجارت صوص  در.ا سط  آن به مربوط آمار عمده بخش کاالیی، تجارت خ  تو
 ارتتج نفتی، هايفرآورده و نفت تجارت به مربوط عمدتاً که کاالها سایر  تجارت آمار. شود می منتشر  ایران اسالمی  جمهوري گمرك
شین  و قطعات برخی و گاز و برق شد، می کشتی  و هواپیما آالتما  شرکت  نیرو، وزارت نفت، ملی شرکت ( متبوع هايسازمان  توسط  با
  .شودمی تهیه) کشتیرانی و هواپیمایی هايشرکت و گاز ملی

  المللیینب استاندارد  بنديطبقه قالب در و ایران اسالمی  جهموري گمرك توسط  شده  منتشر  کاالیی تجارت آمار اساس  بر گزارش این
  .استشده تهیه ،ISIC.Rev 3اقتصادي هايفعالیت رشته

 در بلکه ،نیســت کنندهوارد یا کنندهصــادر فعالیت رشــته کنندهمنعکس گزارش، این در شــده انجام بنديطبقه که اســت ذکر به الزم
  .باشدمی لیداخ کننده تولید فعالیت رشته بیانگر صادرات خصوص در و خارجی کننده تولید فعالیت رشته بیانگر واردات خصوص

       جنگلداري و شکار و کشاورزي بخش
 درصدي51,61 ازکاهش) 1393زمستان( قبل سال مشابه فصل به نسبت1394زمستان در بخش این محصوالت صادرات دالري ارزش

  .است یافته افزایش  درصد6,52 ،)1394پاییز فصل(گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین.است برخوردار
    

  ازکاهش) 1393زمستان  فصل (  قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت 1394زمستان  فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
   .است برخوردار درصد17,05 معادل افزایش ،از)1394پاییز فصل(گذشته فصل با مقایسه در همچنین.است برخوردار درصدي3883

       شیالت بخش
ــادرات دالري ارزش ــوالت ص ــتان در آبزیان، پرورش و ماهیگیري بخش محص ــبت ،1394زمس ــل به نس ــابه فص ــال مش    قبل س

      .دارد افزایش درصد 81,27و 80,73ترتیب به) 1394 پاییز(گذشته فصل و) 1393زمستان(

ست  درحالی این ستان  در محصوالت  واردات دالري ارزش که ا سبت  بخش این 1394زم شابه  فصل  به ن ستان ( قبل سال  م ) 1393زم
      .دهد می نشان افزایش  درصد62,71،معادل)1394پاییز(گذشته فصل به نسبت و کاهش درصد37,35



      معدن استخراج بخش
   قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت 1394زمستان  در طبیعی، گاز و خام نفت بجز معدن استخراج  بخش محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  را درصدي 22,83افزایش ،)1394پاییز فصل (گذشته  فصل  به نسبت  همچنین.دارد درصد 30,89 معادل کاهشی ) 1393زمستان  فصل (
     .دهد می نشان

  ازکاهش) 1393زمستان  فصل (  قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت 1394زمستان  فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
 نشان را درصدي29,6 کاهش ،)1394پاییز فصل(گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین.است برخوردار درصدي72,09رشد 
     .دهد می

       صنعت بخش
  افزایش  درصد14,5) 1393زمستان(  قبل سال مشابه فصل به نسبت1394زمستان در صنعت بخش محصوالت صادرات دالري ارزش
      .دارد افزایش درصد24,63نیز) 1394پاییز فصل(گذشته فصل به نسبت و

ستان  در صنعتی  واردات دالري ارزش سبت 1394زم شابه  فصل  به ن ستان  فصل (  قبل سال  م شد  ازکاهش) 1393زم  درصدي 15,77ر
 .دهد می نشان را درصدي15,52،افزایش)1394پاییز فصل(گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین.است برخوردار

       

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

  /وارداتصادرات
  هاي عمده اقتصاديبخش

  1394زمستان-واردات  1394زمستان -صادرات
ه فصل مشابرشد نسبت به 

 سال قبل
نسبت به فصل  رشد  شد نسبت به فصل قبلیر

 مشابه سال قبل
رشد نسبت به فصل 

  قبلی
 17.05  38.83-  6.52 51.61-  کشاورزي و شکار و جنگلداري

 62.71  37.35-  81.27 80.73 شیالت

 29.60-  72.09-  22.83 30.89- معدناستخراج 

 15.52  15.77-  24.63 14.50 صنعت

 


