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  اقتصادي مختلف هايبخش درکشور  خارجی تجارت گزارش

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

  

آمار مربوط به تجارت کاالیی (بخش عمده آن) توسط  و ردات کاال و خدمات استارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واتج
هاي نفتی، وردهآوط به تجارت نفت و فرمربشود. آمار تجارت سایر کاالها که عمدتاً منتشر می گمرك جمهوري اسالمی ایران

هاي متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، توسط سازمان ،باشدآالت هواپیما و کشتی میتجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین
  شود.میهاي هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه شرکت ملی گاز و شرکت

 استاندارد 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

کننده نیست، بلکه کننده یا واردفعالیت صادرکننده رشته ، منعکسدر این گزارشبندي انجام شده الزم به ذکر است که طبقه
  باشد. میکاال بیانگر رشته فعالیت تولید کننده 

  

  بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوري اسالمی ایرانکشور تغییرات ارزش دالري تجارت خارجی 

  

  جنگلداري و شکار کشاورزي،بخش 

 يدرصد 06/16 کاهش از ،قبل سال مشابه فصل به نسبت 1394 بهار دراین بخش محصوالت  صادراتارزش دالري 
  . باشدمی درصد 42/33 منفی ،)1393 زمستان(گذشته  فصل به نسبت تغییرات آندرصد همچنین  است. برخوردار

 يدرصد 16/15کاهش ، ازصل مشابه سال قبلفنسبت به  1394در بهار سال  محصوالت این بخش وارداتارزش دالري 
  .درصد برخوردار است 42/23کاهشی معادلاز  ،)1393 زمستان(گذشته  فصل با مقایسهدربرخوردار است. همچنین 

  شیالتبخش 

 فصل و قبل سال مشابه فصل به نسبت ،1394در بهار بخش ماهیگیري و پرورش آبزیان، صادرات محصوالتارزش دالري 
  .دارد درصد کاهش 4/58 و 5/52 ترتیب به ،)1393(زمستان گذشته 

 21/37 ،قبلمشابه سال  به فصل نسبت این بخش 1394در بهار سال  محصوالت وارداتارزش دالري است که این در حالی
  .دهدنشان میرا  کاهش درصد 21 ، معادل)1393گذشته (زمستان  فصلنسبت به  لیوافزایش  درصد
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  معدن بخش استخراج

 مشابه فصل به نسبت 1394 بهار در به جز نفت خام و گاز طبیعی، استخراج معدن محصوالت بخش ارزش دالري صادرات
 برخوردار درصد کاهش 67/30، از )1393 زمستان(گذشته  فصل به همچنین نسبت .دارد درصد 7/43کاهشی معادل ،قبل سال
  .است

 درصد 85/5دل معا ینسبت به فصل مشابه سال قبل، کاهش 1394در بهار سال  بخش این محصوالت ارزش دالري واردات 
  .دهدرا نشان میدرصدي  17/7، افزایش )1393 زمستان(گذشته  فصل با مقایسه در ولی دارد

  صنعتبخش 

نسبت به  وافزایش  درصد 5 ،قبل سال مشابه فصل به نسبت 1394در بهار  بخش صنعت محصوالت صادراتارزش دالري 
  .اردد کاهش درصد 15/9 ،)1393(زمستان گذشته  فصل

)، 1393گذشته (زمستان  فصلنسبت به  و قبل سال مشابه به فصل نسبت 1394در بهار سال  صنعتی وارداتارزش دالري 
      .دهدنشان میرا کاهش  درصد 48/25 و 71/13 ترتیب به

  

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

  94بهار  – واردات  94بهار - صادرات  /وارداتصادرات

رشد نسبت به فصل مشابه   هاي عمده اقتصاديبخش
رشد نسبت به فصل مشابه   رشد نسبت به فصل قبل  سال قبل

  رشد نسبت به فصل قبل  سال قبل

  23.42−  15.16−  33.54− 16.06  کشاورزي و شکار و جنگلداري

  20.08−  37.21  58.40−   52.47− شیالت

  7.17  5.85−  30.67−   43.69− استخراج معدن

  25.48−  13.71−  9.15−   4.96 صنعت

 


