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  1395 زمستان در كشور (كااليي) تجارت خارجي گزارش

 و (گاز طبيعي و ميعانات گازي) گاز جز نفت،به  هاي مختلف اقتصادبخش به تفكيك

  بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوري اسالمي ايران ،تجارت چمداني

  مقدمه

ــادرات دربرگيرنده خارجي تجارت ــت خدمات و كاال واردات و ص ــوص در .اس   آمار عمده بخش كااليي، تجارت خص
سط  ،آن به مربوط سالمي  جمهوري گمرك تو شر  ايران ا   تجارت به مربوط عمدتاً كه كاالها ساير  تجارت آمار. شود مي منت
  هايزمانسا  توسط  باشد، مي كشتي  و هواپيما آالتماشين  و قطعات برخي و گاز و برق تجارت نفتي، هايفرآورده و خام نفت
  .شودمي تهيه) كشتيراني و هواپيمايي هايشركت و گاز ملي شركت نيرو، وزارت نفت، ملي شركت( متبوع

ــاس بر گزارش اين ــر كااليي  تجارت  آمار  اسـ ــده منتشـ ــط شـ ــالمي جهموري گمرك توسـ (بجزميعانات     ايران اسـ

و طبقه بندي محوري    .3RevISIC اقتصــادي هايفعاليت رشــته الملليبين اســتاندارد بنديطبقه قالب در و )”2709كد"گازي
  .استشده تهيه 1.1CPCمحصوالت 

ست  ذكر به الزم شته فعاليت    شده  انجام بنديطبقه كه ا صوص ر صادي درخ   نندهكمنعكس گزارش، اين در هاي ا قت
  خصوص در و ارجيخ كننده توليد فعاليت رشته  بيانگر ،واردات خصوص  در بلكه نيست،  كنندهوارد يا كنندهصادر  فعاليت رشته 

  .باشدمي داخلي كننده توليد فعاليت رشته بيانگر ،صادرات

           جنگلداري و شكار ،كشاورزي بخش

  رشد  كاهش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 زمستان  فصل  در بخش اين محصوالت  صادرات  دالري ارزش
 15,76 منفي ،)1395 پاييز فصــل( گذشــته فصــل به نســبت آن تغييرات درصــد همچنين .اســت برخوردار درصــدي 19,17

          .باشدمي
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  رشد كاهش از قبل سال مشابه فصل به نسبت 1395 زمستان فصل در بخش اين از محصوالت واردات دالري ارزش

    .باشدمي 8,8مثبت ،)1395 پاييز فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغييرات درصد همچنين .است برخوردار درصدي 17,84

   شيالت بخش

  رشد  افزايش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 زمستان  فصل  در بخش اين محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  .باشدمي 6,14 مثبت ،)1395 پاييز فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغييرات درصد همچنين .است برخوردار درصدي 10,36

صوالت  واردات دالري ارزش صل  در بخش اين از مح ستان  ف سبت  1395 زم صل  به ن شابه  ف   افزايش از قبل سال  م
شد  صدي  33,01 ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صل  به ن شته  ف   41,22مثبت ،)1395 پاييز فصل ( گذ

  .باشدمي

    معدن استخراج بخش

  رشد  افزايش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395زمستان  فصل  در بخش اين محصوالت  صادرات  دالري ارزش
 35,79 مثبت ،)1395 پاييز فصــل( گذشــته فصــل به نســبت آن تغييرات درصــد همچنين .اســت برخوردار درصــدي 43,71

  .باشدمي

  رشد  كاهش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت 1395 زمستان  فصل  در بخش اين از محصوالت  واردات دالري ارزش
 14,05 منفي ،)1395 پاييز فصــل( گذشــته فصــل به نســبت آن تغييرات درصــد همچنين .اســت برخوردار درصــدي 33,09

  .باشدمي

   صنعت بخش

  رشد  كاهش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 زمستان  فصل  در بخش اين محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  .باشدمي 5,28 مثبت ،)1395 پاييز فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغييرات درصد همچنين .است برخوردار درصدي 4,17
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صوالت  واردات دالري ارزش صل  در بخش اين از مح ستان  ف سبت  1395 زم صل  به ن شابه  ف   افزايش از قبل سال  م
شد  صدي  9,97 ر ست  برخوردار در صد  همچنين .ا سبت  آن تغييرات در صل  به ن شته  ف صل ( گذ  6,95 مثبت ،)1395 پاييز ف
  .باشدمي

درصــدي همراه   4,5با رشــد  1394ســال نســبت به  1395به طور كلي صــادرات كاالها از مبادي گمركي در ســال 

 درصدي مواجه بوده است. 10,5اين در حالي است كه واردات در دوره ياد شده با رشد منفي   .استبوده

  درصد) ( 1395 زمستانجدول تغييرات ارزش دالري تجارت خارجي كشور در

  هاي عمده اقتصاديبخش
  1395 زمستان وارداتارزش دالري   1395 زمستان صادراتارزش دالري 

بهفصل مشانسبت بهتغيير
 سال قبل

هنسبت به فصل مشابتغيير  ينسبت به فصل قبلتغيير 
 سال قبل

لينسبت به فصل قبتغيير 

  8.80  17.84-  15.76- 19.17-  شكار و جنگلداري ،كشاورزي
  41.22-  33.01-  6.14  10.36 شيالت

  14.05  33.09  35.79  43.71 استخراج معدن

  6.95  9.97  5.28  4.17- صنعت
 


