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 تعالیه بسم



کشور بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوري اسالمی  )کاالیی(تغييرات ارزش دالري تجارت خارجی

، استخراج معدن و کشاورزي و شکار و جنگلداري، شيالتهاي مختلف اقتصاديایران در بخش

 1396 بهار و تجارت چمدانی )گاز طبيعی و ميعانات گازي(جز نفت،گازه بصنعت(

 مقدمه

ست  خدمات و كاال واردات و صادرات  دربرگيرنده خارجي تجارت صوص  در.ا  به مربوط آمار عمده بخش كاالیي، تجارت خ

 و خام نفت تجارت به مربوط عمدتاً كه كاالها سایر  تجارت آمار. شود مي منتشر  ایران اسالمي  جمهوري گمرك توسط  آن

شين  و قطعات برخي و گاز و برق تجارت نفتي، هايفرآورده شتي  و هواپيما آالتما شد، مي ك سط  با  عمتبو هايسازمان  تو

 .شودمي تهيه( كشتيراني و هواپيمایي هايشركت و گاز ملي شركت نيرو، وزارت نفت، ملي شركت)

  (”2709كد"بجزميعانات گازي)ایران اسالمي جهموري گمرك توسط شده منتشر كاالیي تجارت آمار اساس بر گزارش این

ستاندارد  بنديطبقه قالب در و شته  الملليبين ا صادي  هايفعاليت ر  1.1CPCو طبقه بندي محوري محصوالت    .3RevISICاقت

 .استشده تهيه

ست  ذكر به الزم صادي     شده  انجام بنديطبقه كه ا شته فعاليتهاي ا قت صوص ر  شته ر كنندهمنعکس گزارش، این در درخ

ست،  كنندهوارد یا كنندهصادر  فعاليت شته  بيانگر واردات خصوص  در بلکه ني  خصوص  رد و خارجي كننده توليد فعاليت ر

 .باشدمي داخلي كننده توليد فعاليت رشته بيانگر صادرات

      جنگلداري و شکار و کشاورزي بخش

  ازكاهش  قب   ساااا  مشاااابه  فصااا  به  نسااابت 1396-بهار  فصااا  در بخش این محصاااوالت صاااادرات دالري ارزش

شد  صدي 28.56ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف   منفي ،(1395-زم

      .باشد مي26.09
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 افزایش از قب   ساااا  مشاااابه  فصااا  به  نسااابت 1396-بهار  فصااا  در بخش این از محصاااوالت واردات دالري ارزش

  ،(1395-زمسااتان فصاا )گذشااته فصاا  به نساابت آن تغييرات درصااد همچنين.اساات برخوردار درصاادي21.29رشااد

     .باشد مي21.21مثبت

  شيالت بخش

 افزایش از قب  ساااا  مشاااابه فصااا  به نسااابت1396-بهار فصااا  در بخش این محصاااوالت صاااادرات دالري ارزش

شد  صدي 80.16ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف   منفي ،(1395-زم

     .باشد مي36.23

  كاهش  از قب   ساااا  مشاااابه  فصااا  به  نسااابت 1396-بهار  فصااا  در بخش این از محصاااوالت واردات دالري ارزش

شد  صدي 22.17ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف ثبت  م ،(1395-زم

     .باشد مي10.48

  معدن استخراج بخش

 افزایش از قب  ساااا  مشاااابه فصااا  به نسااابت1396-بهار فصااا  در بخش این محصاااوالت صاااادرات دالري ارزش

شد  صدي 50.25ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف   منفي ،(1395-زم

     .باشد مي1.15

 فزایشااز قب   ساااا  مشاااابه  فصااا  به  نسااابت 1396-بهار  فصااا  در بخش این از محصاااوالت واردات دالري ارزش

شد  صدي 74.36ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف   ثبتم ،(1395-زم

    .باشد مي10.88

  صنعت بخش

  درصدي5.17رشد ازكاهش قب  سا  مشابه فص  به نسبت1396-بهار فص  در بخش این محصوالت صادرات دالري ارزش

 .باشد مي10.56 منفي ،(1395-زمستان فص )گذشته فص  به نسبت آن تغييرات درصد همچنين.است برخوردار

    

 افزایش از قب   ساااا  مشاااابه  فصااا  به  نسااابت 1396-بهار  فصااا  در بخش این از محصاااوالت واردات دالري ارزش

شد  صدي 27.29ر ست  برخوردار در صد  همچنين.ا سبت  آن تغييرات در ص   به ن شته  ف ص  )گذ ستان  ف   منفي ،(1395-زم

     .باشد مي5.36
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 (رصد)د                                     1396 بهارجدول تغييرات ارزش دالري تجارت خارجي كشور در 

 /وارداتصادرات

 هاي عمده اقتصاديبخش

 1396 بهار واردات 1396 بهار صادرات

فص  رشد نسبت به 

 مشابه سا  قب 

شد نسبت به فص  ر

 قبلي

نسبت به فص   رشد

 مشابه سا  قب 

نسبت به فص  رشد 

 قبلي

 كشاورزي و شكار و جنگلداري
-28.56  -26.09  21.29  21.21  

 شيالت
80.16  -36.23  -22.17  -10.48  

 استخراج معدن
50.25  -1.15  74.36  10.88  

 صنعت
-5.17  -10.56  27.29  -5.36  

 


