
1 
 

خارجی تجارت  دالري  ارزش  جمهوري  (کاالیی) تغییرات  گمرك  آمار منتشره  اساس  کشور بر 
در بخش ایران  اقتصادياسالمی  مختلف  استخراج ( هاي  شیالت،  جنگلداري،  و  شکار  و  کشاورزي 

و صنعت) گازي) گاز جز نفت،ه ب معدن  و میعانات  طبیعی  چمدانی (گاز    1395 پاییز و تجارت 

  مقدمه
 به مربوط آمار عمده بخش کاالیی، تجارت خصوص  در .است  خدمات و کاال واردات و صادرات  دربرگیرنده خارجی تجارت
 و خام نفت تجارت به مربوط عمدتاً که کاالها سایر  تجارت آمار. شود می منتشر  ایران اسالمی  جمهوري گمرك توسط  آن

شین  و قطعات برخی و گاز و برق تجارت نفتی، هايفرآورده شتی  و هواپیما آالتما شد، می ک سط  با  عمتبو هايسازمان  تو
  .شودمی تهیه) کشتیرانی و هواپیمایی هايشرکت و گاز ملی شرکت نیرو، وزارت نفت، ملی شرکت(

ــاس بر گزارش این مار  اسـ جارت  آ ــر کاالیی  ت ــده منتشـ ــط شـ ــالمی جهموري گمرك توسـ   میعانات   بجز( ایران اسـ
و طبقه بندي محوري    .3RevISICاقتصادي  هايفعالیت رشته  المللیبین استاندارد  بنديطبقه قالب در و )”2709کد"گازي

  .استشده تهیه 1,1CPCمحصوالت 

ست  ذکر به الزم صادي     در شده  انجام بنديطبقه که ا شته فعالیتهاي اقت صوص ر   شته ر کنندهمنعکس گزارش، این در خ
ست،  کنندهوارد یا کنندهصادر  فعالیت شته  بیانگر واردات خصوص  در بلکه نی   خصوص  رد و خارجی کننده تولید فعالیت ر
  .باشدمی داخلی کننده تولید فعالیت رشته بیانگر صادرات

            جنگلداري و شکار و کشاورزي بخش
سبت  1395 پاییز فصل  در بخش این محصوالت  صادرات   دالري ارزش   2,21 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به ن

  .باشدمی 42,57مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي
        

  11,61رشد  کاهش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
  18,87مثبت ،)1395تابســتان فصــل( گذشــته فصــل به نســبت آن تغییرات درصــد همچنین .اســت  برخوردار درصــدي

          .باشدمی

            شیالت بخش
  88,48 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  .باشدمی 93,6مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي
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  85,44 رشد  کاهش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
  .باشدمی 54,52مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي

        

          معدن استخراج بخش
  23,24 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  .باشدمی 10,74مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي
        

  17,34 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
  .باشدمی 77,36مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي

        

            صنعت بخش
  13,66 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این محصوالت  صادرات  دالري ارزش

  .باشدمی 6,33منفی ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي
        

  18,79 رشد  افزایش از قبل سال  مشابه  فصل  به نسبت  1395 پاییز فصل  در بخش این از محصوالت  واردات دالري ارزش
  .باشدمی 46,89مثبت ،)1395تابستان فصل( گذشته فصل به نسبت آن تغییرات درصد همچنین .است برخوردار درصدي

       

  )رصد(د                                     1395  پاییزجدول تغییرات ارزش دالري تجارت خارجی کشور در 

  /وارداتصادرات
  هاي عمده اقتصاديبخش

  1395 پاییزواردات  1395 پاییزصادرات
فصل رشد نسبت به 

 مشابه سال قبل
نسبت به فصل شد ر

  قبلی
نسبت به فصل  رشد

 مشابه سال قبل
رشد نسبت به فصل 

  قبلی
 18,87 11,61- 42,57 2,21  کشاورزي و شکار و جنگلداري

 54,52 85,44 93,60 88,48 شیالت

 77,36 17,34- 10,74 23,24 استخراج معدن

 46,89 18,79 6,33- 13,66 صنعت

 


