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 معاونت توسعه صادرات

 دفتر توسعه صادرات کاال

 1395ماه  شهریور
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 تجارت خارجی در یک نگاه

 میلیون دالر 21706و   هزار تن 59132  :1395شش ماههکشور طی میعانات گازی کاال با احتساب  صادرات 

 از نظر ارزشی افزایشدرصد  6و   درصد از لحاظ وزن 25.5:    قبل نسبت به مدت مشابه سال تغییرات   

 1940 بهه ارز  گهاز طبیعهی مهاید شهده     ، میلیهون دالر  3496 بهه ارز  میعانات گازی قلم عمده صادراتی:  پنج 

میلیون دالر، روغن های سبک و فراورده های نفتهی بهه    836 ، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازیمیلیون دالر

 میلیون دالر 636 ارز  هب، پروپان ماید شده میلیون دالر 688 جز بنزین

 3998  : چین با بازار نخست صادراتی کشور پنجعهرا   دالر ، میلیهون    3401 میلیون دالر ، امارات متحده عربی 

.  میلیون دالر 1780 کرهجمهوری  میلیون دالر و 2321 ترکیه میلیون دالر ، 2976

 درصد   67 رات : سهم این بازارها از کل صاد

 درصد کاهش داشته است.  15 نسبت به مدت مشابه سال قبلکه  دالر  367 : متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی

   میلیون دالر  20308  هزار تن به ارز  15788:    1395شش ماههواردات کشور طی  

 ز نظر ارز  کاهشدرصد ا 2.6و   درصد از نظر وزن 8:  تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

     میلیهون   503 میلیهون دالر، لوبیها سهویا  بهه ارز      551پنج قلم عمده وارداتی به کشهور : ررت دامهی بهه ارز

دارای موتور پیستونی  وسایل نقلیهو میلیون دالر  432سواری میلیون دالر، قطعات خودرو478 برنج به ارز ،دالر

میلیون دالر    357

  میلیهون دالر ،   3457 میلیون دالر ، امهارات متحهده عربهی    4860 : چین با ارز پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور

  میلیون دالر 1122 و آلمانمیلیون دالر   1329 میلیون دالر ، ترکیه 1577 جمهوری کره 

   درصد   61کشور مذکور از کل واردات :   5سهم

  افزایش درصد 6  مدت مشابه سال قبل نسبت به دالر ؛ تغییرات 1286تن کاالی وارداتی : هر متوسط قیمت 

 95ماهه  ششارز   

 )میلیون دالر(

 94ماهه  ششارز  

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 6 20478 21706 صادرات غیر نفتی) کاال و میعانات گازی(

 10.6 16467 18210 (صادرات غیر نفتی) بدون میعانات گازی

 -2.6 20852 20308 واردات کاال

413301.6 42014 تجارت کل

1398374-474 تراز تجاری ) با احتساب میعانات گازی( 
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 به تفکیک بخش های عمده 1395صادرات غیر نفتی طی شش ماهه  

 ارزش: ميليون دالر   وزن: هزار تن        

 

 
 درصد تغییرات 1394شش ماهه    1395شش ماهه  

 ارزش وزن رزشا وزن ارزش وزن

 :صادرات غیر نفتی 
59132 21706 47131 20478 25 6 

89013496921040113-13- میعانات گازی                      

 18719869812195712853 22 پتروشیمی                      

16626726115369716281 صنعت                       
4147513220-11 فرش و صنایع دستی                      

2057152817941636157- كشاورزی                      
1282557685584095041 معدن                      

 سازمان توسعه تجارت گروه بندی توجه :آمار صادرات به تفكیك بخشها بر اساس 

 

 فصل اول 

 

 صادرات کاال
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 1395ساب  خدمات طی شش ماهه  بدون احت غیر نفتی  صادرات

 
 ارزش:میلیون دالر                                                                                                                  

 عملكرد هدف كل سال
درصد تحقق نسبت به 

 1395كل سال اهداف 

درصد تحقق نسبت به 

شش ماهه  اهداف 

1395 

50000  21706 43 87 

 ماخذ: آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ايران     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

 

 1395شش ماهه   طی نمودار مقایسه اهداف با عملکرد صادرات
 

  دالر ميليونارزش:

 
 

 

 1395در شش ماهه سال  ده قلم عمده صادراتی 

 
 رتبه در

شش 

 95ماهه 

 ارزش صادرات در عنوان كاالها

 95شش ماهه 

 ر() میلیون دال

درصد سهم 

ارزشی از كل 

 صادرات

 قیمت پایه

 ) هر تن به 

 دالر(

درصد تغییرات 

قیمت پایه نسبت 

 94شش ماهه  به

 درصد تغییرات

 ارزش نسبت به 

 94شش ماهه 

 -13 -10 393 16.1 3496 میعانات گازی 1

 100 - 465 8.9 1940 گاز طبیعی ماید شده  2

3 
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای 

 گازی شكل ماید شده 
836 3.9 484 44- 29- 

4 
سایر روغنهای سبک و فرآورده ها بجز 

 بنزین
688 3.2 357 50- 109 

 -22 -28 364 2.9 636 پروپان ماید شده  5

6 
محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج 

 تخت فقط گرم نوردشده. بصورت طومار 
474 2.2 622 15- 9- 

 -1 -13 194 2.1 448 متانول 7

 -27 -3 1163 2.0 439 پلی اتیلن گرید  8

 -20 -25 392 1.9 405 بوتان ماید شده  9

 -12 -16 265 1.8 395 اوره حتی به صورت محلول در آب 10

-18 399 45 9757 جمع ده قلم  10 

    

 .ه استشد نفتی با احتساب میعانات گازی در نظر گرفته صادرات غیر ،درصد سهم ارزشی  برای محاسبه *
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 1395بر اساس کدهای چهار رقمی طی شش ماهه    صادراتی عمده  اقالم

 
رتبه در 

 شش ماهه 

95  

 ارزش صادرات در عنوان كاالها كد تعرفه

  95شش ماهه  

 ) میلیون دالر(

درصد سهم 

ارزشی از 

  كل صادرات

 درصد تغییرات

ارزش نسبت به 

 94شش ماهه  

1 27113826 وتان و...(گازهای نفتی ) پروپان و ب17.652

349616.1100 میعانات گازی 2709 2

3 39011453 پلیمرهای اتیلن6.72-

4 27101084 های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی روغن5.035

5 2905)...682 مشتقات هالوژنه )متانول و3.117

6 2902676 ..(هیدروکربورهای حلقوی )بنزن ، پارازایلین3.113-

7 7208496 محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد2.310-

8 3102417 کودهای معدنی و شیمیایی، ازته1.98-

9 0802)...388 میوه های سخت پوست) پسته، بادام و1.86

10 2713377 قیر نفت1.745-

 57 59 12894 جمع ده قلم 
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 1395به تفکیک فصول عمده کتاب مقررات طی شش ماهه   صادرات

 
رتبه در 

شش ماهه  

95  

شش  ارزش در فصلعنوان 

  95ماهه  

 ) میلیون دالر(

درصد سهم 

ارزشی از كل 

 * صادرات

 درصد تغییرات

ارزش نسبت به 

 94 شش ماهه 

های معدنی و  های معدنی، روغن سوخت - 27فصل   1

 های معدنی ا؛ مواد قیری؛ موممحصوالت حاصل از تقطیر آنه
9507 43.8 16 

 0.2 10.6 2304 مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد - 39فصل   2

 -7 8.0 1739 محصوالت شیمیایی آلی - 29فصل   3

 13 6.2 1349 چدن، آهن و فوالد - 72فصل   4

های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست  میوه - 08فصل   5

 خربزه 
779 3.6 4 

 50 2.1 450 سنگ فلز، جو  و خاکستر - 26فصل   6

 -8 1.9 417 کهههههودهها - 31فصل   7

نمک؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و  - 25فصل   8

 سیمان
404 1.9 12- 

 606 1.8 392 مس و مصنوعات از مس - 74فصل   9

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل  - 04فصل   10

 طبیعی
342 1.6 8- 

 11 81.5 17684 جمع ده قلم

 بر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ايران TISماخذ: سيستم 

 

 .شده است نفتی با احتساب میعانات گازی در نظر گرفته صادرات غیر ،درصد سهم ارزشی  برای محاسبه *
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 1395مهمترین بازارهای هدف  کاال طی شش ماهه سال  

 
در رتبه 

شش ماهه 

95  

 نام كشور

شش ارزش صادرات در 

 95ماهه 

 ) میلیون دالر(  

درصد سهم ارزشی 

 از كل صادرات

 درصد تغییرات

شش ارزش نسبت به 

 94ماهه 

 2 18.4 3998 چین 1

 -19 15.7 3401 امارات متحده عربی 2

 -3 13.7 2976 عرا  3

 9 10.7 2321 ترکیه 4

 716 8.2 1780 جمهوری کره  5

 0 6.3 1370 هند 6

 -8 5.4 1163 افغانستان 7

 -24 2.5 552 ژاپن 8

 30 1.7 376 پاکستان 9

 87 1.7 363 عمان 10

كشور ده جمع  18300 84 5 

               

 .احتساب میعانات گازی استفاده شده است ااز رقم صادرات غیر نفتی ب ،درصد سهم ارزشی  برای محاسبه *

 

 

 1394-1395تفکیک گروه های اقتصادی طی شش ماهه  سالهای کاال به  صادرات

 
   1395شش ماهه      1394شش ماهه   درصد تغییرات

 صادرات
 وزن ارزش

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزارتن(

 OICهمكاری اسالمی  28786 12068 20426 9851 41 23

 ECOسازمان همكاری اقتصادی  9330 4636 5108 2935 83 58

 PGCCشورای همكاری خلیج فارس  10318 3920 6428 3300 61 19

 CISکشورهای مستقل مشترك المنافد  2354 1068 2108 913 12 17

 EUاتحادیه اروپا  900 808 652 716 38 13

19 109 284 542 338 1135 
کشورهای عضو همكاری جنوب شر  آسیا 

ASEAN 

 ج.ا.ايرانبر اساس آمار مقدماتی گمرگ  TIS ماخذ: سيستم
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 1394-1395طی  شش ماهه  سالهای  به تفکیک گروه های اقتصادی کاال نمودار صادرات

 
 ارزش: ميليون دالر                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

 1395طی شش ماهه   بازارهای پیرامونی به تفکیک  کاال صادرات
 

 بازارهای پیرامونی

 در  ارزش

شش ماهه  

95 

 ) میلیون دالر(

درصد سهم از كل 

 * صادرات

درصد سهم از كل 

به  صادرات

 بازارهای پیرامونی

رات ارزشی درصد تغیی

شش ماهه   نسبت به

1394 

 كشورهاي عربی

 PGCC 3920 18.1 32.8 20شورای همكاری خلیج فارس   

 3- 26.2 14.5 3138 یمن(-عراق-سوریه-اردن-)لبنانسایر كشورهای عربی 

 9 59.0 32.5 7059 جمع کشورهاي عربي

 

 12- 4.2 2.3 508 آسیای میانه 

 11- 0.7 0.4 82 اروپائی 

 96 4.0 2.2 478 قازقف 

 17 8.9 4.9 1068 جمع کشورهاي مشترك المنافع 

 147 32.0 17.6 3829 )افغانستان،تركیه، پاكستان( سایر بازارهای پیرامونی 

 33 100 55.1 11956 جمع كل بازارهای پیرامونی 

 6 - 100 21706 جمع كل صادرات 

 ايرانبر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا. TISماخذ: سيستم 

 .احتساب میعانات گازی استفاده شده است ، از رقم صادرات غیر نفتی بادرصد سهم ارزشی  برای محاسبه *
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 بازارهای پیرامونی به تفکیک  کاال صادراتنمودار درصد سهم ارزش 

 1395طی  شش ماهه  
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 کشاورزی گروه 



 12   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

 
 
 

 آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه کشاورزي خالصه تحليل 

  1395ماهه سال   6طي 

 

 

 

 

 

هزار تن صوورت    2061به وزن و   دالر  ونیلیم  1560به ارزش  1395ماهه سال   6 یصادرات اقالم عمده کشاورزی ط زانیم

درصود    15 یو بوه حاواو وزنو   کاهش داشوته   یدرصد از نظر ارزش 3 پذیرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

 داشته است.   افزایش

 

 
 

 

 

 
  1395ماهه نخست  سال  6عملكرد صادرات اقالم عمده محصوالت کشاورزي طي

 و مقایسه آن با  مدت مشابه سال قبل
 وزن: هزارتن    رزش: میلیون دالرا                                                        

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394ماهه سال 6 1395ه سال ماه 6

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 20 -14 1297 518 1558 442 میوه و تره بار

 21 19 33 318 40 380 و مغز پسته پسته

 1 2 116 328 117 334 ماصوالت حیوانی

 52 42 23 72 35 102 آبزیان

 -10 3 40 86 36 89 کشمش

 0 -1 )تن(  56 83 )تن(  56 82 زعفران

 -7 -26 74 107 69 79 خرما

 7 -49 186 69 200 35 سیب زمینی

 -50 -25 4 16 2 12 گل و گیاه

 -67 -74 12 19 4 5 چای

 15 -3 1785 1616 2061 1560 جمع  اقالم عمده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضی کاکاوند
 شاورزیروه محصوالت کگرییس 

مهمترین ماصوالت عمده بخش صادراتی بخش کشاورزی شامل پسته و مغز پسته، میوه های تازه، 

 ماصوالت حیوانی، زعفران، کشمش، سیب زمینی، خرما و ماصوالت آبزیان میباشند
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میلیوون    380از  حاواو ارزش     95ماهه سوال   6میزان عملکرد صادرات این ماصول طی 

هزارتن گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبول    40دالر  و به  حااو وزنی 

 درصد افزایش  داشته است.   21درصد  و از  نظر وزنی  19از  نظر  ارزشی 
 

 

 

 

  ارایه راهكار جهت بهبود روند رشد:

 و مقررات اطالع رسانی موثر به صادرکنندگان در رابطه با منابع موجود بانکی و ضوابط-

 ایجاد تنوع بیشتر در تسهیالت اعطایی بانک ها-

 زمان اعطای تسهیالت صادراتی متناسب با نیاز صادرکننده و تسهیل بازپرداخت-

 بانک توسعه صادرات ایران نسبت به اجرای طرح هجینگ براساس نرخ ارز در بازار آزاد اقدام نماید-

 صورت پذیرد.ارزیابی وثائق ملکی بر اساس قیمت های روز -

 

 

               

 کشمش
 

 

میلیون دالر و   89میزان صادرات کشمش از نظر ارزش   1395ماهه سال  6طی  

هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه ساال ذشتا ه از     36به لحاظ وزنی 

 درصد کاهش  دات ه است.  10درصد افزایش و  از نظر وزنی   3لحاظ ارزتی 

 

 

 جهت بهبود روند رشد: ارایه راهكار

  کنی پاک کشمش کارخانجات نمودن مدرن و تجهیز-

 کشمش زمینه در موجود استانداردهای اصالح-

 و فرآوری قیمت تمام شده و هزینه های لجستیک ، بسته بندیکاهش  -

 استان( به محوریت استان قزوین  8ایجاد کنسرسیوم صادراتی کشمش ) -

ازبکستان( به منظور دسترسی آسانتر به بازارهای اروپایی و  -خارج از کشور )ارمنستان ایجاد انبار توزیع کشمش در -

 روسیه

 ایجاد تشکل صادراتی منسجم و قوی -

 پسته و مغز پسته

 و هندو هندآلمان ، امارات ، هنگ کنگ ،عراق آلمان ، امارات ، هنگ کنگ ،عراق عمده بازارهاي هدف صادرات این محصول عبارتنداز: 
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 آبزیان
  102از نظر ارزشی بمیزان   1395ماهه سال   6میزان صادرات انواع آبزیان طی 

تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه هزار  35میلیون دالر و از نظر وزنی 

درصد افزایش  داشته  52زنی درصد و از نظر و 42سال قبل  از نظر ارزشی 

 است.

 

 

 ارایه راهكار جهت بهبود روند رشد:

 باشد بازار نظر مورد بنحوی که بازاریابی و فرآوری و آوری عمل سیکل اصالح

 ... و اینترنت ها، رسانه نظیر یغاتتبل و رسانی اطالع نوین روشهای از گیری بهره

 
 

 

 

 میوه و تره بار
 
میلیون دالر  و  به   442به ارزش   1395ماهه سال  6صادرات انواع میوه تازه طی 

هزارتن  صورت پذیرفته است که در مقایسه با مودت مشوابه سوال     1558میزان 

ایش  یافتوه  درصد افوز  20و  از نظر وزنی  کاهشدرصد   14گذشته از نظر ارزشی 

  است.

 

 علل کاهش:

 افزایش هزینه های حمل و نقل هوایی حمل و نقل)داخلی و خارجی(

 نوسانات نرخ ارز  و مشکالت نقل و انتقال ارز

 مشکالت مربوط به ورود موقت کارتن به منظور بسته بندی میوه

 سیب درختی، گیالس، زردآلو ، انگور و ... میباشد.افزایش هزینه های بسته بندی عمده ترین مشکالت صادرات انواع میوه از قبیل  

   ترکیه  ترکیه  ،روسیه و ،روسیه و اسپانیا اسپانیا ، ، عراق عراق ، ، امارات امارات   : :  عبارتنداز: محصول نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع
 

 و امارات  تایلند  چین، ، ویتنام، کویت،  عراق محصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع



 15   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

 

 ارایه راهكار:

 کمک به ایجاد  انبار و سردخانه های مجهز برای نگهداری در مناطق تولید و مبادی خروجی 

 نهایی نمودن پایانه های صادراتی در حال احداث
 توجه به ایجاد زیر ساختها جهت صادرات محصول بصورت بسته بندی

 رهای مناسب جهت نگهداری محصول در بازارهای هدفایجاد انبا

 تخصیص تسهیالت جهت خرید کانتینر های یخچال دار 

 

 

 

 

 محصوالت حیوانی                               
 

از  نظور  ارزشوی بوه     1395ماهه سوال   6میزان صادرات ماصوالت حیوانی  طی 

ار تن بوده است که در مقایسه هز 117میلیون دالر و  از حااو  وزنی   334میزان  

 افوزایش درصود   1درصد و از نظر وزنی    2با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 

داشته است. ماصوالت حیوانی شامل انوواع  حیوانوات زنوده، گوشوت، احشوا       

 خوراکی، روده، تخم مرغ و... می باشد.

 :موضو ع مهم 
 

به دلیل  ) خصوصا محصوالت حیوانی نظیر مرغ ، تخم مرغ ، روده و ...( زیدر حال حاضر صادرکنندگان تخصصی کاالهای کشاور
ها در پرداخت تسهیالت بانکی و عدم تامین مالی به موقع سرمایه در گردش و اعمال  های داخلی ناشی از محدودیت افزایش هزینه

تی مواجهند. چالش دیگر در مسیر توسعه ها، در مسیر انجام تعهدات صادراتی خود با مشکال مقررات دست و پاگیر برخی دستگاه
های کالن صادراتی است. نگاه کالن دولت  های تولیدی با سیاست ها و برنامه کشورمان عدم تطابق سیاست محصوالت مذکور صادرات 

 به تولید با رویکرد صرفا تامین نیاز داخلی نبوده و نیست

 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 ترکیهترکیه  ،آذربایجان ،آذربایجان   روسیه روسیه ، ،   افغانستان افغانستان ، امارات، ، امارات، عراق عراق محصول عبارتنداز:  نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع   

 

 عراق،آلمان ،افغانستان ، لهستان،ترکیه و ایتالیا  عبارتنداز: محصول نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع
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 زعفران 

 
میلیون دالر و به   82از نظر ارزش   1395ماهه سال   6صادرات زعفران طی 

  1تن بوده است. در مجموع صادرات زعفران از حااو ارزشی  56حااو وزنی 

 .داشته  استن تغییریو از نظر وزنی  کاهش داشته  درصد

 

 علل کاهش:

 باال بودن تعرفه واردات کشورهای هند و چین 

 و منطقه ای نبود برند واحد ملی

 

 ارایه راهكار:

 کاهش و یا حذف تعرفه ورود زعفران ایران به کشورهای هدف از جمله هند و چین می باشد.

 حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد و توسعه خطوط سورت و بسته بندی صادراتی در مبادی توحید

 
 

 

 

 

 

 خرمـا                

 
ماهوه    6صوادرات خرموای توازه و خشو  طوی       براساس آمار موجوود، میوزان  

هوزارتن    69میلیوون دالر  و  از حاواو وزنوی     79از حاواو ارزشوی     1395سال 

 26بوده اسوت کوه نسوبت بوه مودت مشوابه سوال گذشتووه  از حاواو ارزش          

  درصد کاهش  داشته است.    7درصد و  از حااو وزنی حدود 
 

 

 علل کاهش:
 

 و فرآوری نه های حجستی  ، بسته بندیباال رفتن قیمت تمام شده و هزی

 دار سردخانه کانتینرهای خصوصاً خارجی و داخلی نقل و حمل های هزینه افزایش

 ارایه راهكار:

 برنامه ریزی جهت کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش عمر ناوگان حمل و نقل منطقه

 

 و افغانستان  و افغانستان    امارات، اسپانیا، چین،  هنگ کنگامارات، اسپانیا، چین،  هنگ کنگ عبارتنداز: محصول نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع
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 برند منطقه ای  و برند بنگاهی–برند سازی  با دیدگاه برند ماصوحی 

 و رسانی اطالع و خارجی بازارهای نیاز و عالقه مورد صادراتی خرمای انواع شناسایی و بررسی

 صادراتی و بازارپسند های واریته انواع سمت به توحید و کاشت هدایت

 

 

 

 

 

                          

 سیب زمینی     
 

                                             
میلیون دالر  و به حااو  35به ارزش   1395ماهه سال  6ول طی صادرات این ماص

هزارتن و بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر   200وزنی  

  داشته است.  افزایشدرصد  7و  از نظر وزنی کاهش درصد   49ارزشی 

 

 علل کاهش:

 مختلف های اندازه در غیریکنواخت صدورماصوالت -

 ماصول داخلی قیمت و توحید دشدی نوسانات -

 

 ارایه راهكار:

 داشت خواهد پی در را بازار ،ثبات داخلی بازار کنترل و ماصول توحید در هراستان سهم میزان تعیین

برای تقویت و پایداری طرح استمرار توحید ماصول سیب زمینی و ماندگاری ماصول ایران در بازارهای هدف 

 ضرورت دارد:

رزی برنامه راهبردی و عملیاتی توحید سیب زمینی را برای تأمین مستمر بازارهای وزارت جهاد  کشاو

 .خارجی با کنترل فرآیند کمی و کیفی توحید و حفظ سهم بازار مصرف تدوین و اجرایی نماید

بخشی از اراضی سیب زمینی کشور با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت صادرکنندگان  

 و واریته های صادراتی اختصاص یابد. بایستی به کشت اقالم 

 

 

 آذربایجانآذربایجانو و   ، کویت ، افغانستان ، کویت ، افغانستان   عراق، ،  ترکمنستانعراق، ،  ترکمنستان محصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع 

 هند ، قزاقس ان ، ترکیه ، پاکس ان و عراقهند ، قزاقس ان ، ترکیه ، پاکس ان و عراق ماصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع
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 چای                                                                                      

میلیون دالر و به حااو    5از نظر ارزشی   1395ماهه سال  6طی  صادرات چای

قبل از نظر ارزشی هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال   4وزنی 

 درصد کاهش داشته است. 67درصد و به حااو وزنی  74

 

 علل کاهش:

 .است مخدوش نموده نیز را ماصول صادرات و داخلی بازار وضعیت آن توجه قابل حجم که کشور به ماصول گسترده قاچاق

 ماصول این برای صادراتی بازارهای مادودیت

 صادرات بازارهای در آن قیمت باتث عدم و خش  چای گمرکی تعرفه بودن باال

 

 ارایه راهكار:

برند سازی و ارتقای کیفیت این ماصول در جهات مختلف برای شناساندن و 

 معرفی ویژگیهای مناصر بفرد چای ایرانی

تدوین سند راهبرد کالن ملّی برای صنعت چای کشور و توجه خاص به این صنعت 

 ش کشاورزیبعنوان ی  صنعت ارزآور و استراتژی  در بخ

ل در چارچوب بندی این ماصوهدایت برنامه های توحید، فرآوری و بسته

 استانداردهای صادرات

حمایت و تشویق در جهت  مشارکت فعاالن تخصصی و متخصصین با تجربه جلب

 در باث توحید و فرآوری

کم  به جلب سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و توحیدکنندگان 

 افزوده چای ایرانی برای ارتقای عایدات اقتصادی آن به ایجاد ارزش

موجودی ناوی که سیاستگذاری برای حمایت از توحید چای در کل فرآیند به 

 سنواتی در انبارها به حداقل برسدساحیانه چای 

بنگاههای صادراتی و تشویق آنها به خرید حذف تدریجی خرید تضمینی با تقویت 

 توافقی چای

چای برای افزایش کیفی فرآیند داشت و برداشت ماصول با باغداران کم  به 

 در جهت حفظ زنجیره ارزش این ماصول قابلیت صادرات،
  
 ازبکستان ، ترکیه و ترکمستان  ازبکستان ، ترکیه و ترکمستان  تاجیکستان، تاجیکستان،  محصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع 
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 گل و گیاه

میلیون    12از نظر ارزشی   1395ماهه سال  6طی  گل و گیاهان زینتی  صادرات

بل هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال ق  2دالر و به حااو وزنی 

 درصد کاهش داشته است 50درصد و به حااو وزنی  25از نظر ارزشی 

 علل کاهش:

 هوایی حمل کرایه نرخ گرانی     

 خارجی بازارهاي با نیاز متناسب حمل، و تولید زمانبندي تنظیم به مربوط مشکالت      

 .مشترك تژياسترا یک از عدم پیروي و جهانی بازارهاي به ایرانی صادرکنندگان انفرادي ورود

 بازارهاي در رقابت شدن و فشرده تر گیاه و گل صادرات عرصه در نوپا و جدید کشورهاي حضور

 جهانی

 ارایه راهكار:

 ایجاد شبكه منسجم زنجیره تامین در واردات،تولید و صادرات گل و گیاه کشور-1

 تقویت شبكه حمل و نقل سرید و مكانیزه برای جمد آوری محصول و صادرات آن-2

 مدرن سازی زیرساختهای تولیدگل و گیاه نظیرگلخانه های نسل جدید برای تولید انبوه گل شاخه بریده-3

بسترسازی وحمایت دولت برای مشارکت سرمایه گذاران و خریداران خارجی در فرآیند تولید و صادرات -4

 گل و گیاه ایران

اتی تهران و تنكابن بمنظورتامین نیاز ضرورت تكمیل و بهره برداری هرچه سریعتر پایانه های صادر -5

 و روسیه  CISبازارهای مصرف درحوزه خلیج فارس،اروپا،

برای فعال شدن ناوگان حمل هوایی گل وگیاه به مقاصد مختلف از مبادی  بخش دولتی و خصوصیحمایت -6

 اصلی تولید نظیر تهران،اصفهان،کرمان، شیراز و مشهد

ستای ایجاد هاب توزید گل و گیاه ایران به مناطق مختلف جهان در در را بخش دولتی و خصوصیحمایت -7

 کشورامارات و روسیه

تامین تسهیالت ارزان قیمت برای خرید هواپیمای باری توسط بخش خصوصی جهت حمل گل و گیاه صادراتی -8

 کشور

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 و افغانستان  ترکمنستان ،عراق ،ویتنام ،آذربایجان محصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یارهامده بازع
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ییگروه      صناعی غذا
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 خالصه 

 یي خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه صنایع غذا

 1395شش ماهه نخست سال 

 

 

 

 

 

محصوالت م نوع صنایع غشایی به جهت ایجاد ارزش افزوده باالتر نسبت به محصوالت کشاورزي داراي مزیت 

درصدي در  21با افزایش  1390بیش ري در صادرات می باتند. صادرات محصوالت صنایع غشایی کشور طی سال 

میلیون دالر و از نظر  1575از نظر ارزتی  1391ت این صنعت در سال میلیون دالر رسید .صادرا 1552ارزش ، به 

صادرات به ارزش  1392هزار تن بوده است که بیانگر روند صعودي آن می باتد. لیکن طی سال  7/949وزنی 

هزارتن رسیده است. م عاقب اعالم عوارض و ممنوعیت ها در این  1027میلیون دالر و به وزن تقریبی  1760

این محدودی ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت( با رکود  27/6/1392)که در تاریخ  1391آبانماه سال  بخش از

درصد کاهش نشان داده است.  در سال  9درصد و از نظر وزنی  3به لحاظ ارزتی  92مواجه تد. درن یجه در سال 

ی روند کاهشی دات ه است. در   سال درصد از نظر وزن 4درصد از نظر ارزتی  و  2صنایع غشایی کشور با   93

درصد 0.03میلیون دالر صادرات دات ه که از نظر ارزتی با   1801.7محصوالت صنایع غشایی از نظر ارزتی  1394

درصد کاهش صادراتی  19هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه با  993.7کاهش دات ه و از نظر وزنی نیز 

 روبرو بوده است .

% 2.4با افزایش  1394در مقایسه با سال  1395حصوالت صنایع غشایی کشور طی تش ماهه اول سال صادرات م 

هزار تن دست  599% درصدي به 0.8میلیون دالر رسید. واز نظر وزنی با افزایش  1002.5درصدي در ارزش ، به  

 یاف ه ایم. 

 

 

 

 

 فرشید زهدی
یی  رسیی گروه صناعی غذا

 

 افزئه نوروزی
یی  رسیی گروه صناعی غذا
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 1395طي شش ماهه اول سال عملكرد صادرات محصوالت صنایع غذایي 
 

 
 

 فرآورده های لبنی: 
موانع صادراتی و   با توجه به ارتقا  سطح کیفی توحیدات حبنی کشور و انطباق با استاندارد های بازار هدف ، رفع

 روان سازی فرایند 

 گروه کاالیی
سهم ارزشی از کل  درصد تغییرات 1394سال 1395سال

صنایع  صادرات
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش ٪(غذایی )

 30.5 -%6 -%3.8 225 318 211.3 306 فرآورده هاي لبنی

بیسکویت، نان، تیرینی و 
 انواع تکالت

214.6 89.8 207.1 92.1 3.6% 2.4%- 21.4 

 8.5 %19 %23.8 29.3 69.5 34.9 86.1 کنسروانواع کمپوت و 

 9 -%5.7 -%16.2 62.6 108.3 66.2 90.7 رب ذوجه فرنگی

خمیرهاي غشایی، 
 ماکارونی و خمیر مایه

24.2 27.1 25.7 28.7 5.8%- 5.5%- 2.5 

 4.1 %3.2 -%6.5 33.4 44.2 34.5 41.3 انواع کنسان ره و آبمیوه

محصوالت خوراکی 
 ذوناذون

123.1 42 98.7 45 24.7% 6.4%- 12.3 

 1.7 -%13.6 %3.5 15.4 16.7 13.3 17.3 آب معدنی و آتامیدنی

 3.7 %30 %12 18.5 33.1 24 37.1 فرآورده هاي غالت

 3.4 %76.2 %43.6 13.5 24.3 23.8 35 روغنهاي نباتی

قند و تکر و فرآورده هاي 
 آن

12.3 23.1 19.2 24.3 36%- 5%- 1.2 

 0.6 %5 %5 2 6.2 2.1 6.5 اتاسانس ها وعرقی

 0.30 -%22.2 -%35.5 0.9 4.5 0.7 3 عسل

 0.52 %57.5 %77 4 3 6.3 5.3 نوشیدنی ها

 100 0.8 2.4 594.7 978.6 599 1002.5 جمـع کل

 ا رزش: میلیون دالر              

 وزن  : هزارتن    

 وزن: هزارتن                              

 

 
 ا رزش: میلیون دالر              

 وزن  : هزارتن    

 وزن: هزارتن                              
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 211.3میلیون دالر به وزن  306از نظر ارزشی جمعاً به میزان  1395ماهه سال  ششصادرات ماصوالت حبنی طی 

درصد و از حااو  وزنی نیز  با  3.8بترتیب از نظر ارزشی معادل  94هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال 

 برو بوده است. درصد کاهش صادرات رو 6

 مقایسه ارزش صادرات  در بازار عمده هدف صادراتي محصوالت لبني    

 )ميليون دالر(    

 
  

  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 ینی و انواع شکالت : انواع بیسکوئیت ، نان شیر
میلیون دالر بوه   214.6هزارتن انواع شیرینی، شکالت و بیسکوئیت به ارزش  89.8،  1395ماهه نخست سال شش 

درصود   به حااو و افزایش  درصد ارزشی 3.6خارج ازکشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

ده بازارهای صادراتی این ماصوالت کشورهای عراق و افغانسوتان  کاهش صادرات روبرو بوده است. عم%2.4وزنی با 

 می باشند.

 انواع بيسكوئيت، شيریني و شكالت    مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي  عمده هدف صادراتي

 )ميليون دالر( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 انواع کمپوت و کنسرو:

میلیون دالر و از نظور   86.1، صادرات انواع کمپوت و کنسرو، براساس ارزشی معادل 1395ماهه نخست سال    ششطی 

را   افوزایش درصود وزنوی    %19و درصد ارزشی %23.8هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  35وزنی 

 می دهد.  نشان

 94سال 95سال کشور

 271.5 252.8 عراق

 27.7 35 افغانستان

 5.1 9.5 پاکستان 

 4.9 0 ترکیه

 2.4 3.4 سوریه

 94سال 95سال کشور

 108.1 113.5 عراق

 66.8 65.3 افغانستان

 5.6 15 پاکستان

 4.4 5.4 آذربایجان

 4.5 3.4 ترکمنستان
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با توجه به توحید ماصوالت مرغوب از مرکبات کشور و تامین مواد اوحیه توحید با قیمتهای متعادل ، زمینه رشد صادراتی 

 این بخش از صنعت غذایی کشور فراهم خواهد شد.

 

 مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادراتي انواع کمپوت و کنسرو

 )ميليون دالر(

      

 

 

 

 

 

 

 رب گوجه فرنگی:

هوزار تون در    66.2میلیوون دالر ارزش بوه وزن     90.7با  ،   1395ماهه نخست سال  ششطی صادرات رب گوجه فرنگی 

%درصدافزایش  از حااو وزنی صادرات را نشان می دهود.  5.7کاهش  و % از حااو ارزشی 16.2مقایسه با مدت مشابه سال 

توحید رب گوجه فرنگی متأثر از  تغییرات میزان توحید گوجه فرنگی کشور و نیز قیمت گوجه فرنگی در کشور می باشد.  با 

همچنوین   توجه به نوسانات توحید صیفی جات در ساحهای اخیر و افزایش قیموت داخلوی ماصوول رب گوجوه فرنگوی و     

مشکالت تبادل ارز و حمل و نقل در حوزه صادرات تمایل به توزیع داخلی این ماصول نسوبت بوه صوادرات آن افوزایش     

یافته است. به نظر میرسد بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی های کوچ  مناسب مصرف کننده نهایی بازار داغ توری  

 ان داخلی نیز در آینده احتماالً بیشتر به این سمت و سو خواهد بود. داشته باشد و حذا حرکت توحیدکنندگان و صادرکنندگ

 

 

رب گوجه فرنگي مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادراتي  

 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 94سال 95سال کشور

 38 48.2 عراق

 20.7 24.8 افغانستان

 1.1 4.4 روسیه

 0.8 2.2 پاکستان

 2.8 0.5 ترکیه

 94سال        95سال کشور

 68.6 58.7 عراق

 28 26.8 افغانستان

 4 1.7 روسیه

 3.7 0.6 امارات متاده عربی

 0.3 0.5 کویت
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 یر مایه :مخمیرهای غذایی ، ماکارونی و خ
هزارتن انواع ماکاارونی و محصاوالت   27.1،  1395طی تش  ماهه نخست  سال  

میلیون دالر به خارج از کشور صادر ذردیده است که نسابت   24.2مشابه به ارزش 

%درصاد  5.5% و به لحااظ وزنای نیاز    5.8به لحاظ ارزتی  94به مدت مشابه سال

رات دات ه است. صنعت ماکارونی یکی از صنایع نوین در حوزه صانعت  کاهش صاد

غشا می باتد که در حال حاضر محصوالت م نوعی با ارزش افزوده باال تولید و صادر 

میکند و با بازاریابی وسیاع، سهم مناسبای از بازارهاي منطقاه اي را از آن کشااور   

تا تأمین مواداولیه اساسی ایان   نماوده است. لشا بایس ای تمهیداتی اندیشیده تود

صنعت در بخش صادرات بویژه تامین آرد یا ذندم بصورت ورود موقات باا تارای     

 مطلوب تري انجام ذیرد. 

 

 خميرهاي غذایي،ماکاروني و خميرمایه مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادراتي

 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

ــواع  ان

 و آبمیوه ها :  کنسانتره

ميليون دالربه خاار  از   41.3هزارتن انواع آبميوه و کنسانتره ميوه جات به ارزش  34.5،  1395شش ماهه نخست سال 

% 3.2رصدکاهش  و از لحاظ وزنای  % د6.5از لحاظ ارزشی  94کشور صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال 

 افزايش  صادراتی داشته ايم 

نوسانات توليد محصاوالت کشاورزي در سال هاي مختلف به داليال گوناگون و افازايش هزيناه هااي تولياد بصاورت      

امل، ساالنه، از جملاه مهمتارين نگرانی هاي توليد و صادرات محصوالت اين گروه می باشد که با تاثيرپذيري از اين عو

 وضعيت صادرات اين محصوالت در سالهاي مختلف افت و خيزهايی داشته است. 
 

 

 94سال 95سال کشور

 9.7 14.2 افغانستان

 6.6 6.2 قعرا

 4.6 0.8 سوماحی

 1.4 0.4 ترکمنستان
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 انواع کنسانتره و آبميوه ها مقایسه ارزش صادرات  در بازار عمده هدف صادراتي
 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

 

 آب معدنی و آشامیدنی:

هازارتن باه ارزش    13.3،  1395طی تش  ماهه نخست ساال  صادرات آب معدنی و آتامیدنی  

% درصد 3.5، به لحاظ ارزتی با 94میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال   17.3

الزم باه ککار اسات     سات. % درصد کاهش صادراتی روبرو بوده ا13.6افزایش و از لحاظ وزنی  با 

باتوجه به افزایش ظرفیت تولید در برخی واحدهاي تولیدي کشور و نیز حضورترکاي  بین المللی با 

خرید سهام ترکت هاي مهم داخلی کشور در آیناده نزدیا ، تيییار روناد فعلای صاادرات ایان        

به مشکالت تامین محصوالت دور از ان ظار نخواهد بود.از جمله عوامل کاهش روند صادرات می وان 

مواداولیه تولید بطري و همچنین ترای  سخت بازار هدف در قبول اس انداردهاي آب معدنی ایاران  

بر تمرد. همچنین افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل کاهش صادرات واحد هاي تولید باید در نظر 

 داتت.

 
 

 شاميدني آب معدني و آ مقایسه ارزش صادرات   در بازار عمده هدف صادراتي
 )ميليون دالر(     

 

 

  

 

 

 

 محصوالت صنعت آرد :
 37.1، صادرات محصوالت صنعت آرد ، براساس ارزتای معاادل     1395طی تش ماهه نخست سال  

% درصد 12هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از  23.9وزنی میلیون دالر و از نظر 

 94سال 95سال کشور

 14.7 4.5 ترکیه

 9.5 6.5 عراق

 8 12.4 افغانستان

 3.1 10 پاکستان

 0.9 1.6 روسیه

 94سال    95سال کشور

 11.4 11 عراق

 0.4 1.7 حبنان

 3.3 1.5 افغانستان

 0.06 1 آذربایجان

 0 0.9 پاکستان
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 45% درصد وزنی افزایش برخوردار بوده است. ممنوعیت واردات ذندم و غیر فعاال باودن   30ارزتی و 

درصد از ظرفیت کارخانجات تولید آرد در کشور از جمله موانع مهم در امر تولید آرد صاادراتی در کشاور   

اتد . قیمت نهایی تمام تده در ایران با توجه به ذندم تحویلی به کارخانجات تولید آرد ، مانع حضور میب

 در بازار هاي هدف صادراتی با قیم ی رقاب ی میباتد.

 

 محصوالت صنعت آرد مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي عمده هدف صادراتي
 )ميليون دالر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روغن نباتی:

با توجه به محدودیت ورود موقت روغن خام تصویه نشده و 1395صادرات روغن نباتی طی تش ماهه نخست سال    

میلیون دالر  35است به لحاظ ارزش معادل محدودیت ورود روغن پالم جهت اس فاده در روغن خوراکی صادراتی ،توانس ه 

%درصد افزایش 43.6،   1394هزار تن صادرات دات ه باتد که در مقایسه بامدت مشابه درسال 23.8و از نظر وزنی 

 %درصدافزایش صادراتی دات ه است. 76.2ارزتی و از لحاظ وزنی
 

 اتيانواع روغن نب مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي عمده هدف صادراتي
 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

  قند و شکر و فرآورده های آن :

میلیاون دالر و باه    12.3، صادرات قند و تکر و فرآورده هااي آن، باه ارزش    1395طی تش ماهه نخست  سال  

%درصاد  وزنای   5%درصاد ارزتای و   36، از 94که در مقایسه با مدت مشابه ساال   هزار تن بوده است23.1میزان 

باکاهش  صادرات روبرو بوده است. الزم به ککر است کاهش  ویا کندي روند صادرات این بخش از صانعت بادلیل   

 94سال 95سال کشور

 3.7 4.6 افغانستان

 18 17 عراق

 3.4 3.4 امارات

 1.6 2 کویت

 1.4 1.6 عمان

 0.3 1.6 ترکیه

 94سال 95سال کشور

 7.3 16.8 افغانستان

 7.5 12.1 عراق

 1 1.7 پاکستان

 3.8 1.4 ترکیه
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محدودیت هاي ورود موقت تکر خام  و همچنین باال بودن قیمت تکر خام تحویلی از سوي دولات باه بخشاهاي    

ماهه سال جاري می باتد و این امر موجب افزایش قیمت تمام تده محصول نهایی تده کاه تاوان    6ولیدي طی ت

رقابت پشیري در بازار هدف را از تولیدات صادراتی کشورمان ربوده است و  موارد صادر تده نیز مشمول اخش مجاوز  

 موردي و یا موارد تجارت آزاد بوده است. 
 

 فرآورده هاي آن  قندوشكر و ر  بازار عمده هدف صادراتيمقایسه ارزش صادرات  د

 )ميليون دالر(  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 94سال 95سال کشور

 1.3 9.7 عراق

 1.8 1.1 ترکمنستان

 1.3 0.9 افغانستان

 14.1 0 ترکیه

 0.2 0 آذربایجان
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معدن و صناعی گروه 
 معدنی
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  صنایع معدنيصنایع معدني  تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن وتحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن وخالصه خالصه 

  13951395ماهه سال ماهه سال شش شش طي طي 
 

  

  

  

  
  

  

  میلیارد میلیارد   5858پش وانه غنی کخایر معدنی کشور به حجم پش وانه غنی کخایر معدنی کشور به حجم 

میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصاً میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصاً   770770تن و به ارزشتن و به ارزش

صنایع مادر در کشور را پوتش داده تا با تکیه بر ایان مناابع   صنایع مادر در کشور را پوتش داده تا با تکیه بر ایان مناابع   

عالوه بر تأمین نیاز داخلی ساهم عماده اي از رقام صاادرات     عالوه بر تأمین نیاز داخلی ساهم عماده اي از رقام صاادرات     

    شور به معدن و صانایع  معادنی اخ صااا یاباد. معادن و      شور به معدن و صانایع  معادنی اخ صااا یاباد. معادن و      کک

صنایع معدنی در برذیرنده کلیه اقاالم خاام و فارآوري تاده     صنایع معدنی در برذیرنده کلیه اقاالم خاام و فارآوري تاده     

فلزي، غیر فلزي، مصالح ساخ مانی و... با ماهیت معدنی  مای  فلزي، غیر فلزي، مصالح ساخ مانی و... با ماهیت معدنی  مای  

باتد که در میاان مجموعاه ذاروه هااي کااالیی تولیاادي و       باتد که در میاان مجموعاه ذاروه هااي کااالیی تولیاادي و       

  محصوالتمحصوالتصادراتای کشور بخش قابل توجهی از صاادرات صادراتای کشور بخش قابل توجهی از صاادرات 

  

  

        

طیا   طیا     % (% (2121غیر نف ی کشاور را پوتش می دهاد ) حادود   غیر نف ی کشاور را پوتش می دهاد ) حادود     

وسیعی از انواع اقالم مواد اولیاه، محصاوالت نیماه سااخ ه،     وسیعی از انواع اقالم مواد اولیاه، محصاوالت نیماه سااخ ه،     

محصوالت نهایی در این ذروه جاي دارند.صادرات کشور طی محصوالت نهایی در این ذروه جاي دارند.صادرات کشور طی 

دوره مشکور در مقایسه با مادت مشاابه ساال قبال در ذاروه      دوره مشکور در مقایسه با مادت مشاابه ساال قبال در ذاروه      

از از   صنایع  معدنی(صنایع  معدنی(بخش معدن و بخش معدن و کاالیی مربوطه )اقالم عمده کاالیی مربوطه )اقالم عمده 

  ..دات ه است دات ه است   رتدرتد  44از لحاظ وزنی از لحاظ وزنی   وو  1515لحاظ ارزتی لحاظ ارزتی 

این در حالی است که در بخش صنایع معدنی، علیرغم این در حالی است که در بخش صنایع معدنی، علیرغم 

رتد ارزتی رتد ارزتی ،،%( %( 1313کاهش وزنی صادرات تش ماهه )کاهش وزنی صادرات تش ماهه )

را نشان می دهد و این  امر بیانگر افزایش قیمت را نشان می دهد و این  امر بیانگر افزایش قیمت   1212%%

صادرات محصوالت و به عبارتی دیگر رتاد صاادرات   صادرات محصوالت و به عبارتی دیگر رتاد صاادرات   

تر اساااتتر اساااتبااااالبااااالاقاااالم باااا ارزتااای افااازوده   اقاااالم باااا ارزتااای افااازوده   

  

  

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394سال ماهه  شش 1395سال ماهه  شش

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 39 46 5835 212 8113 310 سنگ آهن

 38 34 230 46 319 63 سنگ تزئینی خام

 39 30 6065 258 8432 373 معدنیاقالم عمده جمع کل 

 51 13 2002 1190 3030 1349 چدن، آهن و فوالد

 -50/1 6/1 168 228 165 232 مصنوعات از چدن، آهن و فوالد

 893 606 9 55 91 392 مس و مصنوعات

 -23 -31 87 163 67 112 آلومینیوم  و مصنوعات

 37 38 33 61 46 84 سرب  و مصنوعات

 47 12 34 72 50 80 روي  و مصنوعات

 -12 -31 6790 325 5917 221 سیمان و کلینکر

 -2 -33 1302 282 1271 187 و آجر چینی بهدات ی ،رامی  کاتی و س

 12 10 180 40 201 44 ساخ مانی )فلت( تیشه

 24 21 149 50 185 60 سنگ تزئینی کارتده

 -13 12 12614 2470 10944 2765 جمع کل اقالم  عمده صنایع معدنی

 4 15 18679 2728 19376 3138 جمع کل اقالم عمده  معدن و صنایع معدنی

 الهه مکری
 رسیی گروه معدن و صناعی  معدنی

 

 الهه مکری
 رسیی گروه معدن و صناعی  معدنی

 

 

 ميليون دالر
 زار تنواحد: ه

 
 ميليون دالر

 واحد: هزار تن

 

 

 

    13951395عملكرد صادرات  اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدني طي  شش ماهه سال عملكرد صادرات  اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدني طي  شش ماهه سال   

    و مقایسه آن با دوره مشابه  سال قبلو مقایسه آن با دوره مشابه  سال قبل
 

 

  عملكرد صادرات  گروه معدن و صنایع معدني عملكرد صادرات  گروه معدن و صنایع معدني   
    و مقایسه آن با سال قبلو مقایسه آن با سال قبل  13931393ماهه سال ماهه سال   هفتهفتطي طي 

  و مقایسه آن با سال قبلو مقایسه آن با سال قبل
 

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر
  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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عاراق، چاین،   عاراق، چاین،   می اوان باه   می اوان باه     13951395ماهه ساال  ماهه ساال    تشتشطی طی جمله مهم رین بازارهاي صادراتی مواد معدنی جمله مهم رین بازارهاي صادراتی مواد معدنی   ازاز

  اتاره کرد.اتاره کرد.  ، قطر و هند، قطر و هندافيانس ان ، ترکمنس ان، امارات، کویت،پاکس انافيانس ان ، ترکمنس ان، امارات، کویت،پاکس ان

معادنی  معادنی    مواد و محصوالتمواد و محصوالتبعنوان مهم رین بازار صادراتی بعنوان مهم رین بازار صادراتی که طی سالهاي اخیر  که طی سالهاي اخیر    عراقعراقدر این میان، کشور در این میان، کشور 

د. د. ننو کشور چین بعنوان مهم رین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران محسوب میگردو کشور چین بعنوان مهم رین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران محسوب میگرد  ددییشمار میآشمار میآببایران ایران 

عاراق و  عاراق و  نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل پس از کشور نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل پس از کشور   ترکمنس انترکمنس ان، افيانس ان، ، افيانس ان، کشورهاي اماراتکشورهاي امارات

برخای  برخای    ههدر کناار ماواد معادنی خاام و نایم سااخ       در کناار ماواد معادنی خاام و نایم سااخ       چین از مهم رین بازارهاي این بخش بشمار می آیند. چین از مهم رین بازارهاي این بخش بشمار می آیند. 

کیفیات و قیمات مناساب و    کیفیات و قیمات مناساب و      تکیه برتکیه بربا با   محصوالت نهایی نظیر چینی بهدات ی، کاتی و سرامی  کشور نیزمحصوالت نهایی نظیر چینی بهدات ی، کاتی و سرامی  کشور نیز

  به بازارهاي اروپا صادر ذردیده است.به بازارهاي اروپا صادر ذردیده است.  رقاب یرقاب ی
  

بعنوان یکی از مهم رین محصوالت معدنی صادراتی با اتکاا باه مزی هااي همجاواري باا      بعنوان یکی از مهم رین محصوالت معدنی صادراتی با اتکاا باه مزی هااي همجاواري باا        نیزنیز  سیمانسیمان  الب هالب ه

  ترای ترای ، در ترای  فعلی به دلیل تمرکز بر بازار عراق ، در ترای  فعلی به دلیل تمرکز بر بازار عراق نیز تولید رو به رتد نیز تولید رو به رتد بازارهاي هدف، کیفیت مطلوب و بازارهاي هدف، کیفیت مطلوب و 

بحرانی را طی می نماید چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالی هاي عمرانی و ساخت و ساز و کفایت بحرانی را طی می نماید چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالی هاي عمرانی و ساخت و ساز و کفایت 

وانع وانع درصورت رفع مدرصورت رفع مکشور بازار صادراتی قابل اتکائ بشمار نمی آید ، لشا کشور بازار صادراتی قابل اتکائ بشمار نمی آید ، لشا   آنآنتولیدات داخلی در تامین نیاز تولیدات داخلی در تامین نیاز 

ایان  ایان  و مشکالت جدي موجود و تناسایی پ انسیل بازارهاي هدف جدید، از جمله کشورهاي حاوزه آفریقاا   و مشکالت جدي موجود و تناسایی پ انسیل بازارهاي هدف جدید، از جمله کشورهاي حاوزه آفریقاا   

بدیهی است اتکا و تمرکاز زیااد بار باازار     بدیهی است اتکا و تمرکاز زیااد بار باازار       چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داتت.چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داتت.صنعت صنعت 

جادي باه روناد    جادي باه روناد    عراق بعنوان مهم رین بازار صادراتی سیمان کشور در ترای  پیش بینی نشده صادمات  عراق بعنوان مهم رین بازار صادراتی سیمان کشور در ترای  پیش بینی نشده صادمات  

  صادرات ذشارده است .صادرات ذشارده است .
  

  

   ::  سنگ آهنسنگ آهن

میلیاون دالر و باه وزن   میلیاون دالر و باه وزن   310310صادرات سنگ آهن به رقام صادرات سنگ آهن به رقام   13913955سال سال ماهه ماهه     تشتشطی طی   

هزار تن بالغ ذردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهان  هزار تن بالغ ذردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهان  81138113

  هزار تن ذزارش تده وباه ایان ترتیاب صاادرات    هزار تن ذزارش تده وباه ایان ترتیاب صاادرات    58355835  میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن212212رقم رقم 

درصاد از لحااظ   درصاد از لحااظ     4466، ،   13913944نسبت به دوره مشاابه در ساال   نسبت به دوره مشاابه در ساال     13913955سال سال ماهه ماهه   تشتش

  یاف ه است .یاف ه است .  رتدرتددرصد از لحاظ وزنی درصد از لحاظ وزنی 3939ارزتی وارزتی و
  

رسید که در مقایسه رسید که در مقایسه دالر دالر   6060و حداکثر و حداکثر   5656حداقل حداقل   آهن بهآهن بهقیمت جهانی سنگ قیمت جهانی سنگ   13139595سال سال   ماههماهه  تشتش    طیطی

ذمار   ذمار   براسااس آماار   براسااس آماار   ی دهد . ی دهد . ، رتد نشان م، رتد نشان م  5757و حداکثر و حداکثر   5151، حداقل ، حداقل   9494ماهه سال ماهه سال   تشتش    با قیم هايبا قیم هاي

  است.است.  به صورت کنسان ره بودهبه صورت کنسان ره بودهصادرات سنگ آهن، صادرات سنگ آهن،   ،،بخش عمدهبخش عمده
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  عملكرد صادرات سنگ آهن عملكرد صادرات سنگ آهن 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طي طي 

  

  

  ::  کار نشدهکار نشدهساختمانی ساختمانی ––تزئینی تزئینی   سنگ سنگ 
  

بع و کخایر ارزتمند و کیفیت منحصر بفارد  بع و کخایر ارزتمند و کیفیت منحصر بفارد  با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداري از منابا توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداري از منا

هماواره از  هماواره از    جهانی سنگ کشورهاي چین، ای الیا ، هند و ترکیاه جهانی سنگ کشورهاي چین، ای الیا ، هند و ترکیاه انواع سنگ تزئینی، بازارهاي عمده انواع سنگ تزئینی، بازارهاي عمده 

صادرات سانگ تزئینای   صادرات سانگ تزئینای     13951395سال سال ماهه ماهه تش تش       طیطیترکاي تجاري ایران در این زمینه بوده اند. ترکاي تجاري ایران در این زمینه بوده اند. 

ارتن بالغ ذردید که در مقایساه باا مادت    ارتن بالغ ذردید که در مقایساه باا مادت    هزهز  319319میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  6363کار نشده )خام ( به رقم کار نشده )خام ( به رقم 

  یاف ه است. یاف ه است.   افزایشافزایشدرصد درصد   3838نیزنیز  و  از لحاظ وزنیو  از لحاظ وزنی  درصددرصد3434  ارزشارزشمشابه سال قبل از آن از لحاظ مشابه سال قبل از آن از لحاظ 

  
  عملكرد صادرات سنگ تزئیني عملكرد صادرات سنگ تزئیني 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال شش شش   طي طي 

  

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 د تغییراتدرص

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 سنگ آهن

 98 - - 304 چین

 4/0 100 - 5/1 قطر 

 3/0 200 4/0 2/1 ترکمنستان

 2/0 -52 9/1 9/0 عراق

 1/0 100 - 5/0 کویت

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 دالر()میلیون 

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 سنگ تزئینی خام

 81 46 35 51 چین

 1/7 15 9/3 5/4 هند

 4/3 - 2/2 2/2 ایتالیا

 5/1 150 4/0 1 تایوان

 6/0 -33 6/0 4/0 ترکیه

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 تنتنوزن: هزاروزن: هزار

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن



 33   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

  چدن، آهن و فوالد :چدن، آهن و فوالد :
  

ان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از ان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از صنعت فوالد بعنوصنعت فوالد بعنو

اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنف ی کشور را نیز جهت اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنف ی کشور را نیز جهت 

  بخشیده است بطوریکه فوالد یکی از اقالم عمده صادرات غیرنف ی کشور بشمار میآید. بخشیده است بطوریکه فوالد یکی از اقالم عمده صادرات غیرنف ی کشور بشمار میآید. 
  

  

میلیون دالر و  میلیون دالر و    13491349به به   13913955سال سال ماهه ماهه   تشتش  طی طی صادرات ذروه کاالیی فوالد خام و نیمه ساخ ه صادرات ذروه کاالیی فوالد خام و نیمه ساخ ه 

از لحاظ از لحاظ   13913944سال سال   دوره مشابهدوره مشابه  هزارتن بالغ ذردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکردهزارتن بالغ ذردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکرد30303030وزنوزن

دهد. بیش رین میزان صادرات در این ذروه کاالیی دهد. بیش رین میزان صادرات در این ذروه کاالیی درصد رتد را نشان می درصد رتد را نشان می   5151و از لحاظ وزنیو از لحاظ وزنی  درصددرصد  1313  ارزتیارزتی

  بوده است.بوده است.  میلیون دالرمیلیون دالر  581581به ارزش به ارزش فوالدي فوالدي     ورقورقمربوط به مربوط به 

دالر کاهش دالر کاهش   5050سالجاري به کم ر از سالجاري به کم ر از   ماهه نخستماهه نخست  تشتش  براساس بورس لندن قیمت جهانی تمش فوالد طی براساس بورس لندن قیمت جهانی تمش فوالد طی   

علیرغم کاهش چشمگیر قیمت جهانی علیرغم کاهش چشمگیر قیمت جهانی دالر بوده است.دالر بوده است.  290290قیمت قیمت   9494یاف ه درحالیکه طی دوره مشابه سال یاف ه درحالیکه طی دوره مشابه سال 

  زنی  را نشان داده است.زنی  را نشان داده است.% و% و5252% ارزتی و % ارزتی و 2020تمش، صادرات این ذروه از محصوالت رتد تمش، صادرات این ذروه از محصوالت رتد 

  

  عملكرد صادرات چدن، آهن و فوالدعملكرد صادرات چدن، آهن و فوالد

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طي طي 

  

  

  ::  مصنوعات از چدن ، آهن و فوالدمصنوعات از چدن ، آهن و فوالد    

مصنوعات این بخش که طی  وسیعی از محصوالت را در بردارد تامل اقالمی نظیر لاوازم  مصنوعات این بخش که طی  وسیعی از محصوالت را در بردارد تامل اقالمی نظیر لاوازم  

و پروفیل، اسکلت فوالدي، مف ول، سیم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و و پروفیل، اسکلت فوالدي، مف ول، سیم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و خطوط آهن، لوله خطوط آهن، لوله 

  مصنوعات ریخ ه ذري و ... میباتد. مصنوعات ریخ ه ذري و ... میباتد. 

هزارتن بالغ تد کاه در  هزارتن بالغ تد کاه در  165165میلیون دالربه وزنمیلیون دالربه وزن  232232به به   13913955سال سال ماهه ماهه   تشتش  طیطیمجموع صادرات این بخش مجموع صادرات این بخش 

را را   کااهش کااهش درصاد  درصاد  11//5050  اظ وزنیاظ وزنیو از لحو از لح  رتدرتد  درصددرصد  11//66ارزتی ارزتی مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ 

باه  باه    لولاه و پروفیال فاوالدي    لولاه و پروفیال فاوالدي      مجموعه محصوالتمجموعه محصوالت  بیش رین رقم صادرات طی این دوره مربوط بهبیش رین رقم صادرات طی این دوره مربوط به  ..نشان  میدهدنشان  میدهد

  می باتد.می باتد.میلیون دالرمیلیون دالر  4343ارزش ارزش 
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395سال نخست  ماهه 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

چدن و آهن 
 فوالد

 16 -5/7 240 222 ایتاليا

 15 11 178 197 امارات

 11 219 47 150 عمان

 9 51 82 124 تایلند

 7/7 11 94 104 اسپانيا

 

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            زن : هزارتنزن : هزارتنوو

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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    مصنوعات چدن، آهن و فوالدمصنوعات چدن، آهن و فوالدعملكرد صادرات عملكرد صادرات 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   ششششطي طي 

  

  

  مس و محصوالت مسی :مس و محصوالت مسی :
  

هازار تان    هازار تان      9191میزانمیزانمیلیون دالر به میلیون دالر به 392392بالغ  بر بالغ  بر   13913955سال سال اهه اهه مم  تشتش  طی طی مس مس صادرات صادرات 

درصاد  درصاد  893893درصد از لحاظ ارزتی و درصد از لحاظ ارزتی و 606606است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آناست که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن

  نشان میدهد.نشان میدهد.    افزایشافزایشاز لحاظ وزنی از لحاظ وزنی 
  

دالر تاا  دالر تاا    47004700قیمت جهاانی ماس از   قیمت جهاانی ماس از     9595سال سال ماهه نخست ماهه نخست   تشتش  تده در تده در این در حالی است که طی دوره یاد این در حالی است که طی دوره یاد 

  م يیر بوده است.م يیر بوده است.  دالردالر  64006400دالر تا دالر تا   59005900از از   9494و در مقایسه با دوره مشابه سال و در مقایسه با دوره مشابه سال دالر در نوسان بوده دالر در نوسان بوده   52005200

  عملكرد صادرات مس و محصوالت مسي عملكرد صادرات مس و محصوالت مسي 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   ششششطي طي 

  

از ی  سو  و از  سوي دیگر رونق فعالی هاي از ی  سو  و از  سوي دیگر رونق فعالی هاي   9494مس در سال جاري در مقایسه با سال مس در سال جاري در مقایسه با سال   ش قیمت جهانیش قیمت جهانیافزایافزای

مالحظاه  مالحظاه    للصادراتی ترکت ملی صنایع مس ایران بعنوان عمده صادر کننده کاتاد ماس کشاور رتاد قابا     صادراتی ترکت ملی صنایع مس ایران بعنوان عمده صادر کننده کاتاد ماس کشاور رتاد قابا     

  صادرات را در نیمه نخست سال  در  موجب ذردیده است.صادرات را در نیمه نخست سال  در  موجب ذردیده است.

 هدف اصلیکشور  5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

مصنوعات 
ازچدن  آهن 

 فوالد

 40 12 83 93 عراق

 32 -11 88 74 ترکمنستان

 10 - 24 24 افغانستان

 5/3 -720 1 2/8 ایتاليا

 8/2 712 8/0 5/6 ازبكستان

 هدف اصلی کشور 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 مس و مصنوعات

 35 1422 9 137 چين

 31 566 18 120 ترکيه

 20 6976 3/1 92 امارات

 7 100 - 28 عمان

 5/1 100 - 6 استراليا

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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   ی :ی :گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومگروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیوم

پس از فوالد فلز آلومینیوم بیش رین حجم صادرات فلزي کشور را تشکیل می دهد. صادرات پس از فوالد فلز آلومینیوم بیش رین حجم صادرات فلزي کشور را تشکیل می دهد. صادرات 

هزارتن است که درمقایسه با هزارتن است که درمقایسه با   6767میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  112112بالغ بربالغ بر  13951395ماهه سال ماهه سال   تشتش  طی طی 

    از لحاظ وزنی کاهش را نشان میدهد.از لحاظ وزنی کاهش را نشان میدهد.  2323درصد از لحاظ ارزتی ودرصد از لحاظ ارزتی و3131دوره مشابه سال قبلدوره مشابه سال قبل

  

دالیل کاهش صادرات در این ذروه باید به کشش در داخل کشور دالیل کاهش صادرات در این ذروه باید به کشش در داخل کشور   دیگردیگر  قیمت جهانی آلومینیوم ازقیمت جهانی آلومینیوم از  عالوه بر کاهشعالوه بر کاهش

در برخی صنایع اتاره داتت. لشا تقاضا در سطح بازار داخلی از یا  ساو و از ساوي دیگار تارای  رقااب ی در       در برخی صنایع اتاره داتت. لشا تقاضا در سطح بازار داخلی از یا  ساو و از ساوي دیگار تارای  رقااب ی در       

  بازارهاي خارجی تولیدکنندذان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخ ه است. بازارهاي خارجی تولیدکنندذان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخ ه است. 

--19201920  ،،  13913944ساال  ساال  ماهاه  ماهاه    تاش تاش     به ککر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طای  به ککر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طای  الزم الزم 

دالر ذزارش تده است دالر ذزارش تده است   16201620تا تا   14501450این تيییرات از این تيییرات از   13913955سال سال ماهه ماهه   تشتش  دالر در نوسان بوده و در دالر در نوسان بوده و در   17601760

  ت ه است .ت ه است .همچنان ادامه داهمچنان ادامه داطی ماههاي اخیر طی ماههاي اخیر   نوسان قیم ها نوسان قیم ها و روند و روند 

ات ات با نوسانبا نوسانکاهش تدید نسبت به سال ذشت ه لیکن کاهش تدید نسبت به سال ذشت ه لیکن   13951395سال سال   ماههماههتش تش     طیطیینیوم آلیاژي ینیوم آلیاژي قیمت جهانی آلومقیمت جهانی آلوم

دالر ذازارش تاده   دالر ذازارش تاده     15801580دالر  و بااالترین قیمات   دالر  و بااالترین قیمات     11505000ترین قیمت ترین قیمت همراه بوده است. در این دوره پایینهمراه بوده است. در این دوره پایین  کم رکم ر

و الب اه باا   و الب اه باا   دالر دالر   18184400دالر تاا  دالر تاا    17170000بین ارقاام  بین ارقاام    9494است در حالیکه قیمت آلومینیوم آلیاژي همین دوره در سال است در حالیکه قیمت آلومینیوم آلیاژي همین دوره در سال 

  م يیر بوده است.م يیر بوده است.ماهه مشکور ماهه مشکور تش تش   نوسان تدید طی دوره نوسان تدید طی دوره 

  

  عملكرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیوميعملكرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومي

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طي طي 

  

  سرب و مصنوعات از سرب :سرب و مصنوعات از سرب :

میلیاون  میلیاون  8484بالغ بر بالغ بر   جاريجاريسال سال ماهه نخست ماهه نخست   تشتش  طی طی   از سرباز سربسرب و مصنوعات سرب و مصنوعات   صادراتصادرات

بصورت تمش میباتد و در مقایسه با مادت  بصورت تمش میباتد و در مقایسه با مادت    وماًوماًهزارتن ذزارش تده که عمهزارتن ذزارش تده که عم4646دالر به وزندالر به وزن

  درصد افزایش وزنی همراه بوده است. درصد افزایش وزنی همراه بوده است. 3377درصدي ارزتی و درصدي ارزتی و 3838با افزایشبا افزایش  9944مشابه سال مشابه سال 
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 الر()میلیون د

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

آلومينيوم و 
 مصنوعات

 35 387 8 39 ترکيه

 19 483 6/3 21 تایوان

 14 -66 47 16 هند

 11 20 10 12 عراق

 8/9 -85 74 11 چين

 
 

 

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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دالر در دالر در   19501950تا حداکثر تا حداکثر   17001700اقل اقل سالجاري از قرار هر تن حدسالجاري از قرار هر تن حدماهه ماهه   تشتش  روند تيییر قیمت جهانی طی این دوره در روند تيییر قیمت جهانی طی این دوره در 

علیرغم کاهش علیرغم کاهش   دالر ذزارش تده است. دالر ذزارش تده است.   19501950تا تا   18201820نوسانات قیمت از نوسانات قیمت از   13941394نوسان بوده و در دوره مشابه سال نوسان بوده و در دوره مشابه سال 

    ..صادرات را طی دوره  مشکور موجب تده استصادرات را طی دوره  مشکور موجب تده است  امر رتدامر رتدجهانی تقاضا افزایش یاف ه و این جهانی تقاضا افزایش یاف ه و این   تتقیمقیم
  عملكرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب عملكرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طي طي 

  

  روی و مصنوعات از روی :روی و مصنوعات از روی :

میلیاون دالر باه وزن   میلیاون دالر باه وزن     8080در ایان بخاش   در ایان بخاش     13951395ساال  ساال  ماهاه نخسات   ماهاه نخسات     تشتشصادرات طی صادرات طی   

% تمش( رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه ساال قبال از آن باا    % تمش( رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه ساال قبال از آن باا    9999هزارتن )هزارتن )5050

  همراه بوده است. همراه بوده است.   افزایشافزایش  % از نظر وزنی با  % از نظر وزنی با  4477و و   درصد از لحاظ ارزتیدرصد از لحاظ ارزتی  1212
  

دالر بر تن تاا  دالر بر تن تاا    18001800از از   9595ماهه نخست سال ماهه نخست سال   تشتشعلیرغم اینکه نوسانات قیمت جهانی طی دوره مشکور در علیرغم اینکه نوسانات قیمت جهانی طی دوره مشکور در 

دالر،  اعاالم  دالر،  اعاالم    24002400تاا حاداکثر   تاا حاداکثر     20702070از حداقل از حداقل   9494دالر بوده  درحالیکه قیمت هاي دوره مشابه سال دالر بوده  درحالیکه قیمت هاي دوره مشابه سال   19001900

  ت، کاهش صادرات را تاهد هس یم. ت، کاهش صادرات را تاهد هس یم. تده که به دلیل کاهش تقاضا و نیز کاهش نسبی قیمتده که به دلیل کاهش تقاضا و نیز کاهش نسبی قیم

  عملكرد صادرات روي و مصنوعات از رويعملكرد صادرات روي و مصنوعات از روي

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   ششششطي طي 
  

  

  
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 دالر( )میلیون

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 سرب و مصنوعات

 32 108 13 27 هند

 31 24 21 26 امارات

 12 11 9 10 جمهوري کره

 5/9 90 2/4 8 پاکستان

 4/5 411 9/0 6/4 تایوان

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 ل صادرات از ک

 روي و مصنوعات

 35 -33 42 28 ترکيه

 20 72 3/9 16 هند

 16 225 4 13 امارات

 15 275 2/3 12 جمهوري کره

 8/2 15 2 3/2 پاکستان

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

هزارتن                      هزارتن                      وزن : وزن : 

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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   ::  و کلینکرو کلینکر  سیمـانسیمـان

میلیاون  میلیاون  55//99  میلیون دالر معاادل میلیون دالر معاادل 221221صادرات سیمان و کلینکر بهصادرات سیمان و کلینکر به  13913955سال سال ماهه ماهه   تشتش  طیطی  

درصد درصد 3311  ارزتیارزتیاساس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر اساس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر   تن بالغ ذردیده که بر اینتن بالغ ذردیده که بر این

  درصد با کاهش مواجه تده است. درصد با کاهش مواجه تده است.   1122  وزنیوزنیو از نظر و از نظر 

هزار تان مرباوط باه کلینکار مای باتاد.       هزار تان مرباوط باه کلینکار مای باتاد.       21242124میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  8686از این میزان صادراتاز این میزان صادرات

  رتاد رتاد   درصاد درصاد 3636و از لحاظ وزنای  و از لحاظ وزنای    درصددرصد  4747ی با ی با صادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزتصادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزت

  همراه  بوده است. همراه  بوده است. 
  

از دالیل عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه هاي م رتاب بار صاادرات از جملاه      از دالیل عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه هاي م رتاب بار صاادرات از جملاه      

  ممنوعیات ممنوعیات و محادودی ها و  و محادودی ها و    حمل و نقل، عوارض مخ ل  از جمله راهداري و ذمر ، ترای  ویژه بازار عاراق حمل و نقل، عوارض مخ ل  از جمله راهداري و ذمر ، ترای  ویژه بازار عاراق 

مان صادراتی کشور و نیاز بعضااً قیمات    مان صادراتی کشور و نیاز بعضااً قیمات    بعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیبعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سی  وضع تده از سوي آن کشوروضع تده از سوي آن کشور

تکنی صادرکنندذان سیمان اتاره نمود.کاهش صادرات سیمان کشور عمدتاً م أثر از تحوالت داخلی کشاور  تکنی صادرکنندذان سیمان اتاره نمود.کاهش صادرات سیمان کشور عمدتاً م أثر از تحوالت داخلی کشاور  

  عراق بوده است. عراق بوده است. 

  عملكرد صادرات سیمان و کلینكر عملكرد صادرات سیمان و کلینكر 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طيطي

  

  

  

    ::و چینی بهداشتیو چینی بهداشتی    آجرآجر  ،،کاشی و سرامیک کاشی و سرامیک 

هزار تن  اناواع کاتای و   هزار تن  اناواع کاتای و     12711271میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن187187میزانمیزان  13951395ماهه سال ماهه سال   تشتشطی طی 

از لحااظ  از لحااظ    9944ساال  ساال  در در سرامی  و آجر از کشور صادر تده که در مقایسه با مادت مشاابه   سرامی  و آجر از کشور صادر تده که در مقایسه با مادت مشاابه   

  که این تفاوت نرخکه این تفاوت نرخ  است. است. مواجه تده مواجه تده درصد با کاهش درصد با کاهش 22درصد و  از لحاظ وزنیدرصد و  از لحاظ وزنی  3333ارزتیارزتی

  ..و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی استو وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی است  تيییر قیمتتيییر قیمت
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ال نخست ماهه س6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 سيمان و کلينكر

 38 -52 175 84 عراق

 11 -17 30 25 افغانستان

 10 28 18 23 کویت

 9 400 4 20 موزامبيک

 9/4 -35 17 11 پاکستان

 
 

 

 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن



 38   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

هزارتن مربوط به صادرات چینی بهدات ی است که هزارتن مربوط به صادرات چینی بهدات ی است که 1717میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  99//88قابل ککر است که از این میزانقابل ککر است که از این میزان    

  را نشاان  را نشاان    رتاد رتاد %  %  44و از لحااظ وزنای  و از لحااظ وزنای    کااهش کااهش   درصددرصد1313در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزتیدر مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزتی

به مقصد کشاور عاراق صاورت میگیارد لاشا      به مقصد کشاور عاراق صاورت میگیارد لاشا      محصوالت صادراتی این بخش محصوالت صادراتی این بخش     کثرکثراادهد. با توجه به اینکه دهد. با توجه به اینکه میمی

، روند رتد صاادرات ماورد ان ظاار را در ایان     ، روند رتد صاادرات ماورد ان ظاار را در ایان     ترای  خاا حاکم طی ماههاي اخیرترای  خاا حاکم طی ماههاي اخیر  وو  مسائل داخلی آن بازارمسائل داخلی آن بازار

  صنعت به همراه ندات ه است.صنعت به همراه ندات ه است.

  

  و چیني بهداشتي و چیني بهداشتي   ، آجر، آجرعملكرد صادرات کاشي و سرامیکعملكرد صادرات کاشي و سرامیک

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   شششش  طيطي

  

    ::مالحظه مهم مالحظه مهم 
  

برنامه هاي توسعه ظرفیت تولید در واحدهاي فعال برنامه هاي توسعه ظرفیت تولید در واحدهاي فعال 

در صاانایع معاادنی مخصوصاااً لااوازم و مصااالح    در صاانایع معاادنی مخصوصاااً لااوازم و مصااالح    

ساخ مانی تدوین طرحهاي جامع توسعه صاادرات  ساخ مانی تدوین طرحهاي جامع توسعه صاادرات  

  ضرورت جدي خواهدساخت  ضرورت جدي خواهدساخت  

اوم رکاود سااخت و   اوم رکاود سااخت و   خصوصاً اینکه در صورت تدخصوصاً اینکه در صورت تد

ساز در داخل کشاور و کااهش سارعت اجاراي     ساز در داخل کشاور و کااهش سارعت اجاراي     

طرحهاي عمرانی، ماازاد تولیاد در ایان بخاش     طرحهاي عمرانی، ماازاد تولیاد در ایان بخاش     

  ..مشکالت جدي به همراه خواهد داتتمشکالت جدي به همراه خواهد داتت

  

  شیشه ساختمانی :شیشه ساختمانی :
  

تیشه ساخ مانی تامل انواع مخ ل   تخت، چند جداره، فلاوت و بصاورت بلاو  و نیاز     تیشه ساخ مانی تامل انواع مخ ل   تخت، چند جداره، فلاوت و بصاورت بلاو  و نیاز     

میلیون دالر میلیون دالر 4444به ارزشبه ارزش  13913955ل ل ساساماهه ماهه   تشتشدر در تیشه جهت تزئینات داخلی است که تیشه جهت تزئینات داخلی است که 

  13913944ساال  ساال  ماهه ماهه تش تش هزارتن ذزارش تده است. این رقم در مقایسه با هزارتن ذزارش تده است. این رقم در مقایسه با 201201و به وزنو به وزن

  را نشان  می دهد. را نشان  می دهد.   رتدرتد  درصددرصد1212رصد و از لحاظ وزنی رصد و از لحاظ وزنی دد1010ارزتی ارزتی از لحاظ از لحاظ 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 کاشي و سراميک
 و چيني بهداشتي

 71 -39 217 133 عراق

 5/8 -33 24 16 افغانستان

 2/5 16 5/8 9/9 نپاکستا

 4 -22 7/9 5/7 ترکمنستان

 9/2 139 3/2 5/5 آذربایجان

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن



 39   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

  عملكرد صادرات شیشه ساختمانيعملكرد صادرات شیشه ساختماني                                                                                                              

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395اهه نخست سال اهه نخست سال ممشش شش طي طي 

  

  سنگ تزئینی کار شده:سنگ تزئینی کار شده:

هزارتن رسید، که در مقایسه با دوره مشابه هزارتن رسید، که در مقایسه با دوره مشابه 185185میلیون دالر و میلیون دالر و 6600صادرات سنگ کار تده در دوره مشکور به رقمصادرات سنگ کار تده در دوره مشکور به رقم

  درصد رتد را  نشان می دهد. درصد رتد را  نشان می دهد. 2424وزنیوزنی  وو2121  از لحاظ ارزتیاز لحاظ ارزتی  ما قبل ما قبل سال سال 

  بودن تفکر سن ی بر بهره ذیري از تکنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صنعت سنگ پایین بودهبودن تفکر سن ی بر بهره ذیري از تکنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صنعت سنگ پایین بودهبه دلیل غالب به دلیل غالب 

  تود. تود.   م رمربع سنگ تولید میم رمربع سنگ تولید می  77از ی  تن سنگ خام حدود از ی  تن سنگ خام حدود   در کشور بطور م وس در کشور بطور م وس   اي که هم اکنوناي که هم اکنون  به ذونهبه ذونه
  

ایان ارقاام   ایان ارقاام   ست کاه  ست کاه  وات به ازاي تولید هر م رمربع سنگ اوات به ازاي تولید هر م رمربع سنگ ا  کیلوکیلو  66بري نیز حدود بري نیز حدود   مصرف برق واحدهاي سنگمصرف برق واحدهاي سنگ

نوساازي  نوساازي  ارتقااي بهاره وري،   ارتقااي بهاره وري،     این در حالی است کاه در صاورت  این در حالی است کاه در صاورت  نازل است. نازل است. بسیار بسیار در سطح در سطح وري وري   بهرهبهرهمؤید مؤید 

  ..نیز بهبود چشمگیر خواهد یافتنیز بهبود چشمگیر خواهد یافت  تکنولوژي تولید، راندمان تولیدتکنولوژي تولید، راندمان تولیدآوري آوري آالت و به روزآالت و به روز  ماتینماتین

  

  عملكرد صادرات سنگ تزئیني کار شدهعملكرد صادرات سنگ تزئیني کار شده

  آن با سال قبل آن با سال قبل   و مقایسهو مقایسه    13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   ششششطي طي 

  
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 ساختماني شيشه

 27 - 13 13 عراق

 20 25 18 10 هند

 18 -1/1 7/8 6/8 افغانستان

 2/6 -9/6 3/4 4 ترکيه

 7/4 -6/6 3 8/2 ترکمنستان

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

سنگ تزئيني کار 
 شده

 40 41 17 24 عراق

 18 59 9/6 11 ترکمنستان

 8/9 23 8/4 9/5 ترکيه

 3/4 -16 1/3 6/2 امارات

 1/4 -26 4/3 5/2 آذربایجان

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن



 40   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهای تجاریمعاونت کمکهای تجاری

 

مهم رین عوامل موثر بر سهم اند  صادرات سانگ  مهم رین عوامل موثر بر سهم اند  صادرات سانگ  

  کشور عبارتند از:کشور عبارتند از:

  

حضور رقبایی پر قدرت همچون چین و هناد )کاه باا    حضور رقبایی پر قدرت همچون چین و هناد )کاه باا    --11

تمرکز بر عرضه سانگ باا قیمات رقااب ی تار بخاش               تمرکز بر عرضه سانگ باا قیمات رقااب ی تار بخاش               

  عمده اي از بازار این کاال را به خود اخ صاا داده اند.(عمده اي از بازار این کاال را به خود اخ صاا داده اند.(

  

عدم بهره ذیري از تکنولوژي مدرن و به روز جهان عدم بهره ذیري از تکنولوژي مدرن و به روز جهان   --22

که تأثیر به سزایی در تأمین سطح کیفیت مورد ان ظار که تأثیر به سزایی در تأمین سطح کیفیت مورد ان ظار 

  مش ریان خواهد داتت.مش ریان خواهد داتت.

ضع  نقدینگی بنگاههاي تولیدي و صادراتی و به  ضع  نقدینگی بنگاههاي تولیدي و صادراتی و به      --33  

  تبع آن ناتوانی بنگاه ها در سرمایه ذشاري تکنولوژیکیتبع آن ناتوانی بنگاه ها در سرمایه ذشاري تکنولوژیکی

آوري آوري مدیریت سن ی حاکم بر اغلب واحدهاي فرمدیریت سن ی حاکم بر اغلب واحدهاي فر  --44

  سنگسنگ

  ::ديديــنكته کلينكته کلي

ا کاهش خام فروتی و افزایش صادرات محصوالت با ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ا کاهش خام فروتی و افزایش صادرات محصوالت با ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از 

اهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران است. رسیدن به هدف مشکور داراي الزاماتی است که با توجه اهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران است. رسیدن به هدف مشکور داراي الزاماتی است که با توجه 

یه هنگفت می باتد. تأمین این منابع از محل وجوه دول ی یا یه هنگفت می باتد. تأمین این منابع از محل وجوه دول ی یا به ذس ره این حوزه نیازمند تامین منابع مالی وسرمابه ذس ره این حوزه نیازمند تامین منابع مالی وسرما

فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جشب سرمایه هاي خارجی امکانپشیر خواهد بود. بنظر میرسد جشب فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جشب سرمایه هاي خارجی امکانپشیر خواهد بود. بنظر میرسد جشب 

سرمایه ذشار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی براي کاهش خام فروتی باتد که خود نیازمند تسهیل این سرمایه ذشار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی براي کاهش خام فروتی باتد که خود نیازمند تسهیل این 

بخش هاي مخ ل  اجرایی است الب ه درخصوا سنگ آهن تا زمانیکه ترای  براي جشب این منابع بخش هاي مخ ل  اجرایی است الب ه درخصوا سنگ آهن تا زمانیکه ترای  براي جشب این منابع   فرآیند درفرآیند در

خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساخ ن صنعت از عایدات ارزي فروش سنگ آهن با نرخ خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساخ ن صنعت از عایدات ارزي فروش سنگ آهن با نرخ 

  ..یم ذیرنده را می طلبدیم ذیرنده را می طلبدهاي فعلی جهانی نک ه اي قابل تأمل است. که دقت نظر کارتناسانه و عمیق مسئولین تصمهاي فعلی جهانی نک ه اي قابل تأمل است. که دقت نظر کارتناسانه و عمیق مسئولین تصم

ا در ارتباط با محصوالت معدنی باالخص مصالح ساخ مانی نک ه حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهاي محدود ا در ارتباط با محصوالت معدنی باالخص مصالح ساخ مانی نک ه حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهاي محدود 

است که این امر تأثیرپشیري صادرکنندذان را از بروز هرذونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. همانگونه است که این امر تأثیرپشیري صادرکنندذان را از بروز هرذونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. همانگونه 

ساخ مانی به کشور عراق تاهد کاهش صادرات بوده ایم. لشا با ساخ مانی به کشور عراق تاهد کاهش صادرات بوده ایم. لشا با که طی سالجاري در خصوا صادرات مصالح که طی سالجاري در خصوا صادرات مصالح 

  عنایت هر چه بیش ر به نفوک به بازارهاي جدید و ذس رش بازارهاي هدف امري اج ناب ناپشیر خواهد بود.عنایت هر چه بیش ر به نفوک به بازارهاي جدید و ذس رش بازارهاي هدف امري اج ناب ناپشیر خواهد بود.
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 پتروشیمی گروه
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        خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات شاخص اقالم عمده پتروشیمي،پایه نفتي و صنایع تبدیلي       

 1395ماهه نخست شش 

 

 

 
صنعت پتروشیمی که با هدف استفاده از ذخایر عظیم هیدروکربوری کشور شکل گرفته متوحی صنایعی است که با استفاده از این 

یتی گویند. بدون تردید صنایع تبدیلی امروزه نقش حائز اهمگردد که به آن صنایع تبدیلی میذخایر  ارزش افزوده باالیی ایجاد می

در اقتصاد کشور دارند که متاسفانه در حال حاضر بخش عمده ای از ظرفیت موجود در این صنایع بالاستفاده می باشد. برنامه ریزی 

درجهت حداکثر استفاده از توانمندیهای داخلی، استقرار طرحهای جدید بطور عمده در مناطق ویژه اقتصادی، تامین مواد اوحیه مورد 

تبدیلی، حمایت در جهت گسترش صنایع تبدیلی، ایجاد پروژه های مناسب در جهت افزایش حجم و تنوع نیاز توسعه صنایع 

تواند در توسعه و پیشرفت این صنعت و در نتیجه سهم بیشتر در دستیابی به بازارهای جهانی نقش بسزایی داشته ماصوالت می

می بوعلی نگرانی ها در خصوص وقفه در توحید پتروشیمی های امیرکبیر، تیرماه پتروشی 16شایان توجه است با توجه به آتش سوزی باشد. 

 تبریز، تندگویان، صنایع شیمیایی ایران و نیز صنایع تبدیلی شوینده، رنگ و رزین و پلی اتیلنی وجود دارد.

 
 
  
 

 

 

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394سالماهه  6 1395سال ماهه  6

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

3/1718 مواد اوليه پليمري 

 پروپان بوتان

 متانول

 پارازايلين

 کودها

 پتروشیمی  جمـع اقالم عمده

 قير

 انواع روغن

 اسلک وکس

1534 جمـع اقالم عمده پایه نفتی

 رنگ

 رزين

 شوينده

 آرايشی، بهداشتی

 محصوالت پليمري

 5/373721 3/3807/16 جمـع اقالم عمده شیمیایی

 ارزش: میلیون دالر   

                      وزن : هزارتن

    

            

                           

 وزن: هزارتن

 
 ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      

    

            

                           

 وزن: هزارتن

 
 

 

 
 

 

 بهناز کاموسی
 ،پاهی نفتی و صناعی تبدیلیی روه محصوالت پتروشیم گ رسیی 

 

 بهناز کاموسی
 ،پاهی نفتی و صناعی تبدیلیروه محصوالت پتروشیمی گ رسیی 

 عملكرد صادرات اقالم عمده گروه پتروشیمي، پایه نفتي و صنایع تبدیلي 
 و مقایسه آن با سال قبل 1395ماهه نخست  شش  طي 

 
 یع تبدیلي عملكرد صادرات محصوالت پتروشیمي، پایه نفتي و صنا

 مقایسه آن با سال قبل  1393طي هفت ماهه سال 
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 محصوالت پتروشیمی :

میلیون دالر و از نظر وزنی 8/3766با ارزش 1395ماهه نخست سال   ششصادرات ماصوالت پتروشیمی طی         

درصد به حااو وزنی کاهش داشته 3درصد از نظر ارزش و 11هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل7/7933

 است. از مهمترین دالیل افزایش حجم ماصوالت پتروشیمی بهبود روابط بین احمللی ایران با دنیا 

. از سوی دیگر کاهش ارزش صادرات گردیده ورهای هدف صادراتی می باشد که منجر به افزایش صادرات به کش       

از نظر بازارهاي  احمللی و کاهش قیمت نفت  است.های بینماصوالت گروه پتروشیمی متأثر از نوسانات نرخ

عمده ترین بازارهای محصوالت فوق الذکر هادف این محصوالت از ذس ردذی و تنوع زیادي برخوردار می باتد که 

 می باتند.  ی هند، چین، امارات، آذربایجان، ترکیه، عراق و بعضاً کشورهایی نظیر مصر، نیجریه و سنگالکشورها
 

بازارهای ایتالیا، اسپانیا، شرق آسیا، جنوب آسیا و اتحادیه اروپا نیز به فهرست بازارهای همچنین در سالجاري       

 اضافه تده است. محصوالت پتروشیمی

 

 ی و مصنوعات پالستیکی:مواد اولیه پلیمر

از نظر ارزتی   1395ماهه نخست سال  ششطی میزان صادرات مواداولیه پلیمري 

هزار تن میباتد که نسبت به  8/1436دالر و از نظر وزنی معادل  میلیون3/1718معادل 

درصد از نظر وزنی  رتد  1و کاهش  درصد از نظر ارزتی 1مدت مشابه سال قبل 

 دات ه است. 

از نظر ارزتی معادل  1395ماهه نخست سال شش طی میزان صادرات مصنوعات پلیمري همچنین 

به  درصد 4تن میباتد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  هزار 6/180میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 479

 درصد  از نظر وزنی  رتد دات ه است. 1حدود جهت ارزتی کاهش و 

دلیل تعمیرات، پ روتیمی امیرکبیر بصورت اورهال می باتد بدیهی است الزم به ککر است در حال حاضر به 

الفین با توجه به مشکل  واحد قلم خورا  پ روتیمی بوعلی براي 4پس از تروع به کار مجدد به دلیل نیاز به 

 پیش آمده در پ روتیمی بوعلی کاهش تولید و بالطبع صادرات در محصوالت پلی اتیلن پیش بینی میگردد.

رهاي چین، امارات، بلژی ، ترکیه، عراق، بزرذ رین بازارهاي هدف صادراتی این محصوالت می باتند و کشو

عبارتند از پ روتیمی آریاساسول، ارا ، بنادر جام، تنادذویان،     ایران  عمده تولیدکنندذان مواد اولیه پلیمري

 اروند .

جدیدصاادراتی  ایان ذاروه کااالیی      توجه : کشورهاي آسیایی ترقی می تواند به عناوان بازارهااي هادف    

 محسوب ذردد.
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 پروپان و بوتان:

هزار تن بوده که  2634میلیون دالر به وزن  9/1047به ارزش  1395ماهه  نخست سال  تشدر LPGصادرات 

درصاد رتاد    8/2درصد کاهش و به لحاظ وزنای   7/18به لحاظ ارزتی  1394نسبت به مدت مشابه در سال 

پاالیشگاهی در خاور میاناه اسات     عودي دومین مصرف کننده محصوالتسدات ه است. ایران بعد از عربس ان 

به همین دلیل قیمت ذاز مایع تامل پروپان و بوتان بادر صد ترکیبات مخ ل  در بازارهاي بین المللی عمادتاً بار   

مبناي قیمت قراردادهاي ماهانه آرامکو عربس ان تعیین می ذردد بر همین اساس به دنبال افت قیمت نفت قیمت 

در صد کاهش دات ه است. پیش بینی می تود صادرات  18و  24ل جاري به ترتیب پرویان بوتان در اب داي سا

این محصوالت پس از بردات ه تدن تحریم هاو راه اندازي فازهاي پارس جنوبی با سرعت بیشا ري افازایش   

 یابد.

 متانول :  

یار  م انول یکی از محصوالت بسیار مهم صنایع تیمیایی در دنیا می باتد که ماواد بسایاري نظ  

حالل ها، رنگها، پالس ی  و ضد یخ ها از آن مش ق می توند همچنین با توجه باه کمباود قابال    

پیش بینی منابع انرژي در آینده مصرف مس قیم م انول به عنوان ساوخت پاا  و یاا در تولیاد     

هیدروژن مصرفی پیل هاي سوخ ی بسیار مورد توجه است، در این راس ا موقعیت خاا م اانول  

 سبد محصوالت صادراتی مهم می باتد.ایران در 

میلیون دالر و از نظار وزنای  8/390از نظر ارزتی معادل  1395ماهه نخست سال  ششطی  میزان صادرات م انول 

درصد 4/1درصد به لحاظ ارزتی و 13هزارتن می باتد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل  9/2055عادل م

 به لحاظ وزنی  کاهش دات ه است. 

 کااهش قیمات نفات    ضعی  تدن اق صاد کشور چین بعنوان بزرذ رین تولید و مصرف کننده جهانی م انول و نیز      

 معامالت در بازار جهانی می باتد. و به تبع آن کاهش  خام ازدالیل اساسی و تعیین کننده قیمت م انول 

 ي اصلی صادرات م انول بوده که تروع فصاال بازارهاي جنوب وترق آسیا و اتحادیه اروپا بعنوان بازارهاهمچنین      

 تواند عاملی در جهت کاهش تقاضا باتد.بارش بارانهاي موسمی می

 کشور
ماهه سال 6

1395 
ماهه سال 6

1394 
درصد 

 تغییر
 95ماهه نخست 6سهم صادرات 

 از کل صادرات 
7/64 14 973 1111 چین

3 8/5 9/35 38 عراق

9/12 -3/7 239 5/221 ترکیه

3/1 -7/9 113 102 افيانس ان

 6/3 -6/45 116 63 هند
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عراق می باتند و عمده تولیدکنندذان  ومهم رین بازارهاي صادراتی این محصول کشورهاي چین، هند،کره، هلند       

 .خار  و تیراز  پ روتیمی زاذرس، فن آوران،:م انول در ایران، عبارتست از 

 

 :ودــک

هزا تن باوده   1545میلیون دالر و به وزن  417به میزان  1395ماهه نخست سال  تشصادرات کود در  ارزش

افازایش  در صد به لحااظ وزنای    6و کاهش  درصد به لحاظ ارزتی  8که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

  2016حد( و نیز افازایش ظرفیات تولیاد پاس ازساال     وا 20دات ه است. افزایش ظرفیت تولید کود در چین )تا

 که داراي کخایر ذاز طبیعی می باتند منجر به افت قیمت و کاهش تقاضا تده است . یمیالدي کشورهای

چشم انداز قابل توجه تقاضاي کودهاي تیمیایی در جنوب آسیا و مصارف صنع ی به تدریج در ترق آسیا و اروپا 

 ذردد.طی سالهاي آتی پیش بینی می
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 :پارازایلین

هزار  262و به وزن  ن دالریومیل 8/192به میزان  1395ماهه نخست سال تش ارزش صادرات این محصول در 

درصد  از نظار وزنای  کااهش داتا ه      12درصد به لحاظ ارزتی و  27تن بوده که نسبت به  مدت مشابه سال 

زایش بهااي انارژي در صانایع باالدسا ی تااهد      است. علیرغم افزایش قیمت این محصوالت در اروپا بدلیل اف

کاهش قیمت  پارازایلین طی چند ماهه  ذشت ه و نهای اً ثبات قیمت در ماههاي جاري در آسیا می باتیم . طبیعی 

ش کاال کاهش حجم صادراتی را به دنبال دات ه است. ضمناً یادآور می ذرددبدلیل توقا  تولیاد   زاست کاهش ار

ناتی از آتش سوزي در ن یجه توق  تامین خورا  پ روتیمی تندذویان با کمبود عرضاه   واحد پ روتیمی  بوعلی

 پارازایلین مواجه بودیم که با برذشت پ روتیمی بوعلی به مدار تولید این نقیصه تحت کن رل قرار ذرف ه است.
 

 
 

 

 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 6

 از کل صادرات 

 پروپان و بوتان 

 84 9/23 897 1112 چین 

 8 -2/27 6/103 75 مصر 

 5 156 6/18 7/47 پاکستان 

 8/1 0 0 7/16 اند.نزی

 6/0 0 0 4/5 کنیا

 متانول

 67 2/6 257 273 چین

 3/5 -37 148 9/92 هند

 7/0 -41 3/22 13 هترکی

 02/0 7/3 54/0 56/0 عراق

 63 -18 7/345 8/280 هند

 کود

 4/2 31 27 4/35 عراق

 26 9/25 7/32 افغانستان
1/2 

 100 0 8/19 چین
3/1 

 17/0 -93 8/37 5/2 ترکیه

 پارازایلین
 9/91 -31 260 6/178 چین
 9/0 100 0 14 هند 
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 گروه محصوالت پایه نفتی:

نظر از 1395ماهه نخست سال  ششطی  میزان صادرات محصوالت عمده پایه نف ی    

هزارتن می باتد که  7/4069میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 1534رزش معادلا

درصد وزنی رتد دات ه  55درصد از نظر ارزتی و 2نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

 تاس

رفع تنش هاي بازار ناتی از ترای  تحریم در بهباود رتاد    بهبود قیمت خورا ، بهبود فضاي کسب و کار و

صادراتی این کاالها تاثیر دات ه است. صدور محصوالت پایه نف ی بازارهاي م ناوع و ذسا رده اي باه خاود     

هند، امارات، چین، فیلیپین و عراق و بعضاً کشورهایی نظیـر مصـر، نیجریـه و    اخ صاا داده که مهم رین آنها 

 .می باتند سنگال

 قیــر :  

میلیون دالر و از نظار وزنای    7/370از نظر ارزتی معادل  1395ماهه نخست سال  ششطی  میزان صادرات قیر 

درصد به لحااظ   6/3درصد  از نظر ارزتی و 45هزار تن میباتد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  1563 معادل

اق صادهاي نو ظهور براي توسعه زیر سااخت   تيییرات ارزش قیر به تيییرات تقاضايوزنی کاهش دات ه است. 

جاده اي نسبت داده میشود. همچنین کاهش اع بار قیر صادراتی ایران به لحاظ کیفیت پایین و نبود برند وکیاوم  

باتوم خراب عراق که وارد ایران تده است میزان صادرات هم به لحاظ حجمی و هم قیم ی  را کااهش داده باه   

وی نام را کامل از دست داده ایم کشورهاي آفریقاي هم با ت  و تردید اقدام باه خریاد    همین دلیل بازار  چین و

 می کنند و هند یها هم که همیشه به دنبال خرید با قیمت پایین بودند در حال حاضر  به دنبال کیفی ساازي اناد.  

ر مای باتاد. مهم ارین    اتخاک تدابیر در بس ه بندیهاي جدید قیر و حشف بشکه عامل مهمی در رتد صادراتی قی

 صادرکنندذان این کاال ترکت هاي نفت پاسارذاد و نفت جی می باتند.

 توجه: از جمله بازارهاي که می توان براي صادرات قیر برنامه ریزي نمود آسیاي میانه است.
 

 :نـروغ

میلیاون دالر و باه وزن   1142باه میازان    1395ساال   ماهه نخسات   تشارزش صادرات این محصول  در 

وزنای  رتاد داتا ه و از نظر  درصاد باه لحااظ وزنای      8/43هزار تن بوده که نسبت به  مدت مشاابه  2475

. با ثبات قیمت نفت خام و نیز عرضه مازاد روغنهاي پایه و اضافه تدن ظرفی هاي دو برابر تده است"تقریبا

  اق صادي تاهد رقابات  جدید خاور میانه و نیز فقدان تقاضاي بازارهاي کلیدي نظیر چین به دلیل رتد ضعی

تولید کنندذان در ترای  سخت بازار می باتیم که این امر مانع از افزایش قیمت قابال مالحظاه در تارای     

 سخت صادرات روغن می باتد.
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 اسلک وکس: 

هزار  7/31میلیوین دالر و به وزن  3/21به میزان  1395 ماهه نخست تشارزش صادراتی این محصول در 

 ارزتی کاهش دات ه است. درصد از نظر 30درصد به لحاظ وزنی و 31مدت مشابه سال قبل  تن که نسبت به

این ماده بعنوان خورا  واحدهاي پارافینی بوده وتاالش تارک هاي تولیدکنناده روغان باراي  عرضاه ایان        

ت محصول به بازار داخلی  ودر ن یجه کاهش  صادرات به دلیل افزایش عرضه صادراتی محصوالت پایین دسا 

 اسل  وکس  در خور تقدیر  می باتد.

 

 

 شوینده ها :

از نظار ارزتای    1395ماهه نخسوت سوال    شش طی  میزان صادرات محصوالت توینده 

هزارتن میباتد که نسبت به مادت  7/143میلیون دالر و از نظر وزنی معادل  7/106معادل 

درصد از نظر وزنی  کاهش دات ه  5/و3ارزتی درصد  به لحاظ 6/5حدود مشابه سال قبل 

است. رویکرد اس فاده از مواد توینده کشورهاي رقیب به دلیال بهباود تارای  اق صاادي     

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

ماهه سال نخست  6
1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
ماهه نخست 6

از کل  95
 صادرات 

 قیر

 27 -34 6/150 9/89 هند

 17 -59 156 7/63 امارات 

 9 -24 7/42 3/32 پاکس ان 

 6/7 -12 33 29 عمان 

 3/4 -9/34 6/24 16 اندونزي

 روغن

 8/41 -6/2 8/181 177 افيانس ان

 6 -16 7/26 4/22 هند

 5/2 -75 5/48 5/12 عراق

 7/0 150 96/0 4/2 ترکیه

 11/0 2100 05/0 1/1 چین

 اسل  وکس

 6/52 -5/11 3/11 10 چین

 4/28 -7/35 4/8 4/5 هند

 9/8 -3/39 8/2 7/1 ترکیه

 3/6 0 0 2/1 اس رالیا

 8/15 0 0 3 مالزي
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کشورهاي آسیاي میانه که مهم رین بازارهاي ما را تشکیل مای دهناد از مهم ارین دالیال     

 رتد مالیم صادرات این محصوالت می باتد. 

، عراق، ترکیه و پاکس ان می باتد که  CISت کشورهاي همسایه و نزدی  نظیر  بازارهاي صادراتی این صنع

 .بعضاً برخی ترک ها در صادرات آن به کشورهاي دورتر نظیر رومانی نیز تالتهایی نموده اند

الزم به ککر است صنایع تیمیایی ایران تقریباً صد در صد بنزن خود را جهت تولید الکیل بنزن خطای )مااده   

پ روتیمی بازذشت پودر توینده( از پ روتیمی بوعلی تأمین می نماید لشا پیش بینی میگردد با توجه به اولیه 

 ذردد. به روال عادي بازصادرات این محصول  به خ  تولید، بوعلی

 عصاره های رنگرزی، پیگمانها و سایر مواد رنگ کننده :

میلیاون   5/45نظر ارزتای  از  1395ماهه نخست سال  ششطی  میزان صادرات انواع رنگ 

 19هزار تن می باتد که نسبت به مادت مشاابه در ساال قبال     20دالر و از نظر وزنی حدود

 درصد  کاهش دات ه است.  21درصد از نظر ارزتی و از نظر وزنی 

میلیاون دالر و از نظار   54از نظر ارزتای   1395ماهه نخست سال  طی  ششهمچنین میزان صادرات انواع رزین 

درصاد و باه لحااظ     58تن می باتد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر ارزتی  هزار 9/21ود وزنی حد

 درصااد رتااد داتاا ه اساات.  الزم بااه یااادآوري اساات میاازان افاازایش رتااد ارزش و تناااژ رزیاان   23وزناای

تاش ساوزي   عمدتاً مرتب  به رزین اپوکسی جامد و مایع پ روتیمی خوزس ان می باتد. از طرفی با توجاه باه آ  

تیکی بخصاوا مخلاوط زایلاین و تولاوئن در صانایع تبادیلی       اکااهش عرضاه ماواد آروما     وپ روتیمی بوعلی 

 ،صادرات رنگ کاهش یاف ه است .رنگ

صادرات رنگهاي ساخ مانی به دلیل افت کیفیت و وجود ندات ن اس اندارد الزم منجر به از دست رفا ن بازارهاا و   

و  CISمهمترین بازارهای این صنعت کشورهای ترکیه و امارات ذردیده اسات.  اعطاي بازارها به کشورهایی نظیر

کشورهایی نظیـر کنیـا،   درصورت سرمایه ذشاري در خطوط تولید با سیس م اس اندارد جهاانی می باتد  امارات

 .می توانند بعنوان بازارهاي جدید تلقی ذردند  ساحل عاج، ویتنام و شیلی
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       :نكته کليـدي
، ... می باتد که با توجه SBRعلت عدم رتد صنایع تبدیلی پلیمري عمدتاً کمبود خورا  بخصوا پروپیلن، 

 به ارزش افزوده آن جا دارد سرمایه ذشاري بیش ري در این زمینه انجام ذردد.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کشور هدف  5 شرح کاال
 اصلی

ماهه سال نخست 6
1395 

 )میلیون دالر(

ماهه سال نخست  6
1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

ماهه 6سهم صادرات 
از کل  95نخست 

 صادرات 

 آرایشی

 49 4/2 3/8 5/8 افيانس ان

 8/7 211 45/0 4/1 امارات
 7 0 8/1 8/1 عراق
 6/4 6/6 75/0 8/0 کویت
 5/3 5/31 38/0 5/0 بحرین

 رنگ

 35 -23 9/20 16 کمنس انتر
 21 -3/11 6/10 4/9 افيانس ان

 11 -8/38 2/7 4/4 قزاقس ان 
 8/10 -3/13 6 2/5 تاجیکس ان
 4/7 -22 5/4 5/3 عراق

 شوینده

 48 -3 8/55 54 عراق
 21 -4 23 22 افيانس ان
 5 52 5/5 4/8 پاکس ان
 5/5 8/13 8/5 6/6 ترکمنس ان
 2/5 5/20 9/3 6/5 تاجیکس ان
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دارو  ، تجهیزات زپشکی گروه 
 و آزمااگشیهی
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 یت صادرات شاخص اقالم عمده صادرات دانش بنیان ، دارو،خالصه تحلیل آماری وضع

 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 

 1395طی شش ماهه نخست سال 

 

 

 

  
  

صنایع دارویی و تجهیزات پزتکی از مهم رین صنایع در تجارت امروزي بشر به لحاظ اثرذشاري بر سالمت انسان 

ین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح می باتد. در اخ یار دات ن می باتد. این صنایع به عنوان یکی از کلیدي تر

چنین صنایعی به منزله یکی از معیارهاي مهم توسعه یاف گی کشورها تناخ ه می تود . این صنایع در بازارهاي 

رات جهانی م فاوت از سایر صنایع با فناوري پیشرف ه می باتند زیرا تابع تحقیقات نوآورانه ، سرمایه ذشاري و مقر

دول ی می باتند . هزینه سرمایه ذشاري جهت ایجاد نوآوري در این صنایع با توجه به ماهیت آن بیش ر از سایر 

 صنایع می باتد. 

در تولید اکثر محصوالت این صنایع از فناوري ساخت باال اس فاده می تود به همین دلیل این صنعت در جرذه 

ی ذردد . به واسطه تخصصی بودن ، تیراژ تولید مشخص و اس فاده از صنایع باالدس ی و دانش بنیان طبقه بندي م

تجهیزات ساخت فناوري باال تولیدات این صنعت از ارزش افزوده باالتري در مقایسه با تولیدات سایر صنایع با 

 فناوري پیشرف ه دارند. 

ود هس ند و به دلیل ارتباط اغلب واحدهاي تولیدي این صنایع فاقد آالیندذی زیست محیطی در فرآیند تولید خ

 مس قیم با سالمت افراد جامعه نیازمند دقت الزم در پیاده سازي اس انداردهاي عملکردي ، ایمنی و کیفی می باتند. 

میلیون دالر و  5/54از نظر ارزتی معادل  1395میزان صادرات انواع داروهاي انسانی طی تش ماهه نخست سال 

درصد  5/18درصد رتد ارزتی و  7/39اتد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل هزارتن می ب 2/2از نظر وزنی 

 کاهش وزنی دات ه است. 

هزارتن  16/0میلیون دالر و وزن  4/6با ارزش  1395صادرات تجهیزات پزتکی نیز طی تش ماهه نخست سال 

 درصدي برخوردار بوده است.  8/32درصدي و کاهش وزنی  8/48از رتد ارزش 

ادرات اقالم دارویی مش مل بر داروهاي انسانی ، مواد اولیه دارویی ، داروهاي دامپزتکی ، مواد اولیه جمع کل ص

میلیون دالر و وزن  5/87با ارزش  1395دارویی و تجهیزات پزتکی و آزمایشگاهی طی تش ماهه نخست سال 

درصدي برخوردار بوده  72نی درصدي و رتد وز 48هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رتد ارزتی  19

 است.

 

  

 میترا  بیدل
 بنیان، دارو ، مسئول  دبیرخاهن کاالاهی دانش 

 تجهیزات زپشکی  و آزمااگشیهی 
 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.peachlearn.com/lifestyle/38-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDAQwW4wDWoVChMIlL2grJiXyAIVRwYsCh1u9QFY&usg=AFQjCNGE0G2aQ5IujXKJ35kL5_VoPYSubw
http://www.google.com/url?url=http://www.peachlearn.com/lifestyle/38-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDAQwW4wDWoVChMIlL2grJiXyAIVRwYsCh1u9QFY&usg=AFQjCNGE0G2aQ5IujXKJ35kL5_VoPYSubw
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فرسودذی خطوط تولید وپایین بودن ظرفیت هاي تولیدي نسبت به ظرفیت اسمی، وضعیت تولید این 

کاالها را با مشکالتی مواجه نموده است که منجر به عدم اس فاده از حداکثر توان ظرفیت تولید ترک ها 

اد اولیه ، باال بودن هزینه هاي ثبت در بازارهاي هدف، همچنین مشکالت مربوط به تامین مو. . ذردیده است

عدم امکان جشب تکنولوژیهاي روز دنیا بدلیل کمبود نقدینگی، عدم اس مرار حضور در بازارهاي هدف بدلیل 

فعالی هاي مس مر و کارتناسی تده ترک هاي رقیب نظیر ترکیه و اردن در بازارهاي همسایه، صادرات این 

  تی مواجه نموده است.  کاال را با مشکال

  
  
    

  

 تجهیزات پزشکی :

هاي الک ریکی، ها در زمینه هاي علوم پزتکی، بیولوژي، مواد، ماتیناي از تواناییمجموعه

 ، بیوالک رونی  و ابزار دقیق منجر باه وجاود آمادن صانعت نوپااي تجهیازات       الک رونی

ناوع   800واحد تولیدکننده فعاال بایش از    500پزتکی می تود. در حال حاضر درحدود 

وسیله پزتکی با کالسهاي مخ ل  تولید می کنند. میزان صادرات تجهیازات پزتاکی در   

هازار تان از    17/0ارزش و وزن  میلیاون دالر  4/6با  1395طی تش ماهه نخست سال 

درصدي نسبت باه مادت مشاابه قبلای      8/32درصدي و کاهش وزنی  8/48رتد ارزتی 

 برخوردار می باتد. 

با توجه به سهم ناچیز ایران در جهان ، ارتقاي سطح فناوري و ارتبااط دو حاوزه مهندسای و پزتاکی در     

کالت این صنعت عبارت است از کمبود نقدینگی بهبود صادرات این کاال می تواند موثر باتد. برخی از مش

و سرمایه در ذردش صادرکنندذان، عدم حضور مس مر در نمایشگاههاي مع بر خارجی و کمبود منابع ماالی  

 در جهت معرفی توانمندیهاي تولیدي صاادراتی در بازارهااي هادف ، عادم امکاان حضاور در مناقصاات        

 گروه کاالیی

 درصد تغییرات 1394ماهه سال 6 1395ماهه سال  6

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن  ارزش 

 -5/18 7/39 7/2 39 2/2 5/54 داروهاي انساني
 57 68 7 5/12 7/11 21 مواد اولیه دارویی

 140 112 2 5/2 8/4 3/5 داروهاي دامپزتکی

 -8/32 8/48 2/0 3/4 17/0 4/6 تجهیزات پزتکی
 -66 -7/68 03/0 8/0 01/0 25/0 تجهیزات آزمایشگاهی

 58 48 12 59 19 5/87 جمع کل اقالم دارویی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

  عملكرد صادرات اقالم عمده دارو و تجهیزات پزشكي عملكرد صادرات اقالم عمده دارو و تجهیزات پزشكي 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طي شش ماهه نخست سال طي شش ماهه نخست سال 
 

  عملكرد صادرات محصوالت پتروشیمي، پایه نفتي و صنایع تبدیلي عملكرد صادرات محصوالت پتروشیمي، پایه نفتي و صنایع تبدیلي 

  مقایسه آن با سال قبل مقایسه آن با سال قبل   13931393طي هفت ماهه سال طي هفت ماهه سال 

  ن دالر   ن دالر   ارزش: میلیوارزش: میلیو

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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و صنایع پش یبان. با توجه به جوان باودن ایان صانعت در    صنعت   کشورهاي هدف، کمبود ارتباط بین این

کشور و تالش برخی از ترک هاي تولیدکننده صادراتی در بازارهایی نظیر ای الیا، فرانسه و آلمان، اهمیات و  

 اخ صاا حمای هاي الزم به این صنعت در رتد و توسعه آن مثمر ثمر خواهد بود.

دلیل سیاس هاي حمای ی وزارت بهداتات جهات اسا فاده از     به دنبال اجراي طرح تحول نظام سالمت به

تجهیزات پزتکی داخلی، رتد تولیدات داخلی در این حوزه افزایش و همچنین تمایال افاراد باه احادا      

واحدهاي تولیدي در این حوزه بیش ر تده است. همچنین محدودیت در واردات کاالهاي مشابه تولید داخل 

  د را افزایش و در ن یجه منجر به افزایش سهم صادراتی تده است.با کیفیت پایین تر سهم تولی

  

  آمار صادرات تجهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات تجهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل  13951395طی شش ماهه نخست سال طی شش ماهه نخست سال   
                                                                                                                    

  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات بازار عمده صادراتی از کل صادرات     55براي براي     9595ر سال ر سال ماهه صادرات تجهیزات پزتکی دماهه صادرات تجهیزات پزتکی د  66درصد سهم درصد سهم 

  می باتد. می باتد.     72.772.7این بخش این بخش 

 

  داروهای انسانی :

به تعری  سازمان بهداتت جهانی دارو، هر ماده اي که در فرآیندهاي دارویی          

بکار رف ه و سبب کش  یا اصالح فرآیندهاي فیزیولوژی  یا حاالت بیماري در 

ننده ذردد، دارو نامیده می تود. از مهم رین نقاط قوت انواع جهت بهبود مصرف ک

و اقسام این کاال تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، مزیت نسبی، ذس ره 

م نوع تولید، حجم قابل توجه بازار داخلی، وجود سرمایه انسانی و موقعیت 

  جيرافیایی و اس راتژیکی کشور ایران می باتد.

از نظر ارزتی  1395طی تش ماهه نخست سال داروهاي ساخ ه تده انسانی  میزان صادرات انواع

هزار تن می باتد که نسبت به مدت مشابه سال  2/2 میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 5/54معادل 

 درصدي وزنی مواجه بوده است.  5/18درصدي ارزش و کاهش  7/39، با رتد 1394

 کشور
 1395ماهه سال نخست  6

 )هزاردالر(
 1394ماهه سال نخست  6

 )هزاردالر(
 درصد تغییر

 --2233-- حهستان

 1151103411 امارات

 -46554614.8 آحمان

 420169148.5 ماحزی

 38623663.5 بالروس

 -1745237226.4 سایر کشور ها

 640043578/48 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://danakhabar.com/fa/news/1158136/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDkQwW4wEmoVChMIv-DKlqvzxwIVy3AaCh3z9wY1&usg=AFQjCNHaza_JuhgjLJOiTjV6UvtC4MV19A
http://www.google.com/url?url=http://danakhabar.com/fa/news/1158136/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDkQwW4wEmoVChMIv-DKlqvzxwIVy3AaCh3z9wY1&usg=AFQjCNHaza_JuhgjLJOiTjV6UvtC4MV19A
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مبنی بر رسیدن به تراز مثبت صادرات با توسعه صادرات و نظاارت  با توجه به برنامه هاي وزارت بهداتت 

بر واردات دارو و کاهش واردات و کم تدن وابس گی به داروهاي وارداتی ،  به نظر می رسد جهش خاوبی  

صورت ذرف ه است که با جهت ذیریها در چارچوب سیاست کلای ساالمت و   سه ماهه اب داي سالجاري در 

 الر صادرات دارو و تجهیزات پزتکی در سالجاري امیدواریم این روند ادامه یابد.میلیون د 300رسیدن به 

نظر به نیاز ذس رده کشورهاي همسایه به دارو و عدم توانایی در تولید داروهاي برند بین المللی، نیاااز باه   

الم دارویی واردات داروهاي خاا با کیفیت باال در این کشورها احساس می تود ، لشا توجه به صادرات اق

با ارزش فناوري باال نظیر داروهاي بیولوژی  می تواند در ذرف ن سهم مجادد در بازارهااي سان ی تااثیر     

 بسزایی دات ه باتد.

از طرفی به دلیل بردات ه تدن تحریمهاي بانکی مسیر ان قال پول بسیاري از ترک هاي دارویی کاه قابالً   

ان ان قال پولهاي مسدود تده به کشور به دلیال تعاامالت   مسدود تده بود تا حدودي مرتفع ذردیده و امک

بانکی فراهم ذش ه است. همچنین به دلیل رتد تولیاد در حاوزه دارو و کااهش واردات، میازان صاادرات      

 دارویی افزایش یاف ه است.
 

  

  آمار صادرات داروهای انسانی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات داروهای انسانی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

  ایسه آن با مدت مشابه سال قبلایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقو مق  13951395طی شش ماهه نخست  سال طی شش ماهه نخست  سال   
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات این بازار عمده صادراتی از کل صادرات این   55براي براي   9595ماهه صادرات داروهاي انسانی در سال ماهه صادرات داروهاي انسانی در سال   66درصد سهم درصد سهم 

  % می باتد. % می باتد. 9292بخش  بخش  
 

 داروهای دامپزشکی:

میلیـون  3/5با ارزش  1395طی تش ماهه نخست سال  میزان صادرات داروهای دامی   

درصدی ارزش و 112مدت مشـابه در سال قبل با رشد هزار تن نسبت به  8/4دالر و وزن 

درصدی وزنی مواجه بوده است. الزام شركتهای تولیدی و توجیه این شركتها مبنی بر 140

تولید با كیفیت به منظور ارتقای فضای رقابتی در بازارهای هدف توسط نشستها و 

هیالتی که تس سمینارهای برگزار شده توسط سندیكای مربوطه با بخش خصوصی ، و

 کشور
 1395ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(
 1394ماهه سال نخست  6

 )میلیون دالر(
 درصد تغییر

 165/1410 آحمان

 157/1218 افغانستان

 95/01700 روسیه

 4/52/375/68 سوریه 

 8/46/26/84 عراق

 -3/45/58/21 سایر کشور ها

 5/54397/39 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://iraneconomist.com/fa/news/76065/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIk_rptaiCyAIVQUwaCh1xYABr&usg=AFQjCNHd9Op81MOM7jpqUtTGJp16jvSo7Q
http://www.google.com/url?url=http://iraneconomist.com/fa/news/76065/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIk_rptaiCyAIVQUwaCh1xYABr&usg=AFQjCNHd9Op81MOM7jpqUtTGJp16jvSo7Q
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سازمان دامپزتکی کشور در فرآیند صادرات در سال جدید براي ترک ها نظیر اعطاي مجوز 

GMP  وجود مشکالتی نظیر مقررات علیرغم به ترک ها در کوتاه ترین زمان اعطا نموده

دست و پاذیر اداري در دس گاههاي اجرایی کیرب  از جمله سازمان دامپزتکی کشور که 

براي واحدهاي تولیدي صادراتی فعال سخت نموده بود و منجر به دور  فرآیند صادرات را

تدن از جایگاه اصلی از بازارهاي هدف تده بود، دس اوردهاي صادراتی خوبی در سه ماهه 

 نخست سالجاري به همراه دات ه است.

مجوزهاي  صادراتی منوط به حشف-) فرآیند صادرات داروهاي دامپزتکی تولید تده توس  واحدهاي تولیدي

صادره از سوي سازمان دامپزتکی می باتدکه علیرغم پیگیریهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت توس  

 وزارت جهاد کشاورزي مسکوت مانده است.(

 

  آمار صادرات داروهای دامپزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات داروهای دامپزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل  13951395طی شش  ماهه نخست  سال طی شش  ماهه نخست  سال   

  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات بازار عمده صادراتی از کل صادرات   55براي براي   9595درات داروهاي دامپزتکی در سال درات داروهاي دامپزتکی در سال ماهه صاماهه صا  66درصد سهم درصد سهم 

  %  می باتد. %  می باتد. 9999این این 
  

 مواد اولیه دارویی:   

با ارزش  1395طی تش ماهه نخست سال میزان صادرات مواد اولیه دارویی               

ز افزایش هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل ا 7/11میلیون دالر و وزن  21

 درصدي برخوردار بوده است. 57درصدي و افزایش وزنی  68ارزتی 

ماده اولیه دارویای در کشور تولید می تود که تامین کننده  350در حال حاضر حدود 

درصد کارخانه هاي داروسازي داخل کشور می باتد. اصالح تعرفه هاي  40نیاز بیش از 

ل ذشت ه اعمال ذردید ضمانت اجرایی مناسبی ورودي مواد اولیه دارویی که در اواخر سا

 براي جلوذیري از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخلی و صادراتی ذردید.

  

 شورک
 1395ماهه سال نخست 6

 ) هزار دالر(

 1394ماهه سال نخست  6
 )هزار دالر(

 درصد تغییر

 44641507196 عراق 

 772149418 افغانستان 

 422290 قرقیزستان

 -4023683 آذربایجان
 -1723692 ترکمنستان
 -3535090 سایر کشور ها
 3/55/2112 جمع کل 

   
 

 

http://www.google.com/url?url=http://parscenter.com/Product/9242&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIirK9lpiXyAIVhxYsCh0cBA0E&usg=AFQjCNHKtfGGW3LeN2Fwkvv6GIBiyr2GGg
http://www.google.com/url?url=http://parscenter.com/Product/9242&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIirK9lpiXyAIVhxYsCh0cBA0E&usg=AFQjCNHKtfGGW3LeN2Fwkvv6GIBiyr2GGg
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  آمار صادرات مواد اولیه دارویی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات مواد اولیه دارویی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل  13951395طی شش ماهه نخست  سال طی شش ماهه نخست  سال   
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  بازار عمده صادراتی از کل صادرات اینبازار عمده صادراتی از کل صادرات این  55براي براي   9595سال سال   ماهه صادرات مواد اولیه دارویی درماهه صادرات مواد اولیه دارویی در  66درصد سهم درصد سهم 

  % می باتد. % می باتد.     6060//55بخش  بخش  

 

 تجهیزات آزمایشگاهی : 

یکی از تاخه هاي روبه ذس رش در حمایت از تولید ملی و تحقق اق صاد مقاوم ی 

ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی با هدف کاهش وابس گی آزمایشگهاي 

و همچنین اس فاده از توانمندیهاي داخلی و حمایت از  داخلی به تجهیزات وارداتی

فعالی هاي دانش بنیان در زمینه ساخت این اقالم می باتد که منجر به آثار 

اق صادي زیادي از جمله افزایش ات يال ، افزایش حجم فروش ، افزایش توان 

صادرات و افزایش توان مالی براي سرمایه ذشاري داخلی در توسعه فعالیت 

  هاي داخلی تده است . ترک

طبق آمارهاي ارائه تده توس  ذمر  جمهوري اسالمی ایران ، میزان صادرات تجهیزات آزمایشگاهی 

هزارتن برخوردار 01/0میلیون دالر و وزن 25/0از ارزش 1395ساخت داخل طی تش ماهه نخست سال 

 ی برخوردار بوده است. درصد کاهش ارزت7/68بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از میزان 

با توجه به نوپا بودن این صنعت بدیهی است به منظور تداوم تولید، ساخت و صادرات تجهیزات 

آزمایشگاهی باید ظرفیت هاي علمی ، فنی و اق صادي جدید براي افزایش توانمندي کشور تناسایی و 

 اقدامات حمای ی و سیاس هاي تشویقی مورد توجه قرار ذیرد. 

به حمای هایی که دولت در راس اي کاالهاي دانش بنیان بعمل آورده و  از آنجائیکه بیش ر تولیدات  با توجه

این صنعت کاالهاي با فناوري باال می باتد و همچنین به دنبال رفع تحریمها و تمایل ترک هاي خارجی به 

ترک ها و فعالین تجارت با صادرکنندذان ایرانی سرمایه ذشاریهایی در این خصوا صورت ذرف ه و 

 اق صادي در این حوزه رتد کرده اند. 

 کشور
 1395 ماهه سال نخست 6

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  6

 )میلیون دالر(
 درصد تغییر

 -4- یمن 

 5/37/0400 هند

 36/0400 امارات

 3/104/03150 سوریه

 9/08/012.5 تایوان

 -3/856/913 سایر کشور ها

 215/1268 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://dam.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB8QwW4wBWoVChMI5uTzzqmCyAIVhlwaCh3ZsQ2w&usg=AFQjCNGZxP_yX6N-PhdsbP1oPseU-9VMQA
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از مهم رین دالیل رتد صادراتی این صنعت سطح بندي اقالم آزمایشگاهی توس  معاونت علمی فناوري 

 ریاست جمهوري و حمای هاي انجام تده جهت ورود به بازارهاي صادراتی می باتد.

 

  ر عمده هدف صادراتیر عمده هدف صادراتیآمار صادرات تجهیزات آزمایشگاهی  به پنج  بازاآمار صادرات تجهیزات آزمایشگاهی  به پنج  بازا

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل  13951395طی شش  ماهه نخست  سال طی شش  ماهه نخست  سال   

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات این   بازار عمده صادراتی از کل صادرات این     55براي براي   9595ماهه تجهیزات آزمایشگاهی در سال ماهه تجهیزات آزمایشگاهی در سال   66درصد سهم درصد سهم 

  %  می باتد.%  می باتد.  9898

  

  

  

  

  

  

  

  ::کاالهای با فناوری باالکاالهای با فناوری باال

در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تثبیت جایگاه دوم ایران و دس یابی به آس انه 

اه اول علمی و فناوري در منطقه و تثبیت آن تا  پایان برنامه تاکید ذردیده جایگ

 است.

 برنامه پنجم:

 فصل دوم سیاس هاي کلی برنامه پنجم مربوط به امور علمی و فن اوري7بند  –

 فصل دوم مبنی بر دس یابی به جایگاه دوم علمی و فناوري در منطقه  16ماده  –

 از ترک هاي دانش بنیانفصل دوم مبنی بر حمایت  17ماده  –

 
 برنامه چهارم:

 کشور
 1395ماهه سال نخست 6

 )هزار دالر(
 1394ماهه سال نخست 6

 )هزار دالر(
 درصد تغییر

 9610860 امارات 

 -8524865 چین 

 -35- کویت 

 -27- هند 

 -24395 آحمان

 -551599 سایر کشور ها

 2498167/89 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.downloadha.com/1389/10/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3zK6ykaTMAhXI2BoKHSlTBK84FBDBbggpMAo&usg=AFQjCNE_yMNJ3MddDTG-5cYIpmCOmsEp0A
http://www.google.com/url?url=http://www.downloadha.com/1389/10/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3zK6ykaTMAhXI2BoKHSlTBK84FBDBbggpMAo&usg=AFQjCNE_yMNJ3MddDTG-5cYIpmCOmsEp0A
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 مبنی بر ارتقاي فناوري3ماده   5بند  –

 مبنی برتاکید ویژه  بر حوزه هاي داراي توان توسعه اي باال در صنایع نوین 11بند ال  ماده  –

بند ب مبنی بر حمایت از کاالها و خدمات در عرصه هاي نوین از طریق  37فصل سوم ماده  –

 اي دولت به خرید این تولیداتاخ صاا بخشی از تقاض

 بند ب مبنی بر افزایش توان رقابت پشیري بنگاههاي فعال در صنایع نوین(. 40ماده  –

هاي برنامه تشم توسعه به  صادرات محصوالت صنع ی با فناوري باال موضوعی است که باید در سیاست

در ترای  مناسبی به « های  » هاي صورت ذرف ه، صادرات صنایع خوبی دیده تود. اما با توجه به بررسی

 .اي را براي این صنایع م صور بود توان آینده برد و در صورت ادامه چنین روندي نمی سر نمی

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در سهم عمده اقالم صادراتی صنایع با فناوري باال به فعالیت 

ادرات محصوالت دارویی از سهم محصوالت اخ صاا دارد. سهم ص پزشکی و محصوالت دارویی گیاهی

طور کلی سهم محصوالت دارویی در کل  صنع ی با فناوري باالي کشور همواره با رتد همراه بوده است به

 . صادرات محصوالت صنع ی های   در مقایسه با سایر محصوالت صنع ی با فناوري باال، زیاد است

نیزدومین صنعت عمده صادراتی در میان صنایع با   یتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپد

 فناوري باال است. 

متاسفانه به دلیل عدم وجود تعرفه های مشخص و تثبیت شده در این زمینه اطالعات در خصوص آمار 

 صادرات درست نمیباشد. 
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 الزامات در جهت افزایش صادرات :

 به منظور عرضه در عرصه جهانی افزایش سهم تولیدات مب نی بر دانش در اق صاد ملی  -

  رقابت پشیر کردن محصوالت و خدمات تولیدي مب نی بر فناوري باال  -

هاي  اي، بنگاه هاي توسعه حمایت نظام مند از توسعه فناوري هاي پیشرف ه در سطح س ادي، سازمان -

 تولیدي و بخش خصوصی 

براي ذس رش تولید و صادرات کاال و خدمات هاي پیشرف ه  هاي مب نی بر فناوري ایجاد و توسعه ترکت -

 مربوط با تاکید بر بخش غیر دول ی 

اي در زمینه تکنولوژی ، مدیری ی، بازاریابی، حقوقی  حمایت از ارایه خدمات آموزتی، اطالعاتی و مشاوره -

 و فایننس به افراد و ترکت هاي نوآور 

 فکري نوآوران کشور  پیگیري و ساخ ار آفرینی براي حمایت از حقوق مالکیت -

هاي مرتب  با  هاي کیرب  براي پیوس ن به کنوانسیون ها و موافق نامه پیگیري و تعامل با نهادها و سازمان -

 هاي نوین در کشور  تقویت و اتاعه فناوري

 حمایت از تجاري سازي دس اوردهاي کارآفرینان و نوآوران  -

 اخ راعات  ها و المللی نوآوري حمایت مالی از ثبت بین -

 هاي نوین  منظور تبادل تجربیات و اطالعات و دس یابی به فناوري اي به المللی و منطقه تقویت تعامالت بین -

ذیري  ویژه با بهره هاي پیشرف ه در ایران به و توسعه فناوري R&Dهاي خارجی به انجام  ترغیب ترکت -

 از اهرم خریدهاي دول ی. 

ی فناوري در داخل و توسعه فن بازارهاي ملی و ترکت هدفمند در هاي تخصص برذزاري نمایشگاه -

 ها و مجامع بین المللی.  ها، همایش نمایشگاه

هاي مش ر  و ایجاد جوینت ونچر)سرمایه  هاي ایرانی براي انجام پژوهش حمایت قانونی از ترکت -

 اوري منظور کسب، جشب و صادرات مب نی برفن هاي خارجی به ذشاري مش ر ( با ترکت

هاي تولید  ها و روش تعامل کلیه دس گاه هاي دول ی مرتب  در جهت هماهنگی سیاس ها با بهبود سیس م -

 محصوالت با ارزش افزوده بیش ر و منطبق براس انداردهاي جهانی.

هاي بی تمار کشور براي توسعه بازارهاي  اي و جهانی و بکارذیري مزیت تناسایی دقیق بازارهاي منطقه -

  هاي تناسایی تده . ذیري از فرصت المللی و بهره بین

در راس اي اهداف  Hi-Techهماهنگی، هدایت و نظارت بنگاههاي تولیدي و صادراتی کاال و خدمات  -

 کالن صادراتی کشور با محوریت تورایعالی صادرات. 

سازمان  کارذروههاي تخصصی دس گاههاي اجرایی در راس اي اهداف صادراتی از طریقهماهنگی  -

 توسعه تجارت بعنوان م ولی صادرات غیرنف ی.

 تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اجراي برنامه هاي حمای ی و تشویقی بنگاهها از سوي دولت.  -

 در قالب تشکلهاي تخصصی صادراتی. Hi-Techساماندهی بنگاههاي تخصصی  -

 سراسر کشور در راس اي اهداف صادراتی.  هماهنگی، هدایت و نظارت بر کانونهاي دانش و صنعت  -
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 . در راس اي اهداف صادراتی Hi-Techهماهنگی هزینه کرد بودجه هاي م عدد در حوزه  -

اتخاک خ  مشی و سیاست واحد از سوي تمامی دس گاهها و بخش هاي دست اندرکار در راس اي  -

  Hi-Techتوسعه صادرات 

 اههاي اس انی به تشویق و ترغیب خرید محصوالت% از بودجه جاري دس گ5اخ صاا حداقل  -

 Hi-Tech داخلی 

به توسعه تحقیق و پژوهش در خصوا  وزارت ع   اخ صاا سهم مناسب از بودجه جاري و عملیاتی -

  Hi-Techتولید و توسعه کاالها و خدمات 

حقوق مالکیت  به منظور حمایت از Hi-Techبازنگري قوانین و مقررات ثبت اخ راع و ثبت تولیدات  -

  معنوي تولیدکنندذان کیرب 

 احصاء تعرفه هاي ذمرکی -          

 

 راهکارها در جهت توسعه صادرات:

 

 تدوین بس ه حمای ی جامع و اثر ذشار به منظور ارائه تسهیالت بانکی مناسب)حداقل نرخ بهره(  -

 وري باالحشف هزینه هاي ثبت سفارش و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع فنا -

 اح ساب تخفیفات ویژه در سود بازرذانی، حقوق ذمرکی و تعرفه هاي مالیاتی  -

 واردات به سمت تولید و صادرات صنایعاصالح قوانین، مقررات و آئین نامه ها به منظور هدایت  -

 Hi-Tech   
 تقویت و ارزش ذشري مناسب به مالکیت فکري و خلق ایده ها  -

 ع صندوق توسعه ملی به امر تجاري سازي و صادرات ایده ها و نوآوري ها اخ صاا بخشی از مناب -

 به بازار داخلی به منظور مصارف دول ی  hi-techایجاد ی  مرکز معرفی کاالهاي  -

روتهاي رقاب ی کردن قیمت و »زمینه توانمند سازي فعاالن این حوزه با ارائه آموزتهاي مهارتی در  -

  «اوري باالبازاریابی کاالهاي با فن

 ارائه تسهیالت مناسب جهت حضور در نمایشگاهها و هیاتهاي تخصصی خارج از کشور  -

با اس فاده از توان رایزنان     hi-techارائه اطالعات و مشاوره هاي بازاریابی بین المللی در مورد صنایع -

  بازرذانی در کشورهاي هدف

یازهاي فناوري پیشرف ه در الیه هاي قانون ترویج و ایجاد فضاي در  مناسب از جایگاه و ن-

 ذشاران،مجریان دول ی و بخش صنعت کشور 

 مس ند کردن تجربیات موفق داخلی این حوزه و ارائه آن بعنوان مطالعات موردي و کاربردي  -

 تقویت فضاي همکاري با موسسات پیشرو بین المللی -
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 س راتژیهاي کالن کشوري تا تولیدات درون بنگاهی( الگو برداري از کشورهاي موفق)از سطح تدوین ا - 

تبکه سازي با مدل کنسرسیوم )ارتباط حاکمیت با سه عنصر مرتب  صاحب ایده، صاحب سرمایه و  -

 تاجر( 

 هدایت و حمایت صنعت ذران و تجار جهت حضور در حلقه فناوران  -

ل در اب داي  زنجیره خیلی بیش ر از توزیع فعاالن در کل زنجیره ارزش )در حال حاضر تمرکز و تمای -

 ان هاي آن است(

 مشارکت دولت در هزینه هاي خرید دانش فنی، بومی سازي و تجاري سازي  -

 حضور پررنگ صندوق هاي ضمانت سرمایه ذشاري در حوزه فناوري هاي باال -

ي تجاري و تقویت ساز تولید محصوالت صنع ی و خدمات وابس ه به آن، نشان  بنیان نمودن تیوه دانش -

  حضور در بازارهاي منطقه و جهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  نکته کلیدی :نکته کلیدی :

نظیر سااخت و تجهیاز بیمارسا ان، نارم     نظیر سااخت و تجهیاز بیمارسا ان، نارم       لزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژي، خدمات فنی و مهندسیلزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژي، خدمات فنی و مهندسی

افزارها و ذجت هاي پزتکی با توجه به ارزآوري باال در توسعه صادرات تجهیزات پزتاکی تااثیر فاراوان    افزارها و ذجت هاي پزتکی با توجه به ارزآوري باال در توسعه صادرات تجهیزات پزتاکی تااثیر فاراوان    

خواهد داتت.همچنین زمینه سازي مناسب جهت سرمایه ذشاري مش ر  با کمپانی هااي مع بار جهاانی،    خواهد داتت.همچنین زمینه سازي مناسب جهت سرمایه ذشاري مش ر  با کمپانی هااي مع بار جهاانی،    

مایشگاههاي مع بر نظیار عارب هلام اماارات و     مایشگاههاي مع بر نظیار عارب هلام اماارات و     حضور مس مر ترک هاي دارویی و تجهیزات پزتکی در نحضور مس مر ترک هاي دارویی و تجهیزات پزتکی در ن

دوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه هاي مخ ل  در خصوا مشکالت مربوط به ثبت در کشاورهاي هادف   دوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه هاي مخ ل  در خصوا مشکالت مربوط به ثبت در کشاورهاي هادف   

صادراتی از طریق مشاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرذانی و پایش مداوم اطالعااتی محای  هااي    صادراتی از طریق مشاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرذانی و پایش مداوم اطالعااتی محای  هااي    

دراتی می تواند در حصول موفقیت صادراتی این اقالم موثر دراتی می تواند در حصول موفقیت صادراتی این اقالم موثر رقاب ی و همچنین ایجاد ترک هاي مدیریت صارقاب ی و همچنین ایجاد ترک هاي مدیریت صا

  باتد.باتد.
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کانیک گروه  ربق و م
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هل انظرفصیحی  عبدا
کانیک  رسیی گروه ربق و م

   
  

  ( خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم مهم گروه برق و مكانیک( خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم مهم گروه برق و مكانیک11جدول جدول 

  قبل قبل و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طي شش ماهه سال طي شش ماهه سال 

  

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر
  وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  گروه کاالیی
  درصد تغییرات  1394ماهه 6  1395ماهه 6

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

  وسایط نقلیه زمینی و دریایی

  99//88  2020//55  11//88  1010//55  22  1212//77  خودرو سواري -

  تریلر و نیمه تریلر -
  تراک ور -

88  

33//88  

33//22  

33//22  

99//1616  

33//1212  

22//66  

88//22  

66//5252--  

3232--  

55//6262--  

88//1515--  

  --8484//88  --8686//99  66//44  5151//66  00//99  66//88  قطعات منفصله سواري -

  --3535//44  --5454  3838//66  163163//22  2525  7575  قطعات و لوام یدکی انواع خودرو -

  --11//22  --22//66  22//99  1111//55  22//99  1111//22  الس ی  ،تایر و تیوپ براي انواع وسائ  نقلیه -

  15171517//99  12871287//66  00//11  00//3535  11//66  44//99  انواع کش ی، قایق و سایر تناورها و قطعات -

  --8282//55  2222//77  00//66  00//66  00//11  00//77 لکوموتیو و نواقل روي خ  آهن و قطعات_

  لوازم خانگی و اداری

  --11  --33//44  4747//44  146146//55  4747  143143  لوازم خانگی انرژي بر -

  1818//44  1111//44  6767//22  143143//22  7979//66  159159//55  لوازم خانگی غیرانرژي بر -

  5454//55  3838//88  22//44  55//11  33//66  77  مبلمان، دکوراسیون اداري و منزل  و یراق آالت -

  ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

  1818//22  1616//33  22//88  1515  33//33  1717//44  ماتین آالت صنایع غشایی -

  --3434//22  2727//66  1919//66  7878//44  1212//99  100100  سایر ماتین آالت و تجهیزات صنع ی -

  برق و الکترونیک

  3737//88  8282//11  66//77  5151//44  99//33  9393//55  انواع  سیم و کابل -

  --1515//44  --88//66  66//33  3636  55//33  3232//99  ات برق صنع یانواع تابلو و تجهیز -

  --1616//44  --8787//33  00//55  2121//77  00//44  22//77  انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الک رونیکی -

  --2424//99  --5050//88  00//3131  33//11  0.20.2  11//55  لوس ر، چراغ و لوازم روتنایی -

  --66//55  --1010//77  212212//66  767767//33  198198//77  685685//11  جمع کل
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مهم اقتصادی ایران  ماسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد مهم اقتصادی ایران  ماسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد   صنعت برق و مکانی  یکی از بخش هایصنعت برق و مکانی  یکی از بخش های

کند. گروه برق و مکانی  در برگیرنده انواع وسائط نقلیه ) زمینی، دریایی( قطعات کند. گروه برق و مکانی  در برگیرنده انواع وسائط نقلیه ) زمینی، دریایی( قطعات و توسعه کشور ایفا  میو توسعه کشور ایفا  می

  آالت و تجهیزات صنعتی، برق و احکترونی  و... می باشد. آالت و تجهیزات صنعتی، برق و احکترونی  و... می باشد. و حوازم یدکی، حوازم خانگی و اداری، ماشینو حوازم یدکی، حوازم خانگی و اداری، ماشین

طی شش ماهه طی شش ماهه ( مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مکانی  ( مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مکانی  11ماره )ماره )طبق جدول شطبق جدول ش

هزارتن می باشد که در مقایسه با مدت هزارتن می باشد که در مقایسه با مدت 198198//77میلیون دالر به وزن میلیون دالر به وزن   685685//11، باحغ بر، باحغ بر13951395نخست سال نخست سال 

  درصد کاهش داشته است.درصد کاهش داشته است.  66//55درصد و از نظر وزنی درصد و از نظر وزنی   1010//77، به حااو ارزشی ، به حااو ارزشی 13941394مشابه سالمشابه سال

  
 

  خودروی سواری: خودروی سواری: 
  

میلیون دالر خودرو سواری به بازارهای هدف صادراتی شامل 7/12، 1395ش ماهه نخست سال طی ش

عراق، لبنان،ترکمنستان، ساحل عاج و آلمان صادر شده است که به ارزش صادرات هر بازار در جدول 

 ( اشاره گردیده است.2شماره )

  

  ( آمار صادرات خودروسواری به بازارهای هدف صادراتی( آمار صادرات خودروسواری به بازارهای هدف صادراتی22جدول )جدول )

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سالو مقایسه آن با مدت مشابه سال  13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   66طی طی   
  ارزش : میلیون دالرارزش : میلیون دالر                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمده 

در صادرات خودرو سواری بویژه کشور عراق را حمل مستقیم کاال و قووانی  مورتبب بوا     مشکالت موجود

و با مصوبه شوراي وزیران کشور عـراق هزینـه تبـت     2016از ابتداي سال  .استاندار عراق تشکیل می دهد

دالر براي هر دستگاه افزایش و به موازات هزینه تبت خودروهاي وارداتـي از   400هاي توليدي معادن خودرو

دالر کاهش یافت این امر باعث مي گردد که خودروسازهاي خارجي با استفاده از کـاهش   1600دالر به  4800

واردي با امكانات بيشـتر،  دالري ناشي از مصوبه مذکور با واردات خودروهاي هم کالس و یا در م 3200قيمت 

امكان رقابت را از خودروهاي ساخت داخل عراق سلب نموده و سرمایه گذاري طرف عراقي براي توليد را غير 

 اقتصادي نماید.

 درصد تغییر 1394ماهه 6 1395ماهه 6 کشور

ماهه نخست 6صادرات  سهم

از کل صادرات خودرو  95

 سواری)%(

8/79/26 9/77 9/9 عراق

2/101004/9 حبنان

1/107/014143/8 ترکمنستان

11/00 100 86/0 ساحل عاج

08/0078/0 5/2- 62/0 آحمان
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  خودروهای سنگین:  خودروهای سنگین:   

میلیون دالر خودرو سنگی  شامل انواع تریلر، نیمه تریلر و 3/16حدود 1395طی  شش ماهه نخست سال 

درصد کاهش داشته است. 3/44حدود  1394از کشور صادر شده است که نسبت به سال  تراکتور به خارج

بازارهای هدف صادراتی خودروهای مذکور در ای  مدت شامل امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، 

 ( 3و هلند بوده است که ارزش صادرات هریک به تفکیک در جدول شماره  ) سودان 

 اشاره گردیده است.

  ( آمار صادرات خودروهای سنگین به پنج بازار هدف صادراتی( آمار صادرات خودروهای سنگین به پنج بازار هدف صادراتی33جدول )جدول )

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال شش شش طی طی   
  ارزش : میلیون دالرارزش : میلیون دالر                                                                            

                                                                                                                    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  تجاری :تجاری :مشکالت و دالیل کاهش صادرات انواع خودروهای مشکالت و دالیل کاهش صادرات انواع خودروهای 

و وجود مشکالت ناشی از نقل و انتقاالت ارزی و به تبع آن کاهش نقدینگی الزم برای تامی  مواد اولیه 

 مورد نیاز بخش تولید که در نتیجه منجر به کاهش تولید و صادرات محصوالت مورد نظر گردیده است.

داخلی که همچنی  منجر به و بدهی خودروسازان به سازندگان و تامی  کنندگان قطعات و لوازم یدکی 

 بروز مشکالت عدیده در تامی  قطعات مورد نیاز داخل نیز شده است.

المللی سالهای اخیر علیه کشور افزایش هزینه های مترتب بر صادرات خودرو ناشی از تحریم های  بی  -

اعث عدم رقابت که تاثیر زیادی بر روی حمل ونقل، تامی  مواد اولیه، برگشت نقدینگی و... داشته و ب

پذیری خودروهای ایرانی با خودروهای خارجی، حتی دست دوم گردیده است. پیش بینی می شود در 

 دوران پسا تحریم تغییر تدریجی در روند تولید و صادرات انواع خودرو آغاز گردد.

بدون  اغتشاشات اخیر کشور عراق بدلیل وجود گروه داعش در کاهش صادرات خودرو  به آن کشور نیز -

 تاثیر نبوده است.

 
  

 

 

 

 کشور
ماهه سال 6

1395 
سال ماهه  6

1394 
درصد 

 تغییر

 95ماهه نخست 6سهم صادرات 
از کل صادرات خودروهای 

 سنگین)%(

73/133/47-9/42 امارات متاده

4/47/84/499/26 افغانستان

38/21/74/18 عراق

2/259-5/5 9/0 سودان

 5/097/048- 1/3 هلند
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  قطعات منفصله خودروهای سواری:قطعات منفصله خودروهای سواری: 

  

میلیون  8/6به میزان 1395ماهه نخست سال  6عملکرد صادرات قطعات منفصله خودروهای سواری طی 

درصد کاهش صادرات روبرو  9/86میلیون دالر( با  6/51)به ارزش  94دالر بوده است که در مقایسه با سال 

 بوده است.
 

( آمار صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین به پنج بازار عمده ( آمار صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین به پنج بازار عمده 33جدول )جدول )

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   66طی طی هدف صادراتی  هدف صادراتی  
  ارزش : میلیون  دالرارزش : میلیون  دالر                                                                                  

 

 

  

  

  

  

  

  

  نگین:نگین:قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سقطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و س

هزار ت  قطعات و لوازم یدکی 9/24میلیون دالر با وزن  75بر  (، طی ای  مدت بالغ1مطابق جدول شماره )

انواع خودروهای سبک و سنگی  به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 درصد کاهش وزنی را نشان میدهد. 3/35درصد کاهش ارزشی و  54

درصد کل صادرات ای  گروه از محصوالت را بوه   2/84ادراتی قطعات و لوازم یدکی خودرو پنج بازار اول ص

 خود اختصاص داده است.

 

  الستیک ، تایر و تیوپ :الستیک ، تایر و تیوپ : 

میلیون دالر انواع الستیک ، تایر و تیوپ انواع وسائب نقلیه  به  2/11میزان  1395ماهه نخست سال  6طی 

 درصد کاهش داشته است.  6/2، 1394سال  خارج از کشور صادر شده است که نسبت به

( و یم  8/0(، ترکیه)1(، پاکستان )3/1(، عراق)6پنج کشور عمده صادراتی اقالم یادشده شامل افغانستان)

 ( میلیون دالر می باشد . 6/0)

 

 

 1394ماهه سال 6 1395ماهه سال  6 کشور
درصد 

 رتغیی

از  95ماهه نخست 6سهم صادرات
کل صادرات قطعات و لوازم یدکی 

 خودرو )%(

6/37 عراق 11467-  1 

4/10 افغانستان  8/6 9/52   

7/9 امارات متاده  3/189/46-  9/12  

9/2 ترکمنستان  4/220 8/3  

6/2 ترکیه  1/28/23  4/3  
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در  1404در ادامه شایان ذکر است برای تبیی  فرصتهای جدید و هدفگذاری بلندمدت در چشم انداز 

ودرو سازی الزم است الزاماتی مد نظر سیاستگذاران حوزه صنعت خودرو و شرکتهای خودروساز صنعت خ

قرار گیرد که از آن جمله می توان به لزوم ارتقای کیفیت محصوالت و قطعات متناسب با نیاز مصرف 

از کننده خارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی، تنوع بخشی به محصوالت ، تنوع خدمات پس 

فروش و تأمی  قطعات و رعایت خواست مشتری بویژه تالش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده 

محصوالت و رقابت پذیر نمودن آنها اشاره نمود. همچنی  توجه دقیق به اجرای توافقات و قراردادها و 

که است ی المللی از دیگر الزاماتای و بی تمهید شرایب حمایتهای سیاسی دولت در تفاهمات منطقه

 قرارگیرد. ازسوی دولت مورد توجهمیبایست 

  راهکارهای مناسب برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات:راهکارهای مناسب برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات:

 سازی  گذاری خارجی در صنعت قطعه و وضع قوانی  مناسب برای تضمی  سرمایه1

 های صادراتی تخصصی و تقویت تشکل2

 فیت صادرات از طریق:و برطرف کردن مشکالت ناشی از کمبود ظر3

 گذاری مبتنی بر نیاز بازارهای هدف  و توسعه سرمایه

 های بخش خصوصی گذاری مشارکتی از طریق جذب سرمایه و توسعه سرمایه

 (Feasibility Studyسنجی) گذاری براساس مطالعات دقیق امکان های مناسب برای سرمایه وانتخاب زمینه

 نیاز در مناطق آزاد تجاری به منظور صادرات مجددو ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد 

 و برطرف کردن مشکالت ناشی از پایی  بودن کیفیت از طریق:4

 R&Dو توسعه 

 و گسترش مراکز تست و کنترل کیفی

 بندی قطعات و بهبود سیستم بسته

 و تهیه و تدوی  استانداردهای اجباری و نظارت بر حس  اجرای آن 

 ناوگان حمل ونقل )ریلی، زمینی، دریایی( رفع مشکالت مربوط به -5

اعطای پوشش های حمایتی الزم از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسک های ناشی از  -6

 عدم ایفای تعهدات طرفهای تجاری ذیربب

یب امکان ایجاد مبادالت تهاتری کاال بمنظور مقابله با مشکالت ناشی از نقل و انتقاالت ارزی در شرا -7

 موجود 
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  انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:

صادرات ای  گروه از محصوالت نسبت به گذشته افت شدیدی داشته است. مشکالت دوران تحریم و 

چالش های پیش روی تولید کنندگان انواع کشتی و شناور باعث گردید تا بازارهای عمده ای  محصوالت 

 ها از دست بدهیم.از دست رفته و جایگاه سابق را در بازار

میلیون 9/4بالغ بر  1395ارزش صادرات انواع کشتی، قایق و سایر شناورها طی  شش ماهه نخست سال 

درصد و از 6/1287از نظر ارزشی  1394هزارت  بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 6/1دالر به وزن 

 درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است 9/1517لحاظ وزنی

( 11/0(، عراق)27/0اقالم مذکور بترتیب ارزش صادراتی شامل امارات متحده عربی) عمده هدف بازارهاي

 ( میلیون دالر بوده است.4/4( و سایر کشورهای خارجی )004/0%( و ترکمنستان)03، افغانستان )

 

 

  لوازم خانگی و اداری :لوازم خانگی و اداری :

انرژی بر به وزن  میلیون دالر لوازم خانگی 143، بالغ بر 1395طی شش ماهه نخست سال   

درصد از  4/3هزارت  به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال  47

 5/159درصد از نظر وزنی کاهش داشته است. در ای  مدت همچنی   1نظر ارزشی و 

هزارت  صادر شده است که از نظر  6/79میلیون دالر لوازم خانگی غیرانرژی بر به وزن 

 درصد افزایش داشته است . 4/18و از لحاظ وزنی  درصد 4/11ارزشی

هزارت   6/3میلیون دالر به وزن  7صادرات مبلمان،دکوراسیون اداری و منزل بهمراه یراق آالت با ارزش 

درصد از نظر ارزشی و  8/38، 1394در مقایسه با مدت مشابه سال  1395طی شش ماهه نخست سال 

 است.درصد از نظر وزنی افزایش داشته 5/54

 

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري ( پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري 55جدول)جدول)

      13941394سال سال  مدت مشابهمدت مشابهو مقایسه آن با و مقایسه آن با   13951395طي شش ماهه نخست سال طي شش ماهه نخست سال 

 بازارعمده  هدف لوازم خانگی غیرانرژی بر 6 بازار عمده هدف لوازم خانگی  انرژی بر 6
بازار عمده هدف مبلمان ، دکوراسیون اداری و 6

 اق آالتمنزل و یر

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

ماهه6

1395 

ماهه 6

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه6

1395 

ماهه 6

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه6

1395 

ماهه 6

1394 

درصد 

 تغییر

 7/12 3/2 1/5 عراق 3/7 5/105 2/113 عراق -4/5 6/126 121 عراق

 -3/8 2/1 1/1 افغانستان 5/30 17 2/22 افغانستان 16 2/11 13 افغانستان

 -3/36 22/0 14/0 امارات 6/29 6/2 4/3 پاکستان 3/163 1/1 6/2 ترکيه

 5455 %018 1 آذربايجان 1/15 9/3 3/3 ترکمنستان 7/23 97/0 2/1 الجزاير

امارات متحده 
 عربی

 -25 1/0 6/0 تاجيکستان 3/39 6/1 2/2 آذربايجان -7/1 2/1 2/1

 

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن            
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  مشكالت صنعت لوازم خانگي کشور :مشكالت صنعت لوازم خانگي کشور :

  

ادرات لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی انرژی بر همواره با شرایب اقتصوادی منطقوه و کشورهای هدف و ص

سایر شاخص های تأثیرگذار در تجارت جهانی متغیر بوده ، بنابرای  اعمال سیاست های جدید اقتصادی 

بسزایی خواهد داشت  درکشور و وجود محدودیتهای بی  المللی طبیعتاً بر صادرات ای  محصوالت تاثیرات

و هرگونه فراز و نشیب و ایجاد سیاستگذاری های کارشناسی نشده در هریک از عوامل تاثیر گذار یاد 

ای را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ای  گروه از لوازم خانگی ایجاد شده میتواند مشکالت عدیده

از دیدگاه انجم  ذیربب، با ملحوظ نمودن  نماید، از ای  رو به برخی از مشکالت صنعت لوازم خانگی که

 شرایب کنونی کشور بسیار چشمگیر میباشد بشرح ذیل اشاره شده است :

 عدم وجود استراتژی مشخص صادراتی -

 عدم ثبات در قیمت گذاری کاال -

 عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی -

 عدم وجود تشکل های صادراتی منسجم مربوط به کشورهای هدف -

 دم وجود مشوق های مالی الزم از سوی دولت ع -

 ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وری توسب دالالن -

 قاجاق کاال  -

 عدم استفاده بهینه از اطالعات بازرگانی واحدهای صادراتی شرکتهای ایرانی -

 ی به کشورعدم بهره برداری مناسب از فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری هیاتهای خارجی ورود -

با عنایت به مراتب فوق، علیرغم تمایل مصرف محصوالت لوازم خانگی توسب اکثر اقشار جامعه صنعت 

مذکور به کاالهای ضروری تبدیل گشته است، لذا نگاه ما به تولید با توجه به ورود کاالهای وارداتی باید به 

و برای حضوری موفق درصادرات لوازم ای باشد که بخشی از تولید حتماً به صادرات اختصاص یابد گونه

 خانگی باید مهمتری  شاخص های آن یعنی:

 ( کاهش مصرف انرژی در وسایل خانگی )به جهت حذف یارانه ها(1

 ( افزایش راندمان )بهره گیری ازتکنولوژی روز(2 

 ( خدماتی که باید درجهت تامی  استانداردهای بی  المللی به مشتریان ارایه گردد،3 

توجه ویژه قرار گیرد. باتوجه به افزایش حجم صادرات لوازم خانگی طی سالهای اخیر و همچنی   مورد 

را نسبت به  ايچشم انداز اميدوارکنندهرود بهبود روابب سیاسی و اقتصادی پس از تحریم ها، انتظار می

 توسعه بازار داخل وخارج  از کشور در پیش رو داشته باشیم.
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، در بخش لوازم خانگی انرژی بر کشور توانست به هدف کمی تعیی  شده برسد 1394خوشبختانه در سال 

 و امیدواریم در سایر بخشهای لوازم خانگی نیز شاهد رشد مثبت و توسعه صادرات هدفمند باشیم.

 

  مشكالت فراروي صنعت مبلمان ، دکوراسيون اداري و منزل و یراق آالت  : مشكالت فراروي صنعت مبلمان ، دکوراسيون اداري و منزل و یراق آالت  : 

رغم وجود پتانسیل های زیادی که در زمینه صادرات  ی و منزل نیز به در بخش مبلمان و دکوراسیون ادار

مبلمان و مصنوعات چوبی در کشور وجود دارد، متاسفانه صادرات آن تاکنون چندان چشمگیر نبوده است. 

تری  مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان تامی  مواد اولیه است که اگر  بطور کلی میتوان گفت اصلی

ای فراهم  بسترهای مناسب رقابت با محصوالت خارجی و بخصوص محصوالت چینی و ترکیهبرطرف شود 

طور اختصار  خواهد شد. در ذیل به مهمتری  مشکالت فراروی تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی به

 اشاره گردیده است:

 ( عدم تامی  مواد اولیه با کیفیت و وجود تعرفه باال به منظور واردات 1 

 فرسودگی و استهالک ماشی  آالت (  2 

   عدم رعایت کیفیت مناسب مصنوعات چوبی  (  3 

   عدم آموزش کافی کارگران صنایع مصنوعات چوبی(  4 

   ناآگاهی از بازارهای هدف(  5  

 حضور قدرتمند رقبایی مانند چی  ، ترکیه و...(  6 

 مبلمان کشور در صنایع تولیدی چوب و  حاکم بودن ساختار سنتی(  7 

مند و  ریزی نظام های نسبی مطلوبی برخوردار است لذا با برنامه از آنجاکه صنعت مبلمان کشور از مزیت

تواند نه تنها  استراتژی تشکیالتی از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ای  صنف، صنعت مبلمان کشور می

م در دست گیرد. در ای  جهت اعمال سیاستهای اروپا را ه  بازارهای مبل منطقه،همچنی  بازارهای اتحادیه

حمایتی در شناخت و مطالعه بازارهای صادراتی نه تنها کمک شایانی به تولید کنندگان و صادرکنندگان 

خواهد نمود بلکه  باعث رشد صادرات غیرنفتی کشور،رونق تولیدات داخلی به همراه رشد ای  صنعت و 

نامه فیمابی   انتظار میرود با توجه به انعقاد و مبادله اخیر تفاهم  اشتغالزایی در کشور نیز  خواهد شد و

های الزم مانند آموزش،  سازمان توسعه تجارت ایران و شورای ملی مبلمان با فراهم  آوردن زیرساخت

های تخصصی و بی  المللی حجم تجارت  بندی، برندسازی، بازاریابی و حضور در نمایشگاه طراحی، بسته

  .ان رشد چشمگیری داشته باشد مبلمان ایر
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  راهکارهای توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی  :راهکارهای توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی  :

  
اعطای تسهیالت با نرخ بهره منطقی به تولیدکنندگان جهت تامی  نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه  -

 در گردش با هدف افزایش تولید صادرات مجور و تولید محصول با ارزش افزوده باال

صادراتی  –هی و اعزام هیاتهای بازرگانی و سرمایه گذاری بمنظور معرفی توانمندیهای تولیدی سازماند -

 کشور درصنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدف

جذب سرمایه گذاری خارجی بمنظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصوالت  -

 به کشورهای ثالث کیفی و دارای برند کشور و توسعه صادرات

صادراتی به برنود سازی از طریق  –ارتقای کیفی محصوالت و ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی -

 کارگاههای آموزشی ذیربب

حضور مستمر در نمایشگاه های تخصصی بی  المللی در کشورهای هدف توسب واحدهای ذیربب تحت  -

 عنوان پاویون تخصصی ج.ا.ایران

 

  ات صنعتی :ات صنعتی :ماشین آالت و تجهیزماشین آالت و تجهیز

میلیون دالر به وزن  4/17ماشی  آالت صنایع غذایی با ارزشی معادل  1395طی شش ماهه نخست سال 

از لحاظ  1394هزار ت  به خارج از کشور صادرشده است که نسبت به مدت مشابه سال3/3

عتی درصد افزایش داشته است. سایر ماشی  آالت و تجهیزات صن2/18درصد و ازلحاظ وزنی3/16ارزشی

هزارت  ، صادرات شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال  9/12میلیون دالر به وزن 100نیز بالغ بر

 درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.2/34درصد ازنظر ارزشی افزایش  و 6/27قبل
  

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي و صنایع غذایي ( پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي و صنایع غذایي 66جدول)جدول)

    13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395نخست سال نخست سال   طي  شش ماههطي  شش ماهه

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                            

 ج بازار عمده  هدف ماشین آالت صنایع غذاییپن پنج بازار عمده  هدف  سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

 درصد تغییر 1394ماهه  6 1395ماهه6 کشور درصد تغییر 1394ماهه 6 1395ماهه6 کشور

 4/25 5/5 9/6 عراق 6/161 25 4/65 عراق

 100 6/2 2/5 افغانستان -9/20 6/8 8/6 ازبکستان

 6/366 3/0 4/1 ترکيه -6/52 8/3 8/5 ترکمنستان

 8/153 3/0 7/0 امارات 5/12 8/4 4/5 افغانستان

 -53 2/1 6/0 ترکمنستان -3 3/3 2/3 امارات

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر      

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن                

وو
زز
نن

::
  

هه
زز
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رر
تت

  نن
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درصد از کل 6/86درصد از کل ماشی  آالت صنایع غذایی و 5/84، 1395شش ماهه نخست سال طی 

 6بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول  5اقالم سایر ماشی  آالت و تجهیزات صنعتی به 

 . صادرشده است

  برق و الکترونیک :برق و الکترونیک :

گروه برق و الکترونیک از زیرگروه هایی مشتمل برانواع سیم و کابل، تابلو وتجهیزات برق   

صنعتی، انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ،انواع لوستر، چراغ و لوازم روشنایی 

هزارت  2/15با وزن 1395ماهه نخست سال  شش تشکیل شده است. صادرات ای  گروه طی

، حدود 1394میلیون دالر میباشد که در مقایسه با مدت مشابه سال 9/129به ارزش

 درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.  1/10درصد از لحاظ ارزشی و حدود 7/15

 

هزار ت  انواع لوستر چراغ و لوازم  2/0دالر به وزن میلیون5/1( 1شماره )الزم به ذکر است طبق آمار جدول 

، 1394سال  به خارج از کشور صادر شده که نسبت به 1395شش ماهه نخست سال ی طیی روشنا

 وزنی روبرو بوده است، و پنج بازار هدف صادراتی شامل  د با کاهشدرص 9/24و درصد از نظر ارزشی 8/50

 بوده است.  امارات متحده عربی ،عراق، آذربایجان ،افغانستان ،  ارمنستان

 آذربایجان(، 34/0(، عراق)59/0) اماراتهدف ای  گروه عبارتست از:  به بازارهایارزش اقالم صادراتی  

هزار ت  انواع  4/0میلیون دالر به وزن 7/2میلیون دالر همچنی  طی ای  مدت ( 14/0(، افغانستان)2/0)

، (336/0)چی  (،87/0سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به کشورهای عراق به ارزش)

    میلیون دالرصادر شده است. ( 25/0(، ایتالیا)31/0(، اندونزی)331/0)افغانستان

 

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتي( پنج بازار عمده هدف صادراتي سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتي77جدول)جدول)

    13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طي  شش ماهه نخست سال طي  شش ماهه نخست سال 
  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر                            

  وزن: هزارتنوزن: هزارتن
  

  

 

 

 

 

رصد از کل انواع تابلو و د5/89درصد از کل انواع سیم و کابل و 5/59، 1395طی شش ماهه نخست سال 

 بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول فوق صادر شده اند.  5تجهیزات برق صنعتی به 
 

 

ماهه نخست  6بازار هدف انواع  سیم وکابل در پنج 
 1395سال

ماهه نخست 6پنج بازارهدف انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی  در 
 1395سال

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

ماهه  6
 95سال 

ماهه  6
 94سال 

 درصد تغییر
ماهه  6

 95سال 

ماهه سال  6
94 

 درصد تغییر

 -8/7 9/17 5/16 عراق 5/35 315 7/42 افغانستان

 -3/26 7/5 2/4 سوریه 153 2/16 41 عراق

 7/35 8/2 8/3 افغانستان 6/1753 41/0 6/7 سوریه

 1/257 84/0 3 آفریقای جنوبی -13 27/0 87/0 عمان

 5/31 14/1 5/1 سودان 5/59 1/2 85/0 ترکمنستان
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  مشکالت فرا روي تولید و صادرات ذروه برق و الک رونی  : مشکالت فرا روي تولید و صادرات ذروه برق و الک رونی  : 
( سختی رقابت با تولیدکنندگان چینی و ترکی به لحاظ قیمت و تنوع تولیدات برای ماندگاری در 1

 ازارهای موجود و نفوذ به بازارهای جدید صادراتیب

( عدم برخورداری شرکت های تولیدی و صادراتی ذیربب از برندهای معتبر شناخته شده و عدم تعامل با 2

 صاحبان برندهای جهانی

 ( مشکالت ناشی از  باالرفت  قیمت مواداولیه بدلیل افزایش قیمت ارز3

ی اخیر بی  المللی در اجرای پروژه های مخابراتی و الکترونیکی در ( تبعات ناشی از اثرات تحریم ها4 

خارج از کشورکه در صدور محصوالت و اقالم گروه مربوط بسیار تاثیر گذار بوده است، که خوشبختانه با 

 توافق اخیر شرایب رو به بهبودی پیش بینی می شود.

 ( عدم دریافت مطالبات شرکتها از وزارت نیرو5

 ص کمکهای فاینانس از سوی بانک توسعه صادرات( عدم تخصی6

 ( حذف مشوق های صادراتی7 

 ( عدم دریافت تسهیالت ریالی از بانکها8

ها که تاثیر مستقیم بر روی قیمت تمام شده محصول نهایی و غیر رقابتی شدن آنها با ( هدفمندی یارانه9

 محصوالت مشابه خارجی در سایر بازارهای هدف داشته است.
 

فقدان زیرساختها و تجهیزات مناسب با تجارت خارجی ایران و ترافیک شدید در بنادر که مانعی بر  (10

 سرراه سرعت گرفت  فرآیند صادرات به شمار می رود. 

 

  پیشنهادات و راهكارهاي اجرایي: پیشنهادات و راهكارهاي اجرایي: 

 انجام اقدامات الزم درخصوص ارتقای کیفیت محصوالت و کاهش قیمت تمام شده و تقویت زیرساختهای-

الزم برای توسعه صادرات نظیر شرکت در نمایشگاههای تخصصی و سایر رویدادهای بی  المللی در داخل 

 و خارج از کشور در مواجهه با سایر رقبای بزرگ در کشورهای هدف و سایر کشورها

 کنترل مبادی ورودی و جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب و فاقد استانداردهای بی  المللی -

 ریع در پرداخت مطالبات تولید کنندگان از شرکت توزیع و توانیرتس -

 تجدید نظر و بازنگری در جهت تعدیل ضرایب مالیاتی و بخشودگی مالیاتی برای واحدهای واجد شرایب -

 اعطای تسهیالت بانکی به بخش صنعت با نرخ بهره پایی  -

 ، تخلیه ،.... و ترخیص کاال در گمرکتوسعه و تجهیز زیرساختهای بندری جهت سهولت در بارگیری  -

 اختصاص جوایز و مشوق های صادراتی بصورت هدفمند -

سازماندهی بخش های بازرگانی فعال در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی بازرگانی ج.ا. ایران در  -

  کشورهای هدف
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 نساجی و پوشاکگروه 
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  نساجي نساجي   خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایعخالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع

  13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست   شششش  طيطي  

  

  

  

  

  9090//88میلیاون دالر و حادود   میلیاون دالر و حادود   499499//22عملکرد صادرات کاالهاي زیرمجموعه این ذروه در دوره مورد بررسای  عملکرد صادرات کاالهاي زیرمجموعه این ذروه در دوره مورد بررسای  

  درصاد درصاد   1616//44از نظار وزنای  از نظار وزنای    وو  درصاد درصاد   44//44  تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزتای تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزتای هزارهزار

  تود.تود.،به تفصیل توضیح داده می،به تفصیل توضیح داده میششافزایافزایمی دهد الب ه علت این می دهد الب ه علت این   نشاننشان  افزایشافزایش

  
    

  

  

  

                                    

  

 گروه کاالیی
سهم از کل  درصد تغییرات 1394ماهه سال  6 1395ماهه سال  6

صادرات گروه 
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش )درصد( 

 28 5/4 -3/2 2/22 1/143 1/23 8/139 فرش ماشينی و موکت

 9/29 7/24 9/20 1/42 6/123 5/52 5/149 نساجی

 7/26 5/4 4/16 2/2 4/114 3/2 2/133 دستباففرش 

 8 7/14 -1/9 8/6 1/44 8/7 1/40 کفش

 8/3 1/24 -1/38 9/2 9/29 6/3 5/18 وت بلو، کراست و چرم

 6/3 -7/16 -6/21 8/1 1/23 5/1 1/18 پوشاک

 100 4/16 4/4 78 2/478 8/90 2/499 جمع کل

 سمیرا کیان اتش  
 رسیی گروه صناعی نساجی و پوشاک    

  

  13951395عملكرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي طي  شش ماهه سال عملكرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي طي  شش ماهه سال 

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر

  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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  فرش دستباف :فرش دستباف :  

  مالحظهمالحظه  13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست   تشتشطی طی وجه به میزان صادرات فرش دس باف وجه به میزان صادرات فرش دس باف تتبا با       

میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات 133133//22ذردد ارزش صادرات فرش دس بافذردد ارزش صادرات فرش دس بافمیمی

  1616//44هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ذشت ه هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ذشت ه   22//33محصول مشکور محصول مشکور 

    ..دات ه استدات ه است  افزایشافزایشدرصد درصد   44//55و از نظر وزنیو از نظر وزنیدرصد از نظر ارزتی درصد از نظر ارزتی 

  

عمده ترین دلیل افزایش صادرات این کاال، پس از برجام صادرات فرش دس باف به مقصد ایاالت عمده ترین دلیل افزایش صادرات این کاال، پس از برجام صادرات فرش دس باف به مقصد ایاالت 

  می باتد.می باتد.  13941394م حده آمریکا صورت پشیرف ه است که بازار جدیدي نسبت به سال م حده آمریکا صورت پشیرف ه است که بازار جدیدي نسبت به سال 

  

  

  

  

  

  کمک به تبلیغات فرش ایرانيکمک به تبلیغات فرش ایراني--11

  جلوگیري از خروج طرح ها و مواد اوّلیه مرغوب ایراني به کشورهاي رقیبجلوگیري از خروج طرح ها و مواد اوّلیه مرغوب ایراني به کشورهاي رقیب  --22

  ه هاي صادراتي فرش دستبافه هاي صادراتي فرش دستبافایجاد پایانایجاد پایان  --33

  هدف هدف تحلیل بازارهاي تحلیل بازارهاي   --44

  ثبت جهاني نقشه هاي ایرانيثبت جهاني نقشه هاي ایراني  --55
  

  فرش ماشینی و موکت :فرش ماشینی و موکت :

سال سال ماهه نخست ماهه نخست   تشتشطی طی با توجه به میزان صادرات فرش ماتینی انجام تده با توجه به میزان صادرات فرش ماتینی انجام تده 

میلیون میلیون 139139//88  موکتموکت  وو  ذردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماتینیذردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماتینیمالحظه میمالحظه می  13951395

هزار تن بوده است که نسبت به مدت هزار تن بوده است که نسبت به مدت 3333//11ات محصول مشکورات محصول مشکوردالر و عملکرد وزنی صادردالر و عملکرد وزنی صادر

  افزایشافزایشدرصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی   44//55  وو  کاهشکاهش  درصد از نظر ارزتیدرصد از نظر ارزتی22//33مشابه سال ذشت همشابه سال ذشت ه

  دات ه است.دات ه است.

 کشور هدف اصلی 6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 فرش دستباف

 3/370100% ایاالت متحده

 -143/2031 امارات

 -5/132/197/29 آلمان

 5/117/66/71 پاکستان

 -5/87/113/27 ژاپن

 

  ع صادرات فرش دستبافع صادرات فرش دستبافپیشنهاداتی پیرامون رفع موانپیشنهاداتی پیرامون رفع موان
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نيز نيز   و فضاي صادراتيو فضاي صادراتي  صادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نيافته است که البته شرایطصادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نيافته است که البته شرایط

  است.است.  نداشتهنداشتهسال قبل سال قبل نسبت به نسبت به   محسوسيمحسوسي  تغييرتغيير

  

  

  

  

  

  

  نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمينظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي  

  

  نسـاجی :نسـاجی :

ساال  ساال  ماهاه نخسات   ماهاه نخسات   تاش  تاش    طای  طای  با توجه به میزان صادرات نسااجی انجاام تاده    با توجه به میزان صادرات نسااجی انجاام تاده    

میلیاون دالر و عملکارد   میلیاون دالر و عملکارد   149149//55مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسااجی مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسااجی 13951395

مادت  مادت  هزارتن بوده است کاه نسابت باه    هزارتن بوده است کاه نسابت باه    5252//55وزنی صادرات محصول مشکور بالغ بر وزنی صادرات محصول مشکور بالغ بر 

  افازایش افازایش درصاد از نظار وزنای    درصاد از نظار وزنای    2424//77درصد از نظر ارزتی و درصد از نظر ارزتی و 2020//99مشابه سال ذشت ه مشابه سال ذشت ه 

  دات ه است.دات ه است.

یكي از عمده ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کيسه هاي پلي پروپيلن به افغانستان یكي از عمده ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کيسه هاي پلي پروپيلن به افغانستان 

ه ه داخلي باعث گردیدداخلي باعث گردیدو کاهش تقاضاي و کاهش تقاضاي دت مشابه سال قبل بوده است و همچنين رکود دت مشابه سال قبل بوده است و همچنين رکود عراق نسبت به معراق نسبت به م

  که توليدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.که توليدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.

 کشور هدف اصلی 6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

فرش ماشيني و 

 موکت

 -8/647/673/4 افغانستان

 5/382/326/19 عراق

 -5/62/103/36 ترکمنستان

 -6/45/54/16 پاکستان

 -1/39/35/20 چين

 

 پیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکتپیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکت
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نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي و تعیین سهمیه مواداولیه مورد نیاز واحدهاي نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي و تعیین سهمیه مواداولیه مورد نیاز واحدهاي   --11

  نساجي         نساجي         

  الیاف پلي استر در ترکیهالیاف پلي استر در ترکیه  SSaaffee  gguuaarrddحل مسائل بین المللي نظیر حل مسائل بین المللي نظیر   --22

  
  

  پوشـاک:پوشـاک:

سال سال ماهه نخست ماهه نخست   تشتش  طیطیبا توجه به میزان صادرات پوتا  انجام تده با توجه به میزان صادرات پوتا  انجام تده       

میلیون دالر و میلیون دالر و   1818//11ذردد عملکرد ارزش صادرات پوتا  بالغ بر ذردد عملکرد ارزش صادرات پوتا  بالغ بر مالحظه میمالحظه می13951395

هزارتن بوده است که نسبت به مدت هزارتن بوده است که نسبت به مدت 11//55  عملکرد وزنی صادرات محصول مشکور،عملکرد وزنی صادرات محصول مشکور،

درصد کاهش درصد کاهش 1616//77درصد و از نظر وزنیدرصد و از نظر وزنی  2121//66مشابه سال ذشت ه از نظر ارزتیمشابه سال ذشت ه از نظر ارزتی

نیز نیز   ،،کاهش تولید کارذاههاکاهش تولید کارذاهها  بیش ر معطوف به رکود داخلی وبیش ر معطوف به رکود داخلی و  دات ه است کهدات ه است که

  ناامنیهاي بازار عراق می باتد.ناامنیهاي بازار عراق می باتد.

  

  

  

  

 کشور هدف اصلی 6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 محصوالت نساجي

 5/689/525/29 عراق

 8/331/233/46 افغانستان

 -7/86/152/44 ترکيه

 1/78/49/47 آذربایجان

 7/66/07/1016 پاکستان 

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجیپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجی
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  جلوگیري از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک نامرغوب ارزان قیمت جلوگیري از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک نامرغوب ارزان قیمت   --11

  برند سازيبرند سازي  --22

  تبلیغات پوشاک اسالمي تبلیغات پوشاک اسالمي   --33

  آموزش و توجه در زمینه صنعت مدآموزش و توجه در زمینه صنعت مد--44

  
  

  

  

  چـرم :چـرم :

مالحظاه  مالحظاه  13951395ساال  ساال  ماهه نخست ماهه نخست تش تش طی طی با توجه به میزان صادرات چرم انجام تده با توجه به میزان صادرات چرم انجام تده 

میلیاون دالر و عملکارد وزنای صاادرات     میلیاون دالر و عملکارد وزنای صاادرات       1818//55کرد ارزش صادرات ایان کااال  کرد ارزش صادرات ایان کااال  میگردد عملمیگردد عمل

درصد درصد 3838//11هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ذشت ههزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ذشت ه  33//66محصول مشکور محصول مشکور 

  دات ه است.دات ه است.  افزایشافزایشدرصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی 2424//11و و   کاهشکاهش  از نظر ارزتیاز نظر ارزتی

  

  

 کشور هدف اصلی 6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 پوشاك

 -9/91/102 عراق

 7/57/50 افغانستان

 6/04/050 امارات متحده

 -5/01/39/83 ترکمنستان

 5/04/025 قرقيزستان

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاکپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاک
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  دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

وسیه و اکراین )یکی از بزرذ رین بازارهااي  وسیه و اکراین )یکی از بزرذ رین بازارهااي  افت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در رافت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در ر  ((11

  مصرف چرم می باتند(مصرف چرم می باتند(

  کاهش تدید کیفیت پوست داخلیکاهش تدید کیفیت پوست داخلی  ((22

  لوي سب  به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهاي خریدارلوي سب  به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهاي خریداربب  وتوت    کاهش صادرات وکاهش صادرات و  ((33

است که منجار ذردیاده ارزش صاادرات باه     است که منجار ذردیاده ارزش صاادرات باه       نرخ پایه صادراتی وت بلونرخ پایه صادراتی وت بلو  ،،کاهشکاهشاصلی ترین دلیل اصلی ترین دلیل   ((44

  رتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیري دیده می تود.رتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیري دیده می تود.تدت افت دات ه باتد در صوتدت افت دات ه باتد در صو

  

  

    

  

  

  به روز نمودن ماشین آالتبه روز نمودن ماشین آالت  --11

  آموزش در جهت تولید چرم مرغوبآموزش در جهت تولید چرم مرغوب  --22

  ورود مواد اولیه صنعت با نرخ دالر ارزانورود مواد اولیه صنعت با نرخ دالر ارزان  --33

  طرح اصالح پوست دامطرح اصالح پوست دام  --44

  

 کشور هدف اصلی6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

وت بلو،کراست و 

 چرم

 -5/55/1256 هند

 7/43/23/104 ترکيه

 -21/35/35 پاکستان

 <9/00100 برزیل

 <9/00100 پرتغال

  پیرامون رفع موانع صادرات چرمپیرامون رفع موانع صادرات چرم  ییپیشنهاداتپیشنهادات
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  کفش:کفش:

مالحظاه  مالحظاه  13951395ساال  ساال  ماهاه نخسات   ماهاه نخسات   تش تش طی طی با توجه به میزان صادرات کفش انجام تده با توجه به میزان صادرات کفش انجام تده 

میلیون دالر و عملکرد وزنای صاادرات محصاول    میلیون دالر و عملکرد وزنای صاادرات محصاول    4040//11د ارزش صادرات کفش د ارزش صادرات کفش میگردد عملکرمیگردد عملکر

از نظار  از نظار    درصاد درصاد 99//11  هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشاابه ساال ذشتا ه   هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشاابه ساال ذشتا ه     77//88  مشکورمشکور

  دات ه است.دات ه است.  افزایشافزایش  درصد درصد   1414//77و از نظر وزنی و از نظر وزنی   کاهشکاهش  ارزتیارزتی

  

  دالیل کاهش صادرات کفش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:دالیل کاهش صادرات کفش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:

  وط به خرید مواد اولیه از پ روتیمی ها که منجر به باال رف ن قیمت مواد اولیه میگردد.وط به خرید مواد اولیه از پ روتیمی ها که منجر به باال رف ن قیمت مواد اولیه میگردد.مشکالت مربمشکالت مرب  --11

  پایین تر می باتدپایین تر می باتد  قیمتقیمتبیانگر صادرات کاالهاي با بیانگر صادرات کاالهاي با   وزنیوزنی  افزایشافزایش  --22

  

  

  

  

  

  

  

  

  افزایش بازارهاي کفش به جز عراقافزایش بازارهاي کفش به جز عراق  --11

رفع مشكل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن رفع مشكل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن   --22

  ني ایران در عراقني ایران در عراقمحترم بازرگامحترم بازرگا

  به روز نمودن ماشین آالتبه روز نمودن ماشین آالت--33

  ورود مواد اولیه با نرخ دالر ارزانورود مواد اولیه با نرخ دالر ارزان  --44

  آموزش الزم در جهت تولید با کیفیت براي صادراتآموزش الزم در جهت تولید با کیفیت براي صادرات  --55

  برندسازي در صنعت کفش صادراتيبرندسازي در صنعت کفش صادراتي--66

  کفش حاللکفش حالل--77

 کشور هدف اصلی 6 شرح کاال

ماهه نخست سال 6

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  6

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 فشک

 -6/205/249/15 عراق

 2/139/63/91 افغانستان

 -3425 آذربایجان

 -4/11/23/33 ترکمنستان

 7/04/075 گرجستان

  ع صادرات کفشع صادرات کفشپیشنهاداتی پیرامون رفع موانپیشنهاداتی پیرامون رفع موان

 
 

 

 

 



 دفتر توسعه صادرات کاال -معاونت توسعه صادرات کاال 83

 

  
  

  ::نكته کليـدينكته کليـدي

صادراتی براي کسب صادراتی براي کسب   صنایع دس ی ایران از جمله فرش دس باف نفیس کشورمان یکی از مزیت هاي بالقوهصنایع دس ی ایران از جمله فرش دس باف نفیس کشورمان یکی از مزیت هاي بالقوه

  عایدات ارزي قابل توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباتد:عایدات ارزي قابل توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباتد:

واذشاري مدیریت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی کیرب  با نظارت واذشاري مدیریت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی کیرب  با نظارت --11

  سازمان میرا  فرهنگی، صنایع دس ی وذردتگري و  وزارت امور خارجهسازمان میرا  فرهنگی، صنایع دس ی وذردتگري و  وزارت امور خارجه

اه اندازي و توسعه فروتگاه ها و نمایشگاه هاي موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع اه اندازي و توسعه فروتگاه ها و نمایشگاه هاي موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع حمایت جدي دولت از رحمایت جدي دولت از ر--22

  دس ی ایران در بازارهاي خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزيدس ی ایران در بازارهاي خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزي

  اعزام هیات هاي تجاري تخصصی صنایع دس ی به بازارهاي هدفاعزام هیات هاي تجاري تخصصی صنایع دس ی به بازارهاي هدف--33

س ی کشور که در دف ر توسعه صادرات کاال در دست س ی کشور که در دف ر توسعه صادرات کاال در دست تدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع دتدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع د--44  

  تدوین است.تدوین است.
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  منابع و مأخذ : منابع و مأخذ : 

      ((TTIISS))اطالعات آماری طبقه بندی شده دفتر ربانهم رزیی تجاری سازمان اطالعات آماری طبقه بندی شده دفتر ربانهم رزیی تجاری سازمان   --
هب آردس الکترونیکی  هب آردس الکترونیکی  ))     (London Metal Exchangeبورس فلزات لندنبورس فلزات لندن  --

www.lme.com www.trademap.org   

کلهای ذیصالح و معتبر ذریب   -- کلهای ذیصالح و معتبر ذریب اطالعات آماری انجمن اه و تش   ططاطالعات آماری انجمن اه و تش
  اطالعات آماری سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگریاطالعات آماری سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری  --

  اطالعات آماری  معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری اطالعات آماری  معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری   --

  

  واحد تهيه کننده: واحد تهيه کننده: 

  دفتر توسعه صاردات کاال حوزه معاونت کمک اهی تجاری سازمان توسعه تجارت اریاندفتر توسعه صاردات کاال حوزه معاونت کمک اهی تجاری سازمان توسعه تجارت اریان          --
  اند :اند :گزارش همكاري نمودهگزارش همكاري نمودهکه درتحليلکه درتحليلکارشناسيکارشناسيگروهگروه

  

  گروه کشاورزی گروه کشاورزی     شناسشناس؛ کار؛ کار  زارعیزارعیجناب آاقی جناب آاقی   --
یی  سبزعلیسبزعلی  جناب آاقیجناب آاقی        -- یی؛ کارشناس گروه صناعی غذا   ؛ کارشناس گروه صناعی غذا
کانیک           ان ان ؛ کارشناس؛ کارشناسو ازید خواه و ازید خواه   طحانطحان    هاهاخانم خانم   -- کانیک         گروه ربق وم   گروه ربق وم
  سرکار خانم  خالدیان ؛کارشناس گروه معدن                        سرکار خانم  خالدیان ؛کارشناس گروه معدن                          --
                                  روشیمیروشیمیسرکار خانم عطایی: کارشناس  گروه پت سرکار خانم عطایی: کارشناس  گروه پت   --
                                                                                                                                                                                                                              کارشناس کاالاهی دانش بنیان، دارو ، تجهیزات زپشکی  و آزمااگشیهیکارشناس کاالاهی دانش بنیان، دارو ، تجهیزات زپشکی  و آزمااگشیهی  سرکار خانم زرها رباتی :سرکار خانم زرها رباتی :  --

                                              حمودیحمودیلیال م لیال م   آرایي :آرایي :وصفحهوصفحه،طراحي ،طراحي   تنظيمتنظيم
  تماس با ما:تماس با ما:
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