
  
  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 معاونت توسعه صادرات

 دفتر توسعه صادرات کاال

 1395 آبان ماه 

 
 

 
 

 1   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 تجارت خارجی در یک نگاه

 میلیون دالر 28117و   هزار تن 81761  :1395ماهه هشتکشور طی میعانات گازي کاال با احتساب  صادرات 

 از نظر ارزشی افزایشدرصد  5,7و   درصد از لحاظ وزن 29:    قبل نسبت به مدت مشابه سال تغییرات   

 1952 بـه ارزش گـاز طبیعـی مـایع شـده     ، میلیـون دالر  4519 به ارزشمیعانات گازي قلم عمده صادراتی:  پنج 

،  گازهـاي نفتـی و   میلیـون دالر  1057 روغـن هـاي سـبک و فـراورده هـاي نفتـی بـه جـز بنـزین          ،میلیون دالر

  میلیون دالر 763 ارزش هبمیلیون دالر، پروپان مایع شده  960 هیدروکربورهاي گازي

 5011  : چین با بازار نخست صادراتی کشور پنجعـراق  دالر ، میلیـون    4371 میلیون دالر ، امارات متحده عربی 

.  میلیون دالر 2144 کرهجمهوري  میلیون دالر و 2606 ترکیه میلیون دالر ، 4068

 درصد   65 ادرات : سهم این بازارها از کل ص

 درصد کاهش داشته است.  18 نسبت به مدت مشابه سال قبلکه  دالر  344 : متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتی

 میلیون دالر  27383  هزار تن به ارزش 21563:    1395ماهه هشت واردات کشور طی  

 افزایشدرصد از نظر ارزش  0,94و   کاهش درصد از نظر وزن 6:  تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

 میلیـون دالر  594 میلیون دالر، لوبیا سویا  بـه ارزش  874 پنج قلم عمده وارداتی به کشور : ذرت دامی به ارزش، 

وسایل نقلیه موتوري با حجم سـیلندر   میلیون دالر و 520 میلیون دالر، برنج به ارزش 531سواري  قطعات خودرو

میلیون دالر     459  سی سی 2000سی سی تا  1500

 میلیـون دالر ،   4679 میلیـون دالر ، امـارات متحـده عربـی     6469 پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور : چین با ارزش

  میلیون دالر 1461 و آلمانمیلیون دالر   1760 میلیون دالر ، ترکیه 2148 جمهوري کره 

   درصد   60کشور مذکور از کل واردات :   5سهم

  افزایش درصد 7,7  نسبت به مدت مشابه سال قبل دالر ؛ تغییرات 1270االي وارداتی : تن کهر متوسط قیمت 

 95ارزش هشت ماهه  
 (میلیون دالر)

 94ارزش هشت ماهه 
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 5,7 26590 28117 صادرات غیر نفتی( کاال و میعانات گازي)
 1,3 21370 21646 )صادرات غیر نفتی( بدون میعانات گازي

 1 27128 27383 واردات کاال
537183 55500 تجارت کل

734538-236 تراز تجاري ( با احتساب میعانات گازي) 

 

 2   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 به تفکیک بخش هاي عمده 1395صادرات غیر نفتی طی هشت ماهه  

 ارزش: میلیون دالر   وزن: هزار تن        

 
 درصد تغییرات 1394  هشت ماهه  1395هشت ماهه  

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 :صادرات غیر نفتی 
81761 28117 63365 26590 29 5,7 

115104519653230817647 میعانات گازي                      

 -19045862515500884023 2 پتروشیمی                      

 -9 52 2139 5817 1952 8832 گاز طبیعی                     

2198495962102693464,53 صنعت                       
6219819317-14 فرش و صنایع دستی                      

2964241823992417240 کشاورزي                      
17420788120835744437 معدن                      

 سازمان توسعه تجارت گروه بندي :آمار صادرات به تفکیک بخشها بر اساس توجه 

 فصل اول 

 

 صادرات کاال

 3   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 

 
 
 
 
 

 4   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 1395بدون احتساب  خدمات طی هشت ماهه   غیر نفتی  صادرات

 
 ن دالرارزش:میلیو                                                                                                                  

 عملکرد هدف کل سال
درصد تحقق نسبت به 

 1395کل سال اهداف 

درصد تحقق نسبت به 
هشت ماهه  اهداف 

1395 

50000  28117 56 84 

 
 
 

 
 

 1395هشت ماهه   طی نمودار مقایسه اهداف با عملکرد صادرات
 

  دالر میلیونارزش:

 
 
 
 
 

 5   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 1395در هشت ماهه سال  ده قلم عمده صادراتی 

 

 دررتبه 
هشت 

 95ماهه 
 عنوان کاالها

 ارزش صادرات در
 95هشت ماهه 

 ( میلیون دالر)

درصد سهم 
ارزشی از کل 

 صادرات

 قیمت پایه
 ( هر تن به

 دالر)

درصد تغییرات 
قیمت پایه نسبت 

هشت ماهه  به
94 

 درصد تغییرات
 ارزش نسبت به 

 94هشت ماهه 

 47 -17 393 16,1 4519 میعانات گازي  1

 -9 -40 221 6,9 1952 ی مایع شدهگاز طبیع 2

سایر روغنهاي سبک و فرآورده ها بجز  3
 165 -44 379 3,8 1057 بنزین

سایر گازهاي نفتی و هیدروکربورهاي گازي  4
 -24 -42 481 3,4 960 شکل مایع شده

 -26 -27 351 2,7 763 پروپان مایع شده 5

6 
 94پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز

 -16 -6 1148 2,1 604 نوع پودري %به جز

 67 3 8409 2,1 604 پسته ها با پوست تازه یا خشک 7
 -2 -12 205 2,1 590 متانول 8

محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج تخت  9
 -19 -16 615 1,9 538 فقط گرم نوردشده, بصورت طومار

 -9 -24 242 1,9 530 اوره حتی به صورت محلول در آب 10
-25 358 43 12117 ه قلمجمع د  12 

    

 1395بر اساس کدهاي چهار رقمی طی هشت ماهه    صادراتی عمده  اقالم
 

رتبه در 
هشت 
 ماهه 

95  

 ارزش صادرات در عنوان کاالها کد تعرفه
  95هشت ماهه  

 ( میلیون دالر)

درصد سهم 
ارزشی از 
  کل صادرات

 درصد تغییرات
ارزش نسبت به 

 94هشت ماهه  

 47 16,1 4519 میعانات گازي 2709 1
2 2711(...پروپان و بوتان و ) 17 14,9 4193 گازهاي نفتی- 
3 39012 6,5 1830 پلیمرهاي اتیلن- 
4 271045 5,4 1508 هاي نفتی و روغن هاي حاصل از مواد معدنی روغن 
5 2905(...متانول و) 13 3,1 862 مشتقات هالوژنه 
6 290212 3,0 857 ..)لقوي (بنزن ، پارازایلینهیدروکربورهاي ح- 
7 0802(...پسته، بادام و )14 2,9 808 میوه هاي سخت پوست 
8 720819 2,0 566 محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد- 
9 31026 2,0 553 کودهاي معدنی و شیمیایی، ازته- 
10 271347 1,7 476 قیر نفت- 

 3 57 16171 جمع ده قلم 

 6   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



    

 
 1395صادرات به تفکیک فصول عمده کتاب مقررات طی هشت ماهه  

 
رتبه در 

هشت ماهه  
95  

هشت  ارزش در فصلعنوان 
  95ماهه  

 ( میلیون دالر)

درصد سهم 
ارزشی از کل 

  صادرات

 درصد تغییرات
ارزش نسبت به 

 94 هشت ماهه 

هاي معدنی و محصوالت  هاي معدنی، روغن سوخت - 27فصل   1
 18 43,7 12288 هاي معدنی از تقطیر آنها؛ مواد قیري؛ مومحاصل 

 1 10,5 2941 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد - 39فصل   2
 -7 7,9 2223 محصوالت شیمیایی آلی - 29فصل   3
 14 6,0 1681 چدن، آهن و فوالد - 72فصل   4
وست خربزه و هاي خوراکی؛ پوست مرکبات یا پ میوه - 08فصل   5

 7 4,9 1367 همانند

 42 2,2 619 سنگ فلز، جوش و خاکستر - 26فصل   6
 -9 1,9 536 کـــــودهـا - 31فصل   7
 -13 1,8 515 نمک؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان - 25فصل   8
شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛  - 04فصل   9

حیوانی دارند و در جاي دیگر گفته محصوالت خوراکی که منشأ 
 نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

456 1,6 6- 

 479 1,6 439 مس و مصنوعات از مس - 74فصل   10
 12 82 23066 جمع ده قلم

 بر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران TISماخذ: سیستم 

 
 1395مهمترین بازارهاي هدف  کاال طی هشت ماهه سال  

 
رتبه در 

هشت ماهه 
95  

 نام کشور
هشت ارزش صادرات در 

 95ماهه 
 ( میلیون دالر)  

درصد سهم ارزشی 
 از کل صادرات

 درصد تغییرات
هشت ارزش نسبت به 

 94ماهه 

 2 17,8 5011 چین 1
 -15 15,5 4371 امارات متحده عربی 2
 2 14,5 4068 عراق 3
 -10 9,3 2606 ترکیه 4
 708 7,6 2144 جمهوري کره  5
 5 6,7 1885 هند 6
 -4 5,8 1634 افغانستان 7
 -19 2,7 753 ژاپن 8
 28 1,8 506 پاکستان 9
 77 1,5 412 عمان 10

کشور ده جمع  23390 83 5 

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

 7   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1395کاال طی هشت ماهه   وارداتآمار 

 وزن: هزار تن    دالر  میلیونارزش : 

 درصد تغییرات 1394هشت ماهه   1395هشت ماهه  

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

21563 27383 23001 27128 6- 1 

 ج.ا.ایرانماخذ: آمار مقدماتی گمرگ           
 
 
 
 

 1395و هشت ماهه   1384 - 1394ادي واردات طی سالهاي تعداد اقالم وارداتی و مب
  

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
 هشت ماهه

95 
 5452 5662 5638 5218 5310 5507 5588 5524 5536 5588 5453 5466 تعداد اقالم وارداتی
تعداد کشورهاي 

 مبادي واردات
154 119 135 158 151 149 149 143 121 129 135 132 

 
 
 
 
 

 دومفصل 

 

 واردات

 8   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 1395ی در  هشت ماهه سال ده قلم عمده واردات
 

رتبه در 
هشت 

 95ماهه 

ارزش واردات  عنوان کاالها
هشت ماهه در 

95   
 ( میلیون دالر)

درصد سهم 
ارزشی از 
 کل واردات

 قیمت پایه 
 ( هر تن به

 دالر) 

درصد تغییرات 
قیمت پایه نسبت 

هشت ماهه به 
94   

 د تغییراتدرص
 ارزش نسبت به

   94هشت ماهه 

 -6 -7 221 3,2 874 ذرت دامی 1
 9 -3 431 2,2 594 لوبیاي سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 2

 8703قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواري ردیف  3
  2000ccبنزینی با حجم سیلندر 

531 1,9 7428 5- 32 

 10 -18 838 1,9 520 برنج  4

سی  1500سایر وسایل نقلیه موتوري با حجم سیلندر  5
 سی سی بجز امبوالنس وهیبریدي 2000سی تا 

459 1,7 16430 1 78 

سایر وسایل نقلیه داراي موتور پیستونی درونسوز تناوبی  6
 cc  434 1,6 14867 8 48 2500تا  2000احتراقی با حجم سیلندر  -جرقه اي

 -20 -16 394 1,4 381 کنجاله سویا  7

 -48 -10 256 1,1 300 گندم به صورت دانه بجز گندم دامی 8
 -11 0 770 1,1 289 موز سبز تازه یا خشک کرده 9

پالسما فقط ledیاlcdماژول نمایشگر متشکل از صفحه  10
 داراي برد آدرس دهی

285 1,0 38288 29- 18- 

 1 7 543 17 4666 جمع ده قلم

 
 

 9   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 

 1395ر اساس کدهاي چهار رقمی در هشت ماهه  ب وارداتیعمده  اقالم
 

رتبه در 
هشت 
   ماهه 

95  

 در ارزش واردات عنوان کاالها کد تعرفه
  95 هشت ماهه 

 ( میلیون دالر)

درصد 
سهم 

ارزشی از 
 واردات کل 

 درصد تغییرات
ارزش نسبت 

 هشت ماهه به 
94 

1 988732 4,0 1094 قطعات منفصله خودروهاي سواري 
2 870364 3,9 1057 خودروهاي سواري 
 7622 3,3 903 دستگاه هاي رادار و کمک ناوبري رادیویی 8526 3
4 100521 2,7 746 انواع ذرت- 
 -9 2,3 638 داروها 3004 5
6 12019 2,2 594 لوبیاي سویا 
7 85177 2,0 546 دستگاههاي تلفن و مودم- 
8 100610 1,9 516 برنج 
 23 1,4 373 ات وسیله نقلیه موتورياجزاء و قطع 8708 9
10 230423 1,3 369 کنجاله سویا- 

 24 25 6835 جمع ده قلم 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 10   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 

 1395واردات به تفکیک فصول عمده کتاب مقررات طی هشت ماهه  
 

رتبه در  
هشت 

 95ماهه  

واردات ارزش  فصلعنوان 
در هشت ماهه  

95 
 ( میلیون دالر)

م درصد سه
ارزشی از کل 

 واردات

 درصد تغییرات
 ارزش نسبت به

 هشت ماهه 
1394 

آالت    هاي بخارو آبگرم، ماشین اي، دیگ رآکتورهاي هسته - 84فصل  1
 -7 17,2 4705 وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

ماشین آالت و دستگاههاي برقی و اجزاء و قطعات آنها؛  - 85فصل  2
صوت، دستگاههاي ضبط و پخش صوت و دستگاههاي ضبط و پخش 

 تصویر تلویزیونی
2893 10,6 40 

 -23 6,3 1727 غالت - 10فصل  3
 29 6,3 1712 آهن یا ترامواي وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه - 87فصل  4
 -31 4,3 1184 چدن، آهن و فوالد - 72فصل  5
، خودرو و سایر قطعات منفصله ماشین آالت راهسازي - 98فصل  6

 31 4,1 1116 ماشین آالت

 -10 3,5 960 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد - 39فصل  7
 -12 3,3 895 محصوالت دارویی - 30فصل  8
هاي گوناگون؛  دار؛ دانه و بذر و میوه هاي روغن دانه و میوه - 12فصل  9

 16 3,2 871 نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

آالت و دستگاههاي اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش،  - 90فصل  10
 -2 2,8 772 سنجی؛ آالت و دستگاههاي طبی ـ جراحی کنترل، دقت

 -0,2 61,5 16836 جمع ده قلم

 ماخذ: آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 11   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 

 1395مهمترین مبادي واردات طی هشت ماهه سال  
 

 به در رت
هشت ماهه 

95 

 نام کشور
هشت ماهه   ارزش واردات در
95 

 ( میلیون دالر) 

درصد سهم 
ارزشی از کل 

 واردات

 درصد تغییرات
 ارزش نسبت به   

 94هشت ماهه 

 -5 23,6 6469 چین 1
 -11 17,1 4679 امارات متحده عربی 2
 -12 7,8 2148 جمهوري کره 3
 -14 6,4 1760 ترکیه 4
 25 5,3 1461 آلمان 5
 -15 4,7 1297 هند 6
 213 4,4 1196 فدراسیون روسیه 7
 -38 3,7 1016 سوئیس 8
 34 2,4 667 فرانسه 9

 13 2,4 664 ایتالیا 10

-5 78 21358 کشور دهجمع   
             
 ماخذ: آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران            

  
 

 12   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 

 1394-1395طی هشت ماهه  سالهاي  به تفکیک گروه هاي اقتصاديواردات  کاال 
 

   1395هشت ماهه        1394هشت ماهه    درصد تغییرات

 واردات
 وزن ارزش

 ارزش

 (میلیون دالر)

 وزن

 (هزارتن)

 ارزش

 (میلیون دالر)

 وزن

 (هزارتن)

 OICهمکاري اسالمی  4800 6644 6733 7429 -29 -11

 EUاتحادیه اروپا  3454 4851 2613 4022 32 21

 PGCCشوراي همکاري خلیج فارس  2659 4158 4095 4754 -35 -13

 ECOسازمان همکاري اقتصادي  1625 2045 2309 2329 -30 -12

 CISکشورهاي مستقل مشترك المنافع  1847 1514 1456 651 27 133

کشورهاي عضو همکاري جنوب شرق آسیا  1482 960 1417 849 5 13
ASEAN 

 اس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایرانبر اس TISماخذ: سیستم 

 
 

 1394-1395طی هشت ماهه سالهاي  به تفکیک گروه هاي اقتصادي واردات کاالنمودار 
 

 ارزش: میلیون دالر

 13   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 
 

 به تفکیک کاالهاي مصرفی / واسطه اي / سرمایه اي  1395طی هشت ماهه  واردات 
 
        میلیون دالر ارزش:        هزار تنوزن:    

 ارزش وزن کاال
 سهم%

 ارزش وزن

 58,9 77,3 16116 16674 واسطه اي

 19,5 2,2 5337 480 سرمایه اي

 14,1 6,6 3858 1429 مصرفی

 7,6 13,8 2072 2980 کاالهاي طبقه بندي نشده

 بر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران TISماخذ: سیستم 

 

 
 
 

 به تفکیک  1395طی هشت ماهه   وارداتسهم ارزش  نمودار
 سرمایه اي  کاالهاي مصرفی/ واسطه اي/

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 14   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1395طی  هشت ماهه  مبادالت تجاري ایران 

 
 دالر میلیون تن     ارزش:  هزار  وزن:

 
 درصد تغییرات 1394هشت ماهه   1395هشت ماهه  

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 5,7 29 26590 63365 28117 81761 میعانات گازي و گاز مایع  ،صادرات کاال

 صادرات کاال
61419 21646 51016 21370 20 1,3 

 واردات کاال
21563 27383 23001 27128 6- 1 

 مبادالت تجاري
 3 19 53718 86366 55500 103324 + واردات)کاالو میعانات ( صادرات

 
 
 
 
 

 

 فصل سوم
 
 

 مبادالت و تراز تجاري 

 15   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 

 1395طی هشت ماهه   تراز تجاري ایران

 
 دالر میلیون زش: ار

 درصد تغییرات 1394هشت ماهه   1395هشت ماهه   

 5,7 26590 28117 صادرات کاال و میعانات گازي
 1 27128 27383 واردات کاال

 تراز تجاري 
 236 -538 734 واردات) - کاالو میعانات ( صادرات

 

 داشته است. بهبود   درصد 236تراز تجاري  توضیح : *
 
 
 
 
 

 ت هر تن کاالي صادراتی و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبلقیممتوسط 

به  قیمت هر تن کاالي صادراتی
 1395هشت ماهه  در  دالر 

به قیمت هر تن کاالي صادراتی 
 1394هشت ماهه  در   دالر

 درصد تغییرات

344 420 18- 

 
 
 
 

 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل وارداتیقیمت هر تن کاالي متوسط 

وارداتی به مت هر تن کاالي قی
 1395دالر  در هشت ماهه  

وارداتی به قیمت هر تن کاالي 
 درصد تغییرات 1394هشت ماهه  در  دالر 

1270 1179 7,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 16   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

 

 

 �شاورزی  ��وه

 17   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



  
 

 خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه کشاورزي 

  1395ماهه سال  8طی 

 

 

 
 

 
هزار تن صورت   2972به وزن و   دالر  ونیلیم  2451به ارزش  1395ماهه سال  8 یصادرات اقالم عمده کشاورزي ط زانیم

ـ  یدرصد از نظر ارزش 2 پذیرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشـته   افـزایش درصـد    24 یو به لحاظ وزن
 است. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1395سال   ماهه 8رد صادرات اقالم عمده محصوالت کشاورزي طیعملک 
 سال قبلمدت مشابه  و مقایسه آن با 

 وزن: هزارتن    رزش: میلیون دالرا                                                        

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394ماهه سال 8 1395ماهه سال  8

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 34 -6 1574 650 2108 613 میوه و تره بار

 18 18 72 657 85 770 و مغز پسته پسته

 -4 1 162 426 155 432 محصوالت حیوانی
 66 65 32 102 53 169 آبزیان

 -3 -2 70 151 68 148 کشمش
 39 37 (تن) 61 91 (تن) 85 125 زعفران

 4 -23 109 154 113 119 خرما
 8 -50 351 129 379 65 سیب زمینی

 -40 -35 5 23 3 15 گل و گیاه
 -47 -52 15 23 8 11 چاي

 24 2 2390 2406 2969 2467 جمع  اقالم عمده

 مرتضی کاکاوند
 روه محصوالت کشاورزيگرییس 

مهمترین محصوالت عمده بخش صادراتی بخش کشاورزي شامل پسته و مغز پسته، میوه هاي تازه، 
 محصوالت حیوانی، زعفران، کشمش، سیب زمینی، خرما و محصوالت آبزیان میباشند

 18   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 
 

 

 
میلیـون    770از  لحـاظ ارزش     95ماهه سـال    8میزان عملکرد صادرات این محصول طی 

با مدت مشابه سال قبل هزارتن گزارش شده است که در مقایسه   85دالر  و به  لحاظ وزنی 
 است.   درصد افزایش داشته  18 و از  نظر وزنی  درصد  18از  نظر  ارزشی 

 
 

 

 

  ارایه راهکار جهت بهبود روند رشد:

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

 خ ارز در بازار آزاد اقدام نمایدبانک توسعه صادرات ایران نسبت به اجراي طرح هجینگ براساس نر-

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

پسته و مغز 
 پسته

 11 167 185 هنگ کنگ
    -10 82 74 امارات
 -6 67 63 آلمان
 9 43 47 عراق
 31 35 46 هند

 
 کشمش

 
 

میلیـون دالر و بـه     148میزان صادرات کشمش از نظـر ارزش    1395هه سال ما 8طی  
هزار تن بوده است که نسبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ        68لحاظ وزنی 

 .درصد کاهش  داشته است  3درصد و  از نظر وزنی   2ارزشی 
 

 علل کاهش:
 کاهش قیمت کشمش صادراتی ترکیه در بازارهاي جهانی -
 قیمت پایه صادراتی محصولکاهش  -

 

 پسته و مغز پسته

 19   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 ارایه راهکار:
  کنی پاك کشمش کارخانجات نمودن مدرن و تجهیز-
 کشمش زمینه در موجود استانداردهاي اصالح-
 و فرآوري قیمت تمام شده و هزینه هاي لجستیک ، بسته بنديکاهش  -
 استان) به محوریت استان قزوین  8ایجاد کنسرسیوم صادراتی کشمش ( -
ازبکستان) به منظور دسترسی آسانتر به بازارهاي  -انبار توزیع کشمش در خارج از کشور (ارمنستانایجاد  -

 اروپایی و روسیه
 ایجاد تشکل صادراتی منسجم و قوي -

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 کشمش

 24 25 31 امارات
    18 22 26 عراق

 108 6 12,5 روسیه
 71 7 12 اسپانیا

 100 6 12 قزاقستان

 

 آبزیان 
میلیون   169از نظر ارزشی بمیزان   1395ماهه سال  8میزان صادرات انواع آبزیان طی 

هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  از  53دالر و از نظر وزنی 
 درصد افزایش  داشته است. 66درصد و از نظر وزنی  65 نظر ارزشی

 
 

 ارایه راهکار جهت بهبود روند رشد:
 باشد بازار نظر مورد بنحوي که بازاریابی و فرآوري و آوري عمل سیکل اصالح

 ... و اینترنت ها، رسانه نظیر تبلیغات و رسانی اطالع نوین روشهاي از گیري بهره
 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 آبزیان

 67 43 72 عراق
    109 32 67 ویتنام
 -27 11 8 امارات
 250 2 7 چین
 -17 6 5 کویت

 20   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 میوه و تره بار
 
و  به میلیون دالر    613به ارزش   1395ماهه سال  8صادرات انواع میوه تازه طی 

هزارتن  صورت پذیرفته است که در مقایسه با مـدت مشـابه سـال     2108میزان 

درصد افـزایش  یافتـه    34و  از نظر وزنی  کاهش درصد  6گذشته از نظر ارزشی 

  است.

 علل کاهش:

 افزایش هزینه هاي حمل و نقل هوایی حمل و نقل(داخلی و خارجی) -1

 منظور بسته بندي میوهمشکالت مربوط به ورود موقت کارتن به  -2

افزایش هزینه هاي بسته بندي عمده ترین مشکالت صـادرات انـواع میـوه از قبیـل سـیب       -3

 درختی، گیالس، زردآلو ، انگور و ... میباشد.

 

 ارایه راهکار:

 کمک به ایجاد  انبار و سردخانه هاي مجهز براي نگهداري در مناطق تولید و مبادي خروجی -
 ه هاي صادراتی در حال احداثنهایی نمودن پایان -

 توجه به ایجاد زیر ساختها جهت صادرات محصول بصورت بسته بندي -

 مناسب جهت نگهداري محصول در بازارهاي هدف ایجاد انبارهاي -

 تخصیص تسهیالت جهت خرید کانتینر هاي یخچال دار -

 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ال  ماهه  س 8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 میوه

 37,5 133 183 عراق
    -24 46 35 امارات

 143 7 17 افغانستان
 140 5 12 روسیه
 175 4 11 هند

 تره بار

 9 180 196 عراق
 -40 73 44 امارات
 0 20 20 روسیه

 -53 15 7 افغانستان
 -75 20 5 پاکستان

 

 21   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



                                

 محصوالت حیوانی
 

از  نظـر  ارزشـی بـه     1395ماهه سـال   8میزان صادرات محصوالت حیوانی  طی 

هزار تن بوده است که در مقایسه  155میلیون دالر و  از لحاظ  وزنی   432میزان  

درصـد   4و از نظر وزنی  افزایش   درصد   1با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 

ست. محصوالت حیوانی شامل انواع  حیوانات زنده، گوشت، احشاء داشته ا کاهش

 خوراکی، روده، تخم مرغ و... می باشد.

 :موضو ع مهم 
 

( خصوصا محصوالت حیوانی نظیر مرغ ، تخم  در حال حاضر صادرکنندگان تخصصی کاالهاي کشاورزي
ها در پرداخت تسهیالت بانکی و  هاي داخلی ناشی از محدودیت به دلیل افزایش هزینه مرغ ، روده و ...)

ها، در مسیر  عدم تامین مالی به موقع سرمایه در گردش و اعمال مقررات دست و پاگیر برخی دستگاه
محصوالت  انجام تعهدات صادراتی خود با مشکالتی مواجهند. چالش دیگر در مسیر توسعه صادرات 

هاي کالن صادراتی است. نگاه کالن  با سیاستهاي تولیدي  ها و برنامه کشورمان عدم تطابق سیاست مذکور
 دولت به تولید با رویکرد صرفا تامین نیاز داخلی نبوده و نیست

 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

محصوالت 
 حیوانی

 165 55 146 عمان
    -39 119 73 عراق
 21 29 35 آلمان
 70 20 34 امارات
 100 9 18 ویتنام

 

 زعفران 

 
میلیون دالر و   125از نظر ارزش   1395ماهه سال   8صادرات زعفران طی 

تن بوده است. در مجموع صادرات زعفران از لحاظ ارزشی  85به لحاظ وزنی 
 درصد افزایش نشان میدهد . 39و از لحاظ وزنی   درصد  37

 

 22   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 

 ه راهکار جهت بهبود توسعه صادرات:ارای

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

 حمایت از سرمایه گذاري در راستاي ایجاد و توسعه خطوط سورت و بسته بندي صادراتی در مبادي تولید
 

 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 الر)(میلیون د

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 زعفران

 22 36 44 امارات
    60 20 32 اسپانیا

 750 2 17 هنگ کنگ
 -10 10 9 چین

 100 4 8 افغانستان

 

 خرمـا                
 

ماهـه    8براساس آمار موجـود، میـزان صـادرات خرمـاي تـازه و خشـک طـی        
 113میلیــون دالر  و  از لحــاظ وزنــی    119ارزشــی از لحــاظ   1395ســال 

هزارتن  بـوده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشتــه  از لحـاظ           
داشـته    افـزایش درصـد    4و  از لحـاظ وزنـی حـدود    کـاهش  درصد  23ارزش 
   است. 

 

 علل کاهش:

 افزایش  صادرات محصول با ارزش کمتر و کاهش صادرات محصول با ارزش بیشتر

 صول طی سال جاريکمبود مح

 دار سردخانه کانتینرهاي خصوصاً خارجی و داخلی نقل و حمل هاي هزینه افزایش

 ارایه راهکار:

 برنامه ریزي جهت کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش عمر ناوگان حمل و نقل منطقه
 برند منطقه اي  و برند بنگاهی–برند سازي  با دیدگاه برند محصولی 

 و رسانی اطالع و خارجی بازارهاي نیاز و عالقه مورد صادراتی خرماي اعانو شناسایی و بررسی
 صادراتی و بازارپسند هاي واریته انواع سمت به تولید و کاشت هدایت

 

 23   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 خرما

 -17 18 15 هند
    -7 14 13 اقستانقز

 8 12 13 پاکستان
 -45 20 11 ترکیه

 -23 13 10 افغانستان

 سیب زمینی

                                             
میلیون دالر  و به لحاظ  65به ارزش   1395ماهه سال  8صادرات این محصول طی 

ابه سال گذشته از نظر هزارتن و بوده است که در مقایسه با مدت مش  379وزنی  
  داشته است.  افزایشدرصد  8و  از نظر وزنی کاهش درصد   50ارزشی 

 

 علل کاهش:

 کشت محصول سیب زمینی در کشورهاي هدف صادراتی از جمله ترکمنستان و آذربایجان -           

 مختلف هاي اندازه در غیریکنواخت صدورمحصوالت -

 حصولم داخلی قیمت و تولید شدید نوسانات -

 کاهش قیمت جهانی محصول سیب زمینی -

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

سیب 
 زمینی

 -42 66 38 عراق
    -60 35 14 ترکمنستان
 1058 0,604 7 افغانستان
 -75 18 4,5 آذربایجان

 0 1 1 امارات

 

 ایه راهکار:ار

 داشت خواهد پی در را بازار ،ثبات داخلی بازار کنترل و محصول تولید در هراستان سهم میزان تعیین

براي تقویت و پایداري طرح استمرار تولید محصول سیب زمینی و ماندگاري محصول ایران در بازارهاي هدف 
 ضرورت دارد:

 24   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



تولید سیب زمینی را براي تأمین مستمر بازارهاي وزارت جهاد  کشاورزي برنامه راهبردي و عملیاتی  
 .خارجی با کنترل فرآیند کمی و کیفی تولید و حفظ سهم بازار مصرف تدوین و اجرایی نماید

بخشی از اراضی سیب زمینی کشور با مدیریت وزارت جهاد کشاورزي و مشارکت صادرکنندگان  
 ابد. بایستی به کشت اقالم و واریته هاي صادراتی اختصاص ی

 

 چاي  
میلیون دالر و به لحاظ    11از نظر ارزشی   1395ماهه سال  8طی  صادرات چاي

هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی   8وزنی 
 درصد کاهش داشته است. 47درصد و به لحاظ وزنی  52

 

 علل کاهش:
 .است مخدوش نموده نیز را محصول صادرات و داخلی بازار وضعیت آن هتوج قابل حجم که کشور به محصول گسترده قاچاق

 محصول این براي صادراتی بازارهاي محدودیت

 صادرات بازارهاي در آن قیمت ثبات عدم و خشک چاي گمرکی تعرفه بودن باال

 ارایه راهکار:

برند سازي و ارتقاي کیفیت این محصول در جهـات مختلـف بـراي شناسـاندن و معرفـی      

 یژگیهاي منحصر بفرد چاي ایرانیو

تدوین سند راهبرد کالن ملّی براي صنعت چاي کشور و توجه خاص به این صنعت بعنـوان  

 یک صنعت ارزآور و استراتژیک در بخش کشاورزي

بندي این محصول در چـارچوب اسـتانداردهاي   هدایت برنامه هاي تولید، فرآوري و بسته

 صادراتی

حمایت و تشویق در بحـث  در جهت  و متخصصین با تجربهمشارکت فعاالن تخصصی  جلب

 تولید و فرآوري

کمک به جلب سرمایه گذاري و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تولیدکنندگان به ایجـاد  

 ارزش افزوده چاي ایرانی براي ارتقاي عایدات اقتصادي آن

لیانه چاي موجودي سانحوي که سیاستگذاري براي حمایت از تولید چاي در کل فرآیند به 

 سنواتی در انبارها به حداقل برسد

بنگاههاي صادراتی و تشویق آنها به خرید توافقی حذف تدریجی خرید تضمینی با تقویت 

 چاي

کمک به باغداران چاي براي افزایش کیفی فرآیند داشت و برداشت محصـول بـا قابلیـت    

 در جهت حفظ زنجیره ارزش این محصول صادرات،
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  1395ماهه سال 8 هدف اصلی کشور 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 چاي

 -77 15 3,5 ترکیه
    20 1,5 1,8 تاجیکستان
 93 0,880 1,7 ازبکستان
 -21 0,252 0,200 قزاقستان

 -61 0,350 0,136 هند
 

 گل و گیاه
میلیون    15از نظر ارزشی   1395ال ماهه س 8طی گل و گیاهان زینتی  صادرات

 هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه   3دالر و به لحاظ وزنی 
 درصد کاهش داشته است 40درصد و به لحاظ وزنی  35سال قبل از نظر ارزشی 

 علل کاهش:

 هوایی حمل کرایه نرخ گرانی     

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

 .مشترك استراتژي 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 راهکار:

 ردات،تولید و صادرات گل و گیاه کشورایجاد شبکه منسجم زنجیره تامین در وا-1

 تقویت شبکه حمل و نقل سریع و مکانیزه براي جمع آوري محصول و صادرات آن-2

مدرن سازي زیرساختهاي تولیدگل و گیاه نظیرگلخانه هاي نسل جدید براي تولید انبوه گل -3

 شاخه بریده

ن خارجی در فرآیند تولید و بسترسازي وحمایت دولت براي مشارکت سرمایه گذاران و خریدارا-4

 صادرات گل و گیاه ایران

ضرورت تکمیل و بهره برداري هرچه سریعتر پایانه هاي صادراتی تهران و تنکابن بمنظورتامین  -5

 و روسیه  CISنیاز بازارهاي مصرف درحوزه خلیج فارس،اروپا،

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

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

در راستاي ایجاد هاب توزیع گل و گیاه ایران به مناطق مختلف  بخش دولتی و خصوصیحمایت -7

 جهان در کشورامارات و روسیه
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ل گل و تامین تسهیالت ارزان قیمت براي خرید هواپیماي باري توسط بخش خصوصی جهت حم-8

 گیاه صادراتی کشور

 

  1395ماهه سال 8 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 (میلیون دالر)

  1394ماهه  سال   8
 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 گل و گیاه

 -37,5 8 5 ترکمنستان
    -17,5 4 3,3 ویتنام
 -25 4 3 عراق
 1954 0,024 0,493 چین
 -40 0,814 0,485 آلمان
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 خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه صنایع غذایی 

 1395هشت ماهه سال 

 
 
 
 
 

محصوالت متنوع صنایع غذایی به جهت ایجاد ارزش افزوده باالتر نسبت به محصوالت کشاورزي داراي مزیت 

در مقایسه با  1395درات محصوالت صنایع غذایی کشور طی هفت ماهه سال صابیشتري در صادرات می باشند.  

رسیده است. هزار تن  697میلیون دالر واز نظر وزنی به 1171,6% درصدي در ارزش ، به  2,9با کاهش  1394سال 

سانس طی این هفت ماه شش گروه داراي رشد  ارزش دالري بوده اند شامل :صنعت روغن نباتی  ، نوشیدنی ها ، ا

و عرقیات ،فراورده هاي غالت  ، آب معدنی و آشامیدنی   ، محصوالت خوراکی گوناگون و در مقابل طی این مدت  ، 

هفت گروه با کاهش ارزش دالري مواجه شده اند که شامل : فراورده هاي لبنی ، کمپوت و کنسرو  ، رب گوجه 

 قند و شکر و عسل میباشند. فرنگی   ، خمیر مایه و ماکارونی ، کنستانتره و آبمیوه ،

، صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور شایان ذکر است بر اساس آمار هاي صادره از سوي  گمرك کشورمان 

میلیون دالر  1330% درصدي در ارزش ، به  2با کاهش  1394در مقایسه با سال  1395مان طی هشت ماهه سال 

 هزار تن رسیده است.  759% درصدي به 2,5و از  نظر وزنی با افزایش 

% ،رب گوجه 14%، کمپوت و کنسرو 2طی این مدت در مقایسه با هفت ماهه، روند صادرات محصوالت لبنی با 

% ، خوراکی 4% کاهش داشته اند و در مقابل شیرینی و شکالت 25% و قند وشکر 31% کنستانتره و آبمیوه 3فرنگی 

% ، اسانس و عرقیات  47% ، روغن نباتی 9، فراورده هاي غالت %  6% ، آب معدنی و آشامیدنی  23هاي گوناگون 

 درصد رشد صادراتی را نشان میدهند. 50% و نوشیدنی ها  15

 

 
 
 
 
 

 ���ید ز�دی

یی  ر� ��وه �نا� �ذا
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صنایع غذایی  ت  ت محصوال صادرا  1395ماهه سال  هشتطی عملکرد 
 
 

 

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

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش ٪)صنایع غذایی (

-1,2 282 406 271 401 فرآورده هاي لبنی  3,9-  30,1 

بیسکویت، نان، شیرینی و انواع 
 شکالت

304 125 293 127 3,7+  1,5-  22,8 

-13,3 37 142 49 123 انواع کمپوت و کنسرو  32,4+  9,2 

-3 76 131 91 127 رب گوجه فرنگی  19,7+  9,5 

اکارونی و خمیر خمیرهاي غذایی، م
 مایه

36 32 36 36 0 11,1-  2,7 

-30,5 54 72 41 50 انواع کنسانتره و آبمیوه  24-  3,7 

+22,1 51 113 48 138 محصوالت خوراکی گوناگون  5,8-  10,3 

+5,2 17 19 15 20 آب معدنی و آشامیدنی  11,7_  1,5 

+8,5 26 47 36 51 فرآورده هاي غالت  38,4+  3,8 

+46,8 18 32 32 47 روغنهاي نباتی  77,7+  3,5 

-25 26 20 27 15 قند و شکر و فرآورده هاي آن  3,8+  1,1 

+14,2 2 7 2 8 اسانس ها وعرقیات  0 0,6 

 0,3 0 0 1 4 1 4 عسل

+50 6 4 8 6 نوشیدنی ها  33,3+  0,4 

 100 +2,5 -2 759 1356 778 1330 جمـع کل

 ا رزش: میلیون دالر              
 وزن  : هزارتن    
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 فرآورده هاي لبنی: 

طح کیفی تولیدات لبنی کشور و انطباق با استاندارد هاي بازار هدف ، رفع موانع صادراتی و  با توجه به ارتقاء س

 روان سازي فرایند 

 271میلیون دالر به وزن  401از نظر ارزشی جمعاً به میزان  1395ماهه سال  هشتصادرات محصوالت لبنی طی 

درصد و از لحاظ  وزنی نیز  با 1,2ارزشی معادل بترتیب از نظر  94هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال 

 درصد کاهش صادرات روبرو بوده است.  3,9

 مقایسه ارزش صادرات  در بازار عمده هدف صادراتی محصوالت لبنی    
 (میلیون دالر)    

 
    

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 انواع بیسکوئیت ، نان شیرینی و انواع شکالت : 
میلیـون دالر بـه    304هزارتن انواع شیرینی، شکالت و بیسکوئیت بـه ارزش   125،  1395ماهه نخست سال هشت 

درصـد   به لحاظ و افزایش  ارزشی درصد 3,7خارج ازکشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
کاهش صادرات روبرو بوده است. عمده بازارهاي صادراتی این محصوالت کشورهاي عراق و افغانسـتان  %1,5وزنی با 

 می باشند.

 انواع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت    مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي  عمده هدف صادراتی

 (میلیون دالر) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 94سال 95سال کشور

 346,7 327,1 عراق

 37,1 46,6 افغانستان

 7 15,1 پاکستان 
 2,4 1,7 ترکمنستان

 2,8 4,9 سوریه

 94سال 95سال کشور

 162,9 159 عراق

 81,4 90,1 افغانستان

 11,9 26,1 پاکستان

 5,9 6,3 آذربایجان

 6,1 4,9 ترکمنستان

 0 3,3 فرانسه
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 انواع کمپوت و کنسرو:
میلیون دالر و از نظـر   123، صادرات انواع کمپوت و کنسرو، براساس ارزشی معادل 1395ماهه نخست سال  هشتطی 

 وزنـی  کاهش داشـته و درصـد  %13,3ارزشـی  ه است که در مقایسه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل      هزار تن بود 49وزنی 

 را  نشان می دهد.  افزایش %درصد32,4

با توجه به تولید محصوالت مرغوب از مرکبات کشور و تامین مواد اولیه تولید با قیمتهاي متعادل ، زمینه رشد صادراتی 

 شد. این بخش از صنعت غذایی کشور فراهم خواهد
 

 مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادراتی انواع کمپوت و کنسرو
 (میلیون دالر)

      
 

 

 

 

 

 رب گوجه فرنگی:
هزار تن در مقایسه با مدت  91میلیون دالر ارزش به وزن   127  با،   1395ماهه سال  هشتطی صادرات رب گوجه فرنگی 

%درصدافزایش  از لحاظ وزنی صادرات را نشان می دهد. تولیـد رب گوجـه   19,7% از لحاظ ارزشی کاهش  و 3مشابه سال 

توجـه بـه   فرنگی متأثر از  تغییرات میزان تولید گوجه فرنگی کشور و نیز قیمت گوجه فرنگی در کشـور مـی باشـد.  بـا     

نوسانات تولید صیفی جات در سالهاي اخیر و افزایش قیمت داخلی محصول رب گوجه فرنگی و همچنین مشکالت تبادل 

ارز و حمل و نقل در حوزه صادرات تمایل به توزیع داخلی این محصول نسبت به صادرات آن افزایش یافته است. بـه نظـر   

وچک مناسب مصرف کننده نهایی بازار داغ تري داشته باشد و لـذا  میرسد بسته بندي رب گوجه فرنگی در قوطی هاي ک

 حرکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نیز در آینده احتماًال بیشتر به این سمت و سو خواهد بود. 

 

رب گوجه فرنگی مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادراتی  
 (میلیون دالر)

 

 

 

 

 

 

 94سال 95سال کشور

 55,8 74,8 عراق

 71,4 32,1 افغانستان

 2,2 4,4 روسیه
 1,3 2,9 پاکستان

 4 0 ترکیه

 94سال        95سال کشور

 84,3 79,7 عراق

 32,6 40,2 افغانستان

 4,7 2,6 روسیه

 4,8 هزار900 امارات متحده عربی

 هزار500 هزار700 کویت
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 یر مایه :مخمیرهاي غذایی ، ماکارونی و خ
هزارتن انواع ماکارونی و محصوالت مشـابه بـه   32،  1395طی هشت  ماهه  سال  

ردیده است که نسبت به مدت مشابه میلیون دالر به خارج از کشور صادر گ36ارزش 
%درصد کـاهش  11,1به لحاظ ارزشی هیچ تغییري نداشته و به لحاظ وزنی  94سال

صادرات داشته است. صنعت ماکارونی یکی از صنایع نوین در حوزه صنعت غذا می 
باشد که در حال حاضر محصوالت متنوعی با ارزش افزوده باال تولید و صادر میکند و 

ی وسیـع، سهم مناسبـی از بازارهاي منطقـه اي را از آن کشــور نمــوده    با بازاریاب
است. لذا بایستـی تمهیداتی اندیشیده شود تا تأمین مواداولیه اساسی این صـنعت  
در بخش صادرات بویژه تامین آرد یا گندم بصورت ورود موقت با شـرایط مطلـوب   

 تري انجام گیرد. 

 

 خمیرهاي غذایی،ماکارونی و خمیرمایه هدف صادراتی مقایسه ارزش صادرات در بازار عمده
 (میلیون دالر)

 

 

 

 

 

 

 و آبمیوه ها :  انواع کنسانتره
میلیون دالربه خارج از کشور صـادر   50 هزارتن انواع آبمیوه و کنسانتره میوه جات به ارزش41،  1395هشت ماهه سال 

% کاهش  صـادراتی  24% درصد  و از لحاظ وزنی 30,5از لحاظ ارزشی  94شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
 داشته ایم 

نوسانات تولید محصـوالت کشاورزي در سال هاي مختلف به دالیـل گوناگون و افـزایش هزینـه هـاي تولیـد بصـورت      
ملـه مهمتـرین نگرانی هاي تولید و صادرات محصوالت این گروه می باشد که با تاثیرپذیري از این عوامل، ساالنه، از ج

 وضعیت صادرات این محصوالت در سالهاي مختلف افت و خیزهایی داشته است. 
 

 

 

 

 

 94سال 95سال کشور

 12,4 20 افغانستان

 8,3 7,7 عراق

 5,5 1,2 سومالی

 1,5 هزار493 ترکمنستان
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 انواع کنسانتره و آبمیوه ها مقایسه ارزش صادرات  در بازار عمده هدف صادراتی
 (میلیون دالر)

 

 

 

 

 

 

 آب معدنی و آشامیدنی:

میلیـون    20هزارتن بـه ارزش   15،  1395طی هشت  ماهه سال صادرات آب معدنی و آشامیدنی  
% درصد افزایش و از 5,2ه لحاظ ارزشی با ، ب94دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 

الزم بـه ذکـر اسـت باتوجـه بـه       % درصد کاهش صادراتی روبرو بوده اسـت. 11,7لحاظ وزنی  با 
افزایش ظرفیت تولید در برخی واحدهاي تولیدي کشور و نیز حضورشرکاي  بین المللـی بـا خریـد    

فعلی صادرات این محصوالت دور  سهام شرکت هاي مهم داخلی کشور در آینده نزدیک، تغییر روند
از انتظار نخواهد بود.از جمله عوامل کاهش روند صادرات میتوان به مشکالت تامین مواداولیه تولیـد  
بطري و همچنین شرایط سخت بازار هدف در قبول اسـتانداردهاي آب معـدنی ایـران بـر شـمرد.      

 اي تولید باید در نظر داشت.همچنین افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل کاهش صادرات واحد ه
 

 

 آب معدنی و آشامیدنی  مقایسه ارزش صادرات   در بازار عمده هدف صادراتی
 (میلیون دالر)     

 

 

  

 

 

 

 

 

 94سال 95سال شورک

 30,1 5,5 ترکیه

 13,5 9 عراق

 8,6 13,8 افغانستان

 3,7 12,7 پاکستان

 3,1 1,7 روسیه

 94سال    95سال کشور

 13,3 13 عراق

 هزار400 2,1 لبنان
 3,5 1,6 افغانستان

 0 1 آذربایجان
 0 1,1 پاکستان
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 محصوالت صنعت آرد :
میلیـون دالر   51، صادرات محصوالت صنعت آرد ، براساس ارزشی معادل   1395ماهه سال طی هشت  

% درصـد ارزشـی و   8,5هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبـل از   36و از نظر وزنی 
درصـد از   45% درصد وزنی افزایش برخوردار بوده است. ممنوعیت واردات گندم و غیر فعال بودن 38,4

رفیت کارخانجات تولید آرد در کشور از جمله موانع مهم در امر تولید آرد صادراتی در کشـور میباشـد .   ظ
قیمت نهایی تمام شده در ایران با توجه به گندم تحویلی به کارخانجات تولید آرد ، مانع حضور در بـازار  

 هاي هدف صادراتی با قیمتی رقابتی میباشد.

 

 محصوالت صنعت آرد رهاي عمده هدف صادراتیمقایسه ارزش صادرات در بازا
 (میلیون دالر) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 روغن نباتی:
ام تصویه نشده و با توجه به محدودیت ورود موقت روغن خ1395صادرات روغن نباتی طی هشت ماهه سال    

میلیون دالر  47محدودیت ورود روغن پالم جهت استفاده در روغن خوراکی صادراتی ،توانسته است به لحاظ ارزش معادل 
%درصد افزایش ارزشی 46,8،   1394هزار تن صادرات داشته باشد که در مقایسه بامدت مشابه درسال 32و از نظر وزنی 

 ادراتی داشته است. %درصدافزایش ص77,8و از لحاظ وزنی
 

 انواع روغن نباتی مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي عمده هدف صادراتی
 (میلیون دالر)

 

 

 

 

 

 94سال 95سال کشور

 5,1 7,2 افغانستان

 25,7 23,3 عراق

 4,5 4,7 امارات
 2,1 2,4 کویت
 1,8 2 عمان
 1 3 ترکیه

 94سال 95سال کشور

 10,1 24,1 افغانستان

 11,5 14,1 عراق

 1,2 2,4 پاکستان

 3,8 2 ترکیه

 هزار373 1,6 قرقیزستان
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  قند و شکر و فرآورده هاي آن :

هـزار  27میلیون دالر و به میزان  15، صادرات قند و شکر و فرآورده هاي آن، به ارزش  1395سال طی هشت ماهه  
%درصد  وزنی بـاافزایش   3,8%درصد ارزشی کاهش   و 25، از 94تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 

ش از صنعت بدلیل محـدودیت  صادرات روبرو بوده است. الزم به ذکر است کاهش  ویا کندي روند صادرات این بخ
 6هاي ورود موقت شکر خام  و همچنین باال بودن قیمت شکر خام تحویلی از سوي دولت به بخشهاي تولیدي طی 

ماهه سال جاري می باشد و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی شده که توان رقابت پذیري در 
ربوده است و  موارد صادر شده نیز مشمول اخذ مجوز موردي و یا موارد  بازار هدف را از تولیدات صادراتی کشورمان

 تجارت آزاد بوده است. 
 

 فرآورده هاي آن  قندوشکر و مقایسه ارزش صادرات  در  بازار عمده هدف صادراتی

 (میلیون دالر)  
 

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

 94سال 95سال کشور

 ۸�۱ ۵�۱۰ عراق
 ۲ ۳�۲ ترکمنستان
 ۸�۱ ۶�۱ افغانستان

 ۳�۱۴ ۰ ترکیه
 ھزار۳۵۳ ۸۴۴ آذربایجان
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�عدن و �نا� �وه � 

 �عد�ی
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  تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدنیتحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدنیخالصه خالصه 

  13951395سال سال طی هشت ماهه طی هشت ماهه 
 

  
  
  

  
تن و به تن و به   میلیاردمیلیارد  5858پشتوانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم پشتوانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم 

میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصًا صـنایع  میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصًا صـنایع    770770ارزشارزش
مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع عالوه بر مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع عالوه بر 
تأمین نیاز داخلی سهم عمده اي از رقم صـادرات کشـور بـه    تأمین نیاز داخلی سهم عمده اي از رقم صـادرات کشـور بـه    

صنایع معدنی صنایع معدنی     معدن و صنایع  معدنی اختصاص یابد. معدن و معدن و صنایع  معدنی اختصاص یابد. معدن و 
فلـزي،  فلـزي،    در برگیرنده کلیه اقالم خام و فرآوري شده فلزي، غیردر برگیرنده کلیه اقالم خام و فرآوري شده فلزي، غیر

  مصالح ساختمانی و... با ماهیت معدنی  می باشد که در میانمصالح ساختمانی و... با ماهیت معدنی  می باشد که در میان
  

  
  مجموعه گروه هاي کاالیی تولیـدي و صادراتـی کشور بخشمجموعه گروه هاي کاالیی تولیـدي و صادراتـی کشور بخش

غیـر نفتـی کشــور را    غیـر نفتـی کشــور را      محصـوالت محصـوالت قابل توجهی از صــادرات  قابل توجهی از صــادرات  
طیـف وسـیعی از انـواع اقـالم مـواد اولیـه،       طیـف وسـیعی از انـواع اقـالم مـواد اولیـه،       ..پوشش می دهد پوشش می دهد 

وه جـاي  وه جـاي  محصوالت نیمه ساخته، محصوالت نهایی در این گـر محصوالت نیمه ساخته، محصوالت نهایی در این گـر 
دارند.صادرات کشور طـی دوره مـذکور در مقایسـه بـا مـدت      دارند.صادرات کشور طـی دوره مـذکور در مقایسـه بـا مـدت      

بخـش  بخـش  (اقالم عمـده  (اقالم عمـده    مشابه سال قبل در گروه کاالیی مربوطهمشابه سال قبل در گروه کاالیی مربوطه
از لحـاظ وزنـی   از لحـاظ وزنـی     وو  1616صنایع  معدنی) از لحاظ ارزشی صنایع  معدنی) از لحاظ ارزشی معدن و معدن و 

  ..داشته است داشته است   درصد رشددرصد رشد  1515

  
  
  

  

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

 وزن ارزش وزن ارزش وزن زشار

 35 39 8468 312 11404 433 سنگ آهن
 37 35 315 63 432 85 سنگ تزئینی خام

 35 38 8783 375 11836 518 معدنیاقالم عمده جمع کل 
 54 14 2494 1481 3836 1681 چدن، آهن و فوالد

 -1 3 221 299 218 309 مصنوعات از چدن، آهن و فوالد
 823 478 13 76 120 439 مس و مصنوعات

 8 -3 102 190 110 185 آلومینیوم  و مصنوعات
 41 43 46 84 65 120 سرب  و مصنوعات
 67 21 49 102 82 123 روي  و مصنوعات
 -13 -33 9044 420 7846 283 سیمان و کلینکر

 3 -30 1662 362 1709 254 و آجر چینی بهداشتی ،کاشی و سرامیک 
 13 13 248 54 280 61 ساختمانی (فلت) شیشه

 41 35 179 60 252 81 سنگ تزئینی کارشده
 3 13 14058 3128 14518 3536 جمع کل اقالم  عمده صنایع معدنی

 15 16 22841 3503 26354 4054 جمع کل اقالم عمده  معدن و صنایع معدنی

 ا�هه م��ی

 ر� ��وه �عدن و �نا�  �عد�ی
 

  

       

 
 

 
 
 

    13951395ماهه سال ماهه سال   هشتهشت  گروه معدن و صنایع معدنی طیگروه معدن و صنایع معدنی طیاقالم عمده اقالم عمده عملکرد صادرات  عملکرد صادرات    
    سال قبلسال قبل  دوره مشابه دوره مشابه   و مقایسه آن باو مقایسه آن با

 
 

                    
                        

            
 

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر
  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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  ،،چـین چـین   ترتیب بـه ترتیب بـه ان به ان به میتومیتو  13951395ماهه سال ماهه سال   هشتهشتطی طی جمله مهمترین بازارهاي صادراتی مواد معدنی جمله مهمترین بازارهاي صادراتی مواد معدنی   ازاز

  ایتالیا ، عمان ، افغانستان تایوان،تایلند ،هنـد ، ترکمنسـتان و اسـپانیا   ایتالیا ، عمان ، افغانستان تایوان،تایلند ،هنـد ، ترکمنسـتان و اسـپانیا     عراق،امارات متحده عربی ،ترکیه ،عراق،امارات متحده عربی ،ترکیه ،

  اشاره کرد.اشاره کرد.

همانطور که در شکل مالحظه می شود در سال جاري صادرات به کشورهاي عراق ، ایتالیـا و ترکمنسـتان   همانطور که در شکل مالحظه می شود در سال جاري صادرات به کشورهاي عراق ، ایتالیـا و ترکمنسـتان     

کشور دیگر با رشد همراه بوده است . نرخ رشـد صـادرات در   کشور دیگر با رشد همراه بوده است . نرخ رشـد صـادرات در     99کاهش یافته است در حالیکه صادرات به کاهش یافته است در حالیکه صادرات به 

  بخش معدن و محصوالت معدنی به بازارهاي چین ، عمان ، تایلند و تایوان چشمگیرتر است .بخش معدن و محصوالت معدنی به بازارهاي چین ، عمان ، تایلند و تایوان چشمگیرتر است .

    دوره هشت ماهه دوره هشت ماهه   --بازار هدف نخستبازار هدف نخست  1212صادرات مواد و محصوالت معدنی به صادرات مواد و محصوالت معدنی به   ههسالسالچهار چهار   روندروند

  
  

معـدنی  معـدنی    مواد و محصوالتمواد و محصوالتبعنوان مهمترین بازار صادراتی بعنوان مهمترین بازار صادراتی خیر  خیر  که طی سالهاي اکه طی سالهاي ا  عراقعراقدر این میان، کشور در این میان، کشور 

و کشور چین (بعنوان مهمترین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران) محسوب میگردد. و کشور چین (بعنوان مهمترین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران) محسوب میگردد.   ددییبشمار میآبشمار میآایران ایران 

نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل از مهمترین بازارهـاي  نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل از مهمترین بازارهـاي    ترکمنستانترکمنستان، افغانستان، ، افغانستان، کشورهاي اماراتکشورهاي امارات

برخـی محصـوالت نهـایی نظیـر چینـی      برخـی محصـوالت نهـایی نظیـر چینـی        در کنار مواد معدنی خام و نیم ساختهدر کنار مواد معدنی خام و نیم ساختهی آیند. ی آیند. این بخش بشمار ماین بخش بشمار م

به بازارهـاي اروپـا صـادر    به بازارهـاي اروپـا صـادر      با وجود کیفیت و قیمت مناسب و رقابتیبا وجود کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی  بهداشتی، کاشی و سرامیک کشور نیزبهداشتی، کاشی و سرامیک کشور نیز

  گردیده است.گردیده است.
  

مجـواري بـا   مجـواري بـا   بعنوان یکی از مهمترین محصوالت معدنی صادراتی با اتکـا بـه مزیتهـاي ه   بعنوان یکی از مهمترین محصوالت معدنی صادراتی با اتکـا بـه مزیتهـاي ه     نیزنیز  سیمانسیمان  البتهالبته

، در شرایط فعلی بـه دلیـل تمرکـز بـر بـازار عـراق       ، در شرایط فعلی بـه دلیـل تمرکـز بـر بـازار عـراق       بازارهاي هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد بازارهاي هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد 

وضعیت بحرانی را طی می نماید چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالیتهاي عمرانی و ساخت و ساز وضعیت بحرانی را طی می نماید چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالیتهاي عمرانی و ساخت و ساز 

ابـل اتکـایی بشـمار نمـی آیـد ، لـذا       ابـل اتکـایی بشـمار نمـی آیـد ، لـذا       و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قو کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی ق

درصورت رفع موانع و مشکالت جدي موجود و شناسایی پتانسیل بازارهاي هدف جدید، از جمله کشورهاي درصورت رفع موانع و مشکالت جدي موجود و شناسایی پتانسیل بازارهاي هدف جدید، از جمله کشورهاي 

بدیهی است اتکا و تمرکز بدیهی است اتکا و تمرکز   چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داشت.چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داشت.، این صنعت ، این صنعت   حوزه آفریقاحوزه آفریقا
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راتی سیمان کشور در شرایط پـیش بینـی نشـده ، صـدمات     راتی سیمان کشور در شرایط پـیش بینـی نشـده ، صـدمات     زیاد بر بازار عراق بعنوان مهمترین بازار صادزیاد بر بازار عراق بعنوان مهمترین بازار صاد

  جدي به روند صادرات تحمیل نموده است .جدي به روند صادرات تحمیل نموده است .

  ::  سنگ آهنسنگ آهن

  

  

هزار تن بالغ هزار تن بالغ   1140411404میلیون دالر و به وزن میلیون دالر و به وزن   433433صادرات سنگ آهن به رقمصادرات سنگ آهن به رقم  13913955سال سال هشت ماهه هشت ماهه   طی طی   

    84688468  دالر بـه وزن دالر بـه وزن میلیـون  میلیـون      312312گردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهن رقـم  گردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهن رقـم  

درصد از لحاظ ارزشی درصد از لحاظ ارزشی   3939  سال قبل،سال قبل،به این ترتیب صادرات نسبت به دوره مشابه به این ترتیب صادرات نسبت به دوره مشابه   هزار تن گزارش شده وهزار تن گزارش شده و

صـادرات  صـادرات  بخـش اعظـم   بخـش اعظـم     ،،9595هشت ماهه سـال  هشت ماهه سـال  براساس آمار براساس آمار   ..  استاستیافته یافته   رشدرشددرصد از لحاظ وزنی درصد از لحاظ وزنی   3535وو

  است.است.  به صورت کنسانتره (هماتیت) بودهبه صورت کنسانتره (هماتیت) بودهسنگ آهن، سنگ آهن، 
  

رسـید کـه در مقایسـه بـا     رسـید کـه در مقایسـه بـا     دالر دالر   5050دالر و حـداکثر  دالر و حـداکثر    2525حـداقل  حـداقل    آهن بهآهن بههانی سنگ هانی سنگ قیمت جقیمت ج  این دوره،این دوره،  طیطی

  بوده است ، از رشد برخوردار می باشد . بوده است ، از رشد برخوردار می باشد .   5757دالر و حداکثر دالر و حداکثر   2020که حداقل کمتر از که حداقل کمتر از   9494قیمتهاي  سال قیمتهاي  سال 

سرمایه گذاري در صنایع پایین دستی فوالد در کوتاه مدت براي محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید سرمایه گذاري در صنایع پایین دستی فوالد در کوتاه مدت براي محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید 

  همترین عوامل موثر بر روند کاهش خام فروشی می باشد .همترین عوامل موثر بر روند کاهش خام فروشی می باشد .، از م، از م
  

  عملکرد صادرات سنگ آهن عملکرد صادرات سنگ آهن 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی  هشت ماهه نخست سال طی  هشت ماهه نخست سال 

  

  ::خام ( کار نشده )خام ( کار نشده )سنگ تزئینی سنگ تزئینی 
  

بفـرد  بفـرد  با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداري از منابع و ذخایر ارزشمند و کیفیت منحصر با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداري از منابع و ذخایر ارزشمند و کیفیت منحصر 

ایتالیـا و ... همـواره از   ایتالیـا و ... همـواره از     هنـد ، هنـد ،   انواع سنگ تزئینی، بازارهاي عمده جهانی سنگ کشـورهاي چـین،  انواع سنگ تزئینی، بازارهاي عمده جهانی سنگ کشـورهاي چـین،  

صادرات سـنگ تزئینـی   صادرات سـنگ تزئینـی     13951395سال سال هشت ماهه هشت ماهه   طیطیشرکاي تجاري ایران در این زمینه بوده اند. شرکاي تجاري ایران در این زمینه بوده اند. 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 رات  (درصد)کل صاد

 سنگ آهن

 7/97 42 299 423 چین

 8/0 100 - 5/3 هندوستان

 5/0 -19 7/2 2/2 عراق

 4/0 100 - 6/1 قطر 

 4/0 150 6/0 5/1 ترکمنستان

 
 

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 40   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



هزارتن بالغ گردید که در مقایسـه بـا مـدت    هزارتن بالغ گردید که در مقایسـه بـا مـدت      432432میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  8585کار نشده (خام ) به رقم کار نشده (خام ) به رقم 

  یافته است. یافته است.   افزایشافزایشدرصد درصد   3737نیزنیز  از لحاظ وزنیاز لحاظ وزنیدرصد و درصد و   3535ارزشارزشمشابه سال قبل از آن از لحاظ مشابه سال قبل از آن از لحاظ 

  
  عملکرد صادرات سنگ تزئینی کار نشده عملکرد صادرات سنگ تزئینی کار نشده 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 
  

  

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

صنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از صنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از 
اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنفتی کشور را نیز جهت اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنفتی کشور را نیز جهت 
  بخشیده است بطوریکه فوالد یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی کشور بشمار میآید. بخشیده است بطوریکه فوالد یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی کشور بشمار میآید. 

  

  

  38363836  میلیون دالر و  وزنمیلیون دالر و  وزن  16811681به به   13913955سال سال هشت ماهه هشت ماهه طی طی نیمه ساخته نیمه ساخته   صادرات گروه کاالیی فوالد خام وصادرات گروه کاالیی فوالد خام و

  1414  از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشی  13913944سال سال   دوره مشابهدوره مشابه  هزارتن بالغ گردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکردهزارتن بالغ گردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکرد

ن گروه کاالیی مربوط به ن گروه کاالیی مربوط به دهد. بیشترین میزان صادرات در ایدهد. بیشترین میزان صادرات در ایدرصد رشد را نشان می درصد رشد را نشان می   5454و از لحاظ وزنیو از لحاظ وزنی  درصددرصد

هشت هشت فوالدي نورد گرم غیرآلیاژي بوده است. براساس بورس لندن قیمت جهانی شمش فوالد طی فوالدي نورد گرم غیرآلیاژي بوده است. براساس بورس لندن قیمت جهانی شمش فوالد طی محصوالت محصوالت 

  دالر بالغ گردیدهدالر بالغ گردیده  300300روند صعودي را طی کرده و اینک به حدود روند صعودي را طی کرده و اینک به حدود دالر دالر   4040سالجاري به کمتر از سالجاري به کمتر از   ماهه نخستماهه نخست

کاهش یافته کاهش یافته دالر دالر   8080دود دود دالر در ابتداي سال به حدالر در ابتداي سال به ح  300300از حداکثر از حداکثر قیمت قیمت   9494درحالیکه طی دوره مشابه سال درحالیکه طی دوره مشابه سال 

% ارزشی را نشان % ارزشی را نشان 2020در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت جهانی ، صادرات این گروه از محصوالت رشد در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت جهانی ، صادرات این گروه از محصوالت رشد   ..استاست

امیدواري براي حفظ و افزایش قیمتهاي جهانی امیدواري براي حفظ و افزایش قیمتهاي جهانی   20172017داده است. پیش بینی رشد اقتصادي کشور چین در سال داده است. پیش بینی رشد اقتصادي کشور چین در سال 

فوالد هاي آلیاژي می تواند با کسب استانداردهاي فوالد هاي آلیاژي می تواند با کسب استانداردهاي فوالد را افزایش داده است . ضمن اینکه ایران در بخش فوالد را افزایش داده است . ضمن اینکه ایران در بخش 

  معتبر جهانی ، سهم بیشتري را دربازارهاي اروپایی و شرق آسیا داشته است .معتبر جهانی ، سهم بیشتري را دربازارهاي اروپایی و شرق آسیا داشته است .

  

  

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 ر)(میلیون دال
 درصد تغییرات

از کل  95ماهه 8سهم صادرات 
 صادرات  (درصد)

 سنگ تزئینی خام

 84 50 6/47 4/71 چین

 2/6 2 4/5 3/5 هند

 3/3 - 8/2 8/2 ایتالیا

 4/1 100 6/0 2/1 تایوان

 8/0 - 7/0 7/0 ترکیه

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 41   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



  

  
  عملکرد صادرات چدن، آهن و فوالدعملکرد صادرات چدن، آهن و فوالد

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 
  

  

    

  ::  فوالدفوالد  مصنوعات از چدن ، آهن ومصنوعات از چدن ، آهن و  

مصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصوالت را در بردارد شامل اقالمی نظیر لـوازم  مصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصوالت را در بردارد شامل اقالمی نظیر لـوازم  

خطوط آهن، لوله و پروفیل، اسکلت فوالدي، مفتول، سیم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و خطوط آهن، لوله و پروفیل، اسکلت فوالدي، مفتول، سیم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و 

  مصنوعات ریخته گري و ... میباشد. مصنوعات ریخته گري و ... میباشد. 

هزارتن بالغ شـد کـه در   هزارتن بالغ شـد کـه در     218218  به وزنبه وزنمیلیون دالرمیلیون دالر  309309به به   9595سال سال هشت ماهه هشت ماهه   طیطیمجموع صادرات این بخش مجموع صادرات این بخش 

را نشان  را نشان    کاهشکاهشدرصد درصد یک یک   و از لحاظ وزنیو از لحاظ وزنیرشد رشد درصد درصد   33ارزشی ارزشی مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ 

میلیـون دالرمـی   میلیـون دالرمـی     662662بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورقهاي فـوالدي  بـه ارزش   بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورقهاي فـوالدي  بـه ارزش     ..میدهدمیدهد

  % کاهش نشان می دهد. % کاهش نشان می دهد. 1313حدود حدود   9494شابه سال شابه سال باشد که این میزان ،نسبت به دوره مباشد که این میزان ،نسبت به دوره م
  
  

  عملکرد صادرات مصنوعات چدن، آهن و فوالد عملکرد صادرات مصنوعات چدن، آهن و فوالد 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  
  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 الر)(میلیون د
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

چدن و آهن 
 فوالد

 6/15 -8/18 323 262 ایتالیا

 6/12 -8 231 212 امارات

 8/10 121 82 181 تایلند

 6/9 216 51 161 عمان

 5/8 100 - 143 تایوان

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

سهم صادرات 
ل از ک 95ماهه 8

 صادرات  (درصد)

مصنوعات 
ازچدن  آهن 

 فوالد

 8/40 7/16 108 126 عراق

 31 -2/17 116 96 ترکمنستان

 10 - 31 2/31 افغانستان

 6/3 900 1/1 11 ایتالیا

 7/2 493 4/1 3/8 ازبکستان

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 42   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



  مس و محصوالت مسی :مس و محصوالت مسی :
  

هـزار تـن  اسـت کـه در     هـزار تـن  اسـت کـه در       120120یـزان یـزان مممیلیون دالر به میلیون دالر به     439439بالغ  بر بالغ  بر   9595سال سال هشت ماهه هشت ماهه   طی طی مس مس صادرات صادرات 

    افـزایش افـزایش درصـد از لحـاظ وزنـی    درصـد از لحـاظ وزنـی      823823درصد از لحاظ ارزشـی و  درصد از لحاظ ارزشـی و    478478مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آنمقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن

عامل اصلی در رشد صادرات بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولیـدو  عامل اصلی در رشد صادرات بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولیـدو    دهد.دهد.  نشان مینشان می

قیمـت جهـانی   قیمـت جهـانی     9595طی دوره یاد شده در سال طی دوره یاد شده در سال   است کهاست که  این در حالی این در حالی   صادرات نسبت به سال گذشته است .صادرات نسبت به سال گذشته است .

  64006400دالر تا دالر تا   45004500از از   9494دالر در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال دالر در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال   52005200دالر تا دالر تا   45004500مس از مس از 

  دالر متغیر بوده است.دالر متغیر بوده است.
  عملکرد صادرات مس و محصوالت مسی عملکرد صادرات مس و محصوالت مسی 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  

   گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومی :گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومی :

  طی طی صادرات صادرات درات فلزي کشور را تشکیل می دهد.درات فلزي کشور را تشکیل می دهد.از فوالد فلز آلومینیوم بیشترین حجم صااز فوالد فلز آلومینیوم بیشترین حجم صاپس پس 

هزارتن است که درمقایسه با هزارتن است که درمقایسه با   110110میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  185185بالغ بربالغ بر  13951395ماهه سال ماهه سال هشت هشت 

ظ وزنی کاهش را نشان ظ وزنی کاهش را نشان از لحااز لحا  درصددرصد  88  ووکاهش کاهش از لحاظ ارزشی از لحاظ ارزشی   33  دوره مشابه سال قبلدوره مشابه سال قبل

    میدهد.میدهد.
علیرغم افزایش قیمت جهانی آلومینیوم از دالیل کاهش صادرات در این گروه باید به کشش در علیرغم افزایش قیمت جهانی آلومینیوم از دالیل کاهش صادرات در این گروه باید به کشش در                                                   

داخل کشور در برخی صنایع اشاره داشت. لذا تقاضا در سطح بازار داخلی از یک سـو و از سـوي دیگـر شـرایط     داخل کشور در برخی صنایع اشاره داشت. لذا تقاضا در سطح بازار داخلی از یک سـو و از سـوي دیگـر شـرایط     

  ولیدکنندگان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است. ولیدکنندگان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است. رقابتی در بازارهاي خارجی ترقابتی در بازارهاي خارجی ت

--14201420  ،،  13913944سـال  سـال  هشـت ماهـه   هشـت ماهـه     الزم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طـی  الزم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طـی  

  17301730تـا  تـا    15701570این تغییـرات از  این تغییـرات از    13913955سال سال با روند نزولی در نوسان بوده در حالیکه همین دوره در با روند نزولی در نوسان بوده در حالیکه همین دوره در دالر دالر   19501950

کـاهش  کـاهش    13951395سـال  سـال    هشـت ماهـه  هشـت ماهـه      طیطیقیمت جهانی آلومینیوم آلیاژي قیمت جهانی آلومینیوم آلیاژي ند صعودي گزارش شده است .ند صعودي گزارش شده است .با روبا رو  دالردالر

دالر  دالر    11505000ترین قیمـت  ترین قیمـت  همراه بوده است. در این دوره پایینهمراه بوده است. در این دوره پایین  ات کمترات کمتربا نوسانبا نوسانشدید نسبت به سال گذشته لیکن شدید نسبت به سال گذشته لیکن 

  طـی طـی حالیکه قیمـت  حالیکه قیمـت    دردر. نوسان قیمت در سال جاري مالیم بوده . نوسان قیمت در سال جاري مالیم بوده دالر گزارش شده است دالر گزارش شده است   15801580و باالترین قیمت و باالترین قیمت 

 هدف اصلی کشور 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از کل  95ماهه 8سهم صادرات 
 صادرات  (درصد)

 مس و مصنوعات

 6/34 744 18 152 چین

 3/28 456 3/22 124 ترکیه

 5/23 4378 3/2 103 امارات

 5/7 55 3/21 33 عمان

 7/2 100 - 12 استرالیا

 
 
 

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 43   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



بـوده  بـوده    با روند نزولی و البته با نوسان شدیدتر همـراه با روند نزولی و البته با نوسان شدیدتر همـراه دالر دالر   18187700دالر تا دالر تا   11606000بین ارقام بین ارقام   9494همین دوره در سال همین دوره در سال 

  است.است.
  

  عملکرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومیعملکرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومی
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  

  سرب :سرب :  سرب و مصنوعات ازسرب و مصنوعات از

  120120بـالغ بـر   بـالغ بـر     جـاري جـاري سـال  سـال  هشت ماهه نخسـت  هشت ماهه نخسـت  طی طی   از سرباز سربسرب و مصنوعات سرب و مصنوعات   صادراتصادرات

د و در مقایسـه  د و در مقایسـه  بصورت شمش میباشبصورت شمش میباش  وماًوماًهزارتن گزارش شده که عمهزارتن گزارش شده که عم  6565میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن

درصد افزایش وزنی همـراه  درصد افزایش وزنی همـراه    4141درصدي ارزشی و درصدي ارزشی و   4343با افزایشبا افزایش  13941394با مدت مشابه سال با مدت مشابه سال 

    بوده است. بوده است. 

سالجاري از قـرار هـر تـن حـداقل     سالجاري از قـرار هـر تـن حـداقل     هشت ماهه هشت ماهه   در در   روند تغییر قیمت جهانی طی این دورهروند تغییر قیمت جهانی طی این دوره                                                  

  21502150تا تا   16201620نوسانات قیمت از نوسانات قیمت از   13941394دالر در نوسان بوده و در دوره مشابه سال دالر در نوسان بوده و در دوره مشابه سال   21021000تا حداکثر تا حداکثر   16501650

ی گـردد  ی گـردد  دالر گزارش شده است. اگرچه طیف قیمت طی دوسال مذکور تا حدودي مشابه بوده و پیش بینی مدالر گزارش شده است. اگرچه طیف قیمت طی دوسال مذکور تا حدودي مشابه بوده و پیش بینی م

  نزولی است .نزولی است .  9494این روند تداوم یابد، لیکن روند هشت ماهه سال جاري صعودي و در سال این روند تداوم یابد، لیکن روند هشت ماهه سال جاري صعودي و در سال 
  

  عملکرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب عملکرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی  هشت ماهه نخست سال طی  هشت ماهه نخست سال 

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ل ماهه سا 8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از کل  95ماهه 8سهم صادرات 
 صادرات  (درصد)

آلومینیوم و 
 مصنوعات

 3/28 554 8 3/52 ترکیه

 24 1131 6/3 3/44 تایوان

 9/18 -45 5/63 35 هند

 9 39 12 7/16 عراق

 7/7 -81 75 3/14 چین

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 الر)(میلیون د
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

 سرب و مصنوعات

 31 8/18 4/31 3/37 امارات

 9/27 115 6/15 5/33 هند

 7/18 66 5/13 4/22 جمهوري کره

 5/7 80 5 9 پاکستان

 5 253 7/1 6 تایوان

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            هزارتنهزارتنوزن : وزن : 
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 44   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



  روي و مصنوعات از روي :روي و مصنوعات از روي :

  میلیون دالر به میلیون دالر به   123123در این بخش در این بخش   13913955سال سال ماهه نخست ماهه نخست هشت هشت صادرات طی صادرات طی   

  % شمش) رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه % شمش) رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه 9999هزارتن (هزارتن (  8282وزنوزن

    درصد از نظر وزنی با افزایشدرصد از نظر وزنی با افزایش  6767و و   درصد از لحاظ ارزشیدرصد از لحاظ ارزشی  2121سال قبل از آن با سال قبل از آن با 

  همراه بوده است. همراه بوده است. 
  

دالر بر تن دالر بر تن   18001800از از   11395395ماهه نخست سال ماهه نخست سال هشت هشت   علیرغم اینکه نوسانات قیمت جهانی طی دوره مذکور در علیرغم اینکه نوسانات قیمت جهانی طی دوره مذکور در 

دالر،  دالر،    24002400تـا حـداکثر   تـا حـداکثر     16016000از حـداقل  از حـداقل    13941394درحالیکه قیمت هاي دوره مشابه سـال  درحالیکه قیمت هاي دوره مشابه سـال  رشد یافته رشد یافته   24240000تا تا 

لیکن همچنـان رشـد وزنـی بـر     لیکن همچنـان رشـد وزنـی بـر     ش صادرات را شاهد هستیم. ش صادرات را شاهد هستیم. افزایافزای، ،   نسبی قیمتنسبی قیمت  رشدرشداعالم شده که به دلیل اعالم شده که به دلیل 

  تغییر ارزش صادرات مشهود است.تغییر ارزش صادرات مشهود است.
  نوعات از روينوعات از رويعملکرد صادرات روي و مصعملکرد صادرات روي و مص

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 
  

  

  
  

    ::و کلینکرو کلینکرسیمـان سیمـان 

  هزارهزار  78467846  میلیون دالر معادلمیلیون دالر معادل  283283صادرات سیمان و کلینکر بهصادرات سیمان و کلینکر به  13913955سال سال ماهه ماهه   هشتهشت  طیطی  

  3333  ارزشـی ارزشـی ظـر  ظـر  تن بالغ گردیده که بر این اساس در مقایسه با مدت مشـابه سـال قبـل از ن   تن بالغ گردیده که بر این اساس در مقایسه با مدت مشـابه سـال قبـل از ن   

  درصد با کاهش مواجه شده است. درصد با کاهش مواجه شده است.   1313وزنی وزنی درصد و از نظر درصد و از نظر 

هزار تن مربوط به کلینکـر مـی باشـد.    هزار تن مربوط به کلینکـر مـی باشـد.      27372737  میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  103103  از این میزان صادراتاز این میزان صادرات

  رشـد رشـد درصـد  درصـد      1919و از لحاظ وزنی و از لحاظ وزنی   درصددرصد  2121ی با ی با صادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزشصادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزش

میلیـون  میلیـون    3636جاري صادرات کلینکر به کشور عراق بـه  جاري صادرات کلینکر به کشور عراق بـه  در هشت ماهه سال در هشت ماهه سال   همراه  بوده است.همراه  بوده است.

دالر افزایش یافته در حالیکه صادرات به قطر و کویت بشدت کاهش نشان می دهـد .ضـمن   دالر افزایش یافته در حالیکه صادرات به قطر و کویت بشدت کاهش نشان می دهـد .ضـمن   

  میلیون دالر بالغ گردید.میلیون دالر بالغ گردید.  1313آنکه طی دوره مذکور صادرات کلینکر به کشور بنگالدش به حدود آنکه طی دوره مذکور صادرات کلینکر به کشور بنگالدش به حدود 
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

 95ماهه 8سهم صادرات 
از کل صادرات  

 (درصد)

 روي و مصنوعات

 37 -6/23 7/59 6/45 ترکیه

 6/16 271 5/5 4/20 امارات

 8/15 62 12 4/19 هند

 6/10 106 3/6 13 جمهوري کره

 7/2 10 3 3/3 پاکستان

 
 
 

 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

 45   دفتر توسعه صادرات کاالدفتر توسعه صادرات کاال    --معاونت کمکهاي تجاريمعاونت کمکهاي تجاري
 



کشورهاي مختلف است بطوریکه بطـور متوسـط   کشورهاي مختلف است بطوریکه بطـور متوسـط     نکته قابل توجه در خصوص صادرات کلینکر تنوع قیمتی درنکته قابل توجه در خصوص صادرات کلینکر تنوع قیمتی در

  دالر هر تن می باشد . دالر هر تن می باشد .   3232دالر و به بنگالدش دالر و به بنگالدش   2828دالر ، به قطر دالر ، به قطر   3737قیمت صادرات به عراق قیمت صادرات به عراق 

از دالیل عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه هاي مترتب بر صادرات از جمله  از دالیل عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه هاي مترتب بر صادرات از جمله  

و محدودیتها و و محدودیتها و   بازار عراقبازار عراق  ممنوعیت ورود سیمان به ممنوعیت ورود سیمان به حمل و نقل، عوارض مختلف از جمله راهداري و گمرك، حمل و نقل، عوارض مختلف از جمله راهداري و گمرك، 

صادراتی صادراتی و کلینکر و کلینکر بعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیمان بعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیمان   موانع تعرفه اي وضع شده از سوي آن کشورموانع تعرفه اي وضع شده از سوي آن کشور

اشاره نمود.کاهش صادرات سیمان اشاره نمود.کاهش صادرات سیمان در بازار هاي مختلف در بازار هاي مختلف کشور و نیز بعضاً قیمت شکنی صادرکنندگان سیمان کشور و نیز بعضاً قیمت شکنی صادرکنندگان سیمان 

  حوالت داخلی کشور عراق بوده است. حوالت داخلی کشور عراق بوده است. کشور عمدتاً متأثر از تکشور عمدتاً متأثر از ت

با توجه به تقاضاهاي مناسب براي کلینکر و سیمان ایران که در بازارهاي جنوب شرق آسیا و نیز افریقا وجود با توجه به تقاضاهاي مناسب براي کلینکر و سیمان ایران که در بازارهاي جنوب شرق آسیا و نیز افریقا وجود 

  دارد ضرورت تامین بخشی از هزینه حمل دریایی این محصوالت پیشنهاد می گردد .دارد ضرورت تامین بخشی از هزینه حمل دریایی این محصوالت پیشنهاد می گردد .
  

  عملکرد صادرات سیمان و کلینکر عملکرد صادرات سیمان و کلینکر 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395  طی هشت ماهه نخست سالطی هشت ماهه نخست سال

  

  

    ::، چینی بهداشتی وآجر ، چینی بهداشتی وآجر کاشی و سرامیک کاشی و سرامیک 

هزار تن  انواع کاشی و هزار تن  انواع کاشی و   17091709میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  254254میزانمیزان  13951395ماهه سال ماهه سال   هشتهشتطی  طی  

  سالسالدر در از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه و چینی بهداشتی و چینی بهداشتی آجر آجر   ،،سرامیک سرامیک 

  اسـت.  اسـت.  شـده  شـده    رشد همراهرشد همراهرصد با رصد با دد  33  از لحاظ وزنیاز لحاظ وزنیکاهش و کاهش و درصد درصد   3030از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشی  9944

    ..  که این تفاوت نرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی استکه این تفاوت نرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی است

هزارتن مربوط به صادرات چینی بهداشتی هزارتن مربوط به صادرات چینی بهداشتی   2323میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  1313//66  قابل ذکر است که از این میزانقابل ذکر است که از این میزان        

  درصددرصد  88//11از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشیدرصد رشد لیکن درصد رشد لیکن   66از لحاظ وزنی از لحاظ وزنی ایسه با مدت مشابه سال قبل ایسه با مدت مشابه سال قبل است که در مقاست که در مق

  دهد.دهد.نشان مینشان می  کاهشکاهش

به مقصد کشور عراق صـورت میگیـرد لـذا    به مقصد کشور عراق صـورت میگیـرد لـذا    محصوالت صادراتی این بخش محصوالت صادراتی این بخش   % % 7272  قریب بهقریب به  با توجه به اینکهبا توجه به اینکه        

مـورد انتظـار را در ایـن    مـورد انتظـار را در ایـن      ، روند رشد صـادرات ، روند رشد صـادرات شرایط خاص حاکم طی ماههاي اخیرشرایط خاص حاکم طی ماههاي اخیر  وو  مسائل داخلی آن بازارمسائل داخلی آن بازار

صنعت به همراه نداشته است. اگرچه مزیتهاي انرژي و مواد اولیه ارزان داخلی بایستی به کاهش قیمت تمام صنعت به همراه نداشته است. اگرچه مزیتهاي انرژي و مواد اولیه ارزان داخلی بایستی به کاهش قیمت تمام 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

 سیمان و کلینکر

 6/39 -49 221 112 عراق

 8/12 -6/13 42 3/36 افغانستان

 3/10 10 5/26 2/29 کویت

 2/7 138 6/8 5/20 موزامبیک

 3/5 -6/28 21 15 پاکستان

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
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شده این محصوالت کمک نماید ، لیکن به لحاظ مشکالت در مدیریت عملیات تولید و افزایش هزینـه هـاي   شده این محصوالت کمک نماید ، لیکن به لحاظ مشکالت در مدیریت عملیات تولید و افزایش هزینـه هـاي   

با می باشد . البته موانع تعرفه اي و غیـر تعرفـه اي در   با می باشد . البته موانع تعرفه اي و غیـر تعرفـه اي در   سربار ، قدرت بازار رسانی این محصوالت کمتر از رقسربار ، قدرت بازار رسانی این محصوالت کمتر از رق

  بازارهاي هدف نیز از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات است .بازارهاي هدف نیز از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات است .
  

  عملکرد صادرات کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی عملکرد صادرات کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  

    ::الحظه مهم الحظه مهم مم
  

برنامه هاي توسعه ظرفیت تولید در واحدهاي فعال برنامه هاي توسعه ظرفیت تولید در واحدهاي فعال 
در صنایع معدنی مخصوصاً لوازم و مصالح در صنایع معدنی مخصوصاً لوازم و مصالح 
ساختمانی تدوین طرحهاي جامع توسعه صادرات ساختمانی تدوین طرحهاي جامع توسعه صادرات 

خصوصاً اینکه در خصوصاً اینکه در ، ، ضرورت جدي خواهدساخت  ضرورت جدي خواهدساخت  
صورت تداوم رکود ساخت و ساز در داخل کشور و صورت تداوم رکود ساخت و ساز در داخل کشور و 

ولید ولید کاهش سرعت اجراي طرحهاي عمرانی، مازاد تکاهش سرعت اجراي طرحهاي عمرانی، مازاد ت

در این بخش مشکالت جدي به همراه خواهد در این بخش مشکالت جدي به همراه خواهد 
ت . یکی از راهکارهاي اجرایی کمک دولت به ت . یکی از راهکارهاي اجرایی کمک دولت به داشداش

صادراتی جهت حضور صادراتی جهت حضور   ––بنگاههاي فعال تولیدي بنگاههاي فعال تولیدي 
مستمر در بازارها و رویدادهاي تجاري از جمله مستمر در بازارها و رویدادهاي تجاري از جمله 

نمایشگاههااست.نمایشگاههااست.

  

  شیشه ساختمانی :شیشه ساختمانی :
  

بصـورت بلـوك و نیـز    بصـورت بلـوك و نیـز      شیشه ساختمانی شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلـوت و شیشه ساختمانی شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلـوت و 

میلیـون  میلیـون    6161بـه ارزش بـه ارزش   13913955سـال  سـال  ماهه ماهه   هشتهشتدر در شیشه جهت تزئینات داخلی است که شیشه جهت تزئینات داخلی است که 

سـال  سـال  ماهه ماهه   هشتهشتهزارتن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با هزارتن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با   280280  دالر و به وزندالر و به وزن

  را نشان  می دهد. را نشان  می دهد.   رشدرشد  درصددرصد  1313  و وزنیو وزنیارزشی ارزشی   هر دو جهتهر دو جهتاز از   13913944

  

  

  

  
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 الر)(میلیون د
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

 کاشی و سرامیک
، چینی بهداشتی 

 و آجر

 72 -3/35 283 183 عراق

 9 -22 5/29 23 افغانستان

 5 21 4/10 6/12 پاکستان

 7/3 -6/13 11 5/9 ترکمنستان

 2/3 186 8/2 8 آذربایجان

 
 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
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  عملکرد صادرات شیشه ساختمانیعملکرد صادرات شیشه ساختمانی                                                                                                              

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  

  سنگ تزئینی کار شده:سنگ تزئینی کار شده:

هزارتن رسـید، کـه در مقایسـه بـا دوره     هزارتن رسـید، کـه در مقایسـه بـا دوره       252252میلیون دالر و میلیون دالر و   8181  صادرات سنگ کار شده در دوره مذکور به رقمصادرات سنگ کار شده در دوره مذکور به رقم

  درصد رشد را  نشان می دهد. درصد رشد را  نشان می دهد.   4141ازلحاظ وزنیازلحاظ وزنی  درصد ودرصد و  3535  از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشی  ما قبل ما قبل مشابه سال مشابه سال 

  به دلیل غالب بودن تفکر سنتی بر بهره گیري از تکنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صنعت سنگ پایین بودهبه دلیل غالب بودن تفکر سنتی بر بهره گیري از تکنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صنعت سنگ پایین بوده

  شود. شود.   سنگ تولید میسنگ تولید می  مترمربعمترمربع  77از یک تن سنگ خام حدود از یک تن سنگ خام حدود   در کشور بطور متوسطدر کشور بطور متوسط  اي که هم اکنوناي که هم اکنون  به گونهبه گونه
  

ایـن ارقـام   ایـن ارقـام   وات به ازاي تولید هر مترمربع سنگ است کـه  وات به ازاي تولید هر مترمربع سنگ است کـه    کیلوکیلو  66بري نیز حدود بري نیز حدود   مصرف برق واحدهاي سنگمصرف برق واحدهاي سنگ

نوسـازي  نوسـازي  ارتقـاي بهـره وري،   ارتقـاي بهـره وري،     این در حالی است کـه در صـورت  این در حالی است کـه در صـورت  نازل است. نازل است. بسیار بسیار در سطح در سطح وري وري   بهرهبهرهمؤید مؤید 

  ..ز بهبود چشمگیر خواهد یافتز بهبود چشمگیر خواهد یافتنینی  تکنولوژي تولید، راندمان تولیدتکنولوژي تولید، راندمان تولیدآوري آوري آالت و به روزآالت و به روز  ماشینماشین

  
  عملکرد صادرات سنگ تزئینی کار شدهعملکرد صادرات سنگ تزئینی کار شده

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه نخست سال طی هشت ماهه نخست سال 

  

  

مهمترین عوامل موثر بر سهم اندك صادرات سـنگ  مهمترین عوامل موثر بر سهم اندك صادرات سـنگ  
  کشور عبارتند از:کشور عبارتند از:

  

حضور رقبایی پر قدرت همچون چین و هنـد (کـه بـا    حضور رقبایی پر قدرت همچون چین و هنـد (کـه بـا    --11
مرکز بر عرضه سـنگ بـا قیمـت رقـابتی تـر بخـش               مرکز بر عرضه سـنگ بـا قیمـت رقـابتی تـر بخـش               تت

  عمده اي از بازار این کاال را به خود اختصاص داده اند.)عمده اي از بازار این کاال را به خود اختصاص داده اند.)
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

 انیساختم شیشه

 4/24 -6/8 3/16 9/14 عراق

 24 4/56 4/9 7/14 هند

 3/20 -9/3 9/12 4/12 افغانستان

 2/7 -5/18 4/5 4/4 ترکیه

 6/5 -8/12 9/3 4/3 ترکمنستان

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

از  95ماهه 8سهم صادرات 
 کل صادرات  (درصد)

گ تزئینی کار سن
 شده

 4/41 5/67 20 5/33 عراق

 2/17 5/63 5/8 9/13 ترکمنستان

 9/9 23 5/6 8 ترکیه

 2/5 7/16 6/3 2/4 آذربایجان

 6/4 -6/2 8/3 7/3 امارات

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
        
                        
                                                      

   
 

            

                                                
        
                        
                                                      

   

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
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عدم بهره گیري از تکنولوژي مدرن و به روز جهان عدم بهره گیري از تکنولوژي مدرن و به روز جهان   --22
که تأثیر به سزایی در تأمین سطح کیفیت مورد انتظار که تأثیر به سزایی در تأمین سطح کیفیت مورد انتظار 

  مشتریان خواهد داشت.مشتریان خواهد داشت.

دراتی و به  دراتی و به  ضعف نقدینگی بنگاههاي تولیدي و صاضعف نقدینگی بنگاههاي تولیدي و صا    --33  
  تبع آن ناتوانی بنگاه ها در سرمایه گذاري تکنولوژیکیتبع آن ناتوانی بنگاه ها در سرمایه گذاري تکنولوژیکی

مدیریت سنتی حاکم بر اغلب واحدهاي فرآوري مدیریت سنتی حاکم بر اغلب واحدهاي فرآوري   --44
  سنگسنگ

  ::ديديــنکته کلینکته کلی

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

ست. رسیدن به هدف مذکور داراي الزاماتی است که با ست. رسیدن به هدف مذکور داراي الزاماتی است که با اهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران ااهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران ا

سرمایه هنگفت می باشد. تأمین این منابع از محل وجوه سرمایه هنگفت می باشد. تأمین این منابع از محل وجوه   توجه به گستره این حوزه نیازمند تامین منابع مالی وتوجه به گستره این حوزه نیازمند تامین منابع مالی و

دولتی یا فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جذب سرمایه هاي خارجی امکانپذیر خواهد بود. بنظر دولتی یا فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جذب سرمایه هاي خارجی امکانپذیر خواهد بود. بنظر 

یه گذار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی براي کاهش خام فروشی باشد که خود یه گذار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی براي کاهش خام فروشی باشد که خود میرسد جذب سرمامیرسد جذب سرما

نیازمند تسهیل این فرآیند در بخش هاي مختلف اجرایی است البته درخصوص سنگ آهن تا زمانیکه شرایط نیازمند تسهیل این فرآیند در بخش هاي مختلف اجرایی است البته درخصوص سنگ آهن تا زمانیکه شرایط 

رزي رزي خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساختن صنعت از عایدات اخام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساختن صنعت از عایدات ابراي جذب این منابع براي جذب این منابع 

فروش سنگ آهن با نرخ هاي فعلی جهانی نکته اي قابل تأمل است. که دقت نظر کارشناسانه و عمیق مسئولین فروش سنگ آهن با نرخ هاي فعلی جهانی نکته اي قابل تأمل است. که دقت نظر کارشناسانه و عمیق مسئولین 

  ..تصمیم گیرنده را می طلبدتصمیم گیرنده را می طلبد

ـ در ارتباط با محصوالت معدنی باالخص مصالح ساختمانی نکته حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهاي محدود ـ در ارتباط با محصوالت معدنی باالخص مصالح ساختمانی نکته حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهاي محدود 

گان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. گان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. است که این امر تأثیرپذیري صادرکننداست که این امر تأثیرپذیري صادرکنند

همانگونه که طی سالجاري در خصوص صادرات مصالح ساختمانی به کشور عراق شاهد کاهش صادرات بوده همانگونه که طی سالجاري در خصوص صادرات مصالح ساختمانی به کشور عراق شاهد کاهش صادرات بوده 

ایم. لذا با عنایت هر چه بیشتر به نفوذ به بازارهاي جدید و گسترش بازارهاي هدف امري اجتناب ناپذیر ایم. لذا با عنایت هر چه بیشتر به نفوذ به بازارهاي جدید و گسترش بازارهاي هدف امري اجتناب ناپذیر 

  خواهد بود.خواهد بود.
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خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات شاخص اقالم عمده پتروشیمی،پایه نفتی و صنایع تبدیلی               
 1395ماهه نخست  شته

 

 

 
صنعت پتروشیمی که با هدف استفاده از ذخایر عظیم هیدروکربوري کشور شکل گرفته متولی صنایعی است که با استفاده از این 

گویند. بدون تردید صنایع تبدیلی امروزه نقش حائز گردد که به آن صنایع تبدیلی میباالیی ایجاد میذخایر  ارزش افزوده 
اهمیتی در اقتصاد کشور دارند که متاسفانه در حال حاضر بخش عمده اي از ظرفیت موجود در این صنایع بالاستفاده می باشد. 

لی، استقرار طرحهاي جدید بطور عمده در مناطق ویژه اقتصادي، تامین برنامه ریزي درجهت حداکثر استفاده از توانمندیهاي داخ
مواد اولیه مورد نیاز توسعه صنایع تبدیلی، حمایت در جهت گسترش صنایع تبدیلی، ایجاد پروژه هاي مناسب در جهت افزایش 

ابی به بازارهاي جهانی نقش تواند در توسعه و پیشرفت این صنعت و در نتیجه سهم بیشتر در دستیحجم و تنوع محصوالت می
 بسزایی داشته باشد. 

 
 
  
 

 

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394سالماهه  8 1395سال ماهه  8

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

5/2153 مواد اولیه پلیمري 9/1803  

5/1255 پروپان بوتان   

 متانول

 پارازایلین

 کودها

 پتروشیمی  جمـع اقالم عمده

 قیر

 انواع روغن

 اسلک وکس

 جمـع اقالم عمده پایه نفتی

 رنگ

 رزین

 شوینده

 آرایشی، بهداشتی

 پلیمريمحصوالت 

  جمـع اقالم عمده شیمیایی

 ارزش: میلیون دالر   

                      وزن : هزارتن
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 عملکرد صادرات اقالم عمده گروه پتروشیمی، پایه نفتی و صنایع تبدیلی 
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 محصوالت پتروشیمی :

میلیون دالر و از نظر 3/4666با ارزش 1395ماهه نخست سال   شتهصادرات محصوالت پتروشیمی طی         

درصد به  1و حدود  رصد از نظر ارزش کاهش د14هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل4/10050وزنی 

داشته است. از مهمترین دالیل افزایش حجم محصوالت پتروشیمی بهبود روابط بین المللی لحاظ وزنی رشد 

 ایران با دنیا 

. از سوي دیگر کاهش ارزش گردیده می باشد که منجر به افزایش صادرات به کشورهاي هدف صادراتی        

از نظر  المللی و کاهش قیمت نفت  است.هاي بینگروه پتروشیمی متأثر از نوسانات نرخصادرات محصوالت 

عمده ترین بازارهاي بازارهاي هـدف این محصوالت از گستردگی و تنوع زیادي برخوردار می باشد که 

مصر، نیجریه  محصوالت فوق الذکر کشورهاي هند، چین، امارات، آذربایجان، ترکیه، عراق و بعضاً کشورهایی نظیر

 می باشند.  و سنگال
 

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

 اضافه شده است. محصوالت پتروشیمی

 

 مواد اولیه پلیمري و مصنوعات پالستیکی:

از نظر ارزشی   1395نخست سال ماهه  شتهطی میزان صادرات مواداولیه پلیمري 

هزار تن میباشد که نسبت  9/1803دالر و از نظر وزنی معادل  میلیون5/2153معادل 
 رشددرصد از نظر وزنی  7/2درصد از نظر ارزشی 4/2به مدت مشابه سال قبل 

 داشته است. 

عادل از نظر ارزشی م 1395ماهه نخست سال  شتهطی همچنین میزان صادرات مصنوعات پلیمري 

 7حدود  تن میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار 9/245میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 659

 درصد  از نظر وزنی  رشد داشته است. 12حدود به جهت ارزشی و  درصد

 کشورهاي چین، امارات، بلژیک، ترکیه، عراق، بزرگترین بازارهاي هدف صادراتی این محصوالت می باشند 
شرقی می تواند به عنوان بازارهاي هـدف جدیدصـادراتی  ایـن گـروه کـاالیی       ه : کشورهاي آسیايتوج 

 محسوب گردد.
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 پروپان و بوتان:

هزار تن بوده 3315میلیون دالر به وزن  5/1255به ارزش  1395ماهه  نخست سال هشت در LPGصادرات 
داشـته   کاهشدرصد  4درصد و به لحاظ وزنی  25به لحاظ ارزشی  1394که نسبت به مدت مشابه در سال 

عودي دومین مصرف کننده محصوالت  پاالیشگاهی در خاور میانـه اسـت بـه    سن بعد از عربستان است. ایرا
همین دلیل قیمت گاز مایع شامل پروپان و بوتان بادر صد ترکیبات مختلف در بازارهاي بین المللی عمـدتاً بـر   

بال افت قیمـت نفـت   مبناي قیمت قراردادهاي ماهانه آرامکو عربستان تعیین می گردد بر همین اساس به دن
در صد کاهش داشته است. پیش بینی می شود  18و  24قیمت پرویان بوتان در ابتداي سال جاري به ترتیب 

صادرات این محصوالت پس از برداشته شدن تحریم هاو راه انـدازي فازهـاي پـارس جنـوبی بـا سـرعت       
 بیشتري افزایش یابد.

 متانول :  

صنایع شیمیایی در دنیا می باشد که مواد بسیاري نظیـر  متانول یکی از محصوالت بسیار مهم 
حالل ها، رنگها، پالستیک و ضد یخ ها از آن مشتق می شوند همچنین با توجه به کمبود قابل 
پیش بینی منابع انرژي در آینده مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاك و یـا در تولیـد   

ه است، در ایـن راسـتا موقعیـت خـاص     هیدروژن مصرفی پیل هاي سوختی بسیار مورد توج
 متانول ایران در سبد محصوالت صادراتی مهم می باشد.

میلیون دالر و از نظـر وزنی  505از نظر ارزشی معادل  1395ماهه نخست سال شت هطی میزان صادرات متانول 

و  درصـد بـه لحـاظ ارزشـی    13هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سـال قبـل    7/2474عادل م

 درصد به لحاظ وزنی  کاهش داشته است. 2

و عرضـه و تقاضـاي    ضعیف شدن اقتصاد کشور چین بعنوان بزرگترین تولید و مصرف کننده جهـانی متـانول         
 بـه تبـع آن کـاهش     خام ازدالیل اساسی و تعیین کننده قیمت متانول  کاهش قیمت نفت و نیزجهانی متانول 

 باشد.معامالت در بازار جهانی می 

بازارهاي جنوب وشرق آسیا و اتحادیه اروپا بعنوان بازارهاي اصلی صادرات متـانول بـوده کـه شـروع     همچنین      
 تواند عاملی در جهت کاهش تقاضا باشد.بارش بارانهاي موسمی می فصـل

ماهه سال 8 کشور
1395 

ماهه سال 8
1394 

درصد 
 تغییر

 95ماهه نخست 8سهم صادرات 
 از کل صادرات 

7/64 3/14 1208 1381 چین

9/12 -8/7 6/303 4/279 ترکیه

3/1 1 132 7/133 افغانستان
6/3 -48 139 72 هند

 3 16 7/43 8/50 عراق
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عمـده  عـراق مـی باشـند و     ومهمترین بازارهاي صادراتی این محصـول کشـورهاي چـین، هنـد،کره، هلنـد            

 .پتروشیمی زاگرس، فن آوران، خارك و شیراز :تولیدکنندگان متانول در ایران، عبارتست از 

 :ودــک

هـزا تـن    2163میلیون دالر و بـه وزن   536به میزان 1395ماهه نخست سال  شتهصادرات کود در  ارزش

ـ  5/15و کـاهش   درصد به لحاظ ارزشـی   9بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ه لحـاظ وزنـی   در صـد ب
واحـد) و نیـز افـزایش ظرفیـت تولیـد پـس        20داشته است. افزایش ظرفیت تولید کود در چین (تاافزایش 

که داراي ذخایر گاز طبیعی می باشند منجر به افت قیمـت و کـاهش تقاضـا     یمیالدي کشورهای  2016ازسال
 شده است .

و مصارف صنعتی به تدریج در شـرق آسـیا و   چشم انداز قابل توجه تقاضاي کودهاي شیمیایی در جنوب آسیا 
 گردد.اروپا طی سالهاي آتی پیش بینی می
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 :پارازایلین

و بـه وزن   ن دالریـو میل3/216بـه میـزان    1395ماهه نخسـت سـال    شتهارزش صادرات این محصول در 
نظـر   درصـد  از  12حـدود  درصد به لحاظ ارزشی و  26هزار تن بوده که نسبت به  مدت مشابه سال  8/293

وزنی  کاهش داشته است. علیرغم افزایش قیمت این محصوالت در اروپـا بـدلیل افـزایش بهـاي انـرژي در      
صنایع باالدستی شاهد کاهش قیمت  پارازایلین طی چند ماهه  گذشته و نهایتاً ثبات قیمت در ماههاي جـاري  

تعرفـه  دنبـال داشـته اسـت.     ش کاال کاهش حجم صادراتی را بهزدر آسیا می باشیم . طبیعی است کاهش ار
ن ریک مضاف بر دیگر هزینه ها، تولید اقتصادي صنایع تبدیل آن نظیـر اسـتای  تباالي  واردات محصوالت آروما

 ومر را دچار مشکل نموده است.نمو
 

 
 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 8

 (میلیون دالر)
 1394ماهه سال نخست  8

 (میلیون دالر)
 راتدرصد تغیی

سهم صادرات ماهه 
از کل  95نخست 

 صادرات 

 پروپان و بوتان 

 84 -8/21 1360 1063 چین 

 8 -6/55 169 75 مصر 

 5 100 27 7/56 پاکستان 

 8/1 100 00 2/45 نزيواند

 6/0 100 00 4/5 کنیا

 متانول

 67 -8 340 312 چین

 7 -5/39 195 118 هند

 5 100 8/0 45 عراق

 3 -46 24 13 هیکتر

 5/1 100 8/3 3/10 ایتالیا

 کود

 4/2 -5 38 36 عراق

 29 27 35 افغانستان
1/2 

 100 00 8/19 چین
3/1 

 17/0 -81 5/53 2/10 ترکیه

 پارازایلین
 9/91 -31 290 198 چین
 9/0 100 0 18 هند 
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 گروه محصوالت پایه نفتی

ـ هطـی   میزان صـادرات محصـوالت عمـده پایـه نفتـی       رزش انظـر  زا 1395ماهـه نخسـت سـال     تش

هزارتن می باشد که نسـبت بـه مـدت مشـابه در     9/5461میلیون دالر و از نظر وزنی معادل7/2033معادل
بهبود قیمت خوراك، بهبـود فضـاي    تدرصد وزنی رشد داشته اس 57درصد از نظر ارزشی و 4/0سال قبل 

در بهبود رشد صادراتی این کاالها تاثیر داشـته  کسب و کار و رفع تنش هاي بازار ناشی از شرایط تحریم 
است. صدور محصوالت پایه نفتی بازارهاي متنوع و گسترده اي به خود اختصاص داده که مهمتـرین آنهـا   

 می باشند. هند، امارات، چین، فیلیپین و عراق و بعضاً کشورهایی نظیر مصر، نیجریه و سنگال

 قیــر :  

میلیـون دالر و از نظـر    5/470از نظر ارزشـی معـادل    1395ه نخست سال ماه شتهطی  میزان صادرات قیر 

درصد  5درصد  از نظر ارزشی و 6/47هزار تن میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/2056 وزنی معادل

تغییرات ارزش قیر به تغییرات تقاضاي اقتصادهاي نو ظهور براي توسـعه  به لحاظ وزنی کاهش داشته است. 
ران بـه لحـاظ کیفیـت پـایین     جاده اي نسبت داده میشود. همچنین کاهش اعتبار قیر صادراتی ای زیر ساخت

میزان صادرات هم به لحاظ حجمی و هم قیمتی  را کـاهش داده بـه    دمی شووکیوم باتوم عراق که وارد ایران 
دیـد اقـدام بـه    هم با شـک و تر  یهمین دلیل بازار  چین و ویتنام را کامل از دست داده ایم کشورهاي آفریقای

یها هم که همیشه به دنبال خرید با قیمت پایین بودند در حـال حاضـر  بـه دنبـال کیفـی      خرید می کنند و هند
اتخاذ تدابیر در بسته بندیهاي جدید قیر و حذف بشکه عامل مهمی در رشد صادراتی قیر می باشد.  سازي اند.

از جملـه مشـکالت فعلـی      نفت پاسارگاد و نفت جی می باشـند.  مهمترین صادرکنندگان این کاال شرکت هاي
قیمت باالي قیر تولیدي در منطقه خلیج فـارس،   ،عرضه شده در بورس کاال رقیمت گذاري قی نحوهعبارتند از 

 عـراق   VR از واردات قیر بـی کیفیـت   ،کیفیت  پایین قیر  صادراتی  ،توسط پاالیشگاهها VBعرضه  انحصار
 جب سردرگمی بازار و کاهش  صادرات قیر به بازارهاي  هدف شده است.می باشد که مو

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

 :نـروغ

میلیون دالر و بـه وزن  4/1535به میزان  1395سال  ماهه نخست  شتهارزش صادرات این محصول  در 
 وزنـی  رشـد داشـته و از نظر   ارزشی درصد به لحاظ 1/5ه که نسبت به  مدت مشابه هزار تن بود2/3363

. با ثبات قیمت نفت خام و نیـز عرضـه مـازاد روغنهـاي پایـه و اضـافه شـدن        دو برابر شده استبیش از

ظرفیتهاي جدید خاور میانه و نیز فقدان تقاضاي بازارهاي کلیدي نظیر چین به دلیل رشد ضعیف اقتصـادي  
رقابت تولید کنندگان در شرایط سخت بازار می باشیم که این امـر مـانع از افـزایش قیمـت قابـل      شاهد 

 مالحظه در شرایط سخت صادرات روغن می باشد.
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 اسلک وکس: 

هـزار   42ن دالر و به وزن میلیو 8/27به میزان  1395 ماهه نخست شتهارزش صادراتی این محصول در 
کـاهش   وزنـی  درصد از نظر 31و  ارزشیدرصد به لحاظ 33حدود  ل تن که نسبت به مدت مشابه سال قب

 داشته است. 

این ماده بعنوان خوراك واحدهاي پارافینی بوده وتالش شرکتهاي تولیدکننده روغـن بـراي  عرضـه ایـن     
محصول به بازار داخلی  ودر نتیجه کاهش  صادرات به دلیل افزایش عرضـه صـادراتی محصـوالت پـایین     

 س  در خور تقدیر  می باشد.اسلک وک یدست

 

 شوینده ها :

از نظر ارزشی  1395ماهه نخست سال   شتهطی  میزان صادرات محصوالت شوینده 

هزارتن میباشد که نسبت به 9/194میلیون دالر و از نظر وزنی معادل  8/144معادل 

درصد از نظر وزنی  کاهش  3درصد  به لحاظ ارزشی 4حدود مدت مشابه سال قبل 

است. رویکرد استفاده از مواد شوینده کشورهاي رقیب به دلیل بهبود شرایط  داشته
و راه اندازي واحدهاي تولید محصوالت شوینده در آن  اقتصادي کشورهاي آسیاي میانه

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 8

 (میلیون دالر)

ماهه سال نخست  8
1394 

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

سهم صادرات 
ماهه نخست 8

از کل  95
 صادرات 

 قیر

 27 -39 214 130 هند

 17 -6/59 6/195 79 امارات 

 9 -7/38 63 38 پاکستان 

 6/7 -16 43 36  عمان

 3/4 -52 8/37 18 اندونزي

 روغن

 8/41 -5 6/274 261 افغانستان

 6 -29 5/32 23 هند

 5/2 -66 3/82 9/27 عراق

 7/0 100 5/1 3 ترکیه

 11/0 100 1/0 6/1 چین

 اسلک وکس

 6/52 -3/8 12 11 چین
 4/28 -38 9 5/5 هند

 9/8 -33 3 2 ترکیه
 3/6 00 0 3/1 استرالیا
 8/15 00 0 3 مالزي
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رشد کاهش  که مهمترین بازارهاي ما را تشکیل می دهند از مهمترین دالیل  کشورها

 صادرات این محصوالت می باشد. 

، عراق، ترکیه و پاکستان می باشد  CISصادراتی این صنعت کشورهاي همسایه و نزدیک نظیر   بازارهاي
 .که بعضاً برخی شرکتها در صادرات آن به کشورهاي دورتر نظیر رومانی نیز تالشهایی نموده اند
خطی (ماده الزم به ذکر است صنایع شیمیایی ایران تقریباً صد در صد بنزن خود را جهت تولید الکیل بنزن 

بازگشـت  اولیه پودر شوینده) از پتروشیمی بوعلی تأمین می نماید لذا پـیش بینـی میگـردد بـا توجـه بـه       
 گردد. به روال عادي بازصادرات این محصول  به خط تولید، پتروشیمی بوعلی

 عصاره هاي رنگرزي، پیگمانها و سایر مواد رنگ کننده :

 6/54از نظـر ارزشـی    1395نخسـت سـال   ماهـه   هشتطی  میزان صادرات انواع رنگ 

هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال 6/24 میلیون دالر و از نظر وزنی حدود

 درصد  کاهش داشته است.  27 حدود درصد از نظر ارزشی و از نظر وزنی 5/24قبل 

میلیون دالر و از نظر 70از نظر ارزشی  1395ماهه نخست سال  شتهطی  همچنین میزان صادرات انواع رزین 

درصد و بـه لحـاظ    64تن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر ارزشی  هزار 30وزنی حدود 
 درصد رشد داشـته اسـت.  الزم بـه یـادآوري اسـت میـزان افـزایش رشـد ارزش و تنـاژ رزیـن            5/33وزنی

ی باشد. از طرفی با توجه به آتـش سـوزي   عمدتاً مرتبط به رزین اپوکسی جامد و مایع پتروشیمی خوزستان م
ـ  وپتروشیمی بوعلی  تیکی بخصـوص مخلـوط زایلـین و تولـوئن در صـنایع تبـدیلی       اکاهش عرضه مواد آروم

 ،صادرات رنگ کاهش یافته است .رنگ

استاندارد الزم منجر به از دست رفتن بازارهـا و   عدم تدوینصادرات رنگهاي ساختمانی به دلیل افت کیفیت و 

 CISمهمترین بازارهاي این صنعت کشورهاي ي بازارها به کشورهایی نظیر ترکیه و امارات گردیده است.اعطا

کشورهایی نظیر کنیا، درصورت سرمایه گذاري در خطوط تولید با سیستم استاندارد جهانیمی باشد  و امارات

 .می توانند بعنوان بازارهاي جدید تلقی گردند  ساحل عاج، ویتنام و شیلی
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       :نکته کلیـدي
، ... می باشد کـه بـا   SBRعلت عدم رشد صنایع تبدیلی پلیمري عمدتاً کمبود خوراك بخصوص پروپیلن، 

از جمله مسائلی  دارد سرمایه گذاري بیشتري در این زمینه انجام گردد.  ضرورتتوجه به ارزش افزوده آن 
یه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد می توان به ضـعف  که درحال حاضر در روند تامین مواد اول

گـان  ه نمود که هم از سوي  عرضـه کننـد  ي این محصوالت در بورس کاال اشاراهاي عرضه و تقاضممکانیز
محصوالت و هم بواسطه ترکیب خریداران محصوالت در بورس که برخی از آنان فعالیـت تولیـدي ندارنـد    

 -صـادراتی فعـال کشـور   –روند متاسفانه منجر به عدم دسترسی واحدهاي تولیدي  ایجاد می گردد و این
مواداولیه مورد نیاز با قیمت بین المللی مـی گـردد. از سـوي دیگـر ضـرورت دارد توقـف عرضـه اجبـاري         

 .محصوالتی که تولید آنها بیش از نیاز واقعی کشور می باشد در بورس کاال مورد بازنگري قرار گیرد

 
  

  

  

  

  

کشور هدف  5 شرح کاال
 اصلی

ماهه سال نخست 8
1395 

 (میلیون دالر)

ماهه سال نخست 8
1394 

 (میلیون دالر)
 درصد تغییرات

ماهه 8سهم صادرات 
از کل  95نخست 

 صادرات 

 آرایشی

 49 8/5 12 7/12 افغانستان

 8/7 100 6/0 7/1 امارات
 7 5/45 2/2 2/3 عراق
 6/4 25 8/0 1 کویت
 5/3 0 5/0 5/0 بحرین

 رنگ

 35 -28 26 7/18 ترکمنستان
 21 -16 14 7/11 افغانستان

 11 -38 4/7 6/4 قزاقستان 
 8/10 -36 4/9 6 تاجیکستان

 4/7 -16 6 5 عراق

 شوینده

 48 7/2 73 75 عراق
 21 -5 8/31 30 افغانستان
 5 59 4/7 8/11 پاکستان

 5/5 16 4/7 6/8 ترکمنستان
 2/5 -35 8 2/5 تاجیکستان
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دارو  ، ����زات �ش�ی ��وه 

 و آزما��ی
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 تحلیل آماري وضعیت صادرات شاخص اقالم عمده صادرات دانش بنیان ، دارو،

 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 

 1395طی هفت ماهه سال 

 

 

 

 
  

صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مهمترین صنایع در تجارت امروزي بشر به لحاظ اثرگذاري بر سالمت انسان 
ین صنایع به عنوان یکی از کلیدي ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح می باشد. در اختیار داشتن چنین بوده و ا

صنایعی به منزله یکی از معیارهاي مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می شود . این صنایع در بازارهاي جهانی 
قات نوآورانه ، سرمایه گذاري و مقررات دولتی متفاوت از سایر صنایع با فناوري پیشرفته می باشند زیرا تابع تحقی

 .می باشند . هزینه سرمایه گذاري جهت ایجاد نوآوري در این صنایع با توجه به ماهیت آن بیشتر از سایر صنایع است

در تولید اکثر محصوالت این صنایع از فناوري ساخت باال استفاده می شود به همین دلیل این صنعت در جرگه 

ستی و دانش بنیان طبقه بندي می گردد . به واسطه تخصصی بودن ، تیراژ تولید مشخص و استفاده از صنایع باالد
تجهیزات ساخت فناوري باال تولیدات این صنعت از ارزش افزوده باالتري در مقایسه با تولیدات سایر صنایع با 

 فناوري پیشرفته برخوردار هستند. 

آالیندگی زیست محیطی در فرآیند تولید خود هستند و به دلیل ارتباط اغلب واحدهاي تولیدي این صنایع فاقد 

 مستقیم با سالمت افراد جامعه نیازمند دقت الزم در پیاده سازي استانداردهاي عملکردي ، ایمنی و کیفی می باشند. 

الر و از نظر میلیون د 3/70از نظر ارزشی معادل  1395میزان صادرات انواع داروهاي انسانی طی هشت ماهه سال 
درصد کاهش  7/11درصد رشد ارزشی و  8/42هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل  3وزنی 

 وزنی داشته است. 
هزارتن از رشد ارزشی  2/0میلیون دالر و وزن  3/8 با ارزش 1395ماهه سال  هشتصادرات تجهیزات پزشکی نیز طی 

 وردار بوده است. درصدي برخ 39درصدي و کاهش وزنی  7/13
جمع کل صادرات اقالم دارویی مشتمل بر داروهاي انسانی ، مواد اولیه دارویی ، داروهاي دامپزشکی ، مواد اولیه دارویی و 

هزارتن نسبت به مدت  5/25میلیون دالر و وزن  115با ارزش  1395ماهه سال  هشتتجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طی 
 درصدي برخوردار بوده است. 4/47درصدي و رشد وزنی  5/44رزشی مشابه در سال قبل از رشد ا

فرسودگی خطوط تولید وپایین بودن ظرفیت هاي فعال تولیدي نسبت به ظرفیت اسمی، وضعیت تولید این کاالها  
 . . را با مشکالتی مواجه نموده است که منجر به عدم استفاده از حداکثر توان ظرفیت تولید شرکتها گردیده است

چنین مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه ، باال بودن هزینه هاي ثبت در بازارهاي هدف، عدم امکان هم
جذب تکنولوژیهاي روز دنیا بدلیل کمبود نقدینگی، عدم استمرار حضور در بازارهاي هدف بدلیل فعالیتهاي 

، صادرات این  گروه را مستمر و کارشناسی شده شرکتهاي رقیب نظیر ترکیه و اردن در بازارهاي همسایه
 با مشکالتی مواجه نموده است.  

 ���را  بیدل

 ���ول  د��رخا� کاال�ی دا�ش بنیان، دارو ، 

 ����زات �ش�ی  و آزما��ی 
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 تجهیزات پزشکی :  

هاي الکتریکی، ، ماشینها در زمینه هاي علوم پزشکی، بیولوژي، مواداي از تواناییمجموعه

الکترونیک، بیوالکترونیک و ابزار دقیق منجر بـه وجـود آمـدن صـنعت نوپـاي تجهیـزات       
نـوع   800واحد تولیدکننده فعـال بـیش از    500پزشکی می شود. در حال حاضر درحدود 

وسیله پزشکی با کالسهاي مختلف تولید می کنند. میزان صادرات تجهیـزات پزشـکی در   
هزار تن از رشد ارزشی  2/0میلیون دالر ارزش و وزن  3/8با  1395ال طی هشت ماهه س

 درصدي نسبت به مدت مشابه قبلی برخوردار می باشد.  39درصدي و کاهش وزنی  7/13

با توجه به سهم ناچیز ایران در جهان ، ارتقاي سطح فناوري و ارتبـاط دو حـوزه مهندسـی و پزشـکی در     
د موثر باشد. برخی از مشکالت این صنعت عبارت است از کمبود نقدینگی بهبود صادرات این کاال می توان

و سرمایه در گردش صادرکنندگان، عدم حضور مستمر در نمایشگاههاي معتبر خارجی و کمبود منابع مـالی  

 در جهت معرفی توانمندیهاي تولیدي صـادراتی در بازارهـاي هـدف ، عـدم امکـان حضـور در مناقصـات        
صنعت و صنایع پشتیبان. با توجه به جوان بـودن ایـن صـنعت در      ود ارتباط بین اینکشورهاي هدف، کمب

کشور و تالش برخی از شرکتهاي تولیدکننده صادراتی در بازارهایی نظیر ایتالیا، فرانسه و آلمـان، توجـه و   

 اختصاص حمایتهاي الزم به این صنعت در رشد و توسعه آن مثمر ثمر خواهد بود.

طرح تحول نظام سالمت در سالهاي اخیر به دلیل سیاسـتهاي حمـایتی وزارت بهداشـت    به دنبال اجراي 
جهت استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی، رشد تولیدات داخلی در این حوزه افـزایش و همچنـین تمایـل    
افراد به احداث واحدهاي تولیدي در این بخش بیشتر شده است. همچنین محدودیت در واردات کاالهـاي  

ولید داخل با کیفیت پایین تر سهم تولید را افـزایش داده و در نتیجـه منجـر بـه افـزایش سـهم       مشابه ت

مهمترین راهکار در شرایط  فعلی معرفی مسـتمر تجهیـزات پزشـکی کشـورمان در      صادراتی شده است.
 ورهاي هدف می باشد.شقالب نمایشگاههاي تخصصی اختصاصی و تخصصی بین المللی  در ک

  

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394ماهه سال8 1395ماهه سال 8

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن  ارزش 

 -7/11 8/42 4/3 2/49 3 3/70 داروهاي انسانی
 7/53 6/52 6/10 19 3/16 29 مواد اولیه دارویی

 100 112 3 3/3 6 7 داروهاي دامپزشکی
 -39 7/13 3/0 3/7 2/0 3/8 تجهیزات پزشکی

 -48 -61 03/0 8/0 01/0 3/0 تجهیزات آزمایشگاهی
 4/47 5/44 3/17 6/79 5/25 115 جمع کل اقالم دارویی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

  عملکرد صادرات اقالم عمده دارو و تجهیزات پزشکی عملکرد صادرات اقالم عمده دارو و تجهیزات پزشکی 
  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طی هشت ماهه سال طی هشت ماهه سال 

 
                    

                      
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن
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  جهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیجهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات تآمار صادرات ت

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

  
صادراتی از کل صادرات این بخش  بازار عمده  5براي   95ماهه صادرات تجهیزات پزشکی در سال  8درصد سهم 

 می باشد.   5/73%
 

  داروهاي انسانی :

تعریف سازمان بهداشت جهانی دارو، هر ماده اي که در فرآیندهاي دارویی  بر اساس        

بکار رفته و سبب کشف یا اصالح فرآیندهاي فیزیولوژیک یا حاالت بیماري در جهت 
بهبود مصرف کننده گردد، دارو نامیده می شود. از مهمترین نقاط قوت انواع و اقسام این 

متنوع تولید، حجم قابل  ش افزوده باال، مزیت نسبی، گسترهکاال تولید محصوالت با ارز
توجه بازار داخلی، وجود سرمایه انسانی و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی کشور ایران 

 باشد. می
 

 3/70از نظر ارزشی معادل  1395طی هشت ماهه سال میزان صادرات انواع داروهاي ساخته شده انسانی 

 8/42، با رشد 1394هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال  3 زنی معادلمیلیون دالر و از نظر و

 درصدي وزنی مواجه بوده است.  7/11درصدي ارزش و کاهش 

با توجه به برنامه هاي وزارت بهداشت مبنی بر رسیدن به تراز مثبت صادرات با توسعه صادرات ، نظـارت  

تگی به داروهاي وارداتی ،  به نظر می رسد جهـش خـوبی   بر واردات دارو ،کاهش واردات و کم شدن وابس
صورت گرفته است که با جهت گیریهـا در چـارچوب سیاسـت کلـی سـالمت در      هشت ماهه سالجاري در 

 سالجاري امید می رود این روند ادامه یابد.

للی، نیــاز بـه   نظر به نیاز گسترده کشورهاي همسایه به دارو و عدم توانایی در تولید داروهاي برند بین الم

واردات داروهاي خاص با کیفیت باال در این کشورها احساس می شود ، لذا توجه به صادرات اقالم دارویی 
با ارزش و فناوري باال نظیر داروهاي بیوتکنولوژیک می تواند در گرفتن سـهم مجـدد در بازارهـاي سـنتی     

 تاثیر بسزایی داشته باشد.

 1395ماهه سال  8 کشور
 (هزاردالر)

 1394ماهه سال  8
 درصد تغییر (هزاردالر)

 -2/2- لهستان
 6/18/0100 آلمان

 -2/17/129 امارات 
 -6/07/014 مالزي
 -5/03/15/61 عراق

 -2/28/24/21 سایر کشور ها

 3/83/77/13 جمع کل 
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یمهاي بانکی مسیر انتقال پول بسیاري از شرکتهاي دارویی کـه قـبالً   از طرفی به دلیل برداشته شدن تحر

مسدود شده بود تا حدودي مرتفع گردیده و امکان انتقال پولهاي مسدود شده به کشور به دلیـل تعـامالت   
بانکی فراهم گشته است. همچنین به دلیل رشد تولیـد در حـوزه دارو و کـاهش واردات، میـزان صـادرات      

 یافته است.دارویی افزایش 
 

  

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

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

 
  
  
  
  
  
  
  

سهم  د  سهم درص د  سال   88درص ی در  سان ان روهاي  دا ت  درا صا سال ماهه  ی در  سان ان روهاي  دا ت  درا صا 9ماهه  59 راي   5 راي ب ن   55ب ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا ن ب ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا ب
ش   خ ش  ب خ 9ب 39 د. 3 ش ا ی ب د. %  م ش ا ی ب   %  م

 

 

 

 داروهاي دامپزشکی:

میلیـون دالر و وزن  7با ارزش  1395طی هشت ماهه سال  اروهاي دامیمیزان صادرات د   

 100درصدي ارزش و  112هزار تن نسبت به مدت مشـابه در سال قبل با رشد   6
درصدي وزنی مواجه بوده است. الزام شرکتهاي تولیدي و توجیه این شرکتها مبنی بر تولید 

رهاي هدف  از طریق نشستها و سمینارهاي با کیفیت به منظور ارتقاي فضاي رقابتی در بازا

تسهیالتی که سازمان دامپزشکی  برگزار شده توسط سندیکاي مربوطه با بخش خصوصی و
به شرکتها  GMPکشور در فرآیند صادرات در سال جدید براي شرکتها نظیر اعطاي مجوز 

الجاري به در کوتاه ترین زمان اعطا نموده ، دستاوردهاي صادراتی خوبی در هشت ماهه س

 همراه داشته است.

  

  

 1395ماهه سال 8 کشور
 (میلیون دالر)

 1394ماهه سال  8
 درصد تغییر (میلیون دالر)

 7/23174/39 افغانستان
 5/206/154/31 آلمان
 95/01700 روسیه
 1/65/33/74 سوریه 

 660 عراق
 52/02400 سایر کشور ها

 3/702/498/42 جمع کل 
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  آمار صادرات داروهاي دامپزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات داروهاي دامپزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

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

سهم  د  سهم درص د  سال   88درص شکی در  ز دامپ روهاي  دا ت  درا صا سال ماهه  شکی در  ز دامپ روهاي  دا ت  درا صا 9ماهه  59 راي   5 راي ب ت   55ب درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا ت ب درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا ب
ن  ی ن ا ی 9ا 99 د.  9 ش ا ی ب د.%  م ش ا ی ب   %  م

  
ت طبق هما س ر ا ن ذک یا ت طبق هماشا س ر ا ن ذک یا ت و شا جار ت دن و  ع ت،م ع صن ت  ر ی وزا روی دا ع  ی ا صن ر  ا دفت ده ب عمل ام هاي ب ت و هنگی جار ت دن و  ع ت،م ع صن ت  ر ی وزا روی دا ع  ی ا صن ر  ا دفت ده ب عمل ام هاي ب هنگی

ه  ز ب ا ت نی ع صن ن  ی رفه هاي ا ع ت شکی،   ز دامپ روهاي  دا ن  دگا در کنن صا دیکاي  سن شکی و  ز دامپ ن   زما ه سا ز ب ا ت نی ع صن ن  ی رفه هاي ا ع ت شکی،   ز دامپ روهاي  دا ن  دگا در کنن صا دیکاي  سن شکی و  ز دامپ ن   زما سا
ه   رف ع ت دلیل وجود دو  ه ب سفان ه و متا شت زنگري دا ا ه  ب رف ع ت دلیل وجود دو  ه ب سفان ه و متا شت زنگري دا ا ر   HHSSب ی آما سان ان روي  دا ی و  روي دام دا ش  خ در ب رك  شت ر م ی آما سان ان روي  دا ی و  روي دام دا ش  خ در ب رك  شت م

ن ی حی در ا نصحی حی در ای د.   صحی دا ه  ی را ا ن  ص نمیتوا صو د. خ دا ه  ی را ا ن  ص نمیتوا صو   خ
  

 1395ماهه سال  8 کشور
 ( هزار دالر)

 1394ماهه سال  8
 درصد تغییر (هزار دالر)

 545021487/153 عراق 
 1400169728 افغانستان 
 -5313761 تاجیکستان
 -4426183 آذربایجان
 422290 قزقیزستان

 -1156398 سایر کشور ها
 70003300112 جمع کل 
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 مواد اولیه دارویی:   

 29با ارزش  1395طی هشت ماهه سال میزان صادرات مواد اولیه دارویی               
هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل از افزایش ارزشی  3/16میلیون دالر و وزن 

 ت.درصدي برخوردار بوده اس 7/53درصدي و افزایش وزنی  6/52

ماده اولیه دارویـی در کشور تولید می شود که تامین کننده  350در حال حاضر حدود 
درصد کارخانه هاي داروسازي داخل کشور می باشد.  اعمال اصالح  40نیاز بیش از 

تعرفه هاي ورودي مواد اولیه دارویی ضمانت اجرایی مناسبی براي جلوگیري از واردات 
 خلی و صادراتی گردید.بی رویه و حمایت از تولید دا

  

  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 هشت ماهه سال طی هشت ماهه سال   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سهم  د  سهم درص د  سال   88درص ی در  روی دا ه  ولی ا د  ت موا درا صا سال ماهه  ی در  روی دا ه  ولی ا د  ت موا درا صا 9ماهه  59 راي   5 راي ب ن  55ب ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا نب ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا صا ده  ر عم زا ا   ب

ش   خ ش  ب خ 5ب 95 د.     9 ش ا ی ب د. % م ش ا ی ب   % م
 

 تجهیزات آزمایشگاهی : 

به گسترش در حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از شاخه هاي رو
ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی با هدف کاهش وابستگی آزمایشگاههاي 

داخلی به تجهیزات وارداتی و همچنین استفاده از توانمندیهاي داخلی و حمایت از 
آثار فعالیتهاي دانش بنیان در زمینه ساخت این اقالم می باشد که منجر به 

اقتصادي زیادي از جمله افزایش اشتغال ، افزایش حجم فروش ، افزایش توان 

صادرات و افزایش توان مالی براي سرمایه گذاري داخلی در توسعه فعالیت 
 شرکتهاي داخلی شده است . 

 کشور
 1395ماهه سال  8

 (میلیون دالر)

 1394ماهه سال  8

 (میلیون دالر)
 درصد تغییر

 -8/46/844 امارات 
 7/4356 هند 

 -6/4- نیم
 7/15/0240 سوریه 
 3/19/044 تایوان 
 9/11698 سایر 

 29196/52 جمع کل 
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طبق آمارهاي ارائه شده توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران ، میزان صادرات تجهیزات آزمایشگاهی 

هزارتن برخوردار  019/0میلیون دالر و وزن  34/0از ارزش  1395اخل طی هشت ماهه سال ساخت د
 درصد کاهش ارزشی برخوردار بوده است.  61بوده 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 
هی باید ظرفیت هاي علمی ، فنی و اقتصادي جدید براي افزایش توانمندي کشور شناسایی و آزمایشگا

 اقدامات حمایتی و سیاستهاي تشویقی مورد توجه قرار گیرد. 

با توجه به حمایتهایی که دولت در راستاي  توسعه کاالهاي دانش بنیان بعمل آورده و  از آنجائیکه بیشتر 
با فناوري باال می باشد، و همچنین به دنبال رفع تحریمها و تمایل شرکتهاي  تولیدات این صنعت کاالهاي

خارجی به تجارت با صادرکنندگان ایرانی سرمایه گذاریهایی در این خصوص صورت گرفته و شرکتها و 

 فعالین اقتصادي در این حوزه رشد کرده اند. 
صنف و  طبقه بندي برخی از اقالم این این  HSالزم به ذکر است به دلیل مشخص نبودن  کد تعرفه هاي

 صنعت در گروههاي دیگر نظیر تجهیزات ازمایشگاهی مکانیکی آمار صحیحی نمی توان ارایه نمود.

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

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

 

  
  
  
  
  
  
  
  

سهم  د  سهم درص د  سال     88درص شگاهی در  زمای ت آ زا جهی ت سال ماهه  شگاهی در  زمای ت آ زا جهی ت 9ماهه  59 راي   5 راي ب ده   55ب ر عم زا ا ده ب ر عم زا ا نب ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا نصا ی ت ا درا صا ز کل  ی ا ت درا   صا
  9 59 د.  5 ش ا ی ب د.%  م ش ا ی ب   %  م
  

 1395ماهه سال 8 کشور
 (هزار دالر)

 1394ماهه سال 8
 درصد تغییر (هزار دالر)

 -12224851 چین
 -9614835 امارات 

 -61- هند
 -35- کویت 
 -1028896 مالزي

 -1719191 سایر کشور ها

 -34187561 جمع کل 
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  ::کاالهاي با فناوري باالکاالهاي با فناوري باال
در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تثبیت جایگاه دوم ایران و دستیابی به آستانه 

 جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه و تثبیت آن تا  پایان برنامه تاکید گردیده است.

 برنامه پنجم:
 ي کلی برنامه پنجم مربوط به امور علمی و فن اوريفصل دوم سیاستها7بند  –
 فصل دوم مبنی بر دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوري در منطقه  16ماده  –
 فصل دوم مبنی بر حمایت از شرکتهاي دانش بنیان 17ماده  –

 
 برنامه چهارم:

 مبنی بر ارتقاي فناوري3ماده   5بند  –
 حوزه هاي داراي توان توسعه اي باال در صنایع نوین مبنی برتاکید ویژه  بر 11بند الف ماده  –
بند ب مبنی بر حمایت از کاالها و خدمات در عرصه هاي نوین از طریق  37فصل سوم ماده  –

 اختصاص بخشی از تقاضاي دولت به خرید این تولیدات
 بند ب مبنی بر افزایش توان رقابت پذیري بنگاههاي فعال در صنایع نوین). 40ماده  –
هاي برنامه ششم توسعه به  ت محصوالت صنعتی با فناوري باال موضوعی است که باید در سیاستصادرا

در شرایط مناسبی به » هایتک«هاي صورت گرفته، صادرات صنایع  خوبی دیده شود. اما با توجه به بررسی

 .وداي را براي این صنایع متصور ب 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 

اختصاص دارد. سهم صادرات محصوالت دارویی از سهم محصوالت  پزشکی و محصوالت دارویی گیاهی

صوالت دارویی در کل طور کلی سهم مح صنعتی با فناوري باالي کشور همواره با رشد همراه بوده است به

 . صادرات محصوالت صنعتی هایتک در مقایسه با سایر محصوالت صنعتی با فناوري باال، زیاد است

نیزدومین صنعت عمده صادراتی در میان صنایع با   تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدي

 فناوري باال است. 

ثبیت شده در این زمینه اطالعات در خصوص آمار متاسفانه به دلیل عدم وجود تعرفه هاي مشخص و ت

 صادرات درست نمیباشد. 
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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


 الزامات در جهت افزایش صادرات :

 افزایش سهم تولیدات مبتنی بر دانش در اقتصاد ملی به منظور عرضه در عرصه جهانی  -
  رقابت پذیر کردن محصوالت و خدمات تولیدي مبتنی بر فناوري باال  -
هاي  اي، بنگاه هاي توسعه از توسعه فناوري هاي پیشرفته در سطح ستادي، سازمان حمایت نظام مند -

 تولیدي و بخش خصوصی 

هاي پیشرفته براي گسترش تولید و صادرات کاال و خدمات  هاي مبتنی بر فناوري ایجاد و توسعه شرکت -
 مربوط با تاکید بر بخش غیر دولتی 

اي در زمینه تکنولوژیک، مدیریتی، بازاریابی، حقوقی  تی و مشاورهحمایت از ارایه خدمات آموزشی، اطالعا -

 و فایننس به افراد و شرکت هاي نوآور 

 پیگیري و ساختار آفرینی براي حمایت از حقوق مالکیت فکري نوآوران کشور  -
ي مرتبط با ها هاي ذیربط براي پیوستن به کنوانسیون ها و موافقتنامه پیگیري و تعامل با نهادها و سازمان -

 هاي نوین در کشور  تقویت و اشاعه فناوري

 حمایت از تجاري سازي دستاوردهاي کارآفرینان و نوآوران  -
 ها و اختراعات  المللی نوآوري حمایت مالی از ثبت بین -
 ن هاي نوی منظور تبادل تجربیات و اطالعات و دستیابی به فناوري اي به المللی و منطقه تقویت تعامالت بین -
گیري  ویژه با بهره هاي پیشرفته در ایران به و توسعه فناوري R&Dهاي خارجی به انجام  ترغیب شرکت -

 از اهرم خریدهاي دولتی. 

هاي تخصصی فناوري در داخل و توسعه فن بازارهاي ملی و شرکت هدفمند در  برگزاري نمایشگاه -
 ها و مجامع بین المللی.  ها، همایش نمایشگاه

هاي مشترك و ایجاد جوینت ونچر(سرمایه  هاي ایرانی براي انجام پژوهش قانونی از شرکتحمایت  -

 منظور کسب، جذب و صادرات مبتنی برفناوري  هاي خارجی به گذاري مشترك) با شرکت

هاي تولید  ها و روش تعامل کلیه دستگاه هاي دولتی مرتبط در جهت هماهنگی سیاستها با بهبود سیستم -

 ارزش افزوده بیشتر و منطبق براستانداردهاي جهانی. محصوالت با
هاي بی شمار کشور براي توسعه بازارهاي  اي و جهانی و بکارگیري مزیت شناسایی دقیق بازارهاي منطقه -

  هاي شناسایی شده . گیري از فرصت المللی و بهره بین

در راستاي اهداف  Hi-Tech هماهنگی، هدایت و نظارت بنگاههاي تولیدي و صادراتی کاال و خدمات -
 کالن صادراتی کشور با محوریت شورایعالی صادرات. 

هماهنگی کارگروههاي تخصصی دستگاههاي اجرایی در راستاي اهداف صادراتی از طریق سازمان  -
 توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات غیرنفتی.

 ی و تشویقی بنگاهها از سوي دولت. تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اجراي برنامه هاي حمایت -
 در قالب تشکلهاي تخصصی صادراتی. Hi-Techساماندهی بنگاههاي تخصصی  -
 هماهنگی، هدایت و نظارت بر کانونهاي دانش و صنعت سراسر کشور در راستاي اهداف صادراتی.   -
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 . راتیدر راستاي اهداف صاد Hi-Techهماهنگی هزینه کرد بودجه هاي متعدد در حوزه  -

اتخاذ خط مشی و سیاست واحد از سوي تمامی دستگاهها و بخش هاي دست اندرکار در راستاي  -

  Hi-Techتوسعه صادرات 
 % از بودجه جاري دستگاههاي استانی به تشویق و ترغیب خرید محصوالت5اختصاص حداقل  -
 Hi-Tech داخلی 

به توسعه تحقیق و پژوهش در خصوص  فوزارت عت اختصاص سهم مناسب از بودجه جاري و عملیاتی -
  Hi-Techتولید و توسعه کاالها و خدمات 

به منظور حمایت از حقوق مالکیت  Hi-Techبازنگري قوانین و مقررات ثبت اختراع و ثبت تولیدات  -
  معنوي تولیدکنندگان ذیربط

 احصاء تعرفه هاي گمرکی -          
 

 راهکارها در جهت توسعه صادرات:

 

 وین بسته حمایتی جامع و اثر گذار به منظور ارائه تسهیالت بانکی مناسب(حداقل نرخ بهره) تد -
 حذف هزینه هاي ثبت سفارش و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع فناوري باال -
 احتساب تخفیفات ویژه در سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تعرفه هاي مالیاتی  -

 واردات به سمت تولید و صادرات صنایعنامه ها به منظور هدایت  اصالح قوانین، مقررات و آئین -
 Hi-Tech   

 تقویت و ارزش گذري مناسب به مالکیت فکري و خلق ایده ها  -
 اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به امر تجاري سازي و صادرات ایده ها و نوآوري ها  -

 ازار داخلی به منظور مصارف دولتیبه ب  hi-techایجاد یک مرکز معرفی کاالهاي  -
روشهاي رقابتی کردن قیمت و «زمینه توانمند سازي فعاالن این حوزه با ارائه آموزشهاي مهارتی در  -

  »بازاریابی کاالهاي با فناوري باال
 ارائه تسهیالت مناسب جهت حضور در نمایشگاهها و هیاتهاي تخصصی خارج از کشور  -

با استفاده از توان رایزنان     hi-techره هاي بازاریابی بین المللی در مورد صنایعارائه اطالعات و مشاو -
  بازرگانی در کشورهاي هدف

ترویج و ایجاد فضاي درك مناسب از جایگاه و نیازهاي فناوري پیشرفته در الیه هاي قانون -
 گذاران،مجریان دولتی و بخش صنعت کشور 

 این حوزه و ارائه آن بعنوان مطالعات موردي و کاربردي مستند کردن تجربیات موفق داخلی  -
 تقویت فضاي همکاري با موسسات پیشرو بین المللی -
 
 

 دفتر توسعه صادرات کاال -معاونت توسعه صادرات کاال 70
 



 

 الگو برداري از کشورهاي موفق(از سطح تدوین استراتژیهاي کالن کشوري تا تولیدات درون بنگاهی)  - 

حب ایده، صاحب سرمایه و شبکه سازي با مدل کنسرسیوم (ارتباط حاکمیت با سه عنصر مرتبط صا -
 تاجر) 

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

توزیع فعاالن در کل زنجیره ارزش (در حال حاضر تمرکز و تمایل در ابتداي  زنجیره خیلی بیشتر از  -
 انتهاي آن است)

 سازي مشارکت دولت در هزینه هاي خرید دانش فنی، بومی سازي و تجاري  -
 حضور پررنگ صندوق هاي ضمانت سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي باال -

سازي تجاري و تقویت  تولید محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان  بنیان نمودن شیوه دانش -
  حضور در بازارهاي منطقه و جهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  نکته کلیدي :نکته کلیدي :

لزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژي، خدمات فنی و مهندسی نظیر سـاخت و تجهیـز بیمارسـتان، نـرم     لزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژي، خدمات فنی و مهندسی نظیر سـاخت و تجهیـز بیمارسـتان، نـرم     

پزشکی تـاثیر فراوانـی   پزشکی تـاثیر فراوانـی   افزارها و گجت هاي پزشکی با توجه به ارزآوري باال در توسعه صادرات تجهیزات افزارها و گجت هاي پزشکی با توجه به ارزآوري باال در توسعه صادرات تجهیزات 

خواهد داشت.همچنین زمینه سازي مناسب جهت سرمایه گذاري مشترك با کمپانی هـاي معتبـر جهـانی،    خواهد داشت.همچنین زمینه سازي مناسب جهت سرمایه گذاري مشترك با کمپانی هـاي معتبـر جهـانی،    

حضور مستمر شرکتهاي دارویی و تجهیزات پزشکی در نمایشگاههاي معتبر نظیـر عـرب هلـث امـارات و     حضور مستمر شرکتهاي دارویی و تجهیزات پزشکی در نمایشگاههاي معتبر نظیـر عـرب هلـث امـارات و     

ه ثبت در کشـورهاي هـدف   ه ثبت در کشـورهاي هـدف   دوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف در خصوص مشکالت مربوط بدوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف در خصوص مشکالت مربوط ب

صادراتی از طریق مذاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرگانی و پایش مداوم اطالعـاتی محـیط هـاي    صادراتی از طریق مذاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرگانی و پایش مداوم اطالعـاتی محـیط هـاي    

رقابتی و همچنین ایجاد شرکتهاي مدیریت صادراتی می تواند در حصول موفقیت صادراتی این اقالم موثر رقابتی و همچنین ایجاد شرکتهاي مدیریت صادراتی می تواند در حصول موفقیت صادراتی این اقالم موثر 

  باشد.باشد.
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� �  ������ی�بدا

کانیک  ر� ��وه �ق و م
   

  

  ) خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم مهم گروه برق و مکانیک) خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم مهم گروه برق و مکانیک11جدول جدول 

  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل   13951395طی هشت ماهه سال طی هشت ماهه سال 
  

ش: میلیون دالر ش: میلیون دالرارز   ارز
  وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  گروه کاالیی
  درصد تغییرات  1394ماهه 8  1395ماهه 8

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

  وسایط نقلیه زمینی و دریایی
  3434//11  4040//99  22  1313//99  33//22  1919//66  خودرو سواري -
  تریلر و نیمه تریلر -
  تراکتور -

88//99  
33//1313 

88//22  
66//33 

2020  
88//1919 

55//77  
۳۳//۴۴ 

51- 
5/32- 

88//6161--  
88//1616-- 

  --8686//77  --8888//33  77//33  5757//88  00//99  66//88  قطعات منفصله سواري -
  --3232//88  --5252//66  4848//99  200200  3232//99  9494//88  قطعات و لوام یدکی انواع خودرو -
  44//22  44  33//88  1414//99  44  1515//55  الستیک ،تایر و تیوپ براي انواع وسائط نقلیه -
  13331333//11  19301930//77  00//11  00//44  22//66  99  انواع کشتی، قایق و سایر شناورها و قطعات -
  --8282//55  1111//88  00//88  00//77  00//11  00//88 لکوموتیو و نواقل روي خط آهن و قطعات_

  لوازم خانگی و اداري
  --00//33  --11//55  5454//33  166166//22  5454//22  164164  زم خانگی انرژي برلوا -
  3939//99  3535  7878//77  165165//33  110110//22  223223//22  لوازم خانگی غیرانرژي بر -
  3333//77  1414//77  33//33  77//22  44//44  88//22  مبلمان، دکوراسیون اداري و منزل  و یراق آالت -

  ماشین آالت و تجهیزات صنعتی
  1919//88  2323  33//55  1818//66  44//22  2323  ماشین آالت صنایع غذایی -
  --2929//88  4545//66  2424  9595//22  1616//88  138138//66  سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی -

  برق و الکترونیک
  --2929//88  4545//66  2424  9595//22  1616//88  138138//66  انواع  سیم و کابل -
  --1010//55  2222  77//55  4242  66//77  5151//33  انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی -
  --88//66  --6666//33  00//66  2525//99  00//66  88//77  انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی -
  --2525  --4848  00//44  ۴۴//۱۱  00//33  ۲۲//۱۱  لوستر، چراغ و لوازم روشنایی -

  --22//55  --22  271271  947947//22  264264//33  927927//77  جمع کل
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صنعت برق و مکانیک یکی از بخش هاي مهم اقتصادي ایران  محسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد صنعت برق و مکانیک یکی از بخش هاي مهم اقتصادي ایران  محسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد 
واع وسایط نقلیه ( زمینی، دریایی) قطعات واع وسایط نقلیه ( زمینی، دریایی) قطعات کند. گروه برق و مکانیک در برگیرنده انکند. گروه برق و مکانیک در برگیرنده انو توسعه کشور ایفاء میو توسعه کشور ایفاء می

  آالت و تجهیزات صنعتی، برق و الکترونیک و... می باشد. آالت و تجهیزات صنعتی، برق و الکترونیک و... می باشد. و لوازم یدکی، لوازم خانگی و اداري، ماشینو لوازم یدکی، لوازم خانگی و اداري، ماشین
طی هشت ماهه طی هشت ماهه ) مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مکانیک ) مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مکانیک 11طبق جدول شماره (طبق جدول شماره (

هزارتن می باشد که در مقایسه با مدت هزارتن می باشد که در مقایسه با مدت 264264//33وزن وزن   میلیون دالر بهمیلیون دالر به  926926//88، بالغ بر ، بالغ بر 13951395نخست سال نخست سال 
  درصد کاهش داشته است.درصد کاهش داشته است.  22//55درصد و از نظر وزنی درصد و از نظر وزنی   22//11، به لحاظ ارزشی ، به لحاظ ارزشی 13941394مشابه سالمشابه سال

  
 

  خودروي سواري: خودروي سواري: 
  

میلیون دالر خودرو سواري به بازارهاي هدف صادراتی شامل   6/19، 1395طی هشت ماهه نخست سال 
ن، سواحل عاج صادر شده است که به ارزش صادرات هر بازار در جدول عراق، الجزایر، لبنان، ترکمنستا

 ) اشاره گردیده است.2شماره (

  

  ) آمار صادرات خودروسواري به بازارهاي هدف صادراتی) آمار صادرات خودروسواري به بازارهاي هدف صادراتی22جدول (جدول (

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سالو مقایسه آن با مدت مشابه سال  13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   88طی طی   
ش : میلیون دالر                                       ش : میلیون دالرارز   ارز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کشور عراق را حمل مستقیم کاال و قوانین مرتبط در صادرات خودرو سواري بویژه  عمده مشکالت موجود
و با مصوبه شوراي وزیران کشور عراق هزینـه ثبـت    2016از ابتداي سال  .با استاندار عراق تشکیل می دهد

دالر براي هر دستگاه افزایش و به موازات هزینه ثبت خودروهاي وارداتـی از   400لخودروهاي تولیدي معاد

این امر باعث می گردد که خودروسازهاي خارجی با استفاده از کاهش اهش یافت. دالر ک 1600دالر به  4800

دالري ناشی از مصوبه مذکور با واردات خودروهاي هم کالس و یا در مواردي با امکانات بیشـتر،   3200قیمت 

ا غیر امکان رقابت را از خودروهاي ساخت داخل عراق سلب نموده و سرمایه گذاري طرف عراقی براي تولید ر

 اقتصادي نماید.

 درصد تغییر 1394ماهه 8 1395ماهه 8 کشور

ماهه نخست 8صادرات  سهم

از کل صادرات خودرو  95

 سواري(%)

1127 4/71 14 عراق

2/204/054002/11 الجزایر

2/1--1001/6 لبنان
107/0 1328 1/5 ترکمنستان
2/0-- 100 1 ساحل عاج
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  خودروهاي سنگین:  خودروهاي سنگین:   
میلیون دالر خودرو سنگین شامل انواع تریلر، نیمه تریلر و 23حدود 1395طی  هشت ماهه نخست سال 

درصد کاهش داشته است. 50حدود  1394تراکتور به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به سال 
دت شامل امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، بازارهاي هدف صادراتی خودروهاي مذکور در این م

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

  ) آمار صادرات خودروهاي سنگین به پنج بازار هدف صادراتی) آمار صادرات خودروهاي 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 هشت هشت   طی طی   
ش : میلیون دالر                                                                             ش : میلیون دالرارز   ارز

                                                                                                                    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مشکالت و دالیل کاهش صادرات انواع خودروهاي تجاري :مشکالت و دالیل کاهش صادرات انواع خودروهاي تجاري :

ـ وجود مشکالت ناشی از نقل و انتقاالت ارزي و به تبع آن کاهش نقدینگی الزم براي تامین مواد اولیه 
 ه در نتیجه منجر به کاهش تولید و صادرات محصوالت مورد نظر گردیده است.مورد نیاز بخش تولید ک

ـ بدهی خودروسازان به سازندگان و تامین کنندگان قطعات و لوازم یدکی داخلی که همچنین منجر به 
 بروز مشکالت عدیده در تامین قطعات مورد نیاز داخل نیز شده است.

المللی سالهاي اخیر علیه کشور که تاثیر ز تحریم هاي  بینافزایش هزینه هاي صادرات خودرو ناشی ا -

زیادي بر روي حمل ونقل، تامین مواد اولیه، برگشت نقدینگی و... داشته و باعث عدم رقابت پذیري 
خودروهاي ایرانی با خودروهاي خارجی، حتی دست دوم گردیده است. پیش بینی می شود در دوران پسا 

 ند تولید و صادرات انواع خودرو آغاز گردد.تحریم تغییر تدریجی در رو

سـهم   موجود در کشور عراق يها ینا امن و همچنین  کاهش سطح روابط سیاسی ایران با کشور سودان

 مهمی در کاهش صادرات ماههاي اخیر به آن کشور داشته است.
 

ماهه سال 8 کشور
1395 

ماهه سال  8
1394 

درصد 
 تغییر

 95ماهه نخست 8سهم صادرات 
از کل صادرات خودروهاي 

 سنگین(%)
7/8166/45-5/43 امارات متحده

4/65/44232 تانافغانس

61457-30 عراق

7/266-5/4 9/0 سودان
 5/01/0400 5/2 هلند

 دفتر توسعه صادرات کاال -معاونت توسعه صادرات کاال 75
 



  قطعات منفصله خودروهاي سواري:قطعات منفصله خودروهاي سواري: 

  
 8/6به میزان 1395طی هشت ماهه نخست سال عملکرد صادرات قطعات منفصله خودروهاي سواري 

درصد کاهش  3/88میلیون دالر) با  8/57(به ارزش  94میلیون دالر بوده است که در مقایسه با سال 
 صادرات روبرو بوده است.

درصد (برابر با واردات خودروي کامل) از 15افزایش تعرفه واردات قطعات به کشورعراق از صفر به  

 صادرات این بخش می باشد.مهمترین علل کاهش 
 

) آمار صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهاي سبک و سنگین به پنج بازار عمده ) آمار صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهاي 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 88طی طی هدف صادراتی  هدف صادراتی  
ش : میلیون  دالر                                                                                   ش : میلیون  دالرارز   ارز

 
 

  

  

  

  

  

  

  انواع خودروهاي سبک و سنگین:انواع خودروهاي سبک و سنگین:  قطعات و لوازم یدکیقطعات و لوازم یدکی
هزار تن قطعات و لوازم یدکی 8/32دالر با وزن  میلیون 95بر  )، طی این مدت بالغ1مطابق جدول شماره (

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

 ن میدهد. درصد کاهش وزنی را نشا8/32درصد کاهش ارزشی و  6/52

درصد کل صادرات این گروه از محصوالت را بـه   7/82پنج بازار اول صادراتی قطعات و لوازم یدکی خودرو 

 خود اختصاص داده است.

 

  الستیک ، تایر و تیوپ :الستیک ، تایر و تیوپ : 
میلیون دالر انواع الستیک ، تایر و تیوپ انواع وسایط نقلیه   5/15میزان  1395ماهه نخست سال  8طی 

 درصد افزایش داشته است.  4، 1394ر صادر شده است که نسبت به سال به خارج از کشو

) و 1)، ترکیه(5/1)، پاکستان (7/1)، عراق(3/8پنج کشور عمده صادراتی اقالم یادشده شامل افغانستان(

 ) میلیون دالر می باشد . 9/0نیجریه (

 
 

 1394ماهه سال 8 1395 ماهه سال 8 کشور
درصد 

 تغییر

از  95ماهه نخست 8سهم صادرات
کل صادرات قطعات و لوازم یدکی 

 خودرو (%)

45138 3/47 عراق  
5/14 افغانستان  7/8 6/66  2/15  

-5/2144 12 امارات متحده  6/12  
7/3 ترکمنستان  3/312 8/3  

4/3 ترکیه  7/226 5/3  
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در  1404دت در چشم انداز در ادامه شایان ذکر است براي تبیین فرصتهاي جدید و هدفگذاري بلندم

صنعت خودرو سازي الزم است الزاماتی مد نظر سیاستگذاران حوزه صنعت خودرو و شرکتهاي خودروساز 

قرار گیرد که از آن جمله می توان به لزوم ارتقاي کیفیت محصوالت و قطعات  منطبق با  سلیقه مصرف 

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

فروش و تأمین قطعات و رعایت خواست مشتري بویژه تالش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده 

محصوالت و رقابت پذیر نمودن آنها اشاره نمود. همچنین توجه دقیق به اجراي توافقات و قراردادها و 

-که میبایست است المللی از دیگر الزاماتی بیناي و تمهید حمایتهاي سیاسی دولت در تفاهمات منطقه

 قرارگیرد. ازسوي دولت مورد توجه

  راهکارهاي مناسب براي دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات:راهکارهاي مناسب براي دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات:
 سازي  گذاري خارجی در صنعت قطعه ـ وضع قوانین مناسب براي تضمین سرمایه1

 هاي صادراتی تخصصی ـ تقویت تشکل2

 دن مشکالت ناشی از کمبود ظرفیت صادرات از طریق:ـ برطرف کر3

 گذاري مبتنی بر نیاز بازارهاي هدف  ـ توسعه سرمایه

 هاي بخش خصوصی گذاري مشارکتی از طریق جذب سرمایه ـ توسعه سرمایه

 )Feasibility Studyسنجی( گذاري براساس مطالعات دقیق امکان هاي مناسب براي سرمایه ـانتخاب زمینه

 و تقویت زیرساخت هاي مورد نیاز در مناطق آزاد تجاري به منظور صادرات مجدد ـ ایجاد

 ـ برطرف کردن مشکالت ناشی از پایین بودن کیفیت از طریق:4

 R&Dـ توسعه 

 ـ گسترش مراکز تست و کنترل کیفی

 بندي قطعات ـ بهبود سیستم بسته

 آن ـ تهیه و تدوین استانداردهاي اجباري و نظارت بر حسن اجراي 

 رفع مشکالت مربوط به ناوگان حمل ونقل (ریلی، زمینی، دریایی) -5

اعطاي پوشش هاي حمایتی الزم از سوي صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسک هاي ناشی از  -6

 عدم ایفاي تعهدات طرفهاي تجاري ذیربط

نقل و انتقاالت ارزي در شرایط امکان ایجاد مبادالت تهاتري کاال بمنظور مقابله با مشکالت ناشی از  -7

 موجود 
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  انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:
صادرات این گروه علیرغم سرمایه گذاري هاي قبلی صورت گرفته سهم بسیار ناچیزي در سبد صادرات 
غیر نفتی دارد. مشکالت دوران تحریم و چالش هاي پیش روي تولید کنندگان انواع کشتی و شناور باعث 

 تا بازارهاي عمده این محصوالت و جایگاه سابق  ایران در این بازارها از دست  برود.گردید 
میلیون 9بالغ بر  1395ارزش صادرات انواع کشتی، قایق و سایر شناورها طی  هشت ماهه نخست سال 

درصد و از 7/1930از نظر ارزشی  1394هزارتن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 6/2دالر به وزن 
 درصد افزایش داشته است. 1/1333لحاظ وزنی

) 11/0)، عراق(27/0اقالم مذکور بترتیب ارزش صادراتی شامل امارات متحده عربی( بازارهاي عمده هدف

 ) میلیون دالر بوده است.6/8) و سایر کشورهاي خارجی (004/0) و ترکمنستان(003/0، افغانستان (

 

  لوازم خانگی و اداري :لوازم خانگی و اداري :

میلیون دالر لوازم خانگی انرژي بر به وزن 164، بالغ بر 1395خست سال طی هشت ماهه ن  
 5/1هزارتن به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  54

درصد از نظر وزنی کاهش داشته است. در این مدت  3/0درصد از نظر ارزشی کاهش و 
هزارتن صادر شده  110بر به وزن میلیون دالر لوازم خانگی غیرانرژي  2/223همچنین 

 درصد افزایش داشته است . 9/39درصد و از لحاظ وزنی 35است که از نظر ارزشی
 4/4میلیون دالر به وزن  2/8صادرات مبلمان،دکوراسیون اداري و منزل بهمراه یراق آالت با ارزش 

درصد از نظر  7/14، 1394در مقایسه با مدت مشابه سال  1395هزارتن طی هشت ماهه نخست سال 

از جمله موانع موجود بر سر راه صادرات این درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.  7/33ارزشی و 

مشکالت نقدینگی واحدهاي تولید، قیمت تمام شده غیر رقابتی و باال بودن تعرفه واردات در  صنعت

 برخی کشورها از جمله روسیه می باشد.
  صادراتی لوازم خانگی و اداري صادراتی لوازم خانگی و اداري ) پنج بازار عمده هدف ) پنج بازار عمده هدف 55جدول(جدول(

      13941394سال سال  مدت مشابهمدت مشابهو مقایسه آن با و مقایسه آن با   13951395طی  هشت ماهه نخست سال طی  هشت ماهه نخست سال 

 بازارعمده  هدف لوازم خانگی غیرانرژي بر 5 بازار عمده هدف لوازم خانگی  انرژي بر 5
بازار عمده هدف مبلمان ، دکوراسیون اداري و 5

 منزل و یراق آالت

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

 رکشو

 ارزش

ماهه8

1395 

ماهه 8

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه8

1395 

ماهه 8

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه8

1395 

ماهه 8

1394 

درصد 

 تغییر
 47 8/3 6/5 عراق 36 116 158 عراق -8/2 141 137 عراق

 6/7 3/1 4/1 افغانستان 35 23 31 افغانستان 4/6 14 9/14 افغانستان
 -25 27/0 2/0 امارات 36 3/3 5/4 پاکستان 130 3/1 3 ترکیه
 8/42 07/0 1/0 آذربایجان 11 6/3 4 ترکمنستان -7 4/1 3/1 امارات
 0 1/0 1/0 تاجیکستان 111 8/1 8/3 آذربایجان 33 9/0 2/1 الجزایر

 

ش: میلیون دالر ش: میلیون دالرارز   ارز

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن            
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  مشکالت صنعت لوازم خانگی کشور :مشکالت صنعت لوازم خانگی کشور :

  
ه و کشورهاي هدف و صادرات لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی انرژي بر همواره با شرایط اقتصـادي منطقـ

سایر شاخص هاي تأثیرگذار در تجارت جهانی متغیر بوده ، بنابراین اعمال سیاست هاي جدید اقتصادي 

درکشور و وجود محدودیتهاي بین المللی طبیعتاً بر صادرات این محصوالت تاثیرات بسزایی خواهد داشت 

ه در هریک از عوامل تاثیر گذار یاد و هرگونه فراز و نشیب و ایجاد سیاستگذاري هاي کارشناسی نشد

اي را براي تولیدکنندگان و صادرکنندگان این گروه از لوازم خانگی ایجاد شده میتواند مشکالت عدیده

نماید، از این رو به برخی از مشکالت صنعت لوازم خانگی که از دیدگاه انجمن ذیربط، با ملحوظ نمودن 

 بشرح ذیل اشاره شده است : شرایط کنونی کشور بسیار چشمگیر میباشد

 عدم وجود استراتژي مشخص صادراتی -

 عدم ثبات در قیمت گذاري کاال -

 عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادي -

 باال بودن نرخ تعرفه هاي ترجیهی در برخی کشورها -

 ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وري توسط دالالن -

 محصوالت مشابه خارجیقاچاق و عدم مدیریت واردات  -

با عنایت به مراتب فوق، علیرغم تمایل مصرف محصوالت لوازم خانگی توسط اکثر اقشار جامعه صنعت 

مذکور به کاالهاي ضروري تبدیل گشته است، لذا نگاه ما به تولید با توجه به ورود کاالهاي وارداتی باید به 

تصاص یابد و براي حضوري موفق درصادرات لوازم اي باشد که بخشی از تولید حتماً به صادرات اخگونه

 خانگی باید مهمترین شاخص هاي آن یعنی:

 ) کاهش مصرف انرژي در وسایل خانگی (به جهت حذف یارانه ها)1   

 ) افزایش راندمان (بهره گیري ازتکنولوژي روز)2   

 ارایه گردد،) خدماتی که باید درجهت تامین استانداردهاي بین المللی به مشتریان 3   

 ) ارائه خدمات مستمر پس از فروش4  

مورد توجه ویژه قرار گیرد. باتوجه به افزایش حجم صادرات لوازم خانگی طی سالهاي اخیر و همچنین  

را نسبت به  ايچشم انداز امیدوارکنندهرود بهبود روابط سیاسی و اقتصادي پس از تحریم ها، انتظار می

 از کشور در پیش رو داشته باشیم.توسعه بازار داخل وخارج  

از جمله مشکالت مهم در این صنعت می توان به این مورد اشاره داشت که: متاسفانه در برخی از شهرها 

مانند کاشان و تبریز تولیدات زیر پله اي ارزان و با کیفیت پایین صورت می گیرد درخصوص کاالهایی 
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به دلیل شرایط حاکم برآن کشور به صورت رایگان و یا مثل کولر و آبگرمکن دولت عراق این اقالم را 

 مبلغ کمی در بین مردم توزیع می کند.

، در بخش لوازم خانگی انرژي بر کشور توانست به هدف کمی تعیین شده برسد 1394خوشبختانه در سال 

 م.و امیدواریم در سایر بخشهاي لوازم خانگی نیز شاهد رشد مثبت و توسعه صادرات هدفمند باشی

 

  مشکالت فرآروي صنعت مبلمان ، دکوراسیون اداري و منزل و یراق آالت  : مشکالت فرآروي صنعت مبلمان ، دکوراسیون اداري و منزل و یراق آالت  : 
رغم وجود پتانسیل هاي زیادي که در زمینه صادرات  در بخش مبلمان و دکوراسیون اداري و منزل نیز به 

مبلمان و مصنوعات چوبی در کشور وجود دارد، متاسفانه صادرات آن تاکنون چندان چشمگیر نبوده است. 

ترین مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان تامین مواد اولیه است که اگر  طور کلی میتوان گفت اصلیب

اي فراهم  برطرف شود بسترهاي مناسب رقابت با محصوالت خارجی و بخصوص محصوالت چینی و ترکیه

طور اختصار  هخواهد شد. در ذیل به مهمترین مشکالت فراروي تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی ب

 اشاره گردیده است:

 ) عدم تامین مواد اولیه با کیفیت و وجود تعرفه باال به منظور واردات 1 

 خطوط تولید فرسودگی و استهالك ماشین آالت )  2 

   عدم رعایت کیفیت مناسب مصنوعات چوبی  )  3 

   عدم آموزش کافی کارگران صنایع مصنوعات چوبی)  4 

  افی نسبت به شرایط و مشخصات بازارهاي هدف صادراتیعدم آگاهی ک)  5  

 حضور قدرتمند رقبایی مانند چین ، ترکیه و...)  6 

 در صنایع تولیدي چوب و مبلمان کشور  حاکم بودن ساختار سنتی)  7 

 ) ضعف بسته بندي کاالي صادراتی 8

مند و  ریزي نظام ذا با برنامههاي نسبی مطلوبی برخوردار است ل از آنجاکه صنعت مبلمان کشور از مزیت

تواند نه تنها  استراتژي تشکیالتی از سوي تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف، صنعت مبلمان کشور می

اروپا را هم در دست گیرد. در این جهت اعمال سیاستهاي   بازارهاي مبل منطقه،همچنین بازارهاي اتحادیه

راتی نه تنها کمک شایانی به تولید کنندگان و صادرکنندگان حمایتی در شناخت و مطالعه بازارهاي صاد

خواهد نمود بلکه  باعث رشد صادرات غیرنفتی کشور،رونق تولیدات داخلی به همراه رشد این صنعت و 

   .اشتغالزایی در کشور نیز  خواهد شد
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  راهکارهاي توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی  :راهکارهاي توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی  :

  
ه منطقی به تولیدکنندگان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه اعطاي تسهیالت با نرخ بهر -

 در گردش با هدف افزایش تولید صادرات محور و تولید محصول با ارزش افزوده باال
 –بازاریابی و سرمایه گذاري بمنظور معرفی توانمندیهاي تولیدي  –سازماندهی و اعزام هیاتهاي تجاري  -

 لوازم خانگی و اداري در کشورهاي هدف صادراتی کشور درصنعت
جذب سرمایه گذاري خارجی بمنظور انتقال تکنولوژي و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصوالت  -

 کیفی و داراي برند و توسعه صادرات به کشورهاي ثالث
صادراتی به برنـد سازي از طریق  –ارتقاي کیفی محصوالت و ترغیب و تشویق واحدهاي تولیدي -

 کارگاههاي آموزشی ذیربط
حضور مستمر در نمایشگاه هاي تخصصی بین المللی در کشورهاي هدف توسط واحدهاي ذیربط تحت  -

 عنوان پاویون تخصصی ج.ا.ایران
 

  ماشین آالت و تجهیزات صنعتی :ماشین آالت و تجهیزات صنعتی :
میلیون دالر به وزن  23ماشین آالت صنایع غذایی با ارزشی معادل  1395طی هشت ماهه نخست سال 

از لحاظ  1394هزار تن به خارج از کشور صادرشده است که نسبت به مدت مشابه سال 2/4
درصد افزایش داشته است. سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی نیز  8/19درصد و ازلحاظ وزنی23ارزشی
هزارتن ، صادرات شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال  8/16میلیون دالر به وزن  6/138بالغ بر

 درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.8/29درصد ازنظر ارزشی افزایش  و 6/45قبل
  

  ) پنج بازار عمده هدف صادراتی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و صنایع غذایی ) پنج بازار عمده هدف صادراتی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و صنایع غذایی 66جدول(جدول(
    13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طی  هشت ماهه نخست سال طی  هشت ماهه نخست سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                            

 پنج بازار عمده  هدف ماشین آالت صنایع غذایی پنج بازار عمده  هدف  سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

 درصد تغییر 1394هه ما 8 1395ماهه8 کشور درصد تغییر 1394ماهه 8 1395ماهه8 کشور

 285 7/7 9/9 عراق 4/8 85 2/92 عراق

 100 9/2 8/5 افغانستان -2/8 7/9 9/8 ازبکستان

 17 8/1 5/1 ترکیه -4/42 2/13 6/7 افغانستان

 -50 4/1 7/0 ترکمنستان -9/6 2/7 7/6 ترکمنستان

 133 3/0 7/0 امارات -3/42 9/5 4/3 امارات

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر      

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن                
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درصد از کل 7/85درصد از کل ماشین آالت صنایع غذایی و 8/80 ،1395هشت ماهه نخست سال طی 
 6بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول  5اقالم سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به 

 صادرشده است. 

  برق و الکترونیک :برق و الکترونیک :

رق گروه برق و الکترونیک از زیرگروه هایی مشتمل برانواع سیم و کابل، تابلو وتجهیزات ب  
صنعتی، انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ،انواع لوستر، چراغ و لوازم روشنایی 

هزارتن 4/24با وزن 1395ماهه نخست سال  هشت تشکیل شده است. صادرات این گروه طی
 20، حدود 1394باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال میلیون دالر می7/200به ارزش

 درصد از لحاظ وزنی کاهش داشته است.  9/24افزایش و حدود  درصد از لحاظ ارزشی
 

هزار تن انواع لوستر چراغ و لوازم  3/0دالر به وزن میلیون1/2) 1شماره (الزم به ذکر است طبق آمار جدول 

 48، 1394سال  به خارج از کشور صادر شده که نسبت به 1395هشت ماهه نخست سال ی طروشنایی 

امارات  وزنی روبرو بوده است، و پنج بازار هدف صادراتی شامل  د با کاهشدرص 25و از نظر ارزشی  درصد

عمده دلیل کاهش صادرات این بخش، بوده است.  متحده عربی ،عراق، آذربایجان ،افغانستان ،  ارمنستان

 تضعیف تولید به دلیل واردات بی رویه چراغهاي بی کیفیت می باشد.

)، 21/0( آذربایجان)، 3)، عراق(1( اماراتهدف این گروه عبارتست از:  رهايارزش اقالم صادراتی به بازا 

هزار تن انواع سوئیچ،  6/0میلیون دالر به وزن 7/8میلیون دالر همچنین طی این مدت ) 18/0افغانستان(

)، 7/0چین (، )1/1(عراق  )،5اوگاندا به ارزش(تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به کشورهاي 

    میلیون دالرصادر شده است. ) 31/0)،  اندونزي(46/0افغانستان(
 

  ) پنج بازار عمده هدف صادراتی سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی) پنج بازار عمده هدف صادراتی سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی77جدول(جدول(
    13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طی  هشت ماهه نخست سال طی  هشت ماهه نخست سال 

ش: میلیون دالر                             ش: میلیون دالرارز   ارز
  وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  

  

 
 
 
 

ماهه نخست  8سیم وکابل در   پنج بازار هدف انواع
 1395سال

ماهه نخست 8پنج بازارهدف انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی  در 
 1395سال

 کشور
 ارزش

 کشور
 ارزش

ماهه  8
 95سال 

ماهه 8
 94سال 

 درصد تغییر
ماهه 8

 95سال 
ماهه سال  8

94 
 درصد تغییر

 53 6/19 30 عراق 46 41 60 افغانستان

 55 6/3 6/5 فغانستانا 118 22 48 عراق

 -3/26 7/5 2/4 سوریه 887 77/0 6/7 سوریه
 48 3/3 9/4 آفریقاي جنوبی -57 3/2 97/0 ترکمنستان

 58 2/1 9/1 سودان 4250 02/0 87/0 عمان
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درصد از کل انواع تابلو و  90درصد از کل انواع سیم و کابل و 7/84، 1395طی هشت ماهه نخست سال 
 بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول فوق صادر شده اند.  5عتی به تجهیزات برق صن

 
 
 
 
 
 

  مشکالت فراروي تولید و صادرات گروه برق و الکترونیک : مشکالت فراروي تولید و صادرات گروه برق و الکترونیک : 
) سختی رقابت با تولیدکنندگان چینی و ترکی به لحاظ قیمت و تنوع تولیدات براي ماندگاري در 1

 ادراتیبازارهاي موجود و نفوذ به بازارهاي جدید ص
) عدم برخورداري شرکت هاي تولیدي و صادراتی ذیربط از برندهاي معتبر شناخته شده و عدم تعامل با 2

 صاحبان برندهاي جهانی
 ) مشکالت ناشی از  باالرفتن قیمت مواداولیه بدلیل افزایش قیمت ارز3
ابراتی و الکترونیکی در ) تبعات ناشی از اثرات تحریم هاي اخیر بین المللی در اجراي پروژه هاي مخ4 

خارج از کشورکه در صدور محصوالت و اقالم گروه مربوط بسیار تاثیر گذار بوده است که خوشبختانه با 
 توافق اخیر شرایط رو به بهبودي پیش بینی می شود.

 ) عدم دریافت مطالبات شرکتها از وزارت نیرو5
 ت) عدم تخصیص کمکهاي فاینانس از سوي بانک توسعه صادرا6
 ) مشکالت دریافت تسهیالت ریالی از بانکها7 

ها که تاثیر مستقیم بر روي قیمت تمام شده محصول نهایی و غیر رقابتی شدن آنها با ) هدفمندي یارانه8
 محصوالت مشابه خارجی در سایر بازارهاي هدف داشته است.

 

شدید در بنادر که مانعی بر  ) فقدان زیرساختها و تجهیزات مناسب با تجارت خارجی ایران و ترافیک9
 سرراه سرعت گرفتن فرآیند صادرات به شمار می رود. 

 

  پیشنهادات و راهکارهاي اجرایی: پیشنهادات و راهکارهاي اجرایی: 

انجام اقدامات الزم درخصوص ارتقاي کیفیت محصوالت و کاهش قیمت تمام شده و تقویت زیرساختهاي -

رویدادهاي بین المللی در داخل الزم براي توسعه صادرات نظیر شرکت در نمایشگاههاي تخصصی و سایر 

 و خارج از کشور در مواجهه با سایر رقباي بزرگ در کشورهاي هدف و سایر کشورها

 کنترل مبادي ورودي و جلوگیري از ورود مواد اولیه نامرغوب و فاقد استانداردهاي بین المللی -

 تسریع در پرداخت مطالبات تولید کنندگان از شرکت توزیع و توانیر -

 جدید نظر و بازنگري در جهت تعدیل ضرایب مالیاتی و بخشودگی مالیاتی براي واحدهاي واجد شرایطت -

 اعطاي تسهیالت بانکی به بخش صنعت با نرخ بهره پایین -

 توسعه و تجهیز زیرساختهاي بندري جهت سهولت در بارگیري، تخلیه ،.... و ترخیص کاال در گمرك  -

ی فعال در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی بازرگانی ج.ا. ایران در سازماندهی بخش هاي بازرگان -

  کشورهاي هدف
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 �سا�ی و �وشاک��وه 
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ساجی  صنایع ن الم عمده  ق ف و ا ستبا ش د ت فر صادرا ت  ضعی صه تحلیل آماري و ساجی خال صنایع ن الم عمده  ق ف و ا ستبا ش د ت فر صادرا ت  ضعی صه تحلیل آماري و   خال

سال    ت  س ت ماهه نخ ش سال طی ه ت  س ت ماهه نخ ش 13طی ه 9513 95  

  

  

  

  

  125125//88یلیون دالر و حـدود  یلیون دالر و حـدود  مم  714714//11عملکرد صادرات کاالهاي زیرمجموعه این گروه در دوره مورد بررسی عملکرد صادرات کاالهاي زیرمجموعه این گروه در دوره مورد بررسی 

  درصـد درصـد 1515//11از نظـر وزنـی  از نظـر وزنـی  و و   درصـد درصـد   44//22  تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشـی تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشـی هزارهزار

  شود.شود.،به تفصیل توضیح داده می،به تفصیل توضیح داده میافزایشافزایشمی دهد البته علت این می دهد البته علت این   نشاننشان  افزایشافزایش

  
    

  

  

  

                                    

  

 گروه کاالیی
سهم از کل  درصد تغییرات 1394ماهه سال  8 1395ماهه سال  8

ت گروه صادرا
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش (درصد) 

 7/28 7/1 -7/5 2/35 2/217 8/35 7/204 فرش ماشینی و موکت

 5/26 9/24 6/16 7/53 5/162 1/67 5/189 نساجی

 1/28 4/9 5/20 2/3 3/166 5/3 4/200 فرش دستباف

 4/8 3/13 -4/13 5/10 2/69 9/11 9/59 کفش

 1/4 2/28 -8/15 9/3 8/34 5 3/29 وت بلو، کراست و چرم

 2/4 -7/10 -9/13 8/2 2/35 5/2 3/30 پوشاك

 100 1/15 2/4 3/109 2/685 8/125 1/714 جمع کل

 ���را �یان �ش  

 ر� ��وه �نا� �سا�ی و �وشاک    
  

  13951395عملکرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجی طی  هشت ماهه سال عملکرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجی طی  هشت ماهه سال 

  مشابه سال قبلمشابه سال قبل  و مقایسه آن با مدتو مقایسه آن با مدت

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر
  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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  فرش دستباف :فرش دستباف :  

  13951395سال سال هشت ماهه نخست هشت ماهه نخست   طی طی توجه به میزان صادرات فرش دستباف توجه به میزان صادرات فرش دستباف با با       

میلیون دالر و عملکرد وزنی میلیون دالر و عملکرد وزنی 202000//44گردد ارزش صادرات فرش دستبافگردد ارزش صادرات فرش دستبافمیمی  مالحظهمالحظه

هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته   33//55صادرات محصول مذکور صادرات محصول مذکور 

    داشته است.داشته است.  افزایشافزایشدرصد درصد 99//44درصد از نظر ارزشی و از نظر وزنیدرصد از نظر ارزشی و از نظر وزنی  2020//55
  

عمده ترین دلیل افزایش صادرات این کاال، پس از برجام صادرات فرش دستباف به مقصد ایاالت عمده ترین دلیل افزایش صادرات این کاال، پس از برجام صادرات فرش دستباف به مقصد ایاالت 

  می باشد.می باشد.  13941394کا صورت پذیرفته است که بازار جدیدي نسبت به سال کا صورت پذیرفته است که بازار جدیدي نسبت به سال متحده آمریمتحده آمری
  

  
  
  
  

  کمک به تبلیغات فرش ایرانیکمک به تبلیغات فرش ایرانی--11

  جلوگیري از خروج طرح ها و مواد اولیه مرغوب ایرانی به کشورهاي رقیبجلوگیري از خروج طرح ها و مواد اولیه مرغوب ایرانی به کشورهاي رقیب  --22

  ایجاد پایانه هاي صادراتی فرش دستبافایجاد پایانه هاي صادراتی فرش دستباف  --33

  هدف هدف تحلیل بازارهاي تحلیل بازارهاي   --44

  ثبت جهانی نقشه هاي ایرانیثبت جهانی نقشه هاي ایرانی  --55
  

  ::  فرش ماشینی و موکتفرش ماشینی و موکت

سال سال هشت ماهه نخست هشت ماهه نخست طی طی با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام شده با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام شده 

میلیون میلیون 204204//77و موکت و موکت   گردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماشینیگردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماشینیمالحظه میمالحظه می  13951395

هزار تن بوده است که نسبت به هزار تن بوده است که نسبت به   3535//88  دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکوردالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 8

1395 

 (میلیون دالر)

ماهه نخست سال  8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 فرش دستباف

 <2/502/0100% ایاالت متحده

 4/208/193 لبنان

 -4/19287/30 آلمان

 -9/188/257/26 ماراتا

 6/136/81/58 پاکستان

 

  پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات فرش دستبافپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات فرش دستباف
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درصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی   11//77و و کاهش کاهش   رصد از نظر ارزشیرصد از نظر ارزشیدد  55//77مدت مشابه سال گذشتهمدت مشابه سال گذشته

  داشته است.داشته است.  افزایشافزایش

نیز نیز   و فضاي صادراتیو فضاي صادراتی  صادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییري نیافته است که البته شرایطصادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییري نیافته است که البته شرایط

  است.است.  نداشتهنداشتهنسبت به سال قبل نسبت به سال قبل   محسوسیمحسوسی  تغییرتغییر

  

  

  

  

  

  نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمینظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی  ••

  

  نسـاجی :نسـاجی :

سـال  سـال  هشـت ماهـه نخسـت    هشـت ماهـه نخسـت      طـی  طـی  جـام شـده   جـام شـده   با توجه به میزان صادرات نسـاجی ان با توجه به میزان صادرات نسـاجی ان 

میلیـون دالر و عملکـرد   میلیـون دالر و عملکـرد   189189//55مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسـاجی مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسـاجی 13951395

هزارتن بوده است کـه نسـبت بـه مـدت     هزارتن بوده است کـه نسـبت بـه مـدت     6767//11وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر 

  افـزایش افـزایش درصـد از نظـر وزنـی    درصـد از نظـر وزنـی    2424//99درصد از نظر ارزشی و درصد از نظر ارزشی و 1616//66مشابه سال گذشته مشابه سال گذشته 

  داشته است.داشته است.

ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کیسه هاي پلی پروپیلن به افغانستان ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کیسه هاي پلی پروپیلن به افغانستان یکی از عمده یکی از عمده 

دت مشابه سال قبل بوده است و همچنین رکود و کاهش تقاضاي داخلی باعث گردیده دت مشابه سال قبل بوده است و همچنین رکود و کاهش تقاضاي داخلی باعث گردیده عراق نسبت به معراق نسبت به م

  که تولیدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.که تولیدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 8

1395 

 (میلیون دالر)

ال  ماهه نخست س8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

فرش ماشینی و 

 موکت

 -6/837/898/6 افغانستان

 2/73706/4 عراق

 -4/95/153/39 ترکمنستان

 -8/69/86/23 پاکستان

 -7/33/49/13 چین

 

 پیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکتپیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکت
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اولیه مورد نیاز واحدهاي اولیه مورد نیاز واحدهاي نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی و تعیین سهمیه موادنظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی و تعیین سهمیه مواد  --11

  نساجی         نساجی         

  الیاف پلی استر در ترکیهالیاف پلی استر در ترکیه  SSaaffee  gguuaarrddحل مسائل بین المللی نظیر حل مسائل بین المللی نظیر   --22

  
  

  پوشـاك:پوشـاك:

سال سال هشت ماهه نخست هشت ماهه نخست   طیطیبا توجه به میزان صادرات پوشاك انجام شده با توجه به میزان صادرات پوشاك انجام شده       

میلیون دالر و میلیون دالر و   3030//33گردد عملکرد ارزش صادرات پوشاك بالغ بر گردد عملکرد ارزش صادرات پوشاك بالغ بر مالحظه میمالحظه می13951395

هزارتن بوده است که نسبت به مدت هزارتن بوده است که نسبت به مدت   22//55صادرات محصول مذکور،صادرات محصول مذکور،  عملکرد وزنیعملکرد وزنی

درصد کاهش درصد کاهش 1010//77درصد و از نظر وزنیدرصد و از نظر وزنی  1313//99مشابه سال گذشته از نظر ارزشیمشابه سال گذشته از نظر ارزشی

نیز نیز   ،،بیشتر معطوف به رکود داخلی و کاهش تولید کارگاههابیشتر معطوف به رکود داخلی و کاهش تولید کارگاهها  داشته است کهداشته است که

  ناامنیهاي بازار عراق می باشد.ناامنیهاي بازار عراق می باشد.

  

  

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 8

1395 

 لیون دالر)(می

ماهه نخست سال  8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 محصوالت نساجی

 855/693/22 عراق

 8/421/291/47 افغانستان

 -4/119/197/42 ترکیه

 3/98/53/60 آذربایجان

 7/79/34/97 تاجیکستان

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجیپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجی
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    جلوگیري از قاچاق پوشاك به خصوص پوشاك نامرغوب ارزان قیمتجلوگیري از قاچاق پوشاك به خصوص پوشاك نامرغوب ارزان قیمت  --11

  برند سازيبرند سازي  --22

  تبلیغات پوشاك اسالمی تبلیغات پوشاك اسالمی   --33

  آموزش و توجه در زمینه صنعت مدآموزش و توجه در زمینه صنعت مد--44

  
  
  

  

  چـرم :چـرم :

مالحظـه  مالحظـه  13951395سـال  سـال  هشت ماهه نخست هشت ماهه نخست طی طی با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده 

میلیـون دالر و عملکـرد وزنـی صـادرات     میلیـون دالر و عملکـرد وزنـی صـادرات     2929//33میگردد عملکرد ارزش صـادرات ایـن کـاال   میگردد عملکرد ارزش صـادرات ایـن کـاال   

درصـد از  درصـد از  1515//88سبت به مدت مشابه سال گذشتهسبت به مدت مشابه سال گذشتههزار تن بوده است که نهزار تن بوده است که ن55محصول مذکور محصول مذکور 

  داشته است.داشته است.  افزایشافزایشدرصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی 2828//22کاهش و کاهش و   نظر ارزشینظر ارزشی
  

  

 کشور هدف اصلی5 شرح کاال

ت سال ماهه نخس8

1395 

 (میلیون دالر)

ماهه نخست سال  8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 پوشاك

 5/173/154/14 عراق

 -2/85/97/13 افغانستان

 9/07/06/28 قرقیزستان

 9/04/0125 ترکمنستان

 7/05/040 امارات

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاكپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاك
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  دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

افت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در روسیه و اکراین (یکی از بزرگترین بازارهـاي  افت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در روسیه و اکراین (یکی از بزرگترین بازارهـاي    ))11

  مصرف چرم می باشند)مصرف چرم می باشند)

  کاهش شدید کیفیت پوست داخلیکاهش شدید کیفیت پوست داخلی  ))22

  هش صادرات و  وت بلوي سبک به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهاي خریدارهش صادرات و  وت بلوي سبک به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهاي خریدارکاکا  ))33

اصلی ترین دلیل کاهش، نرخ پایه صادراتی وت بلو است که منجـر گردیـده ارزش صـادرات بـه     اصلی ترین دلیل کاهش، نرخ پایه صادراتی وت بلو است که منجـر گردیـده ارزش صـادرات بـه       ))44

  شدت افت داشته باشد در صورتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیري دیده می شود.شدت افت داشته باشد در صورتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیري دیده می شود.

  
  

    

  
  

  به روز نمودن ماشین آالتبه روز نمودن ماشین آالت  --11

  جهت تولید چرم مرغوبجهت تولید چرم مرغوبآموزش در آموزش در   --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 اصلی5 شرح کاال

ماهه نخست سال 8

1395 

 (میلیون دالر)

ماهه نخست سال  8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

وت بلو،کراست و 

 چرم

 5/76/33/108 پاکستان

 -7/65/134/50 هند

 4/69/31/64 ترکیه

 2/28/0175 اسپانیا

 -9/18/104/82 ایتالیا

  پیرامون رفع موانع صادرات چرمپیرامون رفع موانع صادرات چرم  ییپیشنهاداتپیشنهادات
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  کفش:کفش:
مالحظـه  مالحظـه  13951395سـال  سـال  هشت ماهـه نخسـت   هشت ماهـه نخسـت   طی طی با توجه به میزان صادرات کفش انجام شده با توجه به میزان صادرات کفش انجام شده 

میلیون دالر و عملکرد وزنـی صـادرات محصـول    میلیون دالر و عملکرد وزنـی صـادرات محصـول    5959//99میگردد عملکرد ارزش صادرات کفش میگردد عملکرد ارزش صادرات کفش 

از نظـر  از نظـر    درصـد درصـد 1313//44  که نسبت به مدت مشابه سال گذشتهکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  هزار تن بوده استهزار تن بوده است  1111//99  مذکورمذکور

  داشته است.داشته است.  افزایشافزایش  درصد درصد   1313//33و از نظر وزنی و از نظر وزنی کاهش کاهش   ارزشیارزشی

  دالیل کاهش صادرات کفش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:دالیل کاهش صادرات کفش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:

  مشکالت مربوط به خرید مواد اولیه از پتروشیمی ها که منجر به باال رفتن قیمت مواد اولیه میگردد.مشکالت مربوط به خرید مواد اولیه از پتروشیمی ها که منجر به باال رفتن قیمت مواد اولیه میگردد.  --11

ش وزنی بیانگر صادرات کاالهاي با قیمت پایین تر می باشد (به دلیل فروش ریالی و باال رفتن نـرخ  ش وزنی بیانگر صادرات کاالهاي با قیمت پایین تر می باشد (به دلیل فروش ریالی و باال رفتن نـرخ  افزایافزای  --22

  دالرر و ....)دالرر و ....)
  

  
  
  
  
  
  
  

  افزایش بازارهاي کفش به جز عراقافزایش بازارهاي کفش به جز عراق  --11

رفع مشکل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن رفع مشکل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن   --22

  محترم بازرگانی ایران در عراقمحترم بازرگانی ایران در عراق

  اشین آالتاشین آالتبه روز نمودن مبه روز نمودن م--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 صادراتیبرندسازي در صنعت کفش صادراتی--66

  کفش حاللکفش حالل--77
  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 8

1395 

 (میلیون دالر)

ماهه نخست سال  8

1394 

 (میلیون دالر)

 درصد تغییرات

 کفش

 -7/311/399/18 عراق

 3/187/114/56 افغانستان

 -2/55/55/5 آذربایجان

 -22/35/37 ترکمنستان

 8/05/060 گرجستان

  پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات کفشپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات کفش
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  ::نکته کلیـدينکته کلیـدي

صنایع دستی ایران از جمله فرش دستباف نفیس کشورمان یکی از مزیت هاي بالقوه صادراتی براي کسب صنایع دستی ایران از جمله فرش دستباف نفیس کشورمان یکی از مزیت هاي بالقوه صادراتی براي کسب 

  توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباشد:توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباشد:  عایدات ارزي قابلعایدات ارزي قابل

واگذاري مدیریت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی ذیربط با نظارت واگذاري مدیریت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی ذیربط با نظارت --11

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگري و  وزارت امور خارجهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگري و  وزارت امور خارجه

یشگاه هاي موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع یشگاه هاي موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع حمایت جدي دولت از راه اندازي و توسعه فروشگاه ها و نماحمایت جدي دولت از راه اندازي و توسعه فروشگاه ها و نما--22

  دستی ایران در بازارهاي خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزيدستی ایران در بازارهاي خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزي

  اعزام هیات هاي تجاري تخصصی صنایع دستی به بازارهاي هدفاعزام هیات هاي تجاري تخصصی صنایع دستی به بازارهاي هدف--33

اال در دست اال در دست تدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع دستی کشور که در دفتر توسعه صادرات کتدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع دستی کشور که در دفتر توسعه صادرات ک--44  

  تدوین است.تدوین است.
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  منابع و مأخذ : منابع و مأخذ : 

      ((TTIISS))اطالعات آماری ���ه بندی �ده د��ر ��� ر�ی �جاری سازمان اطالعات آماری ���ه بندی �ده د��ر ��� ر�ی �جاری سازمان   --

� آ�س ال��رونی�ی  � آ�س ال��رونی�ی  ))     (London Metal Exchange�ورس ف��ات �ندن�ورس ف��ات �ندن  --
www.lme.com www.trademap.org   

ک�ھای ذ�صالح و ����ر ذ��ط  -- ���ن � و �ش
ک�ھای ذ�صالح و ����ر ذ��طاطالعات آماری ا ���ن � و �ش
  اطالعات آماری ا

  ، �نا� د��ی و ��دش��ی، �نا� د��ی و ��دش��یاطالعات آماری سازمان ��راث ���ن�یاطالعات آماری سازمان ��راث ���ن�ی  --

  اطالعات آماری  �عاونت ع��ی و �ناوری ریا�ت ���رم ���وری اطالعات آماری  �عاونت ع��ی و �ناوری ریا�ت ���رم ���وری   --

  
  واحد تهیه کننده: واحد تهیه کننده: 

  سازمان �و��ه �جارت ا�انسازمان �و��ه �جارت ا�ان  �و��ه صا�ات�و��ه صا�ات�وزه �عاونت �وزه �عاونت   --د��ر �و��ه صا�ات کاالد��ر �و��ه صا�ات کاال          --

  اند :اند :گزارش همکاري نمودهگزارش همکاري نمودهکه درتحلیلکه درتحلیلکارشناسیکارشناسیگروهگروه
  

  ��وه �شاورزی ��وه �شاورزی     �ناس�ناس؛ کار؛ کار  زار�یزار�ی�ناب آ�ی �ناب آ�ی   --

یی  ��زع�ی��زع�ی  �ناب آ�ی�ناب آ�ی        -- یی؛ کار�ناس ��وه �نا� �ذا   ؛ کار�ناس ��وه �نا� �ذا

کانیک           ان ان ؛ کار�ناس؛ کار�ناس  و خا�دیانو خا�دیان  ا�د �واها�د �واه  ،،  �حان�حان    ھاھاخا�� خا��   -- کانیک         ��وه �ق وم   ��وه �ق وم

                                              و �نا� �عد�یو �نا� �عد�ی��وه �عدن  ��وه �عدن    رئ�سرئ�س؛؛  م��یم��ی�رکار خا�م  �رکار خا�م    --

                                  و ���یاییو ���یایی  �رکار خا�م �طایی: کار�ناس  ��وه ��رو���ی�رکار خا�م �طایی: کار�ناس  ��وه ��رو���ی  --

                                                                                                                                                                                                                              کار�ناس کاال�ی دا�ش بنیان، دارو ، ����زات �ش�ی  و آزما��یکار�ناس کاال�ی دا�ش بنیان، دارو ، ����زات �ش�ی  و آزما��ی  �رکار خا�م ز�ا �ا�ی :�رکار خا�م ز�ا �ا�ی :  --

���ودی  آرایی :آرایی :وصفحهوصفحه،طراحی ،طراحی   تنظیمتنظیم
���ودی�یال 
                                              �یال 

  تماس با ما:تماس با ما:

wwوب سایت : وب سایت :                                             ۲۲۶۶۲۵۵۳۲۲۶۶۲۵۵۳��س: ��س:                                                 ۲۱۹۱۲۳۸۴۲۱۹۱۲۳۸۴  ––  ۲۲۶۶۴۰۶۵۲۲۶۶۴۰۶۵ت��ن : ت��ن :           --   ww ww .. tt pp oo .. ii rr    
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