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 معاونت توسعه صادرات

 دفتر توسعه صادرات کاال

 1395ماه مهر
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 تجارت خارجی در یک نگاه

  میلیون دالر 24657و   هزار تن 72245  :1395میعانات گازی کشور طی هفت ماههصادرات کاال با احتساب  

 درصد از نظر ارزشی افزایش 4و   رصد از لحاظ وزند 31.5:    تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل   

 1952 گواز طبیعوی مواید شوده بوه ارزش     ، میلیوون دالر  4050 پنج قلم عمده صادراتی: میعانات گازی به ارزش 

میلیون دالر، روغن های سبک و فراورده های نفتوی بوه    888 میلیون دالر، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی

  میلیون دالر 694 ون دالر، پروپان ماید شده به ارزشمیلی 828 جز بنزین

 4438  پنج بازار نخست صادراتی کشور : چین بامیلیوون دالر ، عورا       3887 میلیون دالر ، امارات متحده عربی

میلیون دالر  . 1958 میلیون دالر و جمهوری کره 2505 میلیون دالر ، ترکیه 3509

  درصد   66 : سهم این بازارها از کل صادرات

  : درصد کاهش داشته است.  21دالر  که نسبت به مدت مشابه سال قبل  341متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی

 میلیون دالر  24051  هزار تن به ارزش 18728:    1395واردات کشور طی هفت ماهه   

 ر ارزش کاهشدرصد از نظ 0.1و   درصد از نظر وزن 7:  تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

    میلیوون   534 میلیوون دالر، لوبیوا سوویا  بوه ارزش     679پنج قلم عمده وارداتی به کشور : ذرت داموی بوه ارزش

میلیون دالر و وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی  498سواری میلیون دالر، قطعات خودرو508دالر،برنج به ارزش 

میلیون دالر    407

 میلیوون دالر ،   4098 میلیون دالر ، اموارات متحوده عربوی    5711 ین با ارزشپنج مبدا بزرگ وارداتی کشور : چ

  میلیون دالر 1275 میلیون دالر و آلمان  1555 میلیون دالر ، ترکیه 1885 جمهوری کره 

   درصد   60کشور مذکور از کل واردات :   5سهم

  درصد افزایش 7.6ت مشابه سال قبل  دالر ؛ تغییرات نسبت به مد 1284تن کاالی وارداتی : هر متوسط قیمت 

 95ارزش هفت ماهه  

 )میلیون دالر(

 94ارزش هفت ماهه 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

24657236334 صادرات غیر نفتی) کاال و میعانات گازی(

18655192543- (صادرات غیر نفتی) بدون میعانات گازی

24051240760.1- واردات کاال

48708477092 تجارت کل

606443-237 تراز تجاری ) با احتساب میعانات گازی( 
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 فصل اول 

 

 صادرات کاال
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 به تفکیک بخش های عمده 1395صادرات غیر نفتی طی هفت ماهه  

 ارزش: ميليون دالر   وزن: هزار تن        

 

 تغییرات درصد 1394هفت ماهه    1395هفت ماهه  

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 :صادرات غیر نفتی 
72245 24657 54952 23633 31.5 4 

1031440505911282174.543.6 میعانات گازی                      

16447753414109820516.68- پتروشیمی                      

883219524210155811025 گاز طبیعی                     

19182834418021833860.1 صنعت                       

6183716617-10 فرش و صنایع دستی                      

2526192221392048186- كشاورزی                      

14938672105554974235 معدن                      

 ار صادرات به تفكیك بخشها بر اساس گروه بندی سازمان توسعه تجارت توجه :آم
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 1395صادرات غیر نفتی  بدون احتساب  خدمات طی هفت ماهه  

 
 ارزش:میلیون دالر                                                                                                                  

 عملكرد هدف كل سال
درصد تحقق نسبت به 

 1395اهداف كل سال 

درصد تحقق نسبت به 

اهداف هفت ماهه  

1395 

50000  24657 49 84 

 ماخذ: آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ايران     

 

 

 

 

 1395نمودار مقایسه اهداف با عملکرد صادرات طی هفت ماهه  

 

  ارزش:ميليون دالر
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 1395عمده صادراتی در هفت ماهه سال  ده قلم 

 

رتبه در 

هفت 

 95ماهه 

 عنوان كاالها

ارزش صادرات در 

 95هفت ماهه 

 ) میلیون دالر(

درصد سهم 

ارزشی از كل 

 صادرات

 قیمت پایه

 ) هر تن به

 دالر(

درصد تغییرات 

قیمت پایه نسبت 

 94به هفت ماهه 

 درصد تغییرات

ارزش نسبت به  

 94هفت ماهه 

 44 -18 393 16.4 4050 ات گازی میعان 1

 25 -40 221 7.9 1952 گاز طبیعی ماید شده  2

3 
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی 

 شكل ماید شده 
888 3.6 484 42- 28- 

 117 -48 364 3.4 828 روغنهای سبک و فرآورده ها بجز بنزین 4

 -27 -27 357 2.8 694 پروپان ماید شده 5

6 
ن گرید فیلم با چگالی کمتر از پلی اتیل

 % بجز نوع پودری94
517 2.1 1154 6- 26- 

7 
محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج تخت 

 فقط گرم نوردشده. بصورت طومار 
502 2.0 635 13- 12- 

 -10 -21 250 1.9 469 اوره حتی به صورت محلول در آب 8

 -13 -15 194 1.9 460 متانول 9

 -24 -24 381 1.8 454 ه بوتان ماید شد 10

-29 339 44 10814 جمع ده قلم  10 
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 1395اقالم عمده صادراتی  بر اساس کدهای چهار رقمی طی هفت ماهه   

 
رتبه در 

 هفت ماهه 

95  

ارزش صادرات در  عنوان كاالها كد تعرفه

  95هفت ماهه  

 ) میلیون دالر(

درصد سهم 

ارزشی از 

 ات كل صادر

 درصد تغییرات

ارزش نسبت به 

 94هفت ماهه  

1 270944 16.4 4050 میعانات گازی 

2 2711)...44 16.2 3996 گازهای نفتی ) پروپان و بوتان و 

3 39016 6.6 1632 پلیمرهای اتیلن- 

4 271033 5.0 1242 روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی 

5 290217 3.1 755 قوی )بنزن ، پارازایلین..(هیدروکربورهای حل- 

6 2905)...2 2.9 720 مشتقات هالوژنه )متانول و 

7 0802)...4 2.3 565 میوه های سخت پوست) پسته، بادام و 

8 720813 2.1 526 محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد- 

9 31027 2.0 492 کودهای معدنی و شیمیایی، ازته- 

10 271346 1.7 425 ر نفتقی- 

 17 58 14403 جمع ده قلم 
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 1395صادرات به تفکیک فصول عمده کتاب مقررات طی هفت ماهه  

 
رتبه در 

هفت ماهه  

95  

ارزش در هفت  عنوان فصل

  95ماهه  

 ) میلیون دالر(

درصد سهم 

ارزشی از كل 

 صادرات 

 درصد تغییرات

ارزش نسبت به 

 94اهه  هفت م

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

 های معدنی محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم
11384 46.2 50 

 -3 10.6 2606 مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد - 39فصل   2

 -13 7.8 1921 محصوالت شیمیایی آلی - 29فصل   3

 14 6.1 1507 هن و فوالدچدن، آ - 72فصل   4

 1 4.2 1041 های خوراکی؛ پوست مرکبات  میوه - 08فصل   5

 41 2.1 526 سنگ فلز، جوش و خاکستر - 26فصل   6

 -7 2.0 492 کوووووودهوا - 31فصل   7

 -15 1.9 458 نمک؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان - 25فصل   8

 522 1.7 427 مس و مصنوعات از مس - 74فصل   9

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

 طبیعی
400 1.6 11- 

 24 84 20761 جمع ده قلم

 بر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ايران TISماخذ: سيستم 
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 1395مهمترین بازارهای هدف  کاال طی هفت ماهه سال  

 

هفت رتبه در 

  95ماهه 
 ورنام كش

هفت ارزش صادرات در 

 95ماهه 

 ) میلیون دالر(  

درصد سهم ارزشی 

 از كل صادرات

 درصد تغییرات

هفت ارزش نسبت به 

 94ماهه 

 -2 18.0 4438 چین 1

 -17 15.8 3887 امارات متحده عربی 2

 -2 14.2 3509 عرا  3

 11 10.2 2505 ترکیه 4

 786 7.9 1958 جمهوری کره  5

 -1 6.5 1596 هند 6

 -12 5.5 1350 افغانستان 7

 -25 2.7 670 ژاپن 8

 22 1.7 429 پاکستان 9

 83 1.6 392 عمان 10

 4 84 20732 جمع ده كشور

               

 .درصد سهم ارزشی ، از رقم صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی استفاده شده است برای محاسبه *
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 1394-1395 به تفکیک رروه های اقتصادی طی هفت ماهه  ساههای صادرات کاال

 
   1395هفت ماهه      1394هفت ماهه   درصد تغییرات

 صادرات
 وزن ارزش

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزارتن(

 OICهمكاری اسالمی  37575 14511 24143 11512 56 26

 ECOسازمان همكاری اقتصادی  14891 5950 5944 3532 151 68

 PGCCشورای همكاری خلیج فارس  11872 4453 7741 3736 53 19

 CISکشورهای مستقل مشترك المنافد  2818 1249 2369 1098 19 14

 EUاتحادیه اروپا  1040 905 726 816 43 11

41 165 339 584 478 1545 
کشورهای عضو همكاری جنوب شر  آسیا 

ASEAN 

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

 

 

 1394-1395نمودار صادرات کاال به تفکیک رروه های اقتصادی طی  هفت ماهه  ساههای 

 
 ارزش: ميليون دالر                                                                                                                                                                                    
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 1395صادرات کاال به تفکیک بازارهای پیرامونی  طی هفت ماهه  
 

 بازارهای پیرامونی

 ارزش در 

هفت ماهه  

95 

 ) میلیون دالر(

درصد سهم از كل 

 *صادرات 

درصد سهم از كل 

صادرات به 

 یرامونیبازارهای پ

درصد تغییرات ارزشی 

هفت ماهه  نسبت به 

1394 

 كشورهاي عربی

 PGCC 4453 18.1 30.9 21شورای همكاری خلیج فارس   

 -3 25.6 15 3687 یمن(-عراق-سوریه-اردن-)لبنانسایر كشورهای عربی 

 9 56.4 33 8140 جمع کشورهاي عربي

 

 -17 4 2.4 584 آسیای میانه 

 -7 0.7 0.4 99 اروپائی 

 96 3.9 2.3 566 قفقاز 

 14 8.7 5.1 1248 جمع کشورهاي مشترك المنافع 

 167 34.9 20.4 5036 سایر بازارهای پیرامونی )افغانستان،تركیه، پاكستان( 

 38 100 58.5 14424 جمع كل بازارهای پیرامونی 

 4 - 100 24657 جمع كل صادرات 

 ی گمرگ ج.ا.ايرانبر اساس آمار مقدمات TISماخذ: سيستم 

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

 

 نمودار درصد سهم ارزش صادرات کاال به تفکیک بازارهای پیرامونی 

 1395طی  هفت ماهه  
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 کشاورزی گروه 
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 اورزی کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه کشاورزي 

  1395ماهه سال  7طي 

 

 

 

 

 

ههزار تهن   2533بهه وزن  و   دالر  ونیلیم  1957به ارزش  1395ماهه سال  هفت یصادرات اقالم عمده کشاورزی ط زانیم

  19 یو بهه حاهاو وزنه   کهاهش داشهته    یرصد از نظر ارزشد 3 صورت پذیرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

 داشته است.  افزایشدرصد 

 

 
 

 

 مرتضی کاکاوند
 روه محصوالت کشاورزیگرییس 
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  1395سال   ماهه 7عملكرد صادرات اقالم عمده محصوالت کشاورزي طي 
 سال قبلمدت مشابه  و مقایسه آن با 

 وزن: هزارتن    رزش: میلیون دالرا                                                        

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394ماهه سال 7 1395ماهه سال  7

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 27 -4 1463 542 1863 521 میوه و تره بار

 0 4 62 543 62 563 و مغز پسته پسته

 -4 -1 141 382 135 379 ماصوالت حیوانی

 62 55 26 84 42 130 آبزیان

 -16 -9 57 121 48 110 کشمش

 5 2 )تن(57 85 )تن( 60 87 زعفران

 -4 -26 91 130 87 96 خرما

 7 -49 270 99 288 50 سیب زمینی

 -40 -30 5 20 3 14 گل و گیاه

 -62 -67 13 21 5 7 چای

 19 -3 2128 2027 2533 1957 جمع  اقالم عمده

 

 

 

 
 

 
میلیون دالر  و به  حااو   563از  حااو ارزش    95  ماهه سال7میزان عملکرد صادرات این ماصول طی            

و از   افزایش  درصد  4هزارتن گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از  نظر  ارزشی   62وزنی 

عمده بازارهای هدف صادرات این ماصول عبارتنداز: آحمان ، امارات ، هنگ کنگ داشته است. ن  تغییری نظر وزنی 

 ق و هند،عرا

 مخاطرات: در سال جاری  بدحیل میزان باالی  توحید آمریکا، قیمتهای جهانی پسته کاهش معنی داری داشته و 

پیش بینی  می گردد روند کاهشی ارزش صادرات علیرغم رشد مناسب وزنی صادرات این ماصول تا پایان سال 

 ادامه داشته باشد.

 پسته و مغز پسته

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

 زعفران، کشمش، سیب زمینی، خرما و ماصوالت آبزیان میباشند
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  :توسعه صادراتارایه راهكار جهت 

 صادرات ع رسانی موثر به صادرکنندگان در رابطه با منابع موجود بانکی و ضوابط و مقرراتاطال-

 با نرخ سود رقابتی ایجاد تنوع در تسهیالت اعطایی بانک ها-

 آن تسهیل گردد بازپرداختباشد و  زمان اعطای تسهیالت صادراتی متناسب با نیاز صادرکننده-

 جرای طرح هجینگ براساس نرخ ارز در بازار آزاد اقدام نمایدبانک توسعه صادرات ایران نسبت به ا-

 ارزیابی وثائق ملکی جهت پرداخت تسهیالت براساس قیمت های روز صورت پذیرد. -

 ضرورت توجه به ارتقاء بهره وری و افزایش راندمان توحید ماصول به منظور کاهش قیمت تمام شده ماصول صادرات -

 وط به سرمایه در گردش صادرکنندگان جهت خرید و تدارک ماصوالت صادراتی تسریع در تامین منابع مرب -

 ن به کشورهای عضو اتاادیه اروپا بعنوان یکی از بازارهای مهم خریدار ارری  جهت کاهش تعرفه ورود پسته ایپیگی -

فظ توجه به تبلیغات شاخص های کیفی ماصول پسته ایران در سال جاری و نیمه سال آینده برای ح -

 موقعیت و سهم کشورمان در بازارهای جهانی

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
  1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

  1394ماهه  سال   7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

پسته و مغز 

 پسته

 51.6 31 53 آحمان

    -8.7 46 42 امارات

 45.7 23 33.5 هنگ کنگ

 3.3 30 31 عراق

 -9.7 31 28 هند

 

 

 
 کشمش

 
 

هزار   48میلیون دالر و به لحاظ وزنی   110میزان صادرات کشمش از نظر ارزش   1395ماهه سال  7طی  

درصد  16از نظر وزنی درصد و  9تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی 

مارات ، عراق ، اسپانیا ،روسیه :  اعبارتنداز محصول نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع داشته است. کاهش

. علت اصلی کاهش ارزش صادرات این محصول مرتبط با کاهش ارزش قیمت پایه صادراتی  و و ترکیه

 .محصول کشمش ایران می باشد  همچنین کاهش قیمت کشمش ترکیه، به عنوان رقیب اصلی
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 جهت توسعه صادرات:ارایه راهكار

  ری، سورت و بسته بندی کشمش،فرآو  کارخانجات نمودن مدرن و تجهیز-

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

توسط استانهای تولیدی برای تامین بار صادراتی با قیمت های قابل   ایجاد کنسرسیوم صادراتی کشمش  -

 رقابت

آسانتر به بازارهای اروپایی و به منظور دسترسی  از جمله توزیع کشمش در خارج از کشور هایایجاد انبار -

 روسیه

 عدم مالحظه دستگاههای اجرایی در فرآیند صادرات این محصول -

 علل کاهش:

 از دست دادن بازار عربستان به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی -

 کاهش قیمت پایه صادراتی محصول کشمش -

 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
  1395ماهه سال 7

 ر()میلیون دال

  1394ماهه  سال   7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 کشمش

 45.6 15.8 23 امارات

    25.0 12 15 عراق

 244.0 2.5 8.6 اسپانیا

 100.0 2.4 4.8 روسیه

 -38.6 7 4.3 ترکیه

 آبزیان
           130از نظر ارزشی بمیزان   1395ماهه سال  7میزان صادرات انواع آبزیان طی 

هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه  42ن دالر و از نظر وزنی میلیو

  درصد افزایش  داشته است. 62زنی درصد و از نظر و 55سال قبل  از نظر ارزشی 

عراق ، ویتنام، کویت ،  ماصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع

 چین، تایلند  و امارات 

 

 :ادراتتوسعه ص ارایه راهكار جهت 

 .که منطبق با سلیقه بازارهای ختلف باشد بناوی بازاریابی و فرآوری و آوری عمل سیکل اصالح
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 میوه و تره بار

 
      میلیون دالر  و  به   521به ارزش   1395ماهه سال  7صادرات انواع میوه تازه طی 

 هزارتن  صورت پذیرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1863میزان 

درصد افزایش  یافته  27و  از نظر وزنی  کاهشدرصد   4گذشته از نظر ارزشی 

، امارات، عراق ماصول عبارتنداز:  نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع است.

 ترکیه ،آذربایجان  روسیه ،  افغانستان 

 

 علل کاهش:

 فزایش هزینه های حمل و نقل هوایی )داخلی و خارجی(ا -

 ل ارزمشکالت نقل و انتقا -

 ماصوالت صادراتیقت کارتن به منظور بسته بندی مشکالت مربوط به ورود مو -

صادرات انواع میوه از قبیل سیب درختهی، گهیالس، زردآحهو ،     بویژه درافزایش هزینه های بسته بندی   -

 انگور و ... میباشد.

کارشناسی برای حمایت از  مالحظه برخی دستگاههای دوحتی  در امور صادرات از طریق ابالغ ضوابط غیر -

 صادرات

 

 :جهت توسعه صادرات ارایه راهكار

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

 در تهران و مازندران در حال احداثماصوالت کشاورزی  پایانه های صادراتی فوری   بهره برداری  -

 ساختها جهت صادرات ماصول بصورت بسته بندیتوجه به ایجاد زیر  -

 جهت خرید کانتینر های یخچال دار یارانه دار تخصیص تسهیالت -

 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
  1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

  1394ماهه  سال   7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 میوه

 35.2 88 119 عراق

    -23.1 26 20 امارات

 211.1 4.5 14 انافغانست

 59.6 4.7 7.5 روسیه

 -90.7 54 5 ترکیه
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 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
  1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

  1394ماهه  سال   7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 تره بار

 -8.4 119 109 عراق

    -28.8 40 28.5 امارات

 -40.0 19 12 روسیه

 -69.2 14.6 4.5 افغانستان

 -80.0 20 4 پاکستان

 

 محصوالت حیوانی  
 

از  نظهر  ارزشهی بهه     1395ماهه سهال   7میزان صادرات ماصوالت حیوانی  طی 

هزار تن بوده است که در مقایسه  135میلیون دالر و  از حااو  وزنی   379میزان  

 کهاهش درصهد   4و از نظر وزنی   درصد   1با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 

داشته است. ماصوالت حیوانی شامل انهواع  حیوانهات زنهده، گوشهت، احشهاء      

ماصول  نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع خوراکی، روده، تخم مرغ و... می باشد.

 عراق،آحمان ،افغانستان ، حهستان،ترکیه و ایتاحیا عبارتنداز:

 نکته کلیدی
 

صا ماصوالت حیوانی نظیر مرغ ، تخم ) خصو در حال حاضر صادرکنندگان تخصصی کاالهای کشاورزی
ها در پرداخت تسهیالت بانکی و  های داخلی ناشی از مادودیت به دحیل افزایش هزینه مرغ ، روده و ...(

ها، در مسیر  عدم تامین ماحی به موقع سرمایه در گردش و اعمال مقررات دست و پاگیر برخی دستگاه
ماصوالت  هند. چاحش دیگر در مسیر توسعه صادرات انجام تعهدات صادراتی خود با مشکالتی مواج

الن های کالن صادراتی است. نگاه ک های توحیدی با سیاست ها و برنامه کشورمان عدم تطابق سیاست مذکور
و ضروری است دستگاههای  صادرات نمی باشد جوابگویتامین نیاز داخلی  دوحت به توحید با رویکرد صرف

خصوص تهیه برنامه جامع توحید صادرات ماور این ماصوالت اقدام متوحی بخش توحید کشاورزی در
 نمایند.

 

 زعفران 

 

 
 میلیون دالر و به حااو   87از نظر ارزش   1395ماهه سال   7صادرات زعفران طی    

و و از حاا  درصد  2تن بوده است. در مجموع صادرات زعفران از حااو ارزشی  60وزنی 

 ماصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا یبازارهامده ع یدهد.درصد افزایش نشان م5وزنی 

     افغانستان امارات، اسپانیا، چین،  هنگ کنگ و



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

 

 ارایه راهكار جهت توسعه صادرات:

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

 مناطقسورت و بسته بندی صادراتی در حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد و توسعه خطوط  -

 ماصول توحید

تخصصی شدن صادرات این ماصول مبتن بر سرمایه گذاری  تدارک ماصول ماصول صادراتی  در قاحب   -

 واحدهای صنعتی دارای  خطوط سورت، فرآوری و بسته بندی ماصول

 

 

 شرح کاال
 کشور هدف اصلی 5

  1395ماهه سال 7
 )میلیون دالر(

  1394ال  ماهه  س 7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 زعفران

 4.6 30.6 32 امارات

    2.9 17.5 18 اسپانیا

 10.3 7.8 8.6 چین

 47.0 1.4 6 هنگ کنگ

 47.1 3.4 5 افغانستان

 

 خرمـا

 
ماههه    7براساس آمار موجهود، میهزان صهادرات خرمهای تهازه و خشهک طهی        

ههزارتن    87دالر  و  از حاهاو وزنهی    میلیهون  96از حاهاو ارزشهی     1395سال 

 26بوده اسهت کهه نسهبت بهه مهدت مشهابه سهال گذشتههه  از حاهاو ارزش          

مههده عدرصههد کههاهش  داشههته اسههت.    4درصههد و  از حاههاو وزنههی حههدود  

هنهد ، قزاقسهتان ، ترکیهه ،     ماصهول عبارتنهداز:   نیه هدف صادرات ا یبازارها

 پاکستان و عراق
 

 علل کاهش:

 1395سال کاهش ماصول در  -

 و فرآوری باال رفتن قیمت تمام شده و هزینه های حجستیک ، بسته بندی -

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

 جهت توسعه صادرات: ارایه راهكار

 کشور برنامه ریزی جهت کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش عمر ناوگان حمل و نقل  -

 و برند بنگاهبرند ماصول  رویکرد برند سازی  با  -

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

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

                                             
میلیون دالر  و به حااو  50به ارزش   1395ماهه سال  7صادرات این ماصول طی 

هزارتن و بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر   288وزنی  

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

اق، ،  ترکمنستان ، کویت ، افغانستان  و عر ماصول عبارتنداز: نیهدف صادرات ا

 آذربایجان
 

 علل کاهش:

 از سوی گمرک ج.ا ایران کاهش یافته است. 1395قیمت پایه صادراتی در سال  -

 که بازار پسند نمی باشد. مختلف های اندازه در غیریکنواخت صدورماصوالت -

 ماصول داخلی قیمت و توحید شدید نوسانات -

 1394پرداخت یارانه صادراتی در سال  عدم اجرای هدفمند فرآیند -

 

 جهت توسعه صادرات ارایه راهكار

 پی در را بازار ثباتکه   داخلی بازار کنترل و ماصول توحید در هراستان سهم میزان تعیین   -

 داشت خواهد

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

  ف ضرورت دارد:بازارهای هد

وزارت جهاد  کشاورزی برنامه راهبردی و عملیاتی توحید سیب زمینی را برای تأمین مستمر  -

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

وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت حمایت نماید. بخشی از اراضی سیب زمینی کشور با 

 یابد.  بایستی به کشت اقالم و واریته های صادراتی اختصاص این ماصول درکنندگانصا

 

 چای  

میلیون دالر و به حااو    7از نظر ارزشی   1395ماهه سال  7طی  صادرات چای

هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی   5وزنی 

هدف  یمده بازارهاع اهش داشته است.درصد ک 62درصد و به حااو وزنی  67

     تاجیکستان، ازبکستان ، ترکیه و ترکمستان ماصول عبارتنداز: نیصادرات ا
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 علل کاهش:

 نیز را ماصول صادرات و داخلی بازار وضعیت آن توجه قابل حجم که کشور به ماصول گسترده قاچاق -

 .است مخدوش نموده

 لماصو این برای صادراتی بازارهای مادودیت -

 صادرات بازارهای در آن قیمت ثبات عدم و خشک چای گمرکی تعرفه بودن باال -

عدم کنترل الزم درخصوص توزیع و عرضه چای سنواتی توسط  سازمان چای کشور که منجر به کاهش  -

 شدید کیفیت ماصول صادراتی شده است

 

 

 جهت توسعه صادرات ارایه راهكار

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

 ویژگیهای مناصر بفرد چای ایرانی

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

 بعنوان یک صنعت ارزآور و استراتژیک در بخش کشاورزی

نداردهای بندی این ماصول در چارچوب استاهدایت برنامه های توحید، فرآوری و بسته -

 صادراتی

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

 باث توحید و فرآوری

کمک به جلب سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و توحیدکنندگان به  -

 ایجاد ارزش افزوده چای ایرانی برای ارتقای عایدات اقتصادی آن

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

سال، از فرآیند  2سنواتی در انبارها به حداقل  رسیده و چای سنواتی بیش از چای 

 صادرات حذف شود.

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

 برای صادرات توافقی چای

چای برای افزایش کیفی فرآیند داشت و برداشت ماصول با قابلیت  کمک به باغداران -

 صادرات
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 گل و گیاه 
میلیون   14از نظر ارزشی  1395ماهه سال  7طی  گل و گیاهان زینتی  صادرات

 هزار تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه   3دالر و به حااو وزنی 

 40نی درصد و به حااو وز 30سال قبل از نظر ارزشی 

ماصول  نیهدف صادرات ا یمده بازارهاع درصد کاهش داشته است  

 ترکمنستان ،عراق ،ویتنام ،آذربایجان و افغانستان عبارتنداز:

 علل کاهش:

 هوایی حمل کرایه نرخ باال بودن -     

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

و  مشترك استراتژي یک از عدم پیروي و جهانی بازارهاي به ایرانی صادرکنندگان انفرادي ورود -

 هدفمند

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

 جهانی

 :جهت توسعه صادرات ارایه راهكار

 و صادرات گل و گیاه کشور ایجاد شبکه منسجم زنجیره تامین در واردات،توحید-1

 تقویت شبکه حمل و نقل سریع و مکانیزه برای جمع آوری ماصول و صادرات آن-2

مدرن سازی زیرساختهای توحیدگل و گیاه نظیرگلخانه های نسل جدید برای توحید انبوه گل شاخه -3

 بریده

فرآیند توحید و  بسترسازی وحمایت دوحت برای مشارکت سرمایه گذاران و خریداران خارجی در-4

 صادرات گل و گیاه ایران

ضرورت تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر پایانه های صادراتی تهران و تنکابن بمنظورتامین نیاز  -5

 و روسیه  CISبازارهای مصرف درحوزه خلیج فارس،اروپا،

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

 مبادی اصلی توحید نظیر تهران،اصفهان،کرمان، شیراز و مشهد

در راستای ایجاد هاب توزیع گل و گیاه ایران به مناطق مختلف جهان  بخش دوحتی و خصوصیحمایت -7

 در کشورامارات و روسیه

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

 صادراتی کشور
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 خالصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ییگروه      صناعی غذا
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 خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه صنایع غذایي 

 1395هفت ماهه نخست سال 

 

 

 

 

% 2.9با کاهش  1394در مقایسه با سال  1395صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور طی هفت ماهه اول سال 

هزار تن دست  697% درصدی به 0میلیون دالر رسید. واز نظر وزنی بدون تغییر  1171.6  درصدی در ارزش ، به

 یافته ایم. 

*شایان ذکر است در صنعت غذایی کشور طی هفت ماهه امسال شش گروه محصوالت غذایی  دارای رشد  ارزش 

درصد ، اسانس و  66ها با  درصد ، نوشیدنی 49.2دالری قابل توجهی بوده اند که شامل :صنعت روغن نباتی  با 

درصد  ، محصوالت خوراکی  6درصد ، آب معدنی و آشامیدنی با  7درصد ،فراورده های غالت با  7عرقیات با 

 درصد میباشند. 21گوناگون با 

و در مقابل طی این مدت  ، هفت گروه محصوالت غذایی با کاهش ارزش دالری مواجه شده اند که شامل : فراورده 

 3درصد  ، خمیر مایه و ماکارونی با  9درصد  ، رب گوجه فرنگی با  19درصد ، کمپوت و کنسرو با  7با های لبنی 

 درصد میباشند. 32درصد و عسل با  35درصد  ، قند و شکر با  19درصد  ، کنستانتره و آبمیوه با 

حصوالت و عدم رقابت پذیری از دالیل این روند کاهشی میتوان به تحوالت داخلی  و یا افزایش قیمت صادراتی م 

 در این کشورها شامل عراق ، افغانستان ، ترکیه ، امارات ، و روسیه اشاره نمود

 

 فرشید زهدی
یی  رسیی گروه صناعی غذا

 

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

 
 

 
 
 
 

 گروه کاالیی

 درصد تغییرات 1394سال 1395سال
 سهم ارزشی از کل صادرات

 وزن ارزش وزن رزشا وزن ارزش ٪(صنایع غذایی )

-6.5 266.4 382 244.3 357.1 فرآورده های لبنی  8.2-  30.4 

بیسکویت، نان، شیرینی و انواع 
 شکالت

258.4 107.4 255.6 112 1 4-  22 

-19 33.6 129.4 42.4 104.7 انواع کمپوت و کنسرو  26+  9 

-9 70.3 121.6 79.5 110.6 رب گوجه فرنگی  13+  9.4 

ماکارونی و خمیر خمیرهای غذایی، 
 مایه

28.3 31.8 29.1 32.6 2.7-  2.4-  2.4 

-19.3 44 58.4 39 47.1 انواع کنسانتره و آبمیوه  11.3-  4 

+20.6 49 108.3 45.5 130.7 محصوالت خوراکی گوناگون  7-  11.1 

+6 17 18.3 14.7 19.4 آب معدنی و آشامیدنی  13.5-  1.6 

+6.7 23.1 41.6 30.5 44.4 فرآورده های غالت  32+  3.7 

+49.2 15.5 27.8 27.6 41.5 روغنهای نباتی  78+  3.5 

-35.1 25.5 20.2 24.2 13.1 قند و شکر و فرآورده های آن  5-  1.1 

+7.4 2.1 6.7 2.3 7.2 اسانس ها وعرقیات  9.5+  0.6 

-32.6 0.9 4.6 0.7 3.1 عسل  22-  0.2 

+66.6 5 3.6 7.2 6 نوشیدنی ها  44 0.5 

 100 0 -2.9 697 1207.2 697.1 1171.6 جمـع کل

 ا رزش: میلیون دالر              

 وزن  : هزارتن    

 هزارتنوزن:                               

 

 
 ا رزش: میلیون دالر              

 وزن  : هزارتن    

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

 روان سازی فرایند 

 244.3میلیون دالر به وزن  357.1از نظر ارزشی جمعاً به میزان  1395ماهه سال  هفتصادرات ماصوالت حبنی طی 

درصد و از حااو  وزنی نیز  با 6.5بترتیب از نظر ارزشی معادل  94هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال 

 درصد کاهش صادرات روبرو بوده است.  8.2

 مقایسه ارزش صادرات  در بازار عمده هدف صادراتي محصوالت لبني    

 )ميليون دالر(    

 
  

  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 انواع بیسکوئیت ، نان شیرینی و انواع شکالت : 
دالر به میلیون  258.4هزارتن انواع شیرینی، شکالت و بیسکوئیت به ارزش  107.4،  1395ماهه نخست سال هفت 

درصهد   بهه حاهاو   و افزایش  درصد ارزشی 1خارج ازکشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

کاهش صادرات روبرو بوده است. عمده بازارهای صادراتی این ماصوالت کشورهای عهراق و افغانسهتان   %4وزنی با 

 می باشند.

 انواع بيسكوئيت، شيریني و شكالت    تيمقایسه ارزش صادرات در بازارهاي  عمده هدف صادرا

 )ميليون دالر( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 انواع کمپوت و کنسرو:

 94سال 95سال کشور

 327.3 292.6 عراق

 34 40 افغانستان

 6 13.8 پاکستان 

 5 0 ترکیه

 2.4 4.6 سوریه

 94سال 95سال کشور

 139.2 138.7 عراق

 74.8 75.1 افغانستان

 8.6 19.7 پاکستان

 5.2 6 آذربایجان

 5.6 4.4 ترکمنستان
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میلیون دالر و از نظر  104.7ارزشی معادل ، صادرات انواع کمپوت و کنسرو، براساس 1395ماهه نخست سال    هفتطی 

 %درصهد 26 وزنهی  کاهش داشهته و درصد %19ارزشی هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  42وزنی 

 را  نشان می دهد.  افزایش

ینه رشد صادراتی با توجه به توحید ماصوالت مرغوب از مرکبات کشور و تامین مواد اوحیه توحید با قیمتهای متعادل ، زم

 این بخش از صنعت غذایی کشور فراهم خواهد شد.

 

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

 )ميليون دالر(

      

 

 

 

 

 

 

 فرنگی: رب گوجه

ههزار تهن در    79.5میلیهون دالر ارزش بهه وزن     110.6با  ،   1395ماهه نخست سال  هفتطی صادرات رب گوجه فرنگی 

%درصدافزایش  از حااو وزنی صهادرات را نشهان مهی دههد.     13% از حااو ارزشی کاهش  و 9مقایسه با مدت مشابه سال 

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

توجه به نوسانات توحید صیفی جات در ساحهای اخیر و افزایش قیمهت داخلهی ماصهول رب گوجهه فرنگهی و همچنهین       

 مشکالت تبادل ارز و حمل و نقل در حوزه صادرات تمایل به توزیع داخلی این ماصول نسهبت بهه صهادرات آن افهزایش    

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

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

 

رب گوجه فرنگي اتيمقایسه ارزش صادرات در بازار عمده هدف صادر  

 )ميليون دالر(

 94سال 95سال کشور

 45.8 63.1 عراق

 70 27 افغانستان

 1.5 4.4 روسیه

 1 2.4 پاکستان

 4 هزار500 ترکیه

 94سال        95سال کشور

 79.3 72.2 عراق

 30 32 افغانستان

 4 2.3 روسیه

 4 هزار700 امارات متاده عربی
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 یر مایه :مخمیرهای غذایی ، ماکارونی و خ
نی و محصاوالت  هزارتن انواع ماکاارو 31.8،  1395طی هفت  ماهه نخست  سال  

میلیون دالر به خارج از کشور صادر گردیده است که نسبت به 28.3مشابه به ارزش 

%درصد کااهش  2.4% و به لحاظ وزنی نیز 2.7به لحاظ ارزشی  94مدت مشابه سال

صادرات داشته است. صنعت ماکارونی یکی از صنایع نوین در حوزه صنعت غذا می 

عی با ارزش افزوده باال تولید و صادر میکند و باشد که در حال حاضر محصوالت متنو

با بازاریابی وسیاع، سهم مناسبای از بازارهای منطقاه ای را از آن کشااور نمااوده    

است. لذا بایستای تمهیداتی اندیشیده شود تا تأمین مواداولیه اساسی این صانعت  

طلاوب  در بخش صادرات بویژه تامین آرد یا گندم بصورت ورود موقت با شارایط م 

 تری انجام گیرد. 

 

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

 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

ــواع  ان

 و آبمیوه ها :  کنسانتره

 هزار400 هزار700 کویت

 94سال 95سال کشور

 11.1 17 افغانستان

 7.7 7.3 عراق

 5 هزار900 سوماحی

 1.5 هزار400 ترکمنستان
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ميليون دالربهه اهارا از    47.1هزارتن انواع آبميوه و کنسانتره ميوه جات به ارزش  39،  1395سال  هفت ماهه نخست

% 11.3% درصهد  و از لحهاظ وزنه     19.3از لحاظ ارزشه    94کشور صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال 

 کاهش  صادرات  داشته ايم 

ختلف به داليهل گوناگون و افهزايش هزينهه ههاي توليهد بصهورت      نوسانات توليد محصهوالت کشاورزي در سال هاي م

ساالنه، از جملهه مهمتهرين نگران  هاي توليد و صادرات محصوالت اين گروه م  باشد که با تاثيرپذيري از اين عوامل، 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 آب معدنی و آشامیدنی:

باه ارزش   هازارتن  14.7،  1395طی هفت  ماهه نخسات ساال   صادرات آب معدنی و آشامیدنی  

% درصاد  6، به لحاظ ارزشی با 94میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال   19.4

الزم باه ذکار اسات     % درصد کاهش صادراتی روبرو بوده اسات. 13.5افزایش و از لحاظ وزنی  با 

لمللی با باتوجه به افزایش ظرفیت تولید در برخی واحدهای تولیدی کشور و نیز حضورشرکای  بین ا

خرید سهام شرکت های مهم داخلی کشور در آیناده نزدیاک، تغییار روناد فعلای صاادرات ایان        

محصوالت دور از انتظار نخواهد بود.از جمله عوامل کاهش روند صادرات میتوان به مشکالت تامین 

ان مواداولیه تولید بطری و همچنین شرایط سخت بازار هدف در قبول استانداردهای آب معدنی ایار 

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

 داشت.

 94سال 95سال کشور

 23 5 ترکیه

 11.1 8 عراق

 8.5 13.5 افغانستان

 3.6 11.7 پاکستان

 1.5 1.7 روسیه



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

 

 
 

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

 

 

  

 

 

 

 محصوالت صنعت آرد :
 44.4، صادرات محصوالت صنعت آرد ، براساا  ارزشای معاادل      1395طی هفت ماهه نخست سال  

% 6.7هزار تن بوده است که در مقایسه با مادت مشاابه ساال قبال از      30.5میلیون دالر و از نظر وزنی 

رصد وزنی افزایش برخوردار بوده است. ممنوعیت واردات گندم و غیر فعال بودن % د32درصد ارزشی و 

درصد از ظرفیت کارخانجات تولید آرد در کشور از جمله موانع مهام در امار تولیاد آرد صاادراتی در      45

ع کشور میباشد . قیمت نهایی تمام شده در ایران با توجه به گندم تحویلی به کارخانجات تولید آرد ، مان

 حضور در بازار های هدف صادراتی با قیمتی رقابتی میباشد.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 روغن نباتی:

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

میلیون  41.5محدودیت ورود روغن پالم جهت استفاده در روغن خوراکی صادراتی ،توانسته است به لحاظ ارزش معادل 

 94سال    95سال کشور

 12.6 12.3 عراق

 هزار400 2.1 حبنان

 3.5 1.6 افغانستان

 هزار69 1 آذربایجان

 هزار3 1 پاکستان

 94سال 95سال کشور

 4.7 5.7 افغانستان

 21.8 20.4 عراق

 3.9 4 امارات

 1.2 2.1 کویت

 1.5 1.8 عمان

 هزار800 2.3 ترکیه
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%درصد افزایش 49.2،   1394ه باشد که در مقایسه بامدت مشابه درسال هزار تن صادرات داشت27.6دالر و از نظر وزنی 

 %درصدافزایش صادراتی داشته است. 78ارزشی و از لحاظ وزنی
 

 انواع روغن نباتي مقایسه ارزش صادرات در بازارهاي عمده هدف صادراتي
 )ميليون دالر(

 

 

 

 

 

  قند و شکر و فرآورده های آن :

میلیاون دالر و باه    13.1، صادرات قند و شکر و فارآورده هاای آن، باه ارزش     1395طی هفت ماهه نخست  سال  

%درصاد  وزنای   5%درصد ارزشای و  35.1، از 94هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 24.2میزان 

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

محدودیت های ورود موقت شکر خام  و همچنین باال بودن قیمت شکر خام تحویلی از سوی دولات باه بخشاهای    

نهایی شده کاه تاوان    ماهه سال جاری می باشد و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصول 6تولیدی طی 

رقابت پذیری در بازار هدف را از تولیدات صادراتی کشورمان ربوده است و  موارد صادر شده نیز مشمول اخذ مجاوز  

 موردی و یا موارد تجارت آزاد بوده است. 
 

 فرآورده هاي آن  قندوشكر و مقایسه ارزش صادرات  در  بازار عمده هدف صادراتي

 )ميليون دالر(  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 94سال 95سال کشور

 8.5 20.7 افغانستان

 9.3 13.1 عراق

 1 2.1 نپاکستا

 3.8 1.4 ترکیه

 94سال 95سال کشور

 1.6 10.1 عراق

 1.9 1.2 ترکمنستان

 1.6 1.2 افغانستان

 14.1 0 ترکیه

 هزار300 844 آذربایجان
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معدن و صناعی گروه 
 معدنی
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  تحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدنيتحلیل آماري وضعیت صادرات اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدنيخالصه خالصه 

  13951395سال سال طي هفت ماهه طي هفت ماهه 
 

  

  

  

  

تن و به تن و به   میلیاردمیلیارد  5858وانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم وانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم پشتپشت

میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصاً صانایع  میلیارد دالر بخش اعظم صنایع و خصوصاً صانایع    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 ای از رقم صاادرات کشاور باه    تأمین نیاز داخلی سهم عمده ای از رقم صاادرات کشاور باه    

نایع معدنی نایع معدنی صص    معدن و صنایع  معدنی اختصاص یابد. معدن و معدن و صنایع  معدنی اختصاص یابد. معدن و 

در برگیرنده کلیه اقالم خام و فرآوری شده فلزی، غیر فلازی،  در برگیرنده کلیه اقالم خام و فرآوری شده فلزی، غیر فلازی،  

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

  

  

  مجموعه گروه های کاالیی تولیادی و صادراتای کشور بخشمجموعه گروه های کاالیی تولیادی و صادراتای کشور بخش

غیار نفتای کشااور را    غیار نفتای کشااور را      محصاوالت محصاوالت قابل توجهی از صااادرات  قابل توجهی از صااادرات  

عی از اناواع اقاالم   عی از اناواع اقاالم   طیف وسای طیف وسای   % (% (2121پوشش می دهد ) حدود پوشش می دهد ) حدود 

مواد اولیه، محصوالت نیمه ساخته، محصوالت نهاایی در ایان   مواد اولیه، محصوالت نیمه ساخته، محصوالت نهاایی در ایان   

گروه جای دارند.صادرات کشور طی دوره مذکور در مقایسه با گروه جای دارند.صادرات کشور طی دوره مذکور در مقایسه با 

)اقاالم عماده   )اقاالم عماده     مدت مشابه سال قبل در گروه کاالیی مربوطاه مدت مشابه سال قبل در گروه کاالیی مربوطاه 

از لحااظ  از لحااظ    وو  1515صنایع  معدنی( از لحاظ ارزشی صنایع  معدنی( از لحاظ ارزشی بخش معدن و بخش معدن و 

  ..داشته است داشته است   درصد رشددرصد رشد  1212وزنی وزنی 

  

  

  

  

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

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 2/30 1/35 7316 268 9526 363 سنگ آهن

 31 1/29 281 56 376 72 سنگ تزئینی خام

 2/30 34 7597 324 9893 435 معدنیاقالم عمده جمع کل 

 2/51 8/13 2240 1324 3388 1507 چدن، آهن و فوالد

 -4/2 6/2 198 266 193 273 مصنوعات از چدن، آهن و فوالد

 926 522 12 69 118 427 مس و مصنوعات

 -2/15 -6/21 99 183 84 143 آلومینیوم  و مصنوعات

 2/42 7/42 39 72 56 102 سرب  و مصنوعات

 84 5/26 40 82 73 104 روی  و مصنوعات

 -6/14 -4/33 8079 381 6900 253 سیمان و کلینکر

 -4/0 -4/32 1513 329 1507 222 و آجر چینی بهداشتی ،کاشی و سرامیک 

 8/8 2/6 217 48 236 51 ساختمانی )فلت( شیشه

 5/32 9/27 167 56 222 72 سنگ تزئینی کارشده

 4/1 2/12 12604 2810 12777 3154 جمع کل اقالم  عمده صنایع معدنی

 2/12 5/14 20201 3134 22670 3589 دن و صنایع معدنیجمع کل اقالم عمده  مع

 الهه مکری
 رسیی گروه معدن و صناعی  معدنی

 

 الهه مکری
 رسیی گروه معدن و صناعی  معدنی

 

 

 ميليون دالر
 واحد: هزار تن

 
 ليون دالرمي

 واحد: هزار تن

 

 

 

    13951395هفت ماهه سال هفت ماهه سال   گروه معدن و صنایع معدني طيگروه معدن و صنایع معدني طياقالم عمده اقالم عمده عملكرد صادرات  عملكرد صادرات    

    سال قبلسال قبل  دوره مشابه دوره مشابه   و مقایسه آن باو مقایسه آن با
 

 

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

  و مقایسه آن با سال قبلو مقایسه آن با سال قبل
 

  یون دالریون دالرارزش: میلارزش: میل
  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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  ،،چاین چاین   ترتیب باه ترتیب باه میتوان به میتوان به   13951395ماهه سال ماهه سال   هفتهفتطی طی جمله مهمترین بازارهای صادراتی مواد معدنی جمله مهمترین بازارهای صادراتی مواد معدنی   ازاز

  ایتالیا ، عمان ، تایلند، افغانستان ، ترکمنستان، تایوان ، هناد و اساپانیا  ایتالیا ، عمان ، تایلند، افغانستان ، ترکمنستان، تایوان ، هناد و اساپانیا    عراق،امارات متحده عربی ،ترکیه ،عراق،امارات متحده عربی ،ترکیه ،

  اشاره کرد.اشاره کرد.

    دوره هفت ماهه دوره هفت ماهه   --بازار هدف نخستبازار هدف نخست  1212ند چهارسال صادرات مواد و محصوالت معدنی به ند چهارسال صادرات مواد و محصوالت معدنی به رورو

  

  

معادنی  معادنی    مواد و محصوالتمواد و محصوالتبعنوان مهمترین بازار صادراتی بعنوان مهمترین بازار صادراتی که طی سالهای اخیر  که طی سالهای اخیر    عراقعراقدر این میان، کشور در این میان، کشور 

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

نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل از مهمترین بازارهاای  نیز به جهت مزیت مسافت و هزینه حمل از مهمترین بازارهاای    ترکمنستانترکمنستان، افغانستان، ، افغانستان، کشورهای اماراتکشورهای امارات

برخای محصاوالت نهاایی نظیار چینای      برخای محصاوالت نهاایی نظیار چینای        در کنار مواد معدنی خام و نیم ساختهدر کنار مواد معدنی خام و نیم ساختهاین بخش بشمار می آیند. این بخش بشمار می آیند. 

به بازارهاای اروپاا صاادر    به بازارهاای اروپاا صاادر      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.
  

بعنوان یکی از مهمترین محصوالت معدنی صادراتی با اتکاا باه مزیتهاای همجاواری باا      بعنوان یکی از مهمترین محصوالت معدنی صادراتی با اتکاا باه مزیتهاای همجاواری باا        نیزنیز  سیمانسیمان  البتهالبته

، در شرایط فعلی باه دلیال تمرکاز بار باازار عاراق       ، در شرایط فعلی باه دلیال تمرکاز بار باازار عاراق       بازارهای هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد بازارهای هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد 

ور عراق با توجه به کاهش فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز ور عراق با توجه به کاهش فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز وضعیت بحرانی را طی می نماید چرا که کشوضعیت بحرانی را طی می نماید چرا که کش

و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قابال اتکاایی بشامار نمای آیاد ، لاذا       و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قابال اتکاایی بشامار نمای آیاد ، لاذا       

درصورت رفع موانع و مشکالت جدی موجود و شناسایی پتانسیل بازارهای هدف جدید، از جمله کشورهای درصورت رفع موانع و مشکالت جدی موجود و شناسایی پتانسیل بازارهای هدف جدید، از جمله کشورهای 

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.نعت نعت ، این ص، این ص  حوزه آفریقاحوزه آفریقا

زیاد بر بازار عراق بعنوان مهمترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پایش بینای نشاده ، صادمات     زیاد بر بازار عراق بعنوان مهمترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پایش بینای نشاده ، صادمات     

  جدی به روند صادرات تحمیل نموده است .جدی به روند صادرات تحمیل نموده است .
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   ::  سنگ آهنسنگ آهن

میلیاون دالر و باه وزن   میلیاون دالر و باه وزن     363363صاادرات سانگ آهان باه رقام     صاادرات سانگ آهان باه رقام       13913955ساال  ساال  هفت هفت   طی طی   

هزار تن بالغ گردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهان  هزار تن بالغ گردیده است طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهان  95269526

به این ترتیاب صاادرات   به این ترتیاب صاادرات     هزار تن گزارش شده وهزار تن گزارش شده و  73167316  میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  268268رقم رقم 

درصاد از لحااظ   درصاد از لحااظ     3535، ،   13913944نسبت باه دوره مشاابه در ساال    نسبت باه دوره مشاابه در ساال      13913955سال سال هفت ماهه هفت ماهه 

که البته نسبت به ماههاای گذشاته روناد    که البته نسبت به ماههاای گذشاته روناد    یافته یافته   رشدرشدزنی زنی درصد از لحاظ ودرصد از لحاظ و  3030ارزشی وارزشی و

  ..  رشد کندتری داشته استرشد کندتری داشته است
  

رساید کاه در   رساید کاه در   دالر دالر   5050دالر و حاداکرر  دالر و حاداکرر    2525حداقل حداقل   آهن بهآهن بهقیمت جهانی سنگ قیمت جهانی سنگ   13139595سال سال   هفت ماهههفت ماهه    طیطی

باوده اسات ، از رشاد    باوده اسات ، از رشاد      5757دالر و حاداکرر  دالر و حاداکرر    2020که حداقل کمتر از که حداقل کمتر از   9494مقایسه با قیمتهای  هفت ماهه سال مقایسه با قیمتهای  هفت ماهه سال 

  است.است.  به صورت کنسانتره )هماتیت( بودهبه صورت کنسانتره )هماتیت( بودهصادرات سنگ آهن، صادرات سنگ آهن،   ،،9494سال سال براسا  آمار براسا  آمار ر می باشد . ر می باشد . برخوردابرخوردا

سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فوالد در کوتاه مدت برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فوالد در کوتاه مدت برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید 

  ، از مهمترین عوامل موثر بر روند خام فروشی می باشد .، از مهمترین عوامل موثر بر روند خام فروشی می باشد .

  
  عملكرد صادرات سنگ آهن عملكرد صادرات سنگ آهن 

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

  

  ::نشده (نشده (  کارکارخام ) خام ) سنگ تزئینی سنگ تزئینی 
  

با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداری از منابع و ذخایر ارزشمند و کیفیت منحصر بفارد  با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداری از منابع و ذخایر ارزشمند و کیفیت منحصر بفارد  

تالیاا و ... هماواره از شارکای    تالیاا و ... هماواره از شارکای    انواع سنگ تزئینی، بازارهای عمده جهانی سنگ کشورهای چین، ایانواع سنگ تزئینی، بازارهای عمده جهانی سنگ کشورهای چین، ای

صادرات سنگ تزئینی کاار نشاده   صادرات سنگ تزئینی کاار نشاده     13951395سال سال هفت ماهه هفت ماهه   طیطیتجاری ایران در این زمینه بوده اند. تجاری ایران در این زمینه بوده اند. 

هزارتن بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه ساال  هزارتن بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه ساال    367367میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  7272)خام ( به رقم )خام ( به رقم 

  یافته است. یافته است.   ایشایشافزافزدرصد درصد   3131نیزنیز  از لحاظ وزنیاز لحاظ وزنیدرصد و درصد و 2929ارزشارزشقبل از آن از لحاظ قبل از آن از لحاظ 

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از  95ماهه 7سهم صادرات 

 کل صادرات  )درصد(

 سنگ آهن

 2/97 38 256 353 چین

 1 100 - 5/3 هندوستان

 4/0 100 - 6/1 قطر 

 3/0 180 5/0 4/1 ترکمنستان

 5/0 -29 4/2 7/1 عراق

 1/0 100 - 5/0 کویت

 
 

 

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  عملكرد صادرات سنگ تزئیني کار نشده عملكرد صادرات سنگ تزئیني کار نشده 

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

  

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

ود در کشور از ود در کشور از صنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجصنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موج

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. 
  

  

  33883388  میلیون دالر و  وزنمیلیون دالر و  وزن  15071507به به   13913955سال سال هفت ماهه هفت ماهه طی طی صادرات گروه کاالیی فوالد خام و نیمه ساخته صادرات گروه کاالیی فوالد خام و نیمه ساخته 

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

دهد. بیشترین میزان صادرات در این گروه کاالیی مربوط به دهد. بیشترین میزان صادرات در این گروه کاالیی مربوط به درصد رشد را نشان می درصد رشد را نشان می   5151و از لحاظ وزنیو از لحاظ وزنی  درصددرصد

هفت هفت مت جهانی شمش فوالد طی مت جهانی شمش فوالد طی محصوالت  فوالدی نورد گرم غیرآلیاژی بوده است. براسا  بور  لندن قیمحصوالت  فوالدی نورد گرم غیرآلیاژی بوده است. براسا  بور  لندن قی

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

کاهش یافته کاهش یافته دالر دالر   8080دالر در ابتدای سال به حدود دالر در ابتدای سال به حدود   300300از حداکرر از حداکرر قیمت قیمت   9494درحالیکه طی دوره مشابه سال درحالیکه طی دوره مشابه سال 

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

امیدواری برای حفظ و افزایش قیمتهای جهانی امیدواری برای حفظ و افزایش قیمتهای جهانی   20172017داده است. پیش بینی رشد اقتصادی کشور چین در سال داده است. پیش بینی رشد اقتصادی کشور چین در سال 

فوالد را افزایش داده است . ضمن اینکه ایران در بخش فوالد های آلیاژی می تواند با کسب استانداردهای فوالد را افزایش داده است . ضمن اینکه ایران در بخش فوالد های آلیاژی می تواند با کسب استانداردهای 

  بیشتری را دربازارهای اروپایی و شرق آسیا داشته است .بیشتری را دربازارهای اروپایی و شرق آسیا داشته است .  معتبر جهانی ، سهممعتبر جهانی ، سهم

  

  

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از کل  95ماهه 7سهم صادرات 

 صادرات  )درصد(

 خام سنگ تزئینی

 3/83 43 42 60 چین

 8/6 2 8/4 9/4 هند

 5/3 -8/3 6/2 5/2 ایتالیا

 7/1 100 6/0 2/1 تایوان

 8/0 -3/14 7/0 6/0 ترکیه

 

  رزش: میلیون دالر   رزش: میلیون دالر   اا

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  عملكرد صادرات چدن، آهن و فوالدعملكرد صادرات چدن، آهن و فوالد

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

  

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

می نظیر لاوازم  می نظیر لاوازم  مصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصوالت را در بردارد شامل اقالمصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصوالت را در بردارد شامل اقال

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

  مصنوعات ریخته گری و ... میباشد. مصنوعات ریخته گری و ... میباشد. 

هزارتن بالغ شد که در هزارتن بالغ شد که در   193193  میلیون دالربه وزنمیلیون دالربه وزن  273273به به   13913955سال سال هفت ماهه هفت ماهه   طیطیمجموع صادرات این بخش مجموع صادرات این بخش 

را را   کااهش کااهش درصاد  درصاد  22//44  و از لحااظ وزنای  و از لحااظ وزنای  رشد رشد درصد درصد   22//66ارزشی ارزشی لحاظ لحاظ   مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ازمقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از

میلیاون  میلیاون    620620بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورقهاای فاوالدی  باه ارزش    بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورقهاای فاوالدی  باه ارزش      ..نشان  میدهدنشان  میدهد

% کاهش نشان می دهد. ) صادرات به کشور % کاهش نشان می دهد. ) صادرات به کشور 55حدود حدود   9494دالرمی باشد که این میزان ،نسبت به دوره مشابه سال دالرمی باشد که این میزان ،نسبت به دوره مشابه سال 

دالر در سال جاری کاهش یافات کاه قطعااً شارایط     دالر در سال جاری کاهش یافات کاه قطعااً شارایط       22//55یلیون دالر طی هفت ماهه سال قبل به یلیون دالر طی هفت ماهه سال قبل به مم  1212سوریه ازسوریه از

  خاص حاکم بر آن کشور و کاهش تقاضا دلیل اصلی این امر می باشد (خاص حاکم بر آن کشور و کاهش تقاضا دلیل اصلی این امر می باشد (
  
  

  عملكرد صادرات مصنوعات چدن، آهن و فوالد عملكرد صادرات مصنوعات چدن، آهن و فوالد 

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

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از  95هه ما7سهم صادرات 

 کل صادرات  )درصد(

چدن و آهن 
 فوالد

 5/15 -13 270 234 اسپانيا

 13 -8 215 197 تایلند

 11 216 51 161 تایوان

 4/11 110 82 172 عراق

 7 4/9 96 105 ترکيه

 صلیکشور هدف ا 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
از کل  95ماهه 7

 صادرات  )درصد(

مصنوعات 
ازچدن  آهن 

 فوالد

 3/40 8/15 95 110 عراق

 32 -7/14 102 87 ترکمنستان

 10 -4 28 27 افغانستان

 7/3 900 1 10 ایتاليا

 8/2 650 1 5/7 ازبكستان

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            ننوزن : هزارتوزن : هزارت

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  مس و محصوالت مسی :مس و محصوالت مسی :
  

هزار تن  هزار تن    118118میزانمیزانمیلیون دالر به میلیون دالر به     427427بالغ  بر بالغ  بر   13913955سال سال هفت ماهه هفت ماهه   طی طی مس مس صادرات صادرات 

درصاد  درصاد  926926درصد از لحاظ ارزشی و درصد از لحاظ ارزشی و   522522است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آناست که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن

  دهد.دهد.  نشان مینشان می    افزایشافزایشاز لحاظ وزنی از لحاظ وزنی 

  

دالر تاا  دالر تاا    45004500قیمات جهاانی ماس از    قیمات جهاانی ماس از      9595سال سال هفت ماهه نخست هفت ماهه نخست شده در شده در این در حالی است که طی دوره یاد این در حالی است که طی دوره یاد 

  دالر متغیر بوده است.دالر متغیر بوده 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   52005200

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

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

  

   لومینیوم و مصنوعات آلومینیومی :لومینیوم و مصنوعات آلومینیومی :گروه آگروه آ

پس از فوالد فلز آلومینیوم بیشترین حجم صادرات فلزی کشور را تشکیل می دهد. صادرات پس از فوالد فلز آلومینیوم بیشترین حجم صادرات فلزی کشور را تشکیل می دهد. صادرات 

هزارتن است که درمقایسه با هزارتن است که درمقایسه با   8484میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  143143بالغ بربالغ بر  13951395ماهه سال ماهه سال هفت هفت   طی طی 

    را نشان میدهد.را نشان میدهد.از لحاظ وزنی کاهش از لحاظ وزنی کاهش   درصددرصد  1515از لحاظ ارزشی واز لحاظ ارزشی و  2222  دوره مشابه سال قبلدوره مشابه سال قبل

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 ساو و از ساوی دیگار شارایط     داخل کشور در برخی صنایع اشاره داشت. لذا تقاضا در سطح بازار داخلی از یک ساو و از ساوی دیگار شارایط     

  را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است. را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است. رقابتی در بازارهای خارجی تولیدکنندگان رقابتی در بازارهای خارجی تولیدکنندگان 

  19501950--14201420  ،،  13913944سال سال هفت ماهه هفت ماهه   الزم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بور  فلزات لندن طی الزم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بور  فلزات لندن طی 

باا  باا    دالردالر  17301730تاا  تاا    15701570این تغییارات از  این تغییارات از    13913955سال سال هفت ماهه هفت ماهه در در با روند نزولی در نوسان بوده در حالیکه با روند نزولی در نوسان بوده در حالیکه دالر دالر 

کاهش شدید نسبت کاهش شدید نسبت   13951395سال سال   هفت ماهههفت ماهه    طیطیقیمت جهانی آلومینیوم آلیاژی قیمت جهانی آلومینیوم آلیاژی ش شده است .ش شده است .روند صعودی گزارروند صعودی گزار

دالر  و بااالترین  دالر  و بااالترین    11505000تارین قیمات   تارین قیمات   همراه بوده است. در این دوره پایینهمراه بوده است. در این دوره پایین  ات کمترات کمتربا نوسانبا نوسانبه سال گذشته لیکن به سال گذشته لیکن 

هماین دوره  هماین دوره    طای طای در حالیکه قیمت در حالیکه قیمت . نوسان قیمت در سال جاری مالیم بوده . نوسان قیمت در سال جاری مالیم بوده دالر گزارش شده است دالر گزارش شده است   15801580قیمت قیمت 

  بوده است.بوده است.  با روند نزولی و البته با نوسان شدیدتر همراهبا روند نزولی و البته با نوسان شدیدتر همراهدالر دالر   18187700دالر تا دالر تا   11606000بین ارقام بین ارقام   9494در سال در سال 

 ر هدف اصلیکشو 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از کل  95ماهه 7سهم صادرات 

 صادرات  )درصد(

 مس و مصنوعات

 3/33 735 17 142 چين

 6/28 481 21 122 ترکيه

 24 5050 2 103 امارات

 7/7 94 17 33 عمان

 8/2 100 - 12 استراليا

 
 

 

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  عملكرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیوميعملكرد صادرات آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومي

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

  

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

میلیون میلیون   102102بالغ بر بالغ بر   جاریجاریسال سال هفت ماهه نخست هفت ماهه نخست طی طی   از سرباز سربصنوعات صنوعات سرب و مسرب و م  صادراتصادرات

بصورت شمش میباشد و در مقایسه با مدت بصورت شمش میباشد و در مقایسه با مدت   وماًوماًهزارتن گزارش شده که عمهزارتن گزارش شده که عم  5656دالر به وزندالر به وزن

    درصد افزایش وزنی همراه بوده است. درصد افزایش وزنی همراه بوده است.   4242درصدی ارزشی و درصدی ارزشی و   4343با افزایشبا افزایش  9944مشابه سال مشابه سال 

ساالجاری از قارار هار تان حاداقل      ساالجاری از قارار هار تان حاداقل      هفت ماهه هفت ماهه   در در   انی طی این دورهانی طی این دورهروند تغییر قیمت جهروند تغییر قیمت جه                                                  

  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 حداکرر تا حداکرر   16501650

دالر گزارش شده است. اگرچه طیف قیمت طی دوسال مذکور تا حدودی مشابه بوده و پیش بینی می گاردد  دالر گزارش شده است. اگرچه طیف قیمت طی دوسال مذکور تا حدودی مشابه بوده و پیش بینی می گاردد  

  نزولی است .نزولی است .  9494بد، لیکن روند هفت ماهه سال جاری صعودی و در سال بد، لیکن روند هفت ماهه سال جاری صعودی و در سال این روند تداوم یااین روند تداوم یا

  
  عملكرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب عملكرد صادرات سرب و مصنوعات از سرب 

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

  

  

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

  میلیون دالر به میلیون دالر به   104104در این بخش در این بخش   13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست هفت هفت صادرات طی صادرات طی   

  % شمش( رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه % شمش( رسیده که در مقایسه با صادرات دوره مشابه 9999هزارتن )هزارتن )  7373وزن وزن 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 دالر( )میلیون

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از کل  95ماهه 7سهم صادرات 

 صادرات  )درصد(

آلومينيوم و 
 مصنوعات

 33 488 8 47 ترکيه

 7/21 761 6/3 31 تایوان

 4/15 -66 64 22 عراق

 5/10 36 11 15 هند

 7/7 -85 75 11 چين

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از  95ماهه 7رات سهم صاد

 کل صادرات  )درصد(

 سرب و مصنوعات

 31 129 14 32 هند

 29 11 27 30 امارات

 17 55 11 17 پاکستان

 8/8 80 5 9 جمهوري کره

 2/5 253 5/1 3/5 تایوان

 
 

 

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  لیون دالر   لیون دالر   ارزش: میارزش: می

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                    وزن : هزارتن    وزن : هزارتن    

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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    % از نظر وزنی با افزایش% از نظر وزنی با افزایش8484و و   % درصد از لحاظ ارزشی% درصد از لحاظ ارزشی2727سال قبل از آن با سال قبل از آن با 

  همراه بوده است. همراه بوده است. 

  

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

دالر،  اعاالم  دالر،  اعاالم    24002400تاا حاداکرر   تاا حاداکرر     16016000از حداقل از حداقل   9494حالیکه قیمت های دوره مشابه سال حالیکه قیمت های دوره مشابه سال دردررشد یافته رشد یافته   24240000

  ش صادرات را شاهد هستیم. ش صادرات را شاهد هستیم. افزایافزاینسبی قیمت، نسبی قیمت،   رشدرشدشده که به دلیل شده که به دلیل 

  

  

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

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

  

  
  

   سیمـان :سیمـان :

میلیون تن میلیون تن   77  میلیون دالر معادلمیلیون دالر معادل  253253صادرات سیمان و کلینکر بهصادرات سیمان و کلینکر به  13913955سال سال ماهه ماهه   هفتهفت  طیطی  

درصاد و  درصاد و    3333  ارزشیارزشیبالغ گردیده که بر این اسا  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر بالغ گردیده که بر این اسا  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 

  درصد با کاهش مواجه شده است. درصد با کاهش مواجه شده است.   1515وزنی وزنی از نظر از نظر 

ن مربوط باه کلینکار مای باشاد.     ن مربوط باه کلینکار مای باشاد.     هزار تهزار ت  24312431میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  9595  از این میزان صادراتاز این میزان صادرات

  رشاد رشاد درصاد  درصاد    2323و از لحاظ وزنی و از لحاظ وزنی   درصددرصد  2828ی با ی با صادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزشصادرات کلینکر طی این دوره از لحاظ ارزش

میلیون دالر افازایش  میلیون دالر افازایش    3434در سال جاری صادرات کلینکر به کشور عراق به در سال جاری صادرات کلینکر به کشور عراق به   همراه  بوده است.همراه  بوده است.

ضامن  ضامن  % رشد ( در حالیکه صادرات به قطر و کویت بشدت کاهش یافتاه اسات .  % رشد ( در حالیکه صادرات به قطر و کویت بشدت کاهش یافتاه اسات .  100100یافته )یافته )

  میلیون دالر بالغ گردید.میلیون دالر بالغ گردید.  1010//55آنکه صادرات کلینکر به کشور بنگالدش به حدود آنکه صادرات کلینکر به کشور بنگالدش به حدود 
  

نکته قابل توجه در خصوص صادرات کلینکر تنوع قیمتی در کشورهای مختلف است بطوریکه بطاور متوساط   نکته قابل توجه در خصوص صادرات کلینکر تنوع قیمتی در کشورهای مختلف است بطوریکه بطاور متوساط   

  دالر هر تن می باشد . دالر هر تن می باشد .   3535دالر و به بنگالدش دالر و به بنگالدش   2727دالر ، به قطر دالر ، به قطر   3939قیمت صادرات به عراق قیمت صادرات به عراق 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395هه سال ما7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 95ماهه 7سهم صادرات 
از کل صادرات  

 )درصد(

 روي و مصنوعات

 5/35 -23 48 37 ترکيه

 3/17 6/63 11 18 هند

 8/16 192 6 5/17 امارات

 5/12 306 2/3 13 جمهوري کره

 9/2 - 3 3 پاکستان

 
 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه های مترتب بر صادرات از جمله  عمده کاهش صادرات در این بخش می توان به مشکل هزینه های مترتب بر صادرات از جمله    از دالیلاز دالیل

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

صادراتی صادراتی نکر نکر و کلیو کلیبعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیمان بعنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیمان   موانع تعرفه ای وضع شده از سوی آن کشورموانع تعرفه ای وضع شده از سوی آن کشور

اشاره نمود.کاهش صادرات سیمان اشاره نمود.کاهش صادرات سیمان   در بازار های مختلفدر بازار های مختلفکشور و نیز بعضاً قیمت شکنی صادرکنندگان سیمان کشور و نیز بعضاً قیمت شکنی صادرکنندگان سیمان 

  کشور عمدتاً متأثر از تحوالت داخلی کشور عراق بوده است. کشور عمدتاً متأثر از تحوالت داخلی کشور عراق بوده است. 

ود ود با توجه به تقاضاهای مناسب برای کلینکر و سیمان ایران که در بازارهای جنوب شرق آسیا و نیز افریقا وجبا توجه به تقاضاهای مناسب برای کلینکر و سیمان ایران که در بازارهای جنوب شرق آسیا و نیز افریقا وج

  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 .

  

  عملكرد صادرات سیمان و کلینكر عملكرد صادرات سیمان و کلینكر 

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

  

  

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

هزار تن  انواع کاشای و  هزار تن  انواع کاشای و    15071507ر به وزنر به وزنمیلیون دالمیلیون دال  222222میزانمیزان  13951395ماهه سال ماهه سال   هفتهفتطی  طی  

از لحااظ  از لحااظ    9944ساال  ساال  در در سرامیک و آجر از کشور صادر شده که در مقایسه با مادت مشاابه   سرامیک و آجر از کشور صادر شده که در مقایسه با مادت مشاابه   

که این تفااوت  که این تفااوت    است. است. مواجه شده مواجه شده درصد با کاهش درصد با کاهش   00//44درصد و  از لحاظ وزنیدرصد و  از لحاظ وزنی  3333ارزشیارزشی

    ..  نرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی استنرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی است

هزارتن مربوط به صادرات چینی بهداشتی است هزارتن مربوط به صادرات چینی بهداشتی است   2020میلیون دالر به وزنمیلیون دالر به وزن  1212  است که از این میزاناست که از این میزان  قابل ذکرقابل ذکر        

  کاهشکاهش  درصددرصد77/ / 33از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشیبه حفظ میزان وزنی صادرات لیکن به حفظ میزان وزنی صادرات لیکن که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

  دهد.دهد.را نشان میرا نشان می

صورت میگیرد لذا مسائل داخلای  صورت میگیرد لذا مسائل داخلای    به مقصد کشور عراقبه مقصد کشور عراقمحصوالت صادراتی این بخش محصوالت صادراتی این بخش   % % 7272با توجه به اینکه با توجه به اینکه   

، روند رشد صادرات مورد انتظار را در این صنعت باه هماراه   ، روند رشد صادرات مورد انتظار را در این صنعت باه هماراه   شرایط خاص حاکم طی ماههای اخیرشرایط خاص حاکم طی ماههای اخیر  وو  آن بازارآن بازار

نداشته است. اگرچه مزیتهای انرژی و مواد اولیه ارزان داخلی بایستی به کااهش قیمات تماام شاده ایان      نداشته است. اگرچه مزیتهای انرژی و مواد اولیه ارزان داخلی بایستی به کااهش قیمات تماام شاده ایان      

مدیریت عملیات تولید و افزایش هزیناه هاای ساربار ،    مدیریت عملیات تولید و افزایش هزیناه هاای ساربار ،    محصوالت کمک نماید ، لیکن به لحاظ مشکالت در محصوالت کمک نماید ، لیکن به لحاظ مشکالت در 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

هم صادرات س
از کل  95ماهه 7

 صادرات  )درصد(

 سيمان و کلينكر

 39 -51 203 99 عراق

 3/12 -2/16 37 31 کویت

 9/9 7/8 23 25 افغانستان

 3/8 320 5 21 پاکستان

 1/5 -35 20 13 ترکمنستان

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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قدرت بازار رسانی این محصوالت کمتر از رقبا می باشد . البته موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در بازارهاای  قدرت بازار رسانی این محصوالت کمتر از رقبا می باشد . البته موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در بازارهاای  

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

  

  عملكرد صادرات کاشي و سرامیک و چیني بهداشتي عملكرد صادرات کاشي و سرامیک و چیني بهداشتي 

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395ت سال ت سال طي هفت ماهه نخسطي هفت ماهه نخس

    ::مالحظه مهم مالحظه مهم 
  

برنامه های توسعه ظرفیت تولید در واحدهای فعال در صنایع معدنی مخصوصااً لاوازم و مصاالح سااختمانی     برنامه های توسعه ظرفیت تولید در واحدهای فعال در صنایع معدنی مخصوصااً لاوازم و مصاالح سااختمانی     

  تدوین طرحهای جامع توسعه صادرات ضرورت جدی خواهدساخت  تدوین طرحهای جامع توسعه صادرات ضرورت جدی خواهدساخت  

در صورت تداوم رکود ساخت و ساز در داخل کشاور و کااهش سارعت اجارای طرحهاای      در صورت تداوم رکود ساخت و ساز در داخل کشاور و کااهش سارعت اجارای طرحهاای        خصوصاً اینکهخصوصاً اینکه

ت . یکای از راهکارهاای اجرایای    ت . یکای از راهکارهاای اجرایای    عمرانی، مازاد تولید در این بخش مشکالت جدی به همراه خواهد داشا عمرانی، مازاد تولید در این بخش مشکالت جدی به همراه خواهد داشا 

صادراتی جهت حضور مستمر در بازارها و رویادادهای تجااری از   صادراتی جهت حضور مستمر در بازارها و رویادادهای تجااری از     ––کمک دولت به بنگاههای فعال تولیدی کمک دولت به بنگاههای فعال تولیدی 

  شگاهها است .شگاهها است .جمله نمایجمله نمای

  شیشه ساختمانی :شیشه ساختمانی :
  

شیشه ساختمانی شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلاوت و بصاورت بلاوک و نیاز     شیشه ساختمانی شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلاوت و بصاورت بلاوک و نیاز     

میلیون دالر میلیون دالر   5151به ارزشبه ارزش  13913955سال سال ماهه ماهه   هفتهفتدر در شیشه جهت تزئینات داخلی است که شیشه جهت تزئینات داخلی است که 

  13913944ساال  ساال  ماهه ماهه   هفتهفتهزارتن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با هزارتن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با   236236و به وزنو به وزن

  را نشان  می دهد. را نشان  می دهد.   رشدرشد  درصددرصد  99  رصد و از لحاظ وزنیرصد و از لحاظ وزنیدد66ارزشی ارزشی   از لحاظاز لحاظ

  

                                                                                                              

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از  95ماهه 7سهم صادرات 

 کل صادرات  )درصد(

 کاشي و سراميک
، چيني بهداشتي 

 و آجر

 72 -7/37 257 160 عراق

 8/8 -8/27 27 5/19 افغانستان

 5 17 4/9 11 پاکستان

 9/3 -18 5/10 6/8 ترکمنستان

 2/3 169 6/2 7 آذربایجان

 
 

 

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  عملكرد صادرات شیشه ساختمانيعملكرد صادرات شیشه ساختماني                                                                                        

  و مقایسه آن با سال قبلو مقایسه آن با سال قبل    13951395طي هفت هفت ماهه نخست سال طي هفت هفت ماهه نخست سال 

  

  سنگ تزئینی کار شده:سنگ تزئینی کار شده:

هازارتن رساید، کاه در مقایساه باا دوره      هازارتن رساید، کاه در مقایساه باا دوره        222222میلیون دالر و میلیون دالر و   7272صادرات 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.   3333ازلحاظ وزنیازلحاظ وزنی  درصد ودرصد و  2828  از لحاظ ارزشیاز لحاظ ارزشی  ما قبل ما قبل مشابه سال مشابه سال 

  ی مدرن و به روز، بهره وری در صنعت سنگ پایین بودهی مدرن و به روز، بهره وری در صنعت سنگ پایین بودهبه دلیل غالب بودن تفکر سنتی بر بهره گیری از تکنولوژبه دلیل غالب بودن تفکر سنتی بر بهره گیری از تکنولوژ

  شود. شود.   مترمربع سنگ تولید میمترمربع سنگ تولید می  77از یک تن سنگ خام حدود از یک تن سنگ خام حدود   در کشور بطور متوسطدر کشور بطور متوسط  ای که هم اکنونای که هم اکنون  به گونهبه گونه
  

ایان ارقاام   ایان ارقاام   وات به ازای تولید هر مترمربع سنگ است کاه  وات به ازای تولید هر مترمربع سنگ است کاه    کیلوکیلو  66بری نیز حدود بری نیز حدود   مصرف برق واحدهای سنگمصرف برق واحدهای سنگ

نوساازی  نوساازی  ارتقاای بهاره وری،   ارتقاای بهاره وری،     این در حالی است کاه در صاورت  این در حالی است کاه در صاورت  نازل است. نازل است. سیار سیار ببدر سطح در سطح وری وری   بهرهبهرهمؤید مؤید 

  ..نیز بهبود چشمگیر خواهد یافتنیز بهبود چشمگیر خواهد یافت  تکنولوژی تولید، راندمان تولیدتکنولوژی تولید، راندمان تولیدآوری آوری آالت و به روزآالت و به روز  ماشینماشین

  عملكرد صادرات سنگ تزئیني کار شدهعملكرد صادرات سنگ تزئیني کار شده

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

  
  

 ر هدف اصلیکشو 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات
از  95ماهه 7سهم صادرات 

 کل صادرات  )درصد(

 ساختماني شيشه

 26 -5/8 2/14 13 عراق

 23 7/37 5/8 7/11 هند

 6/19 -9 11 10 افغانستان

 5/7 -4/17 6/4 8/3 ترکيه

 9/5 -7/16 6/3 3 ترکمنستان

 صلیکشور هدف ا 5 شرح کاال
 1395ماهه سال 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
از کل  95ماهه 7

 صادرات  )درصد(

سنگ تزئيني کار 
 شده

 7/41 8/57 19 30 عراق

 5/17 58 8 6/12 ترکمنستان

 6/9 15 6 9/6 ترکيه

 3/4 -9/13 6/3 1/3 امارات

 5/1 8/2 6/3 7/3 آذربایجان

  یون دالر   یون دالر   ارزش: میلارزش: میل

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن



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

 

مهمترین عوامل موثر بر سهم اندک صادرات سانگ  مهمترین عوامل موثر بر سهم اندک صادرات سانگ  

  کشور عبارتند از:کشور عبارتند از:

  

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

تمرکز بر عرضه سانگ باا قیمات رقاابتی تار بخاش               تمرکز بر عرضه سانگ باا قیمات رقاابتی تار بخاش               

  عمده ای از بازار این کاال را به خود اختصاص داده اند.(عمده ای از بازار این کاال را به خود اختصاص داده اند.(

  

روز جهان روز جهان عدم بهره گیری از تکنولوژی مدرن و به عدم بهره گیری از تکنولوژی مدرن و به   --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.

ضعف نقدینگی بنگاههای تولیدی و صادراتی و به  ضعف نقدینگی بنگاههای تولیدی و صادراتی و به      --33  

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

مدیریت سنتی حاکم بر اغلب واحدهای فرآوری مدیریت سنتی حاکم بر اغلب واحدهای فرآوری   --44

  سنگسنگ

  ::ديديــنكته کلينكته کلي

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

اهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران است. رسیدن به هدف مذکور دارای الزاماتی است که با اهداف اصلی دولت وسازمان توسعه تجارت ایران است. رسیدن به هدف مذکور دارای الزاماتی است که با 

ل وجوه ل وجوه سرمایه هنگفت می باشد. تأمین این منابع از محسرمایه هنگفت می باشد. تأمین این منابع از مح  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 های خارجی امکانپذیر خواهد بود. بنظر دولتی یا فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جذب سرمایه های خارجی امکانپذیر خواهد بود. بنظر 

میرسد جذب سرمایه گذار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی برای کاهش خام فروشی باشد که خود میرسد جذب سرمایه گذار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی برای کاهش خام فروشی باشد که خود 

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

خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساختن صنعت از عایدات ارزی خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساختن صنعت از عایدات ارزی برای جذب این منابع برای جذب این منابع 

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

  ..تصمیم گیرنده را می طلبدتصمیم گیرنده را می طلبد

صوالت معدنی باالخص مصالح ساختمانی نکته حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهای محدود صوالت معدنی باالخص مصالح ساختمانی نکته حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهای محدود ا در ارتباط با محا در ارتباط با مح

است که این امر تأثیرپذیری صادرکنندگان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. است که این امر تأثیرپذیری صادرکنندگان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد برد. 

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

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

  خواهد بود.خواهد بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 االدفتر توسعه صادرات ک -معاونت توسعه صادرات کاال 45

 

  

  

 
 

 پتروشیمی گروه
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خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات شاخص اقالم عمده پتروشیمي،پایه نفتي و صنایع تبدیلي               

 1395ماهه نخست  هفت

 

 

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

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

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

برنامه ریزی درجهت حداکثر استفاده از توانمندیهای داخلی، استقرار طرحهای جدید بطور عمده در مناطق ویژه اقتصادی، تامین 

ی، ایجاد پروژه های مناسب در جهت افزایش مواد اوحیه مورد نیاز توسعه صنایع تبدیلی، حمایت در جهت گسترش صنایع تبدیل

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

 بسزایی داشته باشد. 

 
 
  
 

 

 گروه کاالیی
 درصد تغییرات 1394سالماهه  7 1395سال ماهه  7

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

9/1953 مواد اوليه پليمري 

-4 پروپان بوتان  

-8 متانول 

-8/18 پارازايلين 

 کودها

 پتروشیمی  جمـع اقالم عمده

 قير

15 انواع روغن

 اسلک وکس

55 جمـع اقالم عمده پایه نفتی

-25 رنگ 

5/27 رزين 

-6 شوينده 

13 آرايش ، بهداشت 

7 محصوالت پليمري

8/451 845 9/448 جمـع اقالم عمده شیمیایی 7/16 

 ارزش: میلیون دالر   

                      وزن : هزارتن

    

            

                           

 وزن: هزارتن

 
 ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      

    

            

                           

 زن: هزارتنو

 
 

 

 
 

 

 بهناز کاموسی
 تی و صناعی تبدیلی،پاهی نف روه محصوالت پتروشیمی گ رسیی 

 

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

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

 
  عملكرد صادرات محصوالت پتروشیمي، پایه نفتي و صنایع تبدیلي

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

میلیون دالر و از نظر وزنی 7/4195با ارزش 1395ماهه نخست سال   هفتیمی طی  صادرات ماصوالت پتروش       

درصد به حااو وزنی کاهش 6/1درصد از نظر ارزش و15هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل2/8950

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

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

از نظر  احمللی و کاهش قیمت نفت  است.های بینصادرات ماصوالت گروه پتروشیمی متأثر از نوسانات نرخ

ده ترین بازارهای عمبازارهای هادف این محصوالت از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار می باشد که 

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

 می باشند.  و سنگال
 

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

 اضافه شده است. تروشیمیمحصوالت پ

 

 مواد اولیه پلیمری و مصنوعات پالستیکی:

از نظر ارزشی   1395ماهه نخست سال  هفتطی میزان صادرات مواداولیه پلیمری 

هزار تن میباشد که نسبت به  1645دالر و از نظر وزنی معادل  میلیون9/1953معادل 

داشته  کاهشنظر وزنی  درصد از  1 درصد از نظر ارزشی 7مدت مشابه سال قبل 

 است. 

از نظر ارزشی معادل  1395ماهه نخست سال  هفتطی همچنین میزان صادرات مصنوعات پلیمری 

 4/2تن میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  هزار 3/223میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 599

 درصد  از نظر وزنی  رشد داشته است. 7حدود به جهت ارزشی و  درصد

 کشورهای چین، امارات، بلژیک، ترکیه، عراق، بزرگترین بازارهای هدف صادراتی این محصوالت می باشند 

شرقی می تواند به عنوان بازارهای هادف جدیدصاادراتی  ایان گاروه کااالیی       توجه : کشورهای آسیای 

 محسوب گردد.
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 پروپان و بوتان:

باوده   هزار تن 2983میلیون دالر به وزن  5/1154به ارزش  1395ماهه  نخست سال  هفتدر LPGصادرات 

داشاته   کاهشدرصد  4درصد و به لحاظ وزنی  25به لحاظ ارزشی  1394که نسبت به مدت مشابه در سال 

عودی دومین مصرف کننده محصوالت  پاالیشگاهی در خاور میاناه اسات باه    ساست. ایران بعد از عربستان 

ارهای بین المللی عمادتاً بار   همین دلیل قیمت گاز مایع شامل پروپان و بوتان بادر صد ترکیبات مختلف در باز

مبنای قیمت قراردادهای ماهانه آرامکو عربستان تعیین می گردد بر همین اسا  به دنبال افت قیمات نفات   

در صد کاهش داشته است. پیش بینی می شود  18و  24قیمت پرویان بوتان در ابتدای سال جاری به ترتیب 

او راه انادازی فازهاای پاار  جناوبی باا سارعت       صادرات این محصوالت پس از برداشته شدن تحریم ه

 بیشتری افزایش یابد.

 متانول :  

متانول یکی از محصوالت بسیار مهم صنایع شیمیایی در دنیا می باشد که مواد بسیاری نظیار  

حالل ها، رنگها، پالستیک و ضد یخ ها از آن مشتق می شوند همچنین با توجه به کمبود قابل 

در آینده مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یاا در تولیاد    پیش بینی منابع انرژی

هیدروژن مصرفی پیل های سوختی بسیار مورد توجه است، در ایان راساتا موقعیات خااص     

 متانول ایران در سبد محصوالت صادراتی مهم می باشد.

یاون دالر و از نظاار   میل5/402از نظر ارزشای معاادل    1395ماهه نخست سال  هفتطی میزان صادرات متانول 

درصد به لحااظ ارزشای و   24هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل  5/2124عادل وزنی م

 درصد به لحاظ وزنی  کاهش داشته است. 8

 کاهش قیمت نفات  ضعیف شدن اقتصاد کشور چین بعنوان بزرگترین تولید و مصرف کننده جهانی متانول و نیز      

 معامالت در بازار جهانی می باشد. و به تبع آن کاهش  ساسی و تعیین کننده قیمت متانول خام ازدالیل ا

بازارهای جنوب وشرق آسیا و اتحادیه اروپا بعنوان بازارهای اصلی صادرات متاانول باوده کاه شاروع     همچنین      

 تواند عاملی در جهت کاهش تقاضا باشد.بارش بارانهای موسمی می فصال

عاراق مای باشاند و عماده      ورین بازارهای صادراتی این محصاول کشاورهای چاین، هناد،کره، هلناد      مهمت      

 .پتروشیمی زاگر ، فن آوران، خارک و شیراز :تولیدکنندگان متانول در ایران، عبارتست از 

 کشور
ماهه سال 7

1395 
ماهه سال 7

1394 
درصد 

 تغییر
 95ه نخست ماه7سهم صادرات 

 از کل صادرات 
7/64 9/10 1127 1250 چین

9/12 -8/13 284 7/244 ترکیه

1.3 -9 127 5/115 افغانستان

6/3 -4/48 8/131 68 هند

 3 5/11 4/31 35 عراق
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 :ودــک

ا تان  هاز  7/1935میلیون دالر و به وزن  492به میزان  1395ماهه نخست سال  هفتصادرات کود در  ارزش

در صد به لحاظ وزنای  5/15و کاهش  درصد به لحاظ ارزشی  7بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

واحاد( و نیاز افازایش ظرفیات تولیاد پاس        20داشته است. افزایش ظرفیت تولید کود در چین )تاافزایش 

قیمات و کااهش تقاضاا     که دارای ذخایر گاز طبیعی می باشند منجر به افت یمیالدی کشورهای  2016ازسال

 شده است .

چشم انداز قابل توجه تقاضای کودهای شیمیایی در جنوب آسیا و مصارف صنعتی به تدریج در شارق آسایا و   

 گردد.اروپا طی سالهای آتی پیش بینی می
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 :پارازایلین

 262و باه وزن   ن دالریاو میل 8/192به میزان  1395ماهه نخست سال  هفتارزش صادرات این محصول در 

درصد  از نظر وزنی  کااهش   18درصد به لحاظ ارزشی و  5/32هزار تن بوده که نسبت به  مدت مشابه سال 

داشته است. علیرغم افزایش قیمت این محصوالت در اروپا بدلیل افزایش بهای انرژی در صانایع باالدساتی   

ر ماههای جاری در آسیا می باشیم شاهد کاهش قیمت  پارازایلین طی چند ماهه  گذشته و نهایتاً ثبات قیمت د

می گرددبدلیل  یش کاال کاهش حجم صادراتی را به دنبال داشته است. ضمناً یادآورز. طبیعی است کاهش ار

توقف تولید واحد پتروشیمی  بوعلی ناشی از آتش سوزی در نتیجه توقف تامین خوراک پتروشیمی تندگویان با 

ه با برگشت پتروشیمی بوعلی به مدار تولید این نقیصاه تحات کنتارل    کمبود عرضه پارازایلین مواجه بودیم ک

 قرار گرفته است.
 

 
 

 

 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال نخست  7
 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
 95ماهه نخست 7

 از کل صادرات 

 پروپان و بوتان 

 84 -9/23 7/1264 985 چین 

 8 -7/50 2/152 75 مصر 

 5 99 26 8/51 پاکستان 

 8/1 0 0 31 اند.نزی

 6/0 0 0 4/5 کنیا

 متانول

 67 -10 304 273 هند

 3/5 -42 180 104 هند

 7/0 -41 3/22 13 ترکیه

 02/0 7/3 54/0 56/0 عراق

 63 -18 7/345 8/280 چین

 کود

 4/2 14 31 5/35 عراق

 26 4/26 3/33 انافغانست
1/2 

 100 0 8/19 چین
3/1 

 17/0 -93 8/37 5/2 ترکیه

 پارازایلین
 9/91 -36 9/281 6/178 چین
 9/0 100 0 14 هند 
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 گروه محصوالت پایه نفتی

 5/1747رزش معادلانظر زا 1395ماهه نخست سال  هفتطی  میزان صادرات محصوالت عمده پایه نفتی 

درصاد  8/0هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 4729ر وزنی معادلمیلیون دالر و از نظ

بهبود قیمت خوراک، بهبود فضای کساب و کاار و رفاع     تدرصد وزنی رشد داشته اس 55از نظر ارزشی و 

تنش های بازار ناشی از شرایط تحریم در بهبود رشد صادراتی ایان کاالهاا تااثیر داشاته اسات. صادور       

هند، امـارات،  یه نفتی بازارهای متنوع و گسترده ای به خود اختصاص داده که مهمترین آنهاا  محصوالت پا

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

 قیــر :  

نی میلیون دالر و از نظر وز 6/425از نظر ارزشی معادل  1395ماهه نخست سال  هفتطی  میزان صادرات قیر 

درصد باه   5/3درصد  از نظر ارزشی و 46هزار تن میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  7/1826 معادل

تغییرات ارزش قیر به تغییرات تقاضای اقتصادهای نو ظهور برای توسعه زیر لحاظ وزنی کاهش داشته است. 

وکیاوم  به لحاظ کیفیت پاایین  ران ساخت جاده ای نسبت داده میشود. همچنین کاهش اعتبار قیر صادراتی ای

میزان صادرات هم به لحاظ حجمی و هم قیمتی  را کاهش داده باه هماین    دمی شوباتوم عراق که وارد ایران 

دید اقدام به خرید مای  هم با شک و تر یدلیل بازار  چین و ویتنام را کامل از دست داده ایم کشورهای آفریقای

 رید با قیمت پایین بودند در حال حاضر  به دنباال کیفای ساازی اناد.    یها هم که همیشه به دنبال خکنند و هند

اتخاذ تدابیر در بسته بندیهای جدید قیر و حذف بشکه عامل مهمی در رشد صادراتی قیر می باشد. مهمتارین  

از جمله مشکالت فعلای  عبارتناد از     صادرکنندگان این کاال شرکت های نفت پاسارگاد و نفت جی می باشند.

افزایش غیر منطقای قیمات    که منجر به عرضه شده در بور  کاال براسا   قیمت ارز آزاد رگذاری قیقیمت 

در ساطح قیمتهاای    قیمات  هود که بایستی پایمی ش قیر صادراتی و غیر رقابتی  شدن آن برای صدور به بازار

FOBخلیج فار  کاهش یابد 

 نامه ریزی نمود آسیای میانه است.توجه: از جمله بازارهای که می توان برای صادرات قیر بر

 :نـروغ

میلیاون دالر و باه وزن   4/1299به میزان  1395سال  ماهه نخست هفت ارزش صادرات این محصول  در 

 وزنای  رشاد داشاته و از نظر   ارزشای  درصد به لحاظ 43هزار تن بوده که نسبت به  مدت مشابه 7/2868

و نیاز عرضاه ماازاد روغنهاای پایاه و اضاافه شادن         . با ثبات قیمت نفت خامدو برابر شده استبیش از

ظرفیتهای جدید خاور میانه و نیز فقدان تقاضای بازارهای کلیدی نظیر چین به دلیل رشد ضعیف اقتصاادی  

شاهد رقابت تولید کنندگان در شرایط سخت بازار می باشیم که این امار ماانع از افازایش قیمات قابال      

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

 8/33میلیاوین دالر و باه وزن    5/22به میازان   1395 ماهه نخست هفتارزش صادراتی این محصول در 

کااهش   وزنای  درصد از نظار  36و  ارزشیدرصد به لحاظ 36هزار تن که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 داشته است. 

ه وتالش شرکتهای تولیدکننده روغان بارای  عرضاه ایان     این ماده بعنوان خوراک واحدهای پارافینی بود

محصول به بازار داخلی  ودر نتیجه کاهش  صادرات به دلیل افزایش عرضاه صاادراتی محصاوالت پاایین     

 اسلک وکس  در خور تقدیر  می باشد. یدست

 

 شوینده ها :

از نظار ارزشای    1395سال  ماهه نخست  هفتطی  میزان صادرات محصوالت شوینده 

هزارتن میباشاد کاه نسابت باه     8/170میلیون دالر و از نظر وزنی معادل  4/126معادل 

درصد از نظر وزنی  کاهش  1/6درصد  به لحاظ ارزشی 6/6حدود مدت مشابه سال قبل 

داشته است. رویکرد استفاده از مواد شوینده کشورهای رقیب باه دلیال بهباود شارایط     

های آسیای میانه کاه مهمتارین بازارهاای ماا را تشاکیل مای دهناد از        اقتصادی کشور

 مهمترین دالیل رشد مالیم صادرات این محصوالت می باشد. 

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال
 1395ماهه سال نخست 7

 )میلیون دالر(

ماهه سال نخست  7
1394 

 لیون دالر()می

 درصد تغییرات

سهم صادرات 
ماهه نخست 7

از کل  95
 صادرات 

 قیر

 27 -36 9/179 115 هند

 17 -59 5/176 8/70 امارات 

 9 -37 6/56 5/35 پاکستان 

 6/7 -14 2/38 71/32 عمان 

 3/4 -42 7/29 17 اندونزی

 روغن

 8/41 -4/10 231 9/206 افغانستان

 6 -27 9/31 23 هند

 5/2 -75 68 7/16 عراق

 7/0 127 1/1 5/2 ترکیه

 11/0 2100 05/0 3/1 چین

 اسلک وکس

 6/52 -5/11 3/11 10 چین

 4/28 -7/35 4/8 4/5 هند

 9/8 -3/39 8/2 7/1 ترکیه

 3/6 0 0 2/1 استرالیا

 8/15 0 0 3 مالزی
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، عراق، ترکیه و پاکستان می باشد  CISبازارهای صادراتی این صنعت کشورهای همسایه و نزدیک نظیر  

 .یر رومانی نیز تالشهایی نموده اندکه بعضاً برخی شرکتها در صادرات آن به کشورهای دورتر نظ

الزم به ذکر است صنایع شیمیایی ایران تقریباً صد در صد بنزن خود را جهت تولید الکیل بنزن خطی )ماده 

بازگشات  اولیه پودر شوینده( از پتروشیمی بوعلی تأمین می نماید لذا پایش بینای میگاردد باا توجاه باه       

 گردد. به روال عادی بازین محصول صادرات ا به خط تولید، پتروشیمی بوعلی

 عصاره های رنگرزی، پیگمانها و سایر مواد رنگ کننده :

میلیون  6/50از نظر ارزشی  1395ماهه نخست سال  هفتطی  میزان صادرات انواع رنگ 

هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه در ساال قبال   8/22دالر و از نظر وزنی حدود

 درصد  کاهش داشته است.  2/25ی و از نظر وزنی درصد از نظر ارزش 39/23

میلیاون دالر و از  6/63از نظار ارزشای    1395ماهه نخست سال  هفتطی  همچنین میزان صادرات انواع رزین 

درصاد و باه    63تن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر ارزشی  هزار 4/26نظر وزنی حدود 

 است.  الزم به یاادآوری اسات میازان افازایش رشاد ارزش و تنااژ رزیان        درصد رشد داشته  27لحاظ وزنی

عمدتاً مرتبط به رزین اپوکسی جامد و مایع پتروشیمی خوزستان می باشد. از طرفی با توجه به آتاش ساوزی   

تیکی بخصاوص مخلاوط زایلاین و تولاوئن در صانایع تبادیلی       اکاهش عرضه مواد آروما  وپتروشیمی بوعلی 

 کاهش یافته است .،صادرات رنگ رنگ

استاندارد الزم منجر به از دست رفتن بازارهاا و   عدم تدوینصادرات رنگهای ساختمانی به دلیل افت کیفیت و 

 CISمهمترین بازارهای این صنعت کشورهای اعطای بازارها به کشورهایی نظیر ترکیه و امارات گردیده است.

کشورهایی نظیر کنیا، ولید با سیستم استاندارد جهانیدرصورت سرمایه گذاری در خطوط تمی باشد  و امارات

 .می توانند بعنوان بازارهای جدید تلقی گردند  ساحل عاج، ویتنام و شیلی
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       :نكته کليـدي
. می باشد کاه باا   ، ..SBRعلت عدم رشد صنایع تبدیلی پلیمری عمدتاً کمبود خوراک بخصوص پروپیلن، 

از جمله مسائلی  دارد سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام گردد.  ضرورتتوجه به ارزش افزوده آن 

که درحال حاضر در روند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد می توان به ضاعف  

گاان  ه نمود که هم از سوی  عرضاه کنناد  اشار ی این محصوالت در بور  کاالاهای عرضه و تقاضممکانیز

محصوالت و هم بواسطه ترکیب خریداران محصوالت در بور  که برخی از آنان فعالیات تولیادی ندارناد    

 -صاادراتی فعاال کشاور   –ایجاد می گردد و این روند متاسفانه منجر به عدم دسترسی واحدهای تولیدی 

ی گاردد. از ساوی دیگار ضارورت دارد توقاف عرضاه اجبااری        مواداولیه مورد نیاز با قیمت بین المللی ما 

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

 

  

  

  

  

  

کشور هدف  5 شرح کاال
 اصلی

ماهه سال نخست 7
1395 

 )میلیون دالر(

ماهه سال نخست 7
1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

ماهه 7سهم صادرات 
 از کل 95نخست 

 صادرات 

 آرایشی

 49 -8/2 6/10 3/10 افغانستان

 8/7 137 59/0 4/1 امارات
 7 5/31 9/1 5/2 عراق
 6/4 2/1 79/0 8/0 کویت
 5/3 19 42/0 5/0 بحرین

 رنگ

 35 -20 9/22 1/18 ترکمنستان
 21 -19 9/12 4/10 افغانستان

 11 -39 4/7 5/4 قزاقستان 
 8/10 -33 4/8 6/5 تاجیکستان
 4/7 -22 2/5 1/4 عراق

 شوینده

 48 3/1 1/65 66 عراق
 21 -4/9 7/28 26 افغانستان
 5 61 2/6 10 پاکستان
 5/5 7/14 8/6 8/7 ترکمنستان
 2/5 -6/41 2/7 2/4 تاجیکستان
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دارو  ، تجهیزات زپشکی گروه 
 و آزمااگشیهی
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 خالصه تحلیل آماری وضعیت صادرات شاخص اقالم عمده صادرات دانش بنیان ، دارو،

 هیزات پزشکی و آزمایشگاهی تج

 1395طی هفت ماهه سال 

 

 

 

 
  

صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مهمترین صنایع در تجارت امروزی بشر به لحاظ اثرگذاری بر سالمت انسان 

این صنایع به عنوان یکی از کلیدی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح می باشد. در اختیار داشتن چنین  بوده و

یعی به منزله یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می شود . این صنایع در بازارهای جهانی صنا

متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته می باشند زیرا تابع تحقیقات نوآورانه ، سرمایه گذاری و مقررات دولتی 

 .استصنایع با توجه به ماهیت آن بیشتر از سایر صنایع می باشند . هزینه سرمایه گذاری جهت ایجاد نوآوری در این 

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

صنایع باالدستی و دانش بنیان طبقه بندی می گردد . به واسطه تخصصی بودن ، تیراژ تولید مشخص و استفاده از 

ساخت فناوری باال تولیدات این صنعت از ارزش افزوده باالتری در مقایسه با تولیدات سایر صنایع با تجهیزات 

  .برخوردار هستندفناوری پیشرفته 

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

 د دقت الزم در پیاده سازی استانداردهای عملکردی ، ایمنی و کیفی می باشند. مستقیم با سالمت افراد جامعه نیازمن

میلیون دالر و از نظر  63از نظر ارزشی معادل  1395میزان صادرات انواع داروهای انسانی طی هفت ماهه سال 

هش وزنی درصد کا 17درصد رشد ارزشی و  40هزارتن می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل  5/2وزنی 

 داشته است. 

 39 یهزارتن از رشد ارزش 2/0میلیون دالر و وزن  4/7با ارزش  1395صادرات تجهیزات پزشکی نیز طی هفت ماهه سال 

 درصدی برخوردار بوده است.  28درصدی و کاهش وزنی 

شکی ، مواد اولیه دارویی و جمع کل صادرات اقالم دارویی مشتمل بر داروهای انسانی ، مواد اولیه دارویی ، داروهای دامپز

هزارتن نسبت به مدت  22میلیون دالر و وزن  5/102با ارزش  1395تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طی هفت ماهه سال 

 درصدی برخوردار بوده است. 51درصدی و رشد وزنی  50مشابه در سال قبل از رشد ارزشی 

یدی نسبت به ظرفیت اسمی، وضعیت تولید این کاالها تول فعال فرسودگی خطوط تولید وپایین بودن ظرفیت های 

 . . را با مشکالتی مواجه نموده است که منجر به عدم استفاده از حداکرر توان ظرفیت تولید شرکتها گردیده است

همچنین مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه ، باال بودن هزینه های ثبت در بازارهای هدف، عدم امکان 

روز دنیا بدلیل کمبود نقدینگی، عدم استمرار حضور در بازارهای هدف بدلیل فعالیتهای جذب تکنولوژیهای 

را گروه  مستمر و کارشناسی شده شرکتهای رقیب نظیر ترکیه و اردن در بازارهای همسایه، صادرات این 

 با مشکالتی مواجه نموده است.  

 میترا  بیدل
 ،  مسئول  دبیرخاهن کاالاهی دانش بنیان، دارو

 تجهیزات زپشکی  و آزمااگشیهی 
 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.peachlearn.com/lifestyle/38-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDAQwW4wDWoVChMIlL2grJiXyAIVRwYsCh1u9QFY&usg=AFQjCNGE0G2aQ5IujXKJ35kL5_VoPYSubw
http://www.google.com/url?url=http://www.peachlearn.com/lifestyle/38-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDAQwW4wDWoVChMIlL2grJiXyAIVRwYsCh1u9QFY&usg=AFQjCNGE0G2aQ5IujXKJ35kL5_VoPYSubw
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 تجهیزات پزشکی :  

های الکتریکی، ها در زمینه های علوم پزشکی، بیولوژی، مواد، ماشینای از تواناییمجموعه

الکترونیک، بیوالکترونیک و ابزار دقیق منجر باه وجاود آمادن صانعت نوپاای تجهیازات       

ناوع   800واحد تولیدکننده فعاال بایش از    500 پزشکی می شود. در حال حاضر درحدود

وسیله پزشکی با کالسهای مختلف تولید می کنند. میزان صادرات تجهیازات پزشاکی در   

هزار تن از رشد ارزشای   2/0میلیون دالر ارزش و وزن  4/7با  1395طی هفت ماهه سال 

 باشد. درصدی نسبت به مدت مشابه قبلی برخوردار می  28درصدی و کاهش وزنی  39

با توجه به سهم ناچیز ایران در جهان ، ارتقای سطح فناوری و ارتبااط دو حاوزه مهندسای و پزشاکی در     

بهبود صادرات این کاال می تواند موثر باشد. برخی از مشکالت این صنعت عبارت است از کمبود نقدینگی 

خارجی و کمبود منابع ماالی  و سرمایه در گردش صادرکنندگان، عدم حضور مستمر در نمایشگاههای معتبر 

 در جهت معرفی توانمندیهای تولیدی صاادراتی در بازارهاای هادف ، عادم امکاان حضاور در مناقصاات        

صنعت و صنایع پشتیبان. با توجه به جوان باودن ایان صانعت در      کشورهای هدف، کمبود ارتباط بین این

و توجاه  یی نظیر ایتالیا، فرانسه و آلماان،  کشور و تالش برخی از شرکتهای تولیدکننده صادراتی در بازارها

 اختصاص حمایتهای الزم به این صنعت در رشد و توسعه آن مرمر ثمر خواهد بود.

به دلیل سیاساتهای حماایتی وزارت بهداشات     در سالهای اخیر به دنبال اجرای طرح تحول نظام سالمت

ین حوزه افازایش و همچناین تمایال    جهت استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی، رشد تولیدات داخلی در ا

بیشتر شده است. همچنین محدودیت در واردات کاالهاای   بخش افراد به احداث واحدهای تولیدی در این

و در نتیجاه منجار باه افازایش ساهم       داده مشابه تولید داخل با کیفیت پایین تر سهم تولید را افازایش 

معرفی مساتمر تجهیازات پزشاکی کشاورمان در     مهمترین راهکار در شرایط  فعلی  صادراتی شده است.

 ورهای هدف می باشد.شقالب نمایشگاههای تخصصی اختصاصی و تخصصی بین المللی  در ک
  

 گروه کاالیی

 تدرصد تغییرا 1394ماهه سال7 1395ماهه سال 7

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن  ارزش 

 -17 40 3 45 5/2 63 داروهاي انساني

 52 74 9 14 14 25 مواد اولیه دارویی

 138 143 4/2 8/2 7/5 8/6 داروهای دامپزشکی

 -28 39 2/0 3/5 2/0 4/7 تجهیزات پزشکی

 -36 -63 028/0 8/0 018/0 3/0 تجهیزات آزمایشگاهی

 51 50 15 68 22 103 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیجمع کل اقالم دارویی ، 

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

  و مقایسه آن با سال قبل و مقایسه آن با سال قبل     13951395طي هفت ماهه سال طي هفت ماهه سال 
 

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

  مقایسه آن با سال قبل مقایسه آن با سال قبل   13931393طي هفت ماهه سال طي هفت ماهه سال 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

                                            وزن : هزارتنوزن : هزارتن

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن

 
  ارزش: میلیون دالر   ارزش: میلیون دالر   

وزن : هزارتن                      وزن : هزارتن                      

        

                        

                                                      

 وزن: هزارتنوزن: هزارتن
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  آمار صادرات تجهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتیآمار صادرات تجهیزات پزشکی  به پنج  بازار عمده هدف صادراتی

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

  
بازار عمده صادراتی از کل صادرات این بخش   5برای   95ات تجهیزات پزشکی در سال ماهه صادر 7درصد سهم 

 %  می باشد. 73

 

  داروهای انسانی :

تعریف سازمان بهداشت جهانی دارو، هر ماده ای که در فرآیندهای دارویی  بر اسا         

ی در جهت بکار رفته و سبب کشف یا اصالح فرآیندهای فیزیولوژیک یا حاالت بیمار

بهبود مصرف کننده گردد، دارو نامیده می شود. از مهمترین نقاط قوت انواع و اقسام این 

متنوع تولید، حجم قابل  کاال تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، مزیت نسبی، گستره

رافیایی و استراتژیکی کشور ایران توجه بازار داخلی، وجود سرمایه انسانی و موقعیت جغ

 . باشدمی

 

از نظر ارزشی معادل  1395طی هفت ماهه نخست سال میزان صادرات انواع داروهای ساخته شده انسانی 

، با رشد 1394هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال  5/2 میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 63

 درصدی وزنی مواجه بوده است.  17درصدی ارزش و کاهش 40

نظاارت   ،ای وزارت بهداشت مبنی بر رسیدن به تراز مربت صادرات با توسعه صادرات با توجه به برنامه ه

کاهش واردات و کم شدن وابستگی به داروهای وارداتی ،  به نظر می رسد جهاش خاوبی   ،بر واردات دارو 

صورت گرفته است که با جهت گیریهاا در چاارچوب سیاسات کلای ساالمت در      ماهه سالجاری هفت در 

 این روند ادامه یابد. د می رودامی سالجاری

نظر به نیاز گسترده کشورهای همسایه به دارو و عدم توانایی در تولید داروهای برند بین المللی، نیاااز باه   

واردات داروهای خاص با کیفیت باال در این کشورها احسا  می شود ، لذا توجه به صادرات اقالم دارویی 

می تواند در گرفتن ساهم مجادد در بازارهاای سانتی      بیوتکنولوژیکی فناوری باال نظیر داروها و با ارزش

 تاثیر بسزایی داشته باشد.

 کشور
 1395ماهه سال  7

 ()هزاردالر
 1394ماهه سال  7

 )هزاردالر(
 درصد تغییر

 -2/2- حهستان

 -2/18/133 امارات

 9/06/050 آحمان

 6/02/0200 ماحزی

 -5/09/044 بالروس

 28/111 سایر کشور ها

 4/73/539 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://danakhabar.com/fa/news/1158136/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDkQwW4wEmoVChMIv-DKlqvzxwIVy3AaCh3z9wY1&usg=AFQjCNHaza_JuhgjLJOiTjV6UvtC4MV19A
http://www.google.com/url?url=http://danakhabar.com/fa/news/1158136/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDkQwW4wEmoVChMIv-DKlqvzxwIVy3AaCh3z9wY1&usg=AFQjCNHaza_JuhgjLJOiTjV6UvtC4MV19A
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از طرفی به دلیل برداشته شدن تحریمهای بانکی مسیر انتقال پول بسیاری از شرکتهای دارویی کاه قابالً   

دلیال تعاامالت   مسدود شده بود تا حدودی مرتفع گردیده و امکان انتقال پولهای مسدود شده به کشور به 

بانکی فراهم گشته است. همچنین به دلیل رشد تولیاد در حاوزه دارو و کااهش واردات، میازان صاادرات      

 دارویی افزایش یافته است.
 

  

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

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

 
  

  

  

  

  

  

  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات این بازار عمده صادراتی از کل صادرات این   55برای برای   9595ماهه صادرات داروهای انسانی در سال ماهه صادرات داروهای انسانی در سال   77درصد سهم درصد سهم 

  %  می باشد. %  می باشد. 9393بخش  بخش  
 

 

 

 داروهای دامپزشکی:

میلیـون  8/6با ارزش  1395ماهه نخست سال  هفتطی  میزان صادرات داروهای دامی   

درصدی ارزش و 143هزار تن نسبت به مدت مشـابه در سال قبل با رشد   7/5دالر و وزن 

بوده است. الزام شركتهای تولیدی و توجیه این شركتها مبنی بر  درصدی وزنی مواجه132

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

تسهیالتی که  و سمینارهای برگزار شده توسط سندیكای مربوطه با بخش خصوصی

ای شرکتها نظیر اعطای مجوز سازمان دامپزشکی کشور در فرآیند صادرات در سال جدید بر

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

دست و پاگیر اداری در دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله سازمان دامپزشکی کشور که 

فرآیند صادرات را برای واحدهای تولیدی صادراتی فعال سخت نموده بود و منجر به دور 

 کشور
 1395ل ماهه سا7

 )میلیون دالر(
 1394ماهه سال  7

 )میلیون دالر(
 درصد تغییر

 7/191623 افغانستان

 2/195/1432 آحمان

 -9- روسیه

 8/53/375 سوریه 

 53/416 عراق

 -3/49/637 سایر کشور ها

 634540 جمع کل 

 

http://www.google.com/url?url=http://iraneconomist.com/fa/news/76065/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIk_rptaiCyAIVQUwaCh1xYABr&usg=AFQjCNHd9Op81MOM7jpqUtTGJp16jvSo7Q
http://www.google.com/url?url=http://iraneconomist.com/fa/news/76065/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIk_rptaiCyAIVQUwaCh1xYABr&usg=AFQjCNHd9Op81MOM7jpqUtTGJp16jvSo7Q
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 هفتشدن از جایگاه اصلی از بازارهای هدف شده بود، دستاوردهای صادراتی خوبی در 

 ماهه سالجاری به همراه داشته است.

صادراتی منوط به حذف مجوزهای -) فرآیند صادرات داروهای دامپزشکی تولید شده توسط واحدهای تولیدی

درحال وزارت صنعت ،معدن و تجارت  مکرر پیگیریهای باصادره از سوی سازمان دامپزشکی می باشدکه 

 (بررسی می باشد.

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

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

  

بازار عمده صادراتی از کل صادرات بازار عمده صادراتی از کل صادرات   55برای برای   9595ماهه صادرات داروهای دامپزشکی در سال ماهه صادرات داروهای دامپزشکی در سال   77درصد سهم درصد سهم 

  %  می باشد.%  می باشد.  8181این این 

  یان ذکر است طبق هماهنگیهای بعمل امده با دفتر صنایع دارویی وزارت صنعت،معدن و تجارت ویان ذکر است طبق هماهنگیهای بعمل امده با دفتر صنایع دارویی وزارت صنعت،معدن و تجارت وشاشا

تعرفه های این صنعت نیاز به تعرفه های این صنعت نیاز به     دامپزشکی،دامپزشکی،داروهای داروهای   صادر کنندگانصادر کنندگان  دامپزشکی و سندیکایدامپزشکی و سندیکای  سازمان سازمان 

مار مار آآ  ییو داروی انسانو داروی انسان  ییمشترک در بخش داروی داممشترک در بخش داروی دام  HHSS  دو تعرفه دو تعرفه   وجودوجود  بازنگری داشته و متاسفانه بدلیلبازنگری داشته و متاسفانه بدلیل

  خصوص نمیتوان ارایه داد. خصوص نمیتوان ارایه داد.   صحیحی در اینصحیحی در این
  

 کشور
 1395ماهه سال  7

 ) هزار دالر(

 1394ماهه سال  7
 )هزار دالر(

 درصد تغییر

 52581720205 عراق 

 1413169736 افغانستان 

 -521367/61 تاجیکستان

 -4323882 آذربایجان

 422290 قزقیزستان

 -1951496 سایر کشور ها

 827/6799/2143 جمع کل 
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 مواد اولیه دارویی:   

 25با ارزش  1395طی هفت ماهه سال میزان صادرات مواد اولیه دارویی               

 73هزارتن نسبت به مدت مشابه در سال قبل از افزایش ارزشی  14میلیون دالر و وزن 

 وردار بوده است.درصدی برخ 51درصدی و افزایش وزنی 

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

اصالح اعمال  درصد کارخانه های داروسازی داخل کشور می باشد.  40نیاز بیش از 

تعرفه های ورودی مواد اولیه دارویی ضمانت اجرایی مناسبی برای جلوگیری از واردات 

 ت از تولید داخلی و صادراتی گردید.بی رویه و حمای

  

  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 هفت ماهه سال طی هفت ماهه سال   
 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  بازار عمده صادراتی از کل صادرات اینبازار عمده صادراتی از کل صادرات این  55برای برای   9595ماهه صادرات مواد اولیه دارویی در سال ماهه صادرات مواد اولیه دارویی در سال   77درصد سهم درصد سهم 

  % می باشد. % می باشد.     6060//55بخش  بخش  

 

  تجهیزات آزمایشگاهی :

یکی از شاخه های روبه گسترش در حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی 

ای ههگاساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی با هدف کاهش وابستگی آزمایش

داخلی به تجهیزات وارداتی و همچنین استفاده از توانمندیهای داخلی و حمایت از 

م می باشد که منجر به آثار فعالیتهای دانش بنیان در زمینه ساخت این اقال

اقتصادی زیادی از جمله افزایش اشتغال ، افزایش حجم فروش ، افزایش توان 

صادرات و افزایش توان مالی برای سرمایه گذاری داخلی در توسعه فعالیت 

 شرکتهای داخلی شده است . 

 کشور
 1395ماهه سال  7

 )میلیون دالر(

 1394ماهه سال  7

 )میلیون دالر(
 درصد تغییر

 2/47/0500 هند

 -4- یمن 

 -8/32/747 امارات

 4/11/01300 سوریه

 2/19/033 چین

 4/103/596 سایر کشور ها

 254/146/73 جمع کل 

   
 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://parscenter.com/Product/9242&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIirK9lpiXyAIVhxYsCh0cBA0E&usg=AFQjCNHKtfGGW3LeN2Fwkvv6GIBiyr2GGg
http://www.google.com/url?url=http://parscenter.com/Product/9242&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIirK9lpiXyAIVhxYsCh0cBA0E&usg=AFQjCNHKtfGGW3LeN2Fwkvv6GIBiyr2GGg
http://www.google.com/url?url=http://dam.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB8QwW4wBWoVChMI5uTzzqmCyAIVhlwaCh3ZsQ2w&usg=AFQjCNGZxP_yX6N-PhdsbP1oPseU-9VMQA
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زات آزمایشگاهی طبق آمارهای ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران ، میزان صادرات تجهی

هزارتن برخوردار بوده  018/0میلیون دالر و وزن  3/0از ارزش  1395ساخت داخل طی هفت ماهه سال 

 درصد کاهش ارزشی برخوردار بوده است.  62که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از میزان 

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

آزمایشگاهی باید ظرفیت های علمی ، فنی و اقتصادی جدید برای افزایش توانمندی کشور شناسایی و 

 اقدامات حمایتی و سیاستهای تشویقی مورد توجه قرار گیرد. 

کاالهای دانش بنیان بعمل آورده و  از آنجائیکه بیشتر توسعه  با توجه به حمایتهایی که دولت در راستای 

و همچنین به دنبال رفع تحریمها و تمایل شرکتهای  ،دات این صنعت کاالهای با فناوری باال می باشدتولی

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

 فعالین اقتصادی در این حوزه رشد کرده اند. 

برخی از اقالم این  طبقه بندی این صنف و  HSتعرفه های دک الزم به ذکر است به دلیل مشخص نبودن 

 توان ارایه نمود.ی صحیحی نم آمار صنعت در گروههای دیگر نظیر تجهیزات ازمایشگاهی مکانیکی

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

  قبلقبلو مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طی هفت  ماهه  سال طی هفت  ماهه  سال   
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  بازار عمده صادراتی از کل صادرات اینبازار عمده صادراتی از کل صادرات این  55برای برای   9595ماهه تجهیزات آزمایشگاهی در سال ماهه تجهیزات آزمایشگاهی در سال   77درصد سهم درصد سهم 

  %  می باشد.%  می باشد.  8383  

  

 کشور
 1395ماهه سال 7

 )هزار دالر(
 1394ماهه سال 7

 )هزار دالر(
 درصد تغییر

 -12224850 چین

 -961047 امارات 

 -46- هند

 -35- کویت 

 -2- هلند

 -5246588 سایر کشور ها

 30781750 جمع کل 
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  ::کاالهای با فناوری باالکاالهای با فناوری باال

در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تربیت جایگاه دوم ایران و دستیابی به آستانه 

 جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و تربیت آن تا  پایان برنامه تاکید گردیده است.

 برنامه پنجم:

 دوم سیاستهای کلی برنامه پنجم مربوط به امور علمی و فن اوریفصل 7بند  –

 فصل دوم مبنی بر دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه  16ماده  –

 فصل دوم مبنی بر حمایت از شرکتهای دانش بنیان 17ماده  –

 

 برنامه چهارم:

 مبنی بر ارتقای فناوری3ماده   5بند  –

 ید ویژه  بر حوزه های دارای توان توسعه ای باال در صنایع نوینمبنی برتاک 11بند الف ماده  –

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

 اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات

 وین(.بند ب مبنی بر افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع ن 40ماده  –

های برنامه ششم توسعه به  صادرات محصوالت صنعتی با فناوری باال موضوعی است که باید در سیاست

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

 .ایع متصور بودای را برای این صن توان آینده برد و در صورت ادامه چنین روندی نمی سر نمی

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

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

کلی سهم محصوالت دارویی در کل  طور صنعتی با فناوری باالی کشور همواره با رشد همراه بوده است به

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

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

 فناوری باال است. 

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

 صادرات درست نمیباشد. 

 

 

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

های  ای، بنگاه های توسعه یت نظام مند از توسعه فناوری های پیشرفته در سطح ستادی، سازمانحما -

 تولیدی و بخش خصوصی 

های پیشرفته برای گسترش تولید و صادرات کاال و خدمات  های مبتنی بر فناوری ایجاد و توسعه شرکت -

 مربوط با تاکید بر بخش غیر دولتی 

ای در زمینه تکنولوژیک، مدیریتی، بازاریابی، حقوقی  زشی، اطالعاتی و مشاورهحمایت از ارایه خدمات آمو -

 و فایننس به افراد و شرکت های نوآور 

 پیگیری و ساختار آفرینی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری نوآوران کشور  -

های مرتبط با  افقتنامههای ذیربط برای پیوستن به کنوانسیون ها و مو پیگیری و تعامل با نهادها و سازمان -

 های نوین در کشور  تقویت و اشاعه فناوری

 حمایت از تجاری سازی دستاوردهای کارآفرینان و نوآوران  -

 ها و اختراعات  المللی نوآوری حمایت مالی از ثبت بین -

 های نوین  وریمنظور تبادل تجربیات و اطالعات و دستیابی به فنا ای به المللی و منطقه تقویت تعامالت بین -

گیری  ویژه با بهره های پیشرفته در ایران به و توسعه فناوری R&Dهای خارجی به انجام  ترغیب شرکت -

 از اهرم خریدهای دولتی. 

های تخصصی فناوری در داخل و توسعه فن بازارهای ملی و شرکت هدفمند در  برگزاری نمایشگاه -

 . ها و مجامع بین المللی ها، همایش نمایشگاه

های مشترک و ایجاد جوینت ونچر)سرمایه  های ایرانی برای انجام پژوهش حمایت قانونی از شرکت -

 منظور کسب، جذب و صادرات مبتنی برفناوری  های خارجی به گذاری مشترک( با شرکت

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

 محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و منطبق براستانداردهای جهانی.

های بی شمار کشور برای توسعه بازارهای  ای و جهانی و بکارگیری مزیت شناسایی دقیق بازارهای منطقه -

  های شناسایی شده . گیری از فرصت المللی و بهره بین

در راستای اهداف  Hi-Techاال و خدمات هماهنگی، هدایت و نظارت بنگاههای تولیدی و صادراتی ک -

 کالن صادراتی کشور با محوریت شورایعالی صادرات. 

هماهنگی کارگروههای تخصصی دستگاههای اجرایی در راستای اهداف صادراتی از طریق سازمان  -

 توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات غیرنفتی.

 ه های حمایتی و تشویقی بنگاهها از سوی دولت. تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اجرای برنام -

 در قالب تشکلهای تخصصی صادراتی. Hi-Techساماندهی بنگاههای تخصصی  -

 هماهنگی، هدایت و نظارت بر کانونهای دانش و صنعت سراسر کشور در راستای اهداف صادراتی.   -
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 . ی اهداف صادراتیدر راستا Hi-Techهماهنگی هزینه کرد بودجه های متعدد در حوزه  -

اتخاذ خط مشی و سیاست واحد از سوی تمامی دستگاهها و بخش های دست اندرکار در راستای  -

  Hi-Techتوسعه صادرات 

 % از بودجه جاری دستگاههای استانی به تشویق و ترغیب خرید محصوالت5اختصاص حداقل  -

 Hi-Tech داخلی 

به توسعه تحقیق و پژوهش در خصوص  وزارت عتف تیاختصاص سهم مناسب از بودجه جاری و عملیا -

  Hi-Techتولید و توسعه کاالها و خدمات 

به منظور حمایت از حقوق مالکیت  Hi-Techبازنگری قوانین و مقررات ثبت اختراع و ثبت تولیدات  -

  معنوی تولیدکنندگان ذیربط

 احصاء تعرفه های گمرکی -          

 

 درات:راهکارها در جهت توسعه صا

 

 تدوین بسته حمایتی جامع و اثر گذار به منظور ارائه تسهیالت بانکی مناسب)حداقل نرخ بهره(  -

 حذف هزینه های ثبت سفارش و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع فناوری باال -

 احتساب تخفیفات ویژه در سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تعرفه های مالیاتی  -

 واردات به سمت تولید و صادرات صنایعررات و آئین نامه ها به منظور هدایت اصالح قوانین، مق -

 Hi-Tech   
 تقویت و ارزش گذری مناسب به مالکیت فکری و خلق ایده ها  -

 اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به امر تجاری سازی و صادرات ایده ها و نوآوری ها  -

 به بازار داخلی به منظور مصارف دولتی  hi-techایجاد یک مرکز معرفی کاالهای  -

روشهای رقابتی کردن قیمت و »زمینه توانمند سازی فعاالن این حوزه با ارائه آموزشهای مهارتی در  -

  «بازاریابی کاالهای با فناوری باال

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

با استفاده از توان رایزنان     hi-techعات و مشاوره های بازاریابی بین المللی در مورد صنایعارائه اطال -

  بازرگانی در کشورهای هدف

ترویج و ایجاد فضای درک مناسب از جایگاه و نیازهای فناوری پیشرفته در الیه های قانون -

 گذاران،مجریان دولتی و بخش صنعت کشور 

 موفق داخلی این حوزه و ارائه آن بعنوان مطالعات موردی و کاربردی مستند کردن تجربیات  -

 تقویت فضای همکاری با موسسات پیشرو بین المللی -

 

 



 االدفتر توسعه صادرات ک -معاونت توسعه صادرات کاال 67

 

 

 الگو برداری از کشورهای موفق)از سطح تدوین استراتژیهای کالن کشوری تا تولیدات درون بنگاهی(  - 

صر مرتبط صاحب ایده، صاحب سرمایه و شبکه سازی با مدل کنسرسیوم )ارتباط حاکمیت با سه عن -

 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 ابتدای  زنجیره خیلی بیشتر از  -

 انتهای آن است(

 زی و تجاری سازی مشارکت دولت در هزینه های خرید دانش فنی، بومی سا -

 حضور پررنگ صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در حوزه فناوری های باال -

سازی تجاری و تقویت  تولید محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان  بنیان نمودن شیوه دانش -

  حضور در بازارهای منطقه و جهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  نکته کلیدی :نکته کلیدی :

لزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی نظیر سااخت و تجهیاز بیمارساتان، نارم     لزوم توجه به مقوله صادرات تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی نظیر سااخت و تجهیاز بیمارساتان، نارم     

  ییات تجهیزات پزشکی تااثیر فراوانا  ات تجهیزات پزشکی تااثیر فراوانا  افزارها و گجت های پزشکی با توجه به ارزآوری باال در توسعه صادرافزارها و گجت های پزشکی با توجه به ارزآوری باال در توسعه صادر

خواهد داشت.همچنین زمینه سازی مناسب جهت سرمایه گذاری مشترک با کمپانی هاای معتبار جهاانی،    خواهد داشت.همچنین زمینه سازی مناسب جهت سرمایه گذاری مشترک با کمپانی هاای معتبار جهاانی،    

حضور مستمر شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی در نمایشگاههای معتبر نظیار عارب هلام اماارات و     حضور مستمر شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی در نمایشگاههای معتبر نظیار عارب هلام اماارات و     

الت مربوط به ثبت در کشاورهای هادف   الت مربوط به ثبت در کشاورهای هادف   دوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه های مختلف در خصوص مشکدوسلدورف آلمان، انعقاد تفاهم نامه های مختلف در خصوص مشک

صادراتی از طریق مذاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرگانی و پایش مداوم اطالعااتی محایط هاای    صادراتی از طریق مذاکرات دوجانبه سیاسی، ایجاد دفاتر بازرگانی و پایش مداوم اطالعااتی محایط هاای    

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

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

   
  

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

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

  

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

  گروه کاالیی
  درصد تغییرات  1394ماهه 7  1395ماهه 7

 وزن ارزش وزن ارزش نوز ارزش

  وسایط نقلیه زمینی و دریایی

  3131//88  3333//66  22  1313//22  22//99  1717//66  خودرو سواری -

  تریلر و نیمه تریلر -
  تراکتور -

55//88  

4/10 

55//22  

99//22 

55//1818  

5/16 

88//66  

6/3 

99//5353--  

4/37- 

66//6363--  

6/20- 

  --8686  --8787//88  77  5555//66  00//99  66//88  قطعات منفصله سواری -

  --3434//55  --5454  4343//88  182182//44  2727//77  8484  دروقطعات و لوام یدکی انواع خو -

  --44//44  --44  33//55  1313//55  33//44  1313  الستیک ،تایر و تیوپ برای انواع وسائط نقلیه -

  10410422//33  10511051  00//11  00//44  11//66  55  انواع کشتی، قایق و سایر شناورها و قطعات -

  --7979//55  3333//55  00//22  00//66  00//11  00//88 لکوموتیو و نواقل روی خط آهن و قطعات_

  یلوازم خانگی و ادار

  00//33  --11//55  5151//55  157157//99  5151//66  155155//66  لوازم خانگی انرژی بر -

  2626//22  2121//77  7474//55  157157  9494  191191//22  لوازم خانگی غیرانرژی بر -

  4646//44  3535  22//88  55//77  44  77//77  مبلمان، دکوراسیون اداری و منزل  و یراق آالت -

  ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

  2020//88  2020//11  33  1616//44  33//77  1919//88  ماشین آالت صنایع غذایی -

  --3434//22  3131//55  2222//22  8888//11  1414//66  115115//99  سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی -

  برق و الکترونیک

  3838//22  7575//99  77//88  5959//44  1010//88  104104//44  انواع  سیم و کابل -

  --1515//66  1616//33  77  3838  55//99  4444//22  انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی -

  --77//55  --6767//33  00//6262  2525//44  00//5858  88//33  انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی -

  --2727//33  --5151//33  00//44  33//77  00//33  11//88  لوستر، چراغ و لوازم روشنایی -

  --33//77  22//55  237237//2222  852852//33  228228//4848  873873//33  جمع کل
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صنعت برق و مکانیک یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران  ماسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد صنعت برق و مکانیک یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران  ماسوب شده و نقش قابل توجهی در رشد 

ط نقلیه ) زمینی، دریایی( قطعات ط نقلیه ) زمینی، دریایی( قطعات یییک در برگیرنده انواع وسایک در برگیرنده انواع وساکند. گروه برق و مکانکند. گروه برق و مکانو توسعه کشور ایفاء میو توسعه کشور ایفاء می

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

ماهه ماهه   هفتهفتطی طی ( 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 228228//4848میلیون دالر به وزن میلیون دالر به وزن   887373//33بر بر ، باحغ ، باحغ 13951395نخست سال نخست سال 

  درصد کاهش داشته است.درصد کاهش داشته است.  --33//77درصد و از نظر وزنی درصد و از نظر وزنی   22//55، به حااو ارزشی ، به حااو ارزشی 13941394مشابه سالمشابه سال

  
 

  خودروی سواری: خودروی سواری: 
  

 میلیون دالر خودرو سواری به بازارهای هدف صادراتی شامل 6/17، 1395ماهه نخست سال  هفتطی 

صادر شده است که به ارزش صادرات هر بازار در جدول سواحل عاج ر، لبنان، ترکمستان، عراق، الجزای

 ( اشاره گردیده است.2شماره )

  

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

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سالو مقایسه آن با مدت مشابه سال  13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   77طی طی   
  ررارزش : میلیون دالارزش : میلیون دال                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمده 

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

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

دالر براي هر دستگاه افزایش و به موازات هزینه تبت خودروهاي وارداتـي از   400لخودروهاي توليدي معاد

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

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

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

 اقتصادي نماید.

 درصد تغییر 1394ماهه 7 1395ماهه 7 کشور

ماهه نخست 7صادرات  سهم

از کل صادرات خودرو  95

 سواری)%(

1020 1/68 12 عراق

2/24%54005/12 احجزایر

2/1--1008/6 حبنان

17% 1328 6/5 ترکمنستان

1/0-- 100 56/0 ساحل عاج
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  خودروهای سنگین:  خودروهای سنگین:   

میلیون دالر خودرو سنگی  شامل انواع تریلر، نیمه تریلر و 20حدود 1395ماهه نخست سال  هفتطی  

درصد کاهش داشته است. 44حدود  1394ده است که نسبت به سال تراکتور به خارج از کشور صادر ش

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

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

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

  13941394شابه سال شابه سال و مقایسه آن با مدت مو مقایسه آن با مدت م13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   هفتهفت  طی طی   
  ارزش : میلیون دالرارزش : میلیون دالر                                                                            

                                                                                                                    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

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

المللی سالهای اخیر علیه کشور که تاثیر های صادرات خودرو ناشی از تحریم های  بی افزایش هزینه  -

زیادی بر روی حمل ونقل، تامی  مواد اولیه، برگشت نقدینگی و... داشته و باعث عدم رقابت پذیری 

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

 حریم تغییر تدریجی در روند تولید و صادرات انواع خودرو آغاز گردد.ت

 کشور عراق در کاهش صادرات خودرو  به آن کشور نیز بدون تاثیر نبوده است. نا امنی های موجود در -

کاهش سطح روابط سياسي ایران با کشور سودان سهم مهمي در کاهش صادرات ماههاي اخيـر بـه آن   

 کشور داشته است.

 

 کشور
ماهه سال 7

1395 
ماهه سال  7

1394 
درصد 

 تغییر

 95ماهه نخست 7سهم صادرات 
از کل صادرات خودروهای 

 سنگین)%(

5/71550-5/37 امارات متاده

3/56/32/475/26 افغانستان

1/47/1165-5/20 عراق

5/264-5/4 9/0 سودان

 5/01/0400 5/2 هلند
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  قطعات منفصله خودروهای سواری:قطعات منفصله خودروهای سواری: 

  

میلیون  8/6به میزان 1395ماهه نخست سال  7عملکرد صادرات قطعات منفصله خودروهای سواری طی 

درصد کاهش صادرات روبرو  8/87میلیون دالر( با  6/55)به ارزش  94دالر بوده است که در مقایسه با سال 

درصد )برابر با واردات خودروی کامل( 15راق از صفر به افزایش تعرفه واردات قطعات به کشورع بوده است.

 از مهمتری  علل کاهش صادرات ای  بخش می باشد.
 

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

  13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   77طی طی هدف صادراتی  هدف صادراتی  
  ارزش : میلیون  دالرارزش : میلیون  دالر                                                                                  

 

 

  

  

  

  

  

  

  قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین:قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین:

هزار ت  قطعات و لوازم یدکی 7/28دالر با وزن  میلیون 84بر  (، طی ای  مدت بالغ1مطابق جدول شماره )

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

 درصد کاهش وزنی را نشان میدهد. 5/34درصد کاهش ارزشی و  54

درصد کل صادرات ای  گروه از محصوالت را به  8/82پنج بازار اول صادراتی قطعات و لوازم یدکی خودرو 

 خود اختصاص داده است.

 

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

ب نقلیه  به یالر انواع الستیک ، تایر و تیوپ انواع وسامیلیون د 13میزان  1395ماهه نخست سال  7طی 

 درصد کاهش داشته است.  4، 1394خارج از کشور صادر شده است که نسبت به سال 

( و 9/0(، ترکیه)2/1(، پاکستان )6/1(، عراق)7پنج کشور عمده صادراتی اقالم یادشده شامل افغانستان)

 ( میلیون دالر می باشد . 6/0) نیجریه

 

 

 1394ماهه سال 7 1395ماهه سال  7 کشور
درصد 

 تغییر

از  95ماهه نخست 7سهم صادرات
کل صادرات قطعات و لوازم یدکی 

 خودرو )%(

8/41 عراق 126  

  8/7   افغانستان

  20  امارات متاده

  6/2  کمنستانتر

  4/2  ترکیه
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در  1404ر ادامه شایان ذکر است برای تبیی  فرصتهای جدید و هدفگذاری بلندمدت در چشم انداز د

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

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

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

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

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

-که میبایست است المللی از دیگر الزاماتی ای و بی تمهید حمایتهای سیاسی دولت در تفاهمات منطقه

 قرارگیرد. ازسوی دولت مورد توجه

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

 سازی  در صنعت قطعهگذاری خارجی  و وضع قوانی  مناسب برای تضمی  سرمایه1

 های صادراتی تخصصی و تقویت تشکل2

 و برطرف کردن مشکالت ناشی از کمبود ظرفیت صادرات از طریق:3

 گذاری مبتنی بر نیاز بازارهای هدف  و توسعه سرمایه

 های بخش خصوصی گذاری مشارکتی از طریق جذب سرمایه و توسعه سرمایه

 (Feasibility Studyسنجی) ذاری براساس مطالعات دقیق امکانگ های مناسب برای سرمایه وانتخاب زمینه

 و ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در مناطق آزاد تجاری به منظور صادرات مجدد

 و برطرف کردن مشکالت ناشی از پایی  بودن کیفیت از طریق:4

 R&Dو توسعه 

 و گسترش مراکز تست و کنترل کیفی

 قطعاتبندی  و بهبود سیستم بسته

 و تهیه و تدوی  استانداردهای اجباری و نظارت بر حس  اجرای آن 

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

اعطای پوشش های حمایتی الزم از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسک های ناشی از  -6

 عدم ایفای تعهدات طرفهای تجاری ذیربب

کان ایجاد مبادالت تهاتری کاال بمنظور مقابله با مشکالت ناشی از نقل و انتقاالت ارزی در شرایب ام -7

 موجود 
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  انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:انواع کشتی، قایق و سایر شناورها:

علیرغم سرمایه گذاری های قبلی صورت گرفته سهم بسیار ناچیزی در سبد صادرات صادرات ای  گروه 

چالش های پیش روی تولید کنندگان انواع کشتی و شناور باعث  . مشکالت دوران تحریم وغیر نفتی دارد

 برود. بازارها از دست  ای  درایران  گردید تا بازارهای عمده ای  محصوالت و جایگاه سابق 

میلیون  5بالغ بر  1395ارزش صادرات انواع کشتی، قایق و سایر شناورها طی  شش ماهه نخست سال 

درصد و از لحاظ 1051از نظر ارزشی  1394است که نسبت به مدت مشابه سالهزارت  بوده  6/1دالر به وزن 

 درصد افزایش داشته است. 3/1042وزنی

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

 میلیون دالر بوده است.( 4/4( و سایر کشورهای خارجی )004/0( و ترکمنستان)003/0، افغانستان )

 

  لوازم خانگی و اداری :لوازم خانگی و اداری :

میلیون دالر لوازم خانگی انرژی بر به  6/155، بالغ بر 1395ماهه نخست سال  هفتطی   

 قبل هزارت  به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 6/51وزن 

اشته است. در ای  د افزایشدرصد از نظر وزنی  3/0و  کاهش درصد از نظر ارزشی 5/1

هزارت  صادر شده  94میلیون دالر لوازم خانگی غیرانرژی بر به وزن  2/191مدت همچنی  

 درصد افزایش داشته است . 2/26درصد و از لحاظ وزنی  7/21است که از نظر ارزشی

هزارت   4میلیون دالر به وزن  7/7صادرات مبلمان،دکوراسیون اداری و منزل بهمراه یراق آالت با ارزش 

درصد از نظر ارزشی و  35، 1394در مقایسه با مدت مشابه سال  1395طی شش ماهه نخست سال 

از جمله دالیل کاهش صادرات ای  بخش مشکالت نقدینگی  درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.4/46

ها از جمله واحدهای تولید، قیمت تمام شده غیر رقابتی و باال بودن تعرفه ای واردات در برخی کشور

 روسیه می باشد.

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري ( پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري 55جدول)جدول)

      13941394سال سال  مدت مشابهمدت مشابهو مقایسه آن با و مقایسه آن با   13951395ماهه نخست سال ماهه نخست سال   هفتهفت  طي طي 

  

 بازارعمده  هدف لوازم خانگی غیرانرژی بر 5 بازار عمده هدف لوازم خانگی  انرژی بر 5
سیون اداری و بازار عمده هدف مبلمان ، دکورا5

 منزل و یراق آالت

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

ماهه7

1395 

ماهه 7

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه7

1395 

ماهه 7

1394 

درصد 

 تغییر

ماهه7

1395 

ماهه 7

1394 

درصد 

 تغییر

 107 6/2 4 عراق 22 112 137 عراق -2/2 135 132 عراق

 -- 3/1 3 ستانافغان 24 21 26 افغانستان 6 13 8/13 افغانستان

 -20 24/0 19/0 امارات 31 9/2 8/3 پاکستان 133 2/1 8/2 ترکيه

 1370 %68 1 آذربايجان 50 4/2 6/3 ترکمنستان -14 4/1 2/1 امارات

 500 1/0 6/0 تاجيکستان 7/77 8/1 2/3 آذربايجان 33 9/0 2/1 الجزاير

 

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن            
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  مشكالت صنعت لوازم خانگي کشور :مشكالت صنعت لوازم خانگي کشور :

  

ژه لوازم خانگی انرژی بر همواره با شرایب اقتصوادی منطقوه و کشورهای هدف و صادرات لوازم خانگی بوی

سایر شاخص های تأثیرگذار در تجارت جهانی متغیر بوده ، بنابرای  اعمال سیاست های جدید اقتصادی 

درکشور و وجود محدودیتهای بی  المللی طبیعتاً بر صادرات ای  محصوالت تاثیرات بسزایی خواهد داشت 

هرگونه فراز و نشیب و ایجاد سیاستگذاری های کارشناسی نشده در هریک از عوامل تاثیر گذار یاد و 

ای را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ای  گروه از لوازم خانگی ایجاد شده میتواند مشکالت عدیده

ب، با ملحوظ نمودن نماید، از ای  رو به برخی از مشکالت صنعت لوازم خانگی که از دیدگاه انجم  ذیرب

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

 عدم وجود استراتژی مشخص صادراتی -

 عدم ثبات در قیمت گذاری کاال -

 عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی -

 باال بودن نرخ تعرفه های ترجیهی در برخی کشورها -

 جارت پیله وری توسب دالالنناهماهنگی بازاریابی ناشی از ت -

 چاق و عدم مدیریت واردات محصوالت مشابه خارجیقا -

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

ید به مذکور به کاالهای ضروری تبدیل گشته است، لذا نگاه ما به تولید با توجه به ورود کاالهای وارداتی با

ای باشد که بخشی از تولید حتماً به صادرات اختصاص یابد و برای حضوری موفق درصادرات لوازم گونه

 خانگی باید مهمتری  شاخص های آن یعنی:

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

 ( افزایش راندمان )بهره گیری ازتکنولوژی روز(2   

 ه باید درجهت تامی  استانداردهای بی  المللی به مشتریان ارایه گردد،( خدماتی ک3   

 ( ارائه خدمات مستمر پس از فروش4  

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

را نسبت به  اياز اميدوارکنندهچشم اندرود بهبود روابب سیاسی و اقتصادی پس از تحریم ها، انتظار می

 توسعه بازار داخل وخارج  از کشور در پیش رو داشته باشیم.
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، در بخش لوازم خانگی انرژی بر کشور توانست به هدف کمی تعیی  شده برسد 1394خوشبختانه در سال 

 باشیم.و امیدواریم در سایر بخشهای لوازم خانگی نیز شاهد رشد مثبت و توسعه صادرات هدفمند 

 

  روي صنعت مبلمان ، دکوراسيون اداري و منزل و یراق آالت  : روي صنعت مبلمان ، دکوراسيون اداري و منزل و یراق آالت  : آآمشكالت فرمشكالت فر

رغم وجود پتانسیل های زیادی که در زمینه صادرات  در بخش مبلمان و دکوراسیون اداری و منزل نیز به 

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

تری  مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان تامی  مواد اولیه است که اگر  بطور کلی میتوان گفت اصلی

ای فراهم  برطرف شود بسترهای مناسب رقابت با محصوالت خارجی و بخصوص محصوالت چینی و ترکیه

طور اختصار  بی بهخواهد شد. در ذیل به مهمتری  مشکالت فراروی تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چو

 اشاره گردیده است:

 ( عدم تامی  مواد اولیه با کیفیت و وجود تعرفه باال به منظور واردات 1 

 خطوط تولید فرسودگی و استهالک ماشی  آالت (  2 

   عدم رعایت کیفیت مناسب مصنوعات چوبی  (  3 

   عدم آموزش کافی کارگران صنایع مصنوعات چوبی(  4 

  هی کافی نسبت به شرایب و مشخصات بازارهای هدف صادراتیعدم آگا(  5  

 حضور قدرتمند رقبایی مانند چی  ، ترکیه و...(  6 

 در صنایع تولیدی چوب و مبلمان کشور  حاکم بودن ساختار سنتی(  7 

 ( ضعف بسته بندی کاالی صادراتی 8

مند و  ریزی نظام ست لذا با برنامههای نسبی مطلوبی برخوردار ا از آنجاکه صنعت مبلمان کشور از مزیت

تواند نه تنها  استراتژی تشکیالتی از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ای  صنف، صنعت مبلمان کشور می

اروپا را هم در دست گیرد. در ای  جهت اعمال سیاستهای   بازارهای مبل منطقه،همچنی  بازارهای اتحادیه

صادراتی نه تنها کمک شایانی به تولید کنندگان و صادرکنندگان  حمایتی در شناخت و مطالعه بازارهای

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

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

  
بهره منطقی به تولیدکنندگان جهت تامی  نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه  اعطای تسهیالت با نرخ -

 ر و تولید محصول با ارزش افزوده باالحودر گردش با هدف افزایش تولید صادرات م

 –و سرمایه گذاری بمنظور معرفی توانمندیهای تولیدی  بازاریابی –تجاری  سازماندهی و اعزام هیاتهای -

 صنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدفصادراتی کشور در

جذب سرمایه گذاری خارجی بمنظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصوالت  -

 کیفی و دارای برند و توسعه صادرات به کشورهای ثالث

ریق صادراتی به برنود سازی از ط –ارتقای کیفی محصوالت و ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی -

 کارگاههای آموزشی ذیربب

حضور مستمر در نمایشگاه های تخصصی بی  المللی در کشورهای هدف توسب واحدهای ذیربب تحت  -

 عنوان پاویون تخصصی ج.ا.ایران

 

  ماشین آالت و تجهیزات صنعتی :ماشین آالت و تجهیزات صنعتی :

ن میلیون دالر به وز 8/19ماشی  آالت صنایع غذایی با ارزشی معادل  1395ماهه نخست سال  هفتطی 

از لحاظ  1394هزار ت  به خارج از کشور صادرشده است که نسبت به مدت مشابه سال7/3

درصد افزایش داشته است. سایر ماشی  آالت و تجهیزات صنعتی 8/20درصد و ازلحاظ وزنی1/20ارزشی

ل هزارت  ، صادرات شده است که در مقایسه با مدت مشابه سا 6/14میلیون دالر به وزن 9/115نیز بالغ بر

 درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.2/34درصد ازنظر ارزشی افزایش  و 5/31قبل
  

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي و صنایع غذایي ( پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي و صنایع غذایي 66جدول)جدول)

    13941394و مقایسه آن با مدت مشابه سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال   13951395طي  شش ماهه نخست سال طي  شش ماهه نخست سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                            

 پنج بازار عمده  هدف ماشین آالت صنایع غذایی پنج بازار عمده  هدف  سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

 درصد تغییر 1394ماهه  7 1395ماهه7 کشور درصد تغییر 1394ماهه 7 1395ماهه7 کشور

 30 3/6 2/8 عراق 157 33 85 عراق

 103 7/2 5/5 افغانستان 48 1/8 12 افغانستان

 366 3/0 4/1 ترکيه -23 5/9 3/7 ازبکستان

 -6/47 3/1 68/0 ترکمنستان 5/28 6/5 2/7 ترکمنستان

 235 2/0 67/0 امارات 16 7/3 3/4 امارات

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر      

  وزن : هزارتنوزن : هزارتن                
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درصد از کل اقالم 99درصد از کل ماشی  آالت صنایع غذایی و 08/83، 1395ماهه نخست سال  هفتطی 

صادرشده  6بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول  5سایر ماشی  آالت و تجهیزات صنعتی به 

 است. 

  برق و الکترونیک :برق و الکترونیک :

گروه برق و الکترونیک از زیرگروه هایی مشتمل برانواع سیم و کابل، تابلو وتجهیزات برق   

نعتی، انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ،انواع لوستر، چراغ و لوازم روشنایی ص

هزارت  5/17با وزن 1395ماهه نخست سال  هفت تشکیل شده است. صادرات ای  گروه طی

، حدود 1394باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال میلیون دالر می7/158به ارزش

 درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.  25/11حدود  درصد از لحاظ ارزشی و45/24

 

هزار ت  انواع لوستر چراغ و لوازم  3/0دالر به وزن میلیون8/1( 1شماره )الزم به ذکر است طبق آمار جدول 

، 1394سال  به خارج از کشور صادر شده که نسبت به 1395ماهه نخست سال  هفتی طروشنایی 

 وزنی روبرو بوده است، و پنج بازار هدف صادراتی شامل  د با کاهشدرص 3/27و درصد از نظر ارزشی 3/51

عمده دلیل کاهش صادرات ای  بوده است.  امارات متحده عربی ،عراق، آذربایجان ،افغانستان ،  ارمنستان

 بخش، تضعیف تولید به دلیل واردات بی رویه چراغهای بی کیفیت می باشد.

(، 2/0) آذربایجان(، 35/0(، عراق)7/0) اماراتهدف ای  گروه عبارتست از:  یارزش اقالم صادراتی به بازارها 

هزار ت  انواع سوئیچ،  58/0میلیون دالر به وزن 3/8میلیون دالر همچنی  طی ای  مدت ( 17/0افغانستان)

(، 614/0چی  )، (1)عراق  (،5اوگاندا به ارزش)تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به کشورهای 

    میلیون دالرصادر شده است. ( 310/0)اندونزی (، 433/0)نافغانستا

 

  ( پنج بازار عمده هدف صادراتي سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتي( پنج بازار عمده هدف صادراتي سیم و کابل و انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتي77جدول)جدول)

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

  وزن: هزارتنوزن: هزارتن
  

  

 

 

 

 

ماهه نخست  7نواع  سیم وکابل در پنج بازار هدف ا
 1395سال

ماهه نخست 7پنج بازارهدف انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی  در 
 1395سال

 کشور

 ارزش

 کشور

 ارزش

ماهه  7
 95سال 

ماهه  7
 94سال 

 درصد تغییر
ماهه 7

 95سال 

ماهه سال  7
94 

 درصد تغییر

 9/35 9/18 7/25 عراق 36 36 49 افغانستان

 7/43 2/3 6/4 افغانستان 150 18 45 عراق

 -3/26 7/5 2/4 سوریه 887 77/0 6/7 سوریه

 4/340 84/0 7/3 آفریقای جنوبی -55 2/2 97/0 ترکمنستان

 5/31 14/1 5/1 سودان -60 2/2 87/0 عمان
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 درصد از کل انواع تابلو و8/89درصد از کل انواع سیم و کابل و 99، 1395هفت ماهه نخست سال طی 

 بازار عمده هدف صادراتی بشرح مندرج در جدول فوق صادر شده اند.  5تجهیزات برق صنعتی به 
 

 

 

 

 

 

  مشکالت فرا روی تولید و صادرات گروه برق و الکترونیک : مشکالت فرا روی تولید و صادرات گروه برق و الکترونیک : 
( سختی رقابت با تولیدکنندگان چینی و ترکی به لحاظ قیمت و تنوع تولیدات برای ماندگاری در 1

 بازارهای جدید صادراتی بازارهای موجود و نفوذ به

( عدم برخورداری شرکت های تولیدی و صادراتی ذیربب از برندهای معتبر شناخته شده و عدم تعامل با 2

 صاحبان برندهای جهانی

 ( مشکالت ناشی از  باالرفت  قیمت مواداولیه بدلیل افزایش قیمت ارز3

رای پروژه های مخابراتی و الکترونیکی در ( تبعات ناشی از اثرات تحریم های اخیر بی  المللی در اج4 

خارج از کشورکه در صدور محصوالت و اقالم گروه مربوط بسیار تاثیر گذار بوده است که خوشبختانه با 

 توافق اخیر شرایب رو به بهبودی پیش بینی می شود.

 ( عدم دریافت مطالبات شرکتها از وزارت نیرو5

 بانک توسعه صادرات( عدم تخصیص کمکهای فاینانس از سوی 6

 دریافت تسهیالت ریالی از بانکها مشکالت( 7 

ها که تاثیر مستقیم بر روی قیمت تمام شده محصول نهایی و غیر رقابتی شدن آنها با ( هدفمندی یارانه8

 محصوالت مشابه خارجی در سایر بازارهای هدف داشته است.
 

ی ایران و ترافیک شدید در بنادر که مانعی بر ( فقدان زیرساختها و تجهیزات مناسب با تجارت خارج9

 سرراه سرعت گرفت  فرآیند صادرات به شمار می رود. 

 

  پیشنهادات و راهكارهاي اجرایي: پیشنهادات و راهكارهاي اجرایي: 

انجام اقدامات الزم درخصوص ارتقای کیفیت محصوالت و کاهش قیمت تمام شده و تقویت زیرساختهای -

ای تخصصی و سایر رویدادهای بی  المللی در داخل الزم برای توسعه صادرات نظیر شرکت در نمایشگاهه

 و خارج از کشور در مواجهه با سایر رقبای بزرگ در کشورهای هدف و سایر کشورها

 کنترل مبادی ورودی و جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب و فاقد استانداردهای بی  المللی -

 زیع و توانیرتسریع در پرداخت مطالبات تولید کنندگان از شرکت تو -

 تجدید نظر و بازنگری در جهت تعدیل ضرایب مالیاتی و بخشودگی مالیاتی برای واحدهای واجد شرایب -

 اعطای تسهیالت بانکی به بخش صنعت با نرخ بهره پایی  -

 توسعه و تجهیز زیرساختهای بندری جهت سهولت در بارگیری، تخلیه ،.... و ترخیص کاال در گمرک  -

بخش های بازرگانی فعال در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی بازرگانی ج.ا. ایران در  سازماندهی -

  کشورهای هدف
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 ی و پوشاکنساج گروه 
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  خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي خالصه تحلیل آماري وضعیت صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي 

  13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست   هفتهفت  طيطي  

  

  

  

  

  108108//11میلیاون دالر و حادود   میلیاون دالر و حادود   600600//66ورد بررسی ورد بررسی عملکرد صادرات کاالهای زیرمجموعه این گروه در دوره معملکرد صادرات کاالهای زیرمجموعه این گروه در دوره م

  درصاد درصاد 1515//11از نظار وزنای  از نظار وزنای    وو  درصاد درصاد   22//99  تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشای تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشای 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  7 1395ماهه سال  7

صادرات گروه 
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش )درصد( 

 3/28 4/2 -7/4 8/28 9/178 5/29 5/170 فرش ماشين  و موکت

 2/28 1/25 4/18 7/47 9/142 7/59 2/169 نساج 

 7/27 1/7 16 8/2 6/143 3 6/166 فرش دستباف

 3/8 6/12 -6/11 7/8 1/56 8/9 6/49 کفش

 4/3 1/17 -5/37 5/3 3/32 1/4 2/20 چرم وت بلو، کراست و

 1/4 -7/16 -3/18 4/2 30 2 5/24 پوشاک

 100 1/15 9/2 9/93 8/583 1/108 6/600 جمع کل

 سمیرا کیان اتش  
 رسیی گروه صناعی نساجی و پوشاک    

  

  13951395عملكرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي طي  هفت ماهه سال عملكرد صادرات فرش دستباف و اقالم عمده صنایع نساجي طي  هفت ماهه سال 

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

  ارزش: میلیون دالرارزش: میلیون دالر

  وزن: هزار تنوزن: هزار تن
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  فرش دستباف :فرش دستباف :  

  مالحظهمالحظه  13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست   هفتهفتطی طی توجه به میزان صادرات فرش دستباف توجه به میزان صادرات فرش دستباف با با       

میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات 166166//66ففگردد ارزش صادرات فرش دستباگردد ارزش صادرات فرش دستبامیمی

درصد درصد   1616هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته   33محصول مذکور محصول مذکور 

    داشته است.داشته است.  افزایشافزایشدرصد درصد 77//11و از نظر وزنیو از نظر وزنیاز نظر ارزشی از نظر ارزشی 

  

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.  13941394یکا صورت پذیرفته است که بازار جدیدی نسبت به سال یکا صورت پذیرفته است که بازار جدیدی نسبت به سال متحده آمرمتحده آمر

  

  

  

  

  

  کمک به تبلیغات فرش ایرانيکمک به تبلیغات فرش ایراني--11

  جلوگیري از خروج طرح ها و مواد اوّلیه مرغوب ایراني به کشورهاي رقیبجلوگیري از خروج طرح ها و مواد اوّلیه مرغوب ایراني به کشورهاي رقیب  --22

  ایجاد پایانه هاي صادراتي فرش دستبافایجاد پایانه هاي صادراتي فرش دستباف  --33

  هدف هدف تحلیل بازارهاي تحلیل بازارهاي   --44

  ثبت جهاني نقشه هاي ایرانيثبت جهاني نقشه هاي ایراني  --55
  

  موکت :موکت :فرش ماشینی و فرش ماشینی و 

  13951395سال سال ماهه نخست ماهه نخست   هفتهفتطی طی با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام شده با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام شده 

میلیون دالر و میلیون دالر و 170170//55  موکتموکت  وو  گردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماشینیگردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماشینیمالحظه میمالحظه می

هزار تن بوده است که نسبت به مدت هزار تن بوده است که نسبت به مدت 2929//55عملکرد وزنی صادرات محصول مذکورعملکرد وزنی صادرات محصول مذکور

  افزایشافزایشدرصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی   22//44  وو  ششکاهکاه  رصد از نظر ارزشیرصد از نظر ارزشیدد  44//77مشابه سال گذشتهمشابه سال گذشته

  داشته است.داشته است.

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 7

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 فرش دستباف

 5/420100% ایاالت متحده

 -1/173/236/26 امارات

 -5/155/219/27 آلمان

 6/136/81/58 پاکستان

 -6/134/161/17 لبنان

 

  ستبافستبافپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات فرش دپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات فرش د
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نيز نيز   و فضاي صادراتيو فضاي صادراتي  صادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نيافته است که البته شرایطصادرات این کاال تقریباً نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نيافته است که البته شرایط

  است.است.  نداشتهنداشتهنسبت به سال قبل نسبت به سال قبل   محسوسيمحسوسي  تغييرتغيير

  

  

  

  

  

  نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمينظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي  

  

  نسـاجی :نسـاجی :

ساال  ساال  ماهاه نخسات   ماهاه نخسات     هفات هفات   طای  طای  ام شاده  ام شاده  با توجه به میزان صاادرات نسااجی انجا   با توجه به میزان صاادرات نسااجی انجا   

میلیاون دالر و عملکارد   میلیاون دالر و عملکارد   169169//22مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسااجی مالحظه میگردد عملکرد ارزش صادرات نسااجی 13951395

هزارتن بوده است کاه نسابت باه مادت     هزارتن بوده است کاه نسابت باه مادت     5959//77وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر 

  افازایش افازایش درصاد از نظار وزنای    درصاد از نظار وزنای    2525//11درصد از نظر ارزشی و درصد از نظر ارزشی و 1818//44مشابه سال گذشته مشابه سال گذشته 

  داشته است.داشته است.

رین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کيسه هاي پلي پروپيلن به افغانستان رین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کيسه هاي پلي پروپيلن به افغانستان یكي از عمده تیكي از عمده ت

داخلي باعث گردیده داخلي باعث گردیده و کاهش تقاضاي و کاهش تقاضاي دت مشابه سال قبل بوده است و همچنين رکود دت مشابه سال قبل بوده است و همچنين رکود عراق نسبت به معراق نسبت به م

  که توليدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.که توليدکنندگان به مقوله صادرات روي آورند.

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 7

1395 

 )میلیون دالر(

سال   ماهه نخست7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

فرش ماشيني و 

 موکت

 -2/733/797/7 افغانستان

 3/569/498/12 عراق

 -5/7133/42 ترکمنستان

 -4/59/76/31 پاکستان

 -2/3420 چين

 

 پیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکتپیشنهاد پیرامون رفع موانع صادرات فرش ماشینی و موکت
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د نیاز واحدهاي د نیاز واحدهاي نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي و تعیین سهمیه مواداولیه مورنظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمي و تعیین سهمیه مواداولیه مور  --11

  نساجي         نساجي         

  الیاف پلي استر در ترکیهالیاف پلي استر در ترکیه  SSaaffee  gguuaarrddحل مسائل بین المللي نظیر حل مسائل بین المللي نظیر   --22

  
  

  پوشـاک:پوشـاک:

سال سال ماهه نخست ماهه نخست   هفتهفت  طیطیبا توجه به میزان صادرات پوشاک انجام شده با توجه به میزان صادرات پوشاک انجام شده       

میلیون دالر و میلیون دالر و   2424//55گردد عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ بر گردد عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ بر مالحظه میمالحظه می13951395

هزارتن بوده است که نسبت به مدت هزارتن بوده است که نسبت به مدت   22حصول مذکور،حصول مذکور،عملکرد وزنی صادرات معملکرد وزنی صادرات م

درصد کاهش درصد کاهش 1616//77درصد و از نظر وزنیدرصد و از نظر وزنی  1818//33مشابه 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

  ناامنیهای بازار عراق می باشد.ناامنیهای بازار عراق می باشد.

  

  

  

  

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 7

1395 

 یون دالر()میل

ماهه نخست سال  7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 محصوالت نساجي

 3/779/609/26 عراق

 4/386/2550 افغانستان

 -6/91/1845 ترکيه

 1/8562 آذربایجان

 9/66/01050 پاکستان 

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجیپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات نساجی
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  جلوگیري از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک نامرغوب ارزان قیمت جلوگیري از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک نامرغوب ارزان قیمت   --11

  سازيسازيبرند برند   --22

  تبلیغات پوشاک اسالمي تبلیغات پوشاک اسالمي   --33

  آموزش و توجه در زمینه صنعت مدآموزش و توجه در زمینه صنعت مد--44

  
  

  

  

  چـرم :چـرم :

مالحظاه  مالحظاه  13951395ساال  ساال  ماهه نخسات  ماهه نخسات    هفتهفتطی طی با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده 

میلیاون دالر و عملکارد وزنای صاادرات     میلیاون دالر و عملکارد وزنای صاادرات     2020//22میگردد عملکرد ارزش صاادرات ایان کااال   میگردد عملکرد ارزش صاادرات ایان کااال   

درصد درصد 3737//55مدت مشابه سال گذشتهمدت مشابه سال گذشتههزار تن بوده است که نسبت به هزار تن بوده است که نسبت به   44//11محصول مذکور محصول مذکور 

  داشته است.داشته است.  افزایشافزایشدرصد از نظر وزنی درصد از نظر وزنی 1717//11و و   کاهشکاهش  از نظر ارزشیاز نظر ارزشی

  

  

 کشور هدف اصلی5 شرح کاال

ماهه نخست سال 7

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 پوشاك

 3/135/124/6 عراق

 -1/71/83/12 افغانستان

 7/06/07/16 قرقيزستان

 7/05/040 امارات

 -6/06/33/83 ترکمنستان

 پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاکپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات پوشاک
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  دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:دالیل کاهش را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

افت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در روسیه و اکراین )یکی از بزرگترین بازارهاای  افت جهانی مصرف چرم به دلیل مشکالت موجود در روسیه و اکراین )یکی از بزرگترین بازارهاای    ((11

  مصرف چرم می باشند(مصرف چرم می باشند(

  کاهش شدید کیفیت پوست داخلیکاهش شدید کیفیت پوست داخلی  ((22

  لوی سبک به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهای خریدارلوی سبک به دلیل مسائل زیست محیطی کشورهای خریداربب  وتوت    کاهش صادرات وکاهش صادرات و  ((33

است که منجار گردیاده ارزش صاادرات باه     است که منجار گردیاده ارزش صاادرات باه       نرخ پایه صادراتی وت بلونرخ پایه صادراتی وت بلو  ،،کاهشکاهشاصلی ترین دلیل اصلی ترین دلیل   ((44

  شدت افت داشته باشد در صورتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیری دیده می شود.شدت افت داشته باشد در صورتیکه از نظر وزنی افزایش چشمگیری دیده می شود.

  

  

    

  

  

  به روز نمودن ماشین آالتبه روز نمودن ماشین آالت  --11

  م مرغوبم مرغوبآموزش در جهت تولید چرآموزش در جهت تولید چر  --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 7

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

وت بلو،کراست و 

 چرم

 -69/125/53 هند

 4/51/32/74 ترکيه

 -2/23/33/33 پاکستان

 2/23/03/633 اسپانيا

 9/00<100% برزیل

  پیرامون رفع موانع صادرات چرمپیرامون رفع موانع صادرات چرم  ییپیشنهاداتپیشنهادات
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  کفش:کفش:

مالحظاه  مالحظاه  13951395ساال  ساال  ماهاه نخسات   ماهاه نخسات     هفات هفات طی طی با توجه به میزان صادرات کفش انجام شده با توجه به میزان صادرات کفش انجام شده 

میلیون دالر و عملکرد وزنای صاادرات محصاول    میلیون دالر و عملکرد وزنای صاادرات محصاول    4499//66میگردد عملکرد ارزش صادرات کفش میگردد عملکرد ارزش صادرات کفش 

از نظار  از نظار    درصاد درصاد 1111//66  مدت مشابه ساال گذشاته  مدت مشابه ساال گذشاته  هزار تن بوده است که نسبت به هزار تن بوده است که نسبت به   99//88  مذکورمذکور

  داشته است.داشته است.  افزایشافزایش  درصد درصد   1212//66و از نظر وزنی و از نظر وزنی   کاهشکاهش  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

  پایین تر می باشدپایین تر می باشد  قیمتقیمتگر صادرات کاالهای با گر صادرات کاالهای با بیانبیان  وزنیوزنی  افزایشافزایش  --22

  

  

  

  

  

  

  

  

  افزایش بازارهاي کفش به جز عراقافزایش بازارهاي کفش به جز عراق  --11

رفع مشكل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن رفع مشكل ایجاد شده در کشور عراق از طریق انجام اقدامات بایسته در این خصوص از سوي رایزن   --22

  محترم بازرگاني ایران در عراقمحترم بازرگاني ایران در عراق

  به روز نمودن ماشین آالتبه روز نمودن ماشین آالت--33

  ورود مواد اولیه با نرخ دالر ارزانورود مواد اولیه با نرخ دالر ارزان  --44

  در جهت تولید با کیفیت براي صادراتدر جهت تولید با کیفیت براي صادراتآموزش الزم آموزش الزم   --55

  برندسازي در صنعت کفش صادراتيبرندسازي در صنعت کفش صادراتي--66

  کفش حاللکفش حالل--77

 کشور هدف اصلی 5 شرح کاال

ماهه نخست سال 7

1395 

 )میلیون دالر(

ماهه نخست سال  7

1394 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات

 کفش

 -3/261/306/12 عراق

 3/153/95/64 افغانستان

 -3/49/42/12 آذربایجان

 -7/17/237 ترکمنستان

 7/05/040 گرجستان

  پیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات کفشپیشنهاداتی پیرامون رفع موانع صادرات کفش
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  ::نكته کليـدينكته کليـدي

صنایع دستی ایران از جمله فرش دستباف نفیس کشورمان یکی از مزیت های بالقوه صادراتی برای کسب صنایع دستی ایران از جمله فرش دستباف نفیس کشورمان یکی از مزیت های بالقوه صادراتی برای کسب 

  عایدات ارزی قابل توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباشد:عایدات ارزی قابل توجه است که نیازمند تامین الزامات زیر میباشد:

ریت و بهره برداری خانه های فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی ذیربط با نظارت ریت و بهره برداری خانه های فرهنگ ایران در خارج کشور به بخش خصوصی ذیربط با نظارت واگذاری مدیواگذاری مدی--11

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و  وزارت امور خارجهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و  وزارت امور خارجه

حمایت جدی دولت از راه اندازی و توسعه فروشگاه ها و نمایشگاه های موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع حمایت جدی دولت از راه اندازی و توسعه فروشگاه ها و نمایشگاه های موقت و دائمی عرضه و فروش صنایع --22

  های خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزیهای خارجی از جمله اروپا، چین، هند، روسیه، ژاپن و اندونزیدستی ایران در بازاردستی ایران در بازار

  اعزام هیات های تجاری تخصصی صنایع دستی به بازارهای هدفاعزام هیات های تجاری تخصصی صنایع دستی به بازارهای هدف--33

تدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع دستی کشور که در دفتر توسعه صادرات کاال در دست تدوین آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات صنایع دستی کشور که در دفتر توسعه صادرات کاال در دست --44  

  تدوین است.تدوین است.
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  منابع و مأخذ : منابع و مأخذ : 

      ((TTIISS))ندی شده دفتر ربانهم رزیی تجاری سازمان ندی شده دفتر ربانهم رزیی تجاری سازمان اطالعات آماری طبقه ب اطالعات آماری طبقه ب   --
هب آردس الکترونیکی  هب آردس الکترونیکی  ))     (London Metal Exchangeبورس فلزات لندنبورس فلزات لندن  --

www.lme.com www.trademap.org   

کلهای ذیصالح و معتبر ذریبط  -- کلهای ذیصالح و معتبر ذریبطاطالعات آماری انجمن اه و تش   اطالعات آماری انجمن اه و تش

  اطالعات آماری سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگریاطالعات آماری سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری  --

  ریاست محترم جمهوری ریاست محترم جمهوری اطالعات آماری  معاونت علمی و فناوری اطالعات آماری  معاونت علمی و فناوری   --

  

  واحد تهيه کننده: واحد تهيه کننده: 

  دفتر توسعه صاردات کاال حوزه معاونت کمک اهی تجاری سازمان توسعه تجارت اریاندفتر توسعه صاردات کاال حوزه معاونت کمک اهی تجاری سازمان توسعه تجارت اریان          --
  اند :اند :گزارش همكاري نمودهگزارش همكاري نمودهکه درتحليلکه درتحليلکارشناسيکارشناسيگروهگروه

  

  گروه کشاورزی گروه کشاورزی     شناسشناس؛ کار؛ کار  زارعیزارعیجناب آاقی جناب آاقی   --
یی  سبزعلیسبزعلی  جناب آاقیجناب آاقی        -- یی؛ کارشناس گروه صناعی غذا   ؛ کارشناس گروه صناعی غذا
کانیک           ان ان ؛ کارشناس؛ کارشناسو ازید خواه و ازید خواه   طحانطحان    هاهاخانم خانم   -- کانیک         گروه ربق وم   گروه ربق وم
  سرکار خانم  خالدیان ؛کارشناس گروه معدن                        سرکار خانم  خالدیان ؛کارشناس گروه معدن                          --
                                  سرکار خانم عطایی: کارشناس  گروه پتروشیمیسرکار خانم عطایی: کارشناس  گروه پتروشیمی  --
                                                                                                                                                                                                                              ی  و آزمااگشیهیی  و آزمااگشیهیکارشناس کاالاهی دانش بنیان، دارو ، تجهیزات زپشک کارشناس کاالاهی دانش بنیان، دارو ، تجهیزات زپشک   سرکار خانم زرها رباتی :سرکار خانم زرها رباتی :  --

                                              لیال محمودیلیال محمودی  آرایي :آرایي :وصفحهوصفحه،طراحي ،طراحي   تنظيمتنظيم
  تماس با ما:تماس با ما:

wwوب سایت : وب سایت :                                             2266255322662553افکس: افکس:                                                 2191238421912384  ––  2266406522664065تلفن : تلفن :           --   ww ww .. tt pp oo .. ii rr    
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