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 ن دالر ميليو 61760 هزار تن و      98416   : 1393صادرات كاال و خدمات كشور طي سال  

 درصد از نظر ارزشي افزايش   20درصد از لحاظ وزن  و   5:   تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل  

بوتان  ،  ميليون دالر 1477نول  متا ميليون دالر  ، 2279  پروپان  با ارزش: پنج قلم عمده صادراتي 

  1324به  ارزش   ميليون دالر  و قير نفت  1418  به ارزش گريد فيلم اتيلن ميليون دالر، پلي1469

 ميليون دالر 

 ميليون دالر  1622پسته و مغز پسته  

ات ميليون دالر ، امار 6183ميليون دالر ، عراق   9159 چين با  : پنج بازار نخست صادراتي كشور  

  .ميليون دالر  2388ميليون دالر  و  افغانستان  با   2441ميليون دالر ، هند   3932متحده عربي 

 درصد   67:   سهم اين بازارها از كل صادرات  

   16دالر  ؛ تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل   451: متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي  

 درصد افزايش 

 ميليون دالر    52477هزار تن به ارزش       41234:    1393واردات كشور طي سال  

 درصد از نظر ارزش افزايش   5.6درصد از نظر وزن و    22:  سال قبل  تغييرات نسبت به مدت مشابه 

 2001ميليون دالر ، وسايل نقليه    2289دانه گندم به ارزش :  پنج قلم عمده وارداتي به كشور  

ميليون   1239ميليون دالر ، كنجاله سويا   1409ميليون دالر ، برنج    1751 ميليون دالر ، ذرت دامي

 دالر    

 12164ميليون دالر ، امارات متحده عربي   12561چين  با ارزش : پنج مبدا بزرگ وارداتي كشور  

ن ميليو 3730 هند  ميليون دالر  و  3822  تركيه ،ميليون دالر   4310ميليون دالر ، جمهوري كره 

 دالر

 درصد  70:  كشور مذكور از كل واردات  5سهم   

 14دالر ؛ تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل   1273:  متوسط قيمت هر تن كاالي وارداتي  

 درصد كاهش  

  



 3   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  
  1393ارزش سال 

  )ميليون دالر(
  1392ارزش سال 

  )ميليون دالر(
  درصد تغييرات

  20  51661  61760  )ات گازيكاال، خدمات و ميعان( صادرات غير نفتي
  13  31654  35822  )بدون خدمات و ميعانات گازي( صادرات غير نفتي

  5.6  49709  52477  واردات كاال
  13 101370 114237  تجارت كل

  375 1952 9283  ) با احتساب خدمات و ميعانات گازي( تراز تجاري 
  

  
  

  ا احتساب بخش خدماتبه تفكيك بخش هاي عمده ب 1393صادرات غير نفتي طي سال 
  هزار تن: ميليون دالر   وزن: ارزش        

  درصد تغييرات 1392سال   1393سال   

  ارزش  وزن  ارزش  وزن ارزش وزن
 20 5 51661 93886 61760 98416  :صادرات غير نفتي 

 36 50  10295 191241400512783  ميعانات گازي                      

 0.4- ٢ 15049 31820 3257614989  صنعت                       

 32 28  10806 188001424114647  پتروشيمي                      

 9 34 1838613355  فرش و صنايع دستي                      

 37 42 4112462329003373  كشاورزي                      

 24- 25- 237861500317231970 معدن                      

 22 - 9712  -11933-  *خدمات                       

 -18 -  101 -83- تجارت چمداني                      
  سازمان توسعه تجارت گروه بندي آمار صادرات به تفكيك بخشها بر اساس :توجه 

   وسعه تجارت ايرانبا مأخذ دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان تآمار صادرات خدمات * 

  
  

  
  



 4   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  
  
  
  

   1393بدون احتساب ميعانات گازي و خدمات در سال  غير نفتي  صادرات
  

  ميليون دالر:ارزش                                                                                                                  
به  درصد تحقق نسبت  عملكرد  *هدف كل سال

  1393سال اهداف 

40000  1  35822  90  

  ايران.ا.آمار مقدماتي گمرگ ج: ماخذ     
  
  هدف مصوب سند راهبردي بدون احتساب بخش  خدمات      1
  

  
 
  

  1393سال  در نمودار مقايسه اهداف با عملكرد صادرات
  

   دالر ميليون:ارزش

  
  



 5   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  1393در سال  آمار صادرات كاال و خدمات
                                                                                                                           

  هزار تن: ميليون دالر   وزن :ارزش     
  
  

  1393 سال 
  وزن  ارزش

 79292 35822  صادرات كاال 
  - 11933 *صادرات خدمات 

 79292 47755 جمع

  ايران.ا.جآمار مقدماتي گمرگ : ماخذ     
  دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ايران*    

  
  

  
  1393 ده قلم عمده صادراتي در سال 

  

رتبه در 
  سال
93  

  عنوان كاالها
ارزش صادرات 

  93سال در
  )ميليون دالر( 

درصد سهم
ارزشي از 
 كل صادرات

* 
  قيمت پايه

  )دالر هر تن به( 

يرات درصد تغي
قيمت پايه 

نسبت به سال 
92  

  درصد تغييرات
ارزش نسبت 

  92سال به 

رتبه در 
  سال
92  

 2 84 4- 22796.4842پروپان  مايع  شده    1

 4 38 4 4.1373 1477)ا لكل  متيليك(متانول    2

 5 43 3 4.1903 1469بوتان  مايع  شده    3

پلي ا تيلن  گريد فيلم  باچگالي   4
 6 49 12 1575 4.0 1418به  جز نوع  پودري% 94كمترا ز

 3 15 1 13243.7506قيرنفت 5
محصوالت از آهن يافوالد غير ممزوج   6

بصورت طومار, تخت فقط گرم نوردشده  
903 2.5 726 0.04 62 11 

 9 7 0.3- 8181 7782.2پسته ها با پوست تازه يا خشك 7
 7 21- 23- 318 2.1 733اوره حتي به صورت محلول در آب  8

9  
ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه  داراي 

وزني يا بيشترنفت  ياروغن  هاي  % 70 
*معدني قيري   

677 1.9 1038 33 520 58 

پلي ا تيلن  گريدفيلم به  صورت    10
يا بيشتر% 94غيرپودرباوزن  مخصوص    

662 1.9 1532 10 13 10 

 -  40  3  708  33  11719  جمع ده قلم
     

 27101950و  27101940تعرفه هاي  1393ا توجه به تغييرات به وجود آمده در كتاب مقررات صادرات و و اردات سال ب *
  . ادغام شده است 27101990با  1393در سال 

نسبت به  در بين اقالم عمده صادراتي به استثناي اوره ، پروپان و پسته كه كاهش در قيمت داشتند ساير اقالم  شاهد افزايش قيمت پايه
  .مدت مشابه سال قبل بوده اند

  .درصد سهم ارزشي ، صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در نظر گرفته شده است براي محاسبه *
  

  
  
  



 6   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  1393صادرات به تفكيك فصول عمده كتاب مقررات طي سال 
  

سالرتبه در
  93سال ارزش در  فصلعنوان  93سال

  )ميليون دالر(
زشي از درصد سهم ار
  * كل صادرات

  درصد تغييرات
  92ارزش نسبت به سال 

هاي معدني و محصوالتهاي معدني، روغن سوخت - 27فصل  1
 هاي معدني حاصل از تقطير آنها؛ مواد قيري؛ موم

6902 19.3 28 

 14 13.7 4924 مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد -  39فصل  2

 23 11.8 4224 ايي آليمحصوالت شيمي - 29فصل  3

هاي خوراكي؛ پوست مركبات يا پوست خربزه و ميوه - 08فصل  4
 همانند

2719 7.6 37 

 54 5.7 2043 چدن، آهن و فوالد - 72فصل  5

 27- 3.6 1276 سنگ فلز، جوش و خاكستر - 26فصل  6

 17- 3.1 1123 نمك؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهك و سيمان - 25فصل  7

 57 2.1 762 هاي زيرخاكي خوراكي سبزيجات، نباتات، ريشه و غده - 07فصل  8

 18- 2.1 760 كـــــودهـا - 31فصل  9

 11- 2.0 733 مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد - 73فصل  10

 17 71  25467 جمع ده قلم

  ايران.ا.بر اساس آمار مقدماتي گمرگ ج TISسيستم : ماخذ

  .شي ، صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در نظر گرفته شده استدرصد سهم ارز براي محاسبه *
  
  
  

  1393سال در اقالم عمده صادراتي بدون احتساب بخش پتروشيمي و با تغييرات مثبت 
 

 رتبه در 
 عنوان كاالها 93سال 

در ارزش صادرات 
  93سال 

  )ميليون دالر(
درصد سهم ارزشي 

  * از كل صادرات
  درصد تغييرات
سال ارزش نسبت به 

1392  
 9022.561 محصوالت از آهن يافوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده 1

 7782.2100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2

 5091.4100 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3

 123 0.9 328 .كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده 4

 3130.9100 حيوان)كرك(پشم يا از موي نرمساير كف پوش ها بجز گبه از 5
 2310.653 مغز پسته تازه يا خشك 6

) كاشي كف (درصد 6تا  1كاشي يا سرا ميك  باجذب  آب بين   7
 ورني يالعاب زده

229 0.6 2 

 1970.516 رب  گوجه  فرنگي 8
 1930.549 تازه, هندوا نه  9

 1720.563 كلينكر سيمان هاي  پودر نشده  موسوم  به 10
  159  11  3853 جمع ده قلم

  ايران.ا.بر اساس آمار مقدماتي گمرگ ج TISسيستم : ماخذ

  .شده است نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در نظر گرفته صادرات غير ،درصد سهم ارزشي  براي محاسبه *
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  1393مهمترين بازارهاي هدف  كاال در سال 

  

 رتبه در 
  كشور نام  93سال 

 ارزش صادرات در
  93سال 

 )ميليون دالر(
درصد سهم ارزشي از 

  * كل صادرات
  درصد تغييرات
سال ارزش نسبت به 

1392  

رتبه در 
سال 
1392  

 1 915925.623 چين 1
 2 618317.33 عراق2
 3 8 393211 امارات متحده عربي3
 4 0.1- 24416.8 هند4
 5 2- 23886.7 افغانستان 5
 6 31 21596 تركيه 6
 7 9742.716 تركمنستان 7
 8 9462.745 پاكستان 8
 18 6181.7208 ايتاليا9

 9 5- 5781.6 مصر 10
 - 13 82 29378ده كشور جمع

    ايران.ا.جآمار مقدماتي گمرگ : ماخذ
  .ازي استفاده شده استاز رقم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گ ،درصد سهم ارزشي  براي محاسبه *

    
  

  
  1392 -1393در  سال صادرات كاال به تفكيك قاره 

  

  نام  قاره
  درصد تغييرات  1392سال  1393سال

  ارزش   )هزار تن(وزن 
 )ميليون دالر(

  وزن  سهم هر قاره
 )هزار تن(

ارزش 
  )ميليون دالر(

  سهم هر قاره
  ارزش  وزن  ارزش  وزن ارزش وزن

 13 -5.6 92.1 96.5 29048 78301 91.9 93.3 32837 73949 آسيا

 33 49  4.6 1.9  1442 1530 5.4 2.9 1921  2280 اروپا

 -7.6 133 2.8 1.5 883 1187 2.3 3.5 816  2769 آفريقا
 -16 266 0.5 0.09 163 77 0.38 0.35 137 281امريكا
  68 74 0.05 0.01 16 7 0.08 0.02 27 13اقيانوسيه
    ايران.ا.جآمار مقدماتي گمرگ : خذما            

  
  

  1392-1393طي سالهاي نمودار ارزش صادرات كاال به تفكيك قاره                 
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  1392-1393كاال به تفكيك گروه هاي اقتصادي طي  سالهاي  صادرات

  
  

  1393سال  1392سال  درصد تغييرات
 وزن ارزش  صادرات

  ارزش
 )ميليون دالر(

  وزن
 )هزارتن(

  ارزش
)ميليون دالر(

  وزن
)هزارتن(

7 7 17676 37036 18949 39645   OICسازمان  همكاري اسالمي  

9 10 6624 10497 7205 11498   ECOسازمان همكاري اقتصادي 

12 4 4002 8223 4496 8591  PGCCشوراي همكاري خليج فارس 

 CISكشورهاي مستقل مشترك المنافع  6049 2509 6294 2543 4- 1-

45 171 1030 533 1496 1446  EUاتحاديه اروپا 

35 18 612 813 828 956 كشورهاي عضو همكاري جنوب شرق آسيا 
ASEAN 

  ايران.ا.جبر اساس آمار مقدماتي گمرگ  TISسيستم : ماخذ
  

  
  
  
  

  1392-1393طي  سالهاي  به تفكيك گروه هاي اقتصادي كاال نمودار صادرات
  ميليون دالر: ارزش 
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  1393در سال  بازارهاي پيراموني به تفكيك  كاال صادرات

  

 بازارهاي پيراموني
 درارزش
  93سال 

 )ميليون دالر(

درصد سهم از كل
  * صادرات

درصد سهم از كل 
به بازارهاي  صادرات

 پيراموني

درصد تغييرات 
 ارزشي نسبت به

 1392سال 

  كشورهاي عربي
 PGCC  4496 12.6 24.1 12شوراي همكاري خليج فارس   

 3 34.2 17.8 6367  )يمن-عراق-سوريه-اردن- لبنان(ساير كشورهاي عربي 

 7 58.3 30.3 10863  جمع كشورهاي عربي

 كشورهاي مشترك المنافع
 5 8.3 4.3 1540  آسياي ميانه 

 10- 1.8 0.9 332 اروپائي 

 11- 3.4 1.8 636  قفقاز 

 1- 13.5 7 2508  جمع كشورهاي مشترك المنافع 

 12 28.2 14.6 5246 )افغانستان،تركيه، پاكستان(ساير بازارهاي پيراموني  

 7 100 52 18617  جمع كل بازارهاي پيراموني 

 13 - 100 35822  جمع كل صادرات 

  ايران.ا.جبر اساس آمار مقدماتي گمرگ  TISسيستم : ماخذ
  .ون احتساب ميعانات گازي استفاده شده استدرصد سهم ارزشي ، از رقم صادرات غير نفتي بد براي محاسبه *

  

  
  بازارهاي پيراموني به تفكيك  كاال صادراتنمودار درصد سهم ارزش 

  1393در  سال 
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  شاورزی وه 
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  خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه كشاورزي خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه كشاورزي 

  13931393سال سال   طيطي
  

  

  
  
  
  
  

  
ميليـون دالر صـورت پذيرفتـه    ميليـون دالر صـورت پذيرفتـه      42564256  هزار تن و به ارزشهزار تن و به ارزش  39293929  وزنوزنبه به   13931393سالسال  طيطي  كشاورزيكشاورزي  اقالم عمدهاقالم عمدهصادرات صادرات 

  ..داشـته اسـت  داشـته اسـت    افـزايش افـزايش   درصـد درصـد   4242به لحاظ وزنـي به لحاظ وزنـي   وو  درصد از نظر ارزشيدرصد از نظر ارزشي  3535  است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبلاست كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
  التالتمحصـو محصـو ميليون تن توليد ساالنه، مركب از بخشهاي زراعي، باغي، جنگل و مرتع، ميليون تن توليد ساالنه، مركب از بخشهاي زراعي، باغي، جنگل و مرتع،   100100    محصوالت كشاورزي با بيش ازمحصوالت كشاورزي با بيش از

و همـه سـاله سـهمي    و همـه سـاله سـهمي      نمودهنمودهدامي و شيالت و آبزيان نقش اساسي و پررنگي در تحقق اهداف صادرات غيرنفتي كشور ايفا دامي و شيالت و آبزيان نقش اساسي و پررنگي در تحقق اهداف صادرات غيرنفتي كشور ايفا 
  . . مي دهدمي دهد  درصد از كل صادرات كشور را به خود اختصاصدرصد از كل صادرات كشور را به خود اختصاص  88--1010معادل معادل 

ه، ه، ميـوه هـاي تـاز   ميـوه هـاي تـاز   و مغـز پسـته   و مغـز پسـته     صادراتي بخش كشاورزي شـامل پسـته  صادراتي بخش كشاورزي شـامل پسـته  عمده بخش عمده بخش در حال حاضر مهمترين محصوالت در حال حاضر مهمترين محصوالت 
عليهذا يكي از مهمتـرين موانـع و چالشـهاي فـراروي     عليهذا يكي از مهمتـرين موانـع و چالشـهاي فـراروي       ..ميباشندميباشند  انانزعفران، كشمش، سيب زميني، خرما و محصوالت آبزيزعفران، كشمش، سيب زميني، خرما و محصوالت آبزي

صادرات اين بخـش بـه نوسـانات ميـزان توليـد و      صادرات اين بخـش بـه نوسـانات ميـزان توليـد و        برنامه هايبرنامه هاي  اجراياجرايضريب وابستگي شديد ضريب وابستگي شديد   استمرار صادرات اين بخشاستمرار صادرات اين بخش
تجاري را از صادركنندگان محصوالت ايـن بخـش   تجاري را از صادركنندگان محصوالت ايـن بخـش     نامه ريزينامه ريزيامر قدرت برامر قدرت بر  باشد كه اينباشد كه اينييمم  قيمت هاي موجود در بازار داخلقيمت هاي موجود در بازار داخل

درصد از اهداف كمي صادرات بخش كشـاورزي در ايـن   درصد از اهداف كمي صادرات بخش كشـاورزي در ايـن   7171حدود حدود   9393براساس عملكردهاي صادراتي سال براساس عملكردهاي صادراتي سال ..سلب مي نمايدسلب مي نمايد
  ..سال محقق شده استسال محقق شده است

  

  13913933سال سال   محصوالت كشاورزي طيمحصوالت كشاورزي طياقالم عمده اقالم عمده عملكرد صادرات عملكرد صادرات   
  و مقايسه آن با سال قبلو مقايسه آن با سال قبل

  ميليون دالرميليون دالر: : رزشرزش  اا                                                                                                                  
  هزارتنهزارتن: : وزنوزن                                                                                        

  
  
  
  

 گروه كااليي
سهم از كل  درصد تغييرات  1392سال 1393سال

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش صادرات گروه

 5/34 58 58 114 1023 180 1622  و مغز پستهپسته
 24 40 30 2050 896 2864 1132 ميوه و تره بار

  5/8  74  91  69 204 120 390  محصوالت حيواني
 5 - 14 -16 132 296 113 249 كشمش
 5 23 13 129/0 200 159/0 227 زعفران
 5 12 15 143 189 160 217 خرما
 4 -13 -15 68 236 59 201 آبزيان

 3 160 289 150 38 391 148 سيب زميني
 8/0 17 43 29 28 34 36 چاي

 7/0 -20 -26 10 46 8 34 گل و گياه
 100 42 35 2765 3156 3929 4256  اقالم عمده جمع 

د  ی کاکاو
شاورزی  والت  وه     ر 
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  ::آبزيان آبزيان 
  ميليون دالر و از نظر وزنيميليون دالر و از نظر وزني  201201  از نظر ارزشي بميزاناز نظر ارزشي بميزان  13931393طي سال طي سال ميزان صادرات انواع آبزيان ميزان صادرات انواع آبزيان 

ارزشي ارزشي از نظر از نظر و و درصد درصد 1313به سال قبل از نظر وزنيبه سال قبل از نظر وزنيهزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشاهزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشا  5959
، ، ننچيچي  ،،ويتنام، تايلندويتنام، تايلندكشورهاي كشورهاي   9393در سال در سال   آبزيانآبزيان  هايهايعمده بازارعمده بازار. . داشته است داشته است   كاهشكاهش  درصددرصد  1515

آبزيان مي توان به تعرفه باالي كشورهاي آبزيان مي توان به تعرفه باالي كشورهاي صادرات صادرات از داليل عمده كاهش از داليل عمده كاهش . . ددننمي باشمي باش  امارات و كويتامارات و كويت
يگوهاي برگشتي كشور هند به يگوهاي برگشتي كشور هند به صدور مصدور م  و همچنينو همچنينگذشته گذشته   9393  ابتداي سالابتداي سالطي شش ماهه طي شش ماهه يي يي اروپااروپا

  ..كشورهاي جنوب شرق آسيا با قيمت پايين اشاره نمودكشورهاي جنوب شرق آسيا با قيمت پايين اشاره نمود
  ::  محصوالت حيوانيمحصوالت حيواني
                                    ميليون دالر و  ميليون دالر و    390390از نظر ارزشي بميزان از نظر ارزشي بميزان   13931393ميزان صادرات محصوالت حيواني  طي سال ميزان صادرات محصوالت حيواني  طي سال                                                   

                                              و و   7474هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 120120نظر وزني نظر وزني   ازاز                                                
  محصوالت حيواني شامل انواع حيوانات زنده،                       محصوالت حيواني شامل انواع حيوانات زنده،                       . . درصد افزايش داشته استدرصد افزايش داشته است  9191نظر ارزشي نظر ارزشي                                                 

  ..مي باشدمي باشد... ... گوشت، احشاء خوراكي، روده، تخم مرغ وگوشت، احشاء خوراكي، روده، تخم مرغ و                                                
  

  ::گل و گياه گل و گياه 
و و ميليون دالر ميليون دالر   3434  به ارزشبه ارزش  13931393سال سال   طيطيو محصوالت گلكاري و محصوالت گلكاري   صادرات نباتات زندهصادرات نباتات زنده  ميزانميزان  

درصد درصد   2020  وزنيوزنيدرصد و به لحاظ درصد و به لحاظ   2626ارزشي ارزشي هزارتن بوده است كه از نظر هزارتن بوده است كه از نظر   88بيش از بيش از   به وزنبه وزن
باعث باعث   زينه هاي حمل و نقل و فراهم نبودن زيرساختهاي صادراتيزينه هاي حمل و نقل و فراهم نبودن زيرساختهاي صادراتيافزايش هافزايش ه  ..داشته استداشته استكاهش كاهش 

    ..استاست  كاهش يافتهكاهش يافتهساير اقالم گل و گياه ساير اقالم گل و گياه   صدورصدورروند روند   ضمناًضمناًگياه شده است گياه شده است   وو  گلگل  كاهش صادراتكاهش صادرات
قابل ذكر قابل ذكر   ..و كشورهاي اروپاييو كشورهاي اروپاييچين چين   ،،ويتنامويتنام: : بازارهاي عمده گل شاخه بريده عبارتند ازبازارهاي عمده گل شاخه بريده عبارتند از  همچنينهمچنين    

  ..ددننعراق و ازبكستان مي باشعراق و ازبكستان مي باش، ، درخت و بوته كشورهاي تركمنستاندرخت و بوته كشورهاي تركمنستاناست عمده بازارهاي صادراتي است عمده بازارهاي صادراتي 
كشور روسيه نيز بعنوان يكي از مقاصد مهم و پرمصرف گل شاخه بريده مطرح بوده كه الزم كشور روسيه نيز بعنوان يكي از مقاصد مهم و پرمصرف گل شاخه بريده مطرح بوده كه الزم 
است با توجه به نزديكي استانهاي شمالي كشورمان به اين بازار، برنامه ريزي الزم براي توليد است با توجه به نزديكي استانهاي شمالي كشورمان به اين بازار، برنامه ريزي الزم براي توليد 

  . . ت باشدت باشدگل شاخه بريده با كيفيت در اولويگل شاخه بريده با كيفيت در اولوي
  

  

  :          :          سيب زميني سيب زميني                                            
  

ميليون دالر بـوده اسـت   ميليون دالر بـوده اسـت     148148  هزارتن و به ارزشهزارتن و به ارزش  391391به ميزان به ميزان   9393طي سال طي سال اين محصول اين محصول   صادراتصادرات
درصـد از نظـر ارزشـي    درصـد از نظـر ارزشـي      289289  وو  درصد از نظر وزنـي درصد از نظر وزنـي   160160كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

اري اري و پايداري طرح استمرار توليد محصول سيب زميني و مانـدگ و پايداري طرح استمرار توليد محصول سيب زميني و مانـدگ براي تقويت براي تقويت   ..داشته استداشته است  افزايشافزايش
جمله عراق، افغانستان، حوزه عربـي خليــج فــارس و آسـياي     جمله عراق، افغانستان، حوزه عربـي خليــج فــارس و آسـياي       ازاز  محصول ايران در بازارهاي هدفمحصول ايران در بازارهاي هدف

كشاورزي برنامه راهبردي و عملياتي توليد سـيب زمينـي را بـراي    كشاورزي برنامه راهبردي و عملياتي توليد سـيب زمينـي را بـراي        جهادجهاد  وزارتوزارت  ميانه ضرورت داردميانه ضرورت دارد
و و   دويندويننترل فرآيند كمي و كيفي توليد و حفظ سهم بازار مصرف تنترل فرآيند كمي و كيفي توليد و حفظ سهم بازار مصرف تتأمين مستمر بازارهاي خارجي با كتأمين مستمر بازارهاي خارجي با ك

بخشي از اراضي سيب زميني كشور با مديريت وزارت جهـاد كشـاورزي و مشـاركت    بخشي از اراضي سيب زميني كشور با مديريت وزارت جهـاد كشـاورزي و مشـاركت      ..اجرايي نمايداجرايي نمايد
    ..يابديابد  صادركنندگان بايستي به كشت اقالم و واريته هاي صادراتي اختصاصصادركنندگان بايستي به كشت اقالم و واريته هاي صادراتي اختصاص

  قزاقستانقزاقستانعراق، امارات، آذربايجان، تركمنستان و عراق، امارات، آذربايجان، تركمنستان و : : ات سيب زميني عبارتندازات سيب زميني عبارتندازبازارهاي اصلي صادربازارهاي اصلي صادر                                             
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  ::پستهپستهمغز مغز و و پسته پسته 
  16221622  هـزارتن و بـه ارزش  هـزارتن و بـه ارزش    180180، ،   13931393  طـي سـال  طـي سـال  صادرات اين محصـول  صادرات اين محصـول  عملكرد عملكرد ميزان ميزان 

و ارزشـي  و ارزشـي    ميليون دالر گزارش شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنيميليون دالر گزارش شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني
از داليل اصـلي افـزايش   از داليل اصـلي افـزايش       13931393افزايش توليد پسته در سال افزايش توليد پسته در سال   ..ته استته استداشداش  افزايشافزايشدرصد درصد   5858

پيش بيني مي شود بازارهاي سـنتي پسـته ايـران از جملـه     پيش بيني مي شود بازارهاي سـنتي پسـته ايـران از جملـه       ..صادرات اين محصول مي باشدصادرات اين محصول مي باشد
اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و آمريكا رويكردهاي جديدي براي خريـد محصـواليراني داشـته    اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و آمريكا رويكردهاي جديدي براي خريـد محصـواليراني داشـته    

    ..باشندباشند
  تركيهتركيه، آلمان و ، آلمان و   ويتنامويتنامامارات، امارات،   ،،هنگ كنگهنگ كنگ: : زارهاي هدف صادرات اين محصول عبارتنداززارهاي هدف صادرات اين محصول عبارتندازعمده باعمده با                                                  

  ::  ااــخرمخرم
  از لحـاظ وزنـي  از لحـاظ وزنـي    13931393طـي سـال   طـي سـال   براساس آمار موجود، ميزان صادرات خرماي تازه و خشك براساس آمار موجود، ميزان صادرات خرماي تازه و خشك 

ميليون دالر بوده است كه نسبت به مـدت مشـابه سـال    ميليون دالر بوده است كه نسبت به مـدت مشـابه سـال      217217هزارتن و از لحاظ ارزشي هزارتن و از لحاظ ارزشي   160160
    . . داشته استداشته استافزايش افزايش   درصد از لحاظ وزنيدرصد از لحاظ وزني  1212حدود حدود و و   نظر ارزشينظر ارزشيدرصد از درصد از 1515  گذشتـهگذشتـه

  ..افغانستانافغانستان، ، هندهند، ، پاكستانپاكستانامارات ،تركيه، امارات ،تركيه،   ::عبارتند از عبارتند از   خرماخرمااقالم اقالم عمده عمده بازارهاي بازارهاي 
  

  
  

    ::  كشمشكشمش
  

هزار تن بـوده اسـت   هزار تن بـوده اسـت     113113ميليون دالر و به ميزان ميليون دالر و به ميزان   249249ميزان صادرات كشمش ميزان صادرات كشمش   13931393سال سال   طيطي
  كاهشكاهشدرصد درصد   1616از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   وو  درصددرصد  1414ه از نظر وزني ه از نظر وزني كه نسبت به مدت مشابه سال گذشتكه نسبت به مدت مشابه سال گذشت

عرضه كشمش تركيه با قيمت پايين تر و چنـد مـاه   عرضه كشمش تركيه با قيمت پايين تر و چنـد مـاه     از از يكي از داليل عمده آن متأثر يكي از داليل عمده آن متأثر   داشته استداشته است
عليـرغم مزيـت   عليـرغم مزيـت     ..طي سال گذشته بوده استطي سال گذشته بوده استزودتر از عرضه كشمش ايران در بازارهاي جهاني زودتر از عرضه كشمش ايران در بازارهاي جهاني 
مت تمام شده توليد ايـن محصـول مهمتـرين    مت تمام شده توليد ايـن محصـول مهمتـرين    كيفي كشمش ايراني نسبت به تركيه، باالبودن قيكيفي كشمش ايراني نسبت به تركيه، باالبودن قي

چالش توسعه صادرات است ضمن اينكه فقدان تشكل قدرتمند ملّي در بخش خصوصي، برنامـه  چالش توسعه صادرات است ضمن اينكه فقدان تشكل قدرتمند ملّي در بخش خصوصي، برنامـه  
  ..ريزي منسجم و هدفمند در اين محصول را تحت الشعاع قرار داده استريزي منسجم و هدفمند در اين محصول را تحت الشعاع قرار داده است

    ..ابيابيكشمش تيزابي بي دانه و كشمش آفتكشمش تيزابي بي دانه و كشمش آفت: : عبارتند ازعبارتند از  13931393سال سال   طيطيمهمترين اقالم كشمش صادراتي مهمترين اقالم كشمش صادراتي 
  ..مي باشدمي باشد  ، تركيه، قزاقستان،روسيه و اكراين، تركيه، قزاقستان،روسيه و اكراينعراقعراق  : :   عمده بازارهاي آن نيز شاملعمده بازارهاي آن نيز شامل

  

  ::  و تره بارو تره بار  ميوهميوه
ميليـون دالر  ميليـون دالر    11321132هزارتن و بـه ارزش  هزارتن و بـه ارزش    28642864  به ميزانبه ميزان  13931393طي سال طي سال صادرات انواع ميوه تازه صادرات انواع ميوه تازه 

و از نظـر  و از نظـر    درصـد درصـد   4040  وزنيوزنيبا مدت مشابه سال گذشته از نظر با مدت مشابه سال گذشته از نظر   صورت پذيرفته است كه در مقايسهصورت پذيرفته است كه در مقايسه
، هندوانه ، هندوانه   ، سيب، سيب  عمده صادرات اقالم ميوه عبارتند از كيويعمده صادرات اقالم ميوه عبارتند از كيوي  ..يافته استيافته است  افزايشافزايشدرصد درصد   3030ارزشي ارزشي 
  ..، انار، انارو خربزهو خربزه

مشكالت مربوط به ورود موقت كارتن به منظور بسته بنـدي ميـوه، افـزايش    مشكالت مربوط به ورود موقت كارتن به منظور بسته بنـدي ميـوه، افـزايش    كه كه قابل توجه است قابل توجه است   
عمـده تـرين   عمـده تـرين   بنـدي  بنـدي    افـزايش هزينـه هـاي بسـته    افـزايش هزينـه هـاي بسـته      نيزنيز  وو  ))داخلي و خارجيداخلي و خارجي((هزينه هاي حمل و نقلهزينه هاي حمل و نقل

  ..ميباشدميباشد... ... ، انگور و ، انگور و گيالس، زردآلو گيالس، زردآلو سيب درختي، سيب درختي،   از قبيلاز قبيلميوه ميوه   انواعانواع  مشكالت صادراتمشكالت صادرات
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  ::  سيبسيب
محصوالتي كه بيشترين ارزآوري را در پي داشته كيوي، هندوانه، خربزه و سيب بوده كه عمده محصوالتي كه بيشترين ارزآوري را در پي داشته كيوي، هندوانه، خربزه و سيب بوده كه عمده عمده عمده 

  ::كشورهاي صادراتي به شرح جدول ذيل مي باشد كشورهاي صادراتي به شرح جدول ذيل مي باشد 
  

    محصول سيبمحصول سيببازار عمده هدف صادراتي بازار عمده هدف صادراتي   در چهاردر چهار  13931393مقايسه ارزش صادرات سال مقايسه ارزش صادرات سال                                           
  

  
  
  
  
  
  

  
در در نسبت بـه سـال قبـل آن    نسبت بـه سـال قبـل آن    ميليون دالر افزايش چشمگيري ميليون دالر افزايش چشمگيري   2424با با   13931393كشور پاكستان طي سال كشور پاكستان طي سال 

  ..واردات سيب از كشورمان داشته استواردات سيب از كشورمان داشته است
  

    محصول هندوانهمحصول هندوانهبازار عمده هدف صادراتي بازار عمده هدف صادراتي   نجنجپپدر در   13931393مقايسه ارزش صادرات سال مقايسه ارزش صادرات سال 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

ب بعنوان يكي از محصوالت استراتژيك استان آذربايجان غربي چنـد سـالي اسـت همـواره دچـار      ب بعنوان يكي از محصوالت استراتژيك استان آذربايجان غربي چنـد سـالي اسـت همـواره دچـار      ــسيسي
تن سيب ذخيره شده در سردخانه هاي تن سيب ذخيره شده در سردخانه هاي   هزارهزار  500500    نيزنيز  سال گذشتهسال گذشتهطوريكه طوريكه ه ه شده است بشده است بفروش فروش   مشكلمشكل

كشـور  كشـور  سيب توليـدي اسـتان بـه    سيب توليـدي اسـتان بـه    صادرات صادرات   ،،يكي از راهكارهايكي از راهكارها  ..مواجه گرديدمواجه گرديدخريدار خريدار با مشكل عدم با مشكل عدم ان ان استاست
سال گذشته نيز اين سازمان مكاتباتي بـا رايزنـان مستقردركشـورهاي    سال گذشته نيز اين سازمان مكاتباتي بـا رايزنـان مستقردركشـورهاي    طي طي كه دراين زمينه كه دراين زمينه   روسيه بودروسيه بود

                مسـتلزم مسـتلزم دستيابي به بازارهـاي مناسـب مـازاد توليـد كشـور،      دستيابي به بازارهـاي مناسـب مـازاد توليـد كشـور،        هدف جهت بازاريابي انجام داد وليكنهدف جهت بازاريابي انجام داد وليكن
    ..برنامه ريزي منسجم، مدون بلند مدت مي باشدبرنامه ريزي منسجم، مدون بلند مدت مي باشد

همچنين پيشنهاد مي شود استانهاي اصلي توليدكننده اين محصول از جمله آذربايجان غربي، تهـران و  همچنين پيشنهاد مي شود استانهاي اصلي توليدكننده اين محصول از جمله آذربايجان غربي، تهـران و  
اصفهان با برنامه ريزي مناسب، الزامات مورد نياز صادرات محصول استان را با ارائه اطالعات و آمار كامل اصفهان با برنامه ريزي مناسب، الزامات مورد نياز صادرات محصول استان را با ارائه اطالعات و آمار كامل 

  ..ارت ايران پيگيري نمايندارت ايران پيگيري نمايندبه سازمان توسعه تجبه سازمان توسعه تج
  

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (      صادراتي محصول  سيبصادراتي محصول  سيببازار عمده هدفبازار عمده هدفچهارچهار                                                                                        
 تغيير % 92سال  93سال  كشور
894982 عراق

   24 پاكستان
-22248 تركمنستان

7/171247 امارات متحده عربي
5/111015 افغانستان

 3213146 )كشور 21( ساير

 59 108 172 جمع كل

 ))ميليون دالرميليون دالر::ارزشارزش( (      صادراتي محصول  هندوانهصادراتي محصول  هندوانهبازار عمده هدفبازار عمده هدفپنجپنج                                                                                        
 تغيير % 92سال  93سال  كشور
 13990 54 عراق

 3629 22 امارات متحده عربي
 106 59 تركيه
 4/1574/0 144 روسيه

 1290/0 244 تركمنستان
 53 66 )كشور24(ساير

 48 130 193 جمع كل
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سيب آذربايجان غربي به روسـيه صـادرگرديد   سيب آذربايجان غربي به روسـيه صـادرگرديد     طي سال گذشتهطي سال گذشتهبا توجه به اينكه با توجه به اينكه شايان ذكر است شايان ذكر است 
از مشـكالت  از مشـكالت    ..گرديـد گرديـد   صـادرات صـادرات توقف اين توقف اين ولي افت ارزش روبل در بازارهاي جهاني موجب كاهش و ولي افت ارزش روبل در بازارهاي جهاني موجب كاهش و 

ود كاميونهاي ود كاميونهاي كمبكمبول، ول، عديده ميتوان به نبود خريدار، نبود بسته بندي مناسب، عدم سورتينگ محصعديده ميتوان به نبود خريدار، نبود بسته بندي مناسب، عدم سورتينگ محص
استان آذربايجان غربي طي سالهاي اخير، رتبه اول كشور در توليد سيب را استان آذربايجان غربي طي سالهاي اخير، رتبه اول كشور در توليد سيب را   ..يخچال دار اشاره نموديخچال دار اشاره نمود

هزارهكتار برآورد شده است و هزارهكتار برآورد شده است و   4141اين محصول در استان حدوداً اين محصول در استان حدوداً   ورورزير كشت بارزير كشت بار  سطحسطحو و كسب نمود كسب نمود 
از اين باغ هـا در رتبـه   از اين باغ هـا در رتبـه   % % 4455شهر اروميه با اختصاص شهر اروميه با اختصاص   ..تن در هكتارتن در هكتار  1616ميانگين توليد اين محصول ميانگين توليد اين محصول 

ه هاي بعدي توليد سيب استان قرار ه هاي بعدي توليد سيب استان قرار تبتبنخست سپس سلماس، مهاباد، اشنويه، نقده و مياندوآب در رنخست سپس سلماس، مهاباد، اشنويه، نقده و مياندوآب در ر
هـزارتن  هـزارتن    394394ميليون دالر از نظر ارزش و ميليون دالر از نظر ارزش و   172172ميزان صادرات سيب طي سال گذشته حدود ميزان صادرات سيب طي سال گذشته حدود   ..دارنددارند

  . . ظ وزني رشد نشان ميدهدظ وزني رشد نشان ميدهددرصد از لحادرصد از لحا  9797درصد از لحاظ ارزشيدرصد از لحاظ ارزشي  5959كه در مقايسه با سال قبل آن كه در مقايسه با سال قبل آن 
  
  

  ::زعفران زعفران 
تن بوده تن بوده 159159  ميليون دالر و به لحاظ وزنيميليون دالر و به لحاظ وزني  227227  از نظر ارزشاز نظر ارزش  13931393  سالسال  طيطي  صادرات زعفرانصادرات زعفران

به به   وو  افزايشافزايشدرصد درصد   2323بالغ بر بالغ بر   از نظر وزنياز نظر وزني  9393  سالسال  طيطي  در مجموع صادرات زعفراندر مجموع صادرات زعفران  ..استاست
درخصوص اين درخصوص اين   يكي از مهمترين اقدامات آيندهيكي از مهمترين اقدامات آينده  ..داشته استداشته است  رشدرشددرصد درصد   1313ارزشي ارزشي لحاظ لحاظ 

تعرفه ورود زعفران ايران به كشورهاي هدف تعرفه ورود زعفران ايران به كشورهاي هدف   محصول، پيگيري در راستاي كاهش و يا حذفمحصول، پيگيري در راستاي كاهش و يا حذف
حمايت از سرمايه گذاري در راستاي ايجاد و توسعه خطوط حمايت از سرمايه گذاري در راستاي ايجاد و توسعه خطوط   ..از جمله هند و چين مي باشداز جمله هند و چين مي باشد

سورت و بسته بندي صادراتي در مبادي توليد اين محصول از ديگر اولويت هاي توسعه سورت و بسته بندي صادراتي در مبادي توليد اين محصول از ديگر اولويت هاي توسعه 
  ..استاستصادرات زعفران صادرات زعفران 

    
  امارات، اسپانيا، چين، عربستان و هنگ كنگامارات، اسپانيا، چين، عربستان و هنگ كنگ  ::مده كشورهاي واردكننده زعفران ايران مده كشورهاي واردكننده زعفران ايران عع

  
  ::چايچاي

تن بوده تن بوده هزار هزار   3434  ميليون دالر و به لحاظ وزنيميليون دالر و به لحاظ وزني  3636  از نظر ارزشياز نظر ارزشي  13931393  سالسال  طيطي  صادرات چايصادرات چاي
درصد درصد   1717درصد و به لحاظ وزنيدرصد و به لحاظ وزني  4343  است و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشياست و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي

هاي اخير با همت قاطبه صادركنندگان چاي كشور شاهد رشد هاي اخير با همت قاطبه صادركنندگان چاي كشور شاهد رشد   سالسال  طيطي  ..زايش داشته استزايش داشته استافاف
صادرات اين كاال بوديم لزوم برنامه ريزي حمايتي در زمينه صادرات چاي و نيز تضمين كيفيت اين صادرات اين كاال بوديم لزوم برنامه ريزي حمايتي در زمينه صادرات چاي و نيز تضمين كيفيت اين 

عنوان رقيب كاالي مرغوب هندي از الزامات استمرار حضور اين كاال در عرصه صادرات عنوان رقيب كاالي مرغوب هندي از الزامات استمرار حضور اين كاال در عرصه صادرات ه ه كاال بكاال ب
    ..شاورزي ميباشدشاورزي ميباشدمحصوالت كمحصوالت ك

نظر مي رسد يكي از نيازهاي اساسي صنعت چاي ايران برند سازي و ارتقاي كيفيت اين محصول در جهات نظر مي رسد يكي از نيازهاي اساسي صنعت چاي ايران برند سازي و ارتقاي كيفيت اين محصول در جهات بب
تدوين تدوين   پيش بيني ميگردد در صورتپيش بيني ميگردد در صورت  ..منحصر بفرد چاي ايراني استمنحصر بفرد چاي ايراني است  مختلف براي شناساندن و معرفي ويژگيهايمختلف براي شناساندن و معرفي ويژگيهاي

ين صنعت بعنوان يك صنعت ارزآور و ين صنعت بعنوان يك صنعت ارزآور و سند راهبرد كالن ملّي براي صنعت چاي كشور و توجه خاص به اسند راهبرد كالن ملّي براي صنعت چاي كشور و توجه خاص به ا
بندي اين محصول در چارچوب بندي اين محصول در چارچوب هاي توليد، فرآوري و بستههاي توليد، فرآوري و بستهاستراتژيك در بخش كشاورزي و هدايت برنامهاستراتژيك در بخش كشاورزي و هدايت برنامه

مشاركت فعاالن تخصصي و متخصصين با تجربه ، چشم انداز روشني براي اين مشاركت فعاالن تخصصي و متخصصين با تجربه ، چشم انداز روشني براي اين   استانداردهاي صادراتي با جلباستانداردهاي صادراتي با جلب
    ..صنعت متصور خواهدبودصنعت متصور خواهدبود
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را دارد، نيازمند را دارد، نيازمند   CCIISSي كه قابليت عرضه و فروش در بازارهاي ي كه قابليت عرضه و فروش در بازارهاي ييصول چاي ايراني بعنوان كاالصول چاي ايراني بعنوان كاالآنچه مسلم است محآنچه مسلم است مح  
كمك به جلب سرمايه گذاري و مشاركت بيشتر بخش خصوصي و كمك به جلب سرمايه گذاري و مشاركت بيشتر بخش خصوصي و . . حمايت و تشويق در بحث توليد و فرآوري استحمايت و تشويق در بحث توليد و فرآوري است

دولت دولت . . مهم و اساسي استمهم و اساسي است  توليدكنندگان به ايجاد ارزش افزوده چاي ايراني براي ارتقاي عايدات اقتصادي آن بسيارتوليدكنندگان به ايجاد ارزش افزوده چاي ايراني براي ارتقاي عايدات اقتصادي آن بسيار
بايست در بحث سياستگذاري براي حمايت از توليد چاي در كل فرآيند به سمتي حركت نمايد تا موجودي ساليانه بايست در بحث سياستگذاري براي حمايت از توليد چاي در كل فرآيند به سمتي حركت نمايد تا موجودي ساليانه ميمي

چاي سنواتي در انبارها به حداقل رسيده و بجاي پرداخت ارقام هنگفت خريد تضميني، با تقويت بنگاههاي صادراتي و چاي سنواتي در انبارها به حداقل رسيده و بجاي پرداخت ارقام هنگفت خريد تضميني، با تقويت بنگاههاي صادراتي و 
ي از يك سو و كمك به باغداران چاي براي افزايش كيفي فرآيند داشت و برداشت ي از يك سو و كمك به باغداران چاي براي افزايش كيفي فرآيند داشت و برداشت تشويق آنها به خريد توافقي چاتشويق آنها به خريد توافقي چا

  . . محصول با قابليت صادرات، زنجيرة ارزش اين محصول را حمايت نمايدمحصول با قابليت صادرات، زنجيرة ارزش اين محصول را حمايت نمايد
  تاجيكستان، تركمنستان، امارات و اندونزيتاجيكستان، تركمنستان، امارات و اندونزي    ::  عمده بازارهاي هدف صادرات چاي عبارتند ازعمده بازارهاي هدف صادرات چاي عبارتند از

  

  

    

  ::ديديــنكته كلينكته كلي

  
محصوالتي نظير پسته، محصوالتي نظير پسته، . . ددتوليد مي باشتوليد مي باشدر در كشور اول جهان بلحاظ كمي و كيفي كشور اول جهان بلحاظ كمي و كيفي   2020محصوالت كشاورزي ايران جزء محصوالت كشاورزي ايران جزء 

زعفران، گل و گياه، ميوه جات و سبزيجات و آبزيان بخشي از مزيت هاي صادراتي كشورمان هستند كه مي توانيم ارقام زعفران، گل و گياه، ميوه جات و سبزيجات و آبزيان بخشي از مزيت هاي صادراتي كشورمان هستند كه مي توانيم ارقام 
  مشروط به اينكه بخش توليد كشور همراه با نياز خريدارانمشروط به اينكه بخش توليد كشور همراه با نياز خريداران  ..درات را بلحاظ وزني و ارزشي به اهداف باالتري برسانيمدرات را بلحاظ وزني و ارزشي به اهداف باالتري برسانيمصاصا

داخلي به موضوع كيفيت،بهره وري، استانداردسازي، راندمان عملكرد، كاهش مصرف سم و كود شيميايي و داخلي به موضوع كيفيت،بهره وري، استانداردسازي، راندمان عملكرد، كاهش مصرف سم و كود شيميايي و   خارجي وخارجي و
    ..تري را بدست مصرف كننده برساندتري را بدست مصرف كننده برساندنموده و محصول ارزاننموده و محصول ارزانصادرات توجه صادرات توجه   وو  توليدتوليدبرندسازي در برندسازي در 

  

تسهيل فرآيند واردات كانتينرهاي تسهيل فرآيند واردات كانتينرهاي ، ، حمايت از سرمايه گذاري صادرات بخش كشاورزيحمايت از سرمايه گذاري صادرات بخش كشاورزي  ايجاد و راه اندازي صندوقايجاد و راه اندازي صندوق
سردخانه دار براي تقويت ناوگان حمل و نقل داخلي و بين المللي، بازپرداخت وجوه دريافتي عوارض صادراتي از سوي سردخانه دار براي تقويت ناوگان حمل و نقل داخلي و بين المللي، بازپرداخت وجوه دريافتي عوارض صادراتي از سوي 

  تجارت ايران در بودجه هاي سنواتي، تسهيل شرايط سرمايه گذاري خارجي و هم راستاييتجارت ايران در بودجه هاي سنواتي، تسهيل شرايط سرمايه گذاري خارجي و هم راستاييدولت به سازمان توسعه دولت به سازمان توسعه 
توليد محصوالت كشاورزي در مسير اهداف كالن صادراتي كشور بويژه در محصوالت توليد محصوالت كشاورزي در مسير اهداف كالن صادراتي كشور بويژه در محصوالت بخش بخش اهداف و برنامه هاي اهداف و برنامه هاي 

ز مهمترين عوامل ز مهمترين عوامل يكي ايكي ا. . ميتواند صادرات اين بخش را بسيار فراتر از اهداف تعيين شده محقق نمايدميتواند صادرات اين بخش را بسيار فراتر از اهداف تعيين شده محقق نمايد  استراتژيك،استراتژيك،
تاثيرگذار در برنامه ريزي صادرات محصوالت كشاورزي، داشتن اطالعات و آمار صحيح و بموقع در قالب طرحهاي تاثيرگذار در برنامه ريزي صادرات محصوالت كشاورزي، داشتن اطالعات و آمار صحيح و بموقع در قالب طرحهاي 
پيش آگاهي از ميزان كمي و كيفي توليدات اين بخش است كه بدليل سريع الفساد بودن محصوالت الزم است اين پيش آگاهي از ميزان كمي و كيفي توليدات اين بخش است كه بدليل سريع الفساد بودن محصوالت الزم است اين 

  ..شودشود  شبكه اطالع رساني در بخش توليد ساماندهي و اجراشبكه اطالع رساني در بخش توليد ساماندهي و اجرا
  
  
  

  نقاط ضعفنقاط ضعفنقاط قوتنقاط قوت
هواي چهارفصل و استعداد فراوانهواي چهارفصل و استعداد فراوانداران بودن آب و داران بودن آب و ..11

  بمنظور پرورش انواع محصوالت زراعي و باغيبمنظور پرورش انواع محصوالت زراعي و باغي
  دارا بودن تنوع محصوالت در واريته هاي مختلفدارا بودن تنوع محصوالت در واريته هاي مختلف. . 22
  دسترسي به بازارها از طريق مرز آبي و خشكيدسترسي به بازارها از طريق مرز آبي و خشكي. . 33
باال بودن كيفيت محصوالت توليد شده در اين بخشباال بودن كيفيت محصوالت توليد شده در اين بخش..44

عدم بهره مندي از روشهاي پيشرفته جهت مراحل عدم بهره مندي از روشهاي پيشرفته جهت مراحل ..11
  لف توليدلف توليدمختمخت

  عدم وجود صنايع بسته بندي و تبديليعدم وجود صنايع بسته بندي و تبديلي. . 22
عدم توجه به مسايل بازاريابي بمنظور حضور گسترده عدم توجه به مسايل بازاريابي بمنظور حضور گسترده . . 33

  در بازارهادر بازارها
  تهديدهاتهديدهافرصت هافرصت ها

  بهره مندي از محصوالت با مزيت رقابتي باالبهره مندي از محصوالت با مزيت رقابتي باال
فسادپذيري محصول و كمبودپروازهاي هوايي بمنظور فسادپذيري محصول و كمبودپروازهاي هوايي بمنظور ..11

  صادرات اين قبيل محصوالتصادرات اين قبيل محصوالت
  ي از بازارها بدليل نوسانات توليدي از بازارها بدليل نوسانات توليداز دست دادن برخاز دست دادن برخ..22

SSwwoott  كشاورزيكشاورزي  محصوالتمحصوالت  
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یوه  ذا  نا 
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  خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه صنايع غذايي خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات اقالم عمده گروه صنايع غذايي 

  13931393طي سال طي سال 

  
 

    
  
    

  
  

محصوالت متنوع صنايع غذايي به جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر نسبت به محصوالت كشاورزي داراي مزيت بيشتري محصوالت متنوع صنايع غذايي به جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر نسبت به محصوالت كشاورزي داراي مزيت بيشتري 
درصدي در ارزش ، به درصدي در ارزش ، به   2121با افزايش با افزايش   13901390طي سال طي سال   صادرات محصوالت صنايع غذايي كشورصادرات محصوالت صنايع غذايي كشور. . در صادرات مي باشنددر صادرات مي باشند

ميليون دالر و از نظر وزني ميليون دالر و از نظر وزني   15751575از نظر ارزشي از نظر ارزشي   13911391ميليون دالر رسيد و همچنين صادرات اين صنعت در سال ميليون دالر رسيد و همچنين صادرات اين صنعت در سال   15521552
  17601760صادرات به ارزش صادرات به ارزش   13921392ليكن طي سال ليكن طي سال . . هزار تن بوده است كه بيانگر روند صعودي صادرات مي باشدهزار تن بوده است كه بيانگر روند صعودي صادرات مي باشد  949949//77

متعاقب اعالم عوارض و ممنوعيت ها در اين بخش از آبانماه متعاقب اعالم عوارض و ممنوعيت ها در اين بخش از آبانماه . . هزارتن رسيده استهزارتن رسيده است  10271027و به وزن تقريبي و به وزن تقريبي   ميليون دالرميليون دالر
درنتيجه درنتيجه . . با ركود مواجه شدبا ركود مواجه شد) ) اين محدوديتها به ميزان قابل توجهي كاهش يافتاين محدوديتها به ميزان قابل توجهي كاهش يافت  13921392//66//2727كه در تاريخ كه در تاريخ ((  13911391سال سال 

عمده عمده محصوالت محصوالت   13931393در سال در سال . . ان داده استان داده استدرصد كاهش نشدرصد كاهش نش  99درصد و از نظر وزني درصد و از نظر وزني   33به لحاظ ارزشي به لحاظ ارزشي   9292در سال در سال 
  10691069درصد رسيده است و از نظر وزني درصد رسيده است و از نظر وزني   77..44ميليون دالر صادرات داشته كه به رشد ميليون دالر صادرات داشته كه به رشد   17321732//55غذايي از نظر ارزشي غذايي از نظر ارزشي   صنايعصنايع

  ..درصد رشد صادرات را نشان مي دهددرصد رشد صادرات را نشان مي دهد  99هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
  

  13931393سال سال   ايع غذايي طيايع غذايي طيمحصوالت صنمحصوالت صناقالم عمده اقالم عمده عملكرد صادرات عملكرد صادرات 
  و مقايسه آن با سال قبلو مقايسه آن با سال قبل

  
            

 سهم ارزشي از كل صادرات درصد تغييرات 1392سال 1393سال   گروه كااليي
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش  )٪(صنايع غذايي 

 34.3 15 5.7 352 607.7 406.5 642.5 فرآورده هاي لبني

 25 0.9 461.6201.74452003.7 بيسكويت، نان، شيريني و انواع شكالت

 9 - 0.1 0.1 170.867.5170.667.5 نواع كمپوت و كنسروا

 10.5 22 15.7 196.6124169.8101.6 رب گوجه فرنگي

 5 -18.5 -96.579109.89712 خميرهاي غذايي، ماكاروني و خمير مايه

 4.5 -2 -8955.798579 انواع كنسانتره و آبميوه

 1.6 15 33.83931349 آب معدني و آشاميدني

 0.2 - 46 -45 7.5241344.7 محصوالت صنعت آرد

 0.7 46 147.810541 روغنهاي نباتي

 2.2 111 41.552.6925366 قند و شكر و فرآورده هاي آن

 100 9 7/4 981 5/1654 1069 5/1732 اقالم عمده جمـع

 
 
 

 ی... بدا
ی ذا نا  وه  ر 

 
 
 

  ميليون دالرميليون دالر: : ا رزشا رزش      
  هزارتنهزارتن: : وزن  وزن          
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  : فرآورده هاي لبني  
 406.5ميليون دالر به وزن  642.5 زانيجمعاً به م ياز نظر ارزش 1393سال  يت لبني طصادرات محصوال

درصد رشد و از لحاظ   5.7معادل  ياز نظر ارزش بيبترت 92هزارتن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال 
عراق ، : ارتند از عب يلبن يها آوردهانواع فر يصادرات يعمده بازارها. درصد رشد روبرو بوده اند 15با   يوزن

  .، امارات و سوريهپاكستان ،افغانستان
  

  پنج بازار عمده هدف صادراتي محصوالت لبني پنج بازار عمده هدف صادراتي محصوالت لبني در در 13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 
  
    

    

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
  
  
  

  

  
 : انواع بيسكوئيت ، نان شيريني و انواع شكالت 

ميليـون   461.6هزارتن انواع شيريني، شكالت و بيسكوئيت بـه ارزش   201.7، 1393سال ماهه  دوازده يط
 0.9و  يارزش رشددرصد  3.7با مدت مشابه سال قبل  سهيدالر به خارج ازكشور صادر شده است كه در مقا

ـ در تول% 7بخش از صنعت، سهم  نيا. داشته است يوزن رشددرصد  ـ  ،يرفلـز يغ عيصـنا  داتي ز ا% 6 همس
واحد فعـال   1000.باشد يرا دارام يرفلزيغ عيصنا يگذار هياز كل سرما% 5و سهم  يرفلزيغ عياشتغال صنا

 ،يوضع عوارض صـادرات  ليدر سال گذشته به دل. ندينما يم ديتن محصول تول ونيليم 1.5در كشور ساالنه 
 يال بازگشت به روند عـاد درح روهگ نيبخش با كاهش صادرات مواجه بود كه با رفع عوارض، صادرات ا نيا
تمام شده كه منجر به  متيق شيافزا زيصنعت و ن ازيمورد ن هيمشكالت موجود در واردات مواد اول. باشد يم
  . باشديم كاهش صادرات لي، از دال دهيگرد يجهان يعرضه محصول در بازارها متيشدن ق يررقابتيغ

  .باشند يم فغانستانو ا عراق يمحصوالت كشورها نيا يصادرات يعمده بازارها
  

  انواع بيسكوئيت، شيريني و شكالتانواع بيسكوئيت، شيريني و شكالت  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در   13931393طي سال طي سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات   
  

  
  
  
  

  

  

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (      پنج بازار عمده هدف محصوالت لبنيپنج بازار عمده هدف محصوالت لبني                                                                                    
 غييرت % 92سال   93سال  كشور

 513.7 496.7 3.4 عراق

 52.6 45 16.8 افغانستان

 27.8 25 11.2 پاكستان

 -9.6 10 4 امارات متحده عربي
 8.7 6.7 29.8 سوريه

 29.9 24.3 23 ساير

 5.7 607.7 642.5 جمع كل

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (                           شيريني و شكالتشيريني و شكالتبيسكوئيت،بيسكوئيت،انواعانواعهدفپنج بازار عمده                                                   

 درصد تغيير 92سال  93سال كشور

  1.3  207.8205 عراق
 7.5  158147 افغانستان
 -18.621 11 تاجيكستان
 182.2 718 پاكستان
 1411 27 آذربايجان
 -4558.8 23 ساير

 3.7 445 461.6 جمع كل
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 :انواع كمپوت و كنسرو

  67.567.5ميليون دالر و از نظـر وزنـي   ميليون دالر و از نظـر وزنـي     170.8170.8شي معادل شي معادل ، صادرات انواع كمپوت و كنسرو، براساس ارز، صادرات انواع كمپوت و كنسرو، براساس ارز  13931393طي سال طي سال 
درصد كـاهش  درصد كـاهش    0.10.1  درصد رشد ارزشي و همچنيندرصد رشد ارزشي و همچنين  0.10.1هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تنها هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تنها 

از آنجائي كه عمده صادرات انواع كمپوت و كنسرو به كشورهاي عراق و افغانستان انجـام شـده   از آنجائي كه عمده صادرات انواع كمپوت و كنسرو به كشورهاي عراق و افغانستان انجـام شـده     ..وزني نشان مي دهدوزني نشان مي دهد
شورها اخيـراً  سطح استانداردهاي خود را در حد كشورهاي اروپايي افـزايش داده انـد، در نتيجـه فضـا     شورها اخيـراً  سطح استانداردهاي خود را در حد كشورهاي اروپايي افـزايش داده انـد، در نتيجـه فضـا     است و اين كاست و اين ك

  ..براي صادرات به كشورهاي مذكور چندان مساعد بنظر نمي رسدبراي صادرات به كشورهاي مذكور چندان مساعد بنظر نمي رسد
  

  پنج بازار عمده هدف صادراتي انواع كمپوت و كنسروپنج بازار عمده هدف صادراتي انواع كمپوت و كنسرودر در   13931393سال سال   مقايسه ارزش صادراتمقايسه ارزش صادرات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            
  
  
  
  
  

 
  

 :رب گوجه فرنگي

در مقايسـه بـا مـدت    در مقايسـه بـا مـدت    هزار تـن  هزار تـن    124124ميليون دالر ارزش به وزن ميليون دالر ارزش به وزن   196.6196.6با با ، ، 13931393طي سال طي سال صادرات رب گوجه فرنگي صادرات رب گوجه فرنگي 
توليد رب گوجه توليد رب گوجه . . درصد رشد صادرات را نشان ميدهددرصد رشد صادرات را نشان ميدهد    2222درصد و از لحاظ وزني درصد و از لحاظ وزني   1515.7.7از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   9292مشابه سال مشابه سال 

بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    .  .  فرنگي متأثر از  تغييرات ميزان توليد گوجه فرنگي كشور و نيز قيمت گوجه فرنگي در كشور مي باشـد فرنگي متأثر از  تغييرات ميزان توليد گوجه فرنگي كشور و نيز قيمت گوجه فرنگي در كشور مي باشـد 
ير و افزايش قيمت داخلي محصول رب گوجه فرنگـي و همچنـين مشـكالت    ير و افزايش قيمت داخلي محصول رب گوجه فرنگـي و همچنـين مشـكالت    نوسانات توليد صيفي جات در سالهاي اخنوسانات توليد صيفي جات در سالهاي اخ

تبادل ارز و حمل و نقل در حوزه صادرات تمايل به توزيع داخلي اين محصول نسـبت بـه صـادرات آن افـزايش يافتـه      تبادل ارز و حمل و نقل در حوزه صادرات تمايل به توزيع داخلي اين محصول نسـبت بـه صـادرات آن افـزايش يافتـه      
به نظر ميرسد بسته بندي رب گوجه فرنگي در قوطي هاي كوچك مناسب مصرف كننده نهـايي بـازار داغ تـري    به نظر ميرسد بسته بندي رب گوجه فرنگي در قوطي هاي كوچك مناسب مصرف كننده نهـايي بـازار داغ تـري    . . استاست

شته باشد و لذا حركت توليدكنندگان و صادركنندگان داخلي نيز در آينده احتماالً بيشتر به اين سـمت و سـو خواهـد    شته باشد و لذا حركت توليدكنندگان و صادركنندگان داخلي نيز در آينده احتماالً بيشتر به اين سـمت و سـو خواهـد    دادا
    . .   ههييعراق ، افغانستان و روسعراق ، افغانستان و روس: : عبارتند ازعبارتند از  ييرب گوجه فرنگرب گوجه فرنگ  ييصادراتصادرات  ييعمده بازارهاعمده بازارها  ..بودبود

  
  ييرب گوجه فرنگرب گوجه فرنگ  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در   13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 

    

  
  
  
  
  

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (                 انواع كمپوت و كنسروانواع كمپوت و كنسرو  هدف نج بازار عمده پ                                      

 تغييردرصد 92سال 93سال كشور

 - 83.687.5 4.4 عراق
 - 4749.7 5.4 افغانستان
 9.40.9944 تركيه

 62.6130 پاكستان 
 - 51258 روسيه
 24.81837 ساير

 0.1 170.6 170.8 جمع كل

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (                       رب گوجه فرنگيرب گوجه فرنگيهدفپنج بازار عمده                                              

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور
 -103108 4.6 عراق

 56.750 13.4 افغانستان
 146.8 105 روسيه

 110.7 1471 امارات متحده عربي
 2.60.2 1200 سوريه
 9.34 132.5 ساير

 15.7 169.8 196.6 جمع كل



 21   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  :ير مايه مخميرهاي غذايي ، ماكاروني و خ
ميليون دالر بـه خـارج از   ميليون دالر بـه خـارج از     96.596.5هزارتن انواع ماكاروني و محصوالت مشابه به ارزش هزارتن انواع ماكاروني و محصوالت مشابه به ارزش   7979، ،   13931393طي سال طي سال 

و به لحـاظ وزنـي   و به لحـاظ وزنـي     درصددرصد  1212به لحاظ ارزشي به لحاظ ارزشي   9292كشور صادر گرديده است كه نسبت به مدت مشابه سال كشور صادر گرديده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
صنعت ماكاروني يكي از صنايع نوين در حوزه صنعت غـذا مـي   صنعت ماكاروني يكي از صنايع نوين در حوزه صنعت غـذا مـي   . . درصد كاهش صادرات داشته استدرصد كاهش صادرات داشته است  18.518.5
كه در حال حاضر محصوالت متنوعي با ارزش افزوده باال توليد و صادر ميكند و با بازاريابي وسيــع،  كه در حال حاضر محصوالت متنوعي با ارزش افزوده باال توليد و صادر ميكند و با بازاريابي وسيــع،    باشدباشد

لذا بايستـي تمهيداتي انديشيده شـود  لذا بايستـي تمهيداتي انديشيده شـود    ..سهم مناسبـي از بازارهاي منطقه اي را از آن كشـور نمـوده استسهم مناسبـي از بازارهاي منطقه اي را از آن كشـور نمـوده است
  13911391از سال از سال . . تا تأمين مواداوليه اساسي اين صنعت در بخش صادرات با شرايط مطلوب تري انجام گيردتا تأمين مواداوليه اساسي اين صنعت در بخش صادرات با شرايط مطلوب تري انجام گيرد

كـاهش  كـاهش  % % 1515وضع گرديـد و بعـدا بـه    وضع گرديـد و بعـدا بـه    % % 5050طبق اعالم ستاد تنظيم بازار عوارض صادراتي ماكاروني ابتدا طبق اعالم ستاد تنظيم بازار عوارض صادراتي ماكاروني ابتدا 
  . . لغو گرديد لغو گرديد   13921392بخش در شهريورماه بخش در شهريورماه يافت كه در نهايت اخذ عوارض از صادرات اين يافت كه در نهايت اخذ عوارض از صادرات اين 

  

  خميرهاي غذايي،ماكاروني و خميرمايهخميرهاي غذايي،ماكاروني و خميرمايه  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در   13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  

  : و آبميوه ها  انواع كنسانتره
ميليون دالربه خـارج از كشـور   ميليون دالربه خـارج از كشـور       8989هزارتن انواع آبميوه و كنسانتره ميوه جات به ارزش هزارتن انواع آبميوه و كنسانتره ميوه جات به ارزش   55.755.7، ،   13931393طي  سال طي  سال 

  22درصـد و همچنـين از لحـاظ وزنـي     درصـد و همچنـين از لحـاظ وزنـي       99از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   9292صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
نوسانات توليد محصـوالت كشـاورزي در سـال هـاي مختلـف بـه داليــل       نوسانات توليد محصـوالت كشـاورزي در سـال هـاي مختلـف بـه داليــل         ..كاهش صادراتي داشته استكاهش صادراتي داشته است  درصددرصد

گوناگون و افزايش هزينه هاي توليد بصورت ساالنه، از جملـه مهمتـرين نگرانيهاي توليد و صادرات محصوالت گوناگون و افزايش هزينه هاي توليد بصورت ساالنه، از جملـه مهمتـرين نگرانيهاي توليد و صادرات محصوالت 
سالهاي مختلـف افـت و   سالهاي مختلـف افـت و     اين گروه مي باشد كه با تاثيرپذيري از اين عوامل، وضعيت صادرات اين محصوالت دراين گروه مي باشد كه با تاثيرپذيري از اين عوامل، وضعيت صادرات اين محصوالت در

افغانسـتان،   افغانسـتان،     ،،عـراق عـراق   تركيـه ، تركيـه ، عمده بازارهاي صادراتي انواع كنسانتره و آبميوه شامل كشورهاي عمده بازارهاي صادراتي انواع كنسانتره و آبميوه شامل كشورهاي   ..خيزهايي داشته استخيزهايي داشته است
  ..مي باشندمي باشند  روسيه و آلمانروسيه و آلمان

  انواع كنسانتره و آبميوه هاانواع كنسانتره و آبميوه ها  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در   13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 

  
  
  
  
  
  

 ))ررميليون دالميليون دال: : ارزشارزش  ((    خميرهاي غذايي،ماكاروني و خميرمايهخميرهاي غذايي،ماكاروني و خميرمايه  پنج بازار عمده هدف                        

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور
332722 افغانستان
-121414 عراق
84100 سومالي
54.84 سوريه
 -5837.5 امارات
 -33.55235.5 ساير

 -12 109.8 96.5 جمع كل

  )ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش((              انواع كنسانتره و آبميوه هاانواع كنسانتره و آبميوه هاپنج بازار عمده هدف                                     

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور
-33.734.62.6 تركيه
14.81048 عراق

-9.511.618 افغانستان
-7.412.540.8 روسيه
-68.630 آلمان
- 17.620.715 ساير

 - 9 98 89 جمـع كل



 22   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

 :آب معدني و آشاميدني

ميليـون دالر بـوده   ميليـون دالر بـوده     33.833.8هـزارتن بـه ارزش   هـزارتن بـه ارزش     3939، ،   13931393طي دوازده ماهه سال طي دوازده ماهه سال صادرات آب معدني و آشاميدني صادرات آب معدني و آشاميدني   
  1515درصد رشد و همچنين از لحـاظ وزنـي بـا    درصد رشد و همچنين از لحـاظ وزنـي بـا      99، به لحاظ ارزشي با ، به لحاظ ارزشي با 9292است كه در مقايسه با مدت مشابه سال است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

ر است باتوجه به افزايش ظرفيت توليـد در برخـي واحـدهاي توليـدي     ر است باتوجه به افزايش ظرفيت توليـد در برخـي واحـدهاي توليـدي     الزم به ذكالزم به ذك  ..درصد رشد روبرو بوده استدرصد رشد روبرو بوده است
كشور و نيز حضورشركاي  بين المللي با خريد سهام شركت هاي مهم داخلي كشور در آينده نزديك، تغيير رونـد  كشور و نيز حضورشركاي  بين المللي با خريد سهام شركت هاي مهم داخلي كشور در آينده نزديك، تغيير رونـد  

همچنين با توجه به نوسانات نرخ ارز نسـبت بـه مـدت    همچنين با توجه به نوسانات نرخ ارز نسـبت بـه مـدت    .  .  فعلي صادرات اين محصوالت دور از انتظار نخواهد بودفعلي صادرات اين محصوالت دور از انتظار نخواهد بود
اين محصول با افـزايش قيمـت   اين محصول با افـزايش قيمـت   ) ) PPEETTبرابر شدن قيمت برابر شدن قيمت   22( ( ه و نيز افزايش شديد قيمت مواد اوليه صنعت ه و نيز افزايش شديد قيمت مواد اوليه صنعت مشابمشاب

  ..مواجه شدمواجه شد% % 7070
  آب معدني و آشاميدنيآب معدني و آشاميدني  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در   13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
  
    

  
  
  

  
 :محصوالت صنعت آرد 

ميليون دالر و از نظر وزني ميليون دالر و از نظر وزني   7.57.5، صادرات محصوالت صنعت آرد ، براساس ارزشي معادل ، صادرات محصوالت صنعت آرد ، براساس ارزشي معادل   13931393طي دوازده ماهه سال طي دوازده ماهه سال   
درصـد  درصـد    4545) ) ميليـون دالر ميليـون دالر   1313هـزارتن بـه ارزش   هـزارتن بـه ارزش     4444((با مدت مشابه سال قبـل  با مدت مشابه سال قبـل  هزار تن بوده است كه در مقايسه هزار تن بوده است كه در مقايسه   2424

كننده آرد در كننده آرد در   كارخانه توليدكارخانه توليد  450450در حال حاضر نزديك به در حال حاضر نزديك به   ..درصد كاهش وزني برخوردار بوده استدرصد كاهش وزني برخوردار بوده است  4646كاهش ارزشي و كاهش ارزشي و 
ـ      2323ها در بهترين حالت بيش از ها در بهترين حالت بيش از   كشور فعال هستند كه مجموع ظرفيت آنكشور فعال هستند كه مجموع ظرفيت آن ـ    ميليون تن است كـه ايـن ظرفيـت ب يش از يش از ميليون تن است كـه ايـن ظرفيـت ب

عبـارت  عبـارت    ميليون تن بوده، بـه ميليون تن بوده، بـه   1010طور متوسط در ساليان گذشته طور متوسط در ساليان گذشته   ميزان توليد آرد در كشور بهميزان توليد آرد در كشور به. . باشدباشد  مصارف داخلي آرد ميمصارف داخلي آرد مي
كشورهاي اصلي توليدكننـده آرد در جهـان   كشورهاي اصلي توليدكننـده آرد در جهـان     ..هاي موجود در اين بخش استفاده شده استهاي موجود در اين بخش استفاده شده است  ديگر كمتر از نيمي از ظرفيتديگر كمتر از نيمي از ظرفيت

ميليون تن توليد ساالنه در سطح منطقه نيز كشور تركيه ميليون تن توليد ساالنه در سطح منطقه نيز كشور تركيه   2323د با بيش از د با بيش از ميليون تن و هنميليون تن و هن  7979چين با بيش از چين با بيش از : : عبارتند ازعبارتند از
صـادرات آرد گنـدم بـا تعرفـه     صـادرات آرد گنـدم بـا تعرفـه       13911391از سال از سال . . يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان آرد در جهان مي باشديكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان آرد در جهان مي باشد

ـ 13921392در سال در سال   ..ممنوع شد و همچنان اين ممنوعيت ادامه داردممنوع شد و همچنان اين ممنوعيت ادامه دارد  11010001101000 ـ صادرات آرد با مجوز صورت گرفت ه اسـت و  ه اسـت و  صادرات آرد با مجوز صورت گرفت
  ..ميليون دالر محصوالت آرد به كشور سوريه صادر گرديده استميليون دالر محصوالت آرد به كشور سوريه صادر گرديده است  12.412.4ميزان ميزان 

  
  محصوالت صنعت آرد محصوالت صنعت آرد   عمده هدف صادراتيعمده هدف صادراتي  هايهايبازاربازاردر در   13931393سال سال مقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 

  
  
  
  
  

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (         آب معدني و آشاميدنيآب معدني و آشاميدني  هدف پنج بازار عمده                                      

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور
 20.818.6 11.8 عراق

65.4 11 افغانستان
 -220.7 90 ستانتركمن

 -1.52.5 40 امارات
10.7 42 آذربايجان
 -2.53.1 19 ساير

 9 31 33.8 جمع كل

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( ( محصوالت صنعت آرد                   محصوالت صنعت آرد                   پنج بازار عمده هدف                                

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور
-4.80 افغانستان
-2.70 عراق
-13- ساير

 - 45 13 7.5 جمع كل



 23   دفتر توسعه صادرات كاالدفتر توسعه صادرات كاال    --معاونت كمكهاي تجاريمعاونت كمكهاي تجاري
 

  :روغن نباتي
هزار تن بوده هزار تن بوده   77.8.8  ييميليون دالر و از نظر وزنميليون دالر و از نظر وزن  1414به لحاظ ارزش معادل به لحاظ ارزش معادل   13931393سال سال   ييصادرات روغن نباتي طصادرات روغن نباتي ط      

درصد رشد درصد رشد   4466  ييداشته و از لحاظ وزنداشته و از لحاظ وزن  ييدرصد رشد ارزشدرصد رشد ارزش  4141است كه در مقايسه بامدت مشابه سال قبل است كه در مقايسه بامدت مشابه سال قبل 
  ..و تاجيكستانو تاجيكستان  افغانستان، عراقافغانستان، عراق:  :  از از   تندتندكشور عباركشور عبار  ييروغن نباتروغن نبات  ييصادراتصادرات  ييعمده بازارهاعمده بازارها  ..صادراتي داشته استصادراتي داشته است

  

  انواع روغنانواع روغن  عمده هدف صادراتيعمده هدف صادراتي  هايهايبازاربازاردر در   13931393  سالسال  مقايسه ارزش صادراتمقايسه ارزش صادرات

  
  
  
  
  
  
  
  

   :ورده هاي آن قند و شكر و فرآ
ميليون دالر و بـه ميـزان   ميليون دالر و بـه ميـزان     41.541.5، صادرات قند و شكر و فرآورده هاي آن، به ارزش ، صادرات قند و شكر و فرآورده هاي آن، به ارزش   13931393طي دوازده ماهه سال طي دوازده ماهه سال   

درصد رشـد  درصد رشـد    111111درصد رشد ارزشي و درصد رشد ارزشي و   366366، از ، از 9292هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال هزار تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال   52.652.6
ت ايـن بخـش از صـنعت در برخـي مقـاطع زمـاني       ت ايـن بخـش از صـنعت در برخـي مقـاطع زمـاني       الزم به ذكر است كاهش صادراالزم به ذكر است كاهش صادرا. . وزني برخوردار بوده استوزني برخوردار بوده است

. . مـي باشـد  مـي باشـد    13911391سالهاي اخير  به دليل اعمال ممنوعيت صادرات شكر از سوي ستاد تنظيم بازار كشور از سال سالهاي اخير  به دليل اعمال ممنوعيت صادرات شكر از سوي ستاد تنظيم بازار كشور از سال 
  . . موارد صادر شده نيز مشمول اخذ مجوز موردي و يا موارد تجارت آزاد بوده استموارد صادر شده نيز مشمول اخذ مجوز موردي و يا موارد تجارت آزاد بوده است

  

  ..تركيه، تركمنستان، عراق ، افغانستان و آذربايجانتركيه، تركمنستان، عراق ، افغانستان و آذربايجان: : از از   عمده ترين بازارهاي هدف صادراتي قند و شكر عبارتندعمده ترين بازارهاي هدف صادراتي قند و شكر عبارتند
  

  فرآورده هاي آنفرآورده هاي آن  قندوشكر وقندوشكر و  پنج بازار عمده هدف صادراتيپنج بازار عمده هدف صادراتيدر در 13931393  سالسالمقايسه ارزش صادرات مقايسه ارزش صادرات 
                                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ))ررميليون دالميليون دال: : ارزشارزش( (                                             انواع روغنانواع روغن هدف پنج بازار عمده                                             

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور

 62200 افغانستان
  -30 عراق

 - 25.765 تاجيكستان
 -11 پاكستان
 -0.60 قرقيزستان

 1.400 ساير
 41 10 14 جمع كل

 ))ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش( (                                               قندوشكر وفرآورده هاقندوشكر وفرآورده هاه هدف پنج بازار عمد                                            

 درصد تغيير 92سال 93سال كشور

 -170 تركيه
 124200 تركمنستان

 102400 عراق
 110 افغانستان
 -00.5 آذربايجان
 1.51.50 ساير

 366 9 41.5 جمع كل
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  ::نكته كليـدينكته كليـدي
  

ايع غذايي يكي از پرظرفيت ترين حوزه هاي صادراتي است كه مزيت هاي فراواني براي اقتصـاد  ايع غذايي يكي از پرظرفيت ترين حوزه هاي صادراتي است كه مزيت هاي فراواني براي اقتصـاد  بخش صنبخش صن

تنوع محصوالت، تقاضاي مستمر كشورهاي خريدار، كيفيت تنوع محصوالت، تقاضاي مستمر كشورهاي خريدار، كيفيت . . كشور در بخشهاي ارزش افزوده و اشتغال داردكشور در بخشهاي ارزش افزوده و اشتغال دارد

امـل و  امـل و  و قيمت مناسب محصوالت، برندسازي نسبي و دسترسي آسان به بازارهاي همجوار از مهمتـرين عو و قيمت مناسب محصوالت، برندسازي نسبي و دسترسي آسان به بازارهاي همجوار از مهمتـرين عو 

مزيت هاي صادراتي صنايع غذايي كشورمان است كه درصورت تمهيد شرايط و تسهيل فرآيند تامين مـواد  مزيت هاي صادراتي صنايع غذايي كشورمان است كه درصورت تمهيد شرايط و تسهيل فرآيند تامين مـواد  

اوليه وكاهش بوروكراسي در فرآيند توليد و صادرات ، قادر خواهيم بود در پايان برنامه پنجم توسعه به رقـم  اوليه وكاهش بوروكراسي در فرآيند توليد و صادرات ، قادر خواهيم بود در پايان برنامه پنجم توسعه به رقـم  

  . . ميليارد دالر صادرات نائل شويمميليارد دالر صادرات نائل شويم  55
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یوه         عد نا  عدن و 
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  صادرات اقالم عمده گروه معدن و صنايع معدنيصادرات اقالم عمده گروه معدن و صنايع معدني  تحليل آماري وضعيتتحليل آماري وضعيتخالصه خالصه 
  13931393ماهه سال ماهه سال   1212طي طي 

 

  
  
  

  
  

  
ميليارد تـن و  ميليارد تـن و    5858  پشتوانه غني ذخاير معدني كشور به حجمپشتوانه غني ذخاير معدني كشور به حجم

و خصوصـاً  و خصوصـاً    بخش اعظم صـنايع بخش اعظم صـنايع   ميليارد دالرميليارد دالر  770770به ارزشبه ارزش
مادر در كشور را پوشش داده تا با تكيه بر اين منابع مادر در كشور را پوشش داده تا با تكيه بر اين منابع   صنايعصنايع

ي سهم عمده اي از رقـم صـادرات   ي سهم عمده اي از رقـم صـادرات   عالوه بر تأمين نياز داخلعالوه بر تأمين نياز داخل
معـدن و  معـدن و    ..كشور به معدن و صنايع  معدني اختصـاص يابـد  كشور به معدن و صنايع  معدني اختصـاص يابـد  

خام و فـرآوري شـده   خام و فـرآوري شـده     صنايع معدني در برگيرنده كليه اقالمصنايع معدني در برگيرنده كليه اقالم
    بـا ماهيـت معـدني   بـا ماهيـت معـدني   ... ... ، غير فلزي، مصالح ساختماني و، غير فلزي، مصالح ساختماني وفلزيفلزي
  دي و دي و ــهاي كااليي توليهاي كااليي تولي  باشد كه در ميان مجموعه گروهباشد كه در ميان مجموعه گروه  ميمي

  

  
  

  

  

  كاالهايكاالهاي  ادراتادراتــبخش قابل توجهي از صبخش قابل توجهي از صي كشور ي كشور ــصادراتصادرات        
  ))  %%2121//1010حدود حدود   ((دهد دهد   ور را پوشش ميور را پوشش ميــغير نفتي كشغير نفتي كش        

اوليه، محصوالت نيمه ساخته، اوليه، محصوالت نيمه ساخته، وسيعي از انواع اقالم مواد وسيعي از انواع اقالم مواد طيف طيف 
صادرات كشور طي صادرات كشور طي ..محصوالت نهايي در اين گروه جاي دارندمحصوالت نهايي در اين گروه جاي دارند

دوره مذكور در مقايسه با مـدت مشـابه سـال قبـل در گـروه      دوره مذكور در مقايسه با مـدت مشـابه سـال قبـل در گـروه      
% % 1313از لحـاظ وزنـي   از لحـاظ وزنـي     وو  %%33//55از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   كااليي مربوطهكااليي مربوطه

كاهش داشته است كه در بخش مواد معدني كـاهش شـديد   كاهش داشته است كه در بخش مواد معدني كـاهش شـديد   
  ..قيمت هاي جهاني برخي اقالم مشهود استقيمت هاي جهاني برخي اقالم مشهود است

  

  

سهم از كل صادرات   درصد تغييرات 1392سال 1393سال  گروه كااليي
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش  گروه )درصد(

  17  -29  -28  26497  1546  18747  1115  سنگ آهن
  1  - 24  -19  601  110  454  90  سنگ تزئيني خام

  18  -29  -27  27098  1656  19201  1205  معدنياقالم عمده جمع كل 
  31  66  54  1977  1325  3294  2043  چدن، آهن و فوالد

  11  -8  -11  549  828  505  733  مصنوعات از چدن، آهن و فوالد
  7  -22  -7  79  470  62  437  مس

  5/4  36  - 34  233  452  149  298  آلومينيوم
  2/2  -3  -7  85  161  82  148  روي
  2  18  19  53  104  62  124  سرب

  13  76/0  - 20  16578  1077  16703  855  كرسيمان و كلين
  5/8  2/0  - 5  2417  589  2423  559  كاشي و سراميك و چيني بهداشتي

  5/1  12  9  409  91  458  100  شيشه
  3/1  15  11  220  79  254  88  سنگ تزئيني كارشده

  82  6  4  22600  5176  23992  5385  صنايع معدني م عمدهاقال جمع كل
  100  -13  -5/3  49698 6832  43193  6590  معدن و صنايع معدني اقالم عمده كل جمع

ی ه م  ا
ی عد نا   عدن و  وه   ر 

 

 

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش    و مقايسه آن با سال قبلو مقايسه آن با سال قبل  13931393گروه معدن و صنايع معدني طي سال گروه معدن و صنايع معدني طي سال اقالم عمدهاقالم عمدهعملكرد صادرات  عملكرد صادرات  
  هزار تنهزار تن: : وزنوزن
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تركيه، ايتاليا تركيه، ايتاليا چين، هند ، چين، هند ، ميتوان به ميتوان به   13931393طي سال طي سال از جمله مهمترين بازارهاي صادراتي مواد خام معدني از جمله مهمترين بازارهاي صادراتي مواد خام معدني 

  ..اشاره كرداشاره كرد  CCIISS، عراق ، افغانستان، مالزي، امارات و برخي كشورهاي حوزه ، عراق ، افغانستان، مالزي، امارات و برخي كشورهاي حوزه 
بازارهـاي عـراق ،   بازارهـاي عـراق ،   . . دني بشمار ميĤيـد دني بشمار ميĤيـد در اين ميان كشور چين بعنوان مهمترين بازار صادراتي مواد خام معدر اين ميان كشور چين بعنوان مهمترين بازار صادراتي مواد خام مع

نيز به جهت مزيت مسافت و هزينه حمل پس از كشور چين از مهمترين نيز به جهت مزيت مسافت و هزينه حمل پس از كشور چين از مهمترين   CCIISSافغانستان، تركيه، امارات و افغانستان، تركيه، امارات و 
درخصوص محصوالت معدني نيزكشورهاي همجوار نظير افغانسـتان،  درخصوص محصوالت معدني نيزكشورهاي همجوار نظير افغانسـتان،  . . بازارهاي اين بخش بشمار مي آيندبازارهاي اين بخش بشمار مي آيند

مهمترين بازارهاي صادراتي كشور محسوب مهمترين بازارهاي صادراتي كشور محسوب   CCIISSه ه عراق ، امارات متحده عربي و همچنين كشورهاي حوزعراق ، امارات متحده عربي و همچنين كشورهاي حوز
در عين حال به لحاظ كيفيت مناسب و قيمت رقابتي ، برخـي محصـوالت نهـايي نظيـر چينـي      در عين حال به لحاظ كيفيت مناسب و قيمت رقابتي ، برخـي محصـوالت نهـايي نظيـر چينـي      . . مي گردندمي گردند

  ..بهداشتي، كاشي و سراميك كشور نيز به بازارهاي اروپا صادر گرديده استبهداشتي، كاشي و سراميك كشور نيز به بازارهاي اروپا صادر گرديده است
  

دراتي بـا اتكـا بـه مزيتهـاي     دراتي بـا اتكـا بـه مزيتهـاي     از سوي ديگر سيمان نيز بعنوان يكي از مهمتـرين محصـوالت معـدني صـا    از سوي ديگر سيمان نيز بعنوان يكي از مهمتـرين محصـوالت معـدني صـا    
درصورت رفع موانع و مشكالت موجود و درصورت رفع موانع و مشكالت موجود و همجواري با بازارهاي هدف، كيفيت مطلوب و نيز توليد رو به رشد همجواري با بازارهاي هدف، كيفيت مطلوب و نيز توليد رو به رشد 

  ..چشم انداز صادراتي مناسبي را پيش رو خواهد داشت چشم انداز صادراتي مناسبي را پيش رو خواهد داشت پتانسيل بازارهاي هدف پتانسيل بازارهاي هدف 
  

   ::  سنگ آهنسنگ آهن
  1874718747ميـزان  ميـزان    ميليون دالر و بـه ميليون دالر و بـه   11111155صادرات سنگ آهن به رقم صادرات سنگ آهن به رقم   13931393سال سال   طيطي  

هزار تن بالغ گرديده است طي دوره مشابه سال ماقبل نيز صادرات سـنگ آهـن رقـم    هزار تن بالغ گرديده است طي دوره مشابه سال ماقبل نيز صادرات سـنگ آهـن رقـم    
  طيطيهزار تن گزارش شده وبه اين ترتيب صادرات هزار تن گزارش شده وبه اين ترتيب صادرات   2649726497ميليون دالر به وزن ميليون دالر به وزن   11554646
درصـد از لحـاظ   درصـد از لحـاظ     2929درصد از لحاظ ارزشـي و  درصد از لحاظ ارزشـي و    2828، ،   13921392نسبت به سال نسبت به سال   13931393سال سال 

  ..وزني كاهش يافته است وزني كاهش يافته است 
  

عالوه بـر  عالوه بـر      ..يافتيافت  كاهشكاهشدالر دالر   8080دالر هر تن به دالر هر تن به   112112قيمت جهاني از فروردين ماه حدود قيمت جهاني از فروردين ماه حدود   13139393سال سال   طيطي
با توجه به تقويت رويكرد جلوگيري از خام فروشي تاثير عوارض بر صادرات سنگ آهـن بـر قيمـت    با توجه به تقويت رويكرد جلوگيري از خام فروشي تاثير عوارض بر صادرات سنگ آهـن بـر قيمـت    اين، اين، 

تمام شده صادراتي و همچنين از ابتداي سال عدم اطمينان صادركنندگان از تصـميمات نـاظر بـر وضـع     تمام شده صادراتي و همچنين از ابتداي سال عدم اطمينان صادركنندگان از تصـميمات نـاظر بـر وضـع     
عوارض يا لغو آن در داخل كشور طي ماههاي اخير تأثير قابل توجهي بر فعاليت صادراتي ايشان داشـته و  عوارض يا لغو آن در داخل كشور طي ماههاي اخير تأثير قابل توجهي بر فعاليت صادراتي ايشان داشـته و  

بخش عمده صـادرات  بخش عمده صـادرات  براساس آمار براساس آمار قابل ذكر است قابل ذكر است . . اين امر در آمار منتشر شده نيز منعكس گرديده استاين امر در آمار منتشر شده نيز منعكس گرديده است
  ..مربوط به سنگ آهن دانه بندي هماتيت استمربوط به سنگ آهن دانه بندي هماتيت است% % 7878سنگ آهن، حدود سنگ آهن، حدود 

--%)%)00//0303((امـارات  امـارات    --%) %) 00//66((پاكسـتان پاكسـتان   ––  %)%)9595((راتي سنگ آهن را كشـورهاي چـين  راتي سنگ آهن را كشـورهاي چـين  عمده بازارهاي صادعمده بازارهاي صاد
اين در حاليست كه عمالً قيمت صادراتي سنگ آهـن  اين در حاليست كه عمالً قيمت صادراتي سنگ آهـن  ..تشكيل مي دهندتشكيل مي دهند%) %) 00//11((و تركمنستانو تركمنستان%) %) 00//22((عراقعراق

  . . كشور كمتر از قيمت جهاني بوده استكشور كمتر از قيمت جهاني بوده است

  ::چدن، آهن و فوالد چدن، آهن و فوالد 
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ه بر منابع موجود در كشور از ه بر منابع موجود در كشور از صنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تكيصنعت فوالد بعنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تكي
اهميت ويژه برخوردار است كه اين جايگاه صادرات غيرنفتي كشور را نيز جهت اهميت ويژه برخوردار است كه اين جايگاه صادرات غيرنفتي كشور را نيز جهت 
  . . بخشيده است بطوريكه فوالد يكي از اقالم عمده صادرات غيرنفتي كشور بشمار ميĤيدبخشيده است بطوريكه فوالد يكي از اقالم عمده صادرات غيرنفتي كشور بشمار ميĤيد

  

  

ميليون دالر رسيد ميليون دالر رسيد   260260محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد كه در سال گذشته رقم صادرات آن صفر بوده به محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد كه در سال گذشته رقم صادرات آن صفر بوده به 
ميليون ميليون   720720به به ((وزني ارزش بااليي در بين اقالم فوالدي داشته وزني ارزش بااليي در بين اقالم فوالدي داشته   4545ارزشي و ارزشي و   4343ورق گرم غيرممزوج با رشد ورق گرم غيرممزوج با رشد 

  )). . دالر رسيددالر رسيد
  288288ميليون دالر و ميليون دالر و   8080رشد وزني به رشد وزني به % % 2929رشد ارزشي و رشد ارزشي و % % 1818صادرات آهن اسفنجي نيز طي دوره مذكور با صادرات آهن اسفنجي نيز طي دوره مذكور با 

  ..هزارتن رسيدهزارتن رسيد
كاهش قيمت كاهش قيمت ((شمش فوالد آلياژي شمش فوالد آلياژي . . داشتهداشته% % 4040فوالد ممزوج زنگ نزن كاهش فوالد ممزوج زنگ نزن كاهش قراضه و ضايعات خصوصاً از قراضه و ضايعات خصوصاً از 

هزارتن رسيد درحاليكه كويل گرم هزارتن رسيد درحاليكه كويل گرم   8080ميليون دالر و ميليون دالر و   6655سرد نورد شده با نرخ رشد چشمگير به سرد نورد شده با نرخ رشد چشمگير به ) ) طومارطومار((كويل كويل 
  ..نورد شده با كاهش همراه بوده استنورد شده با كاهش همراه بوده است

هزارتن هزارتن   32943294ميليون دالر و  وزن ميليون دالر و  وزن   20432043به به   13931393طي سال طي سال صادرات گروه كااليي فوالد خام و نيمه ساخته صادرات گروه كااليي فوالد خام و نيمه ساخته 
از لحاظ از لحاظ   و و   درصددرصد  5544از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   13921392گرديده است كه بر اين اساس در مقايسه با عملكرد سال گرديده است كه بر اين اساس در مقايسه با عملكرد سال   بالغبالغ
لغو ممنوعيت در سال جاري از خردادماه و رشد قيمت جهاني صادرات را لغو ممنوعيت در سال جاري از خردادماه و رشد قيمت جهاني صادرات را   ..درصد رشد را نشان مي دهددرصد رشد را نشان مي دهد  6666  وزنيوزني

چنان صادركنندگان در شرايطي به فعاليت صادراتي  مي پردازند كه از چنان صادركنندگان در شرايطي به فعاليت صادراتي  مي پردازند كه از بدنبال داشته و اين در حالي است كه همبدنبال داشته و اين در حالي است كه هم
براساس بورس لندن قيمت براساس بورس لندن قيمت . . ايفاي تعهدات خود بر مبناي قرارداد فروش در ماههاي آتي اطمينان خاطر ندارندايفاي تعهدات خود بر مبناي قرارداد فروش در ماههاي آتي اطمينان خاطر ندارند

  9292دالر در نوسان بوده درحاليكه طي دوره مشابه سال دالر در نوسان بوده درحاليكه طي دوره مشابه سال   480480دالر تا دالر تا   300300سالجاري از سالجاري از   جهاني شمش فوالد طيجهاني شمش فوالد طي
  . . دالر متغير بوده استدالر متغير بوده است  400400دالر تا دالر تا   110110سان قيمت بين ارقام سان قيمت بين ارقام نونو

رشد چشمگير قيمت جهاني عامل موثر بر رشد صادرات در شرايطي است كه ممنوعيت و محدوديت صادرات رشد چشمگير قيمت جهاني عامل موثر بر رشد صادرات در شرايطي است كه ممنوعيت و محدوديت صادرات 
  ––%)%)1313((عمده بازارهاي صادراتي چدن، آهن و فوالد را كشورهاي امارات عمده بازارهاي صادراتي چدن، آهن و فوالد را كشورهاي امارات . . سال گذشته نيز لغو گرديده استسال گذشته نيز لغو گرديده است

  ..تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند %) %) 44//55((و عراق و عراق %) %) 55//66((عمان عمان   --%)%)88//55((يتاليا يتاليا اا  --%)%)88//77((اسپانيا اسپانيا 
  

  ::  مصنوعات از چدن ، آهن و فوالدمصنوعات از چدن ، آهن و فوالد    
مصنوعات اين بخش كه طيف وسيعي از محصوالت را در بردارد شامل اقالمي نظير لـوازم  مصنوعات اين بخش كه طيف وسيعي از محصوالت را در بردارد شامل اقالمي نظير لـوازم  
خطوط آهن، لوله و پروفيل، اسكلت فوالدي، مفتول، سيم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و خطوط آهن، لوله و پروفيل، اسكلت فوالدي، مفتول، سيم، قطعات فوالدي، لوازم فوالدي و 

  . . ميباشدميباشد... ... ريخته گري و ريخته گري و مصنوعات مصنوعات 
هزارتن بالغ شد كه در مقايسه بـا  هزارتن بالغ شد كه در مقايسه بـا    445599ميليون دالربه وزن ميليون دالربه وزن   733733به به   13931393طي سال طي سال اين بخش اين بخش مجموع صادرات مجموع صادرات 
  ..دهددهدييمم    را نشانرا نشان  كاهشكاهشدرصد درصد   88  درصد و از لحاظ وزنيدرصد و از لحاظ وزني  88از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي   قبل از آنقبل از آندوره مشابه سال دوره مشابه سال 

  . . مي توان به شرايط نامطلوب بازار عراق اشاره داشتمي توان به شرايط نامطلوب بازار عراق اشاره داشتطي دوره مذكور طي دوره مذكور   صادراتصادرات  كاهشكاهشاز جمله عوامل موثر بر از جمله عوامل موثر بر   
  

  --%) %) 55//22((تركمنسـتان تركمنسـتان   ––  %)%)8383((را كشـورهاي عـراق  را كشـورهاي عـراق    عمده بازارهاي صادراتي مصنوعات از چدن، آهن و فـوالد عمده بازارهاي صادراتي مصنوعات از چدن، آهن و فـوالد 
  ..تشكيل مي دهندتشكيل مي دهند%) %) 11//11((و پاكستانو پاكستان%) %) 11//55((افغانستانافغانستان--%)%)22//22((تاجيكستان تاجيكستان 
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. . هزارتن بالغ شـد هزارتن بالغ شـد   4444ميليون دالر و ميليون دالر و   7777وزني به وزني به % % 2323ارزشي و ارزشي و % % 2525اسكلت و قطعات اسكلت فوالدي با رشد اسكلت و قطعات اسكلت فوالدي با رشد   
  7272ميليون دالر و ميليون دالر و   5500وزني داشته و به وزني داشته و به % % 2255ارزشي و ارزشي و % % 3636اينچ كاهش اينچ كاهش   88درحاليكه لوله و پروفيل توخالي با قطردرحاليكه لوله و پروفيل توخالي با قطر

  ..هزارتن رسيدهزارتن رسيد
. . هزارتن رسـيد هزارتن رسـيد 2727ميليون دالر و ميليون دالر و   3434وزني به وزني به % % 1919ارزشي و ارزشي و % % 2121صادرات لوله و پروفيل  از چدن نيز با كاهش صادرات لوله و پروفيل  از چدن نيز با كاهش 

بـا  بـا  .( .( هـزارتن رسـيد  هـزارتن رسـيد  6363ميليون دالر و ميليون دالر و   9696درات ساير لوله هاي خطي جوش داده شده از استينلس استيل به درات ساير لوله هاي خطي جوش داده شده از استينلس استيل به صاصا
  %)%)100100رشد رشد 

وضعيت بازار عراق با توجه به درصد باالي صادرات مصنوعات فوالدي به آن كشور، تأثير قابـل تـوجهي را در   وضعيت بازار عراق با توجه به درصد باالي صادرات مصنوعات فوالدي به آن كشور، تأثير قابـل تـوجهي را در   
كاهش نسبت بـه دوره مشـابه   كاهش نسبت بـه دوره مشـابه   % % 2255ي با ي با بطوريكه طي سالجاربطوريكه طي سالجار. . روند صادرات صنعت فوالد به آن كشور داشتهروند صادرات صنعت فوالد به آن كشور داشته

  . . سال قبل همراه بوده استسال قبل همراه بوده است
عمدتاً مصنوعاتي همچون اسكلت و قطعات اسكلت، لوله و برخي انواع پروفيل، مصنوعات از مفتول فوالدي بـا  عمدتاً مصنوعاتي همچون اسكلت و قطعات اسكلت، لوله و برخي انواع پروفيل، مصنوعات از مفتول فوالدي بـا  

  ..كاهش صادرات مواجه بوده و اين اقالم عمده محصوالت صادراتي فوالدي به كشور عراق را شامل ميگرددكاهش صادرات مواجه بوده و اين اقالم عمده محصوالت صادراتي فوالدي به كشور عراق را شامل ميگردد
  

  ::الت مسي الت مسي مس و محصومس و محصو
  

بـه خـود   بـه خـود   پس از فوالد و آلومينيوم، مس بيشترين ارزش صـادرات اقـالم فلـزي كشـور را     پس از فوالد و آلومينيوم، مس بيشترين ارزش صـادرات اقـالم فلـزي كشـور را     
بـه  بـه    ميليـون دالر ميليـون دالر     437437  بـر بـر   در اين گروه بـالغ  در اين گروه بـالغ    13931393طي سال طي سال مي دهد صادرات مي دهد صادرات اختصاص اختصاص 

درصـد از لحـاظ   درصـد از لحـاظ     77هزار تن  است كه در مقايسه با دوره مشابه سـال قبـل از آن   هزار تن  است كه در مقايسه با دوره مشابه سـال قبـل از آن     6262ميزان ميزان 
  ..لحاظ وزني كاهش را  نشان ميدهدلحاظ وزني كاهش را  نشان ميدهد  درصد ازدرصد از  2222و و   ارزشيارزشي

  

ميتوان به عدم اطمينان صـادركنندگان از  ميتوان به عدم اطمينان صـادركنندگان از  عالوه بر كاهش قيمت جهاني مس عالوه بر كاهش قيمت جهاني مس از مهمترين داليل كاهش صادرات از مهمترين داليل كاهش صادرات 
طي نيمه نخست سالجاري و كاهش نسبي قيمـت جهـاني   طي نيمه نخست سالجاري و كاهش نسبي قيمـت جهـاني   سياستهاي حاكم بر آزادسازي يا ممنوعيت صادرات سياستهاي حاكم بر آزادسازي يا ممنوعيت صادرات 

چرا كه چرا كه . . بوده بلكه موجب از دست دادن بازارهاي هدف گرديده استبوده بلكه موجب از دست دادن بازارهاي هدف گرديده استاشاره نمود و اين امر نه تنها مانع صادرات اشاره نمود و اين امر نه تنها مانع صادرات 
ايـن در حـالي   ايـن در حـالي   . . اعمال هرگونه مانع يا محدوديت بر صادرات در كشور تحرك رقبا را در بازار بدنبال داشته استاعمال هرگونه مانع يا محدوديت بر صادرات در كشور تحرك رقبا را در بازار بدنبال داشته است

از از   9292و در دوره مـذكور در سـال   و در دوره مـذكور در سـال     دالردالر  72725500دالر تـا  دالر تـا    55400400است كه طي دوره ياد شده قيمت جهاني مـس از  است كه طي دوره ياد شده قيمت جهاني مـس از  
همچنين روند فعاليت شركت ملي صنايع مس ايـران در زمينـه توليـد و    همچنين روند فعاليت شركت ملي صنايع مس ايـران در زمينـه توليـد و    . . در نوسان بوده استدر نوسان بوده است  77553030ا ا تت  66552200

صادرات بعنوان مهمترين واحد توليدي و صادراتي مس كشور تاثير قابل توجهي بـر كـاهش نسـبي صـادرات     صادرات بعنوان مهمترين واحد توليدي و صادراتي مس كشور تاثير قابل توجهي بـر كـاهش نسـبي صـادرات     
  .  .  داشته استداشته است

و و %) %) 11//33((عـراق عـراق --%)%)1313((چـين  چـين    --%) %) 1818//88((امـارات امـارات   %) %) 3131((كيـه كيـه را كشـورهاي تر را كشـورهاي تر   عمده بازارهاي صادراتي مـس عمده بازارهاي صادراتي مـس 
صادرات كاتد طي دو ماهه نخست سال براساس مجوزهاي صـادر شـده سـال    صادرات كاتد طي دو ماهه نخست سال براساس مجوزهاي صـادر شـده سـال      ..تشكيل مي دهندتشكيل مي دهند%) %) 00//4242((هندهند

  ..همراه بوده استهمراه بوده است    ))  وزنيوزني% % 900900ارزشي و ارزشي و % % 836836((تداوم داشته و با رشد چشمگير تداوم داشته و با رشد چشمگير   13921392
  316316((  ..اسـت اسـت   وزني حاصل صادرات كاتد مس بـوده وزني حاصل صادرات كاتد مس بـوده % % 141141ارزشي و ارزشي و % % 117117رشد رشد   9393ال ال طي سطي سليكن در مجموع ليكن در مجموع 

  ) ) هزارتنهزارتن  4646  --ميليون دالرميليون دالر
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هـزارتن  هـزارتن    44ميليـون دالر و وزن  ميليـون دالر و وزن    2525وزني بـه  وزني بـه  % % 9292ارزشي و ارزشي و % % 8585درحاليكه مس تصفيه شده كارنشده با كاهش درحاليكه مس تصفيه شده كارنشده با كاهش 
  . . كاهش يافتكاهش يافت

ميليون ميليون   2424وزني به وزني به % % 100100كاهش ارزشي و كاهش ارزشي و % % 6565ميليمتر نيز با ميليمتر نيز با   66همچنين صادرات مفتول از مس با سطح مقطع همچنين صادرات مفتول از مس با سطح مقطع 
  . . رسيدرسيدهزارتن هزارتن   33دالر و  وزن دالر و  وزن 

   ::گروه آلومينيوم و مصنوعات آلومينيومي گروه آلومينيوم و مصنوعات آلومينيومي 
صادرات صادرات . . پس از فوالد فلز آلومينيوم بيشترين حجم صادرات فلزي كشور را تشكيل مي دهدپس از فوالد فلز آلومينيوم بيشترين حجم صادرات فلزي كشور را تشكيل مي دهد

هزارتن است كه هزارتن است كه   149149  ميليون دالر به وزنميليون دالر به وزن  298298در زير گروه كااليي بالغ بر در زير گروه كااليي بالغ بر   13931393سال سال   طيطي
رصد از لحاظ وزني كاهش را نشان رصد از لحاظ وزني كاهش را نشان دد  3636از لحاظ ارزشي و از لحاظ ارزشي و   درصددرصد  3434  درمقايسه با سال ماقبلدرمقايسه با سال ماقبل

به شمش غيرآلياژي آلومينيوم بوده كه طي به شمش غيرآلياژي آلومينيوم بوده كه طي مربوط مربوط   9393سال سال   از ارزش صادراتاز ارزش صادرات% % 7979((  ..ميدهدميدهد
  ..وزني همراه بوده استوزني همراه بوده است% % 3838كاهش ارزشي و كاهش ارزشي و % % 3355اين دوره با اين دوره با 

  

در در   تقاضـا تقاضـا لـذا  لـذا  . . از داليل كاهش صادرات در اين گروه بايد به كشش در داخل كشور در برخي صنايع اشاره داشتاز داليل كاهش صادرات در اين گروه بايد به كشش در داخل كشور در برخي صنايع اشاره داشت
از يك سو و از سوي ديگر شرايط رقابتي در بازارهاي خارجي توليدكنندگان را ناچار به تمركـز  از يك سو و از سوي ديگر شرايط رقابتي در بازارهاي خارجي توليدكنندگان را ناچار به تمركـز  بازار داخلي بازار داخلي   سطحسطح

    ..بر بازار داخلي ساخته استبر بازار داخلي ساخته است
دالر در دالر در   17801780--21002100،،  13931393سـال  سـال    الزم به ذكر است قيمت هر تن آلومينيوم در بازار بورس فلـزات لنـدن طـي   الزم به ذكر است قيمت هر تن آلومينيوم در بازار بورس فلـزات لنـدن طـي   

    ..دالر گزارش شده استدالر گزارش شده است  19501950تاتا  11656500رات از رات از اين تغيياين تغيي  9292نوسان بوده و در سال نوسان بوده و در سال 
  

و و     %)%)1010((چـين  چـين    --%)%)1515((تـايوان  تـايوان    --%) %) 2323((  تركيـه تركيـه   ––%) %) 3737((ددــرا كشورهاي هنرا كشورهاي هنعمده بازارهاي صادراتي آلومينيوم عمده بازارهاي صادراتي آلومينيوم 
بين كشورهاي مذكور تنها صادرات كشور تركيه طي دوره مورد اشـاره بـا رشـد    بين كشورهاي مذكور تنها صادرات كشور تركيه طي دوره مورد اشـاره بـا رشـد    در در   ..مي دهندمي دهند  تشكيلتشكيل%) %) 33((  عراقعراق

  . . به ساير بازارها روئد كاهشي داشته استبه ساير بازارها روئد كاهشي داشته استهمراه بوده و صادرات همراه بوده و صادرات % % 2020
  

در در . . همراه بوده اسـت همراه بوده اسـت   نوسانات شديدنوسانات شديدبا با با روند صعودي با روند صعودي   9393ماهه سال ماهه سال   ششششقيمت جهاني آلومينيوم آلياژي نيز در قيمت جهاني آلومينيوم آلياژي نيز در 
دالر گـزارش شـده اسـت در حاليكـه قيمـت      دالر گـزارش شـده اسـت در حاليكـه قيمـت        21215500و باالترين قيمـت  و باالترين قيمـت    دالر دالر   17101710اين دوره پايين ترين قيمت اين دوره پايين ترين قيمت 
  ..دالر متغير بوده استدالر متغير بوده است  18601860دالر تا دالر تا   17201720بين ارقام بين ارقام   9292در سال در سال   آلومينيوم آلياژي همين دورهآلومينيوم آلياژي همين دوره

  

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

عمـدتاً  عمـدتاً  ((هـزارتن  هـزارتن    8282  ميليـون دالر بـه وزن  ميليـون دالر بـه وزن    148148  در اين بخـش در اين بخـش   13931393سال سال   طيطيصادرات صادرات   
درصـد از لحـاظ   درصـد از لحـاظ     77  رسيده كه در مقايسه با صادرات دوره مشابه سال قبل از آن بـا رسيده كه در مقايسه با صادرات دوره مشابه سال قبل از آن بـا ) ) شمششمش
  . . استاست  همراه بودههمراه بوده  كاهشكاهشرزشي با رزشي با درصد از نظر ادرصد از نظر ا  33  وزني ووزني و
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دالر بـوده كـه در مقايسـه بـا     دالر بـوده كـه در مقايسـه بـا       24502450دالر بر تن تا دالر بر تن تا   20002000نوسانات قيمت جهاني طي دوره مذكور از نوسانات قيمت جهاني طي دوره مذكور از بطوريكه بطوريكه 
  . . دالر، افزايش ارزش صادرات را به دنبال داشته استدالر، افزايش ارزش صادرات را به دنبال داشته است  21802180تا حداكثر تا حداكثر   17901790از حداقل از حداقل   9292هاي سال هاي سال   قيمتقيمت

  

و و %) %) 44//55((  كـره كـره --%)%)1212//77((تركيـه  تركيـه    --%) %) 2424((  امـارات امـارات   ––%) %) 4646((  هنـد هنـد   را كشورهايرا كشورهاي  عمده بازارهاي صادراتي رويعمده بازارهاي صادراتي روي
  ..تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند %) %) 22//55((  اندونزياندونزي

  
  ::سرب و مصنوعات از سرب سرب و مصنوعات از سرب 
  6262  بـه وزن بـه وزن   ميليـون دالر ميليـون دالر   124124بالغ بـر  بالغ بـر    13931393طي سال طي سال سرب و مصنوعات سربي سرب و مصنوعات سربي   صادراتصادرات

  9393هزارتن گزارش شده كه عمدتاً بصورت شمش ميباشد و در مقايسه با مدت مشابه سال هزارتن گزارش شده كه عمدتاً بصورت شمش ميباشد و در مقايسه با مدت مشابه سال 
  . . وزني همراه بوده استوزني همراه بوده است  افزايشافزايشدرصد درصد   1818درصدي ارزشي و درصدي ارزشي و   1919  با افزايشبا افزايش

  
  

دالر در نوسان بـوده و  دالر در نوسان بـوده و    23002300تا حداكثر تا حداكثر   17201720روند تغيير قيمت جهاني طي اين دوره از قرار هر تن حداقل روند تغيير قيمت جهاني طي اين دوره از قرار هر تن حداقل 
لذا مي تـوان رونـد   لذا مي تـوان رونـد   .  .  دالر گزارش شده استدالر گزارش شده است  18801880  تاتا  17401740نوسانات قيمت از نوسانات قيمت از   13921392در دوره مشابه سال در دوره مشابه سال 

  . . صادرات اين فلز دانستصادرات اين فلز دانستارزشي ارزشي را از داليل عمده رشد را از داليل عمده رشد   قيمت جهانيقيمت جهانينسبي نسبي د د رشرش
  

% % 1919//44، تركيـه ، تركيـه % %   2929، هند با ، هند با % % 3333به ترتيب عبارتند از امارات با به ترتيب عبارتند از امارات با   9393سالسال  طيطيعمده بازارهاي صادراتي سرب عمده بازارهاي صادراتي سرب 
  ..سهم از كل صادرات سرب كشور سهم از كل صادرات سرب كشور % % 99//88و كره با و كره با 

  

  ::سنگ تزئيني سنگ تزئيني 
  

حاظ برخورداري از منابع و ذخاير ارزشمند و كيفيت منحصر بفرد حاظ برخورداري از منابع و ذخاير ارزشمند و كيفيت منحصر بفرد با توجه به جايگاه ويژه ايران از لبا توجه به جايگاه ويژه ايران از ل
همـواره از شـركاي   همـواره از شـركاي   ... ... انواع سنگ تزئيني، بازارهاي عمده جهاني سنگ كشورهاي چين، ايتاليـا و  انواع سنگ تزئيني، بازارهاي عمده جهاني سنگ كشورهاي چين، ايتاليـا و  

بـه  بـه  ) ) خـام  خـام  ((صادرات سنگ تزئيني كار نشده صادرات سنگ تزئيني كار نشده   13931393طي سال طي سال . . تجاري ايران در اين زمينه بوده اندتجاري ايران در اين زمينه بوده اند
  قبل از آنقبل از آنهزارتن بالغ گرديد كه در مقايسه با مدت مشابه سال هزارتن بالغ گرديد كه در مقايسه با مدت مشابه سال   445544  ميليون دالر به وزنميليون دالر به وزن  9090رقم رقم 

عـوارض بـر صـادرات    عـوارض بـر صـادرات      ..يافته اسـت يافته اسـت   كاهشكاهشدرصد درصد   2424و  از لحاظ وزني و  از لحاظ وزني   درصددرصد  1919از لحاظ ارزشي از لحاظ ارزشي 
سنگ خام قيمت تمام شده صادراتي را افزايش داده است و اين عامل بركـاهش رونـد صـادرات    سنگ خام قيمت تمام شده صادراتي را افزايش داده است و اين عامل بركـاهش رونـد صـادرات    

  . . ع شده استع شده استسنگ خام به ميزان قابل مالحظه اي موثر واقسنگ خام به ميزان قابل مالحظه اي موثر واق
  

  مـالزي مـالزي --%)%)55//22((هنـد  هنـد    --%) %) 44//77((ايتاليـا ايتاليـا   ––%) %) 7878//33((را كشـورهاي چـين  را كشـورهاي چـين    عمده بازارهاي صادراتي سنگ كارنشدهعمده بازارهاي صادراتي سنگ كارنشده
  ..تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند %) %) 11//77((و تركيهو تركيه%) %) 22//99((

  

هـزارتن رسـيد، كـه در    هـزارتن رسـيد، كـه در      225544ميليـون دالر و  ميليـون دالر و    8888سوي ديگر صادرات سنگ كار شده در دوره مذكور به رقـم  سوي ديگر صادرات سنگ كار شده در دوره مذكور به رقـم    ازاز
درصد رشد را  نشان درصد رشد را  نشان   1155  و از لحاظ  وزنيو از لحاظ  وزني  افزايشافزايش  درصددرصد  1111  از لحاظ ارزشياز لحاظ ارزشي  13921392ال ال مقايسه با دوره مشابه سمقايسه با دوره مشابه س

عدم تناسب رشد ارزشي و وزني حاكي از رشد چشمگير قيمت صـادراتي سـنگ كارشـده طـي دوره     عدم تناسب رشد ارزشي و وزني حاكي از رشد چشمگير قيمت صـادراتي سـنگ كارشـده طـي دوره       ..مي دهدمي دهد
  ..مذكور استمذكور است
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، ، %) %) 1414//77آذربايجـان  آذربايجـان  ((، ، %)%)2828//11عـراق  عـراق  ((عبارتنـد از  عبارتنـد از    13931393طي سـال  طي سـال  مهمترين بازارهاي صادراتي سنگ كار شده مهمترين بازارهاي صادراتي سنگ كار شده 
    ..سهم از كل صادرت سنگ كار شده كشورسهم از كل صادرت سنگ كار شده كشور%) %) 77//33امارات با امارات با ((  وو  %)%)1212//22((، تركمنستان ، تركمنستان %)%)1212//22((تركيه تركيه 

كاهش شديد صادرات سنگ خام از هر دو جنبه ارزشي و وزني از يكسو و از سوي ديگر رشـد مثبـت صـادرات    كاهش شديد صادرات سنگ خام از هر دو جنبه ارزشي و وزني از يكسو و از سوي ديگر رشـد مثبـت صـادرات    
رويكرد صادرات با محصوالت رويكرد صادرات با محصوالت   سنگ كار شده طي دوره مذكور در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته مبين تغييرسنگ كار شده طي دوره مذكور در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته مبين تغيير

  . . با ارزش افزوده كمتر به ارزش افزوده باالتر مي باشدبا ارزش افزوده كمتر به ارزش افزوده باالتر مي باشد
به دليل غالب بودن تفكر سنتي بر بهره گيري از تكنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صـنعت سـنگ پـايين    به دليل غالب بودن تفكر سنتي بر بهره گيري از تكنولوژي مدرن و به روز، بهره وري در صـنعت سـنگ پـايين    

  . . شودشود  توليد ميتوليد ميمترمربع سنگ مترمربع سنگ   77از يك تن سنگ خام حدود از يك تن سنگ خام حدود   در كشور بطور متوسطدر كشور بطور متوسط  اي كه هم اكنوناي كه هم اكنون  به گونهبه گونه  بودهبوده
  

ايـن ارقـام   ايـن ارقـام   وات به ازاي توليد هر مترمربع سنگ است كـه  وات به ازاي توليد هر مترمربع سنگ است كـه    كيلوكيلو  66بري نيز حدود بري نيز حدود   مصرف برق واحدهاي سنگمصرف برق واحدهاي سنگ
نوسـازي  نوسـازي  ارتقـاي بهـره وري،   ارتقـاي بهـره وري،     اين در حالي است كـه در صـورت  اين در حالي است كـه در صـورت  . . نازل استنازل استبسيار بسيار در سطح در سطح وري وري   بهرهبهرهمؤيد مؤيد 

  ود چشمگير خواهد يافتود چشمگير خواهد يافتنيز بهبنيز بهب  تكنولوژي توليد، راندمان توليدتكنولوژي توليد، راندمان توليدآوري آوري آالت و به روزآالت و به روز  ماشينماشين
  

مهمترين عوامل موثر بر سهم اندك صادرات سـنگ  مهمترين عوامل موثر بر سهم اندك صادرات سـنگ  
  ::كشور عبارتند ازكشور عبارتند از

  
كـه بـا   كـه بـا   ((حضور رقبايي پر قدرت همچون چين و هنـد  حضور رقبايي پر قدرت همچون چين و هنـد  --11

                  تمركز بر عرضه سـنگ بـا قيمـت رقـابتي تـر بخـش      تمركز بر عرضه سـنگ بـا قيمـت رقـابتي تـر بخـش      
  .).)داده اندداده اند  به خود اختصاصبه خود اختصاص  عمده اي از بازار اين كاال راعمده اي از بازار اين كاال را

  

وژي مدرن و به روز جهان وژي مدرن و به روز جهان عدم بهره گيري از تكنولعدم بهره گيري از تكنول  --22
كه تأثير به سزايي در تأمين سطح كيفيت مورد انتظار كه تأثير به سزايي در تأمين سطح كيفيت مورد انتظار 

  ..مشتريان خواهد داشتمشتريان خواهد داشت
  ضعف نقدينگي بنگاههاي توليدي و صادراتي و به ضعف نقدينگي بنگاههاي توليدي و صادراتي و به     --33  

  ها در سرمايه گذاري تكنولوژيكيها در سرمايه گذاري تكنولوژيكي  تبع آن ناتواني بنگاهتبع آن ناتواني بنگاه
اغلب واحدهاي فرآوري اغلب واحدهاي فرآوري   حاكم برحاكم بر  مديريت سنتيمديريت سنتي  --44

  سنگسنگ
  

   ::سيمـان سيمـان 

بـالغ  بـالغ  ميليـون تـن   ميليـون تـن     1515ميليون دالر معادل ميليون دالر معادل   885555صادرات سيمان و كلينكر به صادرات سيمان و كلينكر به   13931393سال سال   طيطي  
از نظـر  از نظـر    درصـد و درصـد و   22  كه بر اين اساس در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنيكه بر اين اساس در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنيگرديده گرديده 
  . . درصد با كاهش مواجه شده استدرصد با كاهش مواجه شده است  44ارزشي ارزشي 

  

. . هزار تن مربوط به كلينكر مـي باشـد  هزار تن مربوط به كلينكر مـي باشـد    44554646ميليون دالر به وزن ميليون دالر به وزن   172172از اين ميزان صادرات از اين ميزان صادرات 
بـا  بـا  درصـد  درصـد    6060درصد و از لحاظ وزنـي  درصد و از لحاظ وزنـي    6262رشد صادرات كلينكر طي اين دوره از لحاظ ارزش رشد صادرات كلينكر طي اين دوره از لحاظ ارزش 

ليكن صادرات سيمان در تمامي بازارهاي عمده با كاهش همراه بـوده  ليكن صادرات سيمان در تمامي بازارهاي عمده با كاهش همراه بـوده    ..رشد همراه  بوده استرشد همراه  بوده است
راق، مصر وكويت به راق، مصر وكويت به اين در حالي است كه صادرات كلينكر به بازارهاي عمده از جمله عاين در حالي است كه صادرات كلينكر به بازارهاي عمده از جمله ع. . استاست

  ..چند برابر افزايش يافته استچند برابر افزايش يافته است
  

مشكل هزينه هاي مترتـب بـر صـادرات از جملـه      مشكل هزينه هاي مترتـب بـر صـادرات از جملـه      از داليل عمده كاهش صادرات در اين بخش مي توان به از داليل عمده كاهش صادرات در اين بخش مي توان به 
بعنوان بـازار هـدف بـيش از    بعنوان بـازار هـدف بـيش از    شرايط ويژه بازار عراق شرايط ويژه بازار عراق حمل و نقل، عوارض مختلف از جمله راهداري و گمرك، حمل و نقل، عوارض مختلف از جمله راهداري و گمرك، 
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كـاهش صـادرات   كـاهش صـادرات   ..اشاره نموداشاره نمودنيز بعضاً قيمت شكني صادركنندگان سيمان نيز بعضاً قيمت شكني صادركنندگان سيمان   نيمي از سيمان صادراتي كشور ونيمي از سيمان صادراتي كشور و
    ..بوده استبوده استعراق عراق متأثر از تحوالت داخلي كشور متأثر از تحوالت داخلي كشور سيمان كشور عمدتاً سيمان كشور عمدتاً 

  

--%)%)44//44((آذربايجـان  آذربايجـان    --%)%)1111//66((كويـت كويـت   ––%)%)6464//44((را كشـورهاي عـراق  را كشـورهاي عـراق  مهمترين بازارهاي صادراتي سـيمان  مهمترين بازارهاي صادراتي سـيمان  
  ..  مي دهندمي دهند  تشكيلتشكيل%) %) 66//22((افغانستانافغانستانو و %) %) 44//55((تركمنستانتركمنستان

  
   ::و چيني بهداشتي و چيني بهداشتي كاشي و سراميك كاشي و سراميك 

هزار تن  انواع كاشي و سـراميك  هزار تن  انواع كاشي و سـراميك    24232423ميليون دالر به وزن ميليون دالر به وزن   555599ميزان ميزان   13931393طي سالطي سال  
و از و از   درصددرصد  55  از لحاظ ارزشياز لحاظ ارزشي  9292سال سال در در از كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه از كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه 

  . . استاستبا كاهش مواجه شده با كاهش مواجه شده درصد درصد   00//22لحاظ وزني لحاظ وزني 
  

مربوط به صادرات چيني بهداشتي است مربوط به صادرات چيني بهداشتي است هزارتن هزارتن 3636به وزن به وزن ميليون دالر ميليون دالر 2288//33  اين ميزاناين ميزانقابل ذكر است كه از قابل ذكر است كه از     
درصد كـاهش را نشـان   درصد كـاهش را نشـان     88درصد و از لحاظ وزني درصد و از لحاظ وزني   2929كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشي كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشي 

  صادرات كاشي و سراميك و چيني بهداشتي كشور به مقصد كشـور صادرات كاشي و سراميك و چيني بهداشتي كشور به مقصد كشـور % % 7070با توجه به اينكه قريب به با توجه به اينكه قريب به . . مي دهدمي دهد
عراق صورت ميگيرد لذا مسائل داخلي آن بازار شرايط خاص حـاكم طـي ماههـاي اخيـر موجبـات كـاهش       عراق صورت ميگيرد لذا مسائل داخلي آن بازار شرايط خاص حـاكم طـي ماههـاي اخيـر موجبـات كـاهش       

      ..صادرات را فراهم ساخته استصادرات را فراهم ساخته است
--%)%)77//22((افغانسـتان  افغانسـتان    --%) %) 88((پاكستانپاكستان  ––%) %) 7272//33((را كشورهاي عراقرا كشورهاي عراقعمده بازارهاي صادراتي كاشي و سراميك عمده بازارهاي صادراتي كاشي و سراميك 

    ..تشكيل مي دهندتشكيل مي دهند%) %) 22//66((  گرجستانگرجستانو و %) %) 33//55((تركمنستانتركمنستان
ــتي عع ــي بهداش ــادراتي چين ــاي ص ــده بازاره ــتي م ــي بهداش ــادراتي چين ــاي ص ــده بازاره ــراق  م ــراقع   --%)%)1212((افغانســتان افغانســتان   --%)%)1010((آذربايجــانآذربايجــان  ––%)%)6767//55((ع

  ..تشكيل مي دهندتشكيل مي دهند%) %) 11//55((  تركمنستانتركمنستانو و   %)%)44//55((ستانستانازبكازبك
  

    ::مالحظه مهم مالحظه مهم 
  

برنامه هاي توسعه ظرفيت توليد در واحدهاي فعال برنامه هاي توسعه ظرفيت توليد در واحدهاي فعال 
ــالح    ــوازم و مص ــاً ل ــدني مخصوص ــنايع مع ــالح   در ص ــوازم و مص ــاً ل ــدني مخصوص ــنايع مع در ص

وسعه صـادرات  وسعه صـادرات  ساختماني تدوين طرحهاي جامع تساختماني تدوين طرحهاي جامع ت
  ضرورت جدي خواهدساخت  ضرورت جدي خواهدساخت  

خصوصاً اينكه در صورت تداوم ركـود سـاخت و   خصوصاً اينكه در صورت تداوم ركـود سـاخت و   
ساز در داخل كشـور و كـاهش سـرعت اجـراي     ساز در داخل كشـور و كـاهش سـرعت اجـراي     
طرحهاي عمراني، مـازاد توليـد در ايـن بخـش     طرحهاي عمراني، مـازاد توليـد در ايـن بخـش     

  ..مشكالت جدي به همراه خواهد داشتمشكالت جدي به همراه خواهد داشت
  

  ::شيشه ساختماني شيشه ساختماني 
  

رت بلـوك و نيـز   رت بلـوك و نيـز   شيشه ساختماني شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلوت و بصوشيشه ساختماني شامل انواع مختلف  تخت، چند جداره، فلوت و بصو
ميليون دالر و به ميليون دالر و به 100100به ارزش به ارزش   13931393طي سال طي سال شيشه جهت تزئينات داخلي است كه شيشه جهت تزئينات داخلي است كه 
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از لحـاظ  از لحـاظ    13921392اين رقم در مقايسه بـا سـال   اين رقم در مقايسه بـا سـال   . . هزارتن گزارش شده استهزارتن گزارش شده است  445588وزن وزن 
  . . درصد افزايش را نشان  مي دهددرصد افزايش را نشان  مي دهد  1212درصد و از لحاظ وزني درصد و از لحاظ وزني   9191ارزشي ارزشي 

محدوديت مقرر شده  از سوي محدوديت مقرر شده  از سوي قابل ذكر است صادرات شيشه درصورت برطرف شدن قابل ذكر است صادرات شيشه درصورت برطرف شدن 
  ..دولت تركيه پتانسيل رشد بيشتر را خواهد داشتدولت تركيه پتانسيل رشد بيشتر را خواهد داشت

  

    %)%)44//88((  قزاقسـتان قزاقسـتان   ،،%)%)66//44((امـارات امـارات ، ، %)%)2244//22((عـراق عـراق   را كشـورهاي را كشـورهاي   عمده بازارهاي صادراتي شيشه سـاختماني عمده بازارهاي صادراتي شيشه سـاختماني 
  ..مي دهند مي دهند   را تشكيلرا تشكيل%) %) 1212//66((، آذربايجان ، آذربايجان % % 1010//55تركمنستان تركمنستان 

  

  ::ديديــنكته كلينكته كلي

درات محصوالت با ارزش افزوده در بخش معدن و صنايع معدني يكي درات محصوالت با ارزش افزوده در بخش معدن و صنايع معدني يكي افزايش صاافزايش صا  كاهش خام فروشي وكاهش خام فروشي و  ••
رسيدن به هدف مذكور داراي الزاماتي است رسيدن به هدف مذكور داراي الزاماتي است . . از اهداف اصلي دولت وسازمان توسعه تجارت ايران استاز اهداف اصلي دولت وسازمان توسعه تجارت ايران است

تأمين اين منابع از تأمين اين منابع از . . كه با توجه به گستره اين حوزه نيازمند تامين منابع مالي وسرمايه هنگفت مي باشدكه با توجه به گستره اين حوزه نيازمند تامين منابع مالي وسرمايه هنگفت مي باشد
يا فروش مازاد مواد خام نظير سنگ آهن و يا جذب سرمايه هاي خارجي امكانپذير يا فروش مازاد مواد خام نظير سنگ آهن و يا جذب سرمايه هاي خارجي امكانپذير   محل وجوه دولتيمحل وجوه دولتي

بنظر ميرسد جذب سرمايه گذار خارجي در صنايع معدني راهكار مناسبي براي كاهش خام بنظر ميرسد جذب سرمايه گذار خارجي در صنايع معدني راهكار مناسبي براي كاهش خام . . خواهد بودخواهد بود
فروشي باشد كه خود نيازمند تسهيل اين فرآيند در بخش هاي مختلف اجرايي است البته درخصوص فروشي باشد كه خود نيازمند تسهيل اين فرآيند در بخش هاي مختلف اجرايي است البته درخصوص 

مانيكه شرايط براي جذب اين منابع خام در صنايع پايين دست كشور فراهم نشده است مانيكه شرايط براي جذب اين منابع خام در صنايع پايين دست كشور فراهم نشده است سنگ آهن تا زسنگ آهن تا ز
محروم ساختن صنعت از عايدات ارزي فروش سنگ آهن با نرخ هاي فعلي جهاني نكته اي قابل تأمل محروم ساختن صنعت از عايدات ارزي فروش سنگ آهن با نرخ هاي فعلي جهاني نكته اي قابل تأمل 

  ..كه دقت نظر كارشناسانه و عميق مسئولين تصميم گيرنده را مي طلبدكه دقت نظر كارشناسانه و عميق مسئولين تصميم گيرنده را مي طلبد. . استاست
  

االخص مصالح ساختماني نكته حائز اهميت تمركز و اتكا به بازارهاي االخص مصالح ساختماني نكته حائز اهميت تمركز و اتكا به بازارهاي در ارتباط با محصوالت معدني بدر ارتباط با محصوالت معدني ب  ••
محدود است كه اين امر تأثيرپذيري صادركنندگان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد محدود است كه اين امر تأثيرپذيري صادركنندگان را از بروز هرگونه چالش در تدام صادرات باال خواهد 

ماهه نخست سالجاري در خصوص صادرات مصالح ساختماني به كشور عراق ماهه نخست سالجاري در خصوص صادرات مصالح ساختماني به كشور عراق   44همانگونه كه طي همانگونه كه طي . . بردبرد
لذا با عنايت هر چه بيشتر به نفوذ به بازارهاي جديد و گسترش بازارهاي لذا با عنايت هر چه بيشتر به نفوذ به بازارهاي جديد و گسترش بازارهاي . . وده ايموده ايمشاهد كاهش صادرات بشاهد كاهش صادرات ب

  ..هدف امري اجتناب ناپذير خواهد بودهدف امري اجتناب ناپذير خواهد بود
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یوه  رو  پ
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خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات شاخص محصوالت پتروشيمي،پايه نفتي و صنايع تبديلي               خالصه تحليل آماري وضعيت صادرات شاخص محصوالت پتروشيمي،پايه نفتي و صنايع تبديلي               

  13931393طي سال طي سال 

  
  

  

  
  

استفاده از ذخاير عظيم هيدروكربوري كشور شكل گرفته متولي صنايعي است كه با استفاده از اين استفاده از ذخاير عظيم هيدروكربوري كشور شكل گرفته متولي صنايعي است كه با استفاده از اين صنعت پتروشيمي كه با هدف صنعت پتروشيمي كه با هدف 
بدون ترديد صنايع تبديلي امروزه نقش حائز اهميتي بدون ترديد صنايع تبديلي امروزه نقش حائز اهميتي . . ذخاير  ارزش افزوده بااليي ايجاد مي گردد كه به آن صنايع تبديلي مي گويندذخاير  ارزش افزوده بااليي ايجاد مي گردد كه به آن صنايع تبديلي مي گويند

برنامه ريزي برنامه ريزي . . مده اي از ظرفيت موجود در اين صنايع بالاستفاده مي باشدمده اي از ظرفيت موجود در اين صنايع بالاستفاده مي باشددر اقتصاد كشور دارند كه متاسفانه در حال حاضر بخش عدر اقتصاد كشور دارند كه متاسفانه در حال حاضر بخش ع
درجهت حداكثر استفاده از توانمنديهاي داخلي، استقرار طرحهاي جديد بطور عمده در مناطق ويژه اقتصادي، تامين مواد اوليه مورد درجهت حداكثر استفاده از توانمنديهاي داخلي، استقرار طرحهاي جديد بطور عمده در مناطق ويژه اقتصادي، تامين مواد اوليه مورد 

اي مناسب در جهت افزايش حجم و تنوع اي مناسب در جهت افزايش حجم و تنوع نياز توسعه صنايع تبديلي، حمايت در جهت گسترش صنايع تبديلي، ايجاد پروژه هنياز توسعه صنايع تبديلي، حمايت در جهت گسترش صنايع تبديلي، ايجاد پروژه ه
محصوالت ميتواند در توسعه و پيشرفت اين صنعت و در نتيجه سهم بيشتر در دستيابي به بازارهاي جهاني نقش بسزايي داشته محصوالت ميتواند در توسعه و پيشرفت اين صنعت و در نتيجه سهم بيشتر در دستيابي به بازارهاي جهاني نقش بسزايي داشته 

    ..باشدباشد
  
      

  

  

  

سهم از كل   درصد تغييرات  1392سال 1393سال  گروه كااليي
  وزن ارزش  وزن  ارزش وزن ارزش صادرات گروه  

  27  9/8  2/18  2343 3230 2553 3818  مواد اوليه پليمري
  25  9/61 59  2544 2226 4120 3543 پروپان بوتان

  10  37  9/41  2889 1041 3961 1477 متانول
  7/3  7/91  5/67  229 317 439 531 پارازايلين

  4/5  7/7  -5/18  2266 932 2440 760 كودها
  6/71  6/31  8/30  10271 7746 13513 10129  پتروشيمي  جمـع اقالم عمده

  3/9  6/16  8/14  2306 1153 2690 1324 قير
  6  - 80 -81  1038 1026 828 857 انواع روغن
  4/0  -3/3  -7/3  3/90 9/61 3/87 6/59 اسلك وكس

  5  5  -01/0  3434.3 2240.9 3605.3 2240.6  جمـع اقالم عمده پايه نفتي
  7/0  - 6/10  -3/11  47 115 42 102 رنگ
  5/0  2/1 5/11  6/33 61 34 68 رزين

  3/1  -4 -5  280 203 269 193 شوينده
  2  9/2  -2/10  6/13 39 14 35  آرايشي، بهداشتي
  1/8  4/2 6/0  460 1150 471 1157  محصوالت پليمري

  1/1  -8/11  4/26  5/8 121 5/7 153 دارو
  07/0  -22 -27  37/0 7/13 29/0 10  تجهيزات پزشكي

  4/0  9/44 47  49 43 71 63  فرآورده هاي سلولزي
  1212//55  9/1  8/6  07/892  1668  909  1781  جمـع اقالم عمده شيميايي

ی و  ناز کا
ی  ر  رو والت پ یوه  بدی نا  ی و       ،پا 

  ميليون دالر   ميليون دالر   : : ارزشارزش
                                            هزارتنهزارتن: : ن ن وزوز

  پتروشيمي، پايه نفتي و صنايع تبديلي پتروشيمي، پايه نفتي و صنايع تبديلي اقالم عمده گروهاقالم عمده گروهعملكرد صادراتعملكرد صادرات
  مقايسه آن با سال قبل مقايسه آن با سال قبل و و   13931393سال سال   طيطي
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  ::محصوالت پتروشيمي محصوالت پتروشيمي 
هزارتن نسبت به مدت هزارتن نسبت به مدت   1880018800ميليون دالر و وزن ميليون دالر و وزن   1424114241با ارزش با ارزش   13931393صادرات محصوالت پتروشيمي در سال صادرات محصوالت پتروشيمي در سال               

از مهمترين داليل از مهمترين داليل . . ي برخوردار بوده استي برخوردار بوده استدرصد رشد وزندرصد رشد وزن  2828//44درصد رشد ارزش و درصد رشد ارزش و   3232مشابه در سال قبل از مشابه در سال قبل از 
افزايش ارزش محصوالت پتروشيمي بهبود روابط بين المللي ايران با دنيا مي باشد كه منجر به افزايش صادرات افزايش ارزش محصوالت پتروشيمي بهبود روابط بين المللي ايران با دنيا مي باشد كه منجر به افزايش صادرات 

              مطلوبيت فروش ارزي نسبت به تقاضاي داخلي، مطلوبيت فروش ارزي نسبت به تقاضاي داخلي،   ديگرديگر  عواملعوامل  ازاز  ..هدف صادراتي بوده استهدف صادراتي بوده است  به كشورهايبه كشورهاي
شي از نامشخص بودن روند بازار،افزايش نرخ ارز،كاهش قيمت نفت و عدم تبعيت شي از نامشخص بودن روند بازار،افزايش نرخ ارز،كاهش قيمت نفت و عدم تبعيت تقاضاي بازار داخل ناتقاضاي بازار داخل نا  كاهشكاهش

فرآورده هاي پتروشيمي در برخي سياستگذاريهاي عرضه و تعيين قيمت فروش داخلي محصوالت پتروشيمي فرآورده هاي پتروشيمي در برخي سياستگذاريهاي عرضه و تعيين قيمت فروش داخلي محصوالت پتروشيمي 
عمده ترين عمده ترين كه كه   باشدباشد  از نظر بازارهاي هدف اين محصوالت از گستردگي و تنوع زيادي برخوردار مياز نظر بازارهاي هدف اين محصوالت از گستردگي و تنوع زيادي برخوردار مي  ..مي باشدمي باشد

زارهاي محصوالت فوق الذكر كشورهاي هند، چين، امارات، آذربايجان، تركيه، عراق و بعضاً كشورهايي نظير مصر، زارهاي محصوالت فوق الذكر كشورهاي هند، چين، امارات، آذربايجان، تركيه، عراق و بعضاً كشورهايي نظير مصر، بابا
  . . مي باشدمي باشدنيجريه و سنگال نيجريه و سنگال 

  

  ..اضافه شده استاضافه شده است  نيز به فهرست بازارهاي محصوالت پتروشيمينيز به فهرست بازارهاي محصوالت پتروشيمي  سپانياسپانياو او ا  بازارهاي ايتاليابازارهاي ايتالياهمچنين در سال جاري همچنين در سال جاري             
  

  : : متانول متانول 
از محصوالت بسيار مهم صنايع شيميايي در دنيا مي باشد كه مواد بسياري نظيـر  از محصوالت بسيار مهم صنايع شيميايي در دنيا مي باشد كه مواد بسياري نظيـر    متانول يكيمتانول يكي

حالل ها، رنگها، پالستيك و ضد يخ ها از آن مشتق مي شوند همچنين با توجه به كمبود قابـل  حالل ها، رنگها، پالستيك و ضد يخ ها از آن مشتق مي شوند همچنين با توجه به كمبود قابـل  
پيش بيني منابع انرژي در آينده مصرف مستقيم متانول به عنوان سوخت پاك و يـا در توليـد   پيش بيني منابع انرژي در آينده مصرف مستقيم متانول به عنوان سوخت پاك و يـا در توليـد   

  ..ي سوختي بسيار مورد توجه استي سوختي بسيار مورد توجه استهيدروژن مصرفي پيل هاهيدروژن مصرفي پيل ها
نظر وزني نظر وزني   ميليون دالر و ازميليون دالر و از  14771477از نظر ارزشي معادل از نظر ارزشي معادل   13931393طي سال طي سال ميزان صادرات متانول ميزان صادرات متانول 

رشـد  رشـد    درصـد درصـد   4242هزارتن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبـل  هزارتن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبـل    39613961معادل معادل 
  . . درصد رشد وزني داشته استدرصد رشد وزني داشته است  3737ارزشي و ارزشي و 

  
  كاربردهاي سوختي و استفاده از متانول در توليد پالستيك، تقاضا براي اين كاربردهاي سوختي و استفاده از متانول در توليد پالستيك، تقاضا براي اين افزايش تقاضا در استفاده از متانول در افزايش تقاضا در استفاده از متانول در 

  هاي هاي   همچنين افزايش ظرفيت توليد شركتهمچنين افزايش ظرفيت توليد شركت. . محصول را افزايش و در نتيجه رشد قيمتي را به همراه داشته استمحصول را افزايش و در نتيجه رشد قيمتي را به همراه داشته است
    ..پتروشيمي زاگرس و فناوران و به دنبال آن رشد سود از داليل افزايش رشد ارزشي مي باشدپتروشيمي زاگرس و فناوران و به دنبال آن رشد سود از داليل افزايش رشد ارزشي مي باشد

  
  مهمترين مهمترين   . . موقعيت خاص متانول ايران در سبد محصوالت صادراتي رشد اين محصول را بهمراه داردموقعيت خاص متانول ايران در سبد محصوالت صادراتي رشد اين محصول را بهمراه دارد  همچنينهمچنين

  بازارهاي صادراتي اين محصول كشورهاي چين، هند، كره، هلند و عراق مي باشد و عمده توليدكنندگان متانول در بازارهاي صادراتي اين محصول كشورهاي چين، هند، كره، هلند و عراق مي باشد و عمده توليدكنندگان متانول در 
  ..ايران، عبارتست از پتروشيمي زاگرس، فن آوران، خارك و شيراز مي باشدايران، عبارتست از پتروشيمي زاگرس، فن آوران، خارك و شيراز مي باشد
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  ::مواد اوليه پليمري و مصنوعات پالستيكيمواد اوليه پليمري و مصنوعات پالستيكي
از نظـر  از نظـر    13931393طـي سـال   طـي سـال   ميزان صادرات مواداوليه پليمري و مصـنوعات پالسـتيكي   ميزان صادرات مواداوليه پليمري و مصـنوعات پالسـتيكي   

هزار تـن ميباشـد كـه    هزار تـن ميباشـد كـه      30243024ميليون دالر و از نظر وزني معادل ميليون دالر و از نظر وزني معادل   49754975ارزشي معادل ارزشي معادل 
وزنـي  وزنـي    رشدرشددرصد درصد   77//99ارزشي و ارزشي و   افزايشافزايشدرصد درصد 1133//66  نسبت به مدت مشابه سال قبلنسبت به مدت مشابه سال قبل

  . . استاست  داشتهداشته
  

مواد اوليه پليمري ايران نظير پلـي پـروپيلن ، پلـي    مواد اوليه پليمري ايران نظير پلـي پـروپيلن ، پلـي    واردات واردات افزايش تعرفه دو برابري تركيه در قبال افزايش تعرفه دو برابري تركيه در قبال بدنبال بدنبال 
منجـر بـه   منجـر بـه   به اين كشور و كاهش صدور اين محصوالت به تركيـه  به اين كشور و كاهش صدور اين محصوالت به تركيـه  اتيلن، پي وي سي وپلي اتيلن ترفتاالت اتيلن، پي وي سي وپلي اتيلن ترفتاالت 

مچنـين جـايگزيني بازارهـاي آسـياي     مچنـين جـايگزيني بازارهـاي آسـياي     روي آوردن ايران به بازارهاي اروپايي بخصوص آلمان و ايتاليـا و ه روي آوردن ايران به بازارهاي اروپايي بخصوص آلمان و ايتاليـا و ه 
  ..موجبات رشد مواد پليمري را فراهم نموده استموجبات رشد مواد پليمري را فراهم نموده استشده كه شده كه شرقي به جاي تركيه شرقي به جاي تركيه 

  

مواد پليمري كاربردهاي وسيعي در ساخت وسايل خانگي، اسباب بازي ها، بسته بندي ها، لوله هاي انتقـال  مواد پليمري كاربردهاي وسيعي در ساخت وسايل خانگي، اسباب بازي ها، بسته بندي ها، لوله هاي انتقـال  
تركيه، عـراق، بزرگتـرين بازارهـاي    تركيه، عـراق، بزرگتـرين بازارهـاي      كشورهاي چين، امارات، بلژيك،كشورهاي چين، امارات، بلژيك،. . دارنددارند... ... آب، الستيك هاي اتومبيل و آب، الستيك هاي اتومبيل و 

هدف صادراتي اين محصوالت مي باشند و عمده توليدكنندگان مواد اوليه پليمـري عبارتنـد از پتروشـيمي    هدف صادراتي اين محصوالت مي باشند و عمده توليدكنندگان مواد اوليه پليمـري عبارتنـد از پتروشـيمي    
  ..آرياساسول، اراك، بندر جم، تندگويان، اروند مي باشدآرياساسول، اراك، بندر جم، تندگويان، اروند مي باشد

  

  
  

  ::گروه محصوالت پايه نفتيگروه محصوالت پايه نفتي
  33593359  رزش معـادل رزش معـادل از نظـر ا از نظـر ا   13931393سال سال   طيطيميزان صادرات محصوالت پايه نفتي ميزان صادرات محصوالت پايه نفتي       

هزارتن مي باشد كه نسبت به مـدت مشـابه   هزارتن مي باشد كه نسبت به مـدت مشـابه     49394939  ميليون دالر و از نظر وزني معادلميليون دالر و از نظر وزني معادل
  ..وزني داشته استوزني داشته است  رشدرشددرصد درصد   33//55ارزشي و ارزشي و   رشدرشددرصد درصد   66//55در سال قبل در سال قبل 

  

بهبود قيمت خوراك، بهبود فضاي كسب و كار و رفع تنش هاي بازار ناشي از شرايط تحريم در بهبود رشد بهبود قيمت خوراك، بهبود فضاي كسب و كار و رفع تنش هاي بازار ناشي از شرايط تحريم در بهبود رشد 
  ..الها تاثير داشته استالها تاثير داشته استصادراتي اين كاصادراتي اين كا

  

هنـد،  هنـد،  صدور محصوالت پايه نفتي بازارهاي متنوع و گسترده اي به خود اختصاص داده كه مهمتـرين آنهـا   صدور محصوالت پايه نفتي بازارهاي متنوع و گسترده اي به خود اختصاص داده كه مهمتـرين آنهـا   
  ..مي باشدمي باشد  امارات، چين، فيليپين و عراق و بعضاً كشورهايي نظير مصر، نيجريه و سنگالامارات، چين، فيليپين و عراق و بعضاً كشورهايي نظير مصر، نيجريه و سنگال

  
  

  : : قيــر قيــر 
ميليون دالر و از نظر وزني ميليون دالر و از نظر وزني   13241324از نظر ارزشي معادل از نظر ارزشي معادل   13931393طي سال طي سال   ميزان صادرات قيرميزان صادرات قير

  1313//66ارزشـي و  ارزشـي و    رشدرشددرصد درصد   1414//88هزار تن ميباشد كه نسبت به مدت مشابه هزار تن ميباشد كه نسبت به مدت مشابه   2626//99  معادلمعادل
  . . وزني داشته استوزني داشته است  رشدرشد  درصددرصد
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    صدور اين محصول در بازارهاي آسيايي و آفريقايي نظير كامرون، هند، سيرالئون، جيبـوتي، مـالزي و امـارات    صدور اين محصول در بازارهاي آسيايي و آفريقايي نظير كامرون، هند، سيرالئون، جيبـوتي، مـالزي و امـارات    
و به تبع آن گران شدن قيـر موجـب ركـود فعاليتهـاي داخلـي اعـم از       و به تبع آن گران شدن قيـر موجـب ركـود فعاليتهـاي داخلـي اعـم از         VVBBافزايش قيمت خوراك افزايش قيمت خوراك   ..مي باشدمي باشد

گشته لذا افزايش جذابيت صادراتي قير، با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع گشته لذا افزايش جذابيت صادراتي قير، با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع .... .... راهسازي و ساختمان راهسازي و ساختمان 
همچنين اتخاذ تدابير در بسته بنـديهاي جديـد   همچنين اتخاذ تدابير در بسته بنـديهاي جديـد     ..در واقع رشدي كاذب براي صادرات قير را ايجاد نموده استدر واقع رشدي كاذب براي صادرات قير را ايجاد نموده است

ادركنندگان اين كاال شـركت هـاي   ادركنندگان اين كاال شـركت هـاي   مهمترين صمهمترين ص  ..ر و حذف بشكه عامل مهمي در رشد صادراتي قير مي باشدر و حذف بشكه عامل مهمي در رشد صادراتي قير مي باشدقيقي
  ..مي باشندمي باشندو نفت جي و نفت جي نفت پاسارگاد نفت پاسارگاد 

  
  

  ::دارو دارو 
ميليون دالر و از نظر وزني ميليون دالر و از نظر وزني 153153از نظر ارزشي معادل از نظر ارزشي معادل   13931393طي سال طي سال ميزان صادرات دارو ميزان صادرات دارو 

  رشـد رشـد درصـد  درصـد    2626//44سـال قبـل،   سـال قبـل،   هزار تن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه هزار تن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه   77//55  معادلمعادل
  . . وزني داشته استوزني داشته است  كاهشكاهشدرصد درصد   1111//88ارزشي و ارزشي و 

  

همچنين همچنين . . فروش ارزي مطلوب منجر به افزايش حاشيه سود شركتهاي دارويي شده استفروش ارزي مطلوب منجر به افزايش حاشيه سود شركتهاي دارويي شده است
با حاشيه سود باالتر منجر بـه افـزايش   با حاشيه سود باالتر منجر بـه افـزايش     آنتي بيوتيك هاآنتي بيوتيك هارويكرد صادرات داروها يي نظير رويكرد صادرات داروها يي نظير 

  ..صادرات گشته استصادرات گشته استارزش ارزش 
مي باشد، بعضاً برخي از شـركتهاي بـزرگ توليـدي    مي باشد، بعضاً برخي از شـركتهاي بـزرگ توليـدي      CCIISSافغانستان، عراق و كشورهاي افغانستان، عراق و كشورهاي عمده بازارهاي دارو عمده بازارهاي دارو 

  ..صادراتي نيز در بازارهاي آفريقايي و آمريكاي التين نيز فعاليت مي نمايدصادراتي نيز در بازارهاي آفريقايي و آمريكاي التين نيز فعاليت مي نمايد
  

  ::تجهيزات پزشكي تجهيزات پزشكي 
  هزارتن از كاهش هزارتن از كاهش 00//2929ميليون دالر ارزش و وزن ميليون دالر ارزش و وزن   1010با با   13931393تجهيزات پزشكي در سال تجهيزات پزشكي در سال   صادراتصادرات

  با توجه به سهم ناچيز ايران در جهان ، ارتقاي سطحبا توجه به سهم ناچيز ايران در جهان ، ارتقاي سطح. . ردار بوده استردار بوده استدرصدي برخودرصدي برخو  2727
  . . مي تواند موثر باشدمي تواند موثر باشددر بهبود صادرات اين كاال در بهبود صادرات اين كاال فناوري و ارتباط دو حوزه مهندسي و پزشكي فناوري و ارتباط دو حوزه مهندسي و پزشكي   
  

  ::شوينده ها شوينده ها 
ميليـون  ميليـون  191933  از نظر ارزشـي معـادل  از نظر ارزشـي معـادل    13931393طي سال طي سال ميزان صادرات محصوالت شوينده ميزان صادرات محصوالت شوينده 

                      هزارتن ميباشد كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل     هزارتن ميباشد كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل       269269  دالر و از نظر وزني معادلدالر و از نظر وزني معادل
رويكـرد اسـتفاده از مـواد    رويكـرد اسـتفاده از مـواد    . . وزني داشته اسـت وزني داشته اسـت   كاهشكاهشدرصددرصد  44  ارزشي وارزشي وكاهش كاهش   درصددرصد  55

كـه  كـه    به دليل بهبود شرايط اقتصادي كشـورهاي آسـياي ميانـه   به دليل بهبود شرايط اقتصادي كشـورهاي آسـياي ميانـه   كشورهاي رقيب كشورهاي رقيب شوينده شوينده 
    ..ش مي باشدش مي باشدمهمترين بازارهاي ما را تشكيل مي دهند از مهمترين داليل كاهمهمترين بازارهاي ما را تشكيل مي دهند از مهمترين داليل كاه

كاهش صادرات به عراق كه يكي از مهمترين بازارها مي باشد بـدليل مشـكالت داخلـي    كاهش صادرات به عراق كه يكي از مهمترين بازارها مي باشد بـدليل مشـكالت داخلـي    
كاهش كاهش بازارهاي هدف در بازارهاي هدف در اين كشور و وجود تنوع محصوالت شوينده كشورهاي رقيب در اين كشور و وجود تنوع محصوالت شوينده كشورهاي رقيب در 

  ..صادرات نقش داشته استصادرات نقش داشته است
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پاكستان مي باشـد  پاكستان مي باشـد  ، عراق، تركيه و ، عراق، تركيه و   CCIISSبازارهاي صادراتي اين صنعت كشورهاي همسايه و نزديك نظير  بازارهاي صادراتي اين صنعت كشورهاي همسايه و نزديك نظير  
  ..كه بعضاً برخي شركتها در صادرات آن به كشورهاي دورتر نظير روماني نيز تالشهايي نموده اندكه بعضاً برخي شركتها در صادرات آن به كشورهاي دورتر نظير روماني نيز تالشهايي نموده اند

  
  ::عصاره هاي رنگرزي، پيگمانها و ساير مواد رنگ كننده عصاره هاي رنگرزي، پيگمانها و ساير مواد رنگ كننده 

ميليـون دالر و از نظـر   ميليـون دالر و از نظـر     102102از نظر ارزشي از نظر ارزشي   13931393سال سال   ييططميزان صادرات انواع رنگ ميزان صادرات انواع رنگ 
درصـد  درصـد  1111//33شد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل شد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل هزار تن مي باهزار تن مي با  4242  وزني معادلوزني معادل

صادرات رنگهاي صادرات رنگهاي     ..داشته استداشته است  كاهش وزنيكاهش وزنيدرصد درصد   1010//66  ارزشي و از نظر وزنيارزشي و از نظر وزني  كاهشكاهش
ساختماني به دليل افت كيفيت و وجود نداشتن استاندارد الزم منجر به از دست رفـتن  ساختماني به دليل افت كيفيت و وجود نداشتن استاندارد الزم منجر به از دست رفـتن  

  ..تتبازارها و اعطاي بازارها به كشورهايي نظير تركيه و امارات گرديده اسبازارها و اعطاي بازارها به كشورهايي نظير تركيه و امارات گرديده اس
  

هـا در خصـوص   هـا در خصـوص     باشد كه بعضـاً برخـي شـركت   باشد كه بعضـاً برخـي شـركت     ميمي  و اماراتو امارات  CCIISSمهمترين بازارهاي اين صنعت كشورهاي مهمترين بازارهاي اين صنعت كشورهاي 
  ..نيز تالشهايي نموده اندنيز تالشهايي نموده اند  كشورهايي نظير كنيا، ساحل عاج، ويتنام و شيليكشورهايي نظير كنيا، ساحل عاج، ويتنام و شيلي

  

  
    

              ::نكته كليـدينكته كليـدي
هيل شرايط نقـل  هيل شرايط نقـل  شركت هاي پتروشيمي با تسشركت هاي پتروشيمي با تس) ) منابع گازي و هيدروكربنيمنابع گازي و هيدروكربني((غني بودن كشور از نظر خوراك غني بودن كشور از نظر خوراك 

  . . عمده داليل رشد صادراتي مي باشدعمده داليل رشد صادراتي مي باشداز از نسبت به سال گذشته نسبت به سال گذشته   13931393و انتقال پول و تكنولوژي طي سال و انتقال پول و تكنولوژي طي سال 
  

مي باشد كـه بـا   مي باشد كـه بـا   ... ...   ،،SSBBRR  ،،علت عدم رشد صنايع تبديلي پليمري عمدتاً كمبود خوراك بخصوص پروپيلنعلت عدم رشد صنايع تبديلي پليمري عمدتاً كمبود خوراك بخصوص پروپيلن
  ..ه انجام گردده انجام گرددتوجه به ارزش افزوده آن جا دارد سرمايه گذاري بيشتري در اين زمينتوجه به ارزش افزوده آن جا دارد سرمايه گذاري بيشتري در اين زمين

  

حاكي از آن است كه بدنبال انجام توافق نهايي پـس از بيانيـه لـوزان، عامـل     حاكي از آن است كه بدنبال انجام توافق نهايي پـس از بيانيـه لـوزان، عامـل       13941394پيش بيني هاي سال پيش بيني هاي سال 
ميليـارد دالر پـروژه نيمـه تمـام صـنايع      ميليـارد دالر پـروژه نيمـه تمـام صـنايع        7070مهمي براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اتمـام  مهمي براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اتمـام  

  ..پتروشيمي و پايه نفتي بوجود آمده استپتروشيمي و پايه نفتي بوجود آمده است
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یکوه  کا  ق و 
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  اري وضعيت صادرات اقالم مهم گروه برق و مكانيكاري وضعيت صادرات اقالم مهم گروه برق و مكانيكخالصه تحليل آمخالصه تحليل آم

  13931393طي سال طي سال 
  

    
  

  
  
  
  
  
  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش                                                                                                  

  هزارتنهزارتن: : وزنوزن                                                                                                    

  
  

      

 گروه كااليي
 درصد تغييرات  1392سال  1393سال

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن ارزش

  وسايط نقليه زميني و دريايي
 53 42.5 10.5 70.4  16.1  100.3 خودرو سواري -

 تريلر و نيمه تريلر -
 تراكتور -

44.3 
31.5 

13 
7 

50.3 
93.2 

16 
19 

12 - 
66 - 

19 - 
63 - 

 500 636.6 1 7.1 6 44.2  قطعات منفصله سواري -

 -5.6 5.1 19.5 72.4 18.4 76.2 قطعات و لوام يدكي انواع خودرو  -

 -8 -9  8.7  34.6 8 31.5 قليهالستيك ،تاير و تيوپ براي انواع وسائط ن -

 22.8 -64.5 37.7 216.1 46.3 76.6 انواع كشتي، قايق و ساير شناورها و قطعات -

 لوازم خانگي و اداري 
 - 10 - 12 152.5 334.5 137.6 293.7 لوازم خانگي غيرانرژي بر -

 -3 -7 69.7 225.2 67.5 208.5 لوازم خانگي انرژي بر -

 - 64 - 66 16.8 37.7 6 12.7 ن اداري و منزل  و يراق آالتمبلمان ، دكوراسيو - 

  ماشين آالت و تجهيزات صنعتي
 - 26 - 32 60 279.4 44.6 189.4 ساير ماشين آالت و تجهيزات صنعتي  -

 - 11 - 15 6.2 38.6 5.5 32.8 ماشين آالت صنايع غذايي  -

 برق و الكترونيك
 - 14 -5 26 155.2 22.3 147.7 انواع  سيم و كابل -

 27.5 33.5 16 102.2 20.4 136.4 انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي -

  - 9  -17  459.6  1716.9 418.7 1425.8   جمع كل

ی ر و ا
یک کا ق و  وه   ر 

  

  13931393عملكرد صادرات اقالم عمده گروه برق و مكانيك  طي سال عملكرد صادرات اقالم عمده گروه برق و مكانيك  طي سال ) ) 11((جدول جدول 

  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل
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بل تـوجهي در  بل تـوجهي در  صنعت برق و مكانيك يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي ايران  محسوب شده و نقش قاصنعت برق و مكانيك يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي ايران  محسوب شده و نقش قا
) ) زميني، دريـايي زميني، دريـايي ( ( گروه برق و مكانيك در برگيرنده انواع وسائط نقليه گروه برق و مكانيك در برگيرنده انواع وسائط نقليه . . كندكندرشد و توسعه كشور ايفاء ميرشد و توسعه كشور ايفاء مي

... ... قطعات و لوازم يدكي ، لوازم خانگي و اداري،ماشين آالت و تجهيزات صـنعتي، و بـرق و الكترونيـك و   قطعات و لوازم يدكي ، لوازم خانگي و اداري،ماشين آالت و تجهيزات صـنعتي، و بـرق و الكترونيـك و   
  . . ميباشدميباشد

ه درهريك از بخش هاي مربوط بـه  گـروه بـرق و    ه درهريك از بخش هاي مربوط بـه  گـروه بـرق و    مجموع ارزش صادرات  اقالم عمدمجموع ارزش صادرات  اقالم عمد) ) 11((در جدول شماره در جدول شماره   
  ..مكانيك  بشرح فوق اشاره شده است مكانيك  بشرح فوق اشاره شده است 

طي سال طي سال همانطوريكه مشاهده ميگردد مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مكانيك همانطوريكه مشاهده ميگردد مجموع ارزش صادرات اقالم شاخص در بخش برق و مكانيك 
هزارتن مي باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال هزارتن مي باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 419419ميليارد دالر به وزن تقريبي ميليارد دالر به وزن تقريبي   1.41.4، بالغ بر ، بالغ بر 13931393

  . . درصد كاهش داشته استدرصد كاهش داشته است99درصد و از نظر وزني درصد و از نظر وزني 1717لحاظ ارزشي لحاظ ارزشي قبل، به قبل، به 
  

  
  ) ) زميني و درياييزميني و دريايي( ( انواع وسايط نقليهانواع وسايط نقليهاقالم عمده اقالم عمده   عملكرد صادرات عملكرد صادرات ) ) 22((جدول جدول 

  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل  13931393ال ال سسطي طي 
  ميليو ن دالرميليو ن دالر: : ارزش ارزش 

  هزارتنهزارتن: : وزن وزن     

  

  
  : : خودروي سواريخودروي سواري

  

ميليون دالر خودروسواري به بازارهاي عمده هدف صادراتي شامل عراق ،  100.3بالغ بر  1393طي سال 
آذربايجان، ونزوئال ، سوريه و اوكراين صادر شده است كه ارزش صادرات هريك به تفكيك در جدول 

  .اشاره گرديده است) 2(شماره 
  
  
  

 گروه كااليي
 درصد تغييرات  1392سال  1393سال

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن زشار
  :خودرو سبك 

 خودرو سواري -                              
100.3  16.1  70.4 10.5 42.5 53 

  :خودروهاي سنگين -
 تريلر و نيمه تريلر -                            

 تراكتور -                            

 
44.3 

31.5 

 
13 

7 

  
50.3 

93.2 

  
16 

19 

  
12- 

66- 

  
19- 

63- 

 500 636.6 1 7.1 6 44.2  قطعات منفصله سواري -

 - 5.6 5.1 19.5 72.4 18.4 76.2 قطعات و لوام يدكي انواع خودرو  -

 -8 -9  8.7  34.6  8  31.5 الستيك ،تاير و تيوپ براي انواع وسائط نقليه -

 22.8 -64.5 37.7 216.1 46.3 76.6 انواع كشتي، قايق و ساير شناورها و قطعات -
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  13931393در سال در سال   خودروسواري به پنج بازار عمده هدف صادراتيخودروسواري به پنج بازار عمده هدف صادراتيآمار صادرات آمار صادرات ) ) 22((جدول جدول 
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل

  ميليو ن دالرميليو ن دالر: : ارزش ارزش 
  
  
  
  
  
  
  
  

كر است عليرغم وجود مشكالت فرا روي صادرات خودرو به كشورهاي ياد شده بويژه كشور عراق شايان ذ
، بازار مذكور ، همچنان رتبه اول .... از جمله حمل مستقيم كاال، قوانين حاكم بر استاندارداقالم صادراتي و

جه بـه اسـتقبال مـردم    را در ميان بازارهاي هدف صادراتي بخود اختصاص داده است و انتظار ميرود با تو
 عراق به استفاده از خودروهاي ايراني بويژه محصوالت سايپا ،با اتخاذ تدابير ويژه در اين خصوص ، پـيش 

  . ميشود صادرات به عراق از روند صعودي قابل مالحظه اي در آينده برخوردار گردد  بيني
  : : مشكالت وداليل كاهش صادرات انواع خودرو سواريمشكالت وداليل كاهش صادرات انواع خودرو سواري

المللي عليه كشور كه تاثير زيادي بر صادرات خودرو ناشي از تحريم هاي اخير بين ي مترتبافزايش هزينه ها
داشته و باعث عدم رقابت پذيري خودروهاي ... تامين مواد اوليه ،برگشت نقدينگي و بر روي حمل ونقل،

راق بدليل از سوي ديگر اغتشاشات اخير كشور ع.ايراني با خودروهاي خارجي، حتي دست دوم گرديده است
  .وجود گروه داعش در كاهش صادرات خودرو به آن كشور نيز بدون تاثير نبوده است 

  

  : : خودروهاي سنگينخودروهاي سنگين
ميليون دالر خودرو سنگين شامل انواع تريلر، نيمه تريلر و تراكتور به خارج 75.8بالغ بر  1393طي سال 

  .اهش داشته استدرصد ك 47از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بازارهاي عمده هدف صادراتي خودروهاي مذكور در اين مدت شامل عراق ، امارات متحده عربي،  

اشاره ) 3(افغانستان، آذربايجان و سودان بوده است كه ارزش صادرات هريك به تفكيك در جدول شماره 
  .گرديده است

  عمده هدف صادراتيعمده هدف صادراتي  پنج بازارپنج بازار  خودروهاي سنگين منتخب بهخودروهاي سنگين منتخب بهآمار صادرات آمار صادرات ) ) 22((جدول جدول 
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل13931393در سال در سال   

  ميليو ن دالرميليو ن دالر: : ارزش ارزش 
  
  
  
  
  
  

  درصد تغيير  1392سال   1393سال   كشور
  112 39.8 84.2 عراق

  -62 15 5.7 آذربايجان
  800 0.5 4.5 ونزوئال
  100 - 2 سوريه
  -61 1.3 0.5 اوكراين

 درصد تغيير 92سال  93سال  كشور

 -60 90.5 35.6 عراق

 95 11.3 22.1 امارات

 7 4.5 4.8 افغانستان

 4233 0.09 3.9 آذربايجان

 - 40 6.2 3.7 سودان
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  ::واع خودروهاي تجاري واع خودروهاي تجاري مشكالت و داليل كاهش صادرات انمشكالت و داليل كاهش صادرات ان
ـ وجود مشكالت ناشي از نقل و انتقاالت ارزي و به تبع آن كاهش نقدينگي الزم براي تامين مواد اوليه 

  .مورد نياز بخش توليد كه در نتيجه منجر به كاهش توليد و صادرات ماشين آالت مورد نظر گرديده است
ات و لوازم يدكي داخلي كه همچنين منجر به ـ بدهي خودروسازان به سازندگان و تامين كنندگان قطع

  .بروز مشكالت عديده در تامين قطعات مورد نياز از داخل شده است
  

  ::قطعات و لوازم يدكي انواع خودروهاي سبك و سنگينقطعات و لوازم يدكي انواع خودروهاي سبك و سنگين
ميليون دالر قطعات و لوازم  76.2، طي اين مدت بالغ )1(همچنين براساس آمار مندرج در جدول شماره 

اي سبك و سنگين به خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال يدكي انواع خودروه
  . درصد رشد را نشان ميدهد 5قبل 

، )9.4(، امارات متحده عربي)33(پنج كشور عمده صادراتي قطعات و لوازم يدكي مورد نظر شامل عراق 
  . ميليون دالر بوده است  )47.3(و ساير كشورها ) 5.7(، فدراسيون روسيه)6.8(، ونزوئال)7(ايتاليا

  
  ::قطعات منفصله خودروهاي سواريقطعات منفصله خودروهاي سواري

ميليون دالر  44.2عملكرد صادرات قطعات منفصله خودروهاي سواري نيز درمدت مورد نظر به ميزان 
 500توانسته است بيش از ) ميليون دالر 7.1به ارزش (بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

بيشترين صادرات قطعات منفصله مورد . از صنعت خودرو كشور، محقق نمايد درصد رشد را در اين بخش
  . ميليون دالر بوده است  6.3و ونزوئال  38نظر طي مدت مذكور به كشورهاي عراق به ارزش 

  

  ::الستيك ، تاير و تيوپ الستيك ، تاير و تيوپ 
ه است كه ميليون دالر انواع الستيك ، تاير و تيوپ به خارج از كشور صادر شد 31.4بالغ  1393طي سال 

  . درصد كاهش داشته است 9نسبت به مدت مشابه سال قبل 
، نيجريه ) 4(، پاكستان) 4.7(، عراق )18.4(پنج كشور عمده صادراتي اقالم يادشده شامل افغانستان 

  . ميليون دالر بوده است ) 0.8(و تركمنستان ) 0.9(

در  1404بلندمدت در چشم انداز در ادامه شايان ذكر است براي تبيين فرصتهاي جديد و هدفگذاري 
صنعت خودرو سازي الزم است الزاماتي مد نظر سياستگذاران حوزه صنعت خودرو و شركتهاي خودروساز 
قرار گيرد كه از آن جمله مي توان به لزوم ارتقاي كيفيت محصوالت و قطعات متناسب با نياز مصرف 

وع بخشي به محصوالت ، تنوع خدمات پس از كننده خارجي و متوازن با سطح استانداردهاي جهاني، تن
فروش و تأمين قطعات و رعايت خواست مشتري بويژه تالش در جهت واقعي شدن قيمت تمام شده 
محصوالت و رقابت پذير نمودن آنها اشاره نمود همچنين توجه دقيق به اجراي توافقات و قراردادها و 

كه است المللي از ديگر الزاماتي اي و بينقهتمهيد شرايط حمايتهاي سياسي دولت در تفاهمات منط
  .قرارگيردازسوي دولت موردتوجهميبايست 
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شايان ذكراست تبعات ناشي از اثرات تحريم هاي اخير عليه كشور در تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز، 
اس گزارش منتشره از براس. منجر به كاهش چشمگير توليد خودرو در كشور شده است... نوسانات نرخ ارز و 

دستگاه 69هزار و  488؛ 2014سوي سازمان بين المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري طي سه ماهه دوم سال 
. دستگاه خودرو تجاري در ايران توليد شده است 763/72دستگاه خودرو سواري و  306/415خودرو شامل 

ت مشابه سال قبل در مرتبه نوزدهم درصد رشد نسبت به مد39بدين ترتيب ايران طي اين مدت با 
نيز به دليل وضع تحريم ها و  2013توليد خودرو ايران در سال . توليدكنندگان خودرو جهان قرار گرفته است

هزاردستگاه  743درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و تنها به 38محدوديتهاي مالي با كاهش 
هزاردستگاه بوده است كه در مقايسه 13ليد خودرو يك ميليون و تو 2012اين درحالي است كه در سال . رسيد

ميليون دستگاه رسيده بود بداليل  64/1و پيش از اجراي تحريم ها كه توليد خودرو به بيش از  2011با سال 
شايان ذكر است ايران در ميان خودروسازان برتر دنيا به ترتيب طي . درصد كاهش روبرو گرديد 5/38فوق با 
علي ايحال با عنايت به . در مقام سيزدهم، هجدهم و بيستم قرار داشته است 2013لغايت  2011ي سال ها

از  CKDمراتب فوق دليل اصلي كاهش صادرات خودرو در كشور را مي توان بروز مشكل درصدور قطعات 
د خودرو در سوي شركتهاي فرانسوي پژو و رنو بدليل محدوديت هاي مالي و تحريمها و بروز افت شديد تولي

  .  به بعد دانست 2012ايران از سال 

  ::عوامل عمده تاثير گذار بر كاهش صادرات قطعات انواع خودروعوامل عمده تاثير گذار بر كاهش صادرات قطعات انواع خودرو
  ـ فقدان استراتژي كالن صنعتي مشخص براي صادرات خودرو و قطعات 1
سازان براي صادرات با توجه به رشد سريع نياز اشباع نشده بازار  ـ ظرفيت پايين صنعت خودرو و قطعه2
  اخليد
سازي  ـ كيفيت نامناسب عمده قطعات توليد داخل نسبت به استانداردهاي جهاني رايج در صنعت قطعه3

  :بدليل
  آالت ـ فرسودگي ماشين

  هاي كيفيت هاي كنترل كيفيت و هزينه گيري از شيوه ـ عدم آشنايي و بهره
  هاي فني پرسنل به دليل پايين بودن سطوح آموزشي كارگران ـ كمبود مهارت

  ـ عدم وجود پوشش هاي حمايتي تضمين ريسك ناشي از مخاطرات عدم ايفاي تعهدات مالي از سوي خريدار
  ـ عدم توانايي مالي خودروسازان به اعطاي تسهيالت اعتباري فروش محصول 

  :ـ رقابتي نبودن قيمت به دليل 4
  وري پايين عوامل توليد ـ سربار باال و بهره

  آالت گيري نادرست از ماشين جود تكنولوژي قديمي و بهرهـ باالبودن ضايعات به علت و
  باالبودن قيمت برخي از مواد اوليه مورد نياز به علت وارداتي بودن ـ 

  ـ باالبودن قيمت ابزار توليد
  ارائه نشدن مشوقهاي صادراتي -5
  ... بي ثباتي نرخ ارز و  -6
  براساس عدم تخصيص نرخ ارز مبادله اي مشكالت مربوط به حمل و نقل و افزايش هزينه هاي مترتب -7
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در ادامه همچنين ساير مشكالتي كه در شرايط كنوني از ديدگاه قطعه سازان خودرو در كشور مطرح ميباشد 
  : بشرح ذيل طبقه بندي شده است 

  : : تحريم و مشكالت ناشي از آن شاملتحريم و مشكالت ناشي از آن شامل  --11  

  .)پول به خارج را بسيار دشوار كرده است توقف خدمات سوئيفت به بانكهاي ايراني كه انتقال(انتقال ارز * 
عدم فروش قطعات منفصله اي كه توليد آن در ايران به صرفه نيست يا تكنولوژي توليد (خريد قطعات * 

  .)آن را هنوز كسب نكرده است
  ::ضعف شديد نقدينگي ناشي ازضعف شديد نقدينگي ناشي از  --22

ماه  9تا  8ي بيش از امطالبات قطعه سازان با وقفه(عدم دريافت طلب قطعه سازان از خودروسازان* 
  .)پرداخت ميشود كه اين موضوع تبديل به يك معضل جدي براي قطعه سازان شده است

  :عدم امكان تامين سرمايه از بانك ها بدليل * 
  سود بانكي بسيار باال  -
  عدم اعطاي تسهيالت جديد بانكي  -
  اخذ وثيقه هاي نامناسب براي تسهيالت جديد  -
ريد قطعات متناسب با كاهش ارزش ريال و افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد، عدم افزايش قيمت خ  -

  )توسط خودروسازان...(حمل و نقل ، انرژي و 
  نرخ باالي تورم وافزايش مستمر هزينه هاي مواد اوليه و دستمزدها  -
مراكز به دليل عدم هماهنگي ( كاهش شديد تيراژ توليد خودرو و به تبع آن تيراژ قطعه سازان  -3

  )گيري در تعيين قيمت خودرو -تصميم
كه فلسفه اصلي آن دريافت ماليات از مصرف كننده بوده است ولي (روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده  -4

  .)در حال حاضر قطعه سازان قبل از وصول آن از خودروساز، ملزم به پرداخت آن هستند
ظور ضروري است نرخ ارز يكسان و آزاد شود و از بدين من(عدم تخصيص ارز مبادالتي به قطعه سازان  - 5

  .)چند نرخي بودن خارج شود
  اجازه ورود قطعات بي كيفيت يدكي و تسخير بازار يدكي توسط قطعه سازان چيني -6
  ناپايداري شرايط اقتصادي -7
  عدم پرداخت سهم صنعت در طرح هدفمندي يارانه ها -8
  ردات و صادراتوجود برخي مقررات دست و پا گير در وا -9
  شرايط سخت گيرانه نظام مالياتي كشور  -10

  

  ::راهكارهاي مناسب براي دستيابي به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعاتراهكارهاي مناسب براي دستيابي به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات
  سازي  گذاري خارجي در صنعت قطعه ـ وضع قوانين براي تضمين سرمايه1
  هاي صادراتي تخصصي ـ ايجاد و تقويت تشكل2
  :ود ظرفيت صادرات از طريقـ برطرف كردن مشكالت ناشي از كمب3

  گذاري مبتني بر نياز بازارهاي هدف  ـ توسعه سرمايه
  هاي بخش خصوصي گذاري مشاركتي از طريق جذب سرمايه ـ توسعه سرمايه
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  )Feasibility Study(سنجي گذاري براساس مطالعات دقيق امكان سرمايه هاي مناسب براي ـانتخاب زمينه
  مورد نياز در مناطق آزاد تجاري به منظور صادرات مجددـ ايجاد و تقويت زيرساخت هاي 

  :ـ برطرف كردن مشكالت ناشي از پايين بودن كيفيت از طريق4
  R&Dـ توسعه 

  ـ گسترش مراكز تست و كنترل كيفي
  بندي قطعات ـ بهبود سيستم بسته

  ـ تهيه و تدوين استانداردهاي اجباري و نظارت بر حسن اجراي آن 
  )ريلي، زميني، دريايي(وط به ناوگان حمل ونقل رفع مشكالت مرب - 5
اعطاي پوشش هاي حمايتي الزم از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران در مقابل ريسك هاي ناشي از  -6

  عدم ايفاي تعهدات طرفهاي تجاري ذيربط
در شرايط امكان ايجاد مبادالت تهاتري كاالي بمنظور مقابله با مشكالت ناشي از نقل و انتقاالت ارزي  -7

  موجود 
  

  ::انواع كشتي، قايق و ساير شناورهاانواع كشتي، قايق و ساير شناورها
ميليون دالر به  6/76بالغ بر  1393 شناورها طي سال ارزش صادرات انواع كشتي، قايق و ساير    

درصد از نظر ارزشي كاهش و  64.5هزارتن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال  قبل 3/46وزن
ميليون  4/34ايران .ا.شايان ذكر است  براساس آمار گمرك ج. ته استدرصد از نظر وزني افزايش داش 23

صادر شده و بازارهاي عمده ) عسلويه(به منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .. دالر انواع كشتي، قايق و
،عراق ) 136.6(، تركمنستان)389.4(هدف اقالم مذكور بترتيب ارزش صادراتي شامل امارات متحده عربي

  .ميليون دالر بوده است 41.5هزار دالر و ساير كشورهاي خارجي بالغ بر) 63(نستان و افغا) 73(
  
  

  ::لوازم خانگي و اداري لوازم خانگي و اداري 
 137.6ميليون دالر لوازم خانگي غير انرژي بر به وزن  293.7، بالغ بر 1393طي سال  

كاهش  12هزارتن به خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
  . كاهش وزني داشته  10و  ارزشي

هزارتن  67.5ميليون دالر لوازم خانگي انرژي بر به وزن  208.5در اين مدت همچنين 
درصد كاهش روبرو بوده است  3و  7صادر شده است كه به ترتيب از نظر ارزشي و وزني با 

.  
هزارتن  6دالر به وزنميليون  12.7صادرات مبلمان، دكوراسيون اداري و منزل بهمراه يراق آالت با ارزش

درصد از نظر وزني كاهش  64درصد از نظر ارزشي و  66،طي اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
  .داشته است
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و مقايسه آن با مدت  1393لوازم خانگي و اداري به تفكيك در سال  عملكرد صادرات انواع 5در جدول  
  :مشابه سال قبل نشان داده شده است 

  

  عملكرد صادرات گروه لوازم خانگي و اداري  طيعملكرد صادرات گروه لوازم خانگي و اداري  طي) ) 55((جدول جدول 
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل  13931393سال سال 

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش                
  هزارتنهزارتن: : وزنوزن                                

    
  

  ::مشكالت صنعت لوازم خانگي كشور مشكالت صنعت لوازم خانگي كشور 
ط اقتصـادي منطقـه و كشورهاي هدف و صادرات لوازم خانگي بويژه لوازم خانگي انرژي بر همواره با شراي

ساير شاخص هاي تأثيرگذار در تجارت جهاني متغير بوده و مي باشد، بنابراين اعمال سياست هاي جديد 
دركشورووجودمحدوديتهاي بين المللي طبيعتاً بر صادرات اين محصول تاثيرات بسزايي خواهد  اقتصادي

اري هاي كارشناسي نشده در هريك از عوامل تاثير گذار داشت و هرگونه فراز و نشيب و ايجاد سياستگذ
اي را براي توليدكنندگان و صادركنندگان اين گروه از لوازم خانگي ايجاد ياد شده ميتواند مشكالت عديده

نمايد، از اين رو به برخي از مشكالت صنعت لوازم خانگي كه از ديدگاه انجمن ذيربط، با ملحوظ نمودن 
  :بسيار چشمگير ميباشد بشرح ذيل اشاره شده است  شرايط كنوني كشور

  عدم وجود استراتژي مشخص صادراتي -
  عدم ثبات در قيمت گذاري كاال -
  عدم امكان گشايش اعتبارات اسنادي -
  عدم وجود تشكل هاي صادراتي منسجم مربوط به كشورهاي هدف -
  عدم وجود مشوق هاي مالي الزم از سوي دولت  -
  اريابي ناشي از تجارت پيله وري توسط دالالنناهماهنگي باز -
  عدم استفاده هم افزار از اطالعات بازرگاني واحدهاي صادراتي شركتهاي ايراني -
  عدم بهره برداري مناسب از فرصتهاي تجاري و سرمايه گذاري هياتهاي خارجي ورودي به كشور -

از صنعت لوازم خانگي، صنعت مذكور به  با عنايت به مراتب فوق عليرغم تمايل مصرف اكثر اقشار جامعه
اي كاالهاي ضروري تبديل گشته است، لذا نگاه ما به توليد با توجه به ورود كاالهاي خارجي بايد به گونه

باشد كه بخشي از توليد حتماً به صادرات اختصاص يابد و براي حضوري موفق درصادرات لوازم خانگي 
  :بايد مهمترين شاخص هاي آن يعني

 گروه كااليي
 درصد تغييرات  1392سال  1393سال 

 وزن ارزش وزن  ارزش وزن ارزش

 -10 -12 152.5 334.5 137.6 293.7 لوازم خانگي غيرانرژي بر -      

 - 3 - 7 69.7 225.2 67.5 208.5 لوازم خانگي انرژي بر -      

 -64 - 66 16.8 37.7 6 12.7مبلمان ، دكوراسيون اداري و منزل  و يراق آالت-     
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  )به جهت حذف يارانه ها(كاهش مصرف انرژي در وسايل خانگي ) 1
  )بهره گيري ازتكنولوژي روز(افزايش راندمان ) 2 
  .خدماتي كه بايد درجهت تامين استانداردهاي بين المللي به مشتريان ارايه گردد) 3 
رودچشم انداز ار ميباتوجه به افزايش صادرات لوازم خانگي طي سالهاي اخير، انتظ. مورد توجه قرار گيرد 

  .اي را نسبت به توسعه بازار داخل وخارج  از كشور در پيش رو داشته باشيماميدواركننده
  

  : : مشكالت فراروي صنعت مبلمان ، دكوراسيون اداري و منزل و يراق آالت  مشكالت فراروي صنعت مبلمان ، دكوراسيون اداري و منزل و يراق آالت  
ادرات مبلمان رغم وجود پتانسيل هاي زيادي كه در زمينه ص در بخش مبلمان و دكوراسيون اداري و منزل نيز به 

بطور كلي . و مصنوعات چوبي در كشور وجود دارد، متاسفانه صادرات آن تاكنون چندان چشمگير نبوده است
ترين مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان تامين مواد اوليه است كه اگر برطرف شود  ميتوان گفت اصلي

در ذيل به مهمترين مشكالت فراروي .د شداي فراهم خواه بسترهاي مناسب رقابت با محصوالت چيني و تركيه
  :طور اختصار اشاره گرديده است توليد و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبي به

  عدم تامين مواد اوليه با كيفيت و وجود تعرفه باال)  1 
  فرسودگي و استهالك ماشين آالت )  2 
    عدم رعايت كيفيت مناسب مصنوعات چوبي  )  3 
    ي كارگران صنايع مصنوعات چوبيعدم آموزش كاف)  4 
    ناآگاهي از بازارهاي هدف)  5  
  ...حضور قدرتمند رقبايي مانند چين ، تركيه و)  6 
  در صنايع توليدي چوب و مبلمان كشور  حاكم بودن ساختار سنتي)  7 
  

مند و استراتژي  نظام ريزي هاي نسبي مطلوبي برخوردار است لذا با برنامه از آنجاكه صنعت مبلمان كشور از مزيت
تواند نه تنها بازارهاي مبل  تشكيالتي از سوي توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنف، صنعت مبلمان كشور مي

هاي حمايتي در  در اين جهت اعمال سياست. اروپا را هم در دست گيرد  منطقه،  همچنين بازارهاي اتحاديه
مك شاياني به توليد كنندگان و صادركنندگان خواهد نمود بعالوه شناخت و مطالعه بازارهاي صادراتي نه تنها ك

باعث رشد صادرات غيرنفتي كشور ، رونق توليدات داخلي و رشد اين صنعت و افزايش ميزان اشتغالزايي در 
ت و نامه فيمابين سازمان توسعه تجار كشور نيز  خواهد شد و انتظار ميرود با توجه به انعقاد و مبادله اخير تفاهم 

بندي، برندسازي، بازاريابي و  هاي الزم مانند آموزش، طراحي، بسته شوراي ملي مبلمان با فراهم  آوردن زيرساخت
  .ميليارد دالر افزايش يابد 1.3ها حجم تجارت مبلمان ايران بين سه تا پنج سال آينده به  حضور در نمايشگاه

  

و مقايسه آن با  1393گروه لوازم خانگي و اداري طي سالصادرات به پنج بازارهدف عمده صادراتي در 6در جدول 
  : مدت مشابه سال قبل نشان داده شده است
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  13931393پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري طي سال پنج بازار عمده هدف صادراتي لوازم خانگي و اداري طي سال ) ) 66((جدولجدول
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل  

    
  

  
  ::اهكارهاي توسعه صادرات صنعت لوازم خانگي  اهكارهاي توسعه صادرات صنعت لوازم خانگي  رر
اعطاي تسهيالت با نرخ بهره منطقي به توليدكنندگان جهت تامين نقدينگي مورد نياز و افزايش سرمايه  -

  در گردش با هدف افزايش توليد صادرات مجور و توليد محصول با ارزش افزوده باال
صادراتي  –گذاري بمنظور معرفي توانمنديهاي توليدي سازماندهي و اعزام هياتهاي بازرگاني و سرمايه  -

  كشور درصنعت لوازم خانگي و اداري در كشورهاي هدف
جذب سرمايه گذاري خارجي بمنظور انتقال تكنولوژي و دانش فني با هدف افزايش توليد محصوالت  -

  كيفي و داراي برند كشور و توسعه صادرات به كشورهاي ثالث
صادراتي به برنـد سازي از طريق  –ت و ترغيب و تشويق واحدهاي توليديارتقاي كيفي محصوال -

  كارگاههاي آموزشي ذيربط
حضور مستمر در نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي در كشورهاي هدف توسط واحدهاي ذيربط تحت  -

  ايران.ا.عنوان پاويون تخصصي ج
  

  ::ماشين آالت و تجهيزات صنعتي ماشين آالت و تجهيزات صنعتي 
 5.5ميليون دالر به وزن  32.8ين آالت صنايع غذايي كه با ارزشي معادل صرف نظر از ماش 1393طي سال 

ميليون  189.4هزارتن به خارج از كشور صادرشده است، ساير ماشين آالت و تجهيزات صنعتي نيز بالغ بر 
هزارتن ، طي مدت مورد نظر صادرات داشته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال  44.6دالر به وزن 

  .درصد از نظر وزني كاهش نشان داده است 26رصد ازنظر ارزشي و د 32قبل 
به ترتيب عملكرد صادرات هريك بهمراه پنج بازار عمده هدف صادراتي آنها طي   8و  7در جداول شماره 

  :و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان داده شده است  1393سال 
  
  

 پنج بازار عمده هدف مبلمان ، دكوراسيون اداري و منزل و يراق آالت ازم خانگي غيرانرژي برپنج بازارعمده  هدف لو پنج بازار عمده هدف لوازم خانگي  انرژي بر

 كشور
 ارزش

 كشور
 ارزش

 كشور
 ارزش

سال
1393 

سال
1392 

درصد
 تغيير

سال
1393 

سال
1392 

درصد
 تغيير

سال
1393 

سال
1392 

 درصد تغيير

 -61 14.6 5.7 عراق -7 217.3 202.4 عراق - 3 175.4 169.5 عراق
 - 85 17.8 2.6 افغانستان -9 39.2 35.5 افغانستان 4.5 17.8 18.6 افغانستان
 -38 1.3 0.8 تركمنستان -18 9 7.4 تركمنستان - 15 2.6 2.2 امارات

 -45 1.1 0.6 تاجيكستان - 26 6.9 5.1 قزاقستان - 5 2 1.9 سودان
 100 0.2 0.4 كويت -41.5 7.7 4.5 تركيه - 32 2.8 1.9 روسيه

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش

  هزارتنهزارتن: : وزن وزن 
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  هيزات  صنعتي هيزات  صنعتي عملكرد صادرات گروه ماشين آالت و تجعملكرد صادرات گروه ماشين آالت و تج) ) 77((جدولجدول
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل  13931393طي سال طي سال   

  
                            ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش                              

  هزارتنهزارتن: : وزنوزن                                                                                                                                                                                                                        

  
  پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشين آالت و تجهيزات صنعتي پنج بازار عمده هدف صادراتي ماشين آالت و تجهيزات صنعتي ) ) 88((جدولجدول

  آن مدت مشابه با سال قبل آن مدت مشابه با سال قبل   و مقايسهو مقايسه  13931393طي سال طي سال 
                                                                                                                                                                                                                                                                

    

  
درصد از كل اقالم ماشين 78درصد از كل سايرماشين آالت و تجهيزات صنعتي و  64، 1393طي سال 

ضمناً بجز . بازار عمده هدف صادراتي بشرح مندرج در جدول فوق صادرشده اند 5آالت صنايع غذايي به 
ميليون دالر  5.1، معادل 1393سال  بازارهاي هدف در گروه ساير ماشين آالت و تجهيزات صنعتي طي

در خارج از قلمرو گمركي ) عسلويه(انواع ماشين آالت و تجهيزات مذكور به منطقه ويژه اقتصادي پارس 
درصد كاهش 89) ميليون دالر45(سرزمين اصلي ارسال شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .داشته است
  

  ::برق و الكترونيك برق و الكترونيك 
ونيك از زيرگروه هايي مشتمل برانواع سيم و كابل، تابلو وتجهيزات برق گروه برق و الكتر  

صنعتي، انواع سوئيچ،  تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي و انواع لوستر ، چراغ و لوازم 
هزارتن به ارزش  45با وزن 1393صادرات اين گروه طي سال . روشنايي تشكيل شده است

ه با مدت مشابه سال قبل، بدون هيچگونه تغيير ميليون دالر ميباشد كه در مقايس314.4
  . درصد از نظر ارزشي رشد داشته است 5وزني، 

 گروه كااليي
 درصد تغييرات  1392سال  1393سال 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 -26 -6032 189.444.6279.4ساير ماشين آالت و تجهيزات صنعتي -  
 -11 - 6.215 32.85.538.6 ماشين آالت صنايع غذايي  -      

 پنج بازار عمده  هدف ماشين آالت صنايع غذايي پنج بازار عمده  هدف   ساير ماشين آالت و تجهيزات صنعتي

 درصد تغيير 1392سال  1393سال  كشور درصد تغيير 1392سال  1393سال  شورك

 - 25 18.3 13.7 عراق - 42 108 62.8 عراق

 -30 6.6 4.6 افغانستان 77 10.5 18.6 ازبكستان

 70 2 3.4 تركمنستان - 14 18 15.5 تركمنستان

 69 1.3 2.2 آذربايجان -2.5 11.6 11.3 تركيه

 78 0.9 1.6 تركيه -27.5 14.9 10.8 افغانستان

  

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش      

  هزارتنهزارتن: : وزن وزن 
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و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل  1393عملكرد صادرات گروه برق و الكترونيك طي سال  9در جدول 
  :نشان داده شده است

  

  13931393سال سال و الكترونيك  طي و الكترونيك  طي عملكرد صادرات گروه برق عملكرد صادرات گروه برق ))99((جدول جدول 
  ايسه آن با مدت مشابه سال قبلايسه آن با مدت مشابه سال قبلو  مقو  مق

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش                
  هزارتنهزارتن: : وزنوزن                                

  

به وزن يكهزارتن انواع لوستر چراغ و لوازم روشنايي طي ميليون دالر  8الزم به ذكر است طبق آمار جدول فوق 
درصد  44درصد كاهش ارزشي و29به خارج از كشور صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 1393سال 

كاهش وزني روبرو بوده است وپنج بازار هدف صادراتي شامل عراق ، امارت متحده عربي ، عربستان سعودي ، 
بيشترين ارزش صادرات در ميان كشورهاي يادشده مربوط به عراق به . تان صادر شده استتركمنستان وافغانس

  .هزار دالر ميباشد 417ميليون دالر و كمترين آن به افغانستان  به ارزش  3ارزش 
و ) 507(، عربستان)2824(امارات  : ارزش اقالم صادراتي به ساير بازارهاي هدف اين گروه عبارتست از  

هزار تن انواع سوئيچ،  1ميليون دالر به وزن بيش از  22.3همچنين طي اين مدت. هزار دالر ) 491( تركمنستان
، )1.9(، تركيه)4(، سودان)6.3(، عراق )6.5(تجهيزات مخابراتي والكترونيكي به كشورهاي كره جنوبي به ارزش 

درات به پنج بازار هدف صادراتي صا 10در جدول. ميليون دالرصادر شده است) 2.4(و ساير كشورها ) 1.2(چين 
و مقايسه آن با مدت مشابه سال  1393سيم و كابل و انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي طي سال  اقالمهريك از 

  :قبل نشان داده شده است
  

  

    13931393پنج بازار عمده هدف صادراتي سيم و كابل و انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي طي سال پنج بازار عمده هدف صادراتي سيم و كابل و انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي طي سال ) ) 1010((جدولجدول  
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 گروه كااليي
 درصد تغييرات  1392سال  1393سال 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 - 5 44.9 298.6 44.9 314.4 :گروه برق و الكترونيك 

 - 14 -265 147.722.3155.2 انواع  سيم و كابل -      

 27.5 1633.5 136.420.4102.2 انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي -      

 9 - 25 1.1 22.31.229.8 انواع سوئيچ، تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي-    
 - 44 - 29 1.8 8111.3 لوستر، چراغ و لوازم روشنايي -      

 پنج بازارهدف انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي پنج بازار هدف انواع  سيم وكابل

 كشور
 ارزش

 كشور
 ارزش

 درصد تغيير 92سال  93سال  درصد تغيير 92سال  93سال 

 30 39.3 51 عراق 17 52.3 61.3 عراق

 442 7.2 39 پاكستان - 2.5 58.3 56.8 افغانستان

 37.5 6.4 8.8 افغانستان 100 -  12.9 سوريه

 162 1.6 4.2 تركمنستان 25.5 9 11.3 تركمنستان

 -71 11.5 3.3 آفريقاي جنوبي -64 10.2 3.7 تركيه

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش      

  هزارتنهزارتن: : وزن وزن 
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درصد از كل انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي به 78درصد از كل انواع سيم و كابل و  99، 1393طي سال 
همچنين بجز صادرات به  . صادراتي بشرح مندرج در جدول فوق صادر شده اندبازار عمده هدف  5

ميليون دالر انواع 17.2، رقمي معادل 1393بازارهاي هدف انواع تابلو و تجهيزات برق صنعتي طي سال 
در خارج از قلمرو گمركي سرزمين اصلي ارسال ) عسلويه(اقالم مذكور به منطقه ويژه اقتصادي پارس 

  . درصد كاهش داشته است 36) ميليون دالر27(ه نسبت به مدت مشابه سال قبلشده است ك
  

درادامه به برخي ازمشكالت فراروي توليدكنندگان و صادركنندگان اقالم مربوط به گروه برق و الكترونيك 
  :اشاره شده است 

  

  
  : : مشكالت فرا روي توليد و صادرات گروه برق و الكترونيك مشكالت فرا روي توليد و صادرات گروه برق و الكترونيك 

  ...حريم هاي اخير عليه كشور در خصوص تأمين مواد اوليه ، نقل و انتقاالت ارزي ومشكالت  ناشي از ت) 1
سختي رقابت با توليدكنندگان چيني و تركي به لحاظ قيمت و تنوع توليدات براي ماندگاري در ) 2

  بازارهاي موجود و نفوذ به بازارهاي جديد صادراتي
بط از برندهاي معتبر شناخته شده و عدم تعامل با عدم برخورداري شركت هاي توليدي و صادراتي ذير) 3

  صاحبان برندهاي جهاني 
  مشكالت ناشي از  باالرفتن قيمت مواداوليه بدليل افزايش قيمت ارز) 4 

تبعات ناشي از اثرات تحريم هاي اخير بين المللي در اجراي پروژه هاي مخابراتي و الكترونيكي در ) 5
  .ت و اقالم گروه مربوط بسيار تاثير گذار بوده استخارج از كشوركه در صدور محصوال

  عدم دريافت مطالبات شركتها از وزارت نيرو ) 6
  ركود كلي جهاني) 7 
  عدم تخصيص كمكهاي فاينانس از سوي بانك توسعه صادرات) 8 

  حذف مشوق هاي صادراتي ) 9
  عدم دريافت تسهيالت ريالي از بانكها ) 10

  

تاثير مستقيم بر روي قيمت تمام شده محصول نهايي و غير رقابتي شدن آنها با ها كه هدفمندي يارانه) 11
  .محصوالت مشابه خارجي در ساير بازارهاي هدف داشته است

  

فقدان زيرساختها و تجهيزات مناسب با تجارت خارجي ايران و ترافيك شديد در بنادر كه مانعي بر ) 12
  .يرودسرراه سرعت گرفتن فرآيند صادرات به شمار م
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  : : پيشنهادات و راهكارهاي اجراييپيشنهادات و راهكارهاي اجرايي

انجام اقدامات الزم درخصوص ارتقاي كيفيت محصوالت و كاهش قيمت تمام شده و تقويت زيرساختهاي -
الزم براي توسعه صادرات نظير شركت در نمايشگاههاي تخصصي و ساير رويدادهاي بين المللي در داخل 

  ي بزرگ در كشورهاي هدف و ساير كشورهاو خارج از كشور در مواجهه با ساير رقبا
  كنترل مبادي ورودي و جلوگيري از ورود مواد اوليه نامرغوب و فاقد استانداردهاي بين المللي -
  تسريع در پرداخت مطالبات توليد كنندگان از شركت توزيع و توانير -
  اي واحدهاي واجد شرايطتجديد نظر و بازنگري در جهت تعديل ضرايب مالياتي و بخشودگي مالياتي بر -
  اعطاي تسهيالت بانكي به بخش صنعت با نرخ بهره پايين -
  و ترخيص كاال از گمرك.... توسعه و تجهيز زيرساختهاي بندري جهت سهولت در بارگيري، تخليه ،  -
  اختصاص جوايز و مشوق هاي صادراتي -
ايران در . ا.مايندگي بازرگاني جسازماندهي بخش هاي بازرگاني فعال در سفارتخانه ها و دفاتر ن -

 كشورهاي هدف
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یوه   و پوشاک سا
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    وضعيت صادرات فرش دستباف و صنايع نساجيوضعيت صادرات فرش دستباف و صنايع نساجيخالصه تحليل آماري خالصه تحليل آماري 
  13931393سال سال     طيطي  

  

  

  

  

  

  200200//55  دالر و حـدود دالر و حـدود   ميليـون ميليـون 12131213در دوره مورد بررسـي در دوره مورد بررسـي   عملكرد صادرات كاالهاي زيرمجموعه اين گروهعملكرد صادرات كاالهاي زيرمجموعه اين گروه

درصد از نظر وزنـي  درصد از نظر وزنـي    33//11درصد از نظر ارزشي حدود درصد از نظر ارزشي حدود   33//22مشابه سال قبل مشابه سال قبل   هزار تن بوده كه نسبت به مدتهزار تن بوده كه نسبت به مدت

  ..البته اين افزايش، نشان از ثبات شرايط بوده و تفاوت چشمگيري ديده نمي شودالبته اين افزايش، نشان از ثبات شرايط بوده و تفاوت چشمگيري ديده نمي شودنشان مي دهد نشان مي دهد   افزايشافزايش

  
    

  

  

  

      

                                                              

  گروه كااليي
سهم از كل صادرات   درصد تغييرات  1392 سال  1393 سال

 زنو ارزش وزن ارزش وزن ارزش   )درصد(گروه 

  3/27  -1/3  5/3  9/58 320 1/57 3/331  فرش ماشيني و موكت
  9/24  7/9  7/6  2/96 283 5/105 302  نساجي

  27  6/3  8/2 5/5 8/318 7/5 6/327  فرش دستباف
  2/9  -7/8  -9/3  6/19 1/115 9/17 6/110  كفش

  4/6  1/1  4/5 3/9 74 4/9 78  وت بلو، كراست و چرم
  2/5  0  -9/0 9/4 1/64 9/4 5/63  پوشاك

  100  1/3  2/3  4/194  1175  5/200  1213  اقالم عمدهع ــجم

 

ش یان  را   س
وه  ی و پوشاکر  سا  نا 

 

  13931393سال سال عملكرد صادرات فرش دستباف و صنايع نساجي طيعملكرد صادرات فرش دستباف و صنايع نساجي طي
  و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبلو مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل

  ميليون دالرميليون دالر: : ارزشارزش
  هزار تنهزار تن: : وزنوزن
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  ::فرش دستباف فرش دستباف   

گردد ارزش گردد ارزش مالحظه ميمالحظه مي  13931393سال سال   طيطيبا توجه به ميزان صادرات فرش دستباف با توجه به ميزان صادرات فرش دستباف       
  مذكورمذكور  صادرات محصولصادرات محصول  ميليون دالر و عملكرد وزنيميليون دالر و عملكرد وزني  327327//66صادرات فرش دستباف صادرات فرش دستباف 

درصد از نظر درصد از نظر   22//88كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته   هزار تن بوده استهزار تن بوده است  55//77
    ..داشته استداشته است  افزايشافزايشدرصد درصد   33//66ز نظر وزني ز نظر وزني و او ا  ارزشيارزشي

  
  ..اين افزايش، رقم چشمگيري نبوده و نشان از ثبات شرايط بازار در صادرات اين كاال استاين افزايش، رقم چشمگيري نبوده و نشان از ثبات شرايط بازار در صادرات اين كاال است

  
  
  

  
  
  

  كمك به تبليغات فرش ايرانيكمك به تبليغات فرش ايراني--11
  ها و مواد اوليه مرغوب ايراني به كشورهاي رقيبها و مواد اوليه مرغوب ايراني به كشورهاي رقيب  جلوگيري از خروج طرحجلوگيري از خروج طرح  --22
  ايجاد پايانه هاي صادراتي فرش دستبافايجاد پايانه هاي صادراتي فرش دستباف  --33
  هدف هدف تحليل بازارهاي تحليل بازارهاي   --44
  ثبت جهاني نقشه هاي ايرانيثبت جهاني نقشه هاي ايراني  --55

  

  
  قطرقطر  --پاكستانپاكستان  --ژاپنژاپن  --امارات متحده عربيامارات متحده عربي  --آلمانآلمان: : بازارهاي عمده صادراتي فرش دستبافبازارهاي عمده صادراتي فرش دستباف

  
  
  

  ::فرش ماشيني و موكت فرش ماشيني و موكت 

گردد گردد مالحظه ميمالحظه مي  13931393سال سال   طيطيميزان صادرات فرش ماشيني انجام شده ميزان صادرات فرش ماشيني انجام شده با توجه به با توجه به   
و عملكرد وزني صادرات و عملكرد وزني صادرات ميليون دالر ميليون دالر   331331//33عملكرد ارزش صادرات فرش ماشيني عملكرد ارزش صادرات فرش ماشيني 

  33//55  هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشتههزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  5757//11  محصول مذكورمحصول مذكور
، كه تفاوت ، كه تفاوت ه استه استداشتداشت  ششكاهكاهدرصد از نظر وزني درصد از نظر وزني   33//11و و افزايش افزايش   درصد از نظر ارزشيدرصد از نظر ارزشي

  ..چشمگيري با سال گذشته نداشته استچشمگيري با سال گذشته نداشته است
  
  
  
  
  
  

  امارات متحده عربيامارات متحده عربي  --پاكستانپاكستان  --تركمنستانتركمنستان  --عراقعراق  --افغانستانافغانستان: : بازارهاي عمده صادراتي فرش ماشيني و موكتبازارهاي عمده صادراتي فرش ماشيني و موكت
  

  پيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات فرش دستبافپيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات فرش دستباف
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  نظارت بر قيمت فروش محصوالت پتروشيمينظارت بر قيمت فروش محصوالت پتروشيمي  --

  
  ::نسـاجي نسـاجي 

مالحظـه ميگـردد   مالحظـه ميگـردد     13913933سـال  سـال      طـي طـي با توجه به ميزان صادرات نساجي انجام شـده  با توجه به ميزان صادرات نساجي انجام شـده  
ميليون دالر و عملكرد وزني صـادرات محصـول   ميليون دالر و عملكرد وزني صـادرات محصـول     302302عملكرد ارزش صادرات نساجي عملكرد ارزش صادرات نساجي 

  66//77هزارتن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشـته  هزارتن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشـته    101055//55بالغ بر بالغ بر   مذكورمذكور
  ..داشته استداشته است  افزايشافزايشاز نظر وزني از نظر وزني   درصددرصد  99//77    درصد از نظر ارزشي ودرصد از نظر ارزشي و

  
بخش را به خود اختصاص مي دهد، بيشترين صادرات را بخش را به خود اختصاص مي دهد، بيشترين صادرات را صادرات اين صادرات اين % % 3030درخصوص الياف پلي استر كه درخصوص الياف پلي استر كه 

با ايجاد تعرفه باالي دولت تركيه براي اين كاال با ايجاد تعرفه باالي دولت تركيه براي اين كاال   13913922به كشور تركيه داشته است كه از مردادماه سال به كشور تركيه داشته است كه از مردادماه سال 
ميزان صادرات به اين كشور از زمستان سال گذشته يكدفعه با افت شديدي همراه گرديد ولي در حال ميزان صادرات به اين كشور از زمستان سال گذشته يكدفعه با افت شديدي همراه گرديد ولي در حال 

  ..و رشد طبيعي صادرات اتفاق افتاده استو رشد طبيعي صادرات اتفاق افتاده است  ثبات گرديده استثبات گرديده است  حاضر صادرات اين اقالم دارايحاضر صادرات اين اقالم داراي

  
  

  
  
  
  

نظارت بر قيمت فروش محصوالت پتروشيمي و تعيين سهميه مواداوليه مورد نياز واحدهاي نظارت بر قيمت فروش محصوالت پتروشيمي و تعيين سهميه مواداوليه مورد نياز واحدهاي   --11
  نساجي         نساجي         

  الياف پلي استر در تركيهالياف پلي استر در تركيه  SSaayyee  gguuaarrddحل مسائل بين المللي نظير حل مسائل بين المللي نظير   --22

  
  

  : : نساجينساجيبازارهاي عمده صادراتي بازارهاي عمده صادراتي 

  تركمنستانتركمنستان  --آذربايجانآذربايجان  --افغانستانافغانستان  --ههتركيتركي  --عراقعراق

 

 رفع موانع صادرات فرش ماشيني و موكترفع موانع صادرات فرش ماشيني و موكتپيشنهاد پيرامون پيشنهاد پيرامون 

 پيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات نساجيپيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات نساجي
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  ::پوشـاكپوشـاك
گردد گردد مالحظه ميمالحظه مي  13931393سال سال   طيطيبا توجه به ميزان صادرات پوشاك انجام شده با توجه به ميزان صادرات پوشاك انجام شده 

عملكرد وزني صادرات عملكرد وزني صادرات   ميليون دالر وميليون دالر و  6363//55عملكرد ارزش صادرات پوشاك بالغ بر عملكرد ارزش صادرات پوشاك بالغ بر 

هزارتن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از هزارتن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از   44//99محصول مذكور، محصول مذكور، 

  ..استاست  مانده مانده باقي باقي تغيير تغيير   بدونبدون  و از نظر وزنيو از نظر وزنيكاهش كاهش   درصددرصد  00//99  زشيزشينظر ارنظر ار

  
  
  
  
  
  جلوگيري از قاچاق پوشاك به خصوص پوشاك نامرغوب ارزان قيمت جلوگيري از قاچاق پوشاك به خصوص پوشاك نامرغوب ارزان قيمت   --11
  برند سازيبرند سازي  --22

  تبليغات پوشاك اسالمي تبليغات پوشاك اسالمي   --33

  آموزش و توجه در زمينه صنعت مدآموزش و توجه در زمينه صنعت مد--44
  

  امارات متحده عربيامارات متحده عربي  --ايجانايجانآذربآذرب  --قرقيزستانقرقيزستان  --افغانستانافغانستان  --عراقعراق: : پوشاكپوشاكبازارهاي عمده صادراتي بازارهاي عمده صادراتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::چـرم چـرم 
مالحظـه ميگـردد عملكـرد    مالحظـه ميگـردد عملكـرد      13931393طـي سـال   طـي سـال   با توجه به ميزان صادرات چرم انجام شده با توجه به ميزان صادرات چرم انجام شده 

هزار هزار   99//44ميليون دالر و عملكرد وزني صادرات محصول مذكور ميليون دالر و عملكرد وزني صادرات محصول مذكور   7878ارزش صادرات اين كاال ارزش صادرات اين كاال 

درصد درصد   11//11  درصد از نظر ارزشيدرصد از نظر ارزشي  55//44تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

  ..داشته استداشته است  افزايشافزايشاز نظر وزني از نظر وزني 

 پيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات پوشاكپيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات پوشاك
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افزايش صادرات چرم را مي توان مصوب اخير شوراي اقتصاد درخصـوص وضـع عـوارض    افزايش صادرات چرم را مي توان مصوب اخير شوراي اقتصاد درخصـوص وضـع عـوارض    داليل داليل يكي از يكي از 
    ..آن دانستآن دانست  صادراتي براي ساالمبور و وت بلو و نتيجتاً افزايش توليد كراست چرم و صادراتصادراتي براي ساالمبور و وت بلو و نتيجتاً افزايش توليد كراست چرم و صادرات

  
  
  

  
  

  

  به روز نمودن ماشين آالتبه روز نمودن ماشين آالت  --11

  د چرم مرغوبد چرم مرغوبآموزش در جهت توليآموزش در جهت تولي  --22

  ورود مواد اوليه صنعت با نرخ دالر ارزانورود مواد اوليه صنعت با نرخ دالر ارزان  --33

  طرح اصالح پوست دامطرح اصالح پوست دام  --44

  چينچين  --ايتالياايتاليا  --هنگ كنگهنگ كنگ  --هندهند  --تركيهتركيه: : چرمچرمبازارهاي عمده صادراتي بازارهاي عمده صادراتي 
  

  ::كفشكفش

مالحظه ميگردد عملكرد مالحظه ميگردد عملكرد   13931393طي  سال طي  سال با توجه به ميزان صادرات كفش انجام شده با توجه به ميزان صادرات كفش انجام شده 
ي صـادرات محصـول مـذكور    ي صـادرات محصـول مـذكور    ميليون دالر و عملكرد وزنميليون دالر و عملكرد وزن  110110//66ارزش صادرات كفش ارزش صادرات كفش 

درصـد از نظـر   درصـد از نظـر     33//99هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشـته  هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشـته    1717//99
  ..درصد كاهش داشته استدرصد كاهش داشته است  88//77و از نظر وزني و از نظر وزني افزايش افزايش ارزشي ارزشي 

  
  

  ::يل عدم رشد چشمگير صادرات كاالي مذكور را مي توان به شرح ذيل خالصه نموديل عدم رشد چشمگير صادرات كاالي مذكور را مي توان به شرح ذيل خالصه نموددالدال
  

بـر  بـر  اق است كه با جو متشنج سياسي داخلي روبرو گرديده كـه  اق است كه با جو متشنج سياسي داخلي روبرو گرديده كـه  بزرگترين بازار صادرات ايران، كشورعربزرگترين بازار صادرات ايران، كشورعر--11
  ..ميزان صادرات تاثير مستقيم گذاشته استميزان صادرات تاثير مستقيم گذاشته است

بازار دوم صادراتي كشور افغانستان است كه در سال گذشته دو واحد بـزرگ توليـدات دمپـايي در آن    بازار دوم صادراتي كشور افغانستان است كه در سال گذشته دو واحد بـزرگ توليـدات دمپـايي در آن    --22
  ..كشور احداث گرديده است كه نتيجتاً بر بازار ايران تاثير داشته استكشور احداث گرديده است كه نتيجتاً بر بازار ايران تاثير داشته است

  محصوالت پتروشيميمحصوالت پتروشيمييمت مواد اوليه ناشي از افزايش قيمت يمت مواد اوليه ناشي از افزايش قيمت افزايش قافزايش ق  --33
  فعاليت گسترده تر رقبايي همانند پاكستان وتركيه در بازارهاي هدففعاليت گسترده تر رقبايي همانند پاكستان وتركيه در بازارهاي هدف--44

  
  

 

  پيرامون رفع موانع صادرات چرمپيرامون رفع موانع صادرات چرم  ييپيشنهاداتپيشنهادات
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  افزايش بازارهاي كفش به جز عراقافزايش بازارهاي كفش به جز عراق  --11

رفع مشكل ايجاد شده در كشور عراق از طريق انجام اقدامات بايسته در اين خصوص از سوي رفع مشكل ايجاد شده در كشور عراق از طريق انجام اقدامات بايسته در اين خصوص از سوي   --22
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  ::نكته كليـدينكته كليـدي
صنايع دستي ايران از جمله فرش دستباف نفيس كشورمان يكي از مزيت هاي بالقوه صادراتي براي صنايع دستي ايران از جمله فرش دستباف نفيس كشورمان يكي از مزيت هاي بالقوه صادراتي براي 

  ::زير ميباشدزير ميباشدكسب عايدات ارزي قابل توجه است كه نيازمند تامين الزامات كسب عايدات ارزي قابل توجه است كه نيازمند تامين الزامات 
واگذاري مديريت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ايران در خارج كشور به بخش خصوصي ذيربط با واگذاري مديريت و بهره برداري خانه هاي فرهنگ ايران در خارج كشور به بخش خصوصي ذيربط با --11

  نظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري و  وزارت امور خارجهنظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري و  وزارت امور خارجه
حمايت جدي دولت از راه اندازي و توسعه فروشگاه ها و نمايشگاه هاي موقت و دائمي عرضه و فروش حمايت جدي دولت از راه اندازي و توسعه فروشگاه ها و نمايشگاه هاي موقت و دائمي عرضه و فروش --22

  صنايع دستي ايران در بازارهاي خارجي از جمله اروپا، چين، هند، روسيه، ژاپن و اندونزيصنايع دستي ايران در بازارهاي خارجي از جمله اروپا، چين، هند، روسيه، ژاپن و اندونزي
  اعزام هيات هاي تجاري تخصصي صنايع دستي به بازارهاي هدفاعزام هيات هاي تجاري تخصصي صنايع دستي به بازارهاي هدف--33
تدوين آيين نامه اجرايي حمايت از صادرات صنايع دستي كشور كه در دفتر توسعه صادرات كاال در تدوين آيين نامه اجرايي حمايت از صادرات صنايع دستي كشور كه در دفتر توسعه صادرات كاال در --44  

  ..دست تدوين استدست تدوين است
  

پيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات كفشپيشنهاداتي پيرامون رفع موانع صادرات كفش
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ی  -- طا دا  م  یرکارخا طا دا  م  شاورزی رکارخا وه  ناس  شاورزی ؛ کار وه  ناس    ؛ کار

م ز        -- م زرکارخا یرکارخا ذا نا  وه  ناس  ی؛ کار ا یا  ذا نا  وه  ناس  ی؛ کار ا   ا 

م               -- م رکارخا ناس رارارکارخا ناس یدل؛ کار ی یدل؛ کار رو ی والت پ رو یوالت پ بدی نا  ی و  ی،پا  بدی نا  ی و                                ،پا 

م       -- م رکارخا واه  رکارخا د واها د ق وا وه  ناس  ق و؛ کار وه  ناس  یک؛ کار یککا                     کا

عدن   -- وه  ناس  دیان ؛کار م  خا عدن رکار خا وه  ناس  دیان ؛کار م  خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     رکار خا

م       -- م رکارخا ق وحانحانرکارخا وه  ناس  ق و؛ کار وه  ناس  یک؛ کار یککا   کا
  

    ::آرايي آرايي وصفحهوصفحه،طراحي ،طراحي   تنظيمتنظيم
  ::تماس با ماتماس با ما

ن           --   ن ت ww  : : وب سا وب سا                                             ٢٢۶۶٢۵۵٣٢٢۶۶٢۵۵٣: : سس                                                ٢١٩١٢٣٨۴٢١٩١٢٣٨۴  ––  ٢٢۶۶۴٠۶۵٢٢۶۶۴٠۶۵: : ت ww ww .. tt pp oo .. ii rr  

  
  

  : : خذ خذ منابع و مأمنابع و مأ
دهاا  -- ندی  ه  دهطالعات آماری  ندی  ه  جاری سازمان  طالعات آماری  ی  ر  ر جاری سازماند ی  ر  ر       ((TTIISS))  د
ندن  -- ات  ندنورس ف ات  ی  ))     (London Metal Exchangeورس ف ی رو س ال ی   آ ی رو س ال  www.lme.com آ

 www.trademap.org    

ط  -- ر ذ صالح و  ھای ذ ک ن  و  طاطالعات آماری ا ر ذ صالح و  ھای ذ ک ن  و    اطالعات آماری ا

ی  -- دش ی و  نا د ی،  راث  یاطالعات آماری سازمان  دش ی و  نا د ی،  راث    اطالعات آماری سازمان 

وری اطالعات آماطالعات آم  -- رم  ت  ناوری ریا ی و  عاو ع وری اری   رم  ت  ناوری ریا ی و  عاو ع   اری  
  

  : : واحد تهيه كنندهواحد تهيه كننده
ان          -- جارت ا ه  و جاری سازمان  ی  عاو   وزه  ات کاال  ه صا و ر  اند جارت ا ه  و جاری سازمان  ی  عاو   وزه  ات کاال  ه صا و ر    د

  
  ::اند اند گزارش همكاري نمودهگزارش همكاري نمودهكه درتحليلكه درتحليلكارشناسيكارشناسيروهروهگگ


