
اولویت های کاالیی و کشورهای هدف صادراتی

معاونت توسعه صادرات

برق و مکانیک



معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات24

نمودار سهم صادرات خودرو سواری به پنج كشور طی سه سال 

خودرو سواری

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

310خودرو سواری

ـ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمركی در كشور عراقسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
كشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو ی ایران می باشد كه 

از ابتدای اسفند سال 94 با مصوبه شورای وزیران آن كشور:
1( تعرفه واردات قطعات به كشور عراق از صفر درصد به 15 

درصد افزایش یافته )برابر با واردات خودروی كامل
2( هزینه ثبت پالک خودروهای وارداتی از 4800 دالر 

به 1600 دالر كاهش یافت )كه این امر باعث شد كه 
خودروسازهای خارجی با استفاده از كاهش قیمت 3200 
دالری ناشی از مصوبه مذكور با واردات خودروهای هم 

كالس ویا در مواردی با امكانات بیشتر، امكان رقابت را از 
خودروهای ساخت داخل عراق سلب نموده است.

3( در ازای تولیدی هر خودرو در كشور عراق باید 400 تا 
500 دالر پول به دولت پرداخت شود

ـ مشكل حمل كاال به سوریه
ـ تاثیر مشكالت بوجود آمده در ونزوئال بر وصول مطالبات

ـنرخ سنگین هزینه های حمل كاال مخصوصاً به كشور ونزوئال
ـ باالتر بودن سطح استاندارد كشورهای هدف

ـ عملیاتی شدن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با 
شركت های پژو، رنو، سیروئن و سایر

ـ ارتقاء سطح استاندارد تولید
ـ پرداخت یارانه حمل بویژه به كشورهای همسایه
ـ حضور در نمایشگاه های تخصصی كشورهای 

همسایه
ـ توسعه ضمانتنامه ها و بیمه های صادراتی

ساحل عاج 0/1تركمنستان 1لبنان 1/2الجزایر 2/2عراق 12

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركیه 0/002یونان 0/005ونزوئال 0/008سوریه 1عراق 98/8

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

امارات 0/005آلمان 0/005فرانسه 0/02ونزوئال 6/3عراق 37/9

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

--چین 0/01عراق 1ونزوئال 6
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زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

تریلر و نیمه 
تریلر و 
تراكتور

ـ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمركی در كشور عراقسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
كشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو ی ایران می باشد كه 

از ابتدای اسفند سال 94 با مصوبه شورای وزیران آن كشور:
1( تعرفه واردات قطعات به كشور عراق از صفر درصد به 15 

درصد افزایش یافته )برابر با واردات خودروی كامل
2( هزینه ثبت پالک خودروهای وارداتی از 4800 دالر 

به 1600 دالر كاهش یافت )كه این امر باعث شد كه 
خودروسازهای خارجی با استفاده از كاهش قیمت 3200 
دالری ناشی از مصوبه مذكور با واردات خودروهای هم 

كالس ویا در مواردی با امكانات بیشتر، امكان رقابت را از 
خودروهای ساخت داخل عراق سلب نموده است.

3( در ازای تولیدی هر خودرو در كشور عراق باید 400 تا 
500 دالر پول به دولت پرداخت شود

ـ مشكل حمل كاال به سوریه
ـ تاثیر مشكالت بوجود آمده در ونزوئال بر وصول مطالبات

ـنرخ سنگین هزینه های حمل كاال مخصوصاً به كشور ونزوئال
ـ باالتر بودن سطح استاندارد كشورهای هدف

ـ عملیاتی شدن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با 
شركت های پژو، رنو، سیروئن و سایر

ـ ارتقاء سطح استاندارد تولید
ـ پرداخت یارانه حمل بویژه به كشورهای همسایه
ـ حضور در نمایشگاه های تخصصی كشورهای 

همسایه
ـ توسعه ضمانتنامه ها و بیمه های صادراتی

هلند 0/5سودان 0/9عراق 4/1افغانستان5/3امارات متحده7/5

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

كویت 0/1آذربایجان 0/6تركمنستان 1عراق 4/5امارات 17/8

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

تركمنستان 1آلمان 1/8آذربایجان 3/8عراق 15/5امارات 21/1

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

افغانستان 0/32تركیه 0/34امارات 11تركمنستان 18/6عراق 19/7

نمودار سهم صادرات تریلر و نیمه تریلر و تراكتور به پنج كشور طی سه سال 

تریلر و نیمه تریلر و تراکتور
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نمودار سهم صادرات قطعات منفصله سواری به پنج كشور طی سه سال 

قطعات منفصله سواری

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

قطعات منفصله 
سواری

ـ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمركی در كشور عراقسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
كشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو ی ایران می باشد كه 

از ابتدای اسفند سال 94 با مصوبه شورای وزیران آن كشور:
1( تعرفه واردات قطعات به كشور عراق از صفر درصد به 15 

درصد افزایش یافته )برابر با واردات خودروی كامل
2( هزینه ثبت پالک خودروهای وارداتی از 4800 دالر 

به 1600 دالر كاهش یافت )كه این امر باعث شد كه 
خودروسازهای خارجی با استفاده از كاهش قیمت 3200 
دالری ناشی از مصوبه مذكور با واردات خودروهای هم 

كالس ویا در مواردی با امكانات بیشتر، امكان رقابت را از 
خودروهای ساخت داخل عراق سلب نموده است.

3( در ازای تولیدی هر خودرو در كشور عراق باید 400 تا 
500 دالر پول به دولت پرداخت شود

ـ مشكل حمل كاال به سوریه
ـ تاثیر مشكالت بوجود آمده در ونزوئال بر وصول مطالبات

ـنرخ سنگین هزینه های حمل كاال مخصوصاً به كشور ونزوئال
ـ باالتر بودن سطح استاندارد كشورهای هدف

ـ عملیاتی شدن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با 
شركت های پژو، رنو، سیروئن و سایر

ـ ارتقاء سطح استاندارد تولید
ـ پرداخت یارانه حمل بویژه به كشورهای همسایه
ـ حضور در نمایشگاه های تخصصی كشورهای 

همسایه
ـ توسعه ضمانتنامه ها و بیمه های صادراتی

--چین 0/006فرانسه 0/007عراق 6/7

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركیه 0/002یونان 0/005ونزوئال 0/008سوریه 0/9عراق 89/8

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

امارات 0/005آلمان 0/005فرانسه 0/02ونزوئال 6/3عراق 37/9

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

--چین 0/01عراق 1ونزوئال 6
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زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

قطعات و لوازم 
یدكی انواع 

خودرو

ـ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمركی در كشور عراقسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
كشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو ی ایران می باشد كه 

از ابتدای اسفند سال 94 با مصوبه شورای وزیران آن كشور:
1( تعرفه واردات قطعات به كشور عراق از صفر درصد به 15 

درصد افزایش یافته )برابر با واردات خودروی كامل
2( هزینه ثبت پالک خودروهای وارداتی از 4800 دالر 

به 1600 دالر كاهش یافت )كه این امر باعث شد كه 
خودروسازهای خارجی با استفاده از كاهش قیمت 3200 
دالری ناشی از مصوبه مذكور با واردات خودروهای هم 

كالس ویا در مواردی با امكانات بیشتر، امكان رقابت را از 
خودروهای ساخت داخل عراق سلب نموده است.

3( در ازای تولیدی هر خودرو در كشور عراق باید 400 تا 
500 دالر پول به دولت پرداخت شود

ـ مشكل حمل كاال به سوریه
ـ تاثیر مشكالت بوجود آمده در ونزوئال بر وصول مطالبات

ـنرخ سنگین هزینه های حمل كاال مخصوصاً به كشور ونزوئال
ـ باالتر بودن سطح استاندارد كشورهای هدف

ـ عملیاتی شدن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با 
شركت های پژو، رنو، سیروئن و سایر

ـ ارتقاء سطح استاندارد تولید
ـ پرداخت یارانه حمل بویژه به كشورهای همسایه
ـ حضور در نمایشگاه های تخصصی كشورهای 

همسایه
ـ توسعه ضمانتنامه ها و بیمه های صادراتی

تركیه3تركمنستان4/3امارات متحده10/4افغانستان 12عراق 41/8

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركمنستان 5/1ایتالیا 6/4افغانستان 13/3امارات 28/3عراق 215/6

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

افغانستان 9/6ایتالیا 10/4ونزوئال 15/5امارات 32/9عراق 144/4

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

تركمنستان 17/2ایتالیا 19/1افغانستان 27/5امارات 28/6عراق 130

نمودار سهم صادرات قطعات و لوازم یدكی انواع خودرو به پنج كشور طی سه سال 

قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو
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نمودار سهم صادرات الستیک، تایر و تیوپ برای انواع وسائط نقلیه به پنج كشور طی سه سال 

الستیک، تایر و تیوپ

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

الستیک،تایر و 
تیوپ برای انواع 

وسائط نقلیه

ـ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمركی در كشور عراقسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
كشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو ی ایران می باشد كه 

از ابتدای اسفند سال 94 با مصوبه شورای وزیران آن كشور:
1( تعرفه واردات قطعات به كشور عراق از صفر درصد به 15 

درصد افزایش یافته )برابر با واردات خودروی كامل
2( هزینه ثبت پالک خودروهای وارداتی از 4800 دالر 

به 1600 دالر كاهش یافت )كه این امر باعث شد كه 
خودروسازهای خارجی با استفاده از كاهش قیمت 3200 
دالری ناشی از مصوبه مذكور با واردات خودروهای هم 

كالس ویا در مواردی با امكانات بیشتر، امكان رقابت را از 
خودروهای ساخت داخل عراق سلب نموده است.

3( در ازای تولیدی هر خودرو در كشور عراق باید 400 تا 
500 دالر پول به دولت پرداخت شود

ـ مشكل حمل كاال به سوریه
ـ تاثیر مشكالت بوجود آمده در ونزوئال بر وصول مطالبات

ـ نرخ سنگین هزینه های حمل كاال مخصوصاً به كشور ونزوئال
ـ باالتر بودن سطح استاندارد كشورهای هدف

ـ عملیاتی شدن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با 
شركت های پژو، رنو، سیروئن و سایر

ـ ارتقاء سطح استاندارد تولید
ـ پرداخت یارانه حمل بویژه به كشورهای همسایه
ـ حضور در نمایشگاه های تخصصی كشورهای 

همسایه
ـ توسعه ضمانتنامه ها و بیمه های صادراتی

نیجریه 0/611تركیه 95/0پاكستان 1/2عراق 1/6افغانستان 6/9

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركمنستان 1یمن 1/2عراق 2/8پاكستان 2/9افغانستان 23

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

تركمنستان 0/8نیجریه 0/9پاكستان 4/2عراق 4/8افغانستان 18/4

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

نیجریه 3/1تركیه 3/5پاكستان 3/8عراق 6/1افغانستان 18/2
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زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

انواع سیم و 
كابل

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

- مشكل نقل وانتقال وجه حاصل ازصادرات
- عدم گشایش بموقع اعتباراسنادی

- عدم تامین امنیت درعراق وافغانستان

- تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس
- تخصیص خط اعتباری به كشورهای هدف عمده 

صادراتی
- تسریع صدور ضمانتنامه های بانكی

- استفاده از منابع بانک توسعه آسیایی
- اخذ تر جیحات تعرفه ای از كشورهای هدف صادراتی

- فعال سازی خطوط اعتباری

عمان 0/87تركمنستان 0/97سوریه 7/6عراق 45افغانستان 49

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركمنستان 3/7امارات 4/2سوریه 12/2عراق 32/4افغانستان 61/7

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

تركیه 3/7تركمنستان 11/3سوریه 12/9افغانستان 56عراق 61/3

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

تركمنستان 9/1تركیه 10/2امارات 15عراق 52/3افغانستان 58/3

نمودار سهم صادرات انواع سیم و كابل به پنج كشور طی سه سال 

انواع سیم و کابل
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نمودار سهم صادرات انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی به پنج كشور طی سه سال 

انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

انواع تابلو و 
تجهیزات برق 

صنعتی

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

- مشكل نقل وانتقال وجه حاصل ازصادرات
ـ عدم گشایش بموقع اعتباراسنادی

 عدم تامین امنیت درعراق وافغانستان

- تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس
- تخصیص خط اعتباری به كشورهای هدف عمده 

صادراتی
- تسریع صدور ضمانتنامه های بانكی

- استفاده از منابع بانک توسعه آسیایی
- اخذ تر جیحات تعرفه ای از كشورهای هدف صادراتی

- فعال سازی خطوط اعتباری

سودان 1/5آفریقای جنوبی3/7سوریه 4/2افغانستان 4/6عراق 25/7

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

سریالنكا 2/7آفریقای جنوبی 5افغانستان 6/9عراق 37/7سوریه 48

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

آفریقای جنوبی3/3تركمنستان 4/2افغانستان 8/8پاكستان 39/1عراق 51/1

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

سودان 3افغانستان 7/2پاكستان 11/5آفریقای جنوبی27/2عراق 93/3
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انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

نمودار سهم صادراتانواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الكترونیكی به پنج كشور طی سه سال 

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

انواع سوئیچ، 
تجهیزات 

مخابراتی و 
الكترونیكی

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

- مشكل نقل وانتقال وجه حاصل ازصادرات
ـ عدم گشایش بموقع اعتباراسنادی

 عدم تامین امنیت درعراق وافغانستان

- تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس
- تخصیص خط اعتباری به كشورهای هدف عمده 

صادراتی
- تسریع صدور ضمانتنامه های بانكی

- استفاده از منابع بانک توسعه آسیایی
- اخذ تر جیحات تعرفه ای از كشورهای هدف صادراتی

- فعال سازی خطوط اعتباری

اندونزی 0/31افغانستان 0/43چین 0/61عراق 1اوگاندا 5

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

هنگ كنگ0/73افغانستان 0/78تركیه 0/98اندونزی 4/9عراق 38/5

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

چین 1/2تركیه 1/8سودان 4عراق 6/2كره 6/4

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

بوركینافاسو 1/1تركیه 1/16عراق 2/8كره 8/5سودان 13/2



معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات32

نمودار سهم صادرات لوستر، چراغ و لوازم روشنایی به پنج كشور طی سه سال 

لوستر، چراغ و لوازم روشنایی

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

لوستر، چراغ 
و لوازم 
روشنایی

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

- مشكل نقل وانتقال وجه حاصل ازصادرات
ـ عدم گشایش بموقع اعتباراسنادی

 عدم تامین امنیت درعراق وافغانستان

- تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس
- تخصیص خط اعتباری به كشورهای هدف عمده 

صادراتی
- تسریع صدور ضمانتنامه های بانكی

- استفاده از منابع بانک توسعه آسیایی
- اخذ تر جیحات تعرفه ای از كشورهای هدف صادراتی

- فعال سازی خطوط اعتباری

ارمنستان 0/10افغانستان 0/17آذربایجان 0/2عراق 0/35امارات 0/7

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

عمان 0/12تركمنستان0/17افغانستان 0/34عراق 1/9امارات 2/8

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

افغانستان 0/41تركمنستان0/49عربستان 0/5امارات 2/8عراق 3/02

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

افغانستان 0/7روسیه 0/78تركمنستان0/89امارات 2/7عراق 3/8



33 معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

لوازم خانگی 
انرژی بر

عدم وجود استراتژی مشخص صادراتیسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
- عدم ثبات در قیمت گذاری كاال

- عدم امكان گشایش اعتبارات اسنادی
- عدم وجود مشوق های مالی الزم از سوی 

دولت 
- ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وری 

توسط دالالن
- قاجاق كاال 

- عدم استفاده بهینه از اطالعات بازرگانی 
واحدهای صادراتی شركتهای ایرانی

- عدم بهره برداری مناسب از فرصتهای تجاری 
و سرمایه گذاری هیاتهای خارجی ورودی به 

كشور

1( كاهش مصرف انرژی در وسایل خانگی )به 
جهت حذف یارانه ها(

 2( افزایش راندمان )بهره گیری ازتكنولوژی روز(
 3( خدماتی كه باید درجهت تامین 

استانداردهای بین المللی به مشتریان ارایه گردد
4( مطالعه بازارهای جدید نظیر روسیه و حضور 

در رویدادهای نمایشگاهی آنها

الجزایر1/2امارات1/2تركیه2/8افغانستان13/8عراق132

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

امارات 1/9تركیه 2سودان 2/4افغانستان20/8عراق 194/4

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

روسیه 1/8سودان 1/9امارات 2/2افغانستان18/6عراق 169/5

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

قزاقستان3/2آلمان 4/2ایتالیا 4/7افغانستان17/8عراق 175/4

نمودار سهم صادرات لوازم خانگی انرژی بر به پنج كشور طی سه سال 

لوازم خانگی انرژی بر



معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات34

نمودار سهم صادرات لوازم خانگی غیر انرژی بر به پنج كشور طی سه سال 

لوازم خانگی غیر انرژی بر

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

لوازم خانگی 
غیر انرژی بر

عدم وجود استراتژی مشخص صادراتیسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
- عدم ثبات در قیمت گذاری كاال

- عدم امكان گشایش اعتبارات اسنادی
- عدم وجود مشوق های مالی الزم از سوی 

دولت 
- ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وری 

توسط دالالن
- قاجاق كاال 

- عدم استفاده بهینه از اطالعات بازرگانی 
واحدهای صادراتی شركتهای ایرانی

- عدم بهره برداری مناسب از فرصتهای تجاری 
و سرمایه گذاری هیاتهای خارجی ورودی به 

كشور

1( كاهش مصرف انرژی در وسایل خانگی )به 
جهت حذف یارانه ها(

 2( افزایش راندمان )بهره گیری ازتكنولوژی روز(
 3( خدماتی كه باید درجهت تامین 

استانداردهای بین المللی به مشتریان ارایه گردد
4( مطالعه بازارهای جدید نظیر روسیه و حضور 

در رویدادهای نمایشگاهی آنها

آذربایجان3/2تركمنستان3/6پاكستان3/8افغانستان26عراق137

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

تركیه 3/58تركمنستان5/7پاكستان 6افغانستان33عراق 180/7

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

تركیه 4/5قزاقستان 5/1تركمنستان7/4افغانستان35/5عراق 202/3

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

تركیه 7/7آذربایجان 8/4تركمنستان9/1افغانستان39/2عراق 217/2



35 معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات

نمودار سهم صادرات مبلمان، دكوراسیون اداری و منزل و یراق آالت به پنج كشور طی سه سال 

مبلمان، دکوراسیون اداری و منزل و یراق آالت

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

مبلمان، 
دكوراسیون 

اداری و منزل 
و یراق آالت

عدم وجود استراتژی مشخص صادراتیسهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
- عدم ثبات در قیمت گذاری كاال

- عدم امكان گشایش اعتبارات اسنادی
- عدم وجود مشوق های مالی الزم از سوی 

دولت 
- ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وری 

توسط دالالن
- قاجاق كاال 

- عدم استفاده بهینه از اطالعات بازرگانی 
واحدهای صادراتی شركتهای ایرانی

- عدم بهره برداری مناسب از فرصتهای تجاری 
و سرمایه گذاری هیاتهای خارجی ورودی به 

كشور

1( كاهش مصرف انرژی در وسایل خانگی )به 
جهت حذف یارانه ها(

 2( افزایش راندمان )بهره گیری ازتكنولوژی روز(
 3( خدماتی كه باید درجهت تامین 

استانداردهای بین المللی به مشتریان ارایه گردد
4( مطالعه بازارهای جدید نظیر روسیه و حضور 

در رویدادهای نمایشگاهی آنها

تاجیكستان0/6آذربایجان1امارات0/19افغانستان3عراق4

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

امارات 0/34تركمنستان02/95كانادا 0/399افغانستان 1/4عراق 6/2

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

كویت 0/46تاجیكستان0/6تركمنستان0/8افغانستان2/6عراق 5/7

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

امارات 0/46تاجیكستان1/1تركمنستان1/3عراق 14/6افغانستان17/8



معاونت توسعه صادرات - دفتر توسعه صادرات36

نمودار سهم صادرات ماشین آالت صنایع غذایی به پنج كشور طی سه سال 

ماشین آالت صنایع غذایی

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

ماشین آالت 
صنایع غذایی

ـ ناامنی های منطقه ای و عدم اطمینان از برگشت سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
سرمایه به دلیل مشكالت بیمه

ـ مشكالت در وصول وجه كاالی صادراتی به 
)lc( روش

ـ تغییرات مقررات و استاندارد كاالهای صادرات 
در كشورهای هدف

ـناامنی در جاده های مواصالتی
ـ هزینه باالی شركت در نمایشگاه های تخصصی 

كشورهای هدف 
ـ بروكراسی های صدورویزا برای شركت های 

ایرانی 
ـ قیمت غیر رقابتی در بازار هدف 

ـ عدم رعایت استاندارها وكیفیت الزم

ـ ارتقاء كیفیت و كاهش قیمت تمام شده 
ـ حمایت از شركت در نمایشگاه های تخصصی 

خارجی با پرداخت یارانه 
ـ كنترل مبادی روردی و جلوگیری از ورود مواد 

اولیه نامرغوب و فاقد استاندارهای بین المللی
ـ توسعه و تجهیز زیرساخت های حمل و نقل و 
گمركات جهت سهولت در بارگیری،تخلیه، ... و 

ترخیص كاال در گمرک 
ـ توسعه سرمایه گذاری مشاركتی از طریق جذب 

سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی 
ـ اعطای پوشش های حمایتی الزم از سوی 

صندوق ضمانت صادرات در مقابل ریسک های 
ناشی از عدم تعهدات طرف های تجاری

امارات0/67تركمنستان0/68تركیه1/4افغانستان5/5عراق8/2

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

پاكستان 0/8آذربایجان 2/1تركمنستان 2/2افغانستان 4عراق 15/6

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

تركیه 1/6آذربایجان2/29تركمنستان3/4افغانستان 4/6عراق 13/7

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

قزاقستان 1/4امارات 1/6تركمنستان2افغانستان 6/6عراق 130
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زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

سایر ماشین 
آالت و 

تجهیزات 
صنعتی

ـ ناامنی های منطقه ای و عدم اطمینان از برگشت سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
سرمایه به دلیل مشكالت بیمه

ـ مشكالت در وصول وجه كاالی صادراتی به 
)lc( روش

ـ تغییرات مقررات و استاندارد كاالهای صادرات 
در كشورهای هدف

ـناامنی در جاده های مواصالتی
ـ هزینه باالی شركت در نمایشگاه های تخصصی 

كشورهای هدف 
ـ بروكراسی های صدورویزا برای شركت های 

ایرانی 
ـ قیمت غیر رقابتی در بازار هدف 

ـ عدم رعایت استاندارها وكیفیت الزم

ـ ارتقاء كیفیت و كاهش قیمت تمام شده 
ـ حمایت از شركت در نمایشگاه های تخصصی 

خارجی با پرداخت یارانه 
ـ كنترل مبادی روردی و جلوگیری از ورود مواد 

اولیه نامرغوب و فاقد استاندارهای بین المللی
ـ توسعه و تجهیز زیرساخت های حمل و نقل و 
گمركات جهت سهولت در بارگیری،تخلیه، ... و 

ترخیص كاال در گمرک 
ـ توسعه سرمایه گذاری مشاركتی از طریق جذب 

سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی 
ـ اعطای پوشش های حمایتی الزم از سوی 

صندوق ضمانت صادرات در مقابل ریسک های 
ناشی از عدم تعهدات طرف های تجاری

امارات4/3تركمنستان7/2ازبكستان7/3افغانستان12عراق85

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

ایتالیا 9/7افغانستان 9/7تركیه 11/2ازبكستان 13/2عراق 85

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

افغانستان 10/8تركیه 11/3تركمنستان15/5ازبكستان 18/6عراق 62/8

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

تركیه 14/9افغانستان 16/7سودان 18تركمنستان 45عراق 108

نمودار سهم صادرات سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به پنج كشور طی سه سال 

سایر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی




