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مجاري مختلفی،   تواند ازهاي مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می از حوزه  یکی

نتوانسته است عمده آن    واسطه درآمدهاي نفتی و نوساناتبر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به 

درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات  در شرایط تنگناي  ستتوان می  . گونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد آن

اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با    غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات

غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول    ب بخشيدن به صادراتدرآمدهاي پایدار است. براي شتا

واسطه  و با توجه به وجود انواع مشکالت در صادرات كاال به  كنونیشرایط    ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد. در 

 ت.رشد چندانی نداشته اس  1399صادرات نفتی در سال  19و شيوع بيماري كووید   هاتشدید تحریم

سپاري  موانع پيمان  توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکالت متعددي است كه برخی از آنها شاملدر یک نگاه می

توليد، عدم افزایش هزینه  نبود نظام ارزي مشخص،  ارز،  بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف    ارزي، نوسانات باالي نرخ 

  هايبراي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام   راهبرد مناسب تجاري دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين  

ریزي  شود صادركنندگان امکان برنامهراهبرد مناسبی، باعث می  گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنينمهم سياست

ترین مشکل صادرات ز مهمتوليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر ا  براي بازاریابی محصوالت خود و افزایش 

بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كه سياست  غيرنفتی كشور این است باثبات در  از یک روند  هاي تجاري كشور 

هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما عبارت دیگر اگرچه طی سالنيست. به  برخوردار  تجاري   كشورهاي هدف 

متناسب    آمار اینبا ظرفيتصادرات غيرنفتی كشور  براي  نيست.  و  نبوده  اقتصادي كشور  بالقوه  بتوان هاي  طور  به   كه 

اصالحات ساختاري )اصالح    بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از

اد كشور كه مزیت دارد را شناسایی  از اقتص  هایی هاي تجارت خارجی(، بخشو تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه

این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی    در  .ها ساماندهی كرد و توليدات با فناوري باال را در آن بخش

 . دارد

دیپلماسی كشور است تا    جمله فعال شدن دستگاه  هاي مختلف از گام بعدي در راستاي انتقال فناوري استفاده از روش 

پذیري  را تسهيل نموده و سطح رقابت  بتواند با كاهش مشکالت تحریمی، واردات فناوري مورد نياز براي جهش توليد 

 .المللی ارتقا دهد پذیر بينرقابت كاالهاي داخلی را در حد قابل قبولی در سطح استانداردهاي

 مقدمه
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توس  فعال شدن حداكثري سازمان  نيازمند  فعال گام دیگري است كه  معاونتبازاریابی  و  تجارت  اقتصادي وزارت   عه 

و متخصص، بازاریابی فعال    طوري كه این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی كارامد امورخارجه كشور است. به

 .صادراتی را درخصوص محصوالت داخلی انجام دهند 

اقتصادي ایران و    مسئوالن و فعاالن هاي مستمر، ادواري و مشترك  جمله نشست  هاي دیپلماتيک از بر این تالش عالوه

هاي تجاري، براي بياثر كردن  همکاري  هايسنجی نحوه و زمينهكشورهاي عمده طرف تجاري جهت تبادل نظر و امکان

امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم وجود داشته    ها داراي اهميت كليدي است. وجود بازارهاي جایگزین كهتحریم

داراي سود متقابل تجاري براي طرفين و شناسایی بازارهاي جایگزین   اي هاي منطقهویت در اتحادیهباشد و همکاري و عض

تواند بسيار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت روابط تجاري براي محصوالت داخلی نيز می  براي بازارهاي فعلی و گسترش 

نياز   هاي مورد وانتقال ارز، زیرساختمربوط به حوزه نقلكند و مشکالت  تجاري مشکل صادرات را حل نمی صرفاً توافق

شود كه نيازمند نمی  ونقل، تبادالت بانکی و ... بر حجم تجارت مؤثر هستند و توافق تجاري این مسائل را شاملحمل

 .هاستتوجه به این حوزه

  اشاره  امدت كه به آنهبر اقدامات جاري و كوتاهعالوه  نفتی ایران  توان بيان كرد براي افزایش صادرات غيردرنهایت می

 گذاري در توليد اینهاي صادراتی كشور و سرمایهنظير تعيين مزیت  شد، اقدامات ساختاري و نهادي در حوزه تجارت

 . كاالها باید در اولویت قرار گيرد

 

 منطقه اوراسیا -

ميليون دالر صورت گرفته    501منطقه اوراسيا به فدراسيون روسيه و به ارزش  بيشترین صادرات ایران در    1399در سال  

ميليون ریال بوده است. ميزان و ارزش كل صادرات كشور به  20ترین ميزان آن به كشور بالروس و به ارزش  است. كم

 باشد.ميليون دالر می 1039هزار تن و   2664 این منطقه به ترتيب

 1399ری ایران در منطقه اوراسیا در سال ترین شرکای تجا: مهم1جدول 

 وزن )تن(  ارزش )هزار دالر(  کشور

 1046010 501473 فدراسیون روسیه 

 1245610 304333 ارمنستان 

 3365678 166779 قزاقستان

 29269 45916 قرقیزستان

 6670 20644 بالروس

 2664127 1039145 جمع

 منبع: سازمان توسعه تجارت 

 1399صادرات کشور در سال 
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 همسایهکشورهای  -

ترتيب   به  وزن  و  ارزش  لحاظ  به  به كشورهاي همسایه  ایران  تن می  67716و    20177مجموع صادرات  باشد. هزار 

هزار تن بوده است.   25648ميليون دالر و    7437بيشترین ميزان صادرات به كشور عراق و ارزش و وزن آن به ترتيب  

هزار تن به كشور بحرین تعلق گرفته    11يون دالر و وزن  ميل  8ترین صادرات به ارزش  در ميان همسایگان ایران كم 

 است. 

 1399ترین شرکای تجاری ایران در میان کشورهای همسایه در سال : مهم2جدول  

 وزن )تن(  ارزش )هزار دالر(  کشور

 25647648 7437318 عراق

 15413621 4655744 امارات

 6377220 2518245 ترکیه

 7021907 2305557 افغانستان 

 2544080 1000939 پاکستان 

 1046010 501473 فدراسیون روسیه 

 1967944 437440 عمان

 994509 381724 آذربایجان

 1245610 304333 ارمنستان 

 1347243 167034 قطر

 336568 166779 قزاقستان

 3034027 155032 کویت 

 728627 136603 ترکمنستان 

 10583 8467 بحرین

 67715595 20176689 جمع

 منبع: سازمان توسعه تجارت 

 های عمده صادرات غیرنفتی کشور در بخش -

هاي  هزار تن بوده است. در ميان بخش  113618ميليون دالر و به وزن    34814به ارزش    1399در سال  صادرات كشور  

  57334ميليون دالر و با وزن    17194به ارزش    پایه نفتی وو    پتروشيمیمربوط به بخش    بيشترین ميزان صادراتعمده  

  25ميليون دالر و وزن   131با ارزش    1399ترین ميزان صادرات در سال  هزار تن بوده است. فرش و صنایع دستی كم

 هزار تن به خود اختصاص داده است.

 1399های عمده در سال : صادرات غیرنفتی کشور در بخش3جدول 

 وزن )تن(  ارزش )هزار دالر(  بخش 

 57333987 17194072 پتروشیمی و پایه نفتی

 43312348 7501263 معدن و صنایع معدنی 

 8828732 6162523 کشاورزی و صنایع غذایی

 3542079 3527691 صنعت 
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 576073 297625 میعانات گازی

 24521 131081 فرش و صنایع دستی

 113617740 34814255 جمع

 صنعت، معدن و تجارت استان فارس منبع: سازمان 

 ای ای و سرمایهبه تفکیک کاالهای مصرفی، واسطه 1399واردات در سال  -

هزار تن    30770ميليون دالر و به وزن    27191به ارزش    1399را در سال    بيشترین ميزان واردات  اي كاالهاي واسطه

ميليون    324و    5144،  5614اي، مصرفی و نامشخص به ترتيب به ارزش  به خود اختصاص داده اند. كاالهاي سرمایه

 اند.دالر واردات داشته

 1399واردات به تفکیک نوع کاال در سال : 4جدول 

 وزن )تن(  هزار دالر( ارزش ) نوع کاالی وارداتی 

 30770491 27191354 واسطه ای 

 593480 5613735 سرمایه ای 

 848582 5144389 مصرفی

 37186 323553 نامشخص 

 منبع: سازمان توسعه تجارت 

 

 1399رتبه استان در صادرات سال  -

ترین عالوه بر مشکالت ساختاري، مهمگونه كه گفته شد  همانبسيار كاهش داشته است و    1399صادرات كشور در سال  

ميليون دالر صادرات در    198بوده است. استان فارس با    19المللی و شيوع بيماري كووید  هاي بيندليل آن تحریم

ميليون    407و مدت مشابه سال قبل ) 1399صادرات استان در سال جایگاه نوزدهم قرار گرفته است. با مقایسه ميزان  

 درصدي مواجه بوده است.   51دالر( مشاهده می گردد كه صادرات استان فارس با افت بيش از 

 1399ها به ترتیب ارزش در سال صادرات استان: 5جدول 

 وزن )تن(  ارزش )هزار دالر(  استان  ردیف 

 35318419 10233552 هرمزگان 1

 24604019 6004406 بوشهر 2

 17838171 4513655 خوزستان  3

 8158255 2192145 کرمانشاه 4

 3095808 1421328 آذربایجان شرقی 5

 2738853 1325805 خراسان رضوی  6

 4415053 1314403 آذربایجان غربی 7

 435758 1044627 کرمان 8

 سیمای صادرات استان فارس
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 1705307 896322 مرکزی 9

 1874109 858877 اصفهان  10

 643476 846674 تهران 11

 1568797 670105 کردستان  12

 1163171 608433 گیالن  13

 577797 406740 ایالم 14

 1263971 369401 سیستان و بلوچستان  15

 2953553 369284 یزد 16

 598432 299445 قزوین  17

 157139 262987 زنجان  18

 466904 198360 فارس 19

 637006 178179 مازندران  20

 123836 139640 قم 21

 1620490 127791 خراسان جنوبی  22

 400255 114760 همدان  23

 265222 113480 گلستان  24

 257051 63268 سمنان 25

 93706 61935 البرز 26

 237580 53788 اردبیل  27

 159737 44387 خراسان شمالی 28

 37272 33687 چهارمحال و بختیاری  29

 49933 16999 لرستان 30

 1416 2514 کهکیلویه و بویر احمد  31

 منبع: سازمان توسعه تجارت 

 ترین محصوالت صادراتی استان فارسمهم -

و مقایسه آن با ارقام كشوري و جهانی آمده است.  2020محصول عمده صادراتی استان فارس در سال   5 ،6در جدول 

سال آلومينيوم و مشتقات آن بيشترین سهم را در صادرات استان فارس داشته است. ارزش صادرات این محصول  این  در  

ميليون دالر بوده   164249و براي جهان   124  ارزش صادراتی آلومينيوم براي ایرانميليون دالر برآورد شده است.  51

درصد(   41) تقریبا نيمی از ارزش صادرات كشور    2020است. ارزش صادرات محصوالت آلومينيومی استان فارس در سال  

 را به خود اختصاص داده است.

بار به  دالر(، ميوه و ترهميليون    16ميليون دالر(، خشکبار شامل كشمش، خرما، انجير و پسته )  37پس از آن اوره )

ميليون دالر( در جایگاه دوم تا چهارم صادرات استان قرار گرفته    9ميليون دالر( و رب گوجه فرنگی )   14استثناء خرما )

 درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده است. 82رب گوجه فرنگی نيز  است.

 

 



  راز یش یمعادن و کشاورز ،  عیصنا ،یاتاق بازرگان

 گزارش 
 
 

 SCCIM-FR-009-00 کد مدرک:

 تاریخ:  

 
 و مقایسه با ارقام کشور و جهان )هزار دالر(  2020ل عمده ترین محصوالت صادراتی استان فارس در سا: 6جدول 

 جهان ایران  استان فارس  محصول یا گروه کاال 

 164248776 123770 51496 آلومینیوم )و مشتقات آن( 

 21280502 244169 37129 اوره )و مشتقات آن( 

 43790727 1087928 15756 خشکبار )کشمش، خرما، انجیر، پسته(

 77341072 109809 13855 )به استثناء خرما(بار میوه و تره

 4889747 10836 9350 رب گوجه فرنگی 

 صنعت، معدن و تجارت استان فارس و مركز تجارت جهانی منبع: سازمان 

 (SWOTها و تهدیدهای برخی محصوالت منتخب صادراتی استان فارس )جداول نقاط قوت و ضعف و فرصت -

 خرما ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت : 7جدول 

 خرما

 نقاط قوت

 .خرما در جهان دیتول زانیداشتن رتبه دوم م •

 .رانیجهان در ا یتنوع خرما  نیشتریب وجود •

  کیعنوان به یکشاورز داریو توسعه پا ستیز طیحفظ مح ،ییاشتغال زا ،ییغذا  تیامن جادیا  تیبودن قابل دارا •

 .کیمحصول استراتژ

 .ارزش در صنعت خرما رهیزنج جادیو ا  یتجار یخرما  دیتول یمناسب برا یمیاقل طی داشتن شرا اریاخت در •

 .هدف یصادرات به کشورها یعمان برا یایفارس و در جیخل قیآزاد از طر یهابه آب یدسترس •

 بودن محصول خرما. کیارگان •

 نقاط ضعف 

 .محصول یحمل و نقل و نگهدار  ،ی بندبسته ،یآورجمع یاصول یهابرداران با روش بهره ی کاف ییعدم آشنا •

 .سن درختان شیافزا لیدلها بهاز نخلستان یبودن برخ  یراقتصادیغ ایبودن و  فرسوده •

 .مدرن ی بندبسته یهاها و کارخانهکارگاه کمبود •

 .دار سردخانه ینرهایخصوصاً کانت یو خارج یحمل و نقل داخل یهانه یهز  شیافزا •

 .سردخانه دار در کشور  ینرهایکانت کمبود •

 .یصادرات ی و خدمات متناسب با انواع خرما یحمل ونقل، نگهدار ،یکیامکانات لجست کمبود •

 .در کشورها یمصرف یهدف و سالئق و الگوها یاز بازارها حیشناخت صح عدم  •

 .و خواص آن یاه یارزش تغذ ،یران یا یخرما ی در معرف یرساناطالع  عدم  •

 .معتبر یالمللنیب  یهاشگاه یشرکت در نما نهیبودن هز باال •

 ها.بانک یاعتبار  التیبودن نرخ تسه باال •

 هافرصت

 باغات خرما در جهان نی ترع یخرما با دارا بودن وس دکنندهیتول یکشورها نی از بزرگتر یکی رانیا •

 .دارد رانیا یخرما  یتقاضا را برا تیظرف نیشتریهند ب بازار •

 کشور یخوب خرما برا یارزآور •

 در کشور ییزااشتغال یو فرصت خوب برا  یصادرات تیظرف کی  عنوانبه •

 تهدیدها 
 ی صادرات یبه حوزه تجارت در بازارها یارحرفهیو غ رمتخصصیورود افراد غ •

 ی و خارج یونقل داخلحمل یهانه یهز  شیافزا •

 .یتجار  یدادهایاز صادرات و رو یو لغو برخ 1398کرونا در اواخر سال  روسیو وع یش •

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 یو صادرات یصنعت یدیتول یهاجلب مشارکت تشکل قیبرداشت از طر  یآگاهش یپ یهاشبکه لیاز تشک تیحما •

 .خرما

 .یخارج یبازارها ازیمورد عالقه و ن ی صادرات یانواع خرما ییو شناسا یبررس •

 .یبازارپسند و صادرات یهاتهی به سمت انواع وار  دیکاشت و تول تیهدا •

 .خرما یو فرآور یبندبسته یگردش واحدها  هیجهت سرما یو اعتبار  یفن یهااز محل کمک التیتسه یاعطا •

 .محصول یمدت زمان ماندگار شیجهت افزا زهی مکان یسردخانه و انبارها جادیو ا زیتجه •

 .خرما یو فرآور یبندبسته عیصنا یو نوساز توسعه •
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خرما توسط   یبرا یو بهداشت یفن یاستاندارها نی . تدویو برند بنگاه یامنطقه -یبرند محصول دگاهیبا د  یبرندساز •

 .ربطی ذ یهاسازمان
 

 کشمش  ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت : 8جدول 

 کشمش
 --- نقاط قوت

 .باال بودن قیمت تمام شده کشمش برای باغداران با توجه به عملکرد پایین در تولید نسبت به سایر کشورهای رقیب • نقاط ضعف 

 موارد باال بودن سموم باقیمانده در کشمش و مرجوع شدن کشمش صادراتی در برخی  •

 باال بودن ضایعات کارخانجات کشمش و در نتیجه باال رفتن بهای تمام شده محصول •

 های اخیراتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه خرید محصوالت کشاورزی به ویژه کشمش در سال •

صادرات،  سازی فرایندهای های صادراتی قدرتمند در زمینه صادرات کشمش در راستای یکپارچهنبود تشکل  •

 المللیهای ناسالم میان صادرکنندگان و افزایش توان تأثیرگذای و فعالیت آنها در بازارهای بین جلوگیری از رقابت

 هدف  یدر بازارها یرانیا یهارقابت ناسالم شرکت •

 و حمل و نقل کشمش یضعف در انبار دار •

 ( ییاروپا یکشورها ژهیمشکل در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور )به و •

 کشورها ریبا صادرکنندگان سا سهیدر مقا یرانیصادرکنندگان ا یبرا  یحینبود تعرفه ترج •

 10 یهادر کارتن  یاصنعت و صادرات کشمش به صورت فله  نی مدرن در ا یهای بندبسته نهیدر زم یگذارهیعدم سرما •

 و باالتر  ییلویک

 بهداشت و استاندارد و  ،یبندبسته ،یمختلف کشاورز یهامرتبط با کشمش در بخش یکاربرد قاتیفقدان انجام تحق •

... 
 کشمش هیبر پا  دیو توسعه محصوالت جد یابیوابسته، بازار عیفقدان صنا •

و   یکروبیکشمش و باال بودن بار م دیتول  یتوسط باغداران برا نینو  یهادر استفاده از روش  ی کاف ییعدم آشنا •

 محصول نی ا یالبا عاتیضا نیهمچن

هم قرار دادن   یتوسط باغداران و انبار کردن و رو  یربهداشتیغ یهایکشمش در گون ینامناسب و نگهدار یبندبسته •

 .گرددیآن م عاتیضا شیرفتن کشمش و افزا نیکه موجب از ب یگون یاد یتعداد ز

 --- هافرصت

دلیل اختصاص یارانه صادراتی توسط دولت ترکیه به  بهکاهش قیمت فروش کشمش توسط صادرکنندگان ترکیه  • تهدیدها 

صادرات این محصول و در نتیجه از بین رفتن توان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی نسبت به این  

 کشور. 

 کاهش استقبال اروپاییان از کشمش ایران به دلیل باقی ماندن سموم در محصول صادراتی ایران.  •

 های ایرانی در بازار هدفترقابت ناسالم شرک •

 .یتجار  یدادهایاز صادرات و رو یو لغو برخ 1398کرونا در اواخر سال  روسیو وع یش •

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

خواهد کرد )در حال حاضر   یر یآن جلوگ عاتیمخصوص که از ضا یکشمش در سبدها یسازره یو ذخ  ینگهدار •

درصد  20حدود  یربهداشتیغ یها یکشمش در گون یسازره یو ذخ ینگهدار لیکشمش در کشور ما به دل عاتیضا

 .( باشدیدرصد م 4تا  3 هیمانند ترک ییرقم در کشورها نیاست که ا یدر حال نی است ا

 .کردن باغات انگور یداربست •

 .کردن باغات در کشور یداربست یبرا  یوزارت جهاد کشاورز یهاارانهی صیتخص •

 .به صادرکنندگان کشمش یصادرات زیجوا صیتخص •

 .هاتشکل نیاز ا یمال تیو حما یو استان یتوانمند در سطح مل یصادرات یهاتشکل  جادیا •

 .کشمش یدولت در جهت برندساز تیو حما یبخش خصوص یگذاه یسرما •

  نی نو یهاوهیبا ش ییحوزه کشمش در جهت آشنا نیتجار و فعال دکنندگان،یتول  ژهیو یآموزش یهادوره  یبرگزار •

 .شرویپ یمحصول کشمش در کشورها یو فرآور دینحوه تول  ،یبرند ساز ،یبندبسته  ،یابیبازار
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 انجیر ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت : 9جدول  

 انجیر
 --- نقاط قوت

 .های سنتی در تولید و تجارتاستفاده از روش  • نقاط ضعف 

  ،یضبط، نگهدار  یدر محصوالت کشاورزان توسط واحدها یتوافق دیخر یهاستمی: فقدان سیتوافق  دینبود خر •

 .ریانج یبندو بسته یفرآور

 .رمرتبطیتوسط افراد و صنوف غ رمجازیغ یهادر کارگاه رمناسبیغ ینگهدار •

 .ییایمیش ینامناسب از سموم دفع آفات و کودها استفاده •

 نیو همچن یکروبیو باال بودن بار م ریانج دیتول  یتوسط باغداران برا نینو  یهادر استفاده از روش  ی کاف ییآشنا عدم  •

 .محصول نیا عاتیضا

 .نییبا بهره پا یبه امکانات مال یصادرکنندگان و عدم دسترس یمال ییتوانا عدم  •

 .المللهای سنتی در تجارت بیناز روش  استفاده •

 .ریمحصول انج یدست   نییپا عیو توسعه صنا یفراور عدم  •

 .رینامناسب محصول انج یبندو بسته  یبرند ساز عدم  •

 هدف.  یدر بازارها یرانیا یهاناسالم شرکت رقابت •

 --- هافرصت

 .یتجار  یدادهایاز صادرات و رو یو لغو برخ 1398کرونا در اواخر سال  روسیو وع یش • تهدیدها 

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 .و ضوابط و مقررات یمؤثر به صادرکنندگان در رابطه با منابع موجود بانک یرساناطالع  •

 .هابانک ییاعطا التیدر تسه شتریتنوع ب جادیا •

به باغداران و   یجهت معرف ریو مجاز مناسب باغات انج  دییمورد تأ یفهرست سموم دفع آفات نبات یرساناطالع  •

 .دکنندگانیتول
 

 

 

 گوجه فرنگی ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 10جدول 

 گوجه فرنگی 
  • نقاط قوت

 نقاط ضعف 

  2015زده شد. در مجموع، از سال  نیدالر تخم ونیلیب9بالغ بر  یصادرات یهایفرنگگوجه  ی، فروش جهان2019در سال  •

تا   زانیم نیا 2019تا  2018کرد و از سال  دایپ  شیدرصد افزا5.8و حمل و نقل آن  یفرنگارزش صادرات گوجه

 . افتیدرصد کاهش 6.2

•  

درصد از مجموع صادرات 24.1دالر، معادل  ونیلیب2.2به ارزش  یفرنگبا صادرات گوجه کی، کشور مکز2020سال  در •

و  کای آمر ه،یترک ک،یمراکش، فرانسه، کانادا، بلژ  ا،یهلند، اسپان یمحصول را به خود اختصاص داد. کشورها نیا یجهان

در   یکه تا چه اندازه صادرات گوجه فرنگ دهدینشان م ییآمار به تنها نیقرار دارند. هم یبعد  یهادر رتبه زین نیچ

 دارد. تیاهم یبازار جهان

 هافرصت
 یانسان  یرویداشتن ن اریو تره بار در اخت  وهیمحصوالت م ادیوجود تنوع ز رانیمناسب در ا یمیاقل طیوجود شرا  •

 عراق و امارات ژهیبه و هیهمسا یو سهم صادرات باال در بازار کشورها یمناسب دسترس

  • تهدیدها 

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 (ینتیز  اهیو تره بار و گل و گ وهی)م ریفساد پذ یمحصوالت کشاورز یبرا  یرفع تعهد ارز •

 صادرکنندگان خوش نام و شناسنامه دار یبازرگان یکارت ها قیرفع تعل •

صادرات محصوالت   یبرا  ییایو در  یلی، ری ناوگان حمل و نقل جاده ا یها نهیو کاهش هز یخچال ی ینرهایکانت زیتجه •

 ریفساد پذ یزکشاور

 درکشور دیو تره بار مازاد تول وهیمحصوالت م یبرا یصادرات هیپا یها متیکاهش ق •

 ی بازرگان  زنانیهدف توسط را  یشرکت ها وتجار خوش نام بازارها ییشناسا •
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هدف  یدر کشورها یمحصوالت کشاورز یبازار ساز یبرا یصادرات تی ر یمد یبه شرکت ها  التیپرداخت تسه •

 یصادرات

 یمحصوالت کشاورز دیو رفع موانع تول یورت و بسته بندس یخطوط واحد ها زیو تجه نیتام •

 ی مرز یدر استان ها یمحصوالت کشاورز ینگهدار   یبرا یانباردار ت یسردخانه ها جهت قابل زیو تجه نیتام •
 

 سیب تازه  ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت : 11جدول 

 سیب تازه 

 نقاط قوت
باال • بازارها  یارزش  در  م  یهدف صادرات  یمصرف محصول  زا  زانیو  درآمد  و  غ  میمستق  ییاشتغال   نیا  میرمستقیو 

زد که دهها هزار نفر در استان   نیتوان تخم  یم  یول  ستیدر دسترس ن  زانیم  نیاز ا  یقیآمار دق  نکهیمحصول با وجود ا

 دارند. میرمستقیو غ میمستق یمحصول وابستگ نی به درآمد ا

  • نقاط ضعف 

 هافرصت
مناسب   یانسان  یرویداشتن ن  اریو تره بار در اخت  وهیمحصوالت م  ادیوجود تنوع ز  رانیمناسب در ا  یمیاقل  طی وجود شرا •

 عراق و امارات  ژهیبه و هیهمسا یو سهم صادرات باال در بازار کشورها یدسترس

  • تهدیدها 

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 (ینتیز  اهیو تره بار و گل و گ وهی)م ریفساد پذ یمحصوالت کشاورز یبرا  یرفع تعهد ارز •

 صادرکنندگان خوش نام و شناسنامه دار یبازرگان یکارت ها قیرفع تعل •

صادرات محصوالت   یبرا  ییایو در  یلی، ریناوگان حمل و نقل جاده ا  یها  نهیو کاهش هز  ی خچالی  ی نرهایکانت  زیتجه •

 ریفساد پذ یکشاورز

 درکشور دیو تره بار مازاد تول وهیمحصوالت م یبرا یصادرات هیپا یها متیکاهش ق •

 ی بازرگان  زنانیهدف توسط را  یشرکت ها وتجار خوش نام بازارها ییشناسا •

 ی هدف صادرات  یدر کشورها  یمحصوالت کشاورز  یبازار ساز  یبرا  یصادرات  تی ریمد  یبه شرکت ها  التیپرداخت تسه •

 یمحصوالت کشاورز دیموانع تولو رفع  یسورت و بسته بند یخطوط واحد ها زیو تجه نیامت •

 ی مرز یدر استان ها یمحصوالت کشاورز ینگهدار   یبرا یانباردار ت یسردخانه ها جهت قابل زیو تجه نیتام •
 

 پسته ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 12جدول 

 پسته 

 نقاط قوت

 طعم و مزه بهتر )کیفیت مطلوب پسته ایران(  •

 تنوع ارقام پسته تولیدی •

 رنگ و طعم( رییباالتر )بدون تغ یبرشته کردن در دما تیقابل •

 مغز( ارینسبت به پوست )ع شتریدرصد مغز ب امکان •

 نقاط ضعف 

 نیو همچن  یجو  طیشرا  لیدلچهارم سال قبل به  کیتا حدود    1397در سال    یمحصول مهم صادرات  نی ا  دیکاهش تول •

 پسته.  یناآور بودن سال محصول

 . یو کمبود منابع مال دیمنابع تول  تیعالوه بر محدود ،یفصل یآب و سرمازدگ یشور ،یآب، خشکسال کمبود •

 های ذیربط. های انبارداری عدم انسجام در مدیریت مشکالت پسته در دستگاهدر سیستم ضعف •

 های سنتی در تولید و تجارت.از روش  استفاده •

 ی فرآور  ،ی ضبط، نگهدار  یان توسط واحدهادر محصوالت کشاورز  یتوافق  دیخر  یهاستمی: فقدان سیتوافق  دیخر  نبود •

 پسته.  یبندو بسته

نظارت و    یهاستمیو بهداشت محصول از باغ تا صادرات و ضعف س  تیفیبه ک  یتوجه)کم  د یتول  تیفیبه ک  یتوجه  کم •

 (.نیاز جمله درخصوص آفالتوکس یبهداشت یهاکنترل

 آور و ناآور. یهاسال نیمحصول ب میو تنظ کیاستراتژ  یسازرهیذخ سمیمکان فقدان •

( کای)امر   ا،ینسبت به حداکثر عملکرد دن  رانیدر واحد سطح( ا   دی)با شاخص تول  دیتول  یور: بهره دیتول  نییپا   یوربهره •

 درصد است. 40کمتر از 

  • هافرصت
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 تهدیدها 
 پسته  یجهان متقی کاهش •

 .یتجار  یدادهایاز صادرات و رو یو لغو برخ 1398کرونا در اواخر سال  روسیو وع شی •

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 . ییکایمحصول پسته جهت رقابت با محصول آمر یبر استانداردساز دیو تاک یاستراتژ نییتع •

 بازپرداخت. لیصادرکننده و تسه ازیمتناسب با ن یصادرات التیتسه یزمان اعطا •

 نرخ ارز.  متیثبات ق •

 عمر ناوگان حمل و نقل.  شیحمل و نقل و افزا نهیجهت کاهش هز یزیربرنامه  •

 تمام شده. متیکاهش ق •
 

 فرآورده غالت  ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 13جدول 

 فرآورده غالت 

 نقاط قوت
 د یمدرن تول یتکنولوژ •

 د یتول یاستانداردها •

 نقاط ضعف 
 ورود موقت گندم ندیمشکالت فرآ •

 مربوط به آن  یها نهی حمل و نقل و باال بودن هز  ستمیس ضعف •

 LC شیامکان در گشا عدم  •

 هافرصت
 منطقه تیبازار پرجمع •

 عراق ،افغانستان و پاکستان  ژهیبو هیهمسا یو سهم صادرات باال در بازار کشورها یدسترس •

 تهدیدها 
 لویکشور عراق در واردات آرد گندم و ساخت س ییخودکفا •

 فعال در بازارها یرقبا •

 هیهمسا یکشورها یاز بازارها یاسیمراقبت س •

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

ارائه راهکارها  یو خصوص  یدولت  یبخش ها  یز یبرنامه ر •  ی مشکالت شرکتها  دنیجهت به حداقل رسان  یاتیعمل  یو 

 و صادرات شرکتها  دیتول تیبحران کرونا بر ظرف یبه اثربخش تیبا عنا یصادرات-یدیتول

 دار تیاولو یمقاصد صادرات یبرا  ارانهی یو اعطا یرانیکشت  میخطوط مستق شیافزا •

 مرزها یتوسط دولت و سامانده مهیب سکیاز ر یبخش نیتأم •

 کاال به آن کشورها  میحمل مستق یبرا یجهت بسترساز هیهدف همسا یمذاکره با کشورها •

 ی صادرات دیجد یبر بازارها قیمطالعه و تحق ،یدر جهت بررس یبازرگان زنانیاستفاده موثر از حضور را •

 ی بسته بند  یفیک  یجهت ارتقا  ییمواد غذا  یبسته بند  یشگاههاینما  ،یالملل  نیب  یتخصص   یشگاههایحضور در نما •

 یفعل
 

 

 شیرینی و شکالت  ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 14جدول 

 شیرینی و شکالت 

 نقاط قوت
 د یمدرن تول یتکنولوژ •

 د یتول یباال تیظرف •

 د یتول یاستانداردها •

 نقاط ضعف 

 هیمواد اول متیدر ق ینابسامان •

 ه یورود موقت مواد اول ندیفرآ مشکالت •

 مربوط به آن  یها نهی حمل و نقل و باال بودن هز  ستمیس ضعف •

 یبانک با نرخ سود رقابت التیتسه نیتام عدم  •

 LC شیامکان در گشا عدم  •

 هافرصت

 ران یو شکالت ا ینیریو تنوع مطلوب ش تیفیک •

 محصوالت حالل دارانیمنطقه خر تیبازار پرجمع •

 عراق ،افغانستان و پاکستان  ژهیبو هیهمسا یو سهم صادرات باال در بازار کشورها یدسترس •

 ران یا  یدیبه محصوالت تول هیهمسا یذائقه کشورها شیگرا •
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 تهدیدها 
 هدف  ی در کشورها یتعرفه ا ریموانع تعرفه و غ •

 فعال در بازارها یرقبا •

 هیهمسا یکشورها یاز بازارها یاسیمراقبت س •

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

ارائه راهکارها  یو خصوص  یدولت  یبخش ها  یز یبرنامه ر •  ی مشکالت شرکتها  دنیجهت به حداقل رسان  یاتیعمل  یو 

 و صادرات شرکتها  دیتول تیبحران کرونا بر ظرف یبه اثربخش تیبا عنا یصادرات-یدیتول

 شتر یب یرقابت تیمز جادی سهولت در امر ورود موقت جهت ا جادیا •

 و برند  یمعنو تیو حقوق مالک یصادراتنظارت و کنترل محصوالت  •

 دار تیاولو یمقاصد صادرات یبرا  ارانهی یو اعطا یرانیکشت  میخطوط مستق شیافزا •

 مرزها یتوسط دولت و سامانده مهیب سکیاز ر یبخش نیتأم •

 ی تعرفه ا  ریو غ یهدف در جهت حذف موانع تعرفه ا یمذاکره با کشورها •

 ی صادرات دیجد یبر بازارها قیمطالعه و تحق ،یدر جهت بررس یبازرگان زنانیاستفاده موثر از حضور را •

 ی بسته بند  یفیک  یجهت ارتقا  ییمواد غذا  یبسته بند  یشگاههاینما  ،یالملل  نیب  یتخصص   یشگاههایحضور در نما •

 یفعل
 

 

 جز گلیم( فرش دستباف )به ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 15جدول 

 جز گلیم(هفرش دستباف )ب
 کارپت در جهان  نیبرند معتبر پرش • نقاط قوت

 ران یفرش دستباف در ا قدمت •

 مرغوب  هیبه مواد اول یدسترس •

 مصرف کننده  قهیبا سل  دیبازار و عدم تطابق تول یازهایاز ن دکنندگانیکمبود اطالعات تول • نقاط ضعف 

 از بافندگان فرش دستباف تیصندوق حما جادیا عدم  •

 (ی اهی)گ یسنت یو رنگرز یبافیمرغوب قال هیمواد اول نی تأم یواحدها کمبود •

 یخانگ بافانیو قال یو شهر ییفرش روستا یهایشده از تعاون نیتدو استیدر قالب س یاصول تیحما نبود •

 تیفیبا ک یفرش ها دیتول  یمرغوب برا هیمواد اول نیتام مشکالت •

 هدف  یاستمرار حضور صادرکنندگان فرش دستباف در بازارها یرانیشناخت جهان از فرش دستباف ا • هافرصت

 لوکس  یکاالها یبازار برا  یکاهش تقاضا نیپاکستان و چ داتیتول ریشد چشمگ • تهدیدها 

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 صادراتتوسعه  

  ی زیو برنامه ر  یخارج  دارانیجهت خر  زایآسان نمودن مسائل و  رانیبرنامه جامع فرش دستباف ا  نی بازار تدو  قاتیتحق •

  ی ها   ونی، مجالت مد و دکوراس  اتیرسانه ها، نشر  قیعام از طر  غاتیانجام تبل  یصادرات  دیتول  یها  رساختیجهت ز

 داخل در خارج از کشور و در  شیو هما شگاهینما یبرگزار یخارج

 

 

 پتروشیمی ها و تهدیدهاینقاط قوت و ضعف و فرصت: 16جدول 

 پتروشیمی 

 نقاط قوت

 مناسب  یرقابت  متیبا ق ینفت عاناتیگاز و م یبه منابع غن یدسترس •

 یصادرات یساخت بندرها یدارا بودن سواحل مناسب برا  •

 هند و اروپا  ن،یچ هجمل از ایآس یبه بازارها یکی نزد  ظمناسب به لحا ییایرافغج تیموقع •

 (یصادرات یها تی)معاف ادراتص تجه ازگارو س بمناس یاتیمال میژر •

 ی میپتروش عیدر صنا شتریب  یگذار هیدولت به سرما تشویق •

 نقاط ضعف 

 ت اثربخش با خارج از کشور ال در تعام تیوجود محدود  •

 یصادرات  یبر درآمدها نیچ یرکود اقتصاد ریتأث •

 ییایآس دکنندگانیتول طتوس ییایمیپتروش والتمحص دیتول دیجد یتهایرقابت با ظرف •

 هی رناک در کشور همساطخ یتیامن تیوضع •

 ی می پتروش  محصوالت دیدر تول ورنوظه یورهاکش متس هب یگذار هیسرما ریمس رییغت •

 ایآس یبه بازارها یمیرشد صنعت پتروش یوابستگ •
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 یمیپتروش یدست نییپا عیناص عهو توس ترکمش  یازگ ریدر استفاده از ذخا  رانیرقابت با ا •

 هافرصت

 یمیمحصوالت پتروش صدور یراب   فدای ههازارب ییایرافغج یازس متنوع  •

 یدست  نییو پا یباالدست عیصنا یکپارچگی •

 محصوالت  دیجد یکاربردها •

 رشد لبالقوه در حا  یوجود بازارها •

 تهدیدها 
 محصوالت تولید، افزایش قیمت تمام شده یها هزینهثباتی در قیمت مواد اولیه، باال رفتن  نوسانات نرخ ارز باعث بی •

 و خارجی شده است یا منطقه یتولیدکنندگان داخلی در برابر رقبا یپذیر و همچنین کاهش رقابت

 و  هاپیشنهاد

های  راهکار

 توسعه صادرات

 در گمرک محصوالتی مطابق با ارزش تجار محصوالت پایه یاصالح کامل ارزشها •

 صنعتی  یها  توسعه خوشه •

 در کشور مقصد  ساخت همسایه و تکمیل مرحله یکشورها ساخته به صادرات محصوالت نیمه •

 به نفع محصوالت صنعتی کشور  ترجیحیی ها مناسب مانند تعرفه یابزارها همسایه و استفاده از ینفوذ در بازارها •

•  
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