
 

 خشکبار  گروه محصوالت 
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده خشكبار 

 گروه كااليي
درصد  96ماهه 6 97ماهه 6

 تغييرات

مهمترين كشورهای 

هدف صادراتي طي 

 1397 ماهه سال 6

مهمترين كشورهای 

هدف صادراتي طي  

96 ماهه سال6  

توليد سال 

1396 

 (هزار تن) 

ارزش 

 واردات جهان 

2016 
 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 18 36 21 219 28 259 پسته ومغز پسته 

 43   آلمان 35     آلمان

 26 عراق  33 امارات  2612 225

 17 امارات 32/5 هند  

-34 44 79 29 39 کشمش   51-  
 14  عراق 11 عراق 

 10 امارات  6 امارات  1622 230
 7 اسپانیا 3 ترکیه 

 24 51 89 84 110 127 خرما 
 11/5 هند 24 هند 

 11 عراق  19 پاکستان  1097 950
 10 ترکیه 15 عراق

عمده   كل محصوالتجمع 
 8/4 11 154 382 167 425 خشکبار 

جمع كل محصوالت 
 11 10/5 169 441 198 488 خشکبار 



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 گروه كااليي

1397اهه سال م6مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي    

 كشور

 مقدار كاهش
ميليون  )

 (دالر

درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

پسته ومغز 
 پسته 

-مشکل نقل وانتقال پول از طريق بانکهای معتبر اروپايي  18/6 8  آلمان 
افزايش قيمت داخلي  –كمبود محصول   

 کشمش 
 قزاقستان

 امارات

3/2 

4/1 

54 

42 

رقابت شديد تركيه با قيمت پايين تر از ايران   -كمبود محصول 

 در بازارهای هدف ، 

كاهش استقبال اروپاييان از كشمش ايران به دليل وجود باقي  

 مانده سموم در محصول صادراتي 



 تراز تجاری محصوالت عمده خشكبار 

 گروه كااليي
 97تراز  پنج ماهه سال 97 سال ماهه6واردات  97ماهه  سال6صادرات 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 - - - - 29 259 پسته و مغز پسته 

 - - - - 29 39 كشمش 

 - - - - 110 127 خرما 

 - - - - 3/7 12/6 ساير خشکبار

اقالم عمده کل جمـع 
 خشکبار 

425 167 - - - - 

 -1531 -783 1552 816 21 33 حبوبات  

هزار تن:وزن  میلیون دالر : ارزش  



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت خشكبار

 ....و ونقل حمل شامل صادارت های هزینه افزایش-

   انبارداری سیستمهای در ضعف-

   ذیربط دستگاههای در پسته مشکالت  مدیریت در انسجام عدم-

   تولید در سنتی روشهای از استفاده-

   آب شوری و سرمازدگی ، خشکسالی دلیل به تولید نوسانات-

 ( کشمش  خصوصا ) صنعت این در مدرن های بندی بسته زمینه در گذاری سرمایه عدم-

 وباال کشمش تولید برای باغداران توسط نوین روشهای از استفاده در کافی آشنایی عدم-

   محصول باالی ضایعات همچنین و میکروبی بار بودن



محصوالت خشكبار  صادرات اهم دالیل کاهش   

 

كاهش ونيز محصول كمبود به ميتوان كشمش صادرات كاهش داليل از  

  در سموم مانده باقي  وجود دليل به ايران كشمش از اروپاييان استقبال

  اشاره  تركيه كشور صادراتي كشمش قيمت بودن وپايين صادراتي محصول

  .نمود



هزار تن: میلیون دالر     وزن: ارزش  

بازارهای دارای رشد صادرات-کاال  

 گروه كااليي
 كشور

 مقدار رشد  
 (ميليون دالر)

 درصد رشد

 پسته و مغز پسته
 125 18 هند 

 91 16 امارات 

 خرما

 177 12/4 پاکستان

 108 12/5 هند 

 50 3/3 قزاقستان


