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دوره آموزشی 

اصول و مبانی صادرات محصوالت کشاورزي

تان خراسان فاطمه پاسبان،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اس: ارائه کننده 
رضوي  

1401/04/29تا 1401/04/26



محورهاي مورد بحث دوره 

بازاریابی محصوالت کشاورزی✓
روشهای شناخت زمینه تولید و درآمدهای اقتصادی✓
ورزیچگونگی بررسی و شناخت تولید و صادرات محصوالت کشا✓
شیوه های تولید محصول سالم و ارگانیک✓
آشنایی با گمرکات و ترخیص کاال✓
سورتینگ محصوالت کشاورزی✓
آشنایی با انبارداری و سردخانه های صنعتی✓



بازاریابی محصوالت کشاورزی

روشهای شناخت زمینه تولید و درآمدهای 
اقتصادی

چگونگی بررسی و شناخت تولید و صادرات
محصوالت کشاورزی

بخش اول 



بههانیجغذایکاهشاحتمالبارش،الگویدرتغییروهواشدنگرم باشدهپیش بینی
وجودمیالدی٢٠۵٠سالدردرصد٢٠ازبیشترومیالدی٢٠٣٠سالدردرصد١٠میزان

.دارد
درصد۸۴تا٣بینجهاندرغذاقیمت،بارشالگویدرتغییردلیلبهمی شودپیش بینی

.یابدافزایش٢٠۵٠سالدر

ا واقعیت هاي مربوط به غذ

غذادرصد60افزایشبهنیازونفرمیلیارد9/7به2050سالدرجهانجمعیتافزایشپیشبینی-1

مدتدرکههستند،گرسنه(جهانجمعیتازدرصد9/8)نفرمیلیون690بهنزدیک2020سالدر-2
.استداشتهافزایشنفرمیلیون60تقریباسالنجپ

اقشاتمنعاملسهباشند؛میپابرجاهنوزبودهموثرجهانجمعیتغذاییناامنیبرکهگذشتهعوامل19-کوویدویروسکناردر-3
.هستندوبودهتاثیرگذارتغذیهوغذاییامنیتبراقتصادیرشدکاهشواقلیممنطقهای،

به مقوله سیاسی تبدیل شده و "غذا دیگرغذا نیست".منعطف پذیر و پایدار برای تامین غذا و معیشت داشته باشیم–الزمست سیستم زنجیره ارزش تاب آور 
. امنیت سیاسی را به دنبال دارد

چرا غذا مهمه بایستی راهبرد و 
ه استراتژي براي تولید و فروش داشت

باشیم ؟



FOOD WASTE INDEX,REPORT 2021، United Nations Environment Programme

.رودمیهدربهجهاندرشدهتولیدغذاییموادکلازیک سوم ازبیش

ضایعات غذا در جهان چقدر است ؟

 .کندتغذیهرانفرمیلیون 30ازبیشساالنهمی تواندبریتانیاغذاییضایعاتکلکهمی شودزدهتخمین،The Grocerگزارشطبق

چکار کنیم برای 
کاهش ضایعات 
؟در مدیریت 

تولید و بازار چه 
راهکارهایی 

هست ؟



ضایعات محصوالت کشاورزي ایران  چقدر است ؟

اصلیراهبردکشاورزیمحصوالتضایعاتکاهش:ماخذ
آموزشتحقیقات،سازمانغذایی،امنیتارتقاءدر

ترویجوکشاورزی

این همه ضایعات؟ 
مدیریت تولید و 

!!بازار ناکارآمد



22کشور عضو سازمان جهانی تجارت می باشند که 164کشور جهان  195از 2016تا سال 
بالروسالجزایر، آندورا، آذربایجان، باهاما  ،: کشورهاي ناظر عبارتند از . کشور ناظر می باشند

بنانبوتان، بوسنی و هرزگوین، کومور، گینه استوایی، اتیوپی، واتیکان، ایران، عراق، ل
، ازبکستانلسته-لیبی ، سائوتومه و پرینسیپ ،صربستان ، سومالی ، سودان، سوریه، تیمور

پیوستن 
WTO به
ایجاب 
است نه 
انتخاب 

در صورت آمادگی و 
بسترسازي مناسب جهت

کاهش اثرات منفی، 
استفاده مطلوب از نقاط
قوت و فرصتها و تبدیل 

تهدیدها به فرصتها



.شدپذیرفتهجهانیتجارتسازمانناظرعضوعنوانبه2005سالدرایران❑
.ودنمجهانیتجارتسازماندبیرخانهتقدیمخودراتجاريرژیمگزارشمتن1۳۸۸سالدرایران❑
شاملکهسئواالتاول،سريجهانیتجارتسازماناعضايبینتوزیعوتجاريرژیمارائهازپس❑

.گشتارسال1۳۸۸اسفنددرایرانبازرگانیوزارتبهمی باشدسئوال۷00
.استشدهانجامایرانتجاريرژیمرسانیروزبهحاضرحالدر❑

بازار یکی از اقدامات اساسی براي الحاق به سازمان جهانی تجارت، دستیابی به مزیت رقابتی در
.داخلی و جهانی است 

ایران و سازمان جهانی تجارت



چرا بازار محصوالت کشاورزي مهم است ؟

وعموضبهکهنمایدمیطلبکشاورزيمحصوالتخاصویژگیهايدلیلبه•

بازارعموضوبهعرضهزنجیرهازبخشیکه(مصرفتامزرعهاز)عرضهزنجیره

:شودايویژهتوجهگرددمیبرآنمدیریتو

هدوردرکهاستآنکشاورزيمحصوالتویژگی هايازیکی:بودنفصلی•

.می گیردانجامطوالنیزماندرآنانمصرفاماشده،تولیدکوتاه

سریعلیخیبایدصنعتیمحصوالتبرخالفکشاورزيمحصوالت:پذیريفساد•

. شوندعرضهبازاربهوبرداشت

.استآن هازیادحجمکشاورزيمحصوالتویژگی هايازیکی:زیادحجم•



فرآیند سیستمی
ر تعیین راهبردها د
:بخش کشاورزي
ید نقش مدیریت تول

و بازار  
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با عنوان تحلیل زنجیره ارزش201۳فائو در گزارش خود در سال مدیریت تولید و بازار در زنجیره ارزش
ه شرح گذاري ، شاکله اصلی یک زنجیره ارزش را ببراي سیاست

: کندزیر ترسیم می

لقهحهر)آنکارکردهایوروابطوحلقههراجزایوبازیگرانشناسایی(١
.(کندبازیرادوهریاعرضهیاتقاضانقشتواندمی

وراییکاوتحلیلزنجیرهازحلقههرهایهزینهوافزودهارزششناسایی(٢
.آنپذیریرقابت

.روپیشهایفرصتوتنگناهاومشکالتشناسایی(٣
راهکارئهارابانهایتدروارزیابیشناسایی،موجودوضعیتفرآینداینبا
نائلغاییهدفبهتاشدهمدیریتارزشزنجیرهمناسب،هایاستراتژیو

.شود

تولید ، سالمت : شاخص هاي امنیت غذایی
غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادي
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مدیریت تولید چیست؟

مشخصیمقدارولیدتمنظوربهالزمتسهیالتوتولیدعواملونهاده هاوابزار،آالتماشینانسانی،نیرويتامینیعنیتولیدمدیریت
.ممکنهزینهحداقلباشدهخواستهباکیفیتومشخصزماندرمعینخدمتعرضهیاکاالاز

فرآیند تصمیم سازي ، برنامه ریزي ، هدایت ، کنترل،نظارت،ارزیابی  و ساماندهی : مدیریت تولید 

.استمنابعبهینهتخصیصومنابعازکارآمداستفادهوبهره وريافزایشمدیروظایف

سواالت  

(؟فرآوريوخاممحصول)شود؟تولیدچی•
؟شودتولیدویژکیهاییومشخصاتچهبا•
قیمتی؟چهباشود؟تولیدکسانیچهبراي•
؟شودتولیدمکانیوزمانیچه،درمیزانچهبه•
است؟نیازچهبهتولیدبراي•
وینتد)(مخاطراتوبحران هابرتاکیدبا)کدامند؟تولیدبرموثربیرونیودورنیعوامل•

(مسالهدرخت
دارد؟محیطیزیستواجتماعیاقتصادي،فنی،توجیهتولیدآیا•
(...وانکیب،مالی،پولیارزي،،تجاري،حمایتی)چیست؟تولیدبردولتتاثیرگذارسیاستهاي•

کدامند؟مناسبترینو
(جهانیبازار-تقاضا–محیطیزیستمالحظات-منظرمنابعاز)می گوید؟چهتولیدآینده نگري•
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مدیریت تولید چیست؟

(تولید پایداراستراتژي)تعیین و ترسیم کلی نقشه راه براي تولید محصول با کیفیت و مطابق خواسته و سلیقه مشتري -1
تحقیق در بازار و شناخت ساختار بازار-2
جمع آوري اطالعات از رقبا در مورد نحوه توسعه محصول -۳
روشبررسی نقاط قوت و ضعف محصول ارائه شده در بازار و تالش در راستاي بهبود هر چه بیشتر محصول و افزایش ف-4
.آن وجود دارد شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر نسبت به آنچه تقاضاي بیشتري براي-5
.ایده پردازي براي ارائه محصول جدید نیز بر عهده بخش مدیریت تولید است-6
.  بازخورد گرفتن از مشتري، که نیازمند زمان بندي دقیق و ابزار تحقیقاتی می باشد-۷
بازتاب صداي مشتري -۸
اي مشتریان ایجاد یک مسیر و استراتژي مشخص که شامل برنامه هاي تولیدي، تحلیل هاي رقابتی و همچنین شناخت نیازه-9

.ی دهدکه به صورت یک فرآیند کلی و مشخص در آمده و با پیگیري مداوم، شانس موفقیت را در این مسیر افزایش م. است
مناسب براي مدیریت چرخه عمر محصول نیز بر عهده مدیریت تولید است به این معنا که این شخص تعیین می کند که وقت-10

.  ارتقا محصول مذکور و یا حتی حذف محصول از چرخه تولید چه زمانی می باشد
ان قرار گرفته است اصالح پیش بینی صورت گرفته، به این معنا که بین پیش بینی محصول و آنچه واقعا مورد تقاضاي مشتری-11

ت که نمی توان تحلیل بازار نیز از فاکتورهاي مهمی اس. ارتباطی برقرار کند، تفاوت ها را سنجیده و در راستاي بهبود آن عمل کند
.از اهمیت آن غافل شد

برنامه ریزي براي کمک به توسعه خط تولید-12
و اطالعات( حسابداري و اقتصادي)ایجاد سیستم تعیین  قیمت تمام شده -1۳

اقدامات  
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مدیریت بازار چیست؟

بازارمفهوم

آیدبوجودربازااینکهبراي.استمعینزمانیکدرخدماتوکاالمبادلهمنظوربهفروشندگانوخریدارانبینارتباطبرقراريبرايمکانی
:استالزم

.باشدداشتهوجودمبادلهبرايخدماتیاکاالوفروشندهخریدار،❑

.باشدداشتهوجودمبادلهبرايتواناییوتمایلفروشندگانوخریدارانطرفاز❑

کاربازاروسرمایهبازار،پولبازارکاال،بازارمثلداردوجودمتفاوتیبازارهاياقتصاددر❑

انحصاريرقابتانحصاري،،رقابتیقبیلازدارندمتفاوتیساختاربازارها❑

کارکرد بازار
.استقیمتتعیینبازاروظیفه❑

.داردتخصیص دهندگینقشقیمت❑

ی تولید شود؟ این بازار است که تعیین می کند چه کاالیی تولید شود؟به چه میزان تولید شود ؟چگونه تولید شود و براي چه کس
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مدیریت بازار چیست؟

دخالت های دولت  در بازار  

ه          با هدف تنظیم بازار چگون

می تواند باشد ؟

دماتخوکاالهاتولیدعرصهبهدولتمستقیمورود:غیربازاري
مستقیمغیرومستقیم:بازاري
یانوعممرافعالیتهابرخیکهمقرراتوقوانیناعمال:مستقیم
.کندمیمحدود

نهاییيکاالخریدیاوقیمتهادردستکاريطریقاز:غیرمستقیم
یارانهمالیات،،تعرفهمثل:بازاراز

تغییر رفتار عامالن اقتصادي : اولین و اصلی ترین گام 

قاچاقواحتکار:سوداگرانهرفتاردرتغییر:اقتصادیعامالنرفتارتغییر



17

مدیریت بازار چیست؟

(قیمتوتقاضاوعرضه)بازارهايمولفهشناخت-1

آنبنديتقسیموبازارساختارشناسایی-2

(مسالهدرختتدوین)(غیرمستقیمومستقیم)بازاربرموثرعواملشناسایی-۳

ایرانجایگاهوجهانیبازارشناخت-4

هدفبازارهايشناسایی-5

(غیرمستقیمومستقیم)بازاربخشدردولتسیاستهاي-6

بازارنگريآیندهواندازچشم-۷

پایدارتوسعهاصولاساسبر(خارجیوداخلی)بازارتوسعهاستراتژيتدوین-۸

اقدامات  
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سوال از تولید ؟

بهتوجهبامیزاناینآیا.استیافتهافزایشکلتولیدمیزاندرصد4۳حدوددر1۳9۷تا1۳92سالهايطی
هايهزینه)شدهرعایتمحیطیزیستمالحظاتآیا؟شدهتولیدتقاضاحسببرآیا؟استبودهبهینهمنابعتخصیص

......بود؟خواهدکجاوچقدرروندادامه؟(بیرونی
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سوال از تولید ؟

نوساندالیل؟(جانماییویابیمکان)است؟بودهدرستسرزمینآمایشومنابعبهتوجهباتولیدمکانیتخصیص
.....است؟بودهچهمنطقهواستانحسببرتولیدي
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سوال از بازار ؟

چهبهکنندهمصرفمشخصاتحسببرتقاضا.استشدهاضافهکیلوگرم۳.6میزان1۳9۷تا1۳92سالهايطی
همسعاملکداموچیستتقاضابرموثرعوامل؟چیستتقاضاهايکشش؟(...ودرآمدسن،)استبودهمیزان

......؟چیستآیندهبینیپیش؟داردبیشتري
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سوال از بازار ؟

یبازاریابسودحاشیه
هرسهم؟استچقدر
بازارعواملازکدام
چقدراست؟چقدر
کارآمدزنجیرهباشد
.....؟است

عمدهقیمتنسبت
خردهبهفروشی
سالدرکفالفروشی

قیمتمیدهدنشان9۷
25فروشیخرده
هعمدازبیشتردرصد

.استفروشی
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صنایعچهبهیازنآیندهدر؟استگرفتهصورتبهینهیابیمکان؟هستتولیدوبازارنیازبامتناسبفرآوريظرفیت
.......چرا؟واستفرآوري

سوال از زنجیره ؟



مفهوم بازار

وکاالدلهمبامنظوربهفروشندگانوخریدارانبینارتباطبرقراريبرايمکانی
:استالزمآیدبوجودبازاراینکهبراي.استمعینزمانیکدرخدمات

.باشدداشتهوجودمبادلهبرايخدماتیاکاالوفروشندهخریدار،➢
تهداشوجودمبادلهبرايتواناییوتمایلفروشندگانوخریدارانطرفاز➢

.باشد
بازار،پولبازارکاال،بازارمثلداردوجودمتفاوتیبازارهاياقتصاددر➢

کاربازاروسرمایه
اريانحصرقابتانحصاري،،رقابتیقبیلازدارندمتفاوتیساختاربازارها➢



کارکرد بازار

.استقیمتتعیینبازاروظیفه❑

.داردتخصیص دهندگینقشقیمت❑

ود ؟چگونه این بازار است که تعیین می کند چه کاالیی تولید شود؟به چه میزان تولید ش

تولید شود و براي چه کسی تولید شود؟ 



عرضه و تقاضاي بازار

.شودريخریدادورههردرعواملسایروقیمتبهتوجهباکهاستخدمتییاکاالمقدارتقاضا❑

ولیریمدانیاززیاديخدماتوکاالهابهما.استمتفاوتنیازباتقاضاکهداشتتوجهباید❑
بهبدیلتعواملسایرودرآمد،قیمتبهتوجهبانیازهاازبعضی.نکنیمتقاضااستممکن
.شوندمیتقاضا

االهاکسایرقیمت،درآمد،کاالقیمتبهبستگیفردهرتوسطهرکاالازتقاضامقدار❑
.دارددیگرعواملازبسیاريوقیمتیانتظارات،تبلیغات،سلیقهو،ترجیحات

بهگاههابنعواملسایربودنثابتومعینقیمتازاءبهکهاستخدمتییاکاالمقدارعرضه❑
هايهزینه،هاکاالسایرقیمت،کاالقیمتبهبستگیبنگاههاعرضهمقدار.کندمیارائهبازار
.دارددیگرعواملازبسیاريوانتظارات،تولیدتکنولوژي،تولید



تنظیم بازار چیست؟

اربازاصلیعواملازحمایتجهتکهاستسیاستهاییومقرراتازايمجموعهشامل•
(قیمتودارمق)بازاراصلیمتغیرهايکنترلبرايو(کنندگانمصرفوتولیدکنندگان)

عرضهارسازوکدردخالتیعنیبازارتنظیمدیگر،عبارتبه.شودمیاعمالدولتتوسط
.تقاضاو

تقاضا قیمت عرضه

افزایش رقابت و رقابت پذیري 
ید به نفع تول)جلوگیري از نوسانات قیمت 

(کننده یا مصرف کننده 

ن داد 
برو



شد ؟دخالت های دولت  در بازار  با هدف تنظیم بازار چگونه می تواند با

خدماتوکاالهاتولیدعرصهبهدولتمستقیمورود:غیربازاري•
مستقیمغیرومستقیم:بازاري•
.کندمیمحدودیاممنوعرافعالیتهابرخیکهمقرراتوقوانیناعمال:مستقیم•
،تعرفهلمث:بازارازنهاییکااليخریدیاوقیمتهادردستکاريطریقاز:غیرمستقیم•

یارانهمالیات،
قاچاقواحتکار:سوداگرانهرفتاردرتغییر:اقتصادیعامالنرفتارتغییر•

تغییر رفتار عامالن اقتصادي : اولین و اصلی ترین گام 



لزوم دخالت دولت ها در اقتصاد

نظارتوترلکنتوزیع،چگونگیبرنظارتنیزوعمومیکاالهايتولیدمنظوربهیکسوازدولت ها❑

.می کننددخالتاقتصاددردارندمنفییاوخارجیاثراتکهکاالهاییبهینهتولیدبر

:دمانناقتصادياهدافبهدستیابیمنظوربهدولتهادومجهانیجنگازپسدیگرسوياز❑

کاملاشتغال❑

اقتصاديرشد❑

قیمت هاثبات❑

ملیپولارزشحفظ❑

.می کننددخالتاقتصاددر❑

عوامل شکست بازار 
غیررقابتیبازارهاي-1
دتولی)عمومیکاالهاي-2
(مصرفو

بیرونیوخارجیآثار-۳
ناکافیاطالعات-4



رد ؟به چه عواملی بستگی دا( اندازه و میزان )دخالت دولت در بازار

مردمانتظاراتمیزانونوع•

مردمبادولتارتباطنوعواندازه•

نهادمردمسازمانهايومردمیهايتشکل•

(سیاسیهايرقابت)سیاسیقدرتوسیاسیاحزاب•



اديکارکرد نظام اقتص: تعادل پایدار

.دمی باشآندرپایدارتعادلبرقرارياقتصادينظامهرهدفاولینشایدومهمترین❑

،(مقداروقیمت)اصلیمتغیرهاينوساناتکاهشیاکنترلبهمربوطنظامیکدرتعادل

.استشدهتعیینمحدوده هايدر

تصاداقنظام هايدرحتی.می شوددنبالاقتصادينظام هايوکشورهاتمامدرتعادلاین❑

دخالتهباقداماصلیمتغیرهاينوسانازجلوگیريبرايمواقعبعضیدردولتنیزآزاد

.می کندتنظیمی سیاست هاياجرايوبازاردر



آناصليوظيفهکهاستمديريتدانشمهمهايشاخهازيکيبازارمديريتوبازاريابي

.باشدميمنابعمبادلهفرايندطريقازآنهارفعوانسانيهايخواستهونيازهاشناخت

ازارتعریف بازاریابی و مدیریت ب

اانسانهروزافزونهايخواستهباالخصونيازهاافزايش-1

منابعکمبود-2

ضرورت بازاریابی 



آنکردنانبارونقلوحملکاال،فروشوخریدمثلفعالیتهاییانجامیعنیبازاریابی

تانندهتولیدکازراخدماتیاکاالهاجریانکهشودمیاطالقبازرگانیفعالیتهایازایمجموعهبهبازاریابی

.کندمیهدایتآننهاییکنندهاستفادهیاکنندهمصرف

گران،دیبافایدهوکاالمبادلهوتولیدطریقازگروهها،وافرادآنطیکهفرایندیازاستعبارتبازاریابی

.کنندمیتامینراخودنیازهایوهاخواسته

بیمه،تولید،،طراحی، تدارکاتتحقیقاتی،فعالیتهایازوسیعیطیفمعنیبهپیشرفتهبازرگانیدربازاریابی

بستهشتری،مشناساییفروش،عواملتعیینقیمت،تعیینمصرف،برایسازیآمادهانبارداری،کیفیت،کنترل

رایکنزدودورکنندگانمصرفبهکاالوانتقالتوزیعکهطوریبهاستفروشازپسخدماتوفروشبندی،

.نمایدتسهیل

یتعاریف بازاریاب



بازیگران زنجیره ارزش و بازاریابی 
ی

یاب
ار

از
ب



نياز

خواسته

تقاضا
کاال

مبادله

معامله

بازار

مفاهيم اساسي بازاريابي



تعریف نیاز 

.شودمياحساسفردتوسطکهاستکمبودينياز

بودهانساندلخواههايمطلوبيتونيازهاارضاءکيفيتبيانگرهاخواسته
خواستهبهنيلبرايفردتالشوکوششازايعمدهبخشواقعدرو

اناتامکبهدستيابيانتظاروطلبيتنوع.گيردميصورتاونامحدودهاي
.استانسانهايخواستهازناشيزندگيسطحبردنباالورفاهي

هخواستونیازتفاوت

خواسته

بهفرديخواستهداردامکانکهاستايندرتقاضاوخواستهفرق

اههمرپولباکهحاليدرباشدچلوکبابگرسنگي،نيازرفعمنظور

رتقدبهتوجهبانهايتاًوداردراساندويچيکخريدتواناييفقطخود

مي کندانتخابخريدبرايراساندويچآن،ازحاصلهرضايتوخريد

وشدهمحسوبتقاضاعملعنوانبهساندويچخريدعملايناثردرکه

.آيدنميحساببهچلوکبابخواسته

هر شيء، يا چيزي که توسط شخص معين و يا موسسه اي توليد 
شده و قادر باشد نيازهاي فردي و يا جمعي مصرف کنندگان را 

(کاال و خدمات.)برآورده سازد، کاال ناميده مي شود

کاال 

وخريدمورددرخودنيازهايارضايبرايمردمکههنگامي
صورتمبادلهعملمي کننداتخاذراتصميميکاالفروش

.گيردمي

مبادله

معاملهيکرود،ميشماربهبازاريابيگيرياندازهواحدمعامله
ياوپوليصورتبهمعامله.استطرفينبينکاالستدودادشامل

:ازعبارتستمعاملهشرايط.استپاياپاي

معامله

ارزشباخدمتياکاالدوحداقلوجود-الف

مبادلهبرايتوافقموردشرايط-ب

مبادلهبرايتوافقموردمکانوزمان-ج



انواع بازار

کاملرقابتبازار-1

کاملانحصاربازار-2

انحصاريرقابت-۳

چندجانبهانحصاربازار-4

معامالتبهنسبتآنهاازيکهرمعاملهلذاواستزيادبسيارفروشندهوخريدارتعداد-
.استناچيزخيليبازارکل

نقشيمتقيتعييندرتنهاييبهتوانندنمييعنيپذيرند،قيمتفروشندگانوخريداران-
.باشندداشته

ميراحتيبهايتقاضاکنندهياکنندهعرضههرواستآزادبازاراينبهخروجوورود-
.شوندخارجآنازياوشدهبازاراينواردتواند

وبازاروضعازافرادوداردقرارهمگاناختياردروسيعطوربهبازارايندراطالعات-
.دارندراالزموکافياطالعاتقيمتها

بهنسبتبرتريهيچوبودههمگنومتحدالشکليکسان،بازاردرشدهعرضهکاالهاي-
.ندارندهم

سودازبيشسوديبلندمدتدرايموسسههيچفوقشرايطبهتوجهبانهايتدرو-
.آوردنميدستبهبازاردرمتعارفومعمول

بازار رقابت کامل  



درکهنامندميکاملانحصاراصطالحاًرابازاري
وجودبازاردرفروشندهياتوليدکنندهيکآن

خودوانحصاريممتازموقعيتجهتبهودارد
ازبيشسوديتوانندميهمدرازمدتدرحتي

.دهدميتغييرراقيمت.کندکسبمعمولاندازه

بازار انحصار کامل  

کهاستامروزيبازارهايغالبصورتبازاراين
صورتبهنهوهستندکاملرقابتبصورتنه

.دارندبينابينوضعيعنيکامل،انحصار

بازار رقابت  انحصاری

میاطالقوضعیتیبهجانبهچندانحصار
تقاضایفروشندهچندیادوکهشود
وتبانی)کنندمیارضاءراخریدارانبوه

.(سودبهدستیابیبرایهمکاری

بازار انحصار چند جانبه



ارتقسیم بندي  باز

مزایا

يبازاريابوتبليغاتهايبودجهتخصيص-الف

بازارازبخشهربرايمناسب

درپسندمشتريوالزمتغييراتايجاد-ب

توليديمحصوالت

هبرنامتنظيموبخشهردررقبادقيقشناخت-ج
آنانحذفجهتتبليغاتوبازاريابيمناسبهاي

بازارسهمگسترشحداقلياو

باکوچکتر هایبخشیاگروه هابهبالقوهمشتریانکردنتقسیمفرایندبازارتقسیم بندییابازاربخش بندی
دارایکهمی شودتشکیلمشتریانیازبازارازبخشهرترتیب،اینبه.استمشخصویژگی های
.می دهندنشانمشابهیواکنشبازاریابیاستراتژی هایبهوهستندمشترکیخصوصیات

استراتژیمهمهایزیرمجموعهازیکیعنوانبهبازاربندیبخش
یمدهقرارهدفرابازارازهاییبخشتامی کندکمکمابهبازاریابی،

.باشندهمسومامجموعههایاستراتژیباوبودهسودآورکه
سوداحتماالً یادارندکمترسودآوریکهبازارازهاییبخشحذف

.استبازاربندیبخشمهمدستاوردهایازداشت،نخواهند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C


متغیرهاي اصلی تقسیم بازار و اجزاء تشکیل دهنده آن

اجزاء تشکيل دهندهنوع متغير

:جغرافيايي( 1
منطقه جغرافيايي-
جمعيت شهر-
تراکم جمعيت-
آب و هوا-

...کويري، کوهستاني، جنگلي، ساحلي، شرقي، غربي، شمالي، جنوبي و
و الي آخر99999تا 50000-49999تا 15000–14999تا 5000-نفر5000کمتر از 

روستايي-حومه شهري-شهري
معتدل-گرمسير-سردسير

:جمعيتي( 2
سن-
جنسيت-
تعداد افراد خانوار-
وضعيت افراد خانواده-

ميزان درآمد

نوع شغل
ميزان تحصيالت

دين
مذهب

نژاد
مليت

سال به باال65سال، 64تا 50سال، 49تا 35سال، 34تا 21-سال20تا 15-سال14تا 7-سال7زير 
مرد-زن

نفر به باال7-نفر6تا 5-نفر4تا 3-نفر2تا 1
د، جوان مجرد، جوان متاهل بدون فرزند، جوان متاهل داراي يک فرزند کوچک، جوان متاهل داراي چند فرزند، مسن متاهل بدون فرزن

...مسن متاهل داراي فرزند و
ريال به باال2000000ريال و 2000000تا 1500001-ريال1500000تا 1000001-ريال100000تا 600001-ريال600000تا 300000-ريال300000کمتراز 

دانشجو، مدير، بيکار، خانه دار، کشاورز وغيرهکارمند، کارگر، بازاري،
بيسواد، ابتدايي، سيکل، زيرديپلم، ديپلمه، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دکتري

..مسلمان، مسيحي، يهودي، زرتشتي و
..شيعه، سني، کاتوليک، پروتستان و

...کرد، فارس، عرب وترک،
...ايراني، فرانسوي، آلماني، انگليسي و

:رواني( 3
طبقه اجتماعي-
سبک زندگي-
نوع شخصيت-

طبقه پايين، متوسط به پايين، متوسط، متوسط به باال، طبقه باال
...معتقد، موفق، کوشا و

مستبد، جاه طلب، مقيد، اجتماعي، خيرخواه
:رفتاري( 4
اوقات خريد-
مزاياي مورد انتظار-
هوضعيت مصرف کنند-
ميزان مصرف-
ميزان وفاداري-

...دائمي، گهگاه، سالي يکبار و
کيفيت باال، قيمت پايين، ضمانت الزم، ارائه خدمات بعد از فروش، زيبا و شيک بودن 

.استفاده نمي کند، قبالً استفاده مي نموده، براي اولين بار استفاده ميکند، استفاده کننده دائمي استاصالً
خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد

صفر، کم، متوسط، شديد، وفادار مطلق



عوامل موثر بر خرید کاال

کاالتجاریمعروفیتوبرند-

اندازهوابعاد-

کیفیت-

شکل-

رنگوطرح-

گارانتی-

فروشازپسخدمات-

خریدتسهیالت-

نقلوحمل-

تحویلشرایط-

عوامل فرهنگي

فرهنگ

خرده فرهنگ

طبقه اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل روانی

انگيزش

درک

يادگيري

باورها و عقايد
عکس العمل 
خريدار

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

محرکهاي 
محيطي

محصول 

قيمت

مکان توزيع

پيشبرد فروش

محرکهاي 
بازاريابي

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

فرهنگي

صفات و 
ويژگيهاي مصرف

کننده

جعبه سياه مشتري

فرايند 
گيريتصميم

عکس العمل خريدار

انتخاب محصول

انتخاب نامي خاص

انتخاب فروشنده

انتخاب وقت خريد

تعيين مبلغ خريد

فرآیند رفتار مصرف کننده



محرک هاي بازاریابی 

:بازاریابی(آمیخته های)محرکهای
که،(product)محصولشامل
هبمتعلقویژگیهایوصفاتهمان
باشد، قیمتمیمحصولوکاالخود

(price)،توزیعمکان(place)و
که(promotion)فروشپیشبرد

هایآمیزهیاآمیخته هاعنوانتحت
(4p)پیچهاربهکهبازاریابی

.هستندمشهوربازاریابی



تجاري سازي چیست؟

فرایندازعبارتستتجاری سازی
روشیاجدیدمحصولیکمعرفی

تجارت،عالمبهجدیدتولیدی
روشیامحصولآنکهطوری
.شدبادسترسیقابلبازاردرجدید
بارابطهدراغلبتجاری سازیکلمه
انبوهبازارهایبهمحصولورود

رداینحالبا.می کندپیدامصداق
ازایدهانتقالمواقعبرخی

زنیمحدودبازارهایبهآزمایشگاه
قرارتجاری سازیمفهومذیل

.کاتلرفیلیپ.می گیرد

وفعالیت هاشاملجدیدمحصولتوسعهفرآیند
ورودتاایدهایجادمرحلهازکهاستتصمیماتی

اغلببرای.می گیردبردررابازاربهمحصول
عموماً وباشندنوآورمی خواهندکهشرکت هایی

ند،می کنفعالیتجدیدمحصولتوسعهزمینهدر
محصولتوسعهفرایندیکایجادشروع،نقطه

.می باشدآندربازنگرییاجدید

https://parsmodir.com/db/marketing/npdprocess.php
https://parsmodir.com/db/marketing/npdperf.php


ياصول و ضوابط تجاري ساز

فرآیند تجاری سازی

ایدهتولید❑

شدهتولیدایدهارزشیابی❑

آنکردنکاربردیچگونگیبررسیوایدهتوسعه❑

کاالتجاریتحلیل❑

بازارسنجش❑

اجراییوفنیهایجنبهبررسی❑

شدنتجاری❑



فرآیند تجاری سازی

:شوندمیتولیدزیرهایروشازیکیبهنوینهایایدهمعموال

گوناگونجوامعدرکنندگانمصرفنیازهایبررسی▪

تجاریمهمرقبایکاالهایبررسی▪

نوایفناوریهرصدبرایتجاریوصنعتیهاینمایشگاهازبازدید▪

رقیبتولیدیمراکزازبازدید▪

موفقدانشگاهیپژوهشگرانونخبگانجذب▪

تولید ایده

Id
ea G

en
eratio

n
ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

:شودمیمحققزیرسؤاالتبهپاسخباایدهارزیابی

مصرفبازاردرجدیدکاالیازکنندهمصرفاستقبالمیزان▪

بازارازسهماختصاصمیزان▪

کاالفروشروند▪

دستگاهصرفهبهتولیدوساختامکان▪

کاالاینعرضهقبالدررقباالعملعکس▪

کاالسودآوریمیزان▪

ارزشیابی ایده تولید شده

Id
ea S

creen
in

g

ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

:ازعبارتندکهشوندمیمطرحبازاریابیمهمنکاتمرحلهایندر

کاالبرایهدفبازارخصوصیات▪

سازدمیبرآوردهکنندهمصرفازکاالاینکهنیازهایی▪

کاالمقابلدرکنندهمصرفالعملعکس▪

هزینهکمترینباکاالتولیدچگونگی▪

توسعه ایده

Id
ea D

ev
elo

p
m

en
t

ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

ولیدتازقبلاقتصادیبنگاهکهاستآنتجاریتحلیلازمنظور

ترینمناسبکهببردپینکتهاینبهآماریهایبررسیطریقاز

وده،بمقدارچهیاتعدادچهمرحلهنخستیندرکاالتولیدمیزان

.استچقدرآنسودآوریوتولیدسربهسرنقطه

التحلیل تجاری کا

B
u
sin

ess A
n

aly
sis

ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

فادهاستنحوهوشدهتهیهکاالازفیزیکیمدلیکمرحلهایندر

برایهمافزارینرمنمونهاستممکن.شودمیبررسیآناز

کهاستآنمرحلهاینازهدفنهایتدر.شودتهیهنظرخواهی

مصرفرنظانبوه،تولیدازپیشبتواندکنندهتولیدامکانحددر

.نمایدبررسیوسنجیدهراکنندگان

بازارسنجی

M
ark

et A
n

aly
sis

ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

:گیرندمیقرارتوجهموردزیرنکاتمرحلهایندر

هایافتهسازیتجاریبراینیازمورداعتباربرآورد▪

کاالشناساندنبرایتبلیغیموادتهیه▪

کاالساختبرنامهتدوین▪

کاالعرضهوتولیدبراینیازموردتشکیالت▪

لجستیکیامور▪

جنبه های فنی و اجرایی

T
ech

n
ical A

sp
ects

ياصول و ضوابط تجاري ساز



فرآیند تجاری سازی

:باشدزیرشرایطدارایکهشودمیمحسوبآلایدهتجارینظرازایایده

.باشدنداشتهنیاززیادیاولیهگذاریسرمایهبه▪

.باشدتقریبیمحاسبهقابلآنبازارحجم▪

.باشدمحسوسکامالخدماتیاکاالبهبازارنیاز▪

.باشددسترسدرکامالآننیازمورداولیهمواد▪

.باشدنداشتهنیازدولتیمقرراتتدوینبهآنازاستفاده▪

.باشدنداشتهانسانینیرویبهزیادینیازآنعرضهوتولید▪

.کنندآنخریدبهاقدامدفعاتبهخریداران▪

برخوردارینهزمایندرمناسبیامتیازاتیامالیاتیمعافیتازاندیشهکنندهتولیدیاکنندهابداع▪

.شود

.باشدنداشتهگستردهتوزیعشبکهایجادبهنیازی▪

.باشدنداشتهخطریهیچآنکاربرد▪

تجاری شدن

C
o
m

m
ercializatio

n
ياصول و ضوابط تجاري ساز



مشکالت مدیریت بازار محصوالت کشاورزي ایران
عنکبوتیتارقضیه❑
.استتردهگسبسیاردارندقرارتضمینیقیمتسیاستدرکهمحصوالتیشمولدامنه❑
.نداردوجودکاراصورتبهسیاستایناجرايبرايمناسبامکاناتوساختار❑
واقعیتولیدهزینهباتضمینیهايقیمتتناسبعدم❑
محصولسازيذخیرهوخریدامکاناتبودنناکافی❑
قیمتهربهمحصولفروشبهاجباروکشاورزانپایینمالیتوان❑
کارآمدوقويهايتشکلوهااتحادیهبودنناکافی❑
رقابتیمزیتبهناکافیتوجه❑
انبارداريونقلوحملضعف❑
آنگرانیوبنديبستهضعف❑
کشاورزيمحصوالتاغلببرايتجارينشاننداشتن❑

دالیل 
روزمرگی 



کشاورزيبخشدرخارجیوداخلیبازاریابیايحرفهکارنیرويکمبود❑
کشاورزيمحصوالتگذاريقیمتونابجادخالتهاي❑
وارداتنامناسبمدیریت❑
کشاورزيهايدادهپایگاهورسانیاطالعنظامضعف❑
بازاردررانتوانحصاروجود❑
بازارحاشیهبودنگسترده❑
کشاورزيمحصوالتبازاریابیوبازارنظاماطالعاتنبود❑
محصولعرضهزنجیرهفرآینددرمناسبفناوريناکافیبکارگیري❑
بازاریابیدرکنندگانتولیدناکافیمشارکت❑

محصولهرصادراتتوسعهوعرضهزنجیرهمدیریتبرايمناسباستراتژينبود-1
ربیتجونظريمفاهیماساسبرمحصولعرصهزنجیرهگیريشکلوساماندهیعدم-2
کشاورزيبخشدرخوبحکمرانیبودنناکافی-۳

ت 
عل



.نیستحکومتحکمرانی،❑
نهادهايورسمیاقتدارازخارجوداخلدرقدرتکهسازدمیمشخصمفهوم،یکعنوانبهحکمرانی❑

.داردوجودحکومت
.مدنیجامعهوخصوصیبخشحکومت،:شودمیشاملرابازیگرانازاصلیگروهسهحکمرانیغالباً،❑
ازتعداديبینپیچیدهروابطبهتوجهباتصمیماتکهسازدمیمشخصوداردتأکید«فرآیند»برحکمرانی❑

.شوندمیگرفتهمتفاوتسالیقواولویتهابابازیگران
کندمیبرقرارمتضادورقیبسالیقواولویتهابینراتوافقیحکمرانی،❑
الیتهايفعتولید،کهزیراداردخوبحکمرانیبهالتزامدولتکشاورزي،محصوالتبازارمدیریتخصوصدر❑

ردمیمتشکلهايوخصوصیبخشتوسطغیرهوفرآوري،نقلوحملواردات،وفروش،صادراتوبازاریابی
.ندکمیطلببازارمدیریتدرراآنانمنافعحفظوذینفعانفعالمشارکترواینازوگیردمیشکل

خوب حکمرانی
چیست



نهادهایبینروابطتوصیفبرایاکوسیستمواژه
رفمصکنندگان،توزیعکنندگان،تولید)اقتصادی

قابترطریقازکه(غیرهودولتیسازمان هایکنندگان،
راخدماتیامحصولیکتوزیعوایجادهمکاری،یا

.می دهندانجام

خگویی، مشارکت، اجماع، مسئولیت پذیري، شفافیت، پاس
لع اثربخشی، انصاف و پیروي از حکومت قانون، هشت ض

.یک حاکمیت خوبند

حاکمیت ، دولت ، بخش غیردولتی ، بخش 
بخش اول ، دوم و سوم )خصوصی و مردم

(اقتصاد

ویپذیررقابتمنظوربهزنجیرههوشمندمدیریت
کارآمدی

یتمدیردرخوبحکمرانیالگویسازیپیاده❑
کشاورزیمحصوالتارزشزنجیرههوشمند

،تعامل،ارتباطاتوروابطوظایف،ونقش ها)
،قانون مداریشفافیت،رفتاری،الگوهای
(...وپاسخگوییوپذیریمسوولیتومشارکت

اطالعاتوداده هاهوشمندمدیریتسامانه❑
پردازشازحاصلنتایجوخامورودي هاي)

زيساتصمیمبهکمکمنظوربه(خامداده هاي

حسطبهراکاالیاخدمتیکارائه دهندگان❑
ازکهطوريبهدادارتقاراهبرديشریکیک

وارزشخلقبرايروپیشوموجودفرصتهاي
.شوداستفادهشدنوربهره

قانونیمتولیتعیینمنظوربهپیشنهادارائه❑
انذینفعمشارکتباآنساختارودولتیغیر



صادرات چیست؟
برکشورهاسایرمقصدبهکشوریکمرزهايازخدماتوکاالخروجمعنايبهصادرات❑

.ستمقصدومبدامقرراتوقوانیناساس
ولمحصبرايداخلی(تولید)عرضهمازادکهگیردمیشکلزمانیصادراتتئوريدر❑

(بالقوه)باشدداشتهوجود
صولمحبرايخارجیتقاضايکهرسدمیبالفعلبهبالقوهاززمانیداخلیعرضهمازاد❑

ورآمددسطحخارجی،کنندهمصرفسلیقهبامطابقمحصولیعنی.باشدداشتهوجود
نمیادراتصداخلیعرضهمازادهربنابراین.باشدبازارپسندوالمللیبیناستانداردهاي

.شود

تولید صادرات محور 
یعنی توجه به تقاضاي خارجی براي تولید

داخلی با محور صادراتی



دورصبهاقداموبودهبازرگانیوزارتمجوزیاوبازرگانیکارتدارايکهحقوقییاحقیقیشخصهربه
.شودمیاطالقصادرکنندهنمایدکاال

56

صادرکننده کیست؟

صادرات قطعی

صادرات مجدد

صادرات موقت

(SWAP)صادرات از طریق قرارداد 

ترانزیت خارجی

روشهاي انجام صادرات



صادرات قطعی

.کشورگمرکیقلمروازخارجدرمصرفیااستفادهفروش،منظوربهکشورگمرکیقلمروازکاالکردنخارج

قلمروشورکیکگمرکیقلمروطورکلیبه.گرددمیاجراطورکاملبهکشوریکگمرکیقانونآندرکهسرزمینییعنیکشورگمرکیقلمرو

.باشدمیآنهواییودریایی،زمینیفضايشاملکهاستآنملیوداخلی

57

صادرات مجدد
«اضافیتغییریافرآوريبدوناستشدهواردقبالًکهکاالهاییصدور»ازاستعبارت❑

آنکهبروطمشراست؛کردهتلقیمجددصادراتاست،شدهجغرافیاییقلمرويیاکشوریکواردقبالًکهراکاالهاییصدور«وبستر»فرهنگ❑

.باشدداشتهفروشیعمدهجنبه

ازدمجدصادراتچنانچه.گرددمیمستردپرداختیوجهمجددصدورهنگامبهاماشود؛میپرداختوروديحقوقکاالها،اینترخیصبراي❑

.بودنخواهدگمرکیحقوقپرداختمشمولگیرد،انجامگمرکحفاظتتحتانبارهايیاآزادمناطقبنادر،طریق

.شودنمیاطالق«مجددصادرات»عنوانشرایطیهیچتحتترانزیتیشبهیاترانزیتیکاالهايبه❑

قرارآنقلمرويدرکاالکهراکشوريتابعیتافراداینونیستشدهشناختههاآنصاحبیامالککههستنداقالمی«ترانزیتیشبهکاالهاي»❑

.نیستنددارااستگرفته



صادرات موقت

ازخارجدرريفرآووتکمیلتعمیر،ها،نمایشگاهدرنمایشوعرضهمنظوربهکشورگمرکیقلمروازکاالکردنخارجازاستعبارت

گمرکیقلمروداخلبهآنبازگرداندنسپسوکشورگمرکیقلمرو

شوندمیخارجکشورازموقتطوربهتعلیفبرایکههاییدام

58

ترانزیت خارجی

واردشورکمرزىنقطهیکازکشوریکخاکازعبور منظوربهخارجىکاالى.کشورسرزمینازخارجیکااليعبورازاستعبارت

نمیوبمحسقطعىصادراتووارداتجزءمى کندعبورکشورازترانزیتعنوانتحتکهکاالیى.شودخارجدیگرمرزىنقطهازو

عتابومى باشدگمرکىهزینه هاىپرداختمشمولاما.استمعافعوارضوبازرگانىسودگمرکى،حقوقپرداختازوشود

ترانزیتىکاالىصورتقراردادهاىیاودیگرکشورهاىبادولتترانزیتىقراردادهاىدراینکهمگربود،خواهدمبحثاینمقررات

.استشدهتعیینمربوطقراردادهاىدرکهبودخواهدمقرراتىهمانتابع



(SWAP)صادرات از طریق قرارداد 

ازاولکشوردرهکنندصادربادومکشوردرصادرکنندهتوافقوطرف؛یکازکنندهتامینبادومکشوردرصادرکنندهتوافقطبقحالتایندر
سومکشوردرواردکنندهبهدومکشوردرصادرکنندهطرفازنیزکنندهتامینودهدمیکاالخریداربهاولکشورکنندهصادردیگر،طرف

.دهدمیکاال

59



بازارابانتخوصادراتیبالقوهبازارهایشناسایی)خارجیبازارهایشناختیعنیبازاریابی.استصادراتانجامدرقدممهمترینواولین:بازاریابی-1
بینیهانمایشگاهدرشرکترسمی،آمارهایواطالعاتازاستفادهخریداران،بامذاکرهطریقازشناختاینبهدستیابیکهآنبهنفوذهایراهو(هدف

خدماتردموایندرکهمراکزیوالمللیبینموسساتازاستعالمهمچنینوبازرگانیهایاتاقوهاسفارتخانهدربازرگانیهایرایزنباتماسالمللی،
کاالمعرفیایبرتبلیغاتیهایروشازاستفادهوموردنظربازاردرآنهاقیمتوکیفیتورقیبکاالهایشناسائیهمچنین.استامکانپذیردهندمیارائه
.دارندصادرکنندهیکموفقیتدرمهمینقش

.دنمایارسالخریداربرایاستآنفروشندهوکاالمشخصاتحاویکهرافاکتورپیشیاپروفرمابایستیصادرکننده:فاکتورپیشصدور-2

.نمایدبندیبستهآمدهعملبهتوافقبامطابقوتهیهراکاالبایستیمرحلهایندرصادرکننده:بندیبستهوتدارک،تهیه-3

.کندمراجعهگذارینرخکمیسیونبهبایستیخودصادراتیکاالهایقیمتتعیینبرایصادرکننده:صادراتیقیمتتعیین-4

یاوزیکشاورصنعتی،هایوزارتخانهازراکاالصدورمجوزبایستیصادرکنندهبازاریابیازپس:ربطذیهایسازمانوهاارگانازصدورمجوزکسب-5
.شودمیصادرموردیمجوزهایخاصیکاالهایبرایفقطونداردمجوزبهنیازکاالهااغلبصدورحاضرحالدرولی.نمایدکسببازرگانی

وکاالارزیابیازپس.می گرددارائهگمرکبهوتنظیمصادراتییاخروجیاظهارنامهوشودمیحملگمرکبهکاالمرحلهایندر:گمرکبهکاالاظهار-6
.گرددمیاخذ(صادراتیپروانه)خروجیجوازهابستهکردنپلمپ

بهیدنرستاراکاالهمچنینومی کندامضاءحملقراردادالمللیبیننقلوحملمعتبرشرکت هایازیکیباصادرکننده:بیمهوحملقراردادعقد-7
.کندمیبیمهمقصد

.می شوددرصااستقرارگرفتهطرفینتوافقمواردکهموسساتیتوسطاستخریداردرخواستموردمعموالًکهگواهیاین:کاالبازرسیگواهیدریافت-8

بازرگانیاقاتوبرساندمحلبازرگانیاتاقتاییدبهوصادرراخودکاالیفروشفاکتوربایدمرحلهایندرصادرکننده:مبداگواهیاخذوفاکتورصدور-9
.نمودخواهدصادرراکاالمبدأگواهی

وگیریبارگمرکازراکاالوصادرحملبارنامهآنبراساسمزبورشرکتومیدهدتحویلنقلوحملشرکتبهراخروجیجوازصادرکننده:کاالارسال-10
.کندمیحملمقصدبه

مراحل انجام صادرات



تقوانین مرتبط با صادرا
کشوراقتصادیفعالینضرورینیازهایازیکی1401وارداتوصادراتمقرراتکتاب

ووارداتمقررات،وارداتتعرفهازآگاهیمنظوربه1401گمرکیتعرفهکتاب.می باشد
هیئتتاییدازپسسالهربازرگانی،سودواجراییآیین های،گمرکیتعرفه،صادرات
.می شودمنتشروچاپتدوین،وزیران

وصادراتبامرتبطمقرراتوقوانینجدیدترینشامل1401وارداتوصادراتمقرراتکتاب
تعرفه(فصلهشتونود)قسمتیکوبیستدرومی باشدایرانکشوردرکاالواردات
:استکردهمشخصزیرشرحبهراکشوربهوارداتیکاالهایانواعگمرکی

1372/7/4مصوبایرانوارداتوصادراتمقرراتقانون•
وارداتوصادراتمقرراتقانوناجراییآیین نامه•
اسالمیشورایمجلس1384/7/6مصوبمرزیمبادالتساماندهیقانون•
مرزیمبادالتساماندهیقانوناجراییآیین نامه•
مرزیهایبازارچهفهرست•
مرزنشینانتوسطوارداتیکاالهایفهرست•
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شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نود و هشت فصل بیست و یک قسمت  و 
. دارد

حیوانیمحصوالتزنده؛حیوانات:اولقسمت
نباتیمحصوالت:دومقسمت
یخوراکچربی هایآن ها؛تفکیکازحاصلفرآورده هاینباتی؛یاحیوانیروغن هایوچربی ها:سومقسمت
نباتییاحیوانیموم هایآماده؛

دلبوتنباکووتوتونسرکه ها؛والکلیآبگون هاینوشابه ها،غذایی؛صنایعمحصوالت:چهارمقسمت
آنهاساخته
معدنیمحصوالت:پنجمقسمت
آنبهوابستهصنایعیاشیمیاییصنایعمحصوالت:ششمقسمت
وکائوچازساخته شدهاشیایوکائوچومواد؛اینازساخته شدهاشیایوپالستیکیمواد:هفتمقسمت
؛برگ سازیوزیناشیایمواد؛اینازساخته شدهاشیایونرمهایپوستچرم،خام،پوست:هشتمقسمت

شدهتهساخاشیایاستثنایبه)رودهازشدهساختهاشیایهمانند؛محفظه هایودستیکیف هایسفر،لوازم
(ابریشمکرماحشایاز

ایحصیربافیمصنوعاتچوب پنبه ای؛اشیایوچوب پنبهچوب؛زغالچوبی؛اشیایوچوب:نهمقسمت
سبدبافی

واغذک؛(ضایعاتوآخال)بازیافتبرایمقوایاکاغذسلولزی؛الیافیموادسایریاچوبخمیر:دهمقسمت
آنهاازشدهساختهاشیایومقوا

مواداینازمصنوعاتونسجیمواد:یازدهمقسمت
پرنها؛آاجزایوتعلیمیتازیانهوشالقصندلی شو،عصایعصا،آفتابی،چترکاله،کفش،:دوازدهمقسمت

انسانمویازاشیامصنوعی؛گل هایپر؛ازشدهساختهاشیایوآماده
همانند؛موادازیامیکا،(Asbestos)پنبه نسوزسیمان،گچ،سنگ،ازمصنوعات:سیزدهمقسمت

شیشهازمصنوعاتوشیشهسرامیک؛محصوالت
دارایفلزاتگرانبها،فلزاتگرانبها،نیمهیاگرانبهاهایسنگپرورده،یاطبیعیمروارید:چهاردهمقسمت
هسک؛(فانتزی)بدلیآالتزیورمواد؛اینازشدهساختهاشیایوگرانبها،فلزاتازپوششیاروکش
آنهامصنوعاتومعمولیفلزات:پانزدهمقسمت
وضبطدستگاه هایآنها؛قطعاتواجزاءبرقی؛ادواتمکانیکی؛وسایلوماشین  آالت:شانزدهمقسمت
تگاه هادساینمتفرعاتوقطعاتواجزاءوتلویزیون،تصویروصوتپخشوضبطدستگاه هایصوت؛پخش

آنهابهمربوطترابریتجهیزاتوآبیهوایی،زمینی،نقلیهوسایل:هفدهمقسمت
والتآدقت سنجی؛کنترل،سنجش،توگرافی، سینماعکاسی،اپتیک،دستگاه هایوآالت:هجدهمقسمت

آنهامتفرعاتوقطعاتواجزاءموسیقی؛آالتساعت سازی؛صنعتاشیایجراحی؛ـطبیدستگاه های
آنهامتفرعاتوقطعاتواجزاءمهمات؛واسلحه:نوزدهمقسمت
گوناگونمصنوعاتوکاالها:بیستمقسمت
عتیقهیاکلکسیوناشیایهنری،اشیای:یکموبیستقسمت



تعریف بخش کشاورزي از منظر سازمان جهانی تجارت

سیستم هماهنگ شده 
Harmonized System (HS)

رقم اول بین کشورها 6یا 4رقمی در کشور ها طبقه بندی شده که 10یا 8کاال بر اساس یک کد 
اند رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کاالی ها کشور متفاوت می تو4یا 2مشترک است و 

رقم اول از سمت چپ در بین کشور ها مشترک است لذا می 6از آنجایی که این تعرفه تا . باشد 
.تواند در مکاتبات و مبادالت تجاری استاندارد خوبی برای تشخیص کاال باشد 

ذیل فصل )عالوه کد کاالهاي مانیتول به( ها و محصوالت آن ماهی)16فصل 1605و 1604و کدهاي ۳استثناي فصل به 24تا 1کاالهاي فصول 
مواد آلبومینوئید، نشاسته ، {۳۳01}(۳۳فصل )هاي اسانسی روغن{29054500،29054400، 29054۳00}(29ذیل فصل )، سوربیتول (29

ثبیت کننده در عمل رنگرزي یا تمواد براي آهار زدن یا تکمیل کردن، حاملین رنگ به عنوان تسریع، {5-۳501}(۳5فصل )ها تغییریافته و چسب
هاي پوست، {0۳-4101}(41فصل )پوست خام حیوانات ، {۳۸0910،۳۸2۳،۳۸2460}(۳۸فصل )ها مواد رنگی و سایر محصوالت و فرآورده

پنبه خام، ، {0۳-5101}(51فصل )پشم و موي حیوانات ، {0۳-5001}(50فصل )ابریشم خام و ابریشم نتابیده ، {4۳01}(4۳فصل )نرم خام 
{02-5۳01}(5۳فصل )و کتان و کنف خام { 520۳-5201}(52فصل )نتابیده و حالجی یا شانه شده 

(مربوط به ماهی و شیالت)050۸00،150420،150410، 005119و حذف کدهاي

. شیالت و ماهی ، چوب و فرآورده هاي آن در بخش غیرکشاوري آورده شده و براي  تعرفه آن تصمیم گیري می شود : توجه 

(  NON.AG)و غیر کشاورزي ( AG)کدهاي تجاري سیستم هماهنگ شده کاالها  در دو بخش کشاورزي 
.  طبقه بندي می شود 



رد ؟دا( زنجیره ارزش )صادرات چه نقشی در مدیریت تولید و بازار

یدتولداخلیمحصوالتبرايپایدارفروشبازارهايسازيفراهمباصادرات❑

ولاشتغاایجاد،آوريارز،داخلیبازارهايدرنسبیتعادلایجادضمنشده

.باشدداشتههمراهبهملیاقتصادبرايرادرآمد

:دارداهمیتدلیلدوبهصادراتتوسعه❑
خودجاريترازتکسريوکندفراهممنابعکشوربرايتواندمیصادراتبرمبتنیرشد(1❑

.نمایدپرداختراخودخارجیهايبدهیآنبرعالوهوکندترمیمرا
رخهچوشدهوريبهرهافزایشسببکهاستاینداردبیشترياهمیتکهدومعامل(2❑

.شودمیپایدارصادرات
ین تراز تجاري تفاوت ب

صادرات با واردات 



؟صادرات چه هنگام می تواند بازار فروش پایدار در خارج کشور فراهم آورد

بینرقابتافزایشوتولیدهايهزینهکاهشوتولیدبخشدرتورمنسبیتثبیتوکنترل❑
المللی

واندازهقبیلاز)کشاورزيصادراتیمحصوالتبنديبستهبودنبازارپسند❑
(کردنبازسهولت/زیبایی/شکل/رنگ/حجم

زمانطولدرکشاورزيمحصوالتصادراتیرقابتیمزیتافزایش❑
صادراتیمحصوالتبرايهدفبازارکشورهايتقاضايشناختومؤثرتبلیغات❑
هدفبازارهايکشاورزيمحصوالتبازاربهنفوذهاياستراتژيتدوین❑
خارجیکنندهمصرفدیدگاهازکشاورزيمحصوالتمطلوباستانداردوکیفیت❑

چکار کنیم 
م؟صادرکننده باشی



صادراتیبازارهايدرایرانیهايبنگاهنشانونامازبرخورداري❑
.شودپایدارصادراتکهمشخصايدورهطیدرصادراتیهايمشوقپرداخت❑
صادراتدرروپیشکشاورزانتشکلهايبودنتوانمند❑
کشاورزيمحصوالتگذاريقیمتسیستمبودنکارآمد❑
تجارتوصادراتهايآموزهازصادرکنندگانآگاهی❑
التمحصوبهداشتواستانداردوکیفیتخصوصدرکنترلیونظارتیساختاروجود❑

کشاورزي
مطلوبومناسبارزنرختعیین❑
تفکیکبهصادراتوآمارمقرراتوقوانینخصوصدرآمدروزاطالعاتیبانکوجود❑

؟صادرات چه هنگام می تواند بازار فروش پایدار در خارج کشور فراهم آورد



،اریابیبازومشاورهمراکز،سردخانه،انبار،نقلوحملهمانندپشتیبانزیرساختهايوجود❑
آنهاتوسعهازحمایتوبنديبستهوفرآوريصنایع

کاراییووريبهرهافزایشوهاهزینهکاهشمنظوربهمحصولعرضهزنجیرهتوسعه❑
ازرانیبحمواقعدرداخلیبازارتنظیمومحصولصادراتتوسعهسیاستهايدرنسبیثبات❑

دیگرمناسبهايشیوه
هستندصادراتیهدفبازارهايکهکشورهاییبامناسبسیاسیارتباطوجود❑
صادراتیهدفبازارکشورهايبادوجانبهتوافقاتبرقراريوتنظیم❑
مناسبابزارهايسایروبیمهطریقازمحصولصادراتخطروریسکپوشش❑

؟صادرات چه هنگام می تواند بازار فروش پایدار در خارج کشور فراهم آورد



هان سیاست توسعه صادرات در برخی کشورهاي ج

آنانازحمایتوصادراتپشتیبانسازمانهايتوسعهوایجاد❑
مالیاتیهايمعافیتاعطاي❑
ترجیحیهاينرخبابانکیتهسیالتاعطاي❑
رقابتیقدرتدارايمحصوالتبهصادراتیهايیارانهاعطاي❑
صادراتبیمه❑
صادراتموضوعدرتوسعهوتحقیقبرايدولتاعتباريونقديکمکهاي❑
تجارينمایشگاه هايدرمشارکت❑
صادراتجهتباالفناوريباتولیداتبرايفناوريهايپارکایجاد❑
نقلوحملکرایهدرتخفیفهمانندصادراتبامرتبطخدماتتعرفهدرتخفیف❑



رکیگمتعرفهوعوارضصادراتیکاالهايساختدر)صادراتمقابلدروارداتامتیازاعطاي❑
(شودمیبازگرداندهوارداتیهانهادهواولیهموادتمامی

صادراتبرايتخصصیبانکهايایجاد❑
صادراتسکويعنوانبهتجاريآزادمناطقایجاد❑
صادراتیمتنوعسبدوصادراتیتنوعایجاد❑
مناسبومنعطفارزيسیاستاتخاذ❑
مشخصبرندباصادراتیبزرگشرکتهايایجاد❑

خارجیاستسیازاستفادهبرايتالشومناسباقتصاديوسیاسیدیپلماسیاستذکربهالزم
برايبمناسمحیطیایجادوکالناقتصادسیاست هاينیزوجدیدبازارهايبهدستیابیبراي
ادراتیصمشوق هايشرایط،اینکردنفراهمبدونکهچرادارند،حیاتیاهمیتینیزکاروکسب
.بودخواهندبی حاصلعمال

هان سیاست توسعه صادرات در برخی کشورهاي ج



توسعه بسته سیاستی ترکیه  جهت
صادرات

کشور ترکیه : نمونه 
توسعه صادرات براي

پایدار نیاز به بسته 
ت سیاستی است به صور

. سیستمی نه جزیره اي
ر همه ابعاد موضوع در نظ

.گرفته می شود



صادراتاستراتژي صنعتی شدن مبتنی بر

نامنیزدراتصابرمبتنیرشدعنوانبهآنازمواردازبرخیدرکهصادراتبرمبتنیشدنصنعتیاستراتژي❑
یکدنشصنعتیفرآیندبهدادنسرعتآنهدفکهتجاريواقتصاديسیاستازعبارتستمی شود،برده

پولارزشکاهشیا)شناورارزينظامتعرفه ها،کاهش.نسبیمزیتدارايکاالهايصادراتطریقازکشور
.صادراتیبخشهايازدولتحمایتو،(ثابتارزينظامدرملی
:عبارتندصادراتتوسعهاستراتژيویژگی هايمهمترین❑
.استرنگ ترکماقتصاديمستقیمدخالت هايدردولتنقش(1❑
.می باشدآزادتجارتبرمبتنی(2❑
.می یابدافزایشآنهارفاهآنتبعبهومی شودبیشترارزا ن تر،محصوالتبهمصرف کنندگاندسترسی(۳❑
.می دهدقرارهدفراخارجیبازارهیبهدسترسی(4❑
آنهادتولیدرکشورکهمی شودمحصوالتیفروشوتولیددرجهتاقتصادهدایتباعثاستراتژياین(5❑

.استنسبیمزیتداراي
نگاه هايبکاراییمیزانخارجی،مشابهوداخلیمصنوعاتمیانرقابتافزایشبواسطهاستراتژيایندر(6❑

.می یابدافزایشداخلی
.می گیردقراروارداتجایگزینیاستراتژيبامقایسهدرپایین تريسطحدرقیمت ها(۷❑
دررجیخاسرمایهجذبامکاننتیجهدرمی باشد،اقتصادآزادسازيباهمراهمعموالاستراتژيایناعمال(۸❑

.استربیشتشود،میاعمالوارداتجایگزینیاستراتژيکهزمانیبهنسبتاستراتژيایناعمالهنگام



ه کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلک21بیسوادان قرن  
کسانی اند که نمی توانند بیاموزند، آموخته هاي کهنه را دور بریزند، و 

تافلر، الوین. دوباره بیاموزند


