
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



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✓



شیوه های تولید محصول سالم و ارگانیک

آشنایی با گمرکات و ترخیص کاال

سورتینگ محصوالت کشاورزی

آشنایی با انبارداری و سردخانه های صنعتی

بخش دوم 



:ازاستعبارتسازماناینماموریت هایووظایف.استدولتیسازمانیکCustomsانگلیسیزبانبهگمرک
(صادرات)خروجیو(واردات)ورودیعوارضوحقوقاخذوگمرکیقوانیناجرای❖

می باشدکاالهاصادراتوترانزیتواردات،بهمربوطمقرراتوقوانینسایراجرای❖

مسافرهمراهکاالیبهمربوطمقرراتوقوانیناجرای❖

االآشنایی با گمرک و ترخیص ک

گمرکظایفو
گمرکیدرآمدهاییاعوایدوصول.1
وارداتوصادراتقوانینوخارجیبازرگانیبرناظرهایسیاستومقرراتدقیقاجرایازاطمینانحصول.2
بهلحاظهرازگمرکدرکاالترخیص،کاالترانزیتوکاالصادرات،کاالوارداتبهراجعقانونالزاماتاجرایبرنظارت.3

ذاریواگقابلغیرحتمطوربهآننظایرو،کاالاستانداردمجوز،بهداشتمجوزبرمشتملکاالوارداتهایمجوز،ویژه
.استخصوصیبخشبه
اگذاروخصوصیبخشبهقبیلاینازوکاالبارگیریوتخلیهبهمربوطخدمات،کاالنگهداریمثلدیگریوظایفعموما  
شدباگمرکبهمتعلقاینکهفرضبهگمرکقانوناجرایورعایتبهملزمخصوصیمؤسساتاینهرحالدرکه،شودمی

.هستند
ینااز،دارندقرارگمرکیقلمروازخارجدروشوندمیخوانده«آزادمناطق»عنوانتحتکهسرزمینازهاییقسمتیانقاط
لداخبهمناطقاینازباشدقراراگرصورتهربه،باشندداشتهمشابهیتشکیالتخوداستممکنو،استخارجقاعده
انجامبهآزادمنطقهوگمرکیقلمرواصلیسرزمینفاصلحدگمرک،شودخارجیاواردکاالهاییبرعکسیاگمرکیقلمرو
.پرداختخواهدشداشارهکهوظایفهمان



دمورکاالصادراتیاکاالوارداتبرایآنآزادسازیوگمرکبهکاالاظهارجهتکهاستاصطالحیکاالترخیص
رکتشوسیلهبهکهاستمرحله ایچندروشیککاالترخیص.می گیردقرارصادرکنندهوکنندهوارداستفاده
کاالخیصتررویه هایدر.می گرددانجامباشد،میکاالصاحبازنمایندگیبهکهگمرککارترخیصیاکاالترخیص

خمینتسازی،آمادهکاال،اظهارنامهفیزیکیوالکترونیکیثبتشاملکهمی گیردانجامزیادیمراحلگمرک،از
.می شوددیگرمراحلسایروگمرکیعوارضوحقوقمالیات،پرداختبازرگانی،زیانوسود

االآشنایی با گمرک و ترخیص ک

سامانه ترخیص کاال از گمرک
ElectronicمخففEPLسامانه Packing Listاینکمکبه.استگرفتهنامفرامرزیتجاریواحدپنجرهکهستا
رایبمیتوانسامانهاینکمکبه.می کندوصلگمرکبهرادارندگمرکازکاالآزادسازیقصدکهافرادیسامانه
تیآیدواحبهبایدکرداستفادهسامانهاینازبتواناینکهبرای.کرداظهاریدورترانزیتوکاالصادراتکاال،واردات
آدرسازمیتوانسامانهاینبهورودبرای.دادسامانهبهورودبرایپسوردورمزدرخواستوکردمراجعهگمرک

دورواردات،اظهاریدورهمچونعملیاتیمیتوانندافرادسامانهایندر.کرداستفادهepl.irica.gov.irاینترنتی
انجامراقبلیهایاظهارنامهبهمربوطگزارشاتبهدسترسیگمرک،کارالعملحقبهوکالتاعطایترانزیت،اظهاری
.دهند

https://shahr.io/XNr9s


مراحل ترخیص کاال در گمرک
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ارزیابی کاال-5
اخذ مجوزهای الزم-6
(مجازی ) کارشناس سرویس -7
کرایه حمل خطوط خارجی% 8-10
صندوق-9
انبارداری-10
درب خروج-11
خروج کاال-12





انواع مسیرهای گمرکی
مسیر سبز
شورکبهمربوطاسنادواستاندارددریافتوآزمایشگاهمجوز،کسببهنیازاغلبدارند،قرارمسیرایندرکهکاالهایی
.شدخواهنددادهارجاعصندوقبهمستقیماالزم،مجوزهایاخذازبعدیاندارندسازنده

مسیر زرد
توسطاسنادمسیر،ایندرکلیطوربه.می گیرندقرارمسیرایندر،دارندنیازاستاندارددریافتوآزمایشگاهبهکهکاالهایی

.می شوندارجاعصندوقبهسپسوشدهبررسیارزشدایرهبخشومربوطهکارشناسان
مسیر قرمز

ارزشابگمرکاستنباطیارزشتطابقعدماسناد،شدنمخدوشمانندمواردیهمینطوروکاالفیزیکیکنترلوارزیابی
دستبهاسنادبررسیونیازموردمجوزهایاخذازبعدنیزمسیرایندر.می شودانجاممسیرایندرغیره،واظهاری

.شدخواهدارجاعصندوقبهارزشدایرهبخشوگمرکسرویسکارشناسان

ایجادترلیکنمراحلتمامیانجامبااستممکنکهمشکالتیهمچنینووقتدرجوییصرفهونیروکمبوددلیلبهگمرکدر
تعیینهک.شودمیاستفادهکاالترخیصبرایقرمزوزردسبز،مسیرسهازریسکمدیریتسیستمازاستفادهبا،شود
ترخیصایاظهارکنندهکاالصاحبمعامله،نوعکاال،تعرفههمچونعواملیبهتوجهباوکامپیوتریسیستمطریقازمسیر
.دشومیانجامتصادفیطوربهحتییاوکاالبودندومدستیانوکاال،ارزشکاال،صادرکنندهیاسازندهکشورکار،



کشیوه هاي تولید محصول سالم و ارگانی

کشاورزی،(فائو)جهانیباروخوارسازمانتعریفطبق
کهاستجامعیتولیدمدیریتنظام،ارگانیک
یکی،ژنتتنوعبرمشتملکشاورزیاکوسیستم هایسالمتی

اربیولوژیکیفعالیت هایهمچنینوبیولوژیکیچرخه های
بین المللیفدراسیونتعریفبهبنا.می دهدقرارمدنظر

ستمسییکارگانیککشاورزیارگانیک،کشاورزیجنبش های
واکوسیستمخاک،سالمتپایداریموجبکهبودهتولیدی
بهمتکیآنکهازبیشارگانیککشاورزی.می شودانسان

باارتباطدرباشد،جانبیعوارضداراینهاده هایازاستفاده
اورزیکشحقیقت،در.استبوم شناختییااکولوژیکیمسائل

محیطهببتواندتاعلمونوآوریسنت،ازاستتلفیقیارگانیک
انیهمگعدالتوزندگیکیفیتورساندهسودمشترکزیست

اصلچهاربرارگانیککشاورزیترتیببدین.دهدارتقاءرا
وعدالتاکولوژی،سالمت،ازعبارتندکهاستاستواراساسی
مراقبت

شودمیاطالقگیاهانکشتازشیوهایبهمتداول،یارایجکشاورزی
شیمیایی،کشهایآفتنظیرمختلفمصنوعیهاینهادهازآنطیکه

بازدهیافزایشبرایمصنوعیهاینهاده.شودمیاستفاده...وکودها
همزرعآفاتکنترلنیزوگیاهیبیماریهایندرماوپیشگیریتولید،
جرایشیوهبهکشتدرارگانیک،کشاورزیبرخالف.دارندکاربرد
وبشرساختسمومازمشخصیومحدودمقادیروانواعازاستفاده
.استمجازشیمیایی

http://www.fao.org/3/ac116e/ac116e02.htm


ارگانیکمحصول•
چارچوبردارگانیککهباشیمداشتهدقت.هستندمحیطیزیستداوطلبانههایاستانداردکارگیریبهماحصلارگانیکمحصوالت
بنابراین.استاکوسیستمیهایارزشوخاکپایداریوحفظآنهدفمهمترینکهداردقرارمحیطیزیستهایاستاندارد
رفمصعدموگیاهسالمتوخاکحاصلخیزیبرمتمرکز،اکوسیستممدیریتبرمبتنیاستزراعینظامارگانیک،کشاورزی

ارگانیک،کشاورزیازفراترسطحدر.استسازگارمحلیومنطقه ایاقتصادیاجتماعی،شرایطبانظاماینکهمصنوعیموادشیمیایی
بیودینامیک،اتتدارککیفیت،حیاتی،نیرویکیهانی،ریتمهایساختارباابعادروحانیشاملکهمی شودتعریفبیودینامیککشاورزی
عرضهواجتماعیشرایط،کاریشرایط،نقلوحمل،نگهداری،بندیبسته،فرآوری،تولیدفرایندتماممی شودمزرعهزندهموجود

،کیفیتیدارامحصوالتاین.استارگانیکمعتبراستانداردوگواهینظامیکپایشوکنترلتحت،محصوالتاینگزاریبرچسبو
.هستندمضرموادوفلزاتوعناصرباقیماندهومصنوعیشیمیاییموادگونههرفاقدوخوبوطبیعیطعم
سالممحصول•

محصول.استکردهرعایتراغذاییمحصوالتتولیددر(گانهسهاستاندارد)الزامیگانهسهضوابطکهاستمحصولی،سالممحصول
آفتاندهباقیممجازحددارایمحصوالتاین.دارندقرارکشاوریدرغذاییکیفیتاجباریوالزامیهایاستانداردکنترلتحت،سالم
MRL،کدکسمانندمشخصیهایمعیاراساسبرمدیریتیهایبرنامهوهااستاندارداعمالماحصلوسمومفلزاتعناصر،کش،

،ADIهستند.…و.
طبیعیمحصول•

بقایایازعاریمحصوالتاین.هست"جغرافیاییموقعیت"عنوانباگواهیوپایشنظامپوششتحتمحصوالتطبیعیمحصوالت
جنگل،عمراتمانند(بیرونیتکنولوژیورودنظراز)نخوردهدستوطبیعی،وحشیدرمناطقتولیدحاصلومصنوعیشیمیاییمواد
،نتیسصورتبهومدیدیهاسالطولدرمنطقهاکولوژیواقلیمخاصشرایطدلیلبهکههستندمشخصیمزارعیاوهادیمزار،ها
.استنشدهاستفادهشیمیاییهاینهادهگونههیچازآنهاتولیددر



( 2. افزایش بازده در مناطق با نهاده های پایین( 1: به دالیل زیر کمک می کندبه امنیت غذایی کشاورزی ارگانیک 
تولید ( 4افزایش درآمد یا کاهش هزینه ( ٣حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی در مزرعه و در مناطق اطراف آن 

. پایداری تولید در بلندمدت( 5مواد غذایی سالم و متنوع 

قرنرد.می شودتقاضاوعرضهشرایطی،وخصوصیاتچهباکاالییچهاینکهاست؛اهمیتحائزمبادلهدراخالقنقشامروزه
افزایششبیش از پیتجارت،دراخالقینکاترعایتضرورتبازارهاگسترشآنبه تبعواقتصادجهانی شدنبهتوجهباحاضر
درکزمانبه مرورتجاربلکهنیستند؛دستورالعملیامقرراتقانون،مبتنی براخالقیاصولهمهتجارت،در.استیافته

فکرانمتازبسیاری.ندارندفعالیتادامهحتییابازاربهنفوذبرایشانسینکنندرعایترااصولازپاره ایاگرکرده اند
ازی تواندنمبازارنیروهایهمچنینوقانونفشاراقتصاد،درسنتیتفکراتبرخالفکهبرده اندپینکتهاینبهاقتصادی

کارکردهبقانونیخأل هایپرکردنبامی تواندکسب وکاراخالقگسترشمقابلدر.کندجلوگیریتجارتاخالقیآسیب های
استمشارکتیمنصفانهتجارت.استمطرحfair-tradeمنصفانهتجارتمفهومراستاهمیندر.کندکمکتجارتبهتر

تجارتتوجهمهم ترین.استبین المللتجارتدربیشتربرابریجست وجویدرکهشفافیتواحتراموگفت وگوبراساس
تجاریبهترطشرایایجادطریقازکاراینکهاستکارگرانوتولیدکنندگانحقوقتضمینوتجاریبهترشرایطارائهمنصفانه

تجارتازراترفمنصفانهتجارت.استانجامقابلآنهاتوسطشدهتشکیلتولیدیسازمان هایوکارگرانوتولیدکنندگانبرای
تجارتعملوقوانیندرتغییربهنیاز(2.می کندامکان پذیرراجهانیتجارتدربیشترعدالت(1:داردویژگیچندکهبوده

مبارزهدرمنصفانهتجارت(٣.می دهدقراراولاولویترامردمموفقکسب وکاریکچگونهاینکهومی کندگوشزدرامتعارف
تجارتودارددر نظررامحیطبهتوجهارگانیکمحصوالتتولید.داردمشارکتاقتصادیبحرانوآب وهواییتغییراتفقر،با

.داردبه همراهنیزرامنصفانه
الزمه تجارت پایدار اخالق مداری و توجه به محیط زیست و منابع 

.است 



2020تا 1999فروش جهانی غذاي ارگانیک طی دوره 

روند رو به رشد 

افزایش تقاضا و فرصت حضور 
در بازار جهانی 



تمحصوالسورتینگواقع،در.استمحصوالتدسته بندیوجداسازیمعنایبهاصطالحیسورتینگ
وظاهریشکلرنگ،اندازه،براساسکشاورزیمحصوالتسایرومیوه هاانواعجداسازیبهکشاورزی

.شودمیاطالقشدهفاسدوخرابمحصوالتوهامیوهها،ناخالصیجداسازیوعواملسایر
.استکشاورزیمحصولبندیبستهبرایایمقدمهسورتینگ،

وشدهسورتصورتبههاسبزیوهامیوهتمامیتقریبیطوربهمدرن،بارترهومیوهبازارهایدر
ووزیعتومشتریتوسطمحصولکیفیتآسانتشخیصمنظوربهشوندمیعرضهشدهگذاریبرچسب
محصولترمنظمعرضه
محصوالتانواعبندیدستهوبندیدرجهبهمربوطهتجهیزاتوسورتینگفناوریوعلمامروزه

درایوکشاورزیبزرگواحدهایاکثردرکهاستنمودهپیشرفتحدیبهپیشرفتهجوامعدرکشاورزی
وحملوهاولیبندیبستهتسهیلسببامراینکهشودمییافتسورتینگتجهیزاتانواعآنهامجاورت

.استشدهنیزمحصولنقل

ت دسته بندی و بسته بندی محصوالت نیز می تواند موجب ارتقای سطح کیفیرزيسورتینگ محصوالت کشاو
.مایندمحصوالت تولید شده در بخش کشاورزی گردند و تقسیم بندی بازار را ساده ن



غالبا بزرگاندازهدرانبارها.گویندمیانبارباشدداشتهاختصاصکاالیینگهداریبرایکهبنایییامحیطهربه•
.ندمی گیرقراربرداریبهرهمورد…ونقلوحملمشاغلگمرک،فروشان،عمدهتجار،تولیدکنندگان،توسط

برعهدهانباردررا(نهایییاواسطهکاالیازاعم)کاالازنگهداریوظیفهکهاستکسیانباردار•
.کندمراقبتآن،نگهداریشرایطبهتوجهبارا(غیرتولیدییاتولیدیازاعم)کاالهراستموظفانباردار.دارد

صنعتیمحیطدرفرآیندایناگرومی شودگفتهانبارداریانباردرقطعاتواقالمانبارشفرآیندبه•
.می گویندصنعتیانبارداریباشد،

یآشنایی با انبارداري و سردخانه هاي صنعت

براي بازاریابی،فروش 
و مدیریت بازار 

محصوالت کشاورزي  
ه نیاز به انبار و سردخان

بر حسب نوع محصول 
. است

ویژگیهای محصوالت کشاورزی 
عرضه حجم زیاد محصول ، 

و صادرات ... فسادپذیری و 

:ازعبارتندانبارهاوظایفمهم ترین

هبرنامومناسبشیوهبهنیازموردکاالیمقدارازنگهداری.1
؛آنبرایریزی

خریداریموارددریافتوکنترلوکاالتامیندرهمکاری.2
؛شده

قطبآن هاتحویلدرتسریعوکاالهاایمنوصحیحنگهداری.3
؛انبارداریسیستم

مرتبط با نگهداری دستوالعمل هایوقوانینبکارگیری.4
محصول

فرآیندها و مراحل انبارداری
پذیرش کاال-1
جاگذاری و جابجایی کاال-2
درخواست خروج کاال-٣
بسته  بندی و تحویل کاال-4
چیدمان انبارداری-5

https://pardco.com/warehouse-and-warehouseman/
https://pardco.com/industrial-inventory-management/


یرفسادپذموادبرخینگهداریبرایتولیدیسرمایاینازوشدهتولیدسرماآندرکهاستمحلیسردخانه•
. شودمیداروییمحصوالتوپروتئینیوکشاورزیمحصوالتغذایی،موادشاملاغلبمواداین.می شوداستفاده

اندازیراهبرایالزمتأسیساتشکلیبه.می شوندطراحیحملقابلصورتبهگاهصنعتیسردخانه های•
ورتصبهسردخانه هانیزگاهی.استجابه جاییقابللزوممواقعدروشدهنصبکانتینرواحدیکدرسردخانه

الزمزاتتجهیسپسشده،ساختهسردخانهطراحیبرایساختمانییاانبارکهشکلیبه.می شوندطراحیثابت
ایانباردررادماکاهشوظیفۀهمکناردرتجهیزاتاینکهمی شود؛نصبجدااتاقکیدرآناندازیراهبرای

.داشتخواهندرعهدهبشدهاحداثساختمان

دچارگرمابامجاورتدرکهاستمحصوالتیوکاالهاانبارهمانصنعتیسردخانه هایکاربردمهم ترین•
وانندمی تمحصوالتاین.می دهنددستازراخوداولیهکیفیتوتازگیوشدهشیمیاییوفیزیکیآسیب های

واورزیکشمحصوالتدارویی،صنایعغذایی،محصوالتحیوانات،گوشتانواعمانندپروتئینیمحصوالتشامل
مدتیطشدهطراحیشرایطتحترانظرموردمحصوالتنتواندصنعتیسردخانهیکاگراستطبیعی.باشد…

نشدهیطراحاستانداردشرایطتحتفوقسردخانۀکهمعناستاینبهدارد،نگه خاصکیفیتیباوخاصزمانی
باتجهیزاتباال،دانشبهصنعتیسردخانه هایساختوطراحیکارخاطرهمینبه.نداردراالزمکاراییواست

.داردنیازکاملنظارتوکیفیت

یآشنایی با انبارداري و سردخانه هاي صنعت



محدودهآنهبرسیدنهدفباشدهگرفتهکاربهتجهیزاتکهاستدماییمحدودهصنعتیسردخانه هایدسته بندیبرایمبنانخستین•
زیرصنعتی هایسردخانهوصفرباالیصنعتیسردخانه دستۀسهبهنظراینازصنعتیسردخانه هایکلیطوربه.می شوندگرفتهکاربه

.می شوندتقسیم بندیمدارهدووصفر

خابانت.استنوساندرسانتیگراددرجهپانزدهمثبتتادرجهیکمثبتبینمعموال سردخانه هاایندماییمحدوده:صفرباالی•
وقتییبراباالدماسردخانه هایازاستفادهمواردمهم ترین.داردآنتأسیسازاصلیهدفوسردخانهکاراییبهبستگیدماییمحدوده

ووه هامیانواعوکشاورزیمحصوالتبارابطهدربیشترمورداینالبته.می شودنگهداریکوتاهزمانیمدتبرایمحصولیکهاست
هسردخان.شودحفظمحصولاولیهتازگیونرسدآنانجمادنقطۀبهمحصولدمایاستبهترمواردگونهایندر.استسبزیجات
صفرزیرصنعتی

لیاصهدفمعموال سردخانه هاایندر.می گیرندقرارصفرباالیسردخانه هایمقابلدرستصفرزیرصنعتیسردخانه های:زیرصفر•
وقفسردخانه هایازاستممکنصنعتیفرایندهایطراحیدرنیزگاهیالبته.است…وکشاورزیخوراکی،محصوالتکردنمنجمد
ودهمحداگرچهباشد؛درجهپنجوچهلمنفیتاپنجمنفیبینمی تواندصفرزیرسردخانه هایدماییمحدوده.شوداستفادهسرد

مصارفیبراپایین تردماهایازواستسانتیگراددرجهسهوبیستمنفیتادوازدهمنفیبینسردخانه هااینبرایمیانگیندمایی
ازبرخیبرایمگر.استمدتطوالنیصورتبهموادنگهداریصفرزیرسردخانه هایطراحیازاصلیهدف.می شوداستفادهخاص

انواعهبمی توانمی شودنگهداریسردخانه هاایندرکهخوراکی ایموادجملهاز.دارندباالییحساسیتگرمابهنسبتکهمحصوالتی
.کرداشارهمنجمدصیفی جاتومختلفحیواناتگوشت

در.باشدنیازدرجهدهمنفیدمایدیگرروزیوصفرباالیدرجهپنجدمایروزیاستممکنکنندهمصرفنیازبهبسته:مدارهدو•
هرجادایامکانهاسردخانهاین.می شوداستفادهمدارهدوصنعتیهایسردخانهازهزینه هارفتنباالازجلوگیریبرایشرایطیچنین

.دارندرادمادو

یآشنایی با انبارداري و سردخانه هاي صنعت

مکان یابی و .انتخاب سردخانه بر اساس نوع محصول ، مدت زمان نگهداری و مکان جغرافیایی سردخانه است
. جانمایی سردخانه و انبار براساس کانونهای تولید و مصرف و صادرات است



اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

در چه وضعیتی 
هستیم ؟

ریسک اعتبار 
صادراتی باال 



در چه وضعیتی 
هستیم ؟

نوسانات 
زیاد 

-تن )1399تا 1388میزان صادرات زعفران و تغییرات آن طی سالهای 
(درصد

.مربوط به پنج ماهه ابتدای سال است1399آمار سال *



در چه وضعیتی 
هستیم ؟

بین 99تا 88گرچه تعداد بازارهای صادراتی زعفران طی دوره 
کشور بوده اما میزان صادرات به برخی کشورها کمتر 72تا 49

گر نکته قابل توجه دی. از نیم کیلو بوده و تقاضای باالیی ندارند
درصد صادرات زعفران به سه کشور امارات، 50آن که بیش از 

ای یا عمده فروشی بوده کنگ به صورت فلهاسپانیا و هنگ
. است 

بر حسب کشورهای عمده 1399توزیع میزان صادرات زعفران  در سال 
(سهم)صادراتی 

بدون ایجاد خلق ارزش 
افزوده و ثروت و نفوذ و 
رسوخ در برخی بازارها



در چه وضعیتی 
هستیم ؟

بر اساس شاخص توسعه مالی صندوق بین المللی پول
که عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی
کشورها را رتبه بندی میکند، سطح توسعه مالی ایران زیر
.سطح تعدادی از سایر کشورهای با درآمد متوسط باال است





صادراتازدرصد10فقطمتوسطوکوچکخُرد،ههایبنگاکوچک،صنایعگذاریسرمایهصندوقآمارطبق
ندمانموانعیباصادراتتوسعهیاشروعبرایمتوسطوکوچکخُرد،ههایبنگا.دارنداختیاردرراایران
ها،پرداختوصولارتباطات،مثل(خارجیمشتریانباارتباطدشواریوهزینهاداری،محدودیتهایوهارویه

وتوزیعمجاریتوسعهعدموفرهنگی،تفاوتهاییازبانوخارجیتجارتهایهشیوباآشناییعدمو
.هستندروبهروپشتیبانیخدمات

58میانگینازباالتربسیارکهمیکشدطولساعت101متوسططوربهمرزیتشریفاتانجاممثال،عنوانبه
.است(منا)آفریقاشمالوخاورمیانهساعته

هزینه هاي  
معامالتی باال



روند کاهشی صادرات
بخش کشاورزي واردات 

محور است 

آمار صادرات و واردات بخش کشاورزی : گزارش تجارت 
منتشر شده وزرات جهاد کشاورزی 1400سال 

برای  بخش  HSالزمه در گزارش تعریف بخش کشاورزی بیاید که کدام کدهای 
.کشاورزی در نظر گرفته شده است

؟نفتیغیرصادرات؟نفتیتجارت غیر:یکسان استفاده شودمفاهیماز



سهم پایین 
بخش 

کشاورزي و  
روند کاهشی

.نشده است 100به نظر می رسد ضربدر : دقت در ارائه آمار



مهمترین 
بخش باغبانی



تراز منفی 
براي برخی 

کاالها 
آمارصحیح و 
روزآمد  به 

مدیریت 
صادرات و 

واردت کمک 
می کند 



ه کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلك21بیسوادان قرن  
کسانی اند که نمی توانند بیاموزند، آموخته هاي کهنه را دور بریزند، و 

تافلر، الوین. دوباره بیاموزند


