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رونق تولید صنعت 
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 همیتا

 در ایران و کنسانتره وهیصنعت آبم

 نیا زیمدت کوتاه ن نیدر هم یسال است ول 02از  شیو کنسانتره ب وهیدر کشور ما عمر صنعت آبم

 نیتربزرگ رانیا یکه روزگار یابرخوردار بوده است به گونه یااز رشد قابل ملاحظه یفیو ک یصنعت به لحاظ کم

و  یدر بخش کشاورز یمشکلات جد وجودو صادرکننده کنسانتره پرتقال در جهان بود اما متأسفانه  دکنندهیتول

و کنسانتره از کشور چندان  وهیو صادرات انواع آبم دیتول زانیکشور موجب شده که در حال حاضر م یباغدار

 یادیز انیاست و متقاض ایدر دن وهیم دکنندهیور برتر تولکش ۵جزو  رانیاست که ا یدر حال نیا. نباشدکننده دلگرم

 دیر تولد تیمز نیاز ا میاوجود دارد اما متاسفانه تاکنون نتوانسته رانیطعم او خوش تیفیباک یهاوهیم دیخر یبرا

  .میرا ببر یاستفاده کاف وهیکنسانتره و آبم

 گردش مالی جهانی

موضوع موجب شده  نیو ا رودیبه شمار م ییدر بخش غذا یاساس عیاز صنا یدر هر کشور وهیصنعت آبم

زرگترین ب آلمانو  کایآمر ،کیبلژ ،هلند ،لیبرز پررونق و گرم باشد. اریو کنسانتره بس وهیانواع آبم یتا بازار جهان

 41صادرکنندگان آبمیوه و کنسانتره در جهان هستند که گردش مالی جهانی صادرات این محصول بیش از 

 باشد.میمیلیارد دلار 

 ظرفیت داخلی

از داخل  یاست و مابق یمتک هیکشور به واردات مواد اول وهیدرصد صنعت آبم 11تا  01در حال حاضر 

 نیو تأم وهیفعال شود امکان رشد صنعت آبم نهیزم نیدر ا یبخش کشاورز یهاتیو چناچه ظرف شودیم نیتأم

و  ستانپاک ،افغانستان ،عراق ،رکیهت فراهم خواهد شد. یداخل دکنندگانیتول قیاز طر هیاز مواد اول یشتریب زانیم

هزار تن  11ایران هستند، مقدار صادرات سالانه ایران بیش از  و کنسانتره وهیمصادرات آبکشورهای مقصد  روسیه

 زیو ن یو کنسانتره در تحقق اقتصاد مقاومت وهیصنعت آبم تیاهم. باشدمیمیلیون دلار  11و به ارزش بیش از 
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 02بشکه کنسانتره انار برابر با فروش  کیصادرات  میمهم است که بدان یاکشور به اندازه یبرا یارزآور شیافزا

 یجهان یبشکه نفت در بازارها 2/11فروش هر بشکه کنسانتره آلبالو از کشور برابر با فروش  بشکه نفت خام است.

صادرات  از فروش و شتریب اریبس اریبس یجهان یاز انواع کنسانتره در بازارها یارزش صادرات ناش یکلبه طور  است.

 نفت خام است.

 مشکلات

 هانیزم نیا یکاربر رییاز کشاورزان با فروش و تغ یاریدر شمال کشور موجب شد تا بس نیگران شدن زم

ر صنعت د ازیاز کنسانتره پرتقال مورد ن یادیعملا موجب شوند تا بخش ز ییلایو -یبه مسکون یباغ -یاز کشاورز

در بخش  یدلال ستمیدر کشور موجب رونق گرفتن س وهیانواع م دیتول زانیکاهش م از خارج وارد شود. وهیآبم

 وهیکردن انواع م دیخر شیها با پکه واسطه یاشده است به گونه وهیمخصوص صنعت آبم یهاوهیم عیعرضه و توز

ن انواع گران شد نهیزم یواقع متیوکنسانتره به چند برابر ق وهیآبم دیاز کشاورز و فروختن آن به کارخانجات تول

هزار تن کنسانتره  01و کنسانتره سالانه حدود  وهیانجمن آبم ریبه گفته دب اند.در کشور را فراهم کرده وهیآبم

 کیچنانچه دولت با اعمال و  هزار تن است 4تا  1آن  یداخل دیکه تول یدر حال شودیپرتقال در کشور مصرف م

 دیبه عمل آورد قطعا امکان تول تیحما یکارخانجات داخل زیبتواند از کشاورز و ن یتیحما یهااستیس یسر

 هزار تن کنسانتره پرتقال در کشور وجود خواهد داشت.01

ن مصرف داخلی است. متاسفانه ت هزار 11 که شودمی هزار تن آبمیوه در کشور تولید 041در سال، حدود 

 .شودبرند خارجی به ایران قاچاق می 11این مقدار به دلیل قاچاق افسارگسیخته در حال کاهش است و بیش از 

با  اسیدر ق یرانیتمام شده محصولات ا متیبالا بودن ق،  یکردن کشاورز زهیمدرنعدم خلاقیت و نیازسنجی، عدم 

از دیگر مشکلات  حمل و نقل یهانهیبالا رفتن هز نیو همچن هیمواد اول متیق شیافزا ،یبه خارجمحصولات مشا

 باشد.روی این صنعت مهم میپیش 
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 پسته
  



13 
 

 اهمیت

آید. پسته به دلیل ایجاد تی بخش کشاورزی ایران به شمار میترین محصولات صادراپسته از جمله مهم

عنوان یک محصول صادراتی بسیار با اهمیت بوده و به همین دلیل مورد توجه ارزش افزوده در اقتصاد کشور به 

آن  یگردد و مابقیکشور صادر م یدیدرصد پسته تول 11حدود . باشدان زیادی میبازرگانان، تجار و سرمایه گذار

 باشد. یم یمصرف کشور

 حرکت دنیا به سمت تولید پسته

 411که  یابه گونه میباشیمواجه م ایبر اساس گزارشات با عرضه محصول پسته در دن یدر سال جار

 ایاسپان ه،یترک ا،یاسترال یکشورها .است رانیا دیبرابر تول 1باشد که یم یجار در سال کایپسته آمر دیهزار تن تول

دگان پسته کننباغداران و صادر نیبنابرا ،اندپسته پرداخته رکشتیاروپا به توسعه سطح ز یاز کشورها یبرخ یو حت

 باشند.یم دیشد اریها بسانبوه مواجه و رقابت دیکه با تول ندیتوجه نما دیموضوع با نیبه ا

 وضعیت ایران

 رانیگذشته ا یهااست که سال یدرحال نیو صادرات پسته در جهان مقام دوم را دارد و ا دیدر تول رانیا

توانسته است رتبه اول را  زهیمکان زاتیو تجه دیتول شیبا افزا کایمقام اول را به خود اختصاص داده بود، اما آمر

  کرد: انیگونه ب نیاز مشکلات سد راه صادرات پسته را ا یکی رانیانجمن پسته ا ریدبکند. خود  بینص

مختلف جهان به صورت  یندارد و صادرات پسته به کشورها تیعضو یدر سازمان تجارت جهان رانیا 

ادر ص ننقاط جها گریبا نام و برند خود محصولات را با ارزش افزوده به د گرید یو کشورها ردیگیصورت م یافله

 .کنندیم
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 صادرات ایران

که به  هبوددلار  ونیلیم ۱۸۱و  اردیلیم کیبر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک،  رانیصادرات پسته ا

 یمشتر نیتریدلار اصل ونیلیم ۱۸۵ دیبا خر تنامیدهد که کشور وینشان م آمار .کشور جهان صادر شده است 5۷

کرده است.  یداریخر رانیدلار پسته از ا ونیلیم ۱۴۵ زانیکشور هنگ کنگ به م نیباشد. بعد از ایم رانیپسته ا

باشد. و در رتبه سوم جهان قرار یدر اروپا م رانیمهم پسته ا یمشتر نیدلار اول ونیلیم ۱۴۴ دیبا خر زیآلمان ن

 .دارد

 ظرفیت ایران

 یو بسته بند یابیبا بازار تواندیپسته دارد م دیکه در تول یفراوان یهاتیبا توجه به ظرف رانیکشور ا

که از بازار صادرات پسته  یاو با توجه به سهم عمده دینما تیخود را در صادرات پسته جهان تقو گاهیمناسب جا

مانند قزاقستان، عراق و پاکستان به  هیهمسا یکشورها .خود گرداند بیرا نص یشتریدر جهان دارد ارزش افزوده ب

ز در واردات پسته ا یفراوان تیظرف یهمگ ییکایو آمر ییاروپا یدر کنار کشورها هیهند و ترک ه،یروس ن،یهمراه چ

 بمناس یبندو بسته یابیکشورها، لازم است در کنار بازار نیصادرات پسته به ا زانیم شیافزا یدارند. اما برا رانیا

مرتفع  کیلماتپید یزنیبا را زیکشورها ن نیتوسط ا رانیمانند وضع تعرفه بالا بر واردات پسته ا یمحصولات، مشکلات

 گردد.

 مشکلات 

 :مشکلات موجود بر سر راه صادرات پسته ایران

دی آن بنشود که در نتیجه ارزش افزوده بستهایران به صورت فله و در نتیجه ارزان صادر میبیشتر خشکبار  -1

 .عاید کشورهای صادر کننده یا وارد کننده مستقیم شود

 .ای در صادرات پسته و خشکبار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده استوجود تجار غیر حرفه -2
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 .ایران در سطح جهانی از مشکلات دیگر استنداشتن تبلیغات برای محصولات صادراتی  -3

بندی نامناسب پسته، مشکل دیگر آن است، در حال حاضر که قیمت جهانی پسته رو به کاهش گذارده بسته -4

 .عملیات بسته بندی، رعایت نکات بهداشتی و استانداردها، صادرات پسته ایران را دچار مشکل کرده است
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 تجهیزات پزشکی
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 تعریف

 ایها مواد، معرف ،یکاشتن لیآلات، وسا نیابزار، لوازم، ماش زات،یتجه ل،یبه هرگونه وسا یپزشک زاتیتجه

با  قیدر تلف ای ییانسان )به تنها یبرا دکنندهیکه توسط تول شودیافزارها اطلاق مو نرم یشگاهیآزما یبراتورهایکال

 :گرددیارائه م ریاز اهداف ز یکی( جهت حداقل لیوسا ریسا

 یماریکاهش ب ایدرمان  ش،یپا ،یریشگیپ ص،یتشخ 

 تیمعلول ایانداختن صدمه  قیبه تعو ایجبران  ن،یدرمان، تسک ش،یپا ص،یتشخ 

 کیولوژیزیف ندیفرا کی ای یاصلاح آناتوم ،ینیگزیجا ،یو بررس قیتحق 

 اتیح کنندهیبانیپشت ای کنندهتیحما 

 یباردار کنترل 

 یاهداف پزشک یبرا طیمح ای لیوسا کنندهلیاستر ای کنندهیضدعفون ای زیتم 

 ظرفیت عظیم ایران

های فکری و عملی جوان در ایران که توانایی تبدیل ایده به محصول تجاری را دارند، بهترین وجود ظرفیت

بنیانی چون صنعت تجهیزات پزشکی است که در آن استعدادهای علمی و های دانشفرصت برای ورود به عرصه

شرایط  ترینتوانند در سختاند که میزند زیرا نخبگان ایرانی ثابت کردهحرف نخست را در رقابت تجاری میفنی، 

المللی به چنگ آورند. این صنعت نوپا نیازمند توجه و حمایت بیشتر نیز سهم خود را از این فضای کسب و کار بین

بیشتر برای معرفی این دانش و توانمندی تولید  دولت در جهت رفع موانع نرم و سخت در تجارت خارجی و اعتماد

تر های درمانی و بیمارستانی داخل و خارج از کشور است و باید زمینه حضور جدیتجهیزات پزشکی در محیط

ها المللی تخصصی فراهم کرد تا بتوانند این قابلیتهای بینپذیر را در بازارها و نمایشگاهواحدهای صادراتی رقابت

 .ای صادراتی را به خوبی به دنیا معرفی کنندهو ظرفیت
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 وضعیت فعلی

گونه انواع مختلف تجهیزات  ۰۲۲۲هزار تولیدکننده تجهیزات پزشکی، حدود یران با داشتن بیش از یکا

و  های آزمایشگاهی و بیمارستانیو ملزومات پزشکی نظیر انواع وسایل یک بار مصرف استریل گرفته تا دستگاه

محصولات تجهیزات پزشکی ایرانی بر  .کند. . . را تولید می های دندانی و ارتوپدی وها و ایمپلنتانواع بیومتریال

شود بطوری که کیفیت محصولات، نیروی کار متخصص، اتحادیه اروپایی تولید می اساس ضوابط و استانداردهای

های روز دنیا و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات نسبت به کشورهای اروپایی از جمله دسترسی به تکنولوژی

 101 است.های مهم این محصولات است و از این جهات با محصولات کشورهای اروپایی قابل رقابت شاخصه

کشور جهان از جمله کشورهای  ۵۵شود، به شرکت ایرانی تولید می ۰۲تجهیزات پزشکی ایرانی که توسط محصول 

 .شودروسیه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و کرواسی صادر می

 تجارت جهانی و سهم ایران

و پیش بینی  ارد دلار بوده استمیلی 400بیش از  ی جهانپزشک زاتیارزش بازار تجه 2012سال در 

 صادرات زانیم برسد، سهم ایران از تجارت جهانی تجهیزات پزشکی با دلار اردیلیم ۴۲۲ به ۰۲۰۲در سال شود می

واند در تمی ،موجود در کشور و به گفته کارشناسان تیبا توجه به ظرفکه  باشدسهم اندکی می دلار ونیلیم 24

 دلار برسد. ونیلیم 240برابری به  10ایران با رشد  یپزشک زاتیصادرات تجه کوتاه مدت

 سخن آخر

به اعتقاد کارشناسان، توان تولیدکنندگان در حوزه تولید تجهیزات پزشکی قابل توجه است. اما برای حفظ 

آن  های دولت بازارهای بیشتری ازتوانایی تولیدکنندگان دولت باید بیشتر از آنها حمایت کند تا در سایه حمایت

های دولت کاهش هزینه تولید است چون بالا بودن نرخ تولیدات ایرانی تولیدکنندگان ایرانی شود. یکی از حمایت

به اعتقاد کارشناسان اتاق  .شود خریداران تمایل چندانی برای خرید محصولات ایرانی از خود نشان ندهندباعث می

صادرات را برای  دار باشد، باید دولت شرایطهادامآمیز همچنان خواهیم این روند موفقیتاصناف اگر می
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ا دهیم چون ارتق تولیدکنندگان تسهیل کند و همچنین نظارت بر تولیدات آنها را افزایش دهد که کیفیت تولید را

 .در سایه بالا رفتن کیفیت تولیدات خواهیم توانست بازارهای خود را در کشورهای خارجی حفظ کنیم
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خدمات فنی 

 و مهندسی
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ی نفت، سهم زیادی از منابع درآمدی دولت در اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده

دهد. بنابراین، امروزه مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به را صادرات نفت تشکیل می

اده دله نوسانات قیمت جهانی نفت قرار درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جم

اثرات منفی بر اجرای  ،ی دولت از محل صادرات نفتبینی شدهعلاوه بر این عدم تحقق درآمدهای پیشاست. 

گذارد. این در حالی است که یکی از عوامل مهم رهایی وابستگی اقتصاد ایران از های عمرانی و زیربنایی میطرح

ی اقتصادی پایدار، رونق صادرات غیرنفتی مانند صادرات نفت خام و ایجاد رشد و توسعهدرآمدهای ارزی حاصل از 

 .خدمات فنی و مهندسی است

 تعریف

 بهی رانیا یهاها و موسسهطرح و ساخت توسط شرکت ایتدارک، اجرا و  ت،یریمد ،یارائه خدمات طراح

 .شودیم دهینام یو مهندس یخارج از کشور، صادرات خدمات فن انیمتقاض

 اهمیت

 یگوناگون، نقش قابل توجه عیمختلف در صنا یهاطرح یو اجرا یو مهندس یامروزه عرضه توان فن

 یکـیکـه  یو مهندسـ یاسـت. خـدمات فنـ افتـهیآنهـا  یروابـط اقتـصاد میکـشورها و تحکـ مبادلاتدر

 هنیبه است کـه بـا اسـتفاده ییابزارهاها و از روش یاکشورها است، مجموعه یتوسعه اقتصاد یاصل یهاستوناز

فراهم  جامعهامکان ارائه کالاها و خدمات را در ،یانسان یرویو ن هیمواد اول ه،یشامل سرما دیاز منابع و عوامل تول

 .کندیم

 فرصت مغتنم برای ایران

 اقتصاد روز افـزون ـازیوجـود دارد، همـراه بـا ن یو مهندسـ یکه در صدور خـدمات فنـ یاارزش افزوده

ل قاب یانسانی  هـاهیکه از سرما یرانیا یاست و برا یفرصت جهان کی ،یرساختیو ز یبه توسعه عمران یجهان

 زانیم یو مهندس یفن صدور خدمات تیریو مد ریتا با تدب دیآیمغتنم به حساب م یبرخوردار است، فرصت یتوجه
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 یبه صادرات خدمات فن ژهیو توجـه گـر،یدهـد. ضـرورت د شیافـزا یالملل نیب یهاخود را از فرصت یمندبهره

در کشور  شیپ یهاکه در سال استی کلانـ یهـاهیو استفاده از سـرما یاز سازندگان داخل تیحما ،یو مهندس

 از توانـدیدر منطقه م اشژهیو یکیاستراتژ تیاز موقع یکشور ما به جهت برخوردارد.شده است یگذارهیسرما

 د،دارن نـسبت بـه کـشور مـا یکمتـر یکه توان تکنولوژ ییبا کشورها یو مشترکات فرهنگ یهمجوار تیمز

 .دهد قرار ـتیبـازار مناسـب را در اولو جادیحضور هدفمند، ا یجامع برا یزیر استفاده نموده و با ارائه برنامه

 چرا صادرات خدمات فنی و مهندسی

 :های صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی دانستمزیت توان از جملهدلایل زیر را می

 نهایت به معنی سودآوری بیشتر است ارزش افزوده بالا که در -1

 امکان صادرات کالا در پی صادرات خدمات -2

 پذیری به مراتب بیشتر در حوزه خدمات تا تولید کالاانعطاف -3

 گستردگی و تنوع خدمات -4

 انسانی داخلیتکیه بر توان منابع  -5

 های مهندسی در عرصه بین المللیت بسیار زیاد رشد و توسعه فعالیتقابلی -6

 گردش مالی قابل توجه -7

 های بین المللی در عرصه خدمات فنی و مهندسیتنوع حمایت -8

 بازار رو به رشد خدمات فنی و مهندسی -9
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به طور متوسط میانگین رشد صادرات خدمات در  ای که در بانک جهانی انجام شده استبر اساس مطالعه

گران درصد بوده است. برخی از تحلیل 1/8درصد و درکشورهای در حال توسعه  9/6کشورهای توسعه یافته 

 .درصد از تجارت جهانی را تشکیل خواهد داد 52، بازار بزرگ خدمات تا 2222معتقدند تا سال 

 وضعیت فعلی

نیز این  95ه است، در سال دیدلار رس اردیلیم ۵به  یو مهندس یفن مجموع صادرات خدمات ۰۲ر سال د

رسیده است اما به دلیل مشکلات گوناگون روند نزولی داشته و   دلار ونیلیم 222و  اردیلیم 5از  شیبعدد به 

 .دلار بوده است ونیلیم 522 ، 97ابتدایی سال ماه  8در  یو مهندس یصادرات خدمات فن

 خدمات فنی و مهندسیهای صادرات حوزه

ن تیلازیر به کشورهای آسیای میانه، آمریکای های بخش در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی کشور در

خطوط انتقال نیرو و احداث نیروگاه آبی و نیروگاه حرارتی،  .شودو آفریقا، خاورمیانه و کشورهای اروپایی صادر می

های عمرانی و ساختمانی، راه و فرودگاه، نفت، گاز و پتروشیمی، روژه، پ)خانه انتقال آب، تصفیه)های آبرسانی شبکه

  .ITافزاری و خدمات نرمهای صنعتی، پروژه

 ظرفیت

 یهستند ول یاهیترک یهااز شرکت تریقو یرانیا یهاشرکت ،یو مهندس یآنکه از لحاظ فن رغمیعل

آزاد کشور  تیظرف قیبا محاسبه دق .دلار است اردیلیم 25از  شیدر سال ب هیترک یو مهندس یصادرات خدمات فن

مهندسان  یکار برا تیکه قابل ییهدف در کشورها یو با توجه به بازارها یو مهندس یصادرات خدمات فن یبرا

که  نددلار را محقق ک اردیلیم 35هدف  تواندیما م یو مهندس یصادرات خدمات فن تیظرف، وجود دارد یرانیا

 می باشد. درصد از فروش نفت سالیانه 75معادل در این صورت 
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 مشکل

 یسو مهند یصادرکننده خدمات فنمهندسی این است که و  یفنترین موانع صادرات خدمات یکی از اصلی

ور در وزارت ام شودیخانه آغاز مپروسه که از سفارت نیاکند،  یط دیرا با ینامه پروسه سختضمانت افتیدر یبرا

 .ابدییادامه م ی، بانک عامل و بانک مرکز۱۰ماده  تهیخارجه، کم
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 خرما
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 ظرفیت متنوع

از  رانیا یکنندگان و صادرکنندگان عمده خرما در سطح جهان است. صادرات خرما دیاز تول یکی رانیا

دارد. از  یمتنوع اریباشد. خرما مصارف بسیکشور م ییو درآمدزا یارزآور یبرا ،یصادرات یمحصولات کشاورز

 دیاس دیتول ،یالکل ساز عیدر صنا زیسس خرما، کمپوت و مربا و ن ره،یغذاها، به صورت ش یجمله آن در برخ

هم در حال  یدر مصارف صنعت یکالا حت نیبازار مصرف ا لیدل نیشود، به همیمخمرها استفاده م ک،یتریس

دهد و جزء پنج یرا به خود اختصاص م یاز صادرات کشاورز ییدر طول سال حجم بالا خرما .باشدیگسترش م

 شود.یمحسوب م یصادرات یمحصول عمده کشاورز

 ضعف در بسته بندی و فرآوری

آوری زایی و البته ارزرود که به دلیل اشتغالخرما یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران به شمار می

 بندی،هبست و فرآوری ای دارد، با این حال به دلیل ضعف در مراحلویژه بالا در سبد صادرات غیرنفتی کشور جایگاه

 وریآفر نگهداری، برداشت، کاشت، جدید هایتکنیک به که شودمی کشورهایی نصیب محصول این افزوده ارزش

 در محصولات عرضه و کنندگان مصرف ذائقه از اطلاع با کشورها از بسیاری .اندشده مجهز بندیبسته و

 .اندسیاری از بازارهای هدف را در اختیار خود گرفتهبهای مرغوب و مشتری پسند، بندیبسته

 وضعیت جهانی

شود که عمده کشور دنیا تولید می ۲۸میلیون تن خرما در بیش از  ۷طبق آمارهای جهانی سالانه بیش از 

میلیون  ۱تولیدکنندگان خرما، کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا هستند. کشور ایران نیز با تولید سالانه بیش از 

 رانیا و تن خرما، در کنار کشورهای مصر، عربستان و الجزایر در بین کشورهای اصلی تولیدکننده خرما قرار دارد

 ایدن یکشت خرما ریدرصد سطح ز ۰۱و  دیدرصد تول ۱۵ رانیا.باشدیخرما در جهان م دکنندهیکشور تول نیدوم

سال گذشته میزان تولید خرما در کشور  ۰۵طی  ایران،طبق اطلاعات مرکز آمار  را به خود اختصاص داده است.
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رسیده  1396تن در سال  ۱،۲۴۰،۰۷۷به  1372تن در سال  ۱۷۲،۰۴۲برابر افزایش یافته است و از  ۵بیش از 

 .است

 تجارت جهانی و سهم ایران

 نیتراز بزرگ یکی زین رانیدلار است و ا اردیلیم 2/1از  شیحجم تجارت خرما در جهان سالانه ب

شود که با توجه میلیون دلار خرما صادر می 033نه سالادر ایران  رود.یصادرکنندگان خرما در جهان به شمار م

درصد فروش  2 که معادل بیش ازیک میلیارد دلار وجود دارد های موجود، امکان افزایش این رقم به به ظرفیت

کشورهای هند، مالزی، روسیه و اندونزی با توجه به جمعیت بالای خود ظرفیت زیادی .باشدنفت سالانه کشور می

اقدامات مناسب و بازاریابی، صادرات خرمای ایران توانند با انجام در واردات خرما دارند و تولیدکنندگان ایرانی می

 .به این کشورها را افزایش دهند

 مشکلات

است، به طوری که این محصول بندی آن پایین بسته از مشکلات اساسی صادرات خرمای ایران، کیفیت

شود ترکیه صادر میکشورهای همسایه نظیر امارات متحده عربی، پاکستان و  ای بههای بزرگ و فلهدر بسته غالبا

 ینشود و به ابندی و با قیمت بالاتر به بازارهای مصرف نهایی صادر میبه صورت مناسب بسته و در آن کشورها،

گردد. کشورها می افزوده این محصول لذیذ، مقوی وسرشار از ویتامین نصیب این ترتیب بخش مهمی از ارزش

رما خ شناخت ناکافی از بازارهای مصرف  د صنایع فراوری مناسب وعلاوه بر این، کمبود امکانات حمل و نقل و نبو

 .درکاهش قیمت صادراتی خرمای ایران اثرگذارند

 موانع و مشکلات توسعه صادرات خرمای ایران

 کمبود ارتباط با بازارهای هدف و عدم الزام به رعایت تقاضای ایشان 

  صادراتعدم ثبات نرخ ارز و قوانین رایج مملکتی در مورد 
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 عدم اعطای جوایز صادراتی و پرداخت سرمایه در گردش جهت خرید محصول از باغداران 

 های تخصصی خارج از کشورحمایت ناکافی از بخش خصوصی جهت حضور در نمایشگاه 

 های بازگشت درآمد حاصل از صادرات به دلیل مشکلات بانکیمشکلات و محدودیت 

 ایرانراهکارها جهت توسعه صادرات خرمای 

 صادراتی در سطح هر استان -ایجاد گروه های تجاری  -0

های بین های تجاری در نمایشگاهورهای صنعتی در راستای حضور هیأتحمایت مادی و معنوی از برگزاری ت -1

 المللی

 اعطای وام کم بهره و طویل مدت جهت خرید خرما به تجار با نظارت انجمن ملی خرمای ایران -1
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 تولید شیرینیرونق 

 و شکلات سازی
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ارزش  رهیاز زنج یادیباعث شده که بخش ز رانیو شکلات در ا ینیریصنعت ش یخوشبختانه قدمت نسب

 رانیدر ا یو فروش و منابع انسان عیتا امکانات توز یبندو بسته دیآلات تول نیصنعت از مواد و ماش نیافزوده ا

و  مراجعه به آمارها برسد. یقبول بلاند به حد قانموده یبستر ساز نهیزم نیکه در ا یصنعت یهاخصوصا در گروه

 یایو آس انهیو شکلات در منطقه خاورم ینیریدهد که ارزش بازار محصولات شینشان م یمنتشره جهان یبرآوردها

زده شده است و با توجه به  نیدرصد تخم ۵بازار  نیاز ا رانیدلار و سهم ا اردیلیم ۱۲از  شیب قایو شمال آفر انهیم

 .ابدی شیافزا تواندیم زیدرصد ن ۰۲ انسبت ت نیموجود، ا یخال یهاتیظرف

 ظرفیت

 یاست، ول لوگرمیک۰ زیبوده و مصرف سرانه هر نفر ن ایدن پنجمکی رانیو شکلات در ا ینیریمصرف ش

 یمصرف شکلات در بازارها زانیبا توجه به م نیاست بنابرا لوگرمیک ۱۲تا  ۰حدود  زانیم نیا ییاروپا یدرکشورها

 را برد. به اعتقاد فعالان یبهره کاف یرانیشکلات ا یحجم صادرات و ارزآور شیافزا یفرصت برا نیاز ا توانیهدف م

و واردکنندگان  دارانیو ژاپن خر ییاروپا یکشورها کا،یامر ا،یاسترال فارس،جیخل هیحاش یصنعت، کشورها نیا

محصول  نیصادرات ا یبرا رانیثابت ا یعراق و افغانستان بازارها یهستند اما کشورها رانیشکلات از ا یاصل

دستباف  یبرابر صادرات خودرو و قال ۰محصول  نیصادرات ا زانیبراساس آمار، م شودیم. گفته شوندیمحسوب م

 .است یرانیا

 صادرات

 یرقابت در اروپا نهیاست که زم یدر حال نیا شود،یکشور انجام م ۶۶محصول پرطرفدار به  نیصادرات ا

جربه کشورها ت نیرا در ا یبازار موفق رانیاست و ا شتریب یغرب یکمتر نسبت به اروپا یبه علت توان مال یشرق

 یتراز تجار و گرید عیآن نسبت به صنا ییزااشتغال زانیو شکلات و م ینیریافزوده صنعت شارزشاز طرفی . کندیم

درحال حاضر است.  یمناسب گاهیمختلف صاحب جا یهاداشته و از نظر جنبه ییبالا یصنعت ارزآور نیسالانه ا

هزار تن  ۰۲۲ از شیبخش، ب نیا دیتول زانیاز مو  است نییآن پا تیو شکلات نسبت به ظرف ینیریش دیتول زانیم



31 
 

عرضه  یتن در بازار داخل هزار 111و  ونیلیم کیحدود  زانیواردات به م ییآن همراه با مقدار جز هیصادر و بق

 ه ک، هدر کشور تولید شد شیرینی و شکلات صنعتی لهزار تن محصو 111میلیون و  کی 21در سال  شود.می

داخل در آن هزار تن  411میلیون و  0آن صادر، و چیزی کمتر از  رلامیلیون د 111هزار تن به ارزش  141

درصد، دارد.  41 یال 11 یو شکلات، تراز سالانه مثبت بالا ینیریش عیکه صنا هاستسال .مصرف شده است ،کشور

 تیصنعت، حما نیدوم بوده است. اگر دولت از ا ایهمواره اول  ،ییغذا عیصنا انیصنعت در م نیرتبه صادرات ا

هم اکنون  .سالانه نفتدرصد از فروش  2یعنی حدود  دارد زیرا ندلار  اردیلیم 1تا  میو ن کیسالانه  تیظرف کند،

 نیهزار تن در ا 111 یال 111 یخال تیظرف کیهزار تن و  411و  ونیلیم 1سالانه حدود  یاسم تیظرف کی

زم است تجدید نظر اساسی، در بحث نیازهای مواد اولیه لاالی تولید، خهای یتفر شدن ظرپبرای  .حوزه وجود دارد

در کشور وجود  یسنت ینیریش یدیواحد تولهزار  11در حال حاضر  ت انجام شود.لاشیرینی و شک صنف و صنعت

 کرده است. جادیا میمستقهزار نفر اشتغال  211 بایدارد که تقر

 مشکلات

 نندهدکیتول یآن، عرصه را برا هیرویو واردات ب ینیریدر صنعت شکلات و ش دیتول یهانهیبالا بودن هز

 .صنعت شده است نیافت صادرات در ا تیو درنها دیمحصول تنگ کرده و باعث کاهش تول نیا یداخل

ست برخوردار ا ییبسزا تیوشکلات از اهم ینیریش دیتول ندیفرآ یاصل یهارهیاز زنج یکیعنوان  به هیمواد اول

 یب بازارهاتصاح یبرا رانیا یابیبازار .طلبدیدولت را م تیمناسب توجه و حما نهیبا هز یفیاقلام ک نیتام نیبنابرا

 نیقوان نیو زبان مورد نظر و همچن یابیکه به فنون بازار این صنعت است چون افراد متخصص فیضع یالمللنیب

 ریاس یهاتیو هنوز ظرف افتهیدست ن یبه اهداف قابل توجه جهیدر نت تعداد کمی هستند باشندمسلط تجارت 

 .میاافتهیهدف را درن یبازارها
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 رونق تولید صنعت شیلات

 معرفی

ها های بالقوه و بالفعلی است که از دیرباز نقش مهمی در تامین معاش خانوادهشیلات یکی از ظرفیتصنعت 

کی از منابع مهم درآمدی و اقتصاد کشور داشته و برداشت از منابع آبی و آبزیان حوزه جغرافیای کشورمان ی

 توجهی برای کشور داشته باشد و بایدتواند اشتغال، تولید و ارزآوری قابل های شیلاتی میظرفیت.شودمحسوب می

 .بستر مناسب برای ایجاد زنجیره شیلاتی از تولید تا بازار فراهم شود

 ایران از نگاه آمارهای جهانی در صنعت شیلات

در پرورش ماهیان سردآبی )قزل آلا( در آب شیرین جایگاه نخست  رانیفائو ا 1102بر اساس آمار سال 

و  12رتبه  دی، در بخش ص02رتبه  یپروریآبز دیجهان، در تول 11در رتبه  یلاتیش داتیدر مجموع تول، جهان 

در تولید میگوی پرورشی  همچنین  را کسب کرده است. یجهان 10به لحاظ مقدار و ارزش رتبه  انیدر تجارت آبز

در اقیانوس  باشد.میچهار کشور اول جهان  ءجز یاریخاو یهایماه دیدر تول دارد و ایران مقام دوازدهم را در دنیا

مقام اول صید تن ماهی در اقیانوس  است توانستهو  ترین ناوگان صیادی دنیا را داردپس از اندونزی ایران بزرگ

 .را کسب کند آرام

 ظرفیت

شده است که ارزش  دیتول ردر کشو یلاتیهزار تن انواع محصولات ش 011و  ونیلیم کی ، 21در سال

 لاتیو ش یمحصولات کشاورز ایکشور دن 41از  شیدر حال حاضر به ب رانیبود. ا دلار ونیلیم 211آن  یصادرات

 شود.یکشورها صادر م گریو فرانسه و د ایتانیبر ،یاکنون به ژاپن، کره جنوب رانیا لاتیکند. محصولات شیصادر م

 تومان است اردیلیم 111هزار و  4 دیدر حوزه ص یگردش مال. 

 قزل آلا در کشور است. یجار یتومان گردش مال اردیلیهزار م ۲از  شیب 
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 در کشور است یاریخاو یهایماه دیتول یتومان گردش مال اردیلیم ۱۰۵از  شیب. 

 ۲۵۲شود و از این میزان تولید، حدود ریایی و پرورشی در کشور تولید میمیلیون تن انواع آبزیان د2/1

هزار تن فقط مربوط به  ۱۰۲تا  ۱۸۲هزار تن آبزی فرآوری شده  ۲۵۲شود. از هزار تن آبزی در کشور فرآوری می

شود، بخشی مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور ست که در صنایع کنسرو استفاده میتن ماهیان صنعتی ا

ایر آن گیرد و سیار مصرف کنندگان قرار میدر اخت مانند کیلکا و ساردین است که قسمتی از آن به صورت کنسرو

سالانه یک  که است حالی در این شود.برای تولید پودر ماهی استفاده میهم به صورت ساده، خشک شده و یا 

هزار تن از این تولیدات از طریق  521شود. شور پرورش و استحصال میهزار تن ماهی و میگو در ک 200میلیون و 

میزان ان تون با تمرکز بیشتر در این حوزه میبه گفته کارشناساآید. آبزی به دست می و مابقی با پرورشصید 

 برسد.هزار تن  100یک میلیون و تولید و صید آبزیان کشور به 

 تراز تجاری مثبت

 ونیلیم ۸۲کمتر از آن مثبت است و در سال  یاست که تراز تجار ییهااز بخش انیو آبز لاتیخش شب

 02صادرات هر  .برابر واردات است نیکه ارزش صادرات چند یدر حال ردیگیبخش صورت م نیاواردات در دلار 

 .دارد یکشورمان ارز آور یبرابشکه نفت  کیمعادل  هیهمسا یبه کشورها کپور یماه

 اشتغال

 شوند.مینفر مشغول به کار  3 بایتقرهکتار هر  یاست و به ازا یرقم قابل توجه انیاشتغال در بخش آبز

تواند کمک بسیار زیادی به رونق تولید و ایجاد اشتغال های عظیم صنعت شیلات در کشور میاستفاده از ظرفیت

 یو آبز یادیو ص دیمشغول به کار در حوزه ص در بندر چابهار نفرهزار  ۱۱۲از  شیبکند برای نمونه درحال حاضر 

 300زایی برای زمینه اشتغال شوداگر از تمام ظرفیت سواحل مکران در بخش شیلات استفاده  هستند. یپرور

ید و بلوچستان، ص سیستان واستان  پتانسیل  شود، با توجه به اهمیت سواحل مکران، بهترینفراهم مینفر هزار 

ا ت دیاست که چرخه تول انیخوزستان در بخش آبز استان داتیتول نیتراز مهم یکی .صیادی و آبزی پروری است
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 04 یگرماب انیدر بخش ماه ،استنفر  111هزار و  01حوزه شامل  نیو اشتغال در ا ردیگیمصادرات را در بر

 یادینفر، ص 01 ارینفر، خاو 121 ییایدر یو ماه گوینفر، در بحث م 12 یسرداب انینفر، در بحث ماه 421هزار و 

 مشغول به کار هستند. 012 ینتیز انینفر و ماه 0111
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رونق تولید در 

 زمینه صنایع دستی
  



36 
 

 تعریف

شود که در آن به کمک هنر و ذوق و های بشری اطلاق میساخته ای از دستبه مجموعه صنایع دستی

شود. در حال حاضر در عرصه بین المللی ن مردم آن منطقه محصولی تولید میسلیقه و به پشتوانه فرهنگ و تمد

عنوان معرف پیشینه و قدمت فرهنگی یک ملت، شاهد آن هستیم که صنایع دستی نه تنها از جهات فرهنگی به

 بلکه بیشتر از آن در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. چرا

ایجاد اشتغال پایدار موجبات توجه های صنایع دستی در ای فراوان اقتصادی از جمله ظرفیتهکه وجود مزیت

های بالقوه آن، نظیر افزایش درآمد ملی و ارزآوری فراوان، حل مشکل گیری از ظرفیتکشورها برای بهره بیشتر

 .است شده سبب را …ویژه در بخش روستایی و  اشتغال به

 ویژگی

از به یین بوده و بدون نیآن پا های تولیدهزینه تجارت صنایع دستی سهم بالایی در ایجاد اشتغال داشته و

تواند تولیدات متنوعی داشته و به عنوان یکی از ارکان رشد گذاری میرده و حجم بالای سرمایههای گستزیرساخت

تهیه مواد اولیه نیز هیچ اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صنایع غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. 

صنایع دستی به عنوان ظرفیتی و از مزایای نسبی داخلی و ملی برخوردار است. رد گونه وابستگی خارجی ندا

گسترده و دارای قابلیت آموزش و توسعه، با اندک سرمایه نقش مهمی در کمک و ایجاد اشتغال پایدار بویژه در 

 رهایسم نیتریاز اساس یکیکشور،  یمطلوب برا ییعلاوه بر درآمدزاصادرات صنایع دستی  مناطق روستایی دارد.

 انیرانیا یتمدن نیریاز سابقه د یااست و نشانه گرید یبه کشورها یو اسلام یرانیا لیفرهنگ اص یمعرف یبرا

 نیمو نه یسو  یدست عیصنا دکنندهیتول نیسومبه عنوان  رانیموضوع باعث شده تا ا نیشود و همیمحسوب م

نوع کالاها  نیمطلوب در صادرات ا طیبه شرا دنیدهد تا رسیخود نشان م نیمطرح شود که اجهان  درکنندهصا

 یانجه یگونه محصولات در بازارها نیعرضه ا یبرا یشتریتلاش ب دیموجود با طیدر شرا ژهیو به و میفاصله دار
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 ها،نهیزه نیترنییبا صرف پا داریمشاغل پا جادیکشور علاوه بر ا یدست عیاز هنرمندان صنا تیحما .میداشته باش

 کشور کند. بینص یجهان یمحصولات در بازارها نیگران بودن ادرآمد را به واسطه  نیتواند بالاتریم

 ظرفیت

 رانیز اا یدست عیصادرات صنا زانیم یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م سیرئبه گفته 

ال را در س دلار اردیلیدو متا سقف  یدست عیصادرات صنا تیظرف بوده و ایران دلار  ونیلیم ۶۲۲سال گذشته  یط

 باشد.میاز فروش سالانه نفت  چهار و هفت دهم درصدکه این مقدار  داراست 

 ظرفیت اشتغال

کرد اما  جادینفر شغل ا کی یبرا توانیتومان م ونیلیم ۷۲تا  ۵۲ نیب یبا اعتبار یدست عیدر حوزه صنا

 .هر نفر است یتومان برا ونیلیم ۵۲۲از  شیمختلف ازجمله حوزه صنعت ب یهابخش ریرقم در سا نیا

 کمک به اشتغال زنان

سته برج یهاتیاز مز یکی. است یدست عیزنان، حوزه صنا یبرا ییزااشتغال یهاتیظرف نیتراز مهم یکی

وانند تیعرصه م نیآنان در خانواده است. زنان هنرمند در ا فیوظا گریبا د یسازگار ،یدست عیاشتغال زنان در صنا

 اشند.داشته ب ینقش پررنگ زیمشغول شوند و در اقتصاد خانواده ن یدست عیصنا دیبه تول یخانگ یهادر کارگاه

 مشکلات

 عدم ، هدف یبازارها یازهایبا ن داتینداشتن تناسب تول ،یبندستهعدم ب ،و تنوع تیفیبه ک یتوجه ناکاف

 نیب یهاشگاهیحضور در بازارها و نما ییبه کشور توانا یدست عیاردات قاچاق صنابرندسازی برای محصولات و و

 عرصه سلب کرده است. نیرا از فعالان ا یالملل
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صنعت دام، 

 طیور و آبزیان
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 اهمیت روزافزون

 یاتقاضا بر زانیو مهم در بالا رفتن م یدیاز عوامل کل یکیمصرف گوشت  یبرا یجهان یتقاضا شیافزا

 واناتیمربوط به ح یهایماریانواع ب وعینسبت به ش یجامعه جهان یهاینگران یاست، از طرفو طیور خوراک دام 

 ،واناتیدر خوراک ح ییایمیواکنش ش شیشده است که افزا وریخوراک دام و ط میآنز زانیدادن به م تیباعث اهم

وشت گ یجهان به بالا رفتن مصرف جهان تیجمع شیگفت افزا توانیم نی. بنابراشودیبهتر آن م تیفیباعث ک

زده شده است. از  نیوند تخمپ 5/25هر نفر  یمصرف سرانه گوشت در جهان برا کهیطور منجر شده است، به

 ا رفتناست که بال یعیو طب شودیگوشت محسوب م دیعوامل در تول نیترخوراک دام از جمله مهم گرید یسو

 شود. واناتیخوراک ح یگوشت، باعث بالا رفتن تقاضا برا یتقاضا برا

 ظرفیت

تواند در میلیون تن تولید سالیانه می 23ی با ظرفیت اسم در ایران صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

صنعت با  اینارتقای تولید، اشتغال و ارزآوری نقش بسزایی داشته باشد؛ در حالی که به گفته کارشناسان، اکنون 

درصد خوراک آماده دام کشور در  ۰۸حال،  نیبا اکند. توان خود کار میدرصد  10ظرفیت، یعنی  میلیون تن 10

 یدرصد آن واردات ۰و فقط  شودیم دیتول یپرورش یدر واحدها یو بخش انیو آبز وریخوراک دام، ط یهاکارخانه

 است.میلیون تن  11طبق آمارها، نیاز سالیانه کشور به انواع خوراک دام، طیور و آبزیان  .است

 اشتغال

واحد تولیدی در این زمینه  541سال قدمت است.  50صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور دارای 

متخصص تغذیه دام، دامپروری و علوم دامی،  412دامپزشک،  311صنعت توانسته است برای د و این نفعالیت دار

درصد شاغلان را مردان  21هزار کارگر به طور مستقیم شغل ایجاد کند که  12تکنسین فنی و  100یک هزار و 

 . دهنددرصد را بانوان تشکیل می 11و 
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 گردش مالی جهانی

درصد  50بزیان هستند و تامین بیش از آطیور و  ،تولید کننده عمده خوراک دام ،کشور بزرگ دنیا 10

، امریکا، فرانسه، اسپانیا، مکزیک، روسیهخوراک دنیا را بر عهده دارند که چین در رتبه اول تولیدکنندگان قرار دارد. 

این  کا یک سومکه چین و امریماده دام هستند آو المان به ترتیب از دیگر تولیدکنندگان عمده خوراک  هندوستان

صادرکنندگان خوراک دام و طیور در جهان به ترتیب پنج کشور هلند، ایالات  ترین. بزرگکنندخوراک را تولید می

 2/13، ارزش صادرات این محصولات در جهان بالغ بر 2015متحده امریکا، بلژیک، آلمان و چین هستند. در سال 

 .میلیارد دلار بوده است

 2022اندازه مواد افزودنی خوراک حیوانات تا سال « GLOBE NEWSWIRE»بینی سایت پیشطبق 

میلیارد دلار بوده  11/15این مقدار برابر با  2014این در حالی است که در سال  رسد.میلیارد دلار می22به ارزش 

به رشد خود ادامه دهد. در  درصد 4با نرخ رشد سالانه  2022شده بود که تا سال بینیاست و در همان سال پیش

ظار گران انتهای مهم تجارت جهانی محصولات حیوانی است که طبق نظر تحلیلپروری نیز از بخشاین میان آبزی

درصد به رشد قابل توجهی رسیده و  2/4با نرخ رشد سالانه  2022ک این بخش نیز تا سال ورارود بازار خمی

گردش مالی صنعت دامپروری در ایران بیش از  .و طیور را شامل شود بخشی از درآمد جهانی تجارت خوراک دام

توانند در زمینه تبادل فناوری و هایی دارد و کشورهای دیگر میمیلیارد دلار است اما این صنعت کاستی 10

به  ۰۲۱۶صادرات انواع خوراک دام، طیور و آبزیان در سال در ایران  .گذاری با ما همکاری داشته باشندسرمایه

جهان صادر شده است  کشور ۱۱میلیون دلار رسیده و محصولات به  ۶۸هزار تن و به ارزش بیش از  ۰۲۲بیش از 

اغلب این صادرات به کشورهای امارات متحده عربی،  .دهدسال گذشته نشان می ۵ای را در طول و روند صعودی

 است. ستان، قطر، عراق عمان و ترکیهترکمن
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 ترین بازارهای مصرفبزرگکشورهای آسیایی، 

افزایش جمعیت جهانی یکی از عوامل کلیدی در بالا رفتن میزان تقاضای گوشت در جهان بوده است، 

کنندگان عمده گوشت در بنابراین بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیایی، خصوصا هند و چین از مصرف

 ورها نیز در افزایش تقاضایجهان هستند که علاوه بر جمعیت زیاد آنها، رشد سرانه درآمد طبقه متوسط در این کش

تاثیر نبوده است. در این میان کشورهای آسیایی و به طور عمده چین و هند، آنها برای محصولات دامی بی

درآمد چین در  2014ترین صنعت را در منطقه خود، در بازار خوراک دام و طیور دارند. برای مثال در سال بزرگ

( به سود 2022بینی )شود در دوره مورد پیشبینی میوده است و پیشمیلیارد دلار ب 2/3این بخش نزدیک به 

 بسیار بالاتری نیز برسد.

 مشکلات

های تولیدی این صنعت توان بسیار بالایی در زمینه صادرات دارند اما قیمت تمام شده تولید در کارخانه 

ادرات خوراک دام و طیور زمینه ص کشور نسبت به سایر کشورها بالاست و این موضوع به یک مانع و محدودیت در

محاسبه  یکه کماکان به صورت صنعت یانرژ یهاگزاف حامل یهانهیهز ،یاتیمشکلات مال .شودمحسوب می

 حیتصر یو کنند.یوارد م یدیتول یهابر بخش ینیهستند که بار سنگ ییاز جمله مشکلات و تنگناها شوند،یم

بخش از جانب  نیفعالان در ا ور،یصنعت خوراک دام و ط هیاز مواد اول یبودن بخش بزرگ یکرد: با توجه واردات

 یکل استیس کیدر قالب  یو صادرات، هنوز طرح دیتول یبالا یهاتیدارند. با وجود ظرف تیدولت انتظار حما

پرور  یو آبز یدامدار ،یمرغدار یهادر واحد دیتول زشیعامل ر جهیصنعت وجود ندارد، در نت نیاز ا تیحما یبرا

 .شودیم
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 صنعت لبنیات
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ر دتواند صنعتی مؤثر و کارآمد های متعددی که دارد میی ارزش طولانی و حلقهصنعت لبنیات با زنجیره

های متنوع و گوناگون راه ی اقتصادی و خلق شغلبا ایجاد ارزش افزوده تواندهر اقتصادی باشد. صنعتی که می

 حل مشکلات کلان و خرد اقتصادی جوامع باشد.حلی بی بدیل برای 

 صنعت استراتژیک

کشورهای پیشرفته دنیا به شیر تنها به عنوان یک ماده غذایی  و استصنعت شیر یک صنعت استراتژیک 

ه عنوان دهند و از آن بکننده شیر میهایی به صادرکننده، تولیدکننده و مصرفکنند، بلکه در دنیا یارانهتوجه نمی

 کنند. یک صنعت استراتژیک حمایت می

 اشتغال

میلیون نفر در ایران در صنعت شیر از دامداری  ۲صورت مستقیم زایی در این صنعت بهدر زمینه اشتغال

 .کننده و فروش مشغول به کار هستندتا واحدهای تولیدکننده، توزیع

 ظرفیت

 ردایلیم کیو در حدود  کندیم نیرا تام اتیلبن مصرف کننده اردیلیم ۷ ازیدر جهان ن ریامروزه صنعت ش

 ،زاتیو فروش تجه دیخر ندگانی. نماکنندیصنعت امرار معاش م نیاز ا میمستق ریو غ مینفر به طور مستق

بر اساس  .شوندیمهم صنعت محسوب م انیاز حام اینمونه ر،یو انتقال دهندگان ش هیدامپزشکان، مشاوران تغذ

هزار  644میلیون و  0هزار راس بز و  044 و میلیون 55میلیون راس گوسفند،  04ایران  69آمارگیری سال 

 آید شاملهایی که از شیر به دست میکند. فراوردهمیلیون تن شیر تولید می 8دود راس گاو دارد و سالانه در ح

 .شود، پنیر، خامه، کره، کشک و دوغ میماست

دنیا است.  00های لبنی در رتبه اختصاص داده و در تولید فراورده تولید جهانی شیر را به خود 2/5ایران 

درصد از واحدهای  24اری های صنعتی و مدکشور از طریق دا های لبنیدرصد شیر خام مورد نیاز کارخانه 84
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د صادرات را به خو یک میلیارد دلارشود که در کنار تامین نیاز داخل حدود مداری روستایی و عشایری تامین میدا

 یعراق و افغانستان همچنان بازار اصل. باشدمیدرصد فروش سالانه نفت  2که بیش از  اختصاص داده است

 .که آرام آرام در حال رشد است شودیصادر م زین هیبه روس یکشور هستند، البته محصولات لبن یمحصولات لبن

میلیون تن در سال است و گردش مالی شیرخام  2آمار وزارت جهاد کشاورزی طبق شیرخام کشور میزان تولید 

 .است هزار میلیارد تومان 24

 

 مشکلات

 .دیگر از تولید کشور با مشکل بازار مواجه هستند 30درصد از تولید لبنیات کشور صادر شده و  7 -1

ترین مشکل این صنعت اخیر، بزرگقیمت تمام شده و قیمت فروش شیر خام و محصولات لبنی در چند سال  -2

 .بوده است

 تیم. و با توجه به اهشودیمحسوب م ایهیپا عیاز صنا ایدن افتهیتوسعه  یکشورها شتریدر ب یصنعت دامپرور -1

ا به خود ر هایارانهیاز  یبخش مهم شرفته،یپ یدر سلامت جامعه، اغلب کشورها اتیو لبن ریسرانه مصرف ش یبالا

 هایهنیهز نده،یآ یهادر سال قطعا اتیو لبن ریچرا که معتقدند کاهش سرانه مصرف ش دهند؛یمهم اختصاص م نیا

ه با وج چیاست که به ه نیسنگ قدری به هانهیهز نی. اکندیم لیدرمان به دولت و جامعه تحم یرا برا یشتریب

  نخواهد بود. سهیبپردازد، قابل مقا اتیو لبن ریبه صنعت ش ارانهیدر قالب  تواندیکه دولت م هایینهیهز

در برنامه  دیبا ر،یروزانه ش مصرف یو بحث فرهنگ ردیمردم قرار گ یدر سبد مصرف ژهیبه صورت و دیبا ریش

 نیاول یمتأسفانه با بروز مشکلات اقتصاد جامعه است. یسلامت یبرا یگذارهیسرما ینوع ریمصرف ش دولت باشد.

که  نوشابه با تمام مضراتش همچنان جایگاه خود  یاست در حال ریشود، شیحذف م ییکه از سبد کالا یمحصول

 یازسنگو فره دکنندگانیاز تول تیحما ازمندین ریگسترش مصرف ش یبرا را در خرید مردم از دست نداده است.
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مردم به مصرف  بیترغ یبرا یسازو فرهنگ یدام دکنندگانیاز تول تی. در صورت حمامیبه صورت همزمان هست

 د.بو میجامعه خواه یسطح سلامت شیمصرف مردم و به تبع آن افزا زانیم شیقطعا شاهد افزا یو مواد لبن ریش
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 صنعت نساجی
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کاهش آمار  یبرا یخوب اریبس نهیتواند زمیموجود م یهاتیبا توجه به ظرف رانیدر ا یصنعت نساج

 ظالمانه باشد. یهامیاز تحر یناش یارز یاز کاهش درآمدها یجبران بخش یمناسب برا یو راهکار یکاریب

 های صنعت نساجیمزیت

پایین بودن قیمت تمام شده کالا، بازار خوب صادرات، وجود کارگر و انرژی ارزان، نیاز اندک به ارز، نبود 

 مزایای این صنعتاز  ارزش افزوده بالاو  آلودگی زیست محیطی، کم آبخواه بودن )جز مرحله رنگریزی و تکمیل(

  ت.اس

 اشتغال

های بخش صنعت را گذاری، پنج درصد سرمایهبا حدود یک قرن سابقه در کشورماندر حالی که نساجی 

متوسط هزینه مورد نیاز به  است.یز مربوط به این حوزه درصد اشتغال واحدهای صنعتی ن13در اختیار دارد، 

درصد از متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در  21برای یک نفر در صنعت نساجی حدود منظور ایجاد اشتغال 

متوسط  چهارم کی یعنیتومان،  ونیلیم 30تا  21شغل در صنعت پوشاک  جادیا نهیهز ت.کل صنعت کشور اس

صنعت درکشورمان  نیکارخانجات ا یفعل تیظرف درصد 50است اما به گفته کارشناسان، حدود  یدستنییپا عیصنا

گذاری بالاست و به ازای تولید هرکیلو گرم نسبت میزان اشتغال به حجم سرمایهدر صنایع نساجی،  است. یخال

 یروین زانیم نیبا ا نفر است هزار 300، این صنعت نیتعداد شاغل شوند.مینفر مشغول کار  11پارچه پیراهنی، 

خلاء  نیا توانیاست و م یبازار خال نیا درصد 50 یعنی نیا کندمی دیپوشاک کشور را تول درصد 40کار، حدود 

ن نیروی کار در ای ای بشود ظرفیت افزایشاگر توجه ویژه کرد. دورود پوشاک قاچاق به کشور قلمدا یرا عامل اصل

 نفر وجود دارد.میلیون  ۱تا  صنعت

 گردش مالی جهانی

بر اساس اعلام سازمان تجارت جهانی حجم گردش تجاری منسوجات و پوشاک در جهان، سالانه بالغ بر 

شود و سهم ارزآوری این محصولات از کل تجارت کشورهای صاحب نام این دلار تخمین زده می میلیارد 1100
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همچنین سهم ارزآوری این بخش است. درصد  20صنعت همچون چین، ترکیه، هند، اندونزی و ویتنام بالغ بر 

درصد از کل  20تا  درصد و بعضا 10کامبوج هم بیش از برای کشورهایی همچون بنگلادش، سریلانکا، پاکستان و 

 .شودصادرات را شامل می

 ها و گردش مالی داخلیظرفیت

 که دلار ارزش دارد  اردیلیم 11تا  14صنعت  نیبازار ا، ها در داخل کشوردرصورت استفاده از ظرفیت

میلیون ۷۵۲گردش مالی بازار این صنعت در ایران حدود در حال حاضر  باشد.میدرصد فروش سالانه نفت  22حدود 

 است.دلار 

 مشکلات

ترین مشکل و عارضه پیش روی ، اصلیو قاچاق واردات بی رویه انواع محصولات تولیدیِ نساجی

 .میلیارد دلار در سال است 2/2تا  5/2قاچاق پوشاک کشورمان،  .باشدنساجی میصنعت 
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 اهمیت

اغلب کارشناسان  دیکشور، از د یدرآمد آن به بودجه عموم قیو تزر یمتماد انیسال یصادرات نفت خام ط

 یتگو وابس ینفت یهااز سود فراورده تیمحروم ،یداخل دیاست. رکود در تولشده لیتبد رانیجان اقتصاد ا یبه بلا

ده باعث ش ینفت یشده از درآمدها جادیا ینفت است. وابستگ یمولود خام فروش اهیاز نقاط س یدرآمد کشور، برخ

مقابل  استیس .کشور را تحت فشار قرار دهد م،ینقطه ضعف باز کند و با اعمال تحر نیبر ا یاژهیتا غرب حساب و

متنوع است. مطابق اظهار نظر مسئولان سابق  یهاآن به فرارده لینفت در داخل کشور و تبد شیپالا ،یخام فروش

ه باعث است ک یها، فرصتو تنوع بازار فرآورده رانیا ییایجغراف تیمتعدد، موقع یکارشناس لیو دلا ینفت یو فعل

همزمان با اعمال  .شودیکشور م یو رشد اقتصاد یامنطقه یپلماسید یارتقا ،یفروش خام میشدن تحر اثریب

های غیر قانونی آمریکا علیه تجارت و صادرات نفت ایران، یکی از سناریوهای روی میز به منظور جبران تحریم

 .بخشی از کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، صادرات فرآورده های نفتی به ویژه گازوئیل است

 هاوضعیت همسایه

کشورها  نیارتباط دارد. اغلب ا یو آب یخاک یمرزها قیکشور از طر 20با حدود  رانیا ییایاز لحاظ جغراف

 یتوان توسعه ،یداخل یهابودن با جنگ ریدرگ لیهستند و به علت به دل ینفت یهاوابسته به واردات فراورده

 طبق .ندیآیمحساب  به رانیا یبرا وببازار مطل کیخود را ندارند و  ییایمیو پتروش یشیپالا یهارساختیز

 تریل ونیلیم 143افغانستان و پاکستان، روزانه  ه،یفقط چهار کشور عراق، ترک  2015آمارهای جهانی در سال

 اند.داشته ینفت یهاواردات فراورده

 کاهش مصرف داخلی

در طول پنج سال گذشته تاکنون مصرف گازوئیل در ایران روندی کاهشی داشته به طوری که بر اساس 

حدود  13میلیون لیتر، سال  101حدود  12آمارنامه مصرف سوخت کشور متوسط مصرف روزانه گازوئیل در سال 
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میلیون  5/22و پارسال  میلیون لیتر 4/20حدود  11میلیون لیتر، سال  1/21حدود  14میلیون لیتر، سال  100

 لیتر بوده است.

 ظرفیت

گاز )گازوئیل( در کشور تولید شده که با توجه هزار لیتر نفت 200میلیون و  12روزانه  15سال از ابتدای 

میلیون لیتر در روز وجود  15امکان صادرات بیش از  هزار لیتری این فرآورده، 200میلیون و  21به مصرف روزانه 

در این صورت ایران با صادرات شود. تولید میزوئیل مازاد در کشور میلیون لیتر گا 15 بیش از دارد چون روزانه

. به عبارت میلیون دلاری کسب کند 1/5تا  5تواند درآمد روزانه میلیون لیتر گازوئیل می 10وزانه دست کم ر

درصد  1حدود  که شودمیتخمین زده میلیارد دلار  3/2تا  2صادراتی ایران سالانه حدود ارزش گازوئیل  تردقیق

هم اکنون گازوئیل از دو مسیر دریایی و خشکی به کشورهای همجوار و بازارهای  باشد.فروش سالانه نفت می

کردستان عراق و برخی از کشورهای منطقه افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق، اقلیم  .شودمیجهانی صادر 

ای صادرات گازوئیل ایران هستند علاوه بر این، چندین محموله گازوئیل آسیای میانه و حوزه قفقاز بازارهای منطقه

با توجه به تولید مازاد بر  .الملل شرکت نفت به بازارهای جهانی صادر شده استاز مسیر دریایی توسط امور بین

 درصد افزایش داد. 10توان تا در کشور، این مقدار صادرات را می نیاز گازوییل
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گردشگری 

 سلامت
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 تعریف

بهبود  منظور حفظ دیگر است که به ردشگری سلامت، سفری سازمان یافته از محیط زندگی فرد به مکانگ

 .پذیردجسمی و روحی فرد صورت می و دستیابی مجدد به سلامت

 صنعت رقابتی

 های نویندنیا مطرح شده و از حوزه عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در گردشگری سلامت بهبازار 

نعت از این ص مندی از مزایای اقتصادی ناشیمند به بهرهها علاقهسطح کلان، دولت گردشگری پیشرفته است. در

کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جذب گردشگران  ویژه ای میان کشورهای مختلف بههستند. رقابت فزاینده

غال اشت جادیاز کشور و ا یتخصص یروهاینداشتن به خروج ن ازین لیسلامت به دل یگردشگر وجود دارد.سلامت 

 ریز ،یو فرهنگ یامنطقه یهاتیمز یدر حال توسعه که دارا یکشورها یها، برابخش ریدر سا میمستق ریغ

ه افزایش دهد کمطالعات نشان می نتایج  شود.یم هیمناسب هستند توص یو انسان یعیو منابع طب یکاف یهاساخت

بسیاری از  های طولانی در انگلستان و کانادا، باعث شده است کهمتحده و لیست های درمانی در ایالاتهزینه

حال توسعه جنوب شرقی آسیا  پزشکی به کشورهای در منظور دریافت خدمات بیماران ایالات متحده و اروپا به

 .سفر کنند

 سهم ایران از بازار جهانی

میلادی  2015 سهم کنونی ایران از صنعت گردشگری سلامت جهان بسیار ناچیر بوده وبر اساس آمار سال 

ان سهم ایران یک میلیارد زیارد دلار اعلام شد که از این میمیل ۴۲۲در آمد حاصل از این حوزه مهم در سطح جهان 

بنا به گفته رئیس اداره گردشگری باشد. درصد گردش مالی جهانی می 3/0ادل که مع میلیون دلار بوده است ۰۲۲ و

توان سهم ایران از صنعت منسجم می ریزیبرنامه، با 12سال در  سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

های ساند که تحقق این مهم به واسطه ظرفیتگردشگری سلامت جهان را در یکسال آینده به پنج میلیارد دلار ر

اهداف  باشد.میدرصد از فروش نفت سالانه کشور  10معادل و درآمد حاصل از آن،  کشورمان امکان پذیر است
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 شم،چ ک،یپلاسـت یجراحـ ،یهـای نابـاروری، دندانپزشـکدرمان تـوان دریرا مـ ـرانیگردشگران سلامت در ا یاصل

 شــتریب گردشـگران سـلامت .بخش عنـوان نمـود های شفاآب مرتبط با سرطان و گردشگری درهای مارییقلب، ب

 ـهیعربستان و ترک ن،یلبنان، بحر ه،یسور ت،یکو افغانستان، عــراق، ترکمنســتان، جــان،یاز کشــورهای آذربا

 .باشندیم

 منابع ارزشمند ایران     

 آزمایشگاه و ابزار ژنتیکی مجهز 

 تجهیزات تشخیصی و بهداشتی ودرمانی مدرن دراختیارداشتن جدیدترین 

 وسایل دندانپزشکی 

  المللی های بینتوانایی متخصصان با تجربه ملی وبروز 

 المللی بین تخصصی و فوق تخصصی در سطح وجود مراکز درمانی متعدد 

 ( و دانشگاهییهای گردشگرمکان ها و مراکز تحقیقاتی وبیمارستان) های فیزیکیزیرساخت 

 

 های ایرانقابلیت

 د پلاستیک و پیون باز، ستون فقرات، عنبیه و های قلبجراحی مانند جراحی ترین اعمالانجام پیشرفته

 .اعضا

 پیشرفته های تولیدمثلانجام روش 
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 های متمایز ایرانلاحیتص

  شهرت جهانی پزشکان ایرانی به ویژه در کشورهای منطقه دستیابی ایران به توفیقات جدید در عرصه

 در سطح جهانیهای بنیادی محیط فرهنگی مناسب برای کشورهای مسلمان مطرح بودن پزشکی و سلول

 .جراحی قلب، پیوند، چشم، پلاستیک و زیبایی، درمان ناباروری و دندان هایتخصص در

 های پایین تشخیص، درمان و اقامت.هزینه 

 گوناگون شرایط آب و هوایی مطلوب و. 

 فرهنگی و طبیعی های گردشگری، تاریخی،جاذبه. 

 های ویژه ایرانزیتم

 مرکزی و خاورمیانه و بازار عرب نزدیکی جغرافیایی به آسیای. 

 متقاضی مقیم خارجسه میلیون ایرانی  های خارجیزبانی با همسایه تجانس و مشابهت فرهنگی و 

  .های مطلوبهبا هزین های با کیفیت همراهدرمان

 بخش و زیبایی همسایه برای خدمات درمانی نجات تقاضای بالای بیماران کشورهای. 

 های منحصر به فرددریافت درمان تقاضای بیماران خارجی برای. 

 موانع

 ها مسافرتی، هتل هایمانند: آژانس)سلامت  های مرتبط با گردشگریسازمان ضعف ارتباط و هماهنگی بین

 (تاریخی ای، اماکن فرهنگی وبیمه هایها، شرکتبیمارستان و اماکن اقامتی،

 گرید یاز کشورها ماریدرست انتقال ب مینبود مکانس  

 سلامت یگردشگر نهیدر زم یتخصص یهانداشتن شرکت 

 :بودن هزاران متخصص و چهره برجستهدارا  لیبه دل رانیکشور ا دیترد یب تبلیغات و معرفی ضعیف 

 رینسبت به سا یدرمان نییپا یهانهیهز نیو همچن یمدرن و فوق تخصص یهامارستانیوجود ب ،یپزشک
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 نیا ،یضعف در معرف لیبه دل یول شود لیتبد انهیخاورم یبه قطب گردشگر تواندیمنطقه، م یکشورها

 نترنتیا ینفر در فضا کینشان داده است که از هر سه نفر  قاتیتحق تاکنون محقق نشده است. مهم

رونق  یبرا وهیش نیساده تر دهدیامر نشان م نیکه ا کندیخود جست و جو م یدرباره مشکل سلامت

علاوه بر  رانیا یکسب و کار پزشکان، حضور پررنگ آنها در بستر وب است در واقع اگر جامعه پزشک

 یا در ارزآورر ینقش بزرگ توانندیداشته باشند م زیسلامت ن سمیبه جذب تور ینگاه مین ،یداخل یابیبازار

 کند. فایا یو رونق صنعت پزشک

 و کنندیپزشک انتخاب م کیکردن  دایپ یجست وجو را برا یموتورها ماران؛یدرصد ب 55بر اساس آمار 

مختلف مراجعه کننده  یهاتیاز مل توانندیخود را به چند زبان ارائه کنند م یهاتیاگر پزشکان بتوانند فعال

 سهیوجه قابل مقا چیبه ه یکه در حوزه پزشک یمنطقه با وجود یاز کشورها یاست که برخ نیا تیواقع .رندیبپذ

کنند  یبرندساز یاند در حوزه پزشکگسترده و اثر بخش، توانسته غاتیتبل لیبه دل یول ستندین یرانیبا متخصصان ا

 .  دهدیرا نشان م ینترنتیا یابیامر قدرت رسانه و بازار نیکه ا
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رونق تولید 

صنعت گل و 

 گیاهان زینتی
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  ویژگی

بسیار چشمگیر خواهد بود و  به عنوان یکی از اقلام و محصولات غیر نفتی، دون تردید، سود آوری گل،ب

هلند و...قابل اثبات  بلژیک، همچون ژاپن،این ادعا با محاسبه سود حاصله از فعالیت از این محل در کشورهایی 

 .خواهد بود

 ظرفیت

هار چ های بالقوهِ متعدد و متنوعی برخوردار است و به واقع،اقلیمی و جغرافیایی از توانمندی ایران از حیث

روند پیمایش توسعه و  گیری سازنده از آن قادر خواهیم بود،مزیتی است که با بهره فصل بودن این مرز و بوم،

هش حداکثری کا رفع قوانین دست و پاگیر، .شکوفایی اقتصادی را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی کنیم

ژه ارائه تسهیلات وی ،های مناسبراه اندازی پایانه ها،افزایش وسعِت گلخانه کنندگان داخلی،دریافت هزینه از صادر

 هایی است که با اتکای به آن،ولفهوگیاه از نمونه مای پرورش گل دستیابی به علم روز و آموزش حرفه و کم سود،

 .تسخیر نماییم بسیاری از بازارهای منطقه را قادر خواهیم بود،

 گردش مالی جهانی

 نیاز ا رانیکه سهم ا یرقم شود،یبرآورد مدلار  اردیلیم ۰۲صادرات گل در جهان،  یگردش مال زانیم

دلار است. از حیث تولید گل و گیاه، ایران در رتبه هفدهم دنیا قرار دارد اما از منظر صادرات،  ونیلیم ۰۴بازار تنها 

درصد،  11درصد صادرات جهانی گل در کشورهای آلمان  11بیش از  حائز رتبه صد و هفتمی جهان هستیم.

رصد، ایتالیا و سوئیس درصد، ژاپن شش د 2درصد، هلند  01درصد، انگلیس  01درصد، فرانسه  02ایالات متحده 

شود. صورت صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده میهرکدام پنج درصد عرضه و مصرف و یا بخشی از آن به

ایی تنه هلند بهکند. نمیجهانی، از انگشتان دست تجاوز این در حالی است که تعداد کشورهای مطرح در صادرات 

ادرات گل درآمد دارد و میزان آن از طریق صادرات بذر و پیاز گل، هر سال بیش از هفت میلیارد دلار از محل ص
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های فنی و مشورتی، خدمات مرتبط با پرورش گل و گیاهان زینتی و تجهیزات باغبانی به صدها میلیون ارائه کمک

 .رسددلار در سال می

 صادرات 

مناسب و  یزیرکه با برنامهرود یبه شمار م ییزاسودآور و اشتغال یهاتیاز نمونه ظرف صادرات گل،

 یاارزنده اریبس قاتیمحصول به توف نیتوان در صادرات ایم ،یمناسب بخش خصوص یگذارهیمند و سرماهدف

ر دظرفیت صادرات گل و گیاه زینتی کشور را یک میلیارد دلار رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران  نائل شد.

به دلیل نبود شرایط مناسب و امکانات برای صادرات کرده است. سال و میزان تحقق آن را فقط پنج درصد اعلام 

درحال حاضر ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه  .رودزیادی شاخه گل در کشور از بین میسالانه تعداد 

و علیرغم بالا بودن کیفیت  د اختصاص داده استجهان است اما رتبه صد و هفتم بازارهای صادراتی را به خو

کارشناسان عقیده دارند که ایران  .های تولیدی به دلیل بالا بودن قیمت آن مشتری در بازارهای جهانی نداردگل

های زینتی )به صورت شاخه بریده و گلدانی(، درخت میلیون دلار گل 211تا  111توانایی صادرات سالانه حداقل 

 .استبشکه نفت  کیمعادل شاخه گل رز  ۱۲۲ یباید این نکته را در نظر گرفت ارزش اقتصاد . را داردو درختچه 

های گل از کشور عراق، آذربایجان، اوکراین، ران در سال گذشته برای خرید شاخههای ایترین مشتریبزرگ

ه رکمنستان، قزاقستان و روسیمولداوی، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ت

ی های صادراتها مانند گرجستان، روسیه و بلاروس در واقع محل ترانزیت گلاند. مشتریانی که تعدادی از آنبوده

 های جدید و بهبندیود به این کشورها دوباره در بستههای ایران بعد از ورایران به کشورهای دیگر هستند و گل

شود شامل گلایول، رز، هایی که از ایران صادر میلشوند. بیشترین گاین کشورها صادر می های جدید از سوینام 

 . میخک، داوودی، مریم، آنتوریوم، لاله، نرگس، سوسن، مارگریت، پرنده بهشتی، ژربرا و آلسترومریا است
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 مشکلات اصلی

نبود گلخانه مدرن و  شده،مامها، افزایش قیمت تجایی گلنقل مناسب برای جابه و فقدان سیستم حمل

 .گل درصدی 21ت، بالا بودن ضایعات بندی نادرسصنعتی، نوسانات ارزی، نبود نظارت بر واردات گل و گیاه، بسته

  



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 گیاهان دارویی
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 اهمیت

های شیمیایی یکی از مشکلات کشور در حوزه نظام سلامت است که علاوه بر میزان تجویز و مصرف دارو

کند. گیاهان دارویی در بسیاری های مادی زیادی را نیز برای کشور ایجاد میتبعاتی که بر بدن انسان دارد، هزینه

های شیمایی را دارند ضمن آنکه تقریباً هیچ یک از مضرات و عوارض از موارد به راحتی قابلیت جایگزینی با دارو

همین  .ها، موثرتر نیز عمل کنندند در درمان بسیاری از بیماریتوانهایی شیمیایی را نداشته و در عین حال میدارو

عوامل و محسنات باعث شده بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی اروپایی در کشت، تولید و فراوری گیاهان 

در کنار درآمد سرشار ارزی از این طریق، سرانه مصرف گیاهان دارویی از یکدیگر پیشی بگیرند و به طبع آن، 

 یبهداشت جهان مار سازمانآ .رویی در کشور خود به جای داروهای شیمیایی را به طرز چشمگیر افزایش دهنددا

خود را با  یو درمان یبهداشت هیاول یازهایدر حال توسعه ن یکشورهادرصد مردم  ۷۵از  شیاست که ب نیا یایگو

گیاهان "از سوی دیگر تمرکز هر کشوری بر روی صنعت . کنندیمرتفع م یعیو مواد طب ییدارو اهانیاستفاده از گ

تواند ارزش افزوده بسیار کلان و درآمد ارزی هنگفتی را نصیب آن کشور و به صورت سکوی به راحتی می "یداروی

 .پرش بسیار بلندی برای اقتصاد آن کشور عمل کند

 اقتصاد سریع الرشد

نیا کشورهای پیشرفته د ،الرشد لقب گرفته استسریعاقتصاد گیاهان دارویی در دنیا به اقتصاد نوین و 

 آفرینی حولگذاری روی این حوزه و حتی موجسرعت در حال سرمایه نظیر فرانسه، آلمان، کانادا، آمریکا و چین به

 اهانیو مصرف گ دیتول زانیم (براساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائوآن هستند؛ 

است و طبق  دهیرس ۰۲۱۷دلار در سال  اردیلیم ۱۰۴به  ۰۲۲۰دلار در سال  اردیلیم ۱۴در جهان از  ییدارو

 .دیدلار خواهد رس اردیلیم ۵۲۲۲به  ۰۲۵۲در سال  هاینیبشیپ

 !درآمد گیاهان دارویی آلمان دو برابر درآمد نفت ایران
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حوزه طب سنتی و به طبع آن گیاهان  آلمان کشوری است که تقریبا از هیچ عقبه تاریخی قابل اتکایی در

گیاهان دارویی از مزیت نسبی و  دارویی برخوردار نیست و به دلیل سردسیر بودن نیز در حوزه کشت و تولید

 گیاهان"مند بر مقولهای دقیق و منسجم و با تمرکز هدفاما این کشور با تدوین برنامه .ای برخوردار نیستقوهالب

ا به عنوان یکی از کشورهای قطب و قدرتمند در این حوزه و در میان کشورهای اروپایی به خود ر توانسته" دارویی

از طریق فرآوری و تولید گیاهان دارویی بیش از  درآمد ارزی آلمان صرفاای که در حال حاضر ثبت برساند به گونه

مالی آلمان از گیاهان دارویی به مرز در حال حاضر تِرند خام است! ی ایران از طریق فروش نفت دو برابر درآمد ارز

های لازم در زمینه طب شود در حالی که درآمد کشور ما با وجود اقلیم و پتانسیلمیلیارد یورو نزدیک می 62

 ت.میلیارد یورو اس 32سنتی و گیاهان دارویی، تنها از بخش نفتی 

 گیاهان دارویی در ایران

تاکنون ، های جهان در رشد و تکثیر گیاهان دارویی استاقلیم و خاک ایران یکی از بهترین خاستگاه

 و است گونه گیاهی ۴۰۵هزار و  ۸هزار گونه گیاهی در جهان شناخته شده که سهم ایران از این تعداد  32حدود 

ها و مراتع جنگل قاتیموسسه تحق یعلم یطبق بررس .تنهایی از کل اروپا تنوع گیاهی بیشتری دارد کشور ما به

 اهانیگ نیگونه از ا ۲۲۲هزار و  ۰شده ،  ییشناسا رانیا یعیدر منابع طبکه  یاهیگونه گ ۴۰۵هزار و  ۸ از کشور

ها یا گیاه گذاری شده است و در بقیه آننوع داروی گیاهی سرمایه 172تنها روی که  است ییخواص دارو یدارا

ده نشده بر یبهره کاف ت،یظرفهمین هنوز از و ت اس نشده وسیع اهلی نشده است یا اینکه هنوز وارد فرآیند توسعه

 ( بسنده شده است. یری)عرق گ یتسن یفرآور ای یو در اغلب موارد به خام فروش

 میزان تجارت جهانی و سهم ایران

با داشتن  رانیکشور ااست و میلیارد دلار  124سهم تجارت جهانی از محصولات گیاهی دارویی حدود 

دلار از  میلیون 622از قاره اروپا، هم اکنون فقط  شتریب یاهیجهان و دارا بودن تنوع گ میاقل ۱۲از  میاقل ۱۱

مربوط به صادرات  یامقدار هم بخش عمده نیرا به خود اختصاص داده است که از ا ییدارو اهانیگ یتجارت جهان

گیاهان دارویی ایران به در حال حاضر بیشترین حجم صادرات  دلار است. ونیلیم ۴۵۲حدود  زانیزعفران به م
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 های طبیعیبیان، صمغشود. زعفران، شیرینهای پاکستان و امارات و پس از آن آلمان، ژاپن و چین انجام میکشور

  .شودها محسوب میو عرقیات و گلاب بیشترین اقلام صادراتی ایران به سایر کشور

 تجارت گیاهان دارویی در دست کدام کشورهاست؟

امروزه اغلب تولیدکنندگان گیاهان دارویی از جمله چین، آمریکا، ژاپن و آلمان به عمده واردکنندگان این 

ها خریداری کرده و پس از فراوری آن را گیاهان را از سایر کشورها اند. درواقع، این کشورگیاهان نیز تبدیل شده

هزارتن  ۵۱. به عنوان مثال، آمریکا سالانه کنندمیمجددا صادر کرده و از این طریق ارزش افزوده بسیاری کسب 

اعتبار واردات و صادرات این تولیدات با دهد. اما هزار تن صادرات انجام می ۱۲واردات گیاهان دارویی دارد و 

توان به سود برابر ماده خام بوده و از این طریق می ۴. یعنی قیمت محصول فرآوری شده حدود یکدیگر برابر است

 .رصدی دست یافتد ۲۲۲

 مشکلات

آماده نبودن  لینفت را دارند، اما به دل ینیگزیجا تیظرف ییدارو اهانیکارشناسان معتقد هستند گ

ه ک ردیگیصورت م یابه صورت خام و فله یعیطب یهاما از عرصه ییدارو اهانیمناسب اغلب صادرات گ یبسترها

 یبخش گریطرف د از .هم ندارد یارزش افزوده چندان ،یکیژنت ریبردن ذخا نیو از ب عتیطب بیکار علاوه بر تخر نیا

ده بالاتر وارد کشور ش اریبس یهامتیمناسب و با ق یهایبنددر بسته یما پس از فرآور یصادرات ییدارو اهانیاز گ

این زمینه، ترین چالش در مهماز نظر اقتصادی،  کنند.یاستفاده م یمحصولات واردات نیها از ایرانیاز ا یو برخ

گذاری در صنایع گذاری است. دومین چالش سرمایهفقدان تقاضای کافی و مؤثر برای تشویق و توجیه سرمایه

عنوان نهاده اولیه برای مصرف در صنایع فرآوری گیاهان دارویی، ناکافی و ناپایدار بودن تولید گیاهان دارویی به

گذاری مشترک در این ایهمللی ایران برای صادرات و سرمالاست. سومین چالش نیز ناکافی بودن همکاری بین

 ها ومقیاس گیاهان دارویی و در برخی موارد تکیه صرف بر ذخایر طبیعی آن تولید خرد و کوچک است. زمینه

 شده گیاهان دارویی در ایران ها و بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمامپایین بودن کیفیت ماده مؤثره برخی از آن
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 تواند با ارائه تسهیلاتگذاری در زمینه صنایع گیاهان دارویی هستند. دولت میدیگر معضلات و موانع سرمایه از

 .مناسب، نسبت به تولید انبوه این گیاهان کمک شایان توجهی کند

 حرف نهایی

ست نیتبدیل ایران به قطب تولید و صادرات گیاهان دارویی در سطح جهان به هیچ عنوان دور از دسترس 

 گذاری حتی حداقلی وتواند با سرمایهو ایران با توجه به عقبه تاریخی و فرهنگی خود در حوزه گیاهان دارویی می

ماندگی گذشته خود در ای مدون و البته حمایت جدی از فعالان این حوزه با سرعتی مضاعف، عقبتدوین برنامه

یابی به درآمد ارزی کلان بدون اتکا به همین رهگذر دسترقابت با کشورهای مطرح این حوزه را جبران کند و از 

 داشته باشد. نفت،
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 مرکبات
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 ظرفیت عظیم در ایران

از لحاظ میزان تولید،  ایرانتولیدات میوه بوده و های ایرانی از لحاظ کیفیت و مزه در جهان مرغوب میوه

که بخشی از مازاد بر نیاز داخل این محصولات به طوری ، بههستندکیفیت و سلامت از وضعیت مطلوبی برخوردار 

به لحاظ مزه، انار و لیموشیرین ایران در رتبه اول، خرما رتبه دوم، لیموترش  .شودبرخی از کشورهای جهان صادر می

 رانیآفتاب آسمان ا زانیبودن م یطولان .رتبه چهارم، پرتقال رتبه هفتم و نارنگی در رتبه هشتم جهان قرار دارد

ات مانده سموم مرکب یباق زانیبودن م نییکاهش مصرف سم در باغات و پا کننده، دیمناطق تول گریبت به دنس

 رود.یتفاوت به شمار م نیا یاصل لیدل یداخل

 میزان تولید

 2سرانه مصرف مرکبات کشور ما  باشد.در سال می تن  ونیلیم 2 میزان تولید مرکبات در ایران بیش از 

بوده در  لویک 21از  شیب یرانیمرکبات داخل سرانه مصرف هر ا دیبا توجه به تول؛ است یبرابر متوسط سرانه جهان

تولید  میزان باشدمیبیشترین حجم تولید مرکبات مربوط به پرتقال  است. لویک 01 یمتوسط سرانه جهان کهیحال

تن  هزار 111حدود . همچنین میزان تولید نارنگی در سالباشددر سال می میلیون تن 1حدود این محصول 

 .تولید کشور هستند رتن، سایر مرکبات پُ هزار 211باشد. لیموشیرین و لیموترش نیز با تولید سالانه بیش از می

 صادرات

 تیظرف  بوده است اماهزار تن  ۱۲۲ های گذشته حدوده میزان صادرات ایران در طول سالک درحالی

 یایفارس، آس جیخل هیحاش یهدف ما کشورها یبازارها نیترعمده .هزار تن است ۵۲۲مرکبات کشور  یصادرات

 میتوانیو ما م کندیهزار تن مرکبات وارد م ۶۲۲تا  ۵۲۲سالانه  هیروس .است یژاپن و کره جنوب ه،یروس انه،یم

دلار است که  میلیارد 02حجم تجارت جهانی مرکبات در دنیا بیش از  .میکن نیکشور را تام نیا ازیاز ن یبخش

درصد صادرات جهانی را به خود  ۰۷درصد تولید و  ۵/۵هزار تن مرکبات جهان  ۱۷۶میلیون و  ۶اسپانیا با تولید 

 ایران بامیلیارد دلار است. این درحالی است که  ۵/۱اختصاص داده است، درآمد سالانه اسپانیا از صادرات مرکبات 
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ایران در بخش صادرات  .درصد تولیدات در بهترین شرایط تنها کمتر از یک درصد صادرات را داراست نیم سه و

 د.قرار دار ۲۱بات در جهان در رتبه مرکبات در بین کشورهای صادرکننده مرک
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رونق تولید 

 صنایع غذایی
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  ویژگی

 های لبنی، رب گوجه فرنگی، انواع روغنو محصولات مشابه، انواع فرآورده انواع شیرینی، شکلات، بیسکویت

ها، انواع کمپوت و کنسروهای غذایی، انواع آب معدنی، انواع خمیر مایع، انواع ی، انواع آبمیوه و کنسانتره میوهنبات

 از یکی ییغذا عیصنا ذایی صادراتی کشورمان قرار دارد.رونی و خمیرهای غذایی در صدر جدول محصولات غاماک

ص خصو منطقه به کیدر  یعنیدر سطح کشور دارد،  یمناسب یاست که پراکندگ یصنعت یهاگروه نیترمهم

 جادیصنعت و ا یبرا یادیارزش ز ،یپراکندگ نیاد. کشور وجود دار یجا در همه بایآن تقر ینبوده و پراکندگ

ه و توانست کندیها کمک مآن استان یکشاورز یهازمیمناسب در نقاط مختلف دارد و به مکان یشغل یهافرصت

و  تسیدو سال ن ای کیو بازار  ستیمدت ن بازار کوتاه ،ییغذا عیکه بازار صنا کند چرا جادیا داریپا یهااشتغال

 .شودیم یدارند معمولا عمرشان طولان یکه رفتار درست اقتصاد یوچکک یهاشرکت یحت

 اشتغال

 باشد.می نفرهزار  101 بیش از   یدنیو آشام ییمواد غذا عیتعداد شاغلان صنا

 گردش مالی جهانی

حجم تجارت  نیا کهدلار برآورد شده است  ونیلیحلال در جهان حدود چهار تر یارزش بازار صنعت غذا

 هیارا یبراساس آمارهاتجارت دارد.  نیدر ا یزیسهم ناچ رانیاست اما متاسفانه ا شیبه طور مداوم در حال افزا

از  شیمسلمان در ب نفر اردیلیم 0/1دهند و حدود یم لیجهان را تشک تیدرصد جمع 12از  شیشده مسلمانان ب

و  دیموجود در بازار تول یبالا اریبس یو توانمند لیپتانس انگریکنند، که خود بیم یکشوردر جهان زندگ 011

 است. تجارت محصولات حلال

 درآمد حاصل از صادرات

که این مقدار با توجه  میمختلف دار یبه کشورها ییصادرات موادغذادلار  اردیلیمدو و نیم سالانه حدود 

از  درصد 01حدود را هم دارد که معادل میلیارد دلار  2های کشور قابلیت رسیدن به ها و ظرفیتبه پتانسیل
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 یو حت هیروس انه،یم یایفارس، آس جیحوزه خل یاکنون به کشورها رانیا ییمواد غذا باشد.فروش نفت می

 هیحجم صادرات صنعت غذا مربوط به دو کشور همسا نیشتریشود که بیصادر م ییکایو آمر ییاروپا یکشورها

 ن،یچ ت،یعراق، امارات، کو یبه کشورها رانیا ییدرصد صادرات موادغذا 11حدود . عراق و افغانستان است

 نیه در اشود کیانجام م یپاکستان و اندونز جان،یآذربا کستانیکره، ترکمنستان، تاج یجمهور ه،ی، ترکافغانستان

 عراق در صدر قرار دارد. نیب

 مشکلات اصلی

 نبود بازاریابی مناسب 

 عدم ساماندهی منسجم 

 حمل و نقل 

 ییحمل و نقل مناسب است تا به واسطه آن، مواد غذا ازمندین افته،یو توسعه  ایو پو شرویپ ییصنعت غذا کی

 .هدف منتقل شود یهادر اسرع وقت به بازار ،یو پس از فرآور شیپ

 بندی ضعف در بسته 

ی به شمار چنین های تعیین کننده در تسهیل و تسریع فروش محصولات اینبندی مواد غذایی از دیگر مولفهبسته 

جذابیت اقلام تولید شده، )در کنار کیفیت مطلوب و قیمت مناسب(، به این اصل  رود، زیرا بخش قابل توجهی ازمی

  .خطیر وابسته است
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رونق تولید 

 صنعت میگو
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  ویژگی

گردد میردر کشور ژاپن ب 1150ی آن به دهه قدمت پرورش میگو در دنیا طولانی بوده ولی پرورش تجار

شورهای ک هند در قاره آسیا، مالزی،سنگاپور،  اندونزی،فلیپین،  تایلند،که هم اکنون از کشورهای چین،  طوریه ب

 .شودترین تولیدکننده این آبزی نام برده میدور در قاره آمریکا به عنوان مهمو اکواکاستاریکا مکزیک، پاناما، 

صورتی ارز آور تبدیل کرده های شوره زار سواحل جنوب و شمال را به کانون تولید طلای پرورش میگو که زمین

ای از میگو گونه ایفا می کند.د اشتغال و اقتصاد ایران به عنوان صنعت مولود انقلاب اسلامی نقشی مهم در ایجا

 شود و منبع مهم غذاییهای جهان از شور گرفته تا شیرین، یافت میپوستان آبزی است که در بیشتر آب سخت

 دارد.و نقشی مهم در زنجیره غذایی  م، ید، و پروتئین استهمانند سایر آبزیان سرشار از کلسی

میگو دارای فواید فراوانی شامل ضد فشار خون بودن، سرشار از سلنیوم )خاصیت اکسیدانی(، جلوگیری از آلزایمر 

ها مقاوم غربی در مقابل بیماری میگو از نوع وانامی پاسفید .و کم خونی و منبع پروتئین و کلسترول خوب است

 شود.کشورهای جهان از این نوع کشت می درصد 21است و در ایران و 

 اشتغال

ود که شای بهم پیوسته از کسب وکارها منجر میین آبزی ارزشمند به ایجاد زنجیرهتولید میگو و پرورش ا

 احدهایو های خوراکی،آبزیان و کارخانجات تولید نهاده از صنایع پشتیبانی گرفته تا ایجاد صنایع تولید خوراک

بازارهای داخلی و جهانی  بخش 2همچنین توزیع این محصول در  است. بندیتکثیر، فرآوری، عمل آوری و بسته

مزرعه  هکتار 2تعداد اشتغال مستقیم به ازای هر  .زندای از کسب وکارها را رقم میگیرد که باز چرخهصورت می

پرورش میگو  .نفر اعلام شده است 2فعال پرورش میگو در هرمزگان یک نفر و اشتغال غیر مستقیم نیز بیش از

یکی از اهداف حوزه کشاورزی است که این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که این فرصت 

سایر اقلام صادرات غیر نفتی، این محصول پرورشی  تواند در کنارده و در عین حال سودآور است و میشغلی، زودباز

 .آبی نیز جزو اقلام صادراتی باشد
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 ظرفیت

 رانیا یپرورش یگویم دیدر تول ،ها در کشور استترین و سودآورترین شغلپرورش میگو یکی از با صرفه

کلید خورد و میزان  صنعت پرورش میگو با هدف صادرات محصول در استان بوشهر دارد. ایمقام دوازدهم را در دن

د محصول به خارج از کشور درص 20تن بود این درحالی است که امروز بیش از  31صادرات در مرحله نخست 

ان از میانگین سهم ایرست که ا ت، این در حالیرسیده اسمیلیون دلار 150شود و میزان ارزآوری آن به صادر می

درصد بوده و حداکثر سهم ایران نیز از این بازار معادل  102/1های گذشته معـادل بازار صادرات جهانی در سال

ردش گ توان آن را بهبود بخشید.گذاری بیشتر در این حوزه میریزی و سرمایهکه با برنامه درصد بوده است 20/1

بیشترین صادرات میگوی پرورشی . بوده استتومان  اردیلیهزار محدود  21در سال  رانیدر ا گویصنعت م یمال

استان بوشهر به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل قطر، کویت، امارات متحده عربی و عمان، آسیای 

 .شودرات محصول به روسیه نیز انجام میهایی برای صادتازگی تلاشه جنوب شرقی ویتنام، چین، لبنان، مصر و ب

به گفته وزیر  .شده است دیتول یپرورش یگویهزار تن م ۴۷از  شیب رکشت،یهزار هکتار سطح ز ۱۱از  ۰۷در سال 

رشد و  .در حوزه توسعه کشت ماهی در داخل دریا شناسایی شده استیک میلیون تنی ظرفیت جهاد کشاورزی 

 30توسعه تولید و تکثیر میگو در مزارع پرورش میگو نه تنها بازار داخلی را پوشش داده، بلکه صادرات بیش از 

 .ارمغان آورده استدر سال جاری را به هزار تنی 
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مشکلات و 

 هاراه حل
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 آموزش

اصول نگهداری و انبارداری میوه و مرکبات آگاه  به باید همچنین مرکبات صادرکنندگان و تولیدکنندگان

جهاد کشاورزی های اصلاح شده به کشاورزان از سوی وزارت های روز و بذرآشنا باشند. ارائه آموزش ، تکنیکو 

 باشد.تاثیرگذار میکاملا 

 هاوجود دلال

رود که انحصار بازار میوه را دست دارند؛ هایی میرکبات به جیب مافیای میوه و دلالبخش اعظم سود م

تنها راه حل رفع این  کنند.دین برابر قیمت در بازار عرضه میها را با قیمت نازل از باغداران خریداری و به چنمیوه

کنندگان مرکبات بوده که تولید و توزیع را مستقیما بر عهده گرفته تعاونی توسط خود تولیدیجاد شرکت ، امعضل

 را قطع کنند. استثمارگر هایواسطه  دست و

 واردات  

وجود محصولات غنی و باکیفیت داخلی شاهد واردات برخی محصولات به داخل کشور هستیم.  با 

 سال چند در که است آنجایی ماجرا جالب نکته. گرددمی تامین ترکیه و مصر کشورهای طریق از عمدتا واردات

 هم عمدتا که باشیممی قاچاق وارداتی هایمیوه فراوان انواع شاهد بازار در ولی است ممنوع پرتقال واردات اخیر

  شود.می وارد مرزی هایبازارچه توسط

 بندی نامناسبستهب

ی خود دبنبندی نمود. امروزه بستهشستشو و سپس بستهت مخصوص و مجهز مرکبات را باید در کارخانجا

ح در سط آید. چه بسا محصولاتی که از جهت کیفیت در مقایسه با نوع مشابهجزء اصل کیفیت به حساب می

 و مصرف بالاتری را به بندی خوب، جذاب و مناسب، فروش، اما به دلیل برخورداری از بستهتری قرار داشتهپایین

شود و ما کمترکارخانه مجهز و فعالی در کشور داریم و عموما به به این نکته در ایران توجهی نمی .انددست آورده
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عمدتا رهنگ کشورهای خریدار )بندی باید متناسب با فرائه بستها شود.سلیقه کشورهای مقابل توجه نمی فرهنگ و

 رتصو به و جعبه در پرتقال ایران در. )باشد شکیل و منظم صورت به و سیای مرکزی و روسیه( بودهآکشورهای 

 کسانی هایاندازه و هابسته در و عددی صورت به عمدتا کشورها سایر در که حالی در شودمی مبادله فله و کیلویی

 اب و خریداری فله صورت به را ایران زعفران  اسپانیا مانند  بندی کشورهاییدر خصوص بسته .شودمی انجام

 رزیلب از را قهوه و کاکائو که سوییس کشور یا  کندمی صادر کشورها سایر به خودش نام به شیک بندیبسته

 .است شده نسکافه و شکلات برندهای معتبرترین صاحب خودش نام به و  خریداری

 حمل ونقل

الای های بنفتی کشور هزینه صادرات غیر بودن میزان صادرات مرکبات و کلا یکی از دلایل اصلی پایین

با توجه به  نقل و در نتیجه گران بودن قیمت تمام شده مرکبات برای عرضه در بازارهای خارجی است.حمل و 

 خلدا در ،نه کرایه بالای آنهاهزی آن تبع به و داریخچال هایکامیون  تعداد بودن  پذیر بودن مرکبات و کمفساد

 گردد هتخلی مقصد در و بارگیری سریعا کالا باید که مرکبات صادرات در لذا. هستیم زیادی مشکلات شاهد کشور

 دوردست بازارهای از باغداران آنها، بالای هایکرایه و هاکامیون کمی همین علت همین به و بوده مهم بسیار زمان

 کنند.ای اکتفا میبه بازارهای محلی و منطقه و کرده پوشی چشم

 بازاریابی 

خارجی محصولات خود، محیط و خصوصیات آن بازارها و کنندگان مرکبات، از رقبا و بازارهای تولید

 .ه بازارهای محلی توجه دارند؛ لذا صرفا بوفیق در صادرات را به دنبال داردشناختی ندارند که این امر خود عدم ت

 

 
 


