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چکیده
اهداا ااتصاد درادیاست سدصی ایرادولد هد ادیاتلمدوواست سد ادا لدخاوا د ییخااهمتد ا
بویسصهارای فصهااس .ادیااینامق لهانویسناگ نابهاتجزیهاواتحلتلایوابطاتج یراایواناوایوسدتها
مخپودازنا.امسأله امحویر،اتبتتنایاهبوده راعلمخاواک یبودراب اضوویتاب زی بخ افوص هد ادیا
زمتنهاص دیاتاغتوانفصخاایوانابهایوستهااس اوامبن راایوائدخااتحقتد اامبصندخاابدواایوش آمتخصدها
اکصش فخا(کتفخاواکمّخ)،اانج م،اانواعانص یجاازطوی امط لعهاپتشدتنها نظداوراواتجوبدخااشن سد ئخااوا

فصلنامه

مؤلفه ه رااثواگ ایااسصخواجاشاهااس .اازاانجد مااماد ببهاااکصشد فخاابداا02ا بدوه،ایاهبودهد راا
ص دیاتابهایوستهاتثبت اشاهاوابوابسباآزمونافویامناازاطوی اپوسد اازا022اصد دیکنناه،ا
ن بوابوراوایتبهبنارامت نیتنایاهک یا(ت کصتک)ه اانج ماشداهااسد .انصد یجااباسد ااآمداهاانشد نا
مخدهااکهابهصوینایوشاتوسعهاص دیاتامتوهاواتوهاب یاایوانابهایوستهابهاعنوانااتالماصد دیاتخا

پژوهشهای

غتوانفصخ،اپت دهاس زرایاهبوده راویودابهتنهشداهااوابضدویاپ یداایادیابد زایاوایاهک یهد راا02ا
گ نهارااس اکهادایارااولوی اتثبت اندو اایز،اثبد تاتدوانتنااوامقدویات،ابد زنیوراتعوفدهاهدا،ا
بوتوایرامشوّقه ،ایاهااناازراکویاویاسدبز،اایجد دا وشدهاهداراصد دیاتخ،اآمدوزش،ابوتدوایرا
تعوفهه راتویتحخ،ابووزیس نخااطالع ت،اتتم اگ ایراث ب اوابلنااماتاواسد یوایاهک یهد را
اثوگ ایاتجزیهاواتحلتلاشاهادیامصنامق لهااس  .ا
ا
واژگان کلیدی:اص دیاتاغتونفصخ،اایوان،ایوسته،ایاهبوداتوسعهاص دیات
.0ادانشجورادکصورامایوی اب زیگ نخاگوای است سصی ایراب زیگ نخ،اپودیساالبوز،ادانشی هاتهوانا(نویسناهامسئول) ا
* Saberi118@ut.ac.ir
.0ااسص داگووهامایوی اب زیگ نخ،ادانشکاهامایوی ،ادانشی هاتهوان ا
.3ادانشت یگووهامایوی اب زیگ نخ،ادانشکاهامایوی ،ادانشی هاتهوان
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مقدمه
تج یتایه نخاتب دلاک الهد اوا دام تافواتدواازاموزهد رابدتناالمللدخااسد .اتجد یتا
بتنالمللاع ملامهمّخادیایشااواموفقت ایه نخاطخادهههد رااگ شدصهابدودهاوابد ایشداا
تج یت،ادیآماه رایه نخانتزاب الایفصهاوااتصا ده رابد زاتد دیاشدانااتد ابد ااسدصف دهاازا
تایتاتج یت،ات بلت ایت ب پ یوراوابهوهاویرایااافدزای ادهندا.اازاایدانایواتجد یتا
بتنالمللابعنوانایکا ع ملامهمابدهابهبدودااسدص ناایده رازنداگخاکمدکانمدودهاوایشداا
اتصا درایاابفظامخکنا .ا
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یوابطاتج یرابهعنواناموتویایشاااتصا داوایمزابق راکشویه ادیاب زایهد رایهد نخ،ا
نق اکلتارادیاعوصهااتصا دایه نخاایف امخکنا.اامووزهابهادلتلاتحوّالتان شخاازاتغتتداوا
الیوراماو ایه نخ،افووپ شخاموزه راتج یراوااتصا دراوانتزایه نخاشانااتصاد داوا
پتاای اواژهاهمبسصیخااتصا درابهای راسلطهااتصا در،ادیایوابطاتج یرابداتناالمللداخ،ا
موضوعاص دیاتاک اله اوا ام تاازااهمت ابسزایخابو ویدایاشداهااسد .الد ااطباتعداخا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

اس اکهاتم ماکشویه ادیایه اباسد اآویدناسدهمات بدلاتدویّهاخاازاتجد یتایهد ناخا
تالشانم یناازیواادیااینامت ناکشویه یخاکدهاسدهماباتشدصواراازاتجد یتایهد ناخاکسدبا
نم ینا،امختوانناا ودایااازانظواتایتااتصا درابهاسطحامطلوبخابوس ننا.اازاسورادییدواا
موتعت ایغوافت یخاکشویه اوانوعاتولتااتاآنه ابسصورامن سبابدواراتجد یتا د ییخا
فواهمامخآوید.است س اگ ایرامن سبابوارابهبودای یید هاصد دیاتادیاعوصدهایهد نخا
مسصلزماداشصنااطالع تاواتحقتق تاواتعابتن نهاواک یبودرااس .ادیااینایابطدهاشدن

ا

ک فخاب زایه راها ،ادییدهاتموکدز،ایفصد یایاتبد اوامواندعاویودابدهاایدناب زایهد ابدوارا
ص دیکنناگ نایکاضوویتاایصن بان پ یوااس .ادیااینایابطهاب زییواناب زایه رایهد ناخا
(ص دیکنناگ ن)ادیصادنااب ادسصت بخابهااطالع تاک فخاواشن

ابد زایاواسد ص یاآناوا

تعتتنادییهایت ب ابتنایتب ،است س ه راتتمصخاواغتواتتمصخا دودایااطدویاراتداویناوا
طوابخاکنناات ابصوانناامن فعا ودایاابااکثوانم ینا.
دیاشوایطاکنونخ،ابت تاست سخاواتصا دراکشویه رانف ا تزادیابد لاتوسدعه،اازا
یملهاایوانابشاّتامصکخابهادیآمااب صلاازاص دیاتانفد ااسد .اازاطوفدخایهد یخاازا
اتصا دامصکخابهادیآماه رانفصخ،اب اتوّیهابهاویودااسصعااده رامن سباتولتااواص دیاتا
بو خاازامحاوالتاواک اله راغتوانفصخابویژهامحاوالتاکش ویزر،اازاطوی اشدن

ا

اسصعااده رامنطقهاراوابم ی ایاّراازاایناگونهااسصعااده اضوویرابهانظوامدخایسدا.اا
یه یخاازااتکّ ابهاص دیاتاشکنناهاواتدکامحادولخالدزومابوکد ابدهاسدوراشدن

ا

اسصعااده راص دیاتخایایااوابو ویدایراازامزی انسبخایااتبتتنامخکنداا.امحادوالتا
کش ویزراازایملهازمتنهه رامسصعاابواراتحق اها افوقابهاشم یامخآینا  .ا
ایواناب ادایاابودنا01اهمس یهاازانظواتعااداهمس یی نادیادنت ابعااازاکشویایوسدتهاوا
چتنایتبهاسوّمادنت ایااداید.اازاطوفخااتصا داایواناب اویوداهمهاایناموتعت هداانصوانسدصها
ازاب زایه راها اکشویه راهمس یهابهاطویاک ملابهوهمنااگودد.ایوستهابهاعندوانایکدخا
ازاب زایه راها ابست یامهمادیادنت ،اهموایهامویداتویّهاص دیکنناگ نایه نامخب شداامّاا
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ب اویوداظوفت اتولتاامتوهاواسبزیج تادیاایوان،اهنوزانصوانسصهایماسهمات بلاتدویّهخاازا
ایناب زایاداشصهاب شتم .ا
همچنتناعامااسصف دهاازایکاالیورامن سبادیابخ اصد دیاتامتدوهاواتدوهابد یادیا
کشوی،ایکخاازا الءه رابزیگابخ اص دیاتاکشویابودهاکهادیااینامق لدهاسدعخاشداها
اس اب ااسصف دهاازادان اص دیاتخامصخاّا ناوانخبی ناایدنابخد اوامط لعدهاالیوهد را
ص دیاتخاس یواکشویه ،االیورامن سبخایه اافزای اصد دیاتامحادوالتاکشد ویزرا
ب ال صامتوهاواسبزیج تاایائهاشود.ابهانظوامداخیسدااانااشدصنایدکاالیدوراصد دیاتخا
علمخ-ک یبودرادیابخ اص دیاتامتوهاواتوهاب یاب عثاازادس ادادناسهمات بلاتویّهخا
ازاب زایه رامهماص دیاتخاازایملهاکشویایوستهاگودیاهااس  .ا
ب اتوصتف ای ابت اچنای نبهاب زایایوسداتهاازابتداثایمعتدا ات بدلامالبظدهاا(012ا
متلتونانفواواششمتنااتصا دابزیگادنت )،ادیآمااسوانهابد الا(بداودا02222ادالیاتدایتا
ویا{پت ابتنخا،)}0202اپنجمتن اوایدکنناهامواداغ ائخ ادنت ،اماو اکنناها3ادیصااازا
کلامواداغ ائخایه ن،اماو اسوانهاب ال،ااهمت امتوهادیاسدباامادو ا د نوایا،اتدأمتناا
متوهاازاکشویه رابهامواتبادویتوا(توکته،اازبکسص ناوالهسص ن)اواهمچنتنابجماواسدهما
پ یتناص دیاتامتوهاواتوهاب یاایواناکهابو خاازاشواهااشد ملا:اکد ه ااسدهماصد دیاتا،ا
عامابو ویدایراازایکامالاعلمخاواک یبودراتوسعهاصد دیاتا،اعداامابهدوهابدودایاراازا
توافق تافخام بتن،امشکلاوامسئلهااصلخاتحقت ،اعاماویودایاهبوده رامن سدبایهد ا
تغتتواوضعامویود،ا واهاابود .ا

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

سؤالااصلخاتحقت ابوااینااس سااسصوایااس اکه:ایاهبوده راتوسعهاص دیاتامتوهاوا
توهاب یابهایمهویرایوستهاچتس ؟اواچیونهامختوانااینایاهبوده ایااباویتاعلمداخاوا
ک یبودراتبتتناواایائهانمود؟
ب اایناوصف،اها اکالنا(علمخ)اایناتحقت ،اشن س ئخایاهبوده راتوسعهاصد دیاتا
متداوهاواتدوهابد یابدهایمهدویارایوسداتهاوااهداا ایزئدخاا(کد یبودرا)اشد مل،ااشن سدایخا
یاهبوده ر اافزای

اص دیات،اشن سد یخاات کصتدکا هداایدا ایاهک یهد راا افدزای ا اصد دیاتا،ا

شن س ئخایاهبوده ر ابضویامااومادیاب زایاواشن س ئخات کصتکه ای ایاهک یهدارابضدویا
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مااومادیاب زایامتوهاواتوهاب یایوستهااس  .ا
ضوویتاانج ماایناتحقت ادیاب زی بخافوص ه راازادس ایفصدهاارااسد اکدهاطداخا
س له راا توای ادادهانا.ابن بوایناب اتاویناواپت دهسد زارایاهبودهداراتوسدعهاصد دیات،ا
مختواناش ها :ا
-کمکابهابهبودایوابطاتج یرابتنالملل ا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

کمکابهاافزای اص دیاتاغتوانفصخ ا-کمکابهایون اتولتااتاکش ویزر ا

دوره هشتم شماره

-کمکابهاافزای اص دیاتامتوهاواتوهاب ی ا

اول شماره پ اپ

-کمکابهایون اصدنایعاتبداایلخاوانصدایجاب الدسدصاخابسدات یرانظتداوااشدصغ لاوایوند ا

ب ست و هفتم
بهار 7931

اتصا درا واهتمابود.
 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-1ادبیات تحقیق
بازاریابی بینالملل
یکخاازابوزه ه رامهدماواکد یبودرادیاب زایید بخ،اتویدهابدهابدوزهاهد رافع لتد اهد را
بتن المللخااس .ادیاواتعاامووزهادیاب زایی بخاتئویره راگسصوده ادیابدوزهابدتناالمللدخا
مطوحاشاهااس اکهادیااینابخ اازاتحقت اسعخابواایناداییماکهابهاتشویحاایناموضوعا
بپودازیم.ا ودامفهوماب زایی بخابتنالمللاعب یتااس اازایاهبوده راتج یرابوارایس نانا
ک الاوا ام تایکاکشویابهامشصوی نادیاس یواکشویه ابهامنظویاکسباسدود .اب زایید بخاا
بتن المللخاهمچنتناش ملاعملت تاتولتااوافووشاک الاوا ام تادیابت اازایدکااکشدویاا

اس ،ابخاآنکهاک الیخاازاموزه رااصلخایکاکشویاعبویاکناا(یتالن،ا:0200ا.)0االزمابدهاا
توضتحااس اکهامفهوم،اموابلاوااصولاب زایی بخاینبهااسص ناایدادایداوادیاتم ماب زایهداا
واکشویه ات بلاایواس  .ابن بواایناویهاتم یزاب زایی بخابدتنا المللدخ اواب زایید بخاادا لدخاا
موبوطابهابوزهافع لت اآنه س  .ازم نخاکهایت ب ابهاطدویاافزاینداهاااراپوید ،اامصموکدزااوا
بوفهاراشاهااس ابهانظوامخ یسااکهاعملت تاب زایی بخاهمچن نایویکوده راتموکدزاابدواا
ب زای،اتموکزابوایتب ،اتموکزابوامحاوالتاواتموکزابوامشصورایااتعقتبامخکندااا(ند ظواوا
همک یان )0202،0ا
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صادرات
ص دیاتاعب یتااس اازا ووجاکد الاازاتلمدوواگموکداخابدهامند ط اآزاداوایدا ا د یجاازا
کشوی.ا(زین لزاده،ا)0331اهمچنتن،اص دیاتاعب یتاازافووشامحاوالتاسد صهاشداها
دیایکاکشویابوارااسصف دهای افووشامجادادیاکشویه رادییو.ااصوالًاشدوک اهداابدوارا
افزای اتوسعهافووش،اتنوعابخشخابهافووشاواکسباتجوبهاص دیاتامخکننا.ا(آتد زادها

رواب تجاری

واسلط نخفو،ا .)0331ا

ایران و روس ه؛

اهمیت صادرات

راهبردی برای

گوای ابهااتصا دایه نخاوافش یه رایت بصخادیابست یراازاکشویه ،اتولتاکننداگ ناایاابدوا
آناداشصهااس اتد ادیازماتندهااب زایهد را د ییاخااطالعد تاخادتتدا اباسد ابات وینداااوابدها
ب زایید بخادیابددوزهاکشددویه را د ییخاوااسددصف دهاازانصد یجاآنابددوارابهبددوداعملکددودا
ص دیاتخ ا ودااهمت ازیدا در ات ئدلاشدونااا(ایمد ناا د نااواهمکد یان،ا.)0332اازاطوفداخا
ص د دیاتاک اله د ای دکایاهاسددویع،امعمددولاواآس د نابددوارایشدداااتصا د دراکشددویه اوا
شوک ه راتولتااکنناهااس .افواتوایفصناازاموزه رایغوافت یخایکاکشویابوارافدووشا
محاوالت،امن فعازی درامخ توانااداشدصهاب شداا(شدمساالداها،0ا.)0223ادیابعدااکدالن،ا
ص دیاتامختواناامنجوابهاافزای ااشصغ لادا لخ،افواهماشانایکامنبعابدوارامعد مالتا
ییخ،اکمکابهاتوسعهاتکنولوژره اواهمچنتناافزای ااسص ناایده رازناگخاشدود.ادیا
سطحا ودانتزامختواناامنجوابهابهبوداموتعت ام لخاشوک ه ،اکمکابهاتوسدعهاوابهبدودا
مزی ه رایت بصخاواتسهتلایشااشوک ه اشود.ا(س سصون،3ا .)0223ا
1. Nazar et al
2. shamsuddoha
3. sastern

توسعه تجارت
غ رنفت

صادرات غیر نفتی و مزایای آن
اگوامعت یایشاااتصا در،ادیآمااملّخاسوانهادیانظواگوفصهاشود،امختواناافزای اصد دیاتا
یاایکخاازاابزایه یخابهاشم یاآویداکهاب اایوارادیس اوامنطقداخاسدببایشداااتصاد دارا
مخشود.ابن بوایناگسصوشاص دیاتادیایکاکشوی،اعالوهابوااینکهااشصغ لایاادیاآناکشویا
ب الامخبود،اسبباافزای ادیآمااملّخاوادیآمااسوانها واهااشا.ا(غالمخ،ا.)0321ا ا
باوناشکاص دیاتاغتونفصخایکخاازاعواملامهماتأمتناایزرابواراکشدویاواافدزای ا
دیآمااملّخااس .ابطویا الصهاعواملاضوویتاوااهمت اص دیاتابداونانفد اعبد یتا
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اس ااز:ایه یخاازاص دیاتاتکامحاولخانف امسصقلاازاب زره راست سخاوااتصاد دار؛ا
پودا صنابها ام تاعمومخابخ ادولصخ،اتع ونخاوا اوصداخادیاامدویاهمدهای نبدهاازا
طوی امن بعاایزراب صلاازاصد دیاتاغاتونفصداخاوادیانصتجدهااتدأماتنانت زهداراکشدویابدها
وایداتامویدانت ز؛اایج دازمتنهه رایایااواافزای اسطحااشصغ لادیازمتنهه رامخصلدف،ا
یلوگتوراازامه یوتابخایویهایوسص یت ناموزراواکش ویزاناواصنعصیوانابهاشدهوه ابدها

فصلنامه

علّ ای باتولتااآنه اوایفعانت زه رااتصا دراواایائها ام تاموبدوط؛ابهبدوداکاتفتدا ا

پژوهشهای

تولتاات.ا(بستنخامتوزا،ا)0321ادیازمتنهاص دیاتاغتونفصداخ اکدهایکداخاازامب بدثامهدما

رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

توسعهااتصا درادیاکشویه راپتشوفصهاوادیاب لاتوسعهااس ،ادوادیاگ هاعمداهاویدودا
داید:اعاهاراص دیاتاغتوانفصخایااتنه ایاهاتوسعهاوایشاااتصا درادانسصهاوامعصقاناافقطا
ب اتوسعهاص دیاتاغتونفصخامختوانادیآماا لصاملّخایااب التواازاالیوراماو ای معدها
افزای اداد،ااینانسخهابخاوصابواراکشویه رایه ناسّومایه ایه یخاازاآستبه را
اتصا دراتکامحاولخاازاطوفخابست یراازاص ببنظواناوابون مهاییزانااتصاد داراتجدوایزا
شاهااس .اگووهادییور اازااتصاد داداند نابدهاضدوویتاعداماصد دیاتاغاتونفصداخاپدارا
مخفش ینا.اایناص ببانظوانامع یباص دیاتاغتونفصخایاابوامح سناآناغ لبادانسدصهاوا
ب اذکوادالیلات ئلتنابهاضوویتاص دیات،اسعخادیاپ سخادادنابهاآنابوامخآینا .ا
راهبردهای صادراتی
هواشوکصخاکهادیایکاصنع ایت ب امخکناادایارااسدصواتژرااآشدک یاید اضدمنخااسد .ا
ممکنااس اکهااینااسصواتژرابهاطویاآشک یااازاطوی افوایناابون مه ییزراشکلابیتدودااوا
ی ادیاطخافع لت ه رابخ

ه رامصعاداایوایخایکاشوک ابهاطدویااتداییجخااواضدمنخاا

ایج داشود.اب اایناب لابنایتااتف قامخ افصااکهاب صلایوش ه راهمهابخ

هداابهصدویناا

اسصواتژراب شا.اب لاب یااتویهاداشد اشدوک اهدااواسد زم ناهد راامد ابد اانصخد باچدها
اسصواتژره ،ایاهک یه اوایویکوده یخامختوانناانق طاضعفادیونخا دودایاابدهاتدوتاوا
تهایاه رامحتطا ییخایاابهافوص اتبایلاواب ابهوه مناراازاتوانمناره رادا لداخاوا
فوص ه رامحتطخ،ااهاا اوامأمویی ه راس زم نخا ودایااتحقد اواعتنتد ابخشدناا.ا
(گتالنخنت اوازبمصک  (0330،ا
فرآیند توسعه و تدوین راهبردهای بینالمللی ورود به بازار
تاوینااسصواتژرابتنالمللخانهایکافوایناا طخاواتکابعارابلکهافواینداراغتو طدخاوا
ستسصمخااس .ااینافوایناااصوالًاش ملادواموبلها"اتاوینااسصواتژراوانحوهاانج ماکد یا"ا
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وا"ایوارااسصواتژر"امخگودد.ادیاموبلهااولاشوک ااهاا اوادوینم را ودایااتوسدتما
مخکنااوابون مهارایاابوارانتلابااناسپهواتنظتمامخنم یا.اایناک یاش ملاتحلتلاشوک اوا
محتطاپتوامونخ،اشن س ئخاش یسصیخ ه رامحویراوانحدوهایت بد ابد ایتبد امدخاشدود.ادیا
موبلهادوماشوک ات کصتکه یخابواراایوارااسصواتژره رافومولابناراشداهادیاموبلدها

رواب تجاری

تبلاطوابخامخکننا.ابوااس سامط لعهاتطبتقخامت ناتبتتنهد راوایلدااواوایلداا(ا)0200اوا

ایران و روس ه؛
راهبردی برای

گویفتناواپ سصخا()0203اازافواینااتاوینااسصواتژرابتنالمللخامدخاتدواناموابدلازیدوایاا

توسعه تجارت

بواراانج مادادناایناک یاپتشنه داداد :ا
ا

تعویفاشوک اواایزشه راآن ا
اتعویفاچشمااناازاوااهاا شوک

تحلتلاشوک ازنجتوهاایزشا
ش یسصیخه رامحویر

تحلتلامحتطاملخاوابتناالمللخاب swot

توسعهایکاچ یچوباایوااواکنصولا
فومولابناراس ص یاس زم نخ،ا
ستسصمه اوایوشه ا

ها اگ ایرااسصواتژیکاطوابخا
اسصواتژره
طوابخااهاا ات کصتکخ-طوابخا
ت کصتکه ابوارانتلابهااسصواتژره را

اسصخواجاشاه

شکلا.0امالافوایناراتوسعهاواتاوینااسصواتژرابتناالمللخ؛اطوابخاشاهابوااس ساگویفتناوا
پ سصخا()0203

ا

غ رنفت

حضور پایدار در بازارهای بین المللی
یکخاازااهاا امهمادیاب زایه رابتناالمللخ،ابفظاب زایاوابهبوداسهماب زایابد اتویدهابدها
ها گ ایره راموتبطاب ابضویادیاب زایه رابتنالمللخامخب شدا.ابسدت یراازاکسدباوا
ک یه اب اتویهابهایاهبوده راویودابهاب زایاکهاپت توانتزاتوضتحادادهاشاهااس ،اام اپسا
ازاویودابهاب زایه رابتنالمللخانمختوانناابهااهاا اویژها ودادس ای بندااوامجبدویابدها
توکاب زایامخ شونااکهااینانش نادهناهایدکاتجوبدهاشکسد ادیاب زایهد رابدتناالمللدخا
مخب شا .ا
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دیاتحقت ه راصویتاگوفصهادیابوزهاب زایه رابتناالملل،ابتشصوادیازمتنهاتموکزابدوا
ویودابهاب زایه رابتن المللخا بودهااسد اید ااینکدهابهصدوینایویکدوداویودابدهاب زایهد را
بتنالمللخاچتس ،ادیس ااس اکهاایناسبکاموضوعه اازاک یبوده رافواوانخابو ویدایا
اس اوابست یراازامشکالتخاکهادیابوزهاص دیاتاکشویاب اآنایوابهایوااس اموبوطابدها
ویودابهاب زایاواموفقت ابضدویااسد اامد اتدااوماایدنابضدویانت زمندااشدن

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ابهصدوا

یاهبوده راکسباواک یراواعواملخااس اکهامختواناازمتندهایاابدوارابضدویاموفد ادیا
ب زایه رابتنالمللخاواتااومابضویامهت انم یدا.ابدهانظدوامدخایسدا،اانجد ماایدناندوعاازا

دوره هشتم شماره

تحقت ه انت زاعماه اب شااکهابوناه راکسباواک یراب یاادیایه اموفقت ا ودادیااینا

ب ست و هفتم

ب زایه ادیاپت ابیتونا.ا(دیسکوتساواهمک یان،ا:0200ا.)0ا ا

اول شماره پ اپ
بهار 7931

 .2-1روابط تجاری ایران و روسیه
فرصت و غفلت در روابط تجاری با روسیه
یکخاازااتاام تابست یا وبادول ادیااینابخد اپتیتدوراعضدوی اایدوانادیااتح دیدها
گموکخااویست ابودهااس ،اولخامصأسف نهادیابهاسوانج مایس نانااینامع هاهان موف ابدودها
واب یادییوادچ یافوص سوزره راتجد یراواصد دیاتاشداهاایدم.ادیاایدیبهشد اسد لا
ی یرا()0331اازایکاسواش هاا ووجاامویک اازابوی ماوااعم لاست س هد راتحویمدخا
آنابودیماواازاسورادییوابطویاهمزم نادیانصتجهاتالشادول اواهمک یرا1اکشویاعضوا
اتح دیهاگموکخااویاست اب اعضوی ایمهویرااسالمخاایوانادیااینااتح دیهامهدماتجد یرا
موافق اگودیا.اایواناب اداشصنامزی ه یخاهمچونامنطقهاآزاداانزلخاوامنطقهاآزاداچ به یا

واکویاویاطوابخاشاهاشم لاواینوبا(هوچناانتمهاتم م)اواعضوی ادیااتح دیدهامهداما
گمکخااویاست ،ادیاشوایطاتحویمخاا تواچن نچهاانداکااتداام تاالزمازیوسد صخایاابدها
سوانج مابوس ناامختوانااب است س ه راتحویمخاامویک ادیابخ اتج یتابد اکشدویه را
همس یهابهاموتعت ه رابزیگخادس اپتاااکودهاواب انقشهه راشومادشمن ناملد اایدوانا
تق بلانم یا .ا
ایواناب اداشصنا01اکشدویاهمسد یهادیااطدوا ا دود،ادایاراموتعتد ااسدصواتژیکاوا
ژئوپلصتکخاواهمچنتناب اداشصناکویاویه رامخصلفاییلخاواید دهااراواهدوایخابمدلاوا
نقلخ،ادیاپتوناادادنااتصا داایناکشویه انقد امدوثواکلتدارادایداوادیاصدویتاتویدها
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یارادول ااهمت ااینانق ایاامختوانااچناینابوابوانمودهاوابواراکشویم نانتزاایزشا
افزودهااتصا دراایج داکنا.اکناراواک ه اسطحاتج یتاب اکشویه راهمسد یهامویدبا
ک ه اتایتاست سخاکشویادیامنطقها واهااشا.اگسصوشا ام تاتجد یتا د ییخاوا
توانزی اوازیوسد

ا هد رامدویدانتد زایمهدویرااسدالمخاایدوانابد اداشدصناموتعتد ا

رواب تجاری

اسصواتژیکاواژئوپلصتکخابطویامسصقتمادیاموزه رااطوا ا ودادایارابد زایاهدا ات بدلا

ایران و روس ه؛

دسصوسخاآس نادیا01اکشویاهمس یهابودهاواهمااکنوناب ابدااتلاامک ند تازیوسد صخاوا

راهبردی برای
توسعه تجارت

بم ی ه ابهاایناکشویه اص دیاتاداید .ا

غ رنفت

یوستهایکخاازا01اکشویاهمس یهاایوانامخب شااکدهابطدویامتد نیتنادیاطدخا1اسد لا
گ شصهات ا0201اسد لت نهابطدویامتد نایتنا012امتلتد یدادالیاازاکشدویه رایهد ناوایداتا
داشصهااس .ادیاایناس لاص دیاتام ابدهایوسدتهافقدطا330امتلتدونادالیابدود،ادیانصتجدها
مالبظهامخشوداکشویه راهمس یهایمهویرااسالمخاایوانابواراکشویم نایدکافوصد ا
بزیگااتصا دراواتج یرامحسوبامخشونااوامخ تواننااب زایهد رامهدماهدا اتجدایرا
بواراک اله راایوانخاب شنا.ا(یاللخفو،ا )0331ا
ا
پیشینه روابط بازرگانی ایران و روسیه
س بقه ایوابطاتج یرادواکشویاایواناوایوسدتهابدهاتدام اتد ییخاهمسد ییخادواکشدویا
اس .انزدیکخایغوافت یخاواشوایطااتلتمخاازامصغتوه رامؤثوابوایوابطاتجد یرادواکشدویا
اس .اهواچناامصغتوه راست سخاوااتصا درادیامق طعامخصلفاتد ییخخابدواگسدصوشاید ا

محاودی ااینایوابطات ثتوگ ایابودهانا.ادیادویه ااتح دایم هتوشویور،اتج یتامصق بدلا
دیاکنصولادول ه رادواکشویابوداوا ویااوافووشاک اله اازاطوی ابس باته تواانجد ما
مخگوف .ایوابطاب زیگ نخاایواناوااتح داشدویورابدواعهان مداه اتجد یتاوادیید نویدراا
م یسا0312ااسصوایابود.اتوایداداته توا ودام ها0310اکهابوااس ساآناکلتداه اپودا صهد را
اتصا درامت نادواکشویادیاچ یچوبابس باته تواانجد مامداخگوفد ا،ازمتندها اگسدصوشا
یوابطاب زیگ نخایاافواهمانمود.ابایناتوتتبااتح داشویورابهانخسدصتناشدویکاتجد یرا
ایوانادیازمتنهص دیاتاغتونفصخاتبایلاشا.ا(ضتغمخ)0322،
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موافقصن مه اب زیگ نخامت ناایواناوایوستهادیاس لا0311ابهاامض ایستااوابوااس ساآنا
مف داعهان مها0312اابواماشا.امهمتوینامدواداعهان مداها0312اکدهاهدمااکندونابدوایوابدطا
ب زیگ نخادواطو ای یرااس ،اپ یوشایژیدماک مدلادیایوابدطاتجد یرااسد .اایوابدطا
ب زیگ نخاایواناوایوستهادیادویه اپساازافووپ شخاشویور،ابهاطویاک ملادگوگدوناشدا.ا
لغوایوابطاته تو،اتغتتواالیوه راماو ادیاب زایایوستهاوابصخاتغتتدوامسدتواک ند لاهدارا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

مب دالصخ،اشوایطاتج یتادواکشویایاامصحولاوابهاتبعاآنامشکالتاواموانعامهمدخاپایداا
آوید.ا(هم نامنبع) .ا
ا
تحلیل مزیتهای ایران در تأمین کاالهای عمده وارداتی روسیه
بویسخاکشویه رااصلخاتأمتنکنناه،اک اله رامهماوایداتخایوستهانش نامخدهااکهاایوانا
ب اویوداتوانمناراص دیاتاک اله رامویدابویسخاوابو ویدایراازامزی هد رانزدیکدخا
یغوافت یخاوادسصوسخاآس نابهاب زایاایناکشوی،ایزوات متنکنناگ نااصدلخاهدتیایدکاازا
ک اله رامهماوایداتخایوستهانتس .ابویسخاتوانمناره راایوانادیاتأمتناک الهد رامهدما
وایداتخایوسته،انش نامخدهااکهاشدوک اهداراایواندخاازاظوفتد اگسدصودهاارادیاتدأماتنا
نت زه راب زایاایناکشویابو ویدایاهسصنا.اازااینیواب ابون مهییزرابوارابضویابلناماتا
دیاب زایایوسته،اسهماص دیاتاایوانابهاایناکشویات ااناازه ازی درامختوانااافزای ای با.ا
بویسخ ابوتوره ر اص دیاتخاایوانادیابتس افالااولاک الهد راوایداتدخایوسدتهانشد نا
مخدهااکهاشوک ه راایوانخ،اتوان یخاتأمتنابخ ابزیگدخاازاک الهد راذیدلادهافادلایاا
داینا.ا(ضتغمخ )0322،ا

مزیتهای صادراتی ایران در محصوالت کشاورزی با تاکید بر میوه و ترهبار
گووهامحاوالتاکشد ویزرانخسدصتناگدووهاکد الیخااولوید ادایااسد اکدهاب زایهدارا
ص دیاتخاآناطخاس له را30ات ا31اازاسوراس زم ناتوسعهاتج یتامویدابویسدخاتدوایا
گوفصهااس .اایناگووهاک الیخاش ملا1ازیواگووهاک الیخاپسدصه،اامتداوه،اتدوهابد یا،اکشدم ا،ا
زعفوان،ا وم اواآبزی نااس .
ایواناازالح ظابوداش امتوهاواسبزیج تاازاپشصوانها وبخابو دویدایااسد .ادیایداولا
شم یها0امتزاناتولتاامتوهاوایتبهاایوانادیادنت انش ندهناهاشاهااس  .ا
ا
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یاولاشم یها.0ایتبهاتولتااتامحاوالتاکش ویزرا(آم ین مهاس زم ناتوسعهاتج یت )0331،ا
محاوالت ا
زعفوان،اپسصه،ا وی ی،ازیشک ،ان ی،امتوهه راتوتخ ا
وم ،ازیدآلو

یتبه
0
0

رواب تجاری
ایران و روس ه؛

هناوانه،اگتالس،اط لبخ،استب ،گودو،ا ت ی

3

راهبردی برای

ب دام ،به

1

توسعه تجارت

سبزیج ت

1

گویهافونیخ

1

انیوی،اپت ز،اآلب لو،اکتور

1

هلو ،ن ینیخ،التمواواپوتق ل،اکاو،اکاواتنبل

2

عاس ا

3ا

وم لو

02

ا
طب اآ ویناآم یامنصشواشاهاازاوضعت اصد دیاتامحادوالتاکشد ویزراازاسدورا
س زم ناتوسعهاتج یتاکشویامتزاناص دیاتادیاش ام هااولاس لا0331ابدهاوزناا0131ا
هزایاتناواایزشا0101امتلتونادالیایستاهاکدهاابد ادیصدااتغتتدواتا01ادیاوزناوا-3دیا
ایزش،انسب ابهاص دیاتاش ام ههااولاس لا0331ایوبووامخب شا.ا(آم یان مدهاسد زم نا
توسعهاتج یت )0331،ا

غ رنفت

انتخاب کشور روسیه بعنوان مهمترین مقصد صادرات میوه و تره بار
دیاب لاب ضوایوستهاپتشووا ویاامتوهات زهادیایه نااس اواعوضهاکنناگ نامتوههدااوا
سبزیج تاواهمچنتناتأمتناکنناگ نانه دهه ،اتجهتزاتاوام شتناآالتابست یاعالتدهامنداا
بهادنب لاکودناتحدوّالتابد زایادیاایدناکشدویاهسدصنا.اایوسداتهاپدساازااید التاماصّحداها
بزیگتویناوایداکنناها لصامتوهادیایه نااس .ا(فصحخ )0332،ا
ب زایامتوهایوستهاماامایوبهایشاابودهاوانو ایشاا01ادیصارادیایکادهدهاا تدوایاا
تجوبهاکودهااس .ابخ اعماهایشااماو اازاافزای اوایداتان شخاشاهااس .اافزای ا
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دیآمااواتااوماتقوی ایوبلامویباافزای اتق ض رایوسهدا ابدوارامتدوهاواسدبزیج تا
وایداتخاکهاتتم اآنه ا0/1ات ا0ابوابواتتم ااتالمادا لخااس ،اشاهااس .ابدااتویّدهابدها
گسصودگخاسوزمتنخ،اب زایانت زمناامحاوالتاکتفخاب اعموامفتااطوالنخااس  .ا
اناازهاواکتفت اتولتااتادا لخابهاگونهارااس اکهابخ ااعظدماآنهداابدهامادو ا
شخاخایستاهاوام زاداآنای ابهاب زایاغتوایسمخامحلّخاعوضهاوابهافووشامخیسداااواید ا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

یوانهاصن یعاتبایلخامخشود11.ادیصااکلامتوهایوستهایااستب02،ادیصدااایااهلدواوا00ا
دیصاایااانیویاتشکتلامخدها.استباواانیویاتنه ااتالمخاهسدصنااکدهابدهاطدویاتجد یرا

دوره هشتم شماره

تولتاامخشونااوابقتهاانواعامتوهاوا شکب یادیامزایعاشخاخاتولتااوامد زاداآنادیابد زایا

ب ست و هفتم

محلّخاواازاک ن له راغتویسمخابهافووشامخیسنا.اب زایاغتوایسمخاکمصدواازا32ادیصدااا

اول شماره پ اپ
بهار 7931

کلاب زایایاابها وداا صا صامخدها32.ادیصااعماهافووشخاموبوطابهامتداوههداااتدالما
وایداتخاهسصنا.اوایداتامتوهایوستهاعمات ًاش ملاستب،اموکب ت،اکتداور،امدوزا،اانیدویااوا
انجتوامخب شا.ا(هم نامنبع )003:ا
ب اتویّهابهامادو اسدوانهامتدوهادیایوسدتهااهمتد اید فصنامادو امتدوهادیاسدباا
نوایه راشهوراواپت اگوفصناماو اآناازااتالمدخام نندااشدکالت،اام سد ااواپنتدوا
عالم ا وبخابواراص دیکنناگ نامتوهابهایوستهامخب شا.ابتشصویناماو اکنناگ نامتوها
دیاغوبایوستهامصموکزاشاهانا.اب زایامتوهادیاغوبایوستهابست یایت بصخااسد .اابدات اازا
12ادیاصااص دیاتامتوهابهایوستهاازاکشدویه رانزدیدکاازایملدهاآذیب یجد ن،ااتوکتداه،ا
ازبکسص ناوالهسص ناصویتامخپ یود .ا

ب زایامتوهادیاشوقادویایوستهامصف وتاازاغوباآنااس .ابدهاعلّد ابعداامسد ف اوا
ویودایکاف صلهازی دابتناب زایاواتأمتناکنناگ نامتوهادیااتّح دیدهاایوپد اوا ویمت ندهاوا
آمویک راینوبخ،اوایداتاازاکشویه راشوقاآست اانج مامخشود.اچتنابت اازا11ادیصاا
ب زایایاادیاا صت یاگوفصهااس .ا(فصحخ)0332،
همااکنوناب اتویّهابهاس زگ یراشایااست سخادواکشویاواویوداتحدوایمهدارامشد بها
آمویک ،ابخااعصم درادول ایوسدتهابدهاکشدویه راآمویکد یخاواایوپد یخ،اابد

اادالیاوا

ی ییزینخاپول ه راملّخادیایوابطاتج یرا(ازاژانویها،)0200اموضدعااگتداورهدارامشد بها
یوستهاواایوانادیا اوصامس ئلا ویمت نه،انتد زابضدویاصد دیکنناگ ناایواندخایاادیا
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یوستهابتشصواواپوینگاتواازاتبلانش نامخدها.اعلخایغمامشکالتاموبوطابهازب ن،افس دا
ادایراوابووکواسخ,اعامابم ی ه رادول ایوستهاازاب زیگ ن ناواص دیکنناگ نا ییخا
واچ ل ه رامویودادیب زایایوسته،اب زایاوایداتامتوهایوسدتهابد ال صاکتدوراایواندخا
بست یامشهودابهانظوامخآیا.ا(امتار )0331،ا

رواب تجاری

ا

ایران و روس ه؛
راهبردی برای

کشورهای صادرکننده میوه و سبزیجات به روسیه

توسعه تجارت

ب اتویهابهاآ ویناآم یامنصشوهاازاسورامع ون اب زایی بخاواتنظتمایوابطسد زم ناتوسدعها
تج یتادیا اوصاوایداتافایاستونایوسداتها(متدوها-سدبزرا)ادیاسد لا0201ایداولا
شم یها0انش نادهناهاوضعت اوایتبهاایوانادیاص دیاتامتوهاواتوهاب یابهایوستهامخب شا .ا
ا
یاولاشم یها.0ااسهما1اکشویابوتوادیاص دیاتامتوهاواسبزیج تابهایوستهادیاس لا 0201ا
ا

یدیف ا

محاول ا

0ا

ن ینیخ ا

0ا

پوتق ل ا

3ا

سهما1اکشویابوتوادیاص دیاتامتوهاواسبزیج ت ا

سهماایوانادیا

بهایوستهادیاس لا0201ا(دیصا) ا

ص دیات ا

توکتها/02/1مواک ا/01/0چتنا/00اپ کسص نا

یتبها02اب ا 2,1ا

/3/0آیژانصتنا 1/1ا
ماوا/11/1افویق راینوبخا/01اتوکتها/01/0توکتها

یتبها02اب ا

/01/0مواک ا1/0اوااسپ نت ا½ ا

 2/20ا

لتمووالتموا

توکتها/13آفویق رینوبخا/آیژانصتنا/00/2اسپ نت ا

یتبها02اب ا

توشات زه ا

/1/1انیلسص نا 3/1ا

 2/21ا

غ رنفت
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1ا

گویپافووت ا

1ا

موکب ت ا

1ا

ستبات زه ا

1ا

گالبخ ا

2ا

به ا

3ا
 02ا
 00ا

دوره هشتم شماره

 03ا

رواب ب

المل

اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

/01/1اسوائتلا/1/3هلناا 3/0ا
اسوائتلا/20/2انیلسص نا/1/3هلناا/0/3ویوژیناآیلناا

سهمخانااید ا

/0/1لصونخا 0/0ا
لهسص نا/01/1صوبسص نا/01/1چتنا/2/2بالیوسا

یتبها02اب ا

/2/0انیلسص نا 2ا

 2/20ا

آیژانصتنا/01بلژیکا/02/1هلناا/3/1چتنا

سهمخانااید ا

/1/1انیلسص نا 1/0ا
توکتها/32/1انیلسص نا/3یون نا/0/1آذیب یج نا

یتبها1اب ا 2/23ا

/0/3بالیوسا 0/0ا

هلواشلتلا

اسپ نت ا/03/1انیلسص نا/03/1یون نا/00/2توکتها

یتبها02اب ا

شفص لو ا

/3/1چتنا 1/0ا

 2/21ا

توکتها/03آذیب یج نا/03یون نا/01/1اسپ نت ا

یتبها1اب ا 3/0ا

گتالس ا

/1/3صوبسص نا 1/2ا

آلواواگویها

صوبسص نا/31/1توکتها/3/3آفویق راینوبخا

یتبها02اب ا

ت زه ا

/3/2اسپ نت ا/2/3یوگسالورا 1/3ا

 2/20ا

توکتها/10/1یون نا/03/2فوانسها/00/1اسپ نت ا

یتبها02اب ا

فصلنامه
پژوهشهای

 00ا

چتنا/31/1توکتها/03/1آفویق راینوبخا

سهمخانااید ا

زیدآلو ا

/3/1صوبسص نا 2ا

 2/01ا

آلب لواواگویها

انیلسص نا/31/2مج یسص نا/02/3لهسص نا

سهمخانااید ا

توش ا

/2/1صوبسص نا/1/1اسصونخا 1/1ا

 01ا

توت ا

 01ا

توتافونیخ ا

 01ا

وم لو ا

 01ا

کتور ا

 02ا

انیوی ا

 03ا

هناوانه ا

 02ا

وبزه ا

 00ا

تیا

توکتها/13اسوائتلا/2/3ماوا/2/0آذیب یج نا/1/1پووا

یتبها02اب ا 0/0ا

1ا
انیلسص نا/00توکتها/01/1صوبسص نا/00/1یون نا

سهمخانااید ا

/3/1اسپ نت ا 1/0ا
آذیب یج نا/13/1اسوائتلا/3/3اسپ نت ا/1/1چتنا

سهمخانااید ا

/1/1انیلسص نا 0/1ا
ایوانا/30شتلخا/01/0یون نا/00/1ایص لت ا/3/3انیلسص نا

یتبهااولای ا 30ا

 1/0ا
توکتها/13/1شتلخا/2/1پووا/2هناا/1/2مولااورا 1/1ا یتبها02اب ا 2/1ا
ایوانا/32/1چتنا/01/2توکتها/03/1ت یلناا

یتبها0اب ا 32/1ا

/00/1انیلسص نا 1/1ا
چتنا/02/0انیلسص نا/00/3هلناا/02/1تزاتسص نا

سهمخانااید ا

/1/3توکتها 1ا
ایوانا/01/2توکتها/01چتنا/01بالیوسا/3/1اوکواینا

یتبهااولاب ا

 00ا

پت زاستو ا

 03ا

هویجاواشلغم ا

 01ا

چغنایاواکلم ا

 1/1ا

 01/2ا

چتنا/32/1هلناا/02ماوا/03/1توکتها/00/1ایوانا

یتبها1اب ا 3/3ا

 3/3ا
اسوائتلا،32/1اچتنا،03/2اانیلسص نا،02/3ابالیوسا

سهمخانااید ا

اسوائتلا/11/3انیلسص نا/01چتنا/3/1ویوژیناآیلناا

سهمخانااید ا

،3/1ااسصونخا¼ ا
/1/1هلناا 1/3ا

اااا
ضمن ًایاولاشم یها،3انش نادهناهاوضعت اص دیاتاایوانادیابخ امتوهاواتدوهابد یا
دیاس له را0203ات ا0201ادیامق یسهاب اکدلاصد دیاتامحاداوالتابدهاکشدویایوسدتها
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مخب شا.اازایاولام کویااینانصتجدهاب صدلامداخشدودااکدهاسدهمات بدلامالبطدهااراازا
ص دیاتاایوانابهایوستهابهااینامحاوالتاا صا صاداشصه،اامّ انسب ابهاکدلاوایداتاوا
نت زایوسته،ابست یان چتزاواکمااهمت ااس  .ا
یاولاشم یها.3امق یسهاک اله راص دیاتخاایوانابهایوستها(موبوطابهامتوهاواسبزیج ت)ا-0201

یدیف

0203ا(بهاهزایدالی) ا
ص دیاتاایوانا

کلاص دیاتا

بهایوسته

ایوان ا

0203

0201

0201

0203

0201

0201

0203

0201

001،323

001،101

021،330

002،121

032،301

011،223

0،220،121

0،313،212

012،031

023،011

20،221

0،000،011

0،113،311

0،021،113

1،120،232

شکب یاوا

1،113،111

ویاکخ،اآیتل،ا

3،311،021

متوهه را

صتفخی ت

03،012

03،211

3،121

11،111

12،301

11،133

0،122،130

کودنا ویاک

0،121،212

3

آیتلاومواداآم دها

0،221،210

سبزیج ت،امتوه،ا

راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

0201

وییشهه را
ویاکخ

0

کلاوایداتایوسته ا

0،230،121

0

ایران و روس ه؛

ک ال

سبزیج تا

رواب تجاری

 .3-1پیشینه تحقیق
پیشینههای خارجی
ب تددبا()0201ادیابویسددخ"یابطددهاتق ضد راصد دیاتاپوتقد لابددهایوسددتهابد ایویکددودا
مصموکزماوا" انصتجهاگوف  ،امزی ایت بصخانسب ابهاس یوایتب اواویوداپص نسدتلاافدزای ا
سهماب زایادیایوستهابهاشوطامایوی اهزینه،اایتق ءافن ویراتولتااواکمکابهاکشد ویزاانا
واص دیکنناگ نایهد اتدوویجامحادولاویدوداداید.امتدوانااواهمکد یان ا(ا)0203ادیا
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"تحلتلاب زایتج یتابتن المللخاب ااسصف دهاازامالای ذبه"ادیاص دیاتاکشم اتوکتدهاابدهاا
یوستهابهاایدناانصتجدهاایسدتاناااکدهااکشدویه رااوایداکننداهااتم یدلااداینداااازاکشدویه را
تولتاکنناهابهامنظویک ه اهزینه ه رابملاونقلاوازم ناداشصهاواایناامواثب تاصد دیاتاا
کشویه رانزدیکایااافزای

امخدها.ابوارایت ب اموف ادیاب زایاکشم ،اصد دیکنناگ ناا

همچنتناب یاابااننااکهاتغتتواتاس النهاب زای،افن ویر،ایه نخاسد زر،اا اوصدخااسد زر،اا
لغواموانعاتج یراوانومخادیمقویاتاوایداتا/اص دیات،اعوامدلاااصدلخااهسدصانااکدهاابدواا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

تج یتابتنالمللخاتأثتوامداخگد ایدا.اآلبوتتنداخاواهمکد یان ا(ا)0200ابدهااسدصواتژارهدارا
ص دیاتامسصقتم ،اغتومسصقتماوابضویا ودهافووشخاشدوک اهدارامصوسدطا(ا)SMEادیا
ب زایاماو ایوستهاپودا صنا.ایشااسویعاواپوی یخا صابهاعنوانایکاپسص نتلاعظتماوا
چ ل ه رامویوداازامنظوامق یسهاب اکشویه راایوپ یخ،اعداماات نونمندار،اافسد دااادایر،ا
عاماعالتمنارابهایوابطابلنااماتاوابووکواسخامویودابودنا.االوسص داوانلسدنا(ا)0202ا
دیا اوصاوایداتامواداغ ایخادانم یکابهایوستهابهااینانصتجهایستانااکهاانیتزههدارا
یوشنابوارابفدظاب زایهایبد زامدواداغا ایتدایایوسدتهابدالتلاالدزامابدهاوایداتاوایشداا
تا عاراماو اویوداداید.افخاواشکشتن ا()0202ابدهاعالتدهامندااناافع لتد ادیابد زایا
یوستهاب اتکتهابواتجوبه اشوک ه رافع لادیاآناکمکامخکنااتد اازاشکسد اهدایخاکدها
تبالًتجوبهاشاهایلوگتوراکننا.ااینامق لهانش نامخدهااکهاپص نستلااتصا درایوسته،اسودا
وابضویاشوک ه رابتنالمللخایاابهاشوطاداشصنادان اتخااخادیایناکشویاتضدمتنا
مخکنا .ا
ا
ا

پیشینههای داخلی
اف ضلخا()0331ادی ابویسخ"اسصواتژره ر اب زایید بخاویودابدهاب زایهد رابدتناالمللدخابد ا
اسصف دهاازایوش ،" SWOTانصتجهاگوف اهواسد زم نادیابد لاتوسدعهاهمید مابد اطدخاا
موابلامخصلفاچو هاعموا ود،اب امشکالتامخصلفخاموایهامخشود،اام ااسدصواتژارهدارا
سد زم نخامددویدانتد زایهد ایشدااواموفقتد ابنید هاهد راتولتدارابددوامبند رانددوآویرا
تکنولوژیکخاواب زیگ نخای ابوامبن راتموکزابوابخشخاازاب زایا ام تاوامحاوالتاابدزایا
مددوثورادیاادایهاموفقت د اآمتددزاشددوک ادیاامحددتطایت د بصخااس د .اامت دارا()0331ادیا
"شن س یخاوااولوی بناراعواملامؤثوادیاص دیاتاکتوراایوانخابهاب زایایوسدتها"اضدمنا
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بویسخا01اع مل،انصتجهاگوف امتزانااهمت اعواملامؤثواب اهمایکسد نانبدوده،ااامدااعداما
ثب تاتوانتناوامقویاتاادایرامهمتویناعواملاتأثتواگ ایادیااینااموامخب شداا.اصد دتاخاوا
همکدد یانا()0330ادیا"ایائددهامددالاعوامددلااصددلخاموفقتدد ادیاصدد دیاتاازادیدداگ ها
ص دیکنناگ نادیاایوانا"انصتجهاگوف اکهابهاتوتتباع مدلامحتطداخا(تدوانتناوامقدویات،اا
فوهنگ،اتکنولدوژار،اایتب طد تااغتویسدمخ،ااعوامدلااست سدخ)،ااعوامدلااید نبخامحادولا
(طوابخاوابسصهابنار،اکتفت امحاوالت،اضم ن اوا ام تاپساازافووش،اک ن لهدارا
توزیع،ابوناامحاوالت)،اع مدلاافدودرا(تحادتالت،ااتجوبدها،اداند ااصد دیاتخ،اایوابدطاا
عمومخ)اوادیانه ی اعواملااتصا درا(ب زایهد راصد دیاتخ،اای یاندهاهدارادولصدخ،ااتتمد اا
گ ایراص دیاتخ،اب زایی بخاص دیاتخ)ادایارااهمت اواتأثتوامخب شنا .ا
ا
 .4-1تحلیل نظری و تجربی تحقیق
بن ابواتحلتلخاکهاب ااسصف دهاازایوشاتحلتلامحصوااازامب نخانظوراواپتشدتنهاانجد ماشدا،ا0ا
یاهبوداوا03ایاهک یا(ت کصتک)ااثواگ ایامط ب ا(یاولاشم یها)1اباس اآمدااکدهاانصظد یا
مخیود،ابخشخاازالیوراعلمخ-ک یبودراص دیاتخامتوهاواتوهاب یاایوانابدهایوسدتهااب شداا.ا
دیااینایاولایاهبوده اوایاهک یه رامنصجاازاتحلتلامحصواانش نادادهاشداهااسد اتد ادیا
موبلهابعاراتحقت ادیامعوضانظوا بوگ ناتوایاگتود .ا
ا
ا

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

یاولاشم یها.1ایاهبوده اوایاهک یه رامنصجاازامحصورانظوراواتجوبخ
یدیف ا

یاهبود ا
اصلخ ا
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0

ویود ا

0ا

ویود ا

3ا

ویود ا

1ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

1ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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1ا

اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم

1ا

بهار 7931

2ا

ویویا/ا
بضویا
پ یاای ا
ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا
ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

3ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 02ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 00ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 00ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

یاهک یه ا(ت کصتکه ) ا

مخ طب ا
ا

دول ب محویی اس زم نا
ایج داشبکهابملاونقلاازاطوی اپ ی نهه راص دیاتخ ا
توسعهاتج یت ا
بسددصهابنددارااسددص ناایدابددواراص د دیاتاتوسددطاشددوک ه د اوا دولددددد ادیابخددددد ا
ت نونی ایر ا
ص دیکنناگ ن
ب زیگ ندد د نادیابخدد د ا
یع ی ا
یع ی اواالزامااسص ناایده رابهااشصخاواکتفتصخادیا اوصاکلا موسسهااسص ناایداایوان ا
اتالمامتوهاواتوهاب یاایوانابدهاایوسدتهااازاسدورااصد دیکنناگ نااوا ب زیگ ن ناواشوک ه ا
نظ یتابواآناازاسوراموسسهااسص ناایدادیاایوان
ثب د تاتددوانتنادیابخ د اص د دیاتامتددوهاواتددوهاب د ی،اپوهتددزاازا گموکاواس زم ناتوسدعها
تامتم تا ل االس عهابواراایدناا دطااصد دیاتخااوادویام نداناا تج یت ا
تامتم تاست سخامخوبادیایوابطاتج یر
تولتاامحاولانه ئخان شخاازاوایداتاب ااسصف دهاازاظوفت امنطقها ب زیگ ن ناواشوک ه ا
آزاداتج یرا-اصنعصخاانزلخابهاعندوانااتنهداامنطقدهااآزاداب شدتهاا
دیی را دزیااواصد دیاتاامجدادااآناواهمچندتنااویوداک الهد راا
ایوانخابهاگموک تامنطقهاویژهااتصا درا«لوتدوسا»اآسدصوا نااوا
اسصف دهاازاظوفت ه رامویوداواب لقوهاآنه
فع لس زرایوابطاتج یرابتنااسص نهد رادایارامزید اصد دیاتخا س زم ناتوسعهاتج یت ا
ات قه راب زیگ نخاموتبط ا
موتبطایمهویرااسالمخاایواناوامن ط افایاستونایوسته
ایج داوابهوهابودایراازابوناه رامن سباوامعصبو

ب زیگ ن ناواشوک ه ا

ابااثاپ ی نهه راص دیاتخامتوهاوتوهاب یاایوانابهایوسته ا

دولد د ابددد امحوییددد ا
س زم ناتوسعهاتج یت ا

ت کتاابوایاهااناازراواسصف دهاازاکویاویا(کموبنداا)اسدبزاوایداتا دولد د ابددد امحوییددد ا
س زم ناتوسعهاتج یت ا
یوستهاازطوی اتوافق تاملخ ا
ات قه راب زیگ نخاموتبط ا
زمتنهاس زرایه اانعق دتوایداده رابلناماتاب تتم امشدخصا دولد د ابددد امحوییددد ا
س زم ناتوسعهاتج یت ا
وث ب اب دینظوداشصناتحملانوس ن تانو اایز ا
ات قه راب زیگ نخاموتبط ا
تبایلا«سواراتج یراایوانت ن»ادیآسصوا نابهامحلادائمخایه ا ات قه راب زیگ نخاموتبط ا
نم ی اوعوضهاک اله راایوانخاوایج دمتزم اکوهادائمخادیآناسواا
بواراتب دلااطالع تابتناتج یادواکشویاواامض ءاتف همن مهاه
کش اواتولتاامتوهاواتوهاب یاایوانادیامن ط امخصلدفاواممکدنا دولد د ابددد امحوییددد ا
س زم ناتوسعهاتج یت ا
یوستها(تولتاامحاوالتافواسوزمتنخ) ا
ات قه راب زیگ نخاموتبط ا

 03ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 01ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 01ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 01ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

 01ا
02

 03ا

ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا
ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا
ویودا/ا
بضویا
پ یاای ا

ا د اامصتد زابوتددوایراتعوفددههد راتویتحددخاگموکددخاازاسددورا دولد د ابددد امحوییددد ا
فایاستونایوستهابوارایمهویرااسالمخاایواناهم ننااتعوفه ه را س زم ناتوسعهاتج یت ا
گموکخاس یواکشویه رامشصوکاالمن فعاعلدخااالخادوصاابدواراا
محاوالتاکش ویزراوامواداغ ایخ
لغواا ایوادیاابوارااتب عادواکشویایمهویرااسدالمخااایدوانااوا دولد د ابددد امحوییددد ا
فایاستونایوسدتهاایهد ااسدهول اایفد ااواآمداااشدهوونااناادوا وزایتاامویا ییه ا
کشویاب ااولویّ اب زیگ ن ناواتج ی ا
افزای اواتسهتلابت اازاپت ااعزاماواپ یوشاهتئ ه راتج یرا س زم ناتوسعهاتج یت ا
ات قه راب زیگ نخ ا
واتویه راگودشیور ا
یاهااناازرا طاکشصتوانخا«ب یرا–امس فور»ابتنابند دیااانزلدخااوا دولد د ابددد امحوییددد ا
آسصوا نایه اتقوی اواصوفهایوئخاتودداتج یاواب زیگ ن ن ا س زم ناتوسعهاتج یت ا
ا
ایج داپ یی ه ه رااطالعایس نخایه امعوفخاک اله رامزید اادایا ات قاب زیگ نخاایوان ا
یمهویرااسالمخاایوانادییوسته
ایج دصن یعاتبایلخاواسطهااراموتبطادییوسته
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ات قه راب زیگ نخ ا

اعط ءتسهتالتابهاتج یواشوک ه رادایارامزیّ ایه ابوپد یخاا دولد د ابددد امحوییددد ا
نم یشی هاتوانمنار ه راموتبطادیاشهوه رااسصواتژیکادوطدو اا س زم ناتوسعهاتج یت ا
ب ات کتاابوامع مالتاپ ی پ ر

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای

 .2روششناسی پژوهش
هواتحقت ایاامختواناازاسهابتثاها ،ایوشاوام هت ادادهه امدویداتجزایداهاواتحلتدالا
توایاداد.ا(توالیخ)0333،اتحقتق تاازامنظدواندوعاتحقاتدا ابدهاسدهادسدصهاکمّداخ (بویسداخا
ینبهه رامش هاهاپ یوایکاپایاهات بلااناازهگتور)،اکتفخا(کسبای فصهه ابد اشدتوهاهد یخاا
غتواازایوشه راآم یرای اهواگونهاکمّخاس زر)اواآمتخصدهاا(توکتدابادوامجموعدهایوشا
تحقت اکمخاواکتفخاتقستمامخشونا)(ب زیگ ن،ا)0323
ایناپژوه اازانظواها ،ایکاپدژوه ااکد یبودراواازانظدویوشا،اازایوشاآمتخصدها
اکصش فخا(توکتبخاازایوشه راکتفخاواکمّخاب اا صا صاوزنااصلخابهادادههداراکتفدخ)اا
تبعت امخکنااکهادیااینامق لهابهایاهبوده وایاهک یا(ت کصتک)ه رامندصجاازاگد ماکتفدخاوا
کمّخاپودا صهامخشود .ا
دیاطوحه راتحقت اآمتخصهااکصش فخ،امحق ایه اتشویحایکاپایاه،اوزنااصدلاخایاا
بهادادهه راکتفخاا صا صامخدها.اباینامنظویاابصدااابدهایمدعاآویارادادههد رااکتفداخا

توسعه تجارت
غ رنفت

مخ پودازد ات ابصوانصاابهاتوصتفاینبه ه رابشم یراازاپایاهادس ای با.اایناطدوحازمد ناخا
مویدااسصف دهاتوایاگوفصهاکهاپژوهشیواابزایرابواراسدنج انااشدصه،اا صالفد تاامویدودا
ن شن صهابودهاواهتیاتواف ای مع،امنسدجمااوامدویداتدوافقاخابدوارایاهنمد ئاخادیادسد ا
نب شا.ا(ب زیگ ن )0323،ا
ایناتحقت ابهادنب لاتبتتنایاهبوده اوایاهک یه راص دیاتخااس اکهااسصف دهامشخاخا
بواراس زم نه ،اشوک ه اواافوادراکهادیاص دیاتامتوهاواتدوهابد یابدهایوسداتهافع لتدا ا
داشصهایااداید.اپسابهادلتلاایائهاالیدواواتوسدعهاداند ایوشاشن سداخادیابدوزهاایوابدطا
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تج یرابتنالملل،است سصی ایرب زیگ نخ،ااسصف دهامحقتقنادییواوافع الناکسباواکد یادیا
بوزهاتج یتا ییخااس  .ا
ی معهاآم یراپژوه اب ضو ،اص دیکنناگ ناواک یشن س نا بوهادیاامواص دیاتابودها
وابهایه اتعمتماپ یورانص یجاوااطمتن ناازاصح اپ سخه راایائهاشاه،ای معدهامد کویا
بهاص دیکنناگ نامتوهاواتوهاب یابهابد زایایوسدتهاوامسدئولتناذیدوبطادیاامدواصد دیاتاوا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ک یشن س نامصخاصادیازمتنهاتحقت ،امحاوداوابهاتوایازیواانصخ باگودیانا :ا
الف)ادیاموبلهاکتفخ،ایه ابویسداخامسدصنااتاواسدایوامند بعاعلمداخاازااطالعد تا

دوره هشتم شماره

مویودادیاس زم ناصنع ،امعاناتج یت،اات قاب زیگ نخ،اس زم ناتوسعهاتج یتاواسدایوا

ب ست و هفتم

نه ده ر اموتبطاتخااخااسصف دهاشدااوایهد ااماد ببهابد ا بوگد ناامدو،اک یشن سد ن،ا

اول شماره پ اپ
بهار 7931

مصخاا ن،امایوانامسئولاموتبطاوااس تتاراکدهاالزامد ًاادیاایتبد طابد ابد زایایوسداتهادیا
بوزهه راایوائخای ادانشی هخابوده،اانصخ باشانااکهاتعااداآنه ا02انفدواوایداناتعدااداا
بالتلاکماتعاادابودن،اکلتهاافواداشن س ئخاشاهات ابارامویداما ببهاتوایاگوفصهاکدهابدها
اشب عانظورابوستم .ا
ب) دیاموبلهاکمّخ،اکلتهااشخ صابقتقخاوابقوتخاص دیاکنناهامتوهاواتوهاب یافع لا
بهایوستهاکهابوااس سااطالع تاباس اآماهاازااتد قاهد رااب زیگد ناخاواسد زم ناتوسدعها
تج یتاازا022انفواتج وزانکوده،اب اتویهابهاتعاادامحاودای معه،ابهاهمهاافواداشن س ئخا
شاهاییوعاشا.ایوشانمونهاگتور،ادیاموبلهاکتفداخ،اگلولدهابوفداخاوادیاموبلدهاکمّداخ،ا
هافمنااتض وتخااسصف دهشا .ا

مبن راایوائخاتحقت ،ابواس ساطخاموابلخانظ مامنااوامبصنخابوایوشاتحقت اعلمدخا
طوابخاشاهاواب ااسصف دهاازایوشاکتفخاش مل :ا
)0اشن س ئخ اانواعایاهبودهد اازاطوایدا امط لعدهااسدن د،امداایکاوانموندهاهد رااموفد ا
کشویه راص دیکنناهابهایوسته ا
)0اشن س ئخایاهک یه اوات کصتکه رااولتهابوااس سامسصنااتاازاطوی اتکنتکاتحلتلا
محصو ااازانوعاتحلتلامحصوارامفهومخاید امضدمونخاازاندوعاایزید بخابد اوابدااشدم یشا
مضمونا(تم)اوات عاهاشم یشابضویای اعامابضوی ا
)3اانج ماما ببهااکصش فخاب ا بوگ ناواتحلتلاآن ا
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)1ادسصت بخابهایاهبوده اوایاهک یه راتوسعهاص دیاتامصن سباب اب زایامدویدامط لعدها
ب ااسصف دهاازاتکنتکاتحلتلامحصوا .ا
تحلتلامحصواایکاتکنتکاتحقتقخااس اکدهابدواراتشدویحاعتندخ،اامدنظماوامقداایرا
محصواراآشک یاایتب ط تابهاک یامخیود.ادیاتقستمابنداراوابدااثبد اتجزیدهاواتحلتدل،اا
مضمونا(تم)ادیاس دهتوینانوعا ودابهاشکلایکایملدهامطدوحامدخاشدود.اامضدمونابدوا
ال اکلمه،ادایارابدااوامدوزامشدخصاوایوشدنخانتسد .اادیاتقسدتمابنداراتواعداا
شم یش،اشم یشاعن صوامویودابوااس سابضویای اعامابضوی،افواوانخ،اوزنادهدخاوا
شاتابویسخامخشونا.ادیایوشاشم یشابوااس سابضویای اعامابضدوی،اانمد دامدویدا
نظواهواب یایمزرادیی ف امخکنا.ابهاعب یتادییوابضویای اعامابضدویاآنامقولدهامداا
نظوااس انهاتعاادابضوی.ابن بواینابوا ال ایوشاشم یافواوانخ،اتکوایایکامویدانش نها
اهمت انتس ابلکهافقطاویوداوای اعاماویوداماانظوامحق ااس .ادیات عداهاشدم یشا
بوااس سافواوانخه ،اتعاادادفع تخاکهابهاموضوعا صخااش یهاشداه،امدویداتویدهاتدوایا
مخگتود.ا(یسولخاواامتوآتش نخ )0333،ا
دیا اددوصااسددصف دهاازایوشاکمّددخ،اپددساازااسددصخواجایاهبوده د اوایاهک یه د اازا
ما ببهاب ا بوگ ن،اب ااسدصف دهاازپوسشدن مها،اند بوابواراواتوتتدابگد ایارامتدا نیتنیاهکد یا
(ت کصتک)اه را02اگ نه،اازاطوی اآزمدونافویدامناانجد ماپد یوف .اایداولا(شدم یها)1ا
موابلاانج ماپژوه ایاانش نامخدها .ا
ا

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

یاولاشم یها.1اموابلاایوائخاانج ماپژوه
یوشا
تحقت ا

ها
دسصت بخا(کسب) ا
مب نخانظوراواتجوبخ

کتفخ
آمتخصهااکصش فخ
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کمّخ

شن س ئخایاهبوده اوا
یاهک یه ا
(ت کصتکه )
تثبت ایاهبوده ،ا
یاهک یه واتأیتاان ا
بوابوراآنه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

ابزایاگودآویر
فع لت ه
دادهه
مب نخانظور،ا
موویاادبت تاوا
مش هاهاوضعامویودا تجوبخاواادبت تا
واانج مامط لعهاتطبتقخا تحقت
بواراشن س یخ
موویاادبت ت

یوشا
تحلتل
یوشامسصناا
وانخ،اتحلتلا
محصوا

انج ماما ببهاب ا
بوگ ن

ما ببهاس ص یا
ی فصه

تکنتکاتحلتلا
محصوا

طوابخاپوسشن مهابوا
اس سات کصتکه اوا
یاهک یه راب صلااز
ی فصهه راتحقت ا
(دادهه راکتفخ ،ا
موویاادبت تاوا
ما ببها بوگ ن)

پوسشن مهامحق ا آزمونافویامن
س صهاب االه ماازا
پوسشن مهه را
مویعاوا
ا صا صخاشاها
بوارامویدک ورا
تحقت اب ضو

ا

ا
 .3یافتههای پژوهش
 .1-3فرایند تحلیل
مهم توینای فصه ه راتحقت ،ایاهبوده اوایاهک یه راتوسعهاص دیاتامصن سباب اب زایامویدا
مط لعهابوااس ساتحلتلامحصوارامنصجاازاانج ماما ببهااکصش فخاب ا بوگ نابهاشوحازیو:
الف)اآم یاتوصتفخ ا
دیایه اپوهتزاازاایائهااطالع تاطوالنخ،ادیاموبلهاکتفخ،ابتشدصواینافواواندخاوامصوسدطا
س بقهافع لت ا بوگ ن،ا32-02اس ل،امصوسطامتزاناتحاتالت،افوقالتسد نساوامصوسدطا
سناآنه ا12-12اس لامخب شا.االزمابهاتوضتحااسد اکدها باوگد نخانظتدوایئدتسااتد قا
ب زیگ نخاایواناوایوسته،ایئتسات قاب زیگ نخااسص نه راگداتالن،ام زندایان،ایدازد،اتعداادارا
مایواناکلاس زم ناتوسعهاتج یتادیاما ببهه ابضویاداشصنا .ا

دیاموبلهاکمّخ،اص دیکنناگ ناپ سخدهناهابهاپوسشن مه،اازابتثاینست ا1ادیصدازنااوا
31ادیصاامود،اازابتثاتحاتالتا31ادیصااکمصواازالتس نس،ا10ادیصاالتس نساوا01ا
دیصاافوقالتس نساواب التو،اازانظواسنا1ادیصاات ا32اس ل31،ادیصدااابداتنا32اتد ا12ا
س ل01،ادیصاابتنا12ات ا12اس لاوا30ادیصاابت اازا12اس ل،اازابتثاس بقهاکد یاا01ا
دیصاات ا02اس ل،ا11ادیصاابتنا02ات ا02اس ل،ا30ادیصاابت اازا02اسد لاوانه یصدًااازا
نظوانوعام هت ا 01ادیصاادیات لباشخات ابقوتخ،ا11ادیصدااادیات لدبافدودر،ا01ا
دیصاامسصقتماوا03ادیصاابهاعنواناواسطهاواب االعملاک ی،افع لت اداشصنا .ا
ب)اآم یاتحلتلخ ا
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مؤلفهه رااثواگ ایا(یاهبوده اوایاهک یه )امسصخوجاازامب نخانظوراواپتشدتنهاتحقتد ،ااازا
طوی اانج ماما ببهاکهاطخا1امحویاطوابخاگودیا،ابد ا ابوگد ناصد دیاتابدهایوسدته،اا
انج ماواضمناتثبت ایاهبوده راویودبهبودی فصهاوابضویاپ یداایادیابد زای،اایاهک یهدارا
مجاّداوامکمّلاتوسعهاص دیاتامصن سباب ابد زایامدویدامط لعدهاطبد ایداولاشدم یها1ا

رواب تجاری

باس اآمااوادیایدیفه را0ات ا01ابوااس سافواوانخاباس اآماهاازانظواتا بوگ نابدها

ایران و روس ه؛

توتتبااهمت ،ایتبهبناراگودیا .ا

راهبردی برای
توسعه تجارت

ا

غ رنفت

یاولاشم یها.1ایاهک یا(ت کصتک)اه راباس اآماهاازاتحلتلاما ببها بوگ ن ا
ا

یدیف ا
0

یاهک یه را(مجاّداوامکمّل)ابوگوفصهاازاتحلتلاما ببها بوگ ن ا
ایج داشبکهابملاوانقلامن سباواباوفهابطویاعمومخاواازاطوی اپ ی نهه راص دیاتخاوامستوا
داغسص ن ا
بهوهاگتور اازامک نتزاستوناو ااسص ناایده رابتنالمللخا اوص ً ا GAP/ ISO22000/Haccpا

0ا

دی اتولتا او ابسصهبنار ابوار اص دیات ادی ایه

اتحق اها

اک ه

اض یع ت او ابفظا

مشخا ت امحاول ادی اف صله ازم نخ ابوداش  /اانب یدایر/بمل اونقل او اتوزیع ات ایستان ابها
دس اماو اکنناه
یع ی ااسص ناایده رابهااشصخاواکتفتصخادیا اوصامتوهاواتوهاب یاایوانابهایوستها(تولتاا

 3ا ص دیاتامحویابوااس ساب زایاها )اازاسوراص دیکنناگ ناوانظ یتابواآناازاسوراس زم نا
اسص ناایدادیاایوان
1ا

یواناس زراص دیاتاازاطوی ایع ی اشتوهان مهاایوائخاواضوابطابسصهابناراس زم ناتوسعها
تج یتا(الزامابهاایوااازا)31/2/01اتوسطاص دیکنناگ ناوات کتاانظ یتاتوسطاموسسها

اسص نااید
 1ا تشکتلاکنسوستومه راص دیاتخابواراپ سخیوئخابهانت زه رابزیگ ا
ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابناراتوسطادول ایه اک ه اهزینهابسصهابنارامتوهاواتوها

1

بیا

1ا

بوتوایرامشوقه راص دیاتخانظتوای یانهابملاوانقلاهوائخاوابضویادیانم یشی هه رامهما
مثلایه نخاغ ااواپوواکسپو ا

 2ا شن س ئخاواایج دا وشهه راص دیاتامتوهاواتوهاب ی ا
3ا
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ثب تاتوانتنادیابخ اص دیاتامتوهاواتوهاب ی/اپوهتزاازاتامتم تا ل االس عهابوارااینا طا
ص دیاتخاوادویام ناناتامتم تاست سخامخوبادیایوابطاتج یر
سوم یهاگ ایرامشصوکابخ ا اوصخادواطو ایه ا/0تولتاامحاولانه ئخان شخاازا

 02ا

وایداتاب ااعط راامصت زاوااسصف دهاازاظوفت امنطقهاآزاداتج یرا-اصنعصخاانزلخابهاعنواناتنه ا
منطقهاآزاداب شتهادیی را زیا/0ص دیاتامجادا/3ویوداک اله راایوانخابهاگموک تامنطقها
ویژهااتصا درا«لوتوس»اآسصوا نا/1ایج داواباه راتوزیعخ ا
فع لس زرایوابطاتج یرابتنااسص نه رادایارامزی اص دیاتخاموتبطایمهویرااسالمخاایوانا

 00ا وامن ط افایاستونایوستهاوااسصف دهاازاتج یباات قه راب زیگ نخاکشوی/اسص نه اواات قه را
مشصوک ا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

 00ا

ایج داوابهوهابودایراازابوناه رامن سباوامعصبوابهایه ایلوگتوراازابسصهابنارامحاوالتا
ایواناتوسطابوناه واکشویه راواسطها ییخ ا

دوره هشتم شماره

 03ا تثبت انو اایز ا

اول شماره پ اپ

 01ا تأستساب نکامشصوکاایوانخایوسخ

ب ست و هفتم
بهار 7931

بهایوزاس زرااطالع تاگموکادوطو اب اوزایتاصنع امعاناتج یتاوایه داکش ویزرابها
 01ا صویتانشس ه رام هت نهایه ادسصت بخابهایکاوباتایویهاب اپونگاکودنانق اس زم نا
توسعهاتج یت ا
بوگزایراک یگ هه راآموزشایوشه راصحتحاوامک نتزهاتولتا/اص دیات/بوناس زراوابسصها
 01ا بنارامتوهاواتوهاب یابواراتولتاکنناهاواص دیکنناگ ناازاطوی انه ده رابتنالمللخانظتوایصووا
بواراکلتهاعواملاموبوط ا

ا
سپساب اتجمتعایاهک یه رامسصخوجاازامب نخانظورا(کهابوااس ساما ببهه ،امویدا
تأیتاا بوگ ناتوایاگوف )اوایاهک یه رامسصخوجاازاما ببها بوگ ن30،ایاهک یاباس ا
آما .اب اب زنیورامجاداوانظواتخااخااس تتاامحصومایاهنم اوامش ویاتحقت ،ابهایه ا
تواب امحصوائخابو خاازایدیفه اواپوهتزاازاتکوایایاهک یه رامش به،ابو خاازایدیفه ا
(یاهک یه )ادیاهماادغ ماوانه یص ًا02ایاهک یاباس اآما .ا

یاهک یه راباس اآماهادیات لباپوسشدن مهابدتناصد دیکنناگ ماتوزیدعاوادادههدااازا
طوی ایوشافویامناآزموناشا.اسطحامعنخادایراباس اآمداهابدواراآزمدونافویدامن،اا
کمصو اازا،2/21ادیانصتجهامت نیتنایتبهه راباسد ااآمداهابدوارااعوامدلااصدلخادیاپ سدخا
دهناگ ناتف وتامعنخدایراب اهماداینا .اطب انص یجاباس اآماهامنایجادیایاولاشم یها
 1امش هاهامخشوداکهابهاتوتتبایاهک یهد را(03تثبتد اندو اایز)،اا3ا(ثبد تاتدوانتنادیا
ص دیاتامتوهاواتوهاب ی)اوا(1ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابندارا)ابد التواینایتبدهایااازا
بتثامت نیتناداید .ا
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یاولاشم یها.1انص یجاآزمونافویامن ا
ک رادو

دییها

سطحامعنخا

آزادر

دایر

یاهک یا(ت کصتک)اه

مت نیتنایتبه

یاهک یا0

01,0

یاهک یا0

01,31

یاهک یا3

00,1

رواب تجاری

یاهک یا1

00,11

ایران و روس ه؛

یاهک یا1

00,3

یاهک یا1

02

یاهک یا1

02,21

یاهک یا2

01,1

یاهک یا3

02,11

یاهک یا02

00,0

یاهک یا00

03,1

یاهک یا00

00,2

یاهک یا03

00,1

یاهک یا01

03,0

یاهک یا01

01,31

یاهک یا01

01,21

یاهک یا01

03,11

یاهک یا02

02,01

یاهک یا03

01,21

راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

111/013

 01ا

2/222
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یاهک یا02

02,31

یاهک یا00

0,31

یاهک یا00

01,11

یاهک یا03

03,1

یاهک یا01

00,11

یاهک یا01

00,31

یاهک یا01

01,21

یاهک یا01

01,11

یاهک یا02

1,1

ا
نتیجهگیری
ب اتأکتاابواایناکهاتحقت اب ضواب اها اتبتتناعلمخاواک یبودرایاهبوده واهمیهد اابد ا
آنه ،ایاهک یا(ت کصتک)ه راتوسعهاص دیاتامتوهاواتوهابد یاابدهابد زایایوسدتهااازادیداگ ها
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

ص دیکنناگ ناواک یشن س نااینابخ ادیاکشویاشووعاشا،ای فصهه رانه ئخابهاتدوایازیدوا
اس :
ی فصهه رابهادس اآماهادیاایناپژوه اش ملایاهبوده راویودبهبودی فصدهااوابضدویا
پ یاایادیاب زایاب ا02ایاهک یابهاشوحایاولا(شم یها)2اب ادیانظواگوفصناواتلفتد انصد یجا
باس اآماهاازاتحلتلامحصوارانظوراواتجوبخاواهمچندتناپ سدخاهداراباسد اآمداهاازا
بوگ ناایناامومخاب شااکهاب اتویهابهاانج ماآزمونافویامنابهاتوتتبااهمت ایتبهابندارا
گودیانا.ابو خاازایاهک یه راموبوطابهاتحلتلامحصوراوای ایاهک یه رابوگوفصهاازانظدوا
بوگ ن،ابهصویتایاهک یه راش صامطوحاگودیااوابهاصویتاواباابهایاهک یهد را
کلّخاتحقت امبالاگودیا.اآنه ادیاابصدااابدها30ایاهکد یایسدتانااکدهابد اتلفتد ابو دخ،اا
یاهک یه رانه ئخاب صلاگودیا،اکهادیانصتجهامختوان،ااینا02ایاهک یایاابهاعندوانایدکا
الیوراعلمخاص دیاتامتوهاواتوهاب یابهاب زایایوسته،اتبتتناواایائهانمود.اازاآنای یخاکدها
ت اکنونادیااینامقولهادیاایواناپژوهشخاصویتانیوفصهااسد ،اااطالعد تاخابدوارامق یسدها
تحقتق تاویودانااید،اام اب بویسخامب نخانظوراواپتشتنهه را د ییخاوادا لدخاتحقتد ا

دیا اوصاص دیاتامتوهاواتوهب یابهاب زایایوستهامداختدواناانصتجدهاگوفد ،ایاهبودهد وا
یاهک یا(ت کصتک)ه راباس اآماهاازاانطب قاالزمابو ویدایامخب شنا .ا
س زم نه رامصولّخاواص دیکنناگ نافعّ لادیاایناعوصه،ایه اکسبامزی ایتد بصخاوا
بفظ،ابق ءاواپتشوف ادیاب زایایوستهاکهایکخاازاب زایه رااولتدهاهدا اصد دیاتخاایدوانا
محسوبامخشود،اب انی هاویژهاارابهااینایاهبوده وایاهک یه ،امداختوانندااادیاایدنابد زای،ا
سوم یهاگ ایراواسودآویرات بلامالبظهاداشصهاب شنا .ا
بن بوایناپتشنه دامخگوددابون مه هداراایوائدخاصد دیکنناگ ناوادولد ادیا ادوصا
بهبودیوشه راویود،ابفظاواثب تاب زایایوستهابوااس سایاهک یه راایائهاشاهاب اتویدها
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بهاتوتتبااهمت اآن ناتاویناگودد .ا
ا
یاولاشم یها.2ایاهبوده اوایاهک یه راباس اآماهاازاپژوه
مت نیتنا

ا

یاهک یا(ت کصتک) ا

یاهبود ا

یتبه 0ا

22.7

تثبت انو اایز ا

ویود/بضویاپ یاای

1

20.65

ثب تاتوانتناص دیاتامتوهاواتوهاب ی

ویود/بضویاپ یاای

2

ویود/بضویاپ یاای

3

18.85

بوتوایرامشوقه راص دیاتخ

ویود/بضویاپ یاای

4

18.25

یاهااناازراوااسصف دهاازاکویاویاسبزاوایداتایوسته

ویود/بضویاپ یاای

5

17.6

ایج دا وشهه راص دیاتامتوهاواتوهاب ی

ویود

6

16.85

آموزش

ویود/بضویاپ یاای

7

16.55

بوتوایراتعوفهه راتویتحخاگموکخاازاسورا

ویود/بضویاپ یاای

8

ویود/بضویاپ یاای

9

16.05

تتم اگ ایراث ب اوابلنامات

ویود

10

16.05

ایج داپ یی هه رااطالعایس نخ

ویود

11

15.45

ایج داصن یعاتبایلخادیایوسته

ویود/بضویاپ یاای

12

15.35

مک نتزاستوناوااسص نااید

ویود/بضویاپ یاای

13

ویود/بضویاپ یاای

14

ویود/بضویاپ یاای

15

یتبه ا

20

16.35

15.1
13.7

ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابناراتوسطادول

یوسته
بووزایس نخااطالع تاگموکادواطو

بهبودازیوس

ه رابملاوانقل

فع لاس زرایوابطاتج یرابتنااسص نه رادواکشوی

.0امنظویاازایتبهادیااینج ،اتوتتبابوااس سامت نیتناآزمونافویامنااس  .ا

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای
توسعه تجارت
غ رنفت

13.6

لغوایوادیاااتب عادواکشوی

ویود/بضویاپ یاای

16

13.45

ابااثاپ ی نهه راص دیات

ویود/بضویاپ یاای

17

13.2

تأستساب نکاواشعبهادیادواکشوی

ویود/بضویاپ یاای

18

12.95

تقوی ا طاکشصتوانخ

بضویاپ یاای

19

12.8

بونااس زراک الراص دیاتخ

ویود/بضویاپ یاای

20

12.55

اعزاماواپ یوشاهتئ ه راتج یراواگودشیور

ویود/بضویاپ یاای

21

12.4

یع ی ااسص ناایده رابهااشصخاواکتفخ

ویود

22

ویود

23

11.9

تشکتلاکنسوستومه راص دیاتخ

ویود/بضویاپ یاای

24

11.55

یواناس زراازاطوی ایع ی ادتت اشتوهان مها

بضویاپ یاای

25

10.35

پوینگاس زرانق اسواراتج یراایوانت ن

ویود/بضویاپ یاای

26

7.7

بوپ ئخانم یشی هاتوانمناره راتج یراواصنعصخا

ویود/بضویاپ یاای

27

ویود/بضویاپ یاای

28

12.1

228

1.95
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

سوم یهاگ ایرامشصوکابخ ا اوصخادواطو

ا

ایوائخا31/2/01

یوستهادیاایوان
تولتاامتوهاواتوهاب یاایوانادیایوسته

ا

بهامحقق نخاکهابهابوزهه رایوابطابتنالملل،اتج یتابتنالملل،اص دیاتاواب زایه را
منطقهاراعالتمنانااپتشنه دامخگودداب ادیانظواگوفصناکلت تاایدناتحقتد ،اادیاتحقتقد تا
بعارادیا اوصاایائهایکامالاعلمخاص دیاتخایه اویودابهاب زایه راهدا ااولتدها
کشویاازایملهاب زایاعواق،اتوکته،اچداتن،اامد یاتاوآنچدهابطدویاادوایراتوسدطاسد زم نا
توسعهاتج یتاتعتتنامخشود،ابپودازنا .ا
همچنتناپتشنه دامخگدودداادیاپدژوه اهداراآتدخابد ااسدصف دهاازایوشهدارادییدو،اا
یاهبوده اوایاهک یه راایناتحقت ایاامویدابویسخامجاداتوایادادهات انص یجش ناب انصتجدها
ایناپژوه امویدامق یسهاتوایاگتود.اضمن ًاتویهابهااسدصواتژرااش یسدصیاخهدارامحدویرا
بو خاازامحاوالتاکش ویزراواب غخاایوانامثلااثوادیم نخا وبزهامشها،اویژگخاکتدورا
ایوانای اگت ه نادایوئخاواامث لهم،ااسصف دهاازاموتعت اتوسعهاوابهبدوداایتب طد تاست سدخا
یه انه دینها(دائمخ)اس زراب زایاص دیاتخ،اامک ناسنجخاتوسعهاصد دیاتامتدوهاواتدوها
ب یاب ات کتاابواب زایه راته تورا(مثل:اص دیاتاسدتابابدهافتلتپدتناواوایداتامدوزاازاآن/ا
ص دیاتاکشم ابهااکوادیاواوایداتاموزاازاآن)امویدابویسخاتوایاگتود .ا

محاودی ااصدلخاایدناپدژوه ایوشااسدصف دهاازاپوسشدن مهابد زاوامحداودی ادیا
انصخ باتعاادامعت یه س اکهاب اتویهابهایوابطامویودابدتنامعت یهد رااصدلخاوافوعدخا
الزمااس اکهاتعاادامعت یه امحاودابودهات ابجماپوسشن مهانه یخابهاگوندهااراب شدااکدها
ضمناا

ااطالع تاک فخ،ادیاتواناپ سخادهنداگ نابینجدااواطدوالنخاشداناآناب عدثا

انحوا انص یجانیودد.اعامادسصوسخابهااطالع تادتت اب زایایوستهاازاطوی ایوسه ،اعاما
دسصوسخابهاب نکااطالع تخای معاصد دیکنناگ نامتدوهاواتدواهابد یابدهایوسدته،اادشدوایارا
دسصوسخابها بوگ ناتحقت ابالتلای یی هاایوائخاآنه اازادییوامحاودی ه ابود .ا
دیانه ی ،اایناتحقت اازاآنج یخاکهاسدعخابدوامسصناسد زراواتعتد تاوای دااده را
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بقتقخایاهبوده وایاهک یا(ت کصتک)اه راص دیاتامتوهاواتدوهابد یاکشدویه راموفد ابدها
یمهویرایوستهایااداشصه،امختوانااکمکات بلامالبظهااراایائهانم یدااواینبدهاندوآویرا
ایناپژوه ای معت اایزی بخاواتموکزابهاموایدرااس اکهادیاتحقتقد تاگ شدصهااتویدهاا
کمصورابهاآنه اشاهااس  .ا
ایناتحقت ابوارااولتناب یابوایورایکاسوراازامحادوالتااسدصواتژیکاکشد ویزرا

رواب تجاری
ایران و روس ه؛
راهبردی برای

کشویا(متوهاواتوهاب ی)اکهابهاصویتامسصقتمابهایمهویرایوستهاص دیامخگدوددا،اانجد ما

توسعه تجارت

گودیااواب اتویهابهافض راب زایامویودادیایوسته،اپص نستلابست یاب الراایناکشویاوایکا

غ رنفت

فوص ااسصثن یخابوارایمهویرااسالمخاایوانابهادلتلانزدیکدخایغوافتد یخ،ااتصاد دراوا
ست سخابهاایناکشویاوامط لعهامدویدراتعداادراازامحادوالتامهدماکشداویزر،اب عدثا
نوآویرادیاایناتحقت اگودیاهااس  .ا
شوایطامویودادیایمهویرایوسته،اویودایاهه راایتب طخاوابملاوانقلاگسصودهاازا
ایوانابهایوسته،اگش ی اتویباالوتوعاکویاویاشم لاینوباواوایداتامتوهاکدهاازااتدالما
مویدانت زاواپوماو ایوستهامخب شا،افوص امن سبخایاابواراکشویاایوانادیا ادوصا
یه اگتورابهاسم اتوسعهاص دیاتامتوهاواتوهاب یاواتحق ااتصا دامقد ومصخ،افدواهماوا
همچنتناویودابن دیاوامن ط اآزاداانزلخاواآسص یااموتعت اویژهاارابواراتوسعهاص دیاتا
متوهاواتوهاب یادیامقت سه راملّخاوابصخامنطقه راایج دانمودهااس اکهاپودا صنابهاایدنا
موضوعانتزامختوانااازاینبهه رایایااوانوآویانهااینایس لهاتحاتلخاب شا.
ا
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