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یکــی از کاالهــای صادراتــی دارای مزیت نســبی ســیر اســت که 
ــوار، در مــوارد صنعتــی از  عــاوه برمصــرف مســتقیم توســط خان
جملــه مــواد نگهدارنــده و اســتفاده در تولیــد دارو کاربــرد ویــژه ای 
دارد. مهــم  تریــن قطــب تولیــد ایــن محصــول همــدان اســت کــه 
ســهم اســتان همــدان طــی ســالیان گذشــته از تولیــد کل ســیر 
ــوده اســت و دارای ســهم 25  در کشــور در حــدود 62 درصــد ب
درصــدی از ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول در کشــور اســت. در 
ادامــه توصیــه  هــا و پیشــنهادات سیاســتی و ترویجــی بــه صــورت 

مجــزا آورده شــده اســت.

پیشنهادات و توصیه  های سیاستی
1- تنوع کشورهای هدف

بیــش تریــن صــادرات ایــن محصــول بــه کشــور روســیه صورت 
گرفتــه اســت کــه ســهمی در حــدود 85 درصــد از صــادرات ایــن 
محصــول را دارد. صــادرات بــا ســهم بــاال محــدود بــه یــک کشــور، 
ریســک صــادرات را افزایــش مــی  دهــد. جهــت تنــوع بیــش تــر 
صــادرات مــی  تــوان از ابزارهــای مختلــف ماننــد یارانــه صادراتــی، 
ــرای  ــل ب ــل ونق ــه حم ــا یاران ــی و ی ــای ترجیح ــه  ه ــذ تعرف اخ

صــادرات بــه کشــورهای هــدف مــورد نظــر اســتفاده کــرد.
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2- ایجاد پایانه  های صادراتی در همدان
ایجــاد پایانــه هــای صادراتــی در همــدان بــا توجــه بــه ایــن که 
ــه کاهــش  ــن محصــول اســت منجــر ب ــد ای همــدان قطــب تولی
زمــان صــادرات و تســریع در ایــن امــر مــی  شــود کــه این مســئله 
ــه نقــش مهمــی خواهــد داشــت  ــه  هــای مبادل در کاهــش هزین
و بهــره  وری تجــار افزایــش مــی  یــا بــد. ایــن مســئله بــا کاهــش 
ــه کاهــش قیمــت تمــام شــده و  هزینــه  هــای تجــارت، منجــر ب

افزایــش رقابــت  پذیــری در بازارهــای بیــن  المللــی مــی  شــود.

3- توافقات تجاری
ــهم  ــا س ــول ب ــن محص ــادرات ای ــه ص ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
باالیــی بــه یــک کشــور صــورت مــی  گیــرد؛ بــا ایجــاد توافقــات 
تجــاری بــه ســایر کشــورها مــی  تــوان صــادرات ســیر را بــه ســایر 

ــوع بخشــید و ریســک صــادرات را کاهــش داد.  کشــورها تن
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4- بیمه  های صادراتی
ــم  ــران و ه ــم ای ــاری ه ــر اعتب ــه از نظ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
شــریک  هــای تجــاری پیرامونــی آن در گــروه کشــورهای پر ریســک 
ارزیابــی مــی  شــوند ضــرورت دارد ریســک تجــارت بخصــوص در 
محصــوالت کشــاورزی کــه ریســک بیــش تــری دارنــد بــه شــکل 
مطلوبــی پوشــش داده شــود و مدیریــت ریســک بــه شــکل بیمــه 

و ســایر ابزارهــای مالــی صــورت پذیــرد.
5- کاهش هزینه  های حمل و نقل

بــا توجــه بــه محدودیــت مقــداری در خدمــات حمــل و 
نقــل محصــوالت کشــاورزی، نیــاز بــه اســتفاده از شــرکت هــای 
ــل و  ــه حم ــا اتحادی ــه  ای ب ــق  نام ــه تواف ــت ک ــی اس ــن الملل بی
ــا توجــه بــه حساســیت  نقــل ایجــاد شــود. آمــوزش راننــدگان ب
بــاالی کاالهــای کشــاورزی نیــز از دیگــر نیازهــای حمــل و نقــل 
محصــوالت کشــاورزی اســت. همچنیــن نبــود هواپیماهــای بــاری 
)کارگــو( از مــواردی اســت کــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــترش  ــت. گس ــاخته اس ــدود س ــی مح ــورهای پیرامون ــه کش را ب
ــش  ــه افزای ــد منجــر ب ــی  توان ــل م ــای حمــل و نق زیرســاخت  ه

ــرد صــادرات ســیر شــود. حجــم و ب

       در ادامه توصیه  های ترویجی جهت افزایش کیفیت و

 مقدار صادرات سیر ارئه می  شود.
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پیشنهادات و توصیه  های ترویجی
1- صــادرات بــه شــکل عرضــه محــور پایــدار نیســت و نمــی توانــد 
رقابــت  پذیــری خــود را حفــظ کنــد. توجــه بــه نیازهای مصــرف  کننده 
و صــادرات تقاضــا محــور از اصــول ابتدایــی بــرای صــادرات اســت 
کــه منجــر بــه صــادرات پایــدار و رقابــت  پذیــر مــی  شــود. کســب 
اطــاع و آگاهــی از کیفیــت مصــرف در کشــور هــدف مــی  توانــد یــک 

صــادرات موفــق را بــه دنبــال داشــته باشــد.

2- اتخــاذ اســتراتژی مناســب گام بعــدی بــرای ورود بــه بــازار 
ــر اســاس اصــول  هــدف اســت. اســتراتژی انتخــاب شــده بایــد ب
ــاذ  ــدف اتخ ــازار ه ــا در ب ــرایط رقب ــا ش ــب ب ــی و متناس بازاریاب
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــدات، نق ــا، تهدی ــه فرصــت  ه شــود. بســته ب

ــوان اتخــاذ کــرد. اســتراتژی هــای مختلفــی مــی  ت
3- در خصــوص محصــوالت غذایــی و کشــاورزی همــواره 
ــل از  ــد قب ــود دارد. بای ــامت وج ــتی و س ــای بهداش ــی  ه نگران
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اقــدام بــه صــادرات از شــرایط قرنطینــه، نحــوه اخــذ گواهــی  هــای 
ــه  ــا منجــر ب بهداشــتی و ســامت اطــاع دقیقــی کســب کــرد ت

ــازار هــدف نشــود. ــار از ب برگشــت ب

 4- تنــوع بــازار هــدف از دیگــر اصولــی اســت که هــر صادرکننده 
بایــد بــرای کاهــش ریســک تجــارت و صــادرات خــود در نظر داشــته 
باشــد. تجــارت تنهــا در یــک کشــور مــی  توانــد مزیــت  هایــی ماننــد 
بــازده صعــودی نســبت بــه مقیــاس و سرشــکن شــدن هزینــه  هــای 
ــی و هزینــه جســت وجــو را در پــی داشــته  ثابــت ماننــد بازاریاب
باشــد. امــا در جهــت گســترش تجــارت بایــد توجــه داشــت کــه 
ــر  ــری را درب ــش ت ــک بی ــازار، ریس ــور و ب ــک کش ــر ی ــز ب تمرک
دارد. مثــاً صــادرات گوجــه  فرنگــی بیــش تــر پیرامونــی اســت و 
ســهم کشــورهای همســایه از تقاضــای محمولــه  هــای صادراتــی 
ــن  ــی در ای ــت قیمت ــاد رقاب ــال ایج ــه احتم ــت؛ در نتیج باالس
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بازارهــا افزایــش مــی  یابــد و بــا عرضــه بیــش تــر، کاهــش قیمــت 
ــازار  ــوع ب ــه تن ــت. در نتیج ــر اس ــل  ت ــی محتم ــد صادرات و درام

هــدف در یــک برنامــه بلندمــدت بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.  
ــرای  ــاس ب ــزرگ مقی ــی ب ــن صادرات ــره تأمی ــاد زنجی 5- ایج
ــه  ــد ب ــای تولی ــری از شــوک  ه ــد، صــادرات و جلوگی ــات  تولی ثب
صــادرات )تفاهــم نامــه صادرکننــدگان بــرای تعییــن و تحقــق حجم 
ــدی  ــان بن ــه زم ــا برنام ــی ب ــوالت صادرات ــن محص ــت معی و کیفی
ــل  ــی در داخ ــزارع صادرات ــا م ــرارداد، ب ــب ق ــه در قال ــده( ک ش
کشــور بــرای تأمیــن محصــوالت کشــاورزی مــورد نظــر صــورت 
گیــرد مــی  توانــد بــه حــل بســیاری از مشــکات صادرکننــدگان 
ــدف  ــازار ه ــای ب ــر تقاض ــی ب ــکار، مبتن ــن راه ــود. ای ــر ش منج
اســت و متناســب بــا آن گســترش مــی  یابــد. همچنیــن ریســک 
ــا  ــرد و ی ــی  ب ــن م ــادی از بی ــای زی ــش  ه ــده را در بخ صادرکنن
ــد قیمــت تمــام شــده را  کاهــش مــی  دهــد. همچنیــن مــی  توان
کاهــش دهــد و تضــاد منافــع را از طریــق همــکاری کاهــش دهــد. 
از نمونــه  هــای موفــق زنجیــره تأمیــن مــی  تــوان بــه رب روژیــن 
تــاک کرمانشــاه اشــاره کــرد کــه تجربــه موفــق داخلــی از تولیــد 
و زراعــت قــراردادی تــا صــادرات رب گوجــه  فرنگــی را در بــر دارد. 


