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  ضرورتی اساسی -، خدمتی نوینکشاورزيی تجارت الکترونیک
  

   دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران -زاده محمد جالل
  استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران -حسین شعبانعلی فمی

  
  

  چکیده
بـر هـیچ کـس    . باشـد  ارتباطات و اطالعات می هاي و فناوري بریم دوران شکوفایی علوم شک عصري که در آن به سر می بی     

هـاي نـوین اطالعـات و ارتباطـات      ها به ابـزار و روش  ها در دوران کنونی در تجهیز آن پوشیده نیست که رمز بقا و موفقیت ملت
سطح برخـورداري و   ها و فاکتورهاي توسعه یافتگی کشورها، رد که امروزه یکی از نشانهجا اهمیت دا این مساله تا بدان. باشد می

هـاي برتـر مـورد نظـر و توجـه       و این مقوله بـه عنـوان یکـی از تکنولـوژي     باشد می (ICT)فناوري اطالعات وارتباطات کاربري
سـازي، پـردازش، بازیـابی،     ا در ضـبط، ذخیـره  هایی که فـرد ر  فناوري اطالعات عبارت است از فناوري. متخصصین امر قرار دارد

با توجه به اهمیت بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزي در زندگی امـروز  . دهند اطالعات یاري می و مدیریت دریافت ،انتقال
 و بـا  جسـت  ره بهـ  آوردهاي اساسی فناوري اطالعات و ارتباطـات  به عنوان یکی از نتایج و رهتوان  میتجارت الکترونیک  بشر،  از
منظور از تجـارت الکترونیکـی، هـر نـوع     . المللی و بازارهاي جهانی بدست آورد گیري از آن جایگاه مناسبی را در عرصه بین بهره

این در حالی است که شـرط تطبیـق و   . گیرد هاي ارتباطی و به صورت الکترونیکی انجام می باشد که از طریق شبکه تجارتی می
هـاي کشـور مزبـور در     المللی در گرو تثبیت و افـزایش ظرفیـت   هر کشوري با تحوالت نظام اقتصاد بین همگامی نظام اقتصادي

در کشـورهاي    بخصوص امروزه با توسعه و پیشرفت فناوري در کشورهاي مختلـف و خصوصـا  . باشد زمینه داد و ستد جهانی می
هاي سـنتی و   دیگر پاسخگویی به نیازهاي مخاطبان با شیوه هاي علمی، پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطالعات در تمامی زمینه

تـرین   در زمینه یکی از کلیدي یجاست که مفهوم تجارت الکترونیک و نه مقرون به صرفه است و این دباش پذیر می قدیم نه امکان
البته این مقوله نیـز  . شود ر میگ باشد بیش از پیش جلوه می و بازاریابی هاي بشري که همانا امر داد و ستد ترین فعالیت و حیاتی

در ایـن مقالـه   . باشد که بایستی بدان پرداختـه شـود   ها و در عین حال مشکالت و معایبی می به مانند سایر مسائل داراي مزیت
اطالعـات و   به عنوان خدمتی نوین در عرصه گسترش ساز و کارهاي یکوشیده شده است تا به بررسی فرآیند تجارت الکترونیک

  .پرداخته شود و نقش آن در تجارت کشاورزي ایران اتارتباط
  

  ، ایرانی کشاورزيفناوري اطالعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک :ها کلید واژه
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  تجارت الکترونیک چیست؟
  .پردازیم ها می تعاریف مختلفی از تجارت الکترونیک شده است که در ادامه به ذکر مهمترین آن      

  )1381صنایعی، علی، (در قالب الکترونیکی نی انجام مبادالت تجاريتجارت الکترونیک یع -
تجارت الکترونیک عبارت است از هر نوع مبادله اطالعات مربوط به امـور تجـاري از طریـق ابـزار الکترونیکـی، حتـی تلفـن و         -

  )1997کالرك، (فاکس
  )1381دي، حسین و ویرجینیاري، م، احم(تجارت الکترونیک عبارت است از کاربرد تکنولوژي اطالعات در تجارت -

آوري اطالعات ایـران ارائـه شـده اسـت و طبـق ایـن تعریـف         توان به تعریفی پرداخت که توسط شبکه فن از دیدگاهی دیگر می
هـا امکـان    باشد که بـه واسـطه آن   می 3و امنیت 2هاي مدیریت اطالعات ، سیستم1هاي ارتباطی تجارت الکترونیک تعامل سیستم

  . گردد العات تجاري در رابطه با فروش محصوالت و یا خدمات میسر میمبادله اط
باشـد و امکـان ارتبـاط و     شود که در آن نیازي به حضور فیزیکی افـراد نمـی   به طور کلی تجارت الکترونیک شامل معامالتی می

زند و مدیریت  رف نخست را میشک در دنیاي کنونی که ارتباطات ح  بی. پرداخت پول توسط ابزار الکترونیکی میسر گشته است
  .تواند بسیار مفید و مقرون به صرفه باشد رود تقویت هر چه بیشتر این فناوري می زمان کلید طالئی موفقیت افراد به شمار می

  چرخه ژنریک تجارت
وان سـیکل  ایـن چرخـه بـه عنـ     .باشـد  قطعا تجارت الکترونیک نیز مستثنی از جریانی موسوم به چرخه ژنریک تجارت نمـی      

  .شود ژنریک تجارت نامیده می
  :مراحل چرخه ژنریک تجارت

  4هاي قبل از خرید فعالیت -1
زنـی و مـذاکرات    سـپس اقـدام بـه چانـه    . خریدار قبل از هر کاري بایستی اقدام به شناسایی تولید کننده و فروشنده نماید

  . درباره معامله بنمایند
  5فرآیند انجام معامله -2

  .دهد ه خریدار کاال و یا خدمت مورد نظر خود را به فروشنده و یا تولید کننده سفارش میشود ک شامل مراحلی می
  6تسویه حساب -3

در این مرحله فروشنده و یا تولیدکننده مبلغ مورد نظر خود را به خریدار ابالغ کـرده و خریـدار     نیـز متعاقبـا در قبـال      
  .باشد غ مذکور میدریافت کاال و یا خدمت منظور، ملزم به پرداخت مبل

  7خدمات پس از فروش -4
هایی هم به عنـوان   شود و در بیشتر مواقع بر اساس نوع کاال و یا خدمت مذکور فعالیت بعد از اتمام خرید معامله تمام نمی

  .خدمات پس از فروش شامل حال خریدار خواهد شد
  ع تجارت الکترونیکانوا

   (B2B) 8روش فروشنده با فروشنده
   9 (B2C)ه با مصرف کنندهروش فروشند

                                                
١-Communication  
٢- Data management  
٣- Security   
٤- Pre-sale   

    Execution -٥  
٦- Settlement  
٧- After-sale  
٨- Business to Business  
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  10 (C2C)روش مصرف کننده با مصرف کننده
   (C2B) 11روش مصرف کننده با فروشنده

   (P2P)روش نقطه به نقطه 
   (B2A) 12روش فروشنده با اداره

   (C2A) 13روش مصرف کننده بااداره
  (E2E) 14روش بورس به بورس

  ...و
  مزایا و معایب تجارت الکترونیک

باشد که آن را از شیوه تجـارت سـنتی و عـادي متمـایز      هاي فراوانی می و مزیتلکترونیک داراي فواید فناوري تجارت ا     
  :ها عبارتند از برخی از این ویژگی. سازد می
  جویی در زمان صرفه -1
 تسهیل امکان مدیریت بهتر در اجراي امور روزانه -2

به مراکز خرید و رفـع نیازهـاي خـود    براي مراجعه  باشد و زمانی به عنوان مثال شخصی که درگیر کارهاي روزانه خود می
ترتیـب بـه     هاي مختلف اینترنتی اقدام به خرید اقالم مورد نیاز خود نماید و بدین تواند از طریق سایت ندارد، به راحتی می

  .مدیریت بهتر کارهاي خود بپردازد
  .ر جریان هستندهاي رایج در عملیات که معموال بین مشتریان و فروشندگان د کاهش هزینه -3
 رفاه و راحتی بیشتر مشتریان و فروشندگان -4
 ایجاد امکان تبلیغات جهانی با هزینه کمتر   -5

شود، مطمئنا در سطح جهـانی بـه هـدف     بدین صورت که وقتی محصولی در اینترنت در معرض تبلیغ و فروش گذارده می
  .یابد تبلیغاتی خود دست می

  ها کیفیت محصوالت و بهبود ارائه آن ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه افزایش - 6
 هاي فروش ها و یا همان واسطه لامکان حذف دال -7

  .تواند از طریق برقراري ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده صورت گیرد این مساله می
  تر و بهتر با جهان از میان برداشته شدن مرزها و تبادل آسان -8
  ...و

از جملـه معایـب و مشـکالت ایـن     . باشـد  ت که این روش داراي معایب و مشکالتی نیز نمیتوان گف نمیولی به طور یقین 
  توان به موارد زیر اشاره نمود روش می

  
  
  
  

                                                                                                                                                  
٩- Business to Consumer  
١٠- Consumer to Consumer  
١١- Consumer to Business  
١٢- Business to Administration  
١٣- Consumer to Administration  
١٤- Exchange to Exchange   
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  .این روش نیاز به کاربرانی دارد که مهارت استفاده از ابزار الکترونیکی و وسایل ارتباطی مدرن را داشته باشند -1
داشته باشند، ممکن است به دلیل قیمت باالي تجهیـزات و وسـایل الزم،   در مواردي که حتی کاربران مهارت الزم را   -2

توانــد در مــورد  ایــن مســاله مــی. هــا برخــوردار نباشــند کــاربران از مکنــت مــالی الزم بــراي خریــداري و تــامین آن
ولـی  . ها امکان تـامین وسـایل الزم را بدهـد    به آنباشد که  ها در حدي نمی تولیدکنندگانی باشد که وسعت کاري آن
 .گردد عمده مصداق این مساله به مشتریان برمی

هاي اینترنتی و یا کالهبرداري بـا   به عنوان مثال کالهبرداري. هاي مختلف وجود دارد در این روش امکان کالهبرداري -3
 .هاي اعتباري استفاده از کارت

 گردد، فلذا امکـان تاثیرپـذیري از    ار میجا که در این روش به راحتی بین افراد از نقاط مختلف جهان ارتباط برقر از آن -4
 .غیره وجود داردفرهنگ و هاي مختلف کشورهاي دیگر مانند  جنبه

 .عدم امکان رویت و ارزیابی محصوالت توسط مشتري در برخی از موارد -5
   ....و

    
  

  ي تجارت الکترونیکابر نیازها و ملزومات مورد نیاز پیش
در ایـن راسـتا   . باشـد  نیازها و عواملی می نیازمند ایجاد و بسط و گسترش پیشها  مه پدیدهونیک نیز به مانند هتجارت الکتر     

در ایـن قسـمت بـه اقتضـاي ایـن      . انـد  هاي الزم براي این فناوري نموده شرط زنی و بیان پیش ام به رايصاحبنظران بسیاري اقد
تـوان بـه    هاي الزم براي تجـارت الکترونیـک را مـی    ساختبه طور کلی زیر. پردازیم نوشتار به بیان تلفیقی از نظرات مختلف می

  :صورت عوامل زیر برشمرد
 ...هاي ارتباطاتی از قبیل تلفن، اینترنت و  دستیابی گسترده به شبکه -
المللـی در ارتبـاط بـا تشـریفات گمرکـی، بانکـداري        تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قـوانین متحدالشـکل بـین    -

 ...یاتی و الکترونیکی، نظام مال
 هاي نوین جهانی  سعی در سازگاري و همراهی و همگامی با فناوري -
 تقویت چارچوب امنیتی مرتبط با تجارت الکترونیک  -

ایـن درحـالی اسـت کـه افـزایش       .گیرنـد  مسائلی مانند امنیت اطالعات، محیط سالم در وب و غیـره در ایـن دسـته جـاي مـی     
 23، آوري اطالعـات ایـران   سـایت فـن  (.ازار تجارت الکترونیک در جهان شـده اسـت  میلیارد دالري ب 8/2کالهبرداري باعث ضرر

  )1385اردیبهشت 
 ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاري براي محصوالت -
 هاي اطالعاتی و تجهیزات ارتباطاتی تسهیل استفاده از شبکه -

هاي مربوط به استفاده  نت و متعادل نمودن هزینههاي مربوط به اینتر توان به عنوان مثال به کاهش تعرفه در این زمینه می
  .از آن و غیره اشاره نمود

 روز نمودن فرآیندها سازي و به استمرار در بهینه -
 هاي مرتبط با تجارت الکترونیک در سطح جامعه بسط و بهبود آموزش -
فروشـنده توسـط ایـن     ایجاد و تعریف مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتال در کشور و تائید احـراز هویـت خریـدار و    -

 مراجع 
 ...و -
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  تجارت الکترونیک در ایران
چه کـه مسـلم اسـت ایـران      البته آن. در سالیان اخیر بحث تجارت الکترونیک در ایران مورد توجه بسیاري قرار گرفته است     

هـا و   تـوجهی در زیرسـاخت   این در حالی است که در سالیان اخیر رشد قابل. هنوز در ابتداي مسیر تجارت الکترونیک قرار دارد
هـاي خـدمات اینترنـت در ایـران را نشـان       وضـعیت کارگـاه   1 جدول. ملزومات تجارت الکترونیک در ایران صورت گرفته است

باشد که  این رقـم   می 88/0ل نفر معاد100000ازاي هر  آید تعداد این خدمات در ایران به طور که از جدول برمی همان. دهد می
کـه اسـتان تهـران بـه      به طوري. همچنین توزیع نامتناسب فضایی این خدمات هم در خور توجه است. باشد بسیار نامناسب می

هـاي خراسـان، اصـفهان و فـارس بـا       بعد از استان تهران بـه ترتیـب اسـتان   . باشد درصد از این خدمات را دارا می 4/36تنهایی 
هاي اخیر حرکت پرشتابی بخصوص توسـط بخـش خصوصـی در راسـتاي      البته در سال. درصد قرار دارند 11/7و  94/7، 88/16

رود در آینده نه چندان دور وضعیت این بخـش از خـدمات کشـور بـیش از      افزایش این خدمات صورت گرفته است که امید می
  .پیش گسترش و بهبود یابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اظهار نشده ISP کافی نت تهاي خدمات اینترن جمع کل کارگاه استان
آذربایجان 

 2 7 13  22 شرقی 
آذربایجان 

 1 7 4 12 غربی 

 2 16 30 48 اصفهان 

 58 64 98 220 تهران

 14 18 70 102 خراسان 

 4 12 10 26 خوزستان 

 0 3 6 9 سمنان 

 5 13 25 43 فارس 

 0 6 6 12 قزوین 

 1 3 6 10 قم 

 0 4 1 5 کردستان 

 1 3 4 8 کرمان

 0 1 12 13 گیالن 

 3 8 8 19 مازندران 

 0 2 8 10 مرکزي 

 0 6 2 8 هرمزگان 

 0 2 7 9 یزد 

 3 16 9 28 ها  سایر استان

 94 191 319 604 کل کشور

  هاي خدمات اینترنت برحسب نوع فعالیت اصلی به تفکیک استان کارگاه - 1جدول         
 

  1381مرکز آمار ایران، : منبع           
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بیـانگر سـیر صـعودي     1و نمودار 2جدول. باشد این در حالی است که وضعیت پوشش تلفن همراه در ایران نیز رو به افزایش می
  .باشند تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران می

  
  

 سال    تعداد مشترکین تلفن همراه

9200 73  

15907 74 

59967 75  

238942 76  

389974 77 

490478 78 

962595 79 

2087353 80 
2279143 81 
3449876 82 

5075678 83 

8510513 84 

15385289 85 

  ره اطالعات وآمار شرکت مخابرات ایرانااد: منبع                                
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نیز آمده است، از نظر ضریب نفوذ اینترنت، ایران رتبه ششم را در خاورمیانه به خود اختصاص  3طور که در جدول شماره  همان
  )با احتساب رژیم اشغالگر قدس(.دهد می
  
  

 کشور

زان می تجمعی
ران کارب

درسال
2000 

کاربران 
 نترنتای

 رتبه ب نفوذضری
2005تا )  ) 

%60/21 152700 40000 707357 نبحری  4 
%60/16 11260000 250000 68458680 رانای  6 

%10/0 36000 12500 26095283 عراق  14 
رژیم اشغالگر 

 قدس
6986639 1270000 3200000 80/45%  1 

%40/10 600000 127300 5788340 اردن  9 
%70/23 600000 150000 2530012 تکوی  3 

%40/13 600000 300000 4461995 لبنان  7 
%20/10 245000 90000 2396545 عمان  10 
%4 160000 35000 3997861 نفلسطی  12 
%50/21 165000 30000 768464 قطر  5 

%11 2540000 200000 23130024 عربستان  8 
%30/4 800000 30000 18586743 هسوری  11 

امارات متحده 
 عربی

3750054 735000 138480 90/36%  2 

%9/0 180000 15000 19600009 منی  13 
  شرکت فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري: منبع      

  
  ایران تجارت سهم کشاورزي در

در خود جاي داده است ولی متاسـفانه  درصد از نیروي فعال اقتصادي کشور را  25که در حدود  بخش کشاورزي با وجود آن     
به طوري که سهم بخـش کشـاورزي از تولیـد ناخـالص     . دهد از منظر اقتصادي و تجاري سهم چندانی را به خود اختصاص نمی

بخشـی   از نظر ارزش تجاري هم بخش کشاورزي در جایگاه رضـایت ). 2004فائو،(باشد درصد می 14در ایران در حدود  15داخلی
  مشهود است بخش کشاورزي از نظر ارزش خالص تجاري و در مقایسه با کل تجارت ایران  2گونه که در نمودار مانه. قرار ندارد

  
                                                

١٥-Gross Domestic Production (GDP)  

 اینترنت در کشورهاي خاورمیانه استفاده از وضعیت -3جدول
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البته این مساله در حالی است که  بخش کشاورزي از نظر میزان صادرات در حال رشد بـوده و از  . باشد در وضعیت مناسبی نمی
  . باشد اي می که این امر خود نکته امیدوارکننده). 3رنمودا(میزان واردات در این بخش نیز کاسته شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )1979-2004(ارزش خالص تجارت کشاورزي ایران در مقایسه با ارزش خالص تجاري کل -2نمودار   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1979-2004(سهم واردات و صادرات کشاورزي از کل واردات و صادرات ایران -3نمودار
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  تجاري کشاورزي ایرانعمده کاالهاي 
طور که مشخص است، در بین اقـالم وارداتـی،    همان. اند نشان داده شده 4ایران در جدول  کشاورزي عمده کاالهاي تجاري     
دهد و در بین اقالم صادراتی پسـته در جایگـاه نخسـت قـرار      هاي روغنی و بخصوص سویا رتبه اول را به خود اختصاص می دانه
باشد، موضوع تثبیت و ارتقاي جایگـاه   ترین مساله مورد بحث می ترین و کلیدي چه که به عنوان اساسی بین آن در این  .گیرد می

 .باشـد  کشاورزي در اقتصاد ایران و متعاقب آن افزایش سهم ایران در تبادالت اقتصادي مربوط به کشاورزي در سطح جهانی می
ایم که  ل سهم ایران در صادرات محصوالت مهمی مانند پسته و زعفران بودهمتاسفانه در سالیان اخیر شاهد از دست رفتن و نزو

اي از این عدم توفیق به نامناسب بودن بازاریابی و تجارت سـنتی کشـور در عرصـه محصـوالت کشـاورزي مربـوط        بخش عمده
مانند زعفران، خرمـا، پسـته    با توجه به این مساله که جمهوري اسالمی ایران در تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي. شود می

توان در صورت مدیریت مناسب شاهد درخشش هرچه بیشتر بخـش کشـاورزي ایـران در     باشد می وغیره داراي مزیت نسبی می
  . سطح جهانی باشیم

  
  

  واردات  صادرات  رتبه
  سویا -هاي روغنی دانه  پسته  1
  ذرت  کشمش  2

 جات ادویه  3
  

 کنجاله سویا
  

  سویا  ویاس -هاي روغنی دانه  4

 نخود ایرانی  5
  برنج  

  )2004(فائو: منبع
 

  کشاورزي و تجارت الکترونیک
توانـد در بخـش کشـاورزي     توان گفت که فناوري تجارت الکترونیک می هاي پیشین می با توجه به مطالب گفته شده در قسمت

توان به عنوان کلیدي جهت گشـایش   ي را میتجارت الکترونیک در کشاورز  استفاده از فناوري. نقش مهم و اساسی را ایفا نماید
ها و نکـات فراوانـی در تجـارت الکترونیـک وجـود دارنـد کـه         روش. بیشتر بازار جهانی براي محصوالت کشاورزي ایران برشمرد

د زیـر  توان بـه مـوار   ها می از مهمترین آن. ها جهت تسریع و تسهیل در بازاریابی و تجارت کشاورزي استفاده نمود توان از آن می
  :اشاره نمود
  استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب جهت تبلیغ کاالهاي کشاورزي -
  هاي مختلف پرداخت الکترونیکی  استفاده از شیوه -
 سرعت بخشیدن به روند جذب مشتري  -
 تسریع در فرآیند انجام معامالت و جلوگیري از اتالف وقت و هزینه افراد -

 .باشد یزیکی در محل انجام معامله میاین مساله از راه جلوگیري از حضور ف
 المللی  شهري و بین تسهیل در انجام معامالت بین -

  

 مھمترین محصوالت تجاري ایران  -۴جدول
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هاي مختلف و یا حتی از کشورهاي گونـاگون بـراي انجـام معـامالت      باشد که افراد از شهر در تجارت الکترونیک نیازي نمی
  .افدام به سفر نمایند

  وطههاي مرب هاي گمرکی و پرداخت تعرفه سهولت در نظارت -
 تسریع فرایند دستیابی کشاورزان به وجوه حاصل از فروش محصوالت خود -
 بهبود توانمندي کشاورزان در جهت اخذ تصمیمات مناسب بازاریابی و ایفاي نقش موثر تر در مدیریت بازار -
 افزایش آگاهی کشاورزان از سازوکارهاي بازاریابی در سطوح محلی، ملی و بین المللی -
 ت کشاورزي از محلی به ملی و بین المللیتوسعه بازار محصوال -
 .بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده ها و فناوري هاي تولیدي در زمان ، مکان و هزینه مناسب -
 ...و -

نیازها و ملزومات تجـارت الکترونیـک    البته تمامی موارد ذکر شده در صورتی عملی بوده و کارآیی خواهند داشت که پیش
  . قق شونددر ایران بیش از پیش مح

  گیري و پیشنهادات نتیجه
به نظر مـی رسـد بـا کشـف     . اي برخوردار بوده است چندان دور کشاورزي در ایران از اهمیت و جایگاه ویژه اي نه در گذشته      

نفت و استخراج آن در ایران اقتصاد کشور به سمت نفت تمایل بیشتري پیدا کرد و این مساله سـبب شـد تـا در طـول سـالیان      
هـاي ایـن بخـش حیـاتی اسـتفاده چنـدانی        مادي بخش کشاورزي و نیازهاي آن چندان مورد توجه قرار نگیرند و از پتانسیلمت

خوشبختانه در سالیان اخیر و بخصوص پس از پیـروزي شـکوهمند انقـالب اسـالمی ایـران، تاکیـد بـر توسـعه صـادرات          . نشود
هاي پیشرفت را طـی   است که تا حدودي این بخش احیا شده و گامغیرنفتی و توجه به مسایل آمایش سرزمین سبب آن گشته 

طبق آمار موجود بخـش کشـاورزي در مسـیر    . باشد البته این به معناي رسیدن به نقطه آرمانی در تجارت کشاورزي نمی. نماید
. خود قـرار گیـرد  رشد قرار گرفته است و این حرکت بایستی با مدیریت درست و رهیافتی جامع تقویت شده ودر مسیر صحیح 

تواند به عنوان راهکاري موثر در جهت افزایش حجم مبادالت تجاري کشاورزي در سطح ملـی   در این بین تجارت الکترونیک می
تواننـد بـه عنـوان     ها پرداخته شده است مـی  توجه به راهکارهایی که در قسمت قبل به آن. المللی مورد استفاده قرار گیرد و بین

  .نماید ها تجارت الکترونیک به رشد و شکوفایی تجارت کشاورزي در ایران کمک می ه کمک آنابزاري باشند که ب
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  شرکت فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - 6

http://www.itc.ir  
  مرکز آمار ایران -7

http://www.sci.org.ir 
  شبکه فناوري اطالعات ایران -8

http://www.iritn.com  
    

  
  1- FAO:  http://www.fao.org  

2- World Bank:  http://www.worldbank.com  
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