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 س  .............................................................................................................................................. ديباچه

 ف  ............................................................................................................................... خالصه مديريتی

 غ  ..................................................................................................................................... تقدير و تشکر

  یعضو و ناظر سازمان همکار یمقدمه و کليات تجارت ايران با کشورها فصل اوّل:

 1 .......................................................................... یشانگها

 3 ................................................................................................................................................. مقدمه

 5 ...................... یشانگها یعضو و ناظر سازمان همکار یرهاوضعيت کل تجارت ايران با کشو یبررس

 7 ......................... یشانگها یعضو و ناظر سازمان همکار یوضعيت صادرات ايران به کشورها یبررس

 10 ......................... یشانگها یعضو و ناظر سازمان همکار یت ايران از کشورهاوضعيت واردا یبررس

 13 ......................... یشانگها یعضو سازمان همکار یبا کشورها یتجارت محصوالت کشاورز یبررس

 یعضو و ناظر سازمان همکار یايران به کشورها یوضعيت صادرات محصوالت کشاورز یبررس

 16 ...........................................................................................................................................یشانگها

  یعضو و ناظر سازمان همکار یايران از کشورها یوضعيت واردات بخش کشاورز یبررس

 18 ...........................................................................................................................................یشانگها

 23 ........ یشانگها یعضو سازمان همکار یايران با کشورها یتجارت کشاورز فصل دوّم:

 25 ....................................................................................... ايران و چين یتجارت محصوالت کشاورز

 25 ...................................................................... 1400ايران به چين در سال  یصادرات بخش کشاورز

 27 ....................................................................... 1400ايران از چين در سال  یواردات بخش کشاورز

 29 ........... یميالد 2020چين در سال  در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور سهم رقبای ايران

 32 ........................ محصوالت دارای قابليت صادرات از ايران به چين و رقبای ايران در بازار اين کشور

 35 .................................................................................... ايران و روسيه یتجارت محصوالت کشاورز

 35 ................................................................... 1400ايران به روسيه در سال  یصادرات بخش کشاورز

 37 ..................................................................... 1400ايران از روسيه در سال  یواردات بخش کشاورز

 39 ........ یميالد 2020سهم رقبای ايران در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور روسيه در سال 
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 41 ...................... محصوالت دارای قابليت صادرات از ايران به روسيه و رقبای ايران در بازار اين کشور

 44 ........................................................................................ ايران و هند یتجارت محصوالت کشاورز

 44 ....................................................................... 1400بخش کشاورزی ايران به هند در سال  صادرات

 46 ......................................................................... 1400واردات بخش کشاورزی ايران از هند در سال 

 49 .................................................................................. ايران و پاکستان یتجارت محصوالت کشاورز

 49 ................................................................. 1400صادرات بخش کشاورزی ايران به پاکستان در سال 

 51 ................................................................... 1400واردات بخش کشاورزی ايران از پاکستان در سال 

 54 ............................................................................... ايران و قرقيزستان یتجارت محصوالت کشاورز

 54 ............................................................. 1400صادرات بخش کشاورزی ايران به قرقيزستان در سال 

 55 ............................................................... 1400واردات بخش کشاورزی ايران از قرقيزستان در سال 

 56 ... ميالدی 2020سهم رقبای ايران در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور قرقيزستان در سال 

 58 ................................................................................ ايران و ازبکستان یتجارت محصوالت کشاورز

 58 ............................................................... 1400صادرات بخش کشاورزی ايران به ازبکستان در سال 

 59 ....................................................... 1400کشاورزی ايران از کشور ازبکستان در سال واردات بخش 

 60 .... یميالد 2020سهم رقبای ايران در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور ازبکستان در سال 

 61 ..................محصوالت دارای قابليت صادرات از ايران به ازبکستان و رقبای ايران در بازار اين کشور

 63 ................................................................................. ايران و قزاقستان یتجارت محصوالت کشاورز

 63 ................................................................1400صادرات بخش کشاورزی ايران به قزاقستان در سال 

 65 ....................................................... 1400واردات بخش کشاورزی ايران از کشور قزاقستان در سال 

 66 ..... ميالدی 2020ان در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور قزاقستان در سال سهم رقبای اير

 67 .................. محصوالت دارای قابليت صادرات از ايران به قزاقستان و رقبای ايران در بازار اين کشور

 69 ............................................................................. ايران و تاجيکستان یتجارت محصوالت کشاورز

 69 ............................................................ 1400صادرات بخش کشاورزی ايران به تاجيکستان در سال 

 70 .................................................... 1400واردات بخش کشاورزی ايران از کشور تاجيکستان در سال 

 70 . یميالد 2020سهم رقبای ايران در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور تاجيکستان در سال 
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 71 ......... یشانگها یناظر سازمان همکار یايران با کشورها یتجارت کشاورز فصل سوّم:

 73 ................................................................................ ايران و افغانستان یتجارت محصوالت کشاورز

 73 ............................................................... 1400ايران به افغانستان در سال  یصادرات بخش کشاورز

 75 ................................................................. 1400ايران از افغانستان در سال  یواردات بخش کشاورز

 76 .... یميالد 2020سهم رقبای ايران در تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور افغانستان در سال 

 77 ................................................................................ ايران و مغولستان یتجارت محصوالت کشاورز

 77 ............................................................... 1400صادرات بخش کشاورزی ايران به مغولستان در سال 

 79 ................................................................ 1400واردات بخش کشاورزی ايران از مغولستان در سال 

 79 .... یميالد 2020تامين نياز وارداتی کاالهای کشاورزی کشور مغولستان در سال  سهم رقبای ايران در

 81 ................................................................................. ايران و بالروس یتجارت محصوالت کشاورز

 81 ................................................................ 1400زی ايران به بالروس در سال صادرات بخش کشاور

 82 .................................................................. 1400واردات بخش کشاورزی ايران از بالروس در سال 

 83 ..... یميالد 2020کشور بالروس در سال  یکشاورز یکاالها یايران در تامين نياز واردات یسهم رقبا

 85 ....... یشانگها یعضو سازمان همکار یوضعيت امنيت غذايی در کشورها فصل چهارم:

 87 .................................................... یشانگها یعضو سازمان همکار یيی کشورهاوضعيت امنيت غذا

 95 .. یشانگها یعضو و ناظر سازمان همکار یبا در کشورها یانداز همکار چشم فصل پنجم:

 97 .............................................. یشانگها یاقتصاد یسازمان همکار یميان اعضا یکشاورزموافقتنامه 

 98 .......................................................................................................................................... پيشنهادها

 101 .................................................................................................................................. منابع و مأخذ

 

 


