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 مبادالت تجاری بازارچه های مرزی 
 

 3مریم مختاری مسینایی؛2محمدرضا فخر؛ 1*محمود رضا صداقتی مختاری 

رجند خراسان جنوبی، بیکارشناس ارشد نرم افزار ، مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت راهبرد پردازش هزاره سوم ،  -1

  ma_sedaghati@yahoo.com ، ایمیل : ، خیابان امام موسی صدر شرقی ، پارک علم وفناوری خراسان جنوبی

 غفاری ، خیابان یاس بیرجند ، خیابان رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی ،  -2

 yahoo.com99rezafakhr@ ایمیل :  

، اداره کل امور اقتصادی و دارایی   2کارشناس ارشد اقتصاد، خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه  -3

   gmail.com33mokhtari.maryam@ایمیل :
 

 چکیده

دنیای امرروز ، داده هرا قلرپ دهنرده فراینردهای دمراری می رون مری شروندا منرابس داده در سرازمان هرا و ک رپ و کارهرا در 

سرمایه های مهمی ه تند کره بایرد بره بهترریش روش از  نهرا بهرره بررداری شرودا د نیره هرای داده کراوی و هروش دمراری 

بهتررریش بره عنروان ی ری از داده کراوی وسرهه یافتره انرردا در جهرت دیلیرل و کشرا دانرا و ااگوهررای پنهران درون داده هرا د

در ایرش ماااهره کراربرد د نیره هرای داده شرناخته شرده اسرتا برای کشا ااگوهرای ارزش  فرریش در دنیرای دمرار   هاابزار

کاوی و هوش دمراری در جهرت افرزایا عمل ررد مبرادا  دمراری بازارچره هرای مررزی بررسری و ارزیرابی شرده و در نهایرت 

اه حل جامس برای عملیادی کردن ایرش د نیره هرا بررای دیلیرل بازارهرای صرادرادی ارائره شرده اسرتا هرد  اصرلی ایرش یه ر

دیقیرر، ، بررسرری چگررونگی عملیررادی شرردن د نیرره هررای داده کرراوی و هرروش دمرراری برره من ررور مهندسرری ، مرردیریت ، 

   های مرزی می باشداسازمان دهی و دیلیل منابس داده های مختلا موجود در راباه با بازارچه 
 هوش دماری ، داده کاوی ، مبادا  دماری ، بازارچه مرزی ، صادرا   :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

سی تم های اطالعادی امروزه ب یار مورد دوجه قرار دارندا با دوجه به گ تردگی و رقابت ب یار شدید در بازار، اهمیت 

 زیاد است و نقشی اساسی در موفقیت در بازار دارندا داشتش اطالعا  جامس ، کامل و به موقس ب یار 

فش  وری اطالعا  ی ی از مهمتریش فش  وریهایی است که کلیه ابهاد زندگی بشر را دیت داثیر خود قرار داده است ا 

زهایی دنیای امروز را عصر اطالعا  می نامندا دسترسی سریس ،  سان و به موقس به اطالعا  و داده ها ی ی از اوایش نیا

برنامه بوده است که فش  وری اطالعا   ن را بر ورده ساخته استا دسترسی به اطالعا  می دواند نقا ب یار مهمی در 

 ا یه سازمان داشته باشد ریزی و دصمیم گیری در جهت دوسهه اقتصادی 

روی مدیریت و سازمان  برای فش  وری اطالعا  دو ن ل درن ر گرفته می شود : در ن ل اول فش  وری اطالعا   دمرکز

دهی داده ها و اطالعا  می باشد ا سی تمهای نرم افزاری م انیزه ، ادوماسیون اداری ، دمار  اا ترونیه ، بان داری 

اا ترونیه وااا از مهمتریش دستاوردهای ایش ن ل از فش  وری اطالعا  می باشدا در ن ل دوم فش  وری اطالعا  دمرکز 

یریت دانا می باشد ا در جهت استفاده بهینه از داده ها یا به عبار  بهتر سرمایه های داده روی دیلیل داده ها و مد

ای ، بیث دیلیل داده و استخراج دانا پنهان دورن داده ها مارح شدا ن ل دوم فش  وری اطالعا  برای پاسخ به 
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و ن ل دوم دمرکز روی دانا می  نیازهای مارح شده در حوزه دانا بوجود  مده استا ن ل اول دمرکز روی داده ها

 باشدا 

ی ی از ده علم بردر در حال دوسهه جهان می باشد که پیا بینی می شود در  ینده ای نزدیه دیوای در   1داده کاوی 

فش  وری اطالعا  ایماد کندا داده کاوی به مهنی دیلیل داده ها به من ور کشا دانا و ااگوهای پنهان درون  نها می 

کاوی با دیلیل داده ها می دواند نتایمی را از داده ها استخراج کند که با روشهای عادی قابل دسترس نمی  باشدا داده

باشد ا به عنوان مثال داده کاوی می دواند با دیلیل داده های فروش ، میزان عالقه مندی مشتریان به کااها را 

 استخراج کندا 

ایگاه داده می باشد که می دواند در جهت استفاده بهینه از سرمایه های داده کاوی درکیبی از  مار ، هوش مصنوعی و پ

 داده ای  مورد استفاده قرار گیردا ش ل شماره یه ، رشته ها و شاخه های مردبط با داده کاوی را نشان می دهدا 

 
 شکل شماره یک ، شاخه های مرتبط با داده کاوی

 

اده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیمه ان ایش در طول چند دهه گذشته حمم ب یار زیادی از د

است که سازمان ها و شرکت ها در دواید داده ها غنی وای در ک پ دانا مردبط با داده ها ب یار ضهیا ه تند ا 

انی برابر می شود و سازم 2سال  5باور کلی طب،  مار رسمی منتشر شده میزان داده های قابل دسترس در هر 

درصد اطالعادا را مدیریت کند که ایش رقم در حال حاضر حدود یه درصد می باشدا به  7دوانمند است که بتواند  

شرکت ها در  اطالعا  غرق شده اند در صوردی که گرسنه دانا ه تند ، زیرا سازمان ها داده   عباردی دیگر امروزه

 فقدان دانا  درون داده ها مواجه ه تندا   های زیادی را در دصر  خود دارند در حاای ه هنوز با

مدیران برای دصمیم گیری وبرنامه ریزی به دانا نیاز دارند در صوردی که امروزه بیشتر سازمان ها و شرکت ها با 

انبوهی از داده های خام مواجه ه تندا داده های خام باید به اطالعا  و اطالعا  باید به دانا دبدیل شوند دا بتوان 

   مفید و کاربردی از  نها استفاده کردا ش ل شماره دو ، هرم داده ، اطالعا  و دانا را نشان می دهدا بصور

                                                 
1 Data Mining 

Admin
da33



 

105 
 

 
 هرم داده ، اطالعات و دانش، دو شکل شماره 

 

امروزه با دوجه به دنوع زیاد مخاطبیش ، مشتریان ، بازارها ، دنوع و پیچیدگی خدما  و مییاهای ک پ و کار دسترسی 

  مناسپ برای دصمیم گیری صییح و ضروری می باشد ا از ایش رو راه ارهای مناسپ برای دواید اطالعا  از به اطالعا

میان انبوهی از داده ها برای سازمان ها امری ب یار ضروری و حیادی استا علم داده کاوی پاسخی به ایش نیاز به من ور 

ران می باشدا  دانا داده کاوی ابزاری است که مدیران را کشا دانا پنهان داده ها و دامیش اطالعا  مورد نیاز مدی

سریس در ن بت به  ینده عمل کنند ، فهال باشند بمای ان ه واکنا پذیر باشند ، بدانند ومامئش   قادر می سازد دا 

 باشند بمای  ن ه حدس بزنند ا  

ره برداری نمایندا ایش دانا ابزاری برای دانا داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد که از سرمایه داده هایشان به

را فراهم می سازد ا داده کاوی با پردازش جامس داده ها و انمام فرایند دصمیم سازی  2پشتیبانی فرایند دصمیم گیری 

 از طری، استخراج دانا با ارزش از داده ها ، دصمیم گیری برای مدیران و  سازمان ها را سهل و  سان می نمایدا 

 تجاری فرآیند تپنده قلب ها داده •

 وکار ک پ جهان امروزه  . فریدند می موفقیت صنهت زمینه در بودندکه ن اجی های ماشیش ایش نوزدهم قرن در غاز
و  ها بازارچه ابزارفروشیها، به دبدیل ها رودخانه کنار در ن اجی بلند  های ساختمان .است گشته دگرگون دمار  و

 بازار، انبوه دوایدا  برای مشتریان با دهامال  به مربوط های داده .اند شده ای ایانهر شرکتهای و هنری استودیوهای
  .شوند می می ون جدید نیروهایی

 کردن بر ورده با دوایدا  طرحهای بهبود  مشتریان، دف یه بر را بازاریابی دالشهای ها داده از شده گرفته اطالعا  
 نمایدا  متمرکز می مشتریان درجییا  بینی پیا و درک با ابسمن بهبود دخصیص و مشتریان واقهی نیازهای

   .میشوند دلقی ها شرکت بیشتر دماری فر یند دهنده قلپ ها داده امروزه

 

 

                                                 
2 DSS :Decision Support System 
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 کاوی داده تعالی چرخه •

 کالم یه در را ایش .کرد دبدیل ارزش به  را عمل و عمل به را اطالعا  اطالعا ، به را ها داده بتوان باید نهایت در
 ضروری فر یند  یه صور  به کاوی داده است ازم هد  ایش به دستیابی من ور به .نامند کاوی می داده دهاای خهچر
 .در ید موجودی وکنترل پشتیبانی مشتری فروش، بازاریابی، ن یر ها  یند فر سایر کنار در
 یه کاوی داده دهاای چرخه.کند یم دبدیل  دماری مباحث کانون به در فراگیر افقی در را کاوی داده دهاای، چرخه 

 .گردد می دهیه زمان طول در نتایج اساس بر که است  ای مرحله و د راری یادگیری فر یند
 .نمود خواهد دبدیل کنشگرا به  واکنشی از را سازمان یه وضهیت ها، داده ب ارگیری در موفقیت 

 به کاوی داده پروژه یه نتایج  ن در باوری ه میگردد درون دمار  مهرفی  جاری فهاایت یه عنوان به کاوی داده
 . رود می ب ار بهدی پروژه عنوان ورودی

 

 ( :Business Intelligenceمعرفی هوش تجاری ) •

 وری، ذخیره، پاک ازی، دممیس، دیلیل و بازیابی اطالعا  و فناوری جدیدی است که پس از جمس BIهوش دماری یا 

( فرایند دصمیم گیری را برای Decision Support Systemدصمیم گیری )های پشتیبان با استفاده از سی تم

انداز  ینده با ایماد درک صیییی از وضهیت فهلی، چشم BIهای اطالعادی در دمزیه و دیلیل سازدامدیران  سان می

 کندا به مدیران کمه می دماری سازمان را درسیم نموده و در ارائه دیدگاه بلند مد  و استرادژیه

 :   OLAPمعرفی تکنیک های انبار داده و  ▪

روشی برای پاسخ سریس به پرسشهای چند بهدی   OLAP (On-Line Analytical Processing)سی تم های 

افزارهای کاربردی بیشتر به صور  نرمی ی از بخشهای اصلی یه سی تم هوش دماری می باشد که  OLAPباشدا می

( و بخشهای BPMهمچنیش برای گزارشا  مدیریتی و مدیریت چرخه دماری ) شوند وبرای بخا فروش استفاده می

 گیرداهای مردبط به ایش ق متها مورد استفاده قرار میهای ماای و زمینهبینیبودجه و نیز پیا

OLAP  یهنی سی تم های پردازش دراکنا بر اساس د امل سی تمهای پیشیش کار باOLTP (Online 
Transaction Processing ایمادشده اند دیتابی های به کار رفته در )OLAP باشند که به صور  چند بهدی می

از واژه  OLAPشود به جای  ورندا در یه نگاه میرا در پایگاه داده فراهم می داده ها ام ان  ناایز چند بهدی و سریس 

س اطالعا  چند بهدی به اشتراک دهد یهنی پردازش ب یار سریرا نشان می OLAPدیگری استفاده کرد که کارکرد 

مورد استفاده در  ن مفهوم گذشته پایگاه داده را با مفهوم سل له مرادبی پایگاه داده های و  OLAPا گذارده شده

 نماینداهای قبلی عمل میدر از دیتابیساند و ب یار سریسدرکیپ نموده
 (data warehousing)  داده انبار تعریف

یا انبار داده ها نامیده می شوند متش ل از  Data warehouseکه  OLAPکار رفته در بان های اطالعادی به 

 ورندا بهنوان م هبهای اطالعادی چند بهدی بوده که ام ان  ناایز سریس اطالعا  پایگاه داده های مختلا را فراهم می

 هداد مشتری و قیمت متقاطس سازدا مثال یه پایگاه داده چند بهدی می دواند فروش کل ساایانه را با ماه فروش ، د

حاصل ایش دقاطس ایش است که گزارشا  ب یار متنوعی مثل ممموع فروش در ماه خاص یا بهتریش قیمت و مشتری 

 ، م هپ داده در انبار داده را نشان می دهدا 3ش ل شماره سال و ااا از سی تم به راحتی قابل استخراج استا
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 نبار های دادهداده در ا، مکعب  3شکل شماره 

 

های کار مد و پر سرعتی را ارئه داده و  Queryجامس خود  data modelبا استفاده از  OLAPم هبهای  

جایگزیش بهتری برای خالصه سازی جداول ه تندا میاسبا  پیچیده میتوانند براحتی درون ایش م هبها قرارگرفته و 

 باعث بهبود کیفیت دیلیل برنامه های کاربردی شوندا
می دواند شامل میاسبا  مقای ه ای فروش سال جاری هر مناقه و خط دواید با همان زمان  OLAPثال یه م هپ م

 در سااهای قبل باشدادر واقس ساختار ایش م هپ ها برای بهینه چنیش گزارشا  و دیلیل هایی بهینه شده استا
 

 سیستم های اطالعاتی تحلیلی : 

ل سی تم های عملیادی ، سی تمهای ه تند که ام ان دیلیل داده های انبوه سی تمهای اطالعادی دیلیلی در مقاب

حاصل از سی تمهای عملیادی را برای دمامی ساوح کاربران فراهم می کنند ا سی تم های عملیادی در سازمانهای 

اطالعا  گوناگون می  بزرگی مانند بان ها به صور  روزانه پردازشهای اطالعادی فراوانی را به انمام رسانده و به دواید

پردازندا بان های اطالعادی ایش سازمانها با داده های فراوان حاصل از دراکنا های ماای، اداری ح ابداری وااا روبرو می 

 شوندا
اطالعا  پایه سی تمها همانند اطالعا  کاربران و ساوح دسترسی  نهامهموا با دغییرا  روزانه مواجه نی تند اما 

 ی ن یر عملیا  دماری،خرید و فروش میصوا  و ااامیتوانندحتی باور ای ه ای دغییرکنندااطالعا  عملیاد
دیلیل و پردازش درست و دقی، اطالعا  عملیادی می دواند در دواید نتایج  ماری در جهت دصمیم گیریهای کالن 

 خود بگیرند ا مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمه کند دا دصمیما  بهینه ای برای موفقیت سازمان
برای  ناایز و پردازش ایش اطالعا  و د هیل و سرعت بخشیدن به عملیا  گزارش گیری و پرس و جوهای متنوع به 

های دیلیلی استفاده می شود  جای دیلیل م تقیم داده ها از درون سی تم های عملیادی ، از سی تم ها و پایگاه داده

 ر داشته و سرعت ب یار باایی دارنداکه خارج از حوزه سی تم های عملیادی قرا
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 نمونه هایی ازپردازش ها تراکنشی و نتایج بدست آمده از فن آوری تحلیل داده ها،  4شکل شماره 

 

 کاربرد های داده کاوی :  •

داده کاوی ابتدا در حوزه دمار  مارح شد و سهس کاربرد  ن در زمینه های دیگر نیز گ ترش یافت باوری ه امروزه 

داده کاوی می دواند بصور  ب یار کاربردی در صنهت  حد و مرزی برای کاربرد داده کاوی نمی دوان درن ر گرفتا هیچ

 ، پزش ی ، داروسازی ،  موزش ، بان داری ، دمار  وااا مورد استفاده قرار گیردا 

  کاربرد داده کاوی را می دوان به دو بخا اصلی دق یم کرد :
 ( Description) 3دوصیفی  •

 ( Prediction) 4پیا بینی  •

: داده کاوی دانا دوصیفی درون داده ها را استخراج می کند ا ایش دانا روابط و ااگوهای خاص بیش داده ها  دوصیفی 

را نشان می دهد ، مانند شناسایی گروه های مختلا مشتریان به من ور اردباط و خدما  رسانی بهتر  یا مشخص 

 میصول در یه خط دواید  کردن علت  پاییش بودن کیفیت
: داده کاوی با دیلیل داده ها مقدار یا وضهیت یه یا چند پارامتر را در  ینده پیا بینی می کند، مانند پیا بینی  

 پیا بینی میزان وفاداری مشتریان )پیا بینی دوره حیا  مشتریان ( یا پیا بینی قیمت سهام در بورس
  در دیلیل بازار ارائه شده استاداده کاوی د نیه های کاربرد ا شده در زمینه پروژه های اجردر ادامه چند نمونه از 

                                                 
3 Description 
4 Prediction 
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  تحلیل  بازار نمونه هایی از پروژه های اجراشده در زمینه کاربرد داده کاوی در  •

امروزه داده کاوی کاربردی دریش ابزار کشا ااگوهای ارزش  فریش  می باشدا با دوجه به گ ترش  بانه های اطالعادی و 

امری اجتنان حوزه انباشته شدن داده ها در حوزه صادرا  ، نیاز به عملیادی شدن داده کاوی و دیلیل داده ها در ایش 

ناپذیر می باشدا دیلیل داده ها مبتنی بر د نیه های داده کاوی می دواند با استخراج دانا پنهان درون داده ها ، 

اقتصادی ، مدیران ، م ئوایش و کارشناسان حوزه صادرا  کشور  فهاانرا برای 5 سی تمهای پشتیبانی دصمیم گیری

فراهم  ورد دا  نها بتوانند با دصمیم گیری و برنامه ریزی دقی، و مناسپ مش ال  را برطر  نموده و در جهت اردقای 

 ن ام ماایادی کشور گام بردارندا 
دیلیل بازارهای صادرادی و انمام شده در زمینه  در ایش بخا از مقااه ، چند نمونه از پروژه های پژوهشی و عملیادی

 استفاده از د نیه های داده کاوی در دیلیل بازار ارائه شده استا 

 شرکتهای موردی بیش اامللی صنهتی)ماااهه بازارهای در اردباطا  و اطالعا  فناوری دأثیر بررسی"با عنوان  یپژوهش
 شهید ح ابداری دانشگاه و مدیریتو هم اران در دانش ده  کریمی حاجی عباسهلیدوسط  "( دهران شهر صادرادی

 انمام شده استا 1389بهشتی در سال 

 قرار مورد بررسی ایرانی شرکتهای صادرادی عمل رد بر اردباطا  و اطالعا  فناوری از استفاده دأثیر دیقی، ایش در
 نتایج .است شده دهران استفاده شهر ادیصادر شرکت  142 از متش ل  ماری نمونه یه از من ور ایش به .است گرفته
 داثیر صادرادی عمل رد بر و اردباطا  اطالعا  فناوری دهران شهر صادرادی شرکتهای در که دهد می نشان دیقی،
فناوری  از استفاده .است متفاو  اردباطا  اطالعا  و فناوری از استفاده نوع به ب ته داثیر ایش اما .دارد داری مهنا

 بر وای است گذار دأثیر اامللی بیش بازارهای در بهد عمل رد بر فقط اطالعا  ج تموی  برای اردباطا  و اطالعا 
 ]1[ . باشد نمی گذار دأثیر جدید بازار دانا بهد

و هم اران در   علیزاده سمیه دکتر دوسط  "خوراکی میوه های صادرادی مشتریان بندی بخا"پژوهشی با عنوان 

 انمام شده و نتایج  ن در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ارائه شده استا 1389در سال یر دانشگاه صنهتی امیرکب
و  (Monetary)  ( ،ارزش پوایRecencyکشورها براساس دازگی ) بخا بندی برای مدای ارائه دیقی، ایش هد 

سال  یازده طول در کشورها سایر به ایران اسالمی جمهوری کشور از خوراکی های میوه  (Frequency)د رار 

-Fuzzy kو  K-means)  خوشه بندی ااگوریتمهای استفاده با متغیرها، میاسبه از پس ( استا 1384-1374)
meansسنمیده مختلا مهیار سه بر اساس کیفیت ن ر از خوشه بندی ایش نتایج و شده اند خوشه بندی ( کشورها 

 دق یم اصلی گروه چهار به و دیلیل ها خوشه گیری درخت دصمیم و مشتری ارزش هرم از استفاده با . است شده
 ]2[  .فهال غیر مشتریان و جدید مشتریان فهال، وفادار، مشتریان مشتریان : اند شده

 خواجه علیزاده در دانشگاه  دکتر سمیهدوسط خانم "کاربرد داده کاوی در بخا بندی بازار "پژوهشی با عنوان 
 اامللی بیش بازار مختلا های بخا شناسایی،  ده استا در ایش پژوهاانمام ش 1392طوسی در سال  نصیراادیش

در ایش بخا با استفاده از د نیه های داده کاوی انمام شده استا  هر برای مناسپ استرادژی و دهییش  اداری مبلمان

رای دیلیل استفاده شده استا ب 1386-1380پژوها داده های بازارصادرادی ایران به کشورهای مختلا طی سااهای 

 ]3[ا استفاده شده است  RFMبرای خوشه بندی وااگوریتم  two-stepداده ها از ااگوریتم 
 علی ایران دوسط صادرادی نمونه های شرکت ارزش زنمیره بر اطالعا  فناوری داثیر"پژوها دیگری با عنوان 

 دیقیقا  پژوهشی - علمی لنامهفصنتایج  ن در در دانشگاه یزد انمام شده و  1391صنایهی و هم اران در سال 
 نویش ارائه شده استا  بازاریابی

                                                 
5 DSS : Decision Support System 
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 شرکت ارزش زنمیره فرایندهای عملیادی قابلیت بر ITزیرساخت فرایندی  اثرا  بررسی نیز، پژوها ایش اصلی هد 
- دوصیفی روش، حیث از و کاربردی هد ، ن ر از پژوها   ایش اساس، ایش بر . است کشوری صادرادی نمونه های

 بخا در فهال کشوریِ صادرادی نمونه دوایدیِ های شرکت از دسته  ن را پژوها  ماری جامهه . است پیمایشی
 شده عنوان ایش ک پ به موف، بار یه حداقل ( 89-1383گذشته) سال هفت در که دهند می دش یل صنهت
 می نشان پژوها های یافته . است شده استفاده م یر دیلیل روش از پژوها مفهومی مدل بررسی ی برا . باشند
 زنمیره فرایندهای انمام دقت و سرعت قادر است ها، شرکت ارزش زنمیره در اطالعا  فناوری ب ارگیری که دهد
 عملیادی قابلیت طری،، ایش از و بهبود بخشیده غیرم تقیم باور را فرایندها انمام هزینه و م تقیم باور را ارزش

 ]4[دا ده افزایا را شرکتها
دیلیل سبد بازار و بهینه سازی مدل پیشنهادی برای ب ته های دخفیفی ساخته شده بر اساس  "هشی با عنوان پژو

ارائه شده  دوسط انمام شده و نتایج  ن در نشریه  1393در سال  "قواعد دالزمی ماااهه موردی در فروشگاه زنمیره ای

داده کاوی در دیلیل سبد بازار که قواعد دالزمی نام  با ب ارگیری ی ی از روش های فر یندهایپژوها در ایش استا 

دارد، به دهییش سبد بازار در فروشگاهی زنمیره ای با جامهه  ماری بزرگ از مشتریان پرداخته شده استا نتیمه ایش 

ر ب ته فر یند داده کاوی ارائه مدای جهت استخراج قواعد دالزمی، ارائه مدای برای دستیابی به مقادیر بهینه دخفیا د

های پیشنهادی دخفیفی و بدست  مده بر اساس قواعد دالزمی و نیز دبییش استرادژی های دیگر جهت بهبود عمل رد، 

 ]5[افزایا رضایتمندی مشتری و سود وری در ایش فروشگاه ها خواهد بود
و هم اران در  هدی غضنفریدوسط   " دانا کاربردی در زمینه صادرا  فرش ایران 14کشا  "پژوهشی با عنوان 

ارائه شده  1386ایران انمام شده و در اوایش کنفرانس داده کاوی ایران در سال  صنهت و علم دانشگاه صنایس  دهدانش

 استا 

انمام شده و با ب ارگیری د نیه های  (CRISP-DM) ایش دیقی، با طی کامل مراحل فرایند استاندارد داده کاوی

انیش انممنی و غیره، دانا کاربردی در ساح باای اطمینان دیلیل اکتشافی داده ها، خوشه بندی ، دسته بندی ، قو

استخراج شده و در پایان نیز به من ور دایید و اعتبارسنمی ، ممموعه دانا های کاربردی حاصله با منابس مهتبر دیگر 

ر  انمام شده مانند ن رخبرگان، مقاا  و اخبار ماابقت داده شده اندا ایش دیقی، در پاسخ به نیاز سازمان دوسهه دما

و نشان می دهد که می دوان با کاربردی کردن علم داده کاوی، نه دنها مش ال  موجود را مردفس نمود، بل ه  ینده ای 

 ]6[ اروشش را برای هر کشور و ملتی رقم زد
ی در های صادرادی و غیرصادرادی و رشد اقتصاده فناوری اطالعا  و اردباطا ، بخارابا "پژوها دیگری با عنوان 

صابر مهتقد و هم اران در گروه اقتصاد دانشگاه   زاد اسالمی واحد خوراسگان انمام دوسط   "ایران: دهمیم مدل فدر

  ارائه شده استا 1393سال فصلنامه مدا ازی اقتصادی در شده و نتایج 

 رشد و غیرصادرادی بخا و صادرا  فاوا، اردباط بررسی جهت مدای ،(1982) فدر مدل گ ترش با پژوها ایش در

( برای بازه زمانی ARDLهای دوزیهی )دوضییی با وقفهسنمی به روش خودیه شده استا مدل اقتصادارا اقتصادی

دهد که فاوا و صادرا  اثر مثبت و مهناداری بر رشد در ایران بر ورد شده استا نتایج نشان می 1389دا  1357

چنیش صادرا  صادرادی و همداری بر صادرا  و بخا غیرخارجی مثبت و مهنااند و نیز اثرا  اقتصادی در ایران داشته

 ]7[ا اثرا  خارجی مثبت و مهناداری بر بخا غیرصادرادی داشته است
 2013دوسط دانیل استش ری ایو در سال  " A Data Mining Framework for Target Marketing "پژوهشی با عنوان 

استا در ایش پژوها ، یه فریم ورک داده کاوی برای دیلیل داده های مشتریان ارائه  در دانشگاه شی اگو انمام شده

شده استا ایش فریم ورک برای شرکت هایی که عالقه مند به دواید و دوسهه میصوا  خود مبتنی بر نیاز بازار ه تند 

http://www.getpaper.ir/%da%a9%d8%b4%d9%81-14-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7.htm
Admin
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وا  با استفاده از داده کاوی کاربرد داردا در ایش پژوها ، اردباط بیش نیازهای مشتریان و مشخصا  فیزی ی میص

 ]8[مشخص شده استا 
در ایش انمام شده استا  "Market Segmentation"دوسط یورام وایند و دیوید  ر بل با عنوان  2014پژوهشی در سال 

پژوها ، از د نیه های داده کاوی برای بخا بندی بازار و دهییش بازار هد  استفاده شده استا نتایج ایش پژوها 

میدهد که دیلیلگران و میققان بازار به جای استفاده از روشهای دیلیل  ماری به سمت استفاده از د نیه های  نشان

( برای بخا بندی بازار استفاده GISداده کاوی گرایا پیدا کرده اند ادر ایش پژوها از دیلیل داده های جغرافیایی )

گروه دق یم  15خوشه و  62( دیلیل شده و به Lifestyleشده استا بازار مصر  کشور  مری ا از ن ر سبه زندگی )

شده استا در ایش بخا بندی به من ور شناسایی دقی، در مشتریان هد  ، میل زندگی مشتریان )شهرکوچه ، 

روستا ، شهرهای بزرگ ، حومه شهر( دیلیل شده استا نتایج ایش پژوها نشان می دهد که به من ور بخا بندی 

ی، در بازارهای هد  ازم است که یه اردباط جدید بصور  یه اینترفیس عملیادی بیش داده های موثردر وانتخان دق

 ]9[( ایماد شودا Marketing( و بازاریابی)GISجغرافیایی )
دوسط   " A STUDY OF DATA MINING ACTIVITIES FOR MARKET RESEARCH "پژوهشی با عنوان 

 دانشگاه دهلی کشور هند انمام شده استا  ITدر  ان تیتوی  2011همانت کومار ، سارمی تا سارما درسال 

در ایش پژوها از داده کاوی برای دیقیقا  بازار استفاده شده استا نتایج ایش پژوها نشان می دهد که داده کاوی 

 ازار باشدا می دواند یه سی تم پشتیبانی دصمیم گیری برای انتخان بازار هد  ، استرادژی های بازاریابی و دیقیقا  ب

 ]10[در ایش پژوها ، مدل مناسبی برای عملیادی کردن د نیه های داده کاوی در دیقیقا  بازار ارائه شده استا 
 

 

   مهمترین مسائل در حوزه صادرات به کشورهای همسایه  -2

و بهد از ارائه کاا و  مهمتریش رمز موفقیت در فهاایت های دماری ، شناخت و دیلیل بازار می باشد ا دیقیقا  بازار قبل

خدما  امری ضروری و مهم می باشد ا فناوری اطالعا  با سازمان دهی و مدیریت اطالعا  و داده ها ، ام ان 

 دسترسی سریس و  سان به اطالعا  و داده ها را فراهم می کندا 

، نیاز به های هم ایه کشور برای دوسهه صادرا  در بازارچه های مرزی و افزایا قدر  رقابت دمار ایرانی در بازار

 دسترسی سریس ،  سان و دقی، به اطالعا  ،  مار و داده های مربوط به صادرا  می باشد ا 

برنامه ریزی و دصمیم گیری در خصوص دوسهه صادرا  در بازارچه های مرزی و حل مش ال  و موانس موجود نیاز به 

 داشتش اطالعا  و داده های دقی، می باشدا 

 ای جامس اطالعادی ام ان نگهداری ، سازمان دهی، مدیریت و دیلیل اطالعا  و داده ها را فراهم می کنندا سامانه ه

 سامانه جامس اطالعادی برای بازارچه های مرزی استان طراحی و پیاده سازی می شودا نیاز است که یه 

ط به کااهای صادرشده ، بازرگانان و دمار را قابلیت نگهداری و سازمان دهی داده ها و اطالعا  مربو باید  ایش سامانه

ئوایش و قابلیت شناسایی و دیلیل بازار افغان تان و ارائه نتایج به دمار ، م د فراهم کرده و بصور  ی هارچه و هوشمن

 باشدا  کارشناسان را نیز دارا 

یت دواید کااها و ارائه  خدما  نیز درک دقی، و جامهی از بازار ایران و وضه کشورهای هم ایه دمار و بازرگانان 

 ندارندا 

ایش سامانه قابلیت رهگیری و شناسایی کااها و خدما  ارائه شده دوسط دوایدکنندگان و شرکت های نیاز است که یه 

ام ان شناخت فهاان اقتصادی و بازرگانان باید ایرانی را برای دمار افغان تان نیز فراهم می سازدا در واقس ایش سامانه 

 هر دو کشور از بازار ی دیگر را باور دقی، و بصور  دائمی فراهم سازدا 
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ایش سامانه اطالعا  کاملی از قوانیش دماری افغان تان ، وضهیت بازار ، کشا بازار بصور  جامس ، دقی، و کامل در 

 اختیار دمار ، صادرکنندگان ، واردکنندگان و م ئوایش مربوطه قرار می دهدا

اطالعا  باید یه دیده بان دماری در بازارچه های مرزی  ایماد شود دا ام ان دیلیل  بازارهای  با کمه فش  وری

 صادرادی کشورهای هم ایه فراهم شودا 

 سمنابس اطالعادی و داده ای موجود در زمینه صادرا  از طری، بازارچه های مرزی بصور  پراکنده وجود دارد ا ایش مناب

مهدن و دمار  ، سازمان بازارچه های مرزی و گمرک قرار گرفته اندا د نیه انبار داده در داده ای در سازمان صنهت ، 

فناوری اطالعا  می دواند با ایماد یه پایگاه داده دیلیلی جامس ، قابلیت دسترسی ی هارچه به داده ها و دیلیل  نها را 

 فراهم کندا 

 شامل موارد زیر می باشد : یه و بازارچه های مرزی م ائل در حوزه بازارهای صادرادی کشورهای هم امهمتریش 

 ایماد یه دیده بان دماری دقی، و کامل برای بازارچه های مرزی  ✓
 دوسهه فهاایت در بازار کشورهای هم ایه  کمه به طراحی استرادژی های مورد نیاز برای ✓
 کاها هزینه های عملیا  میدانی جهت بازاریابی کااهای صادرادی ✓
 رمایه گذاری در فهاایت های دماری در افغان تانکاها ری ه س ✓
 بهینه سازی سرمایه گذاری در فهاایت های دماری در افغان تان ✓
 افزایا بهره وری دماری  ✓
 به فهاایت های دماری در کشورهای هم ایه دنوع بخشی  ✓
جمس  وری و م تندسازی دانا و اطالعا  فهاان اقتصادی در قااپ یه سی تم جامس و متمرکز  ✓

 اطالعادی و بهره برداری بیشتر از ایش دانا و اطالعا 
 ،کامل و به موقس بازار کشورهای هم ایه شناخت دقی،  ✓
 بصور  دقی، و دائمی کشورهای هم ایه رصد کردن نوسان بازار ایران و  ✓

 

 ارائه راه حل  -3

افغان تان ، رهای هم ایه و بخصوص کشوی ی از مهمتریش مش ال  دمار ، غرفه داران و سایر فهاان اقتصادی در بازار 

عدم شناخت دقی، ، کامل و به موقس از بازار و دغییرا  ایش بازار می باشدا دوسهه صادرا  غیرنفتی از طری، بازارچه 

های مرزی می دواند باعث رون، اقتصادی مناقه شده و با ایماد اشتغال پایدار ، از بروز مش ال  و  سیپ های 

 دا اجتماعی جلوگیری کن

 ازمه دوسهه  صادرا  ، شناخت دقی، بازار هد  می باشدا

دیقیقا  بازار و دیلیل بازار ی ی از مهمتریش نیازهایی است که در راستای دوسهه اقتصادی بازارچه های مرزی  می 

 دواند ومی بای ت میق، گرددا 

نند بهره وری ازم را از بازار عدم شناخت دقی، بازار باعث می شود که صادرکنندگان میصوا  و خدما  نتوا

 افغان تان داشته باشند و میزان خاای دصمیم گیری  نها نیز باا رودا 

،  های صادرادی کشورهای هم ایه از ایش رو ، ام ان ایماد یه دیده بان دماری برای رصد کردن دقی، وضهیت بازار 

داجران و بازرگانان ایش مناقه باشد و همچنیش برای شناسایی فرصت ها و دهدیدهای ایش بازار می دواند روشنگر راه 

 دصمیم گیری و برنامه ریزی و قانون گذاری های م ئوایش و کارشناسان ب یار مفید واقس شودا 

در حال حاضر یه سی تم اطالعادی جامس که وضهیت عمل رد دماری در بازارچه های مرزی را باور دقی، سازمان 

اشته و ام ان دسترسی به اطالعا  و داده های مهم و حیادی در بخا صادرا  از طری، دهی و مدیریت کند ، وجود ند
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بازارچه های مرزی نیز وجود نداردا مهمتریش  مار قابل دسترس از بازارچه های مرزی در حال حاضر ،  مار مربوط به 

 وزن مرسواه ها و طبقه بندی کلی کااها می باشدا 

 نیز درک دقیقی از بازار ایران ، وضهیت دواید کااها و خدما  ندارندا ایه کشورهای هم دمار و بازرگانان 

 را نیز فراهم می سازداکشورهای هم ایه ایش سامانه قابلیت رهگیری و شناسایی برای دمار 

ایماد یه سامانه اطالعادی جامس با هد  نگهداری ، سازمان دهی ، مدیریت و دیلیل داده ها و اطالعا  مربوط به 

 و شناسایی دقی، وضهیت بازار یه امر ضروری و مهم می ون می شودا کشورهای هم ایه ادرا  به ص

ایش سامانه اطالعادی می دواند بازارسنمی دقیقی برای صادرکنندگان کااو خدما  بوجود  ورد دا بتوانند با  گاهی کامل 

 ورزندا از وضهیت بازار و با چشمانی باز به امر صادرا  و واردا  مبادر  

مهمتریش مزایای ایماد یه سامانه جامس اطالعادی در حوزه صادرا  به کشورهای هم ایه  را می دوان بصور  زیر بیان 

 کرد : 

 ایماد یه دیده بان دماری دقی، و کامل برای بازارچه های مرزی  ✓
 ی هم ایه دوسهه فهاایت در بازار صادرادی کشورها کمه به طراحی استرادژی های مورد نیاز برای ✓
 برای فهاان اقتصادیصادرادی کشورهای هم ایه ایماد یه چشم انداز دقی، و کامل از وضهیت بازار  ✓
 وثردر از پتان یل بازار کشورهای هم ایهبهره برداری بیشتر و م ✓
 یلیل و بخا بندی بازار کشورهای هم ایهشناخت ، دیقیقا  ، د ✓
 بصور  دائمی و دقی، ه کشورهای هم ایرصد کردن نوسان بازار ایران و  ✓
 افغان تان در زمانها و فصول مختلا کشورهای هم ایه و علی ااخصوص دیلیل وضهیت کشا بازار  ✓
و م ئوایش در ایماد یه مرجس داده ای کامل ، جامس ، قابل اعتماد ، موثر و کارا برای فهاان اقتصادی  ✓

 بخا بازار صادرادی کشورهای هم ایه
انا و اطالعا  فهاان اقتصادی در قااپ یه سی تم جامس و متمرکز جمس  وری و م تندسازی د ✓

 اطالعادی و بهره برداری بیشتر از ایش دانا و اطالعا 
 کمه به افزایا بهره وری در صادرا  ✓
 ی دمار از وضهیت بازار  صادرادی کشورهای هم ایه باابردن ساح  گاه ✓
و فهاان اقتصادی  ا/ارائه خدما ( به بازرگانانمهرفی دقی، و به موقس وضهیت بازار ایران )دواید کا ✓

 کشور های هم ایه 
 دوسهه اقتصادی سریس در و افزایا میزان صادرا  بازارچه های مرزی  ✓
شناسایی دقی، داجران و پیله وران ایرانی که از طری، بازارچه های مرزی صادرا  و واردا  خود انمام  ✓

 پیله وران ایرانی(می دهندا)ایماد بانه اطالعادی داجران و 
 دوسط م ئوایش ، کارشناسان و دمار کشورهای هم ایه مشاهده دقی،  مار و اطالعا  صادرا  به  ✓

 ایماد بانه اطالعادی جامس دوایدکنندگان کااهای صادرادی و ارائه کنندگان خدما  صادرادی ✓
کشورهای عادی دمارو عمل رد دماری  نها )ایماد بانه اطالکشورهای هم ایه شناسایی دقی، دمار  ✓

 (هم ایه 
 قابلیت دیلیل داده ها به من ور شناخت دقی، بازار ، بازارسنمی و بخا بندی بازار هد   ✓
 بازارهای جدید در کشورهای هم ایه  کمه به کشا فرصت های دماری و ✓
 را  کااهای غیرنفتی در کشورهای هم ایه دنوع بخشی به صاد ✓
 کامل برای بازارچه های مرزی ایماد یه زیرساخت اطالعادی جامس و  ✓
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(برای م ئوایش ، کارشناسان ، مدیران و دمار در DSSایماد یه سی تم پشتیبانی دصمیم گیری ) ✓

 حوزه صادرا  از طری، بازارچه های مرزی 
قابلیت دیلیل هزینه های م تقیم و غیرم تقیم مربوط به صادرا  کااها و مدیریت و میاسبه دقی،  ✓

 های صادرادی بهای دمام شده کاا
 کمه به برنامه ریزی و دصمیم گیری دقی، در و بهتر در حوزه صادرا  بازارچه های مرزی  ✓
 اا ترونی ی کردن کلیه فرایند های صادرا  میصوا  از طری، بازارچه های مرزی  ✓
 قابلیت ادصال به سامانه های نرم افزاری موجود )به عنوان مثال ، سامانه گمرک( ✓
 ه سامانه از طری، اینترنت و شب ه های اختصاصیقابلیت  دسترسی ب ✓
 قابلیت راه اندازی نمایشگاه های ممازی  ✓

 

 بحث و نتیجه گیری  -4

در دنیای امروز ، داده ها قلپ دهنده فرایندهای دماری می ون می شوندا منابس داده در سازمان ها و ک پ و کارها 

نها بهره برداری شودا د نیه های داده کاوی و هوش دماری در سرمایه های مهمی ه تند که باید به بهتریش روش از  

جهت دیلیل و کشا دانا و ااگوهای پنهان درون داده ها دوسهه یافته اندا داده کاوی به عنوان ی ی از بهتریش ابزارها 

 برای کشا ااگوهای ارزش  فریش در دنیای دمار  شناخته شده استا 

ران را قادر می سازد دا   سریس در ن بت به  ینده عمل کنند ، فهال باشند بمای دانا داده کاوی ابزاری است که مدی

ان ه واکنا پذیر باشند ، بدانند ومامئش باشند بمای  ن ه حدس بزنند ا واضح است که با داشتش ایش قابلیت ، سازمان 

   ها قادر خواهند بود که دانا ارزشمندی را از درون داده های خود استخراج نمایندا
 کالم یه در را ایش .کرد دبدیل ارزش به  را عمل و عمل به را اطالعا  اطالعا ، به را ها داده بتوان باید نهایت در

 ضروری فر یند  یه صور  به کاوی داده است ازم هد  ایش به دستیابی من ور به .نامند کاوی می داده دهاای چرخه
 .در ید موجودی وکنترل پشتیبانی مشتری وش،فر بازاریابی، ن یر ها  یند فر سایر کنار در

سی تمهای اطالعادی دیلیلی در مقابل سی تم های عملیادی ، سی تمهای ه تند که ام ان دیلیل داده های انبوه 

حاصل از سی تمهای عملیادی را برای دمامی ساوح کاربران فراهم می کنند ا سی تم های عملیادی در سازمانهای 

به صور  روزانه پردازشهای اطالعادی فراوانی را به انمام رسانده و به دواید اطالعا  گوناگون می  بزرگی مانند بان ها

پردازندا بان های اطالعادی ایش سازمانها با داده های فراوان حاصل از دراکنا های ماای، اداری ح ابداری وااا روبرو می 

 شوندا
دواند در دواید نتایج  ماری در جهت دصمیم گیریهای کالن دیلیل و پردازش درست و دقی، اطالعا  عملیادی می 

 مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمه کند دا دصمیما  بهینه ای برای موفقیت سازمان خود بگیرند ا
مهمتریش رمز موفقیت در فهاایت های دماری ، شناخت و دیلیل بازار می باشد ا دیقیقا  بازار قبل و بهد از ارائه کاا و 

ما  امری ضروری و مهم می باشد ا فناوری اطالعا  با سازمان دهی و مدیریت اطالعا  و داده ها ، ام ان خد

 دسترسی سریس و  سان به اطالعا  و داده ها را فراهم می کندا 

،  ی ی از مهمتریش مش ال  دمار ، غرفه داران و سایر فهاان اقتصادی در بازار کشورهای هم ایه و بخصوص افغان تان

عدم شناخت دقی، ، کامل و به موقس از بازار و دغییرا  ایش بازار می باشدا دوسهه صادرا  غیرنفتی از طری، بازارچه 

های مرزی می دواند باعث رون، اقتصادی مناقه شده و با ایماد اشتغال پایدار ، از بروز مش ال  و  سیپ های 

 اجتماعی جلوگیری کندا 
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خت دقی، بازار هد  می باشدادیقیقا  بازار و دیلیل بازار ی ی از مهمتریش نیازهایی است ازمه دوسهه  صادرا  ، شنا

 که در راستای دوسهه اقتصادی بازارچه های مرزی  می دواند ومی بای ت میق، گرددا 

عدم شناخت دقی، بازار باعث می شود که صادرکنندگان میصوا  و خدما  نتوانند بهره وری ازم را از بازار 

 افغان تان داشته باشند و میزان خاای دصمیم گیری  نها نیز باا رودا 

از ایش رو ، ام ان ایماد یه دیده بان دماری برای رصد کردن دقی، وضهیت بازار های صادرادی کشورهای هم ایه  ، 

اشد و همچنیش برای شناسایی فرصت ها و دهدیدهای ایش بازار می دواند روشنگر راه داجران و بازرگانان ایش مناقه ب

 دصمیم گیری و برنامه ریزی و قانون گذاری های م ئوایش و کارشناسان ب یار مفید واقس شودا 

در حال حاضر یه سی تم اطالعادی جامس که وضهیت عمل رد دماری در بازارچه های مرزی را باور دقی، سازمان 

و داده های مهم و حیادی در بخا صادرا  از طری،  دهی و مدیریت کند ، وجود نداشته و ام ان دسترسی به اطالعا 

بازارچه های مرزی نیز وجود نداردا مهمتریش  مار قابل دسترس از بازارچه های مرزی در حال حاضر ،  مار مربوط به 

 وزن مرسواه ها و طبقه بندی کلی کااها می باشدا 

 ران ، وضهیت دواید کااها و خدما  ندارندادمار و بازرگانان کشورهای هم ایه  نیز درک دقیقی از بازار ای

 ایش سامانه قابلیت رهگیری و شناسایی برای دمار کشورهای هم ایه را نیز فراهم می سازدا

ایماد یه سامانه اطالعادی جامس با هد  نگهداری ، سازمان دهی ، مدیریت و دیلیل داده ها و اطالعا  مربوط به 

ایی دقی، وضهیت بازار یه امر ضروری و مهم می ون می شودا ایش سامانه صادرا  به کشورهای هم ایه و شناس

اطالعادی می دواند بازارسنمی دقیقی برای صادرکنندگان کااو خدما  بوجود  ورد دا بتوانند با  گاهی کامل از وضهیت 

 بازار و با چشمانی باز به امر صادرا  و واردا  مبادر  ورزندا 

از بازارهای صادرادی و بازارچه های مرزی و  حل مش ال  و موانس موجود در بخا دسترسی  به من ور بهره وری بیشتر

 ، سازمان دهی ، مدیریت و دیلیل داده های مربوط به صادرا  موارد زیر پیشنهاد می شود : 

 ایماد یه دیده بان دماری به من ور رصد کردن دائمی بازارهای صادرادی با استفاده از د نیه های هوش ✓

 دماری و داده کاوی 

 طراحی و پیاده سازی یه سی تم اطالعادی دیلیلی جامس در حوزه صادرا   ✓

 ی هارچه سازی منابس داده ای موجود در حوزه صادرا  با استفاده از د نیه انبار داده  ✓

و جمس  وری و م تندسازی دانا و اطالعا  فهاان اقتصادی در قااپ یه سی تم جامس و متمرکز اطالعادی  ✓

 بهره برداری بیشتر از ایش دانا و اطالعا 
 رصد کردن نوسان بازار ایران و کشورهای هم ایه بصور  دائمی و دقی،  ✓
ایماد یه مرجس داده ای کامل ، جامس ، قابل اعتماد ، موثر و کارا برای فهاان اقتصادی و م ئوایش در بخا  ✓

 بازار صادرادی کشورهای هم ایه
پیله وران ایرانی که از طری، بازارچه های مرزی صادرا  و واردا  خود انمام می شناسایی دقی، داجران و  ✓

 دهندا)ایماد بانه اطالعادی داجران و پیله وران ایرانی(
 ایماد بانه اطالعادی جامس دوایدکنندگان کااهای صادرادی و ارائه کنندگان خدما  صادرادی ✓
 ری  نها )ایماد بانه اطالعادی دمارکشورهای هم ایه (شناسایی دقی، دمار کشورهای هم ایه و عمل رد دما ✓
 ایماد یه زیرساخت اطالعادی جامس و کامل برای بازارچه های مرزی  ✓
(برای م ئوایش ، کارشناسان ، مدیران و دمار در حوزه DSSایماد یه سی تم پشتیبانی دصمیم گیری ) ✓

 صادرا  از طری، بازارچه های مرزی 
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م تقیم و غیرم تقیم مربوط به صادرا  کااها و مدیریت و میاسبه دقی، بهای قابلیت دیلیل هزینه های  ✓

 دمام شده کااهای صادرادی 
 اا ترونی ی کردن کلیه فرایند های صادرا  میصوا  از طری، بازارچه های مرزی  ✓
 قابلیت راه اندازی نمایشگاه های ممازی ✓

 م ایهشناخت ، دیقیقا  ، دیلیل و بخا بندی بازار کشورهای ه ✓

دیلیل وضهیت کشا بازار کشورهای هم ایه و علی ااخصوص افغان تان در زمانها و فصول مختلا  با  ✓

 استفاده از دیلیل داده ها
 

 منابع
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