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 قوانین و مقررات:                        

 و به تبع آن سردرگمی صدور بخشنامه های خلق الساعه صادرات صادرات و  ثباتی قوانین و مقرراتبی

 صارکنندگان و از دست رفتن بازارهای صادراتی 

  کوتاه بودن مهلت زمانی تعیین شده جهت رفع تعهد از قبیل:مقررات دست و پا گیر صادرات رویه ها و

 ارزی صادرکنندگان  بدلیل مشکالت ناشی از اعمال تحریمها

 دلیل به ، صادرات تداوم راستای در تولید گسترش طرحهای اجرای و تولید حجم افزایش توانایی عدم 

 صنعت های بخش  از برخی به یارانه اعطای هیچگونه نبود

 عراق کشور با گمرکی های همکاری و بازرگانی جامع موافقتنامه کمبود و عدم 

 و دامپروری در استان لرستان      صادراتی برخی اقالم  مهم کشاورز های محدودیت ها و ممنوعیت   

و ظرفیتهای باالی استان علی رغم توانمندیها (  و...  ) لوبیا ،یونجه، ذرت علوفه ای، مرغ و دام زنده

 لرستان 

 :و بانکی یارز

  کاهش سرعت صادرات و تبادالت مالی بدلیل عدم ثبات و نوسانات نرخ ارز 

  حساب در صادراتی وجوه دریافت امکان عدم از قبیل انتقال ارز به داخل کشورمشکالت مربوط به 

 آن سبب به که کشور از خارج در صرافی های حساب از استفاده الزام و کشور داخل ارزی های

  گردند می تبدیل و پول انتقال و نقل گزاف های هزینه متحمل ها شرکت

 ها نمایشگاه در حضور ، حمل های هزینه ، بازاریابی مصارف جهت اسکناس صورت به ارز کمبود ، 

 ... و خارجی مجالت در عضویت ، ها کنفرانس

  نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی بموقع عدم تامین

 بخصوص بانک های توسعه صادرات و صنعت و معدن

 برای تولیدکننده)و باالتر درصد18قیمت داخلی با سودهای ت گرانامین نیازهای تولیدی از تسهیالت 

 تسهیالت کمک به بتواند باید و دارد نیاز اولیه مواد و آالتماشین تکنولوژی، به خود فعالیت توسعه
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 دست از را المللیبین بازارهای در رقابت توان صورت این غیر در سازد برآورده را نیازها این ارزان 

 (شوندبه مزایده گذاشته و یا تعطیل می ، بازپرداخت تسهیالت دچار مشکل شده ، در دهدمی

 ایران و عراق بین تجاری مبادالت در توافق مورد مشترک ارز از استفاده عدم 

 گمرکی:

  واقعی نبودن  نرخ ها ی پایه صادراتی توسط گمرک ج.ا.ایران 

 کشور و  عدم شفافیت در مراحل ورود موقت مواد اولیه، نهاده ها و کاالهای واسطه ای مورد نیاز تولید

 مشکالت ناشی از تامین ارز واحدهای تولیدکننده صادراتی

 زمان بر بودن پروسه تعدیل ارزش های گمرکی با توجه به تعداد پرونده های جاری 

 دولت طرف از صادراتی کاالهای بعضی خصوص در واردات تعرفه افزایش و واردات ممنوعیت 

 عراق

 عراق دولت سوی از ای تعرفه غیر موانع افزایش 

 و عراق مرکزی دولت سوی از شده ابالغ عوارض قالب در ایرانی کاالهای از مضاعف عوارض اخذ 

 عراق کردستان اقلیم دولت عوارض

 عراق کشور با مشترک مرزهای در کاالها تعرفه نرخ  نبودن یکسان 

 مشترک مرزهای و گمرکات برای منسجم برنامه نبود جمله از عراق کشور از موجود های نظمی بی 

 مرزی:

 های های صادراتی، شرکتهای مرزی و پایانهیکپارچه مرزها، بازارچه مدیریت و الزم هماهنگی نبود

به بی نظمی در بازارچه های مرزی و  ، مدیریت صادرات و وضعیت اتوماسیون فرآیندهای صادراتی

 انجام صادرات به شیوه های منسوخ و واسطه گریتبع آن 

 مرزهای در بویژه کشور مرزی های پایانه در صادرکنندگان به شده ارائه خدمات تعرفه بودن متغیر 

 عراق با مشترک
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 جمله از مرز در  طرفایران و عراق  اجرایی دستگاههای مدیران بین مستقیم ارتباط برقراری ضعف 

  ... و دوطرف استانداردهای تطابق دوطرف، گمرکات کاری ساعت موضوع

 برخی توسط وارداتی و صادراتی های محموله مجدد بازرسی از ناشی صادرات فرآیند طوالنی تاخیر 

 مرز در مستقر نیروهای و دستگاهها

 عراق کشور با مهران المللی بین مرز در مشترک صنعتی شهرک نبود 

 عراق کشور با مشترک مرزهای در کاالها تعرفه نرخ  نبودن یکسان 

 مرزهای در بویژه کشور مرزی های پایانه در صادرکنندگان به شده ارائه خدمات تعرفه بودن متغیر 

 عراق با مشترک

 حمل و نقل و زیر ساخت:

 انبار،دستگاههای ، سردخانه  قبیل از مرزها در زیرساختها نبود و کمبود X-ray مداربسته دوربینهای 

 .... و تخصصی ،آزمایشگاههای

 عراق کشور به ایران از کاال یکسره حمل 

 عراق اربیل به عمران حاج جاده نامناسب وضعیت 

 زمینی و دریایی نقل و حمل های محدودیت و موانع  

 سایر:

 ورود برای دالری عوارض اخذ در.. و آذربایجان قبیل از همسایه کشورهای برخی دولت اقدام 

 آنها کشور خاک از کاال ترانزیت یا کامیون

  ایجاد آشفتگی در بازارهای صادراتی علی الخصوص بازارهای حیاتی همسایگان از سوی پیله وران به

دلیل عدم تمایل بازرگانان و تجار شاخص به انجام صادرات با توجه به مسائل و مشکالت مختلف ملی 

 و بین المللی موجود و به تبع آن حضور پیله وران در بازارهای مهم و هدف 

 


