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   صادرات کال یها تیمز  .3
 صادرات کال   بیمعا .4

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

و با قواعد آن تا  دیا دهیاز شما واژه صادرات کاال را به کرات شن کیهر 
واژه صادرات را به چالش  میخواه ی مقاله م  نیا در .دیدار  یی آشنا یحدود

  .میکن انیآن را ب  یایو مزا بیمعا  نی و مراحل صادرات کاال و همچن  دهیکش 
گفت ممکن است   می که در ادامه خواه ی با مطالب یی صورت عدم آشنا در

 .برود  نیشما در صادرات کاال از ب هی سرما

 .دیاموزیرا ب یدیجد میتا مفاه دیدر ادامه با ما همراه باش پس

 

 ست؟یصادرات چ 1#

واژه صادرات   فی به تعر میخواه ی مراحل صادرات کاال م  انیاز ب قبل
انتقال کاال و خدمات از کشور ارسال کننده به کشور   ی عنی  صادرات  .میبپرداز

 ی عن یصادرات  ،رانی ا ی اسالم ی گمرک جمهور  دگاهی د  از .کننده افتیدر
و مقررات موجود   نیقوان تیکشور مبدا با رعا ی گمرک یخروج کاال از قلمرو 

 .در کشور

 :باشد ی م  ریهر کشور نشان دهنده موارد ز  صادرات 

 کشورها ریتعامل کشور مبدا با سا زانیم •
 و خدمات آن کشور دات یقوت و تول نقطه •

  یکشور را به ازا حتاجیتوان محصوالت و ما  ی به ذکر است که م الزم
 .دیرس یبه کسب درآمد ارز  نیهمچن صادرات کاال وارد کرد و
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 یمراحل صادرات کال به بازار جهان 2#

جمله مراحل  از باشد که ی م  ی مراحل  یدارا ی کاال به بازار جهان صادرات 
 :صادرات کاال عبارت است از

 .یاستراتژ  نی تع .1
 .بازار ازین یی شناسا .2
 .بهتر است یی که صادرات چه کاال   نیدر مورد ا ی بررس .3
 ست؟ ی صادرات چ ندیفرآ .4
 صادرات بهتر هستند؟  ی برا یی کشورها چه .5
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 ی استراتژ  نییتع 1-2#

از   قبل .اشاره کرد یاستراتژ  نی توان به تع   ی مراحل صادرات کاال م از
صادرات  نیهمچن  .دیکن نیخود را تع یاستراتژ  دیبه صادرات با میتصم
 .شود نیوجوه آن تع ی تمام  دیبا یباشد که در استراتژ  ی م  ی مراحل یدارا

 :شده است لیتشک   ریاز مراحل ز ی صادرات یها تیفعال

 د یتول •
 یبند بسته •
 ی ساز  آماده •

 یها می با توجه به تحر رایز توجه کرد؛ زیبه انتقال پول ن دیبا ی طرف از
 یبرا .مناسب به منظور انتقال وجه را در نظر گرفت زمی مکان دیبا ی بانک

آن  در که دیبزن یی دست به صادرات کاالها دیموفق شدن در کار صادرات با
به   دیبه منظور صادرات موفق با نیهمچن .دیدار یاطالعات کاف  نهیزم

 :دیرا داشته باش ریدر موارد ز ی آن بازار اطالعات کاف از که  دیوارد شو یبازار 



 

4 www.namatek.com 

 زبان •
 فرهنگ •
 بازار آن کشور ساختار •

ها در همه مراحل پاسخ به   یاستراتژ  نی به ذکر است که منظور از تع الزم
 :باشد ی م  ریسواالت ز

 رد؟ یگ ی جنس چگونه انجام م نی تام •
 چگونه باشد؟ دیبا یگذار  متیق •
 شود؟  ی اب یبازار چگونه •
 د؟یبفروش دارانیمحصول مورد نظر را به خر یل یاساس چه دال بر •
 شود؟  ی به منظور صادرات چقدر م  ی جانب یها نهیهز •
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 بازار  ازین ییشناسا 2-2#

از سخت   ی کی .بازار را نام برد ازین یی توان شناسا  ی مراحل صادرات کاال م از
 دنیمنظور رس به .باشد ی بازار م ازین یی صادرات، شناسا یبخش ها نی تر

 .گذاشت یاست که وقت، پول و انرژ  ازیبهتر ن جیبه نتا

 

به   ریموارد ز قیبه شرکت شما به منظور فروش محصوالت از طر  دهیا ارائه
 :دیآ ی دست م 

 بازار  قات یتحق •
 یتجار  یو شرکا ی خارج  انیبا مشتر تماس •
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بازار  طیتوان محصول را با شرا ی است که تا چه حد م  نیا یدیکل مسئله
 .داد قیهدف تطب

 بهتر است؟ ییصادرات چه کالها 3-2#

بهتر به  یکاالها ی مراحل صادرات کاال بررس  گریبازار، از د یی از شناسا بعد
که صادرات   افت ی توان در  ی نگاه به آمارها م با .باشد  ی منظور صادرات م 

در چند سال  ریذکر شده در ز یصادرات کاالها مثال بهتر است؛ یی چه کاالها 
 :باشد ی م ت ی مز یگذشته دارا

 زعفران  •
 پسته  •
 ات یو لبن یکشاورز  محصوالت  •
 ره یز •
 یم یپتروش محصوالت  •
 فرش •
 ییغذا محصوالت  •
 نشده  یفرآور  ی نییتز  یها سنگ •
 یمعدن  محصوالت  •

  ی م  ی خاص یاز استانداردها یصادرات یکردن کاالها یرویمهم پ نکته
و قابل رقابت    لیشک یدر بحث صادرات بسته بند ی اساس یعنصر  .باشد
 .است
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 ست؟یصادرات چ ندیفرآ 4-2#

 .باشد ی صادرات م  ندیمراحل صادرات کاال فرآ  گرید از

 :شود ی را شامل م ریصادرات موارد ز ندیفرآ

 شروع صادرات (1

در   گریشرکت د کیبار الزم است که با  نیاول یخصوص صادرات برا در
وجود دارند که امور صادرات را   یی ها شرکت .دیکن یهمکار  نهیزم نیا

مسئله مربوط به گمرک  ریخود را درگ شما که ستیالزم ن گریانجام داده و د 
صادرات   ی شرکت ها به منظور تست بازار و حت نیا .دیی کاال نما صیو ترخ

 افتیصورت در نیا ریغ در .خواهند بود ی مناسب نهی در ابعاد کوچک، گز
 .باشد ی م یضرور  ی کارت بازرگان
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 یصادرات ی ابیبازار (2

ت در کشور فروش محصوال  رد،یمورد توجه قرار گ دیمسئله که با  نیتر  مهم
مختلف و با استفاده از    یدر کشورها دیاز صادرات با قبل .باشد ی م ی خارج

ابزارها شرکت در  نیاز ا ی برخ .کرد دایپ یمختلف مشتر  یابزارها
 .باشد ی و... م  ی صادرات  یبا شرکت ها یها و همکار  شگاهینما

 ( فاکتور  شیپروفورما )پ (3

محصول به عنوان صادر  متیارائه اطالعات و ق ،ی کردن مشتر  دایاز پ بعد
 .باشد ی م یضورر  یفاکتور  شیکننده پ
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 یقرارداد صادرات  (4

 دی حتما با ی قرارداد صادرات یفاکتور ارائه شد، امضا ش یکه پ نیاز ا پس
 .ردیانجام بگ
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استاندارد، اصول مربوط به خود   ی صادرات یبه ذکر است که قراردادها الزم
 نهیزم نی با افراد متخصص در ا دیحتما با نیبنابرا باشند؛ ی را دارا م

 .مشورت گردد

 

 مرتبط  یو کسب مجوز از سازمان ها  یبسته بند (5

نوع  نیهمچن .باشد ی متفاوت م یدر هر کشور  یبسته بند یاستانداردها
 .کنند ی م  نیمورد نظر تع یرا کاالها  یدبسته بن

 :باشد ازین ریز  یممکن است که به مجوزها یاز بسته بند پس

 بهداشت •
 استاندارد  •
 یجهاد کشاورز  وزارت  •

 یامور گمرک  (6

 :شود ی را شامل م ر ی مرحله موارد ز نیا
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همچون عوارض و   یموارد نی )به منظور تع یارزش گمرک نی تع •
 ( یتعرفه گمرک

 کاال به گمرک  اظهار •
 مهیقرارداد حمل و ب عقد •
 کاال  ی بازرس ی گواه  •
 فاکتور  صدور •
 مبدا  ی گواه صدور •
 کاال  ارسال •

 

 انتقال وجه  (7

  ی تمام  .باشد ی انجام صادرات انتقال وجه م  یبخش ها نی از مهم تر ی کی
 ی مراحل صادرات کاال به منظور انتقال وجه به حساب صادرکننده انجام م 

و   ی بانک ستمیاست که از س نی انتقال وجه ا یحالت برا نی بهتر .ردیگ
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صورت عدم استفاده از خدمات   در  .شود استفاده یخدمات اعتبارات اسناد
مجاز کمک  یها ی توان از شبکه صراف  ی م  م،یبه علت وجود تحر  ی بانک

 .گرفت

 

 صادرات بهتر هستند؟ یبرا ییچه کشورها 5-2#

کشورها امکان   نی صادرات به ا ه،یهمسا  یبا کشورها رانیارتباط ا لیدل به
از محصوالت  ی و برخ یی و غذا یمحصوالت لبن صادرات  .باشد ی م  ریپذ

  ی نییتز  یسنگ ها نیهمچن .ردیگ یبه عراق و افغانستان صورت م ی صنعت 
به ذکر  الزم .شوند ی صادر م  نیبه چ  ی نشده و محصوالت معدن  یفرآور 

ما   ی و صنعت ساختمان  ی محصوالت مهندس  یرایپذ ریز یاست که کشورها 
 :باشند ی م
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 قزاقستان  •
 زستان یقرق •
 ترکمنستان  •

و آلمان عبارت  ا یمخصوصا اسپان یی اروپا یبه کشورها یمحصوالت صادرات 
 :اند از

 فرش •
 زعفران  •
 یاه یگ یداروها •
 پسته  •
 ره یز •

 یبه کشورها ی صنعت  یو کاالها  هیبه روس شتریب یکشاورز  محصوالت 
که  دیآ  ی به وجود م  ی اوقات فرصت  ی گاه .شود ی صادر م  یی قا یآفر

توان    ی م پس .از آن استفاده کند ی تواند به خوب  ی م یصادرکننده حرفه ا
ماه   مثال د؛یآ ی مهم در امر صادرات به حساب م ی وان عاملگفت زمان به عن

همچون خرما، ارده و...  یصادرات مواد قند یمناسب برا ی رمضان فرصت 
در   دیصادر کننده خوب با کی جهینت در .باشد ی مسلمان م یبه کشورها

 .ردیزمان مناسب و در مکان مناسب قرار گ



 

14 www.namatek.com 

 

 

 صادرات کال یها  تی مز  3#

 



 

15 www.namatek.com 

  تیمز انیبه ب میخواه ی م  ،ی با صادرات کاال به بازار جهان یی از آشنا بعد
 .میصادرات کاال بپرداز یها

 .دهد ی را کاهش م   یدیتول  یها نهیهز .1
 .کند ی حفظ م ی را در بازار جهان ی رقابت یها تیموقع .2
 .دهد ی م  شیشده را حفظ کرده و افزا  دیمحصوالت تول تیفیک .3
 .دهد ی م  شی ها و مهارت کارکنان را افزا یی توانا  .4
 .شود ی سهم بازار هدف م  شی افزا موجب .5
 .ابدی  ی م  شیبه دست آمده افزا سود .6
 .شود ی شناسانده م ی شرکت در سطح جهان برند .7
 .شود ی به چرخه اقتصاد کشور م  ی وارد شدن ارز خارج موجب .8
 .شود ی م  ی خارج یبرندها نیرقابت با بهتر سبب .9

 

 صادرات کال  بیمعا 4#

 کوچک و متوسط  یشرکت ها یو مشکل بودن صادرات برا سخت .1
 از موارد  ی در برخ ی فرهنگ یمشکالت بزرگ به علت تفاوت ها  جادیا .2
در استفاده از محصوالت   ی خارج یکشورها  یاز دغدغه ها ی کی .3

 باشد ی راحت به خدمات پس از فروش م  ی عدم دسترس ،یصادرات
طوالن   سخت .4 مرب  ی و  مراحل  توسط  بودن  صادرات  نحوه  به  وط 

 از مواقع یار یصادرکنندگان در بس


