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ازکجا صادرات را آغاز کنیم؟

:سواالت زیر شروع کنیماز بیاییم 

کنیم؟صادراتبایدچرا.1•

کنیم؟صادراتچگونه.2•

کنیم؟شروعراصادراتچطور.3•



چرا باید صادرات کنیم؟.1

آوریارز

دالریدرآمد

کارآفرینیوتولیدرونق

افزایشGDP(کشورناخالصتولید)کشور

کشورملیپولارزشافزایش



چگونه صادرات کنیم؟.2

؟استصادراتیتفکرشماتفکرآیا

است؟محورصادراتفکرمانآیا

خیر؟یاداریدصادراتیاستراتژیآیا

پلنبیزینسآیا(BP)خیر؟یاداریدصادراتی



چطور صادرات را شروع کنیم؟.3
چیست؟صادراتازهدفمان

 انتخاب محصول شما به چه روشی است؟(4P ,7P , 4C ) 

بگیریم؟نظردررامسائلیچههدفمانکشورانتخابدر

جمعیت ذایقه مردم فرهنگ مصرف  مسائل سیاسی ، اجتماعی

موقعیت مرزهای کشورمان با کشور 
هدف

موقعیت جغرافیایی میزان واردات و صادرات کشور (GDP)تولید ناخالص کشور 



می شود؟کاال چگونه صادر
:روش های مرسوم صادرات کاال 

:روش مستقیم•
در این . کاالی تولیدی توسط خود یا دیگران به صورت مستقیم به کشور هدف صادر خواهید کرد
ر عهده روش فرد یا شرکتی که کاال را تولید کرده، خود صفر تا صد مراحل صادرات کاال را نیز ب

.می گیرد

کسب سود بیشتر•

ایجاد لینک ها و ارتباطات تجاری•

یادگیری صفر تا صد صادرات•

:مزایای روش مستقیم در صادرات کاال 



می شود؟کاال چگونه صادر

هزینه بیشتر•

صرف وقت بیشتر•

اخذ مجوزهای قانونی•

دردسرهای بیشتر•

ریسک بیشتر•

:معایب روش مستقیم در صادرات کاال 



می شود؟کاال چگونه صادر
:روش غیرمستقیم •
ات، این واسطه ها می توانند شامل شرکت های مدیریت صادر. در این روش شما از طریق یک واسطه این کار را انجام خواهید داد•

.شرکت های بازاریابی بین الملل یا حتی بازرگانان باتجربه و اشخاص حقیقی باشند

.در این روش شما از طریق عقد قرارداد، تمام یا بخشی از صادرات کاال را به واسطه مورد نظر واگذار خواهید کرد

هزینه پایین تر•
جلوگیری از سعی وخطا•
راناستفاده از تجربیات دیگ•
عدم نیاز به مجوزهای قانونی•
ریسک خیلی کمتر•

:مزایای روش غیرمستقیم  در صادرات کاال 



می شود؟کاال چگونه صادر

تریعدم تعامل مستقیم با مش•

عدم کنترل روی قیمت•

سود کمتر•

:معایب  روش غیرمستقیم  در صادرات کاال 



دریافت کارت بازرگانی 

.کارت بازرگانی مجوزی حقوقی بوده که دارندگان آن می توانند اقدام به دادوستد و تجارت کاال کنند

کارت های بازرگانی دارای انواع مختلفی بوده که هر کدام از آنها کارکردهای خاص خود را دارند و ممکن است فرایند صدورشان  

.متفاوت از بقیه باشد

مزایای کارت بازرگانی
امکان صادرات به خارج از کشور •

عضویت در اتاق بازرگانی و استفاده از مزایای آن•

ارتباطات و شبکه سازی با بازرگانان و تجار داخلی خارجی•

واردات کاال از مناطق آزاد کشور•

فراهم شدن شرایط ثبت عالئم تجاری و برند•

امکان واردات از سایر کشورها •

امکان اخذ ویزا جهت شرکت در رویدادهای تجاری •

شرایط شرکت در نمایشگاه های تجاری •

ایجاد شخصیت و اعتبار تجاری •

تبادل اطالعات تجاری میان کشورهای مختلف•



قوانین صادراتی

. آیین نامه، قانون و قرارداد حقوقی را قبل از شروع فرایند صادرات کاال،  با دقت مطالعه کنید

یک صادرکننده همواره باید از دستورالعمل ها، رویه ها و فرایندهای جدید ادارای که توسط نهادهای عموما دولتی صادر می شود، 

.آشنایی کامل داشته باشد

قانون مقررات صادرات و واردات•

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات •

قانون امور گمرکی •

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی •

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه آن •

قوانین و تعرفه های گمرکی•

کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی حمل ونقل کاال  •

قوانین پولی و بانکی کشور•

قانون داوری تجاری بین المللی •



سازمان های مرتبط با صادرات

ا  برخی از آنها به شم. سازمان ها و نهادهای مختلفی در زمینه تجارت و بازرگانی وجود دارند که بهتر است با آنها ارتباط داشته باشید

نهادهای صادراتی طیفی از سازمان های دولتی، تعاونی، خصوصی و تشکل ها را دربر . خدماتی را جهت صادرات کاال انجام می دهند

.می گیرد

به عنوان مثال، اتاق بازرگانی نقش کلیدی را در فرایند صادر کردن کارت بازرگانی دارد یا آنکه کنسولگری های ایران در سایر  

.کشورها می توانند به شما در بازاریابی صادراتی کمک کنند



بازاریابی صادراتی

شناخت کشور مورد نظر اولین گام فروش محصوالت در خارج از کشور بوده و بازاریابی صادراتی اولین محک جدی برای 

.شناخت بازار کشور مقصد و آشنایی با کلیات آن است

بازاریابی بین الملل از آن جهت پیچیده بوده که فاکتورهای متعددی از قبیل فرهنگ و آداب و رسوم، قوانین کشور مقصد، 

. قوانین بین المللی تجاری، وضعیت بازار کشور مقصد و بسیاری نکات دیگر در آن دخیل هستند



انتخاب کشور هدف :بازاریابی صادراتی

.  رمان داردکشور مورد نظر تا چه اندازه رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با کشو•

ر آن  مهم ترین نیازهای وارداتی آن کشور و وضعیت تولید کاالی مورد نظر د•

شناخت ویژگی های جمعیت شناختی، جغرافیایی و اجتماعی آن کشور•

فاصله جغرافیایی ایران با کشور مقصد و بررسی راه های ارتباطی •

وضعیت صادرات و واردات ایران با کشور مورد •

.نظر چگونه است

آمارهای صادرات محصول مورد نظر به آن کشور •

.  چگونه است

وضعیت صادرات و واردات کاالی مورد نظر در •

ایران و کشور مربوطه

قصدنگاهی به قوانین و تعرفه های تجاری کشور م•

:نکات مهم برای انتخاب کشور مقصد صادراتی



سایت های بازاریابی بین الملل :بازاریابی صادراتی

د در نیز معروف بوده، بسترهایی هستند که شرکت های مختلف جهان می تواننB2Bاین سایت ها که اصطالحا به سایت های 

.آنها نسبت به معرفی کاال و خدمات خود و ارتباط گرفتن با سایر شرکت های خارجی دیگر اقدام کنند

alibaba.com tradezone.com

zawya.com ttnet.net

toocle.com tpage.com

go4worldbusiness.com hktdc.com

ec21.com ameinfo.com

exportbureau.com b2bfreezone.com

tradekey.com etradeasia.com

worldbid.com globalsources.com



(yellow page) :بازاریابی صادراتی
معموال. یک بانک اطالعات تماس بزرگ از مشاغل، کسب وکارها و شرکت های مختلف یک کشور است(yellow page)یلوپیج 

.هر کشوری چنین بانک های اطالعاتی دارد

ا به وجود دارد که می توان از طریق آن اطالعات بسیاری از شرکت ها و مشاغل ر« کتاب اول»در ایران برخی بانک های اطالعاتی مانند 

دست آورده و ارتباط گرفت

خود سایر کشورهای دسترسی داشته باشید، کافی است که در اینترنت نام کشور مورد نظر yellow pageبرای آنکه بتوانید به 

.تایپ کنید yellow pageرا در کنار همین عبارت 

دنیای . خاص خود را داشته باشندyellow pageدر برخی موارد ممکن است که حتی برخی از شهرهای مهم تجاری مانند دبی نیز 

ی برای بازاریابی اینترنتی بسیار گسترده بوده و روش های مختلف دیگری عالوه بر دو روش فوق، جهت پیدا کردن مشتری خارج

.صادرات وجود دارد

. .دبه عنوان مثال، راه اندازی وبسایت و تبلیغات اینترنتی در سایر کشورها از جمله روش های دیگر برای انجام این کار هستن



شرکت در رویدادهای تجاری:بازاریابی صادراتی 

. های خارجی استنمایشگاه های بین المللی و ملی در داخل کشور یکی از بهترین گزینه ها برای ارتباط گرفتن با تجار و شرکت

.رویدادها بهترین محل برای لینک شدن و ارتباط گرفتن با شرکت ها، تجار و بازرگانان مختلف است

.بهتر است حداقل در یک دو رویداد خارجی خصوصا در کشور مورد نظر برای صادرات، شرکت کنید

برخی  . تدر سایت نمایشگاه های کشور و همچنین سایت سازمان تجارت ایران، لیست نمایشگاه  های مختلف قرار داده شده اس

ما کمک از این نمایشگاه ها مربوط به رویدادهای تجاری است که شرکت در آنها می تواند به بازاریابی صادراتی محصوالت ش

. کند



بازاریابی توسط شرکت های مدیریت صادرات:بازاریابی صادراتی 

ل شرکت های یکی دیگر از بهترین روش های برای بازاریابی صادراتی و پیدا کردن مشتری خارجی برای صادرات، استفاده از پتانسی•

.استمدیریت صادرات  

.به آنها بسپاریداین شرکت ها تجارب زیادی در بحث صادرات و بازرگانی دارند، بنابراین شما می توانید امور بازاریابی بین المللی خود را•

ی از افراد و  برخ. الگوهای مختلفی از همکاری با این شرکت ها وجود داشته و بسته به نیاز و هدف خود می توانید با آنها همکاری کنید•

.شرکت ها تمایل دارند که صفر تا صد صادرات محصول را به این شرکت ها بسپارند

تولید کننده

تحقیقات و بازاریابی حمل و نقل فروش مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات



تسلط بر رویه های گمرکی و ترخیص کاال

.  اال انجام دهدفرایندهای گمرکی و ترخیص کاال یکی از اصلی ترین اقداماتی است که یک بازرگان باید در صادرات یا واردات ک•

ن کاال در غیراینصورت آ. ترخیص کاال فرایندی است که طی آن ورود یا خرج یک کاال به یک مقصد خاص قانونی خواهد شد

.قاچاق محسوب خواهد شد

ه گمرک تا به محض ورود کاال ب. اطالع از رویه  ها و فرایندهای انجام کار در این نهاد، برای صادرکنندگان بسیار حیاتی خواهد بود•

اوتی ممکن است فرایند ترخیص برخی از کاالها دارای رویه های متف. لحظه خروج کاال از آن، فرایندهای مختلفی رخ خواهد داد

.بوده یا آنکه به مجوزهای بیشتری نیاز داشته باشند

هند  گاه محموله های برخی از بازرگانان تازه کار به علت عدم آشنایی با فرایندها، برای مدت ها در انبارهای گمرک خاک خوا•

.  خورد یا فاسد می شوند



بیمه کاال های صادراتی
ستفاده بسیاری از محموله های صادراتی در بین راه بنا به دالیل مختلف ممکن است از بین رفته یا آنکه دیگر قابل ا•

.هر کدام از راه های جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی خطرات خاص خود را به همراه دارند. نباشند

را از برخی از کاالها ممکن است بنا به دالیل دیگری همچون طوالنی شدن فرایندهای گمرکی یا موارد دیگر ارزش خود•

.بیمه های بار صادراتی هر کدام دارای تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر هستند. دست بدهند

اما در عوض برخی دیگر، تعداد قابل. به عنوان مثال، برخی از آنها صرفا یک سری خطرات عمومی را پوشش می دهند•

رخی ضمن آنکه به طور کل بیمه نامه ها ب. توجهی از خطرات را پوشش می دهند که به طبع قیمت آنها نیز متفاوت است

.خطرات خاص را پوشش نمی دهند



حمل ونقل کاال و روش های آن 

رای  برای حمل کاال معموال روش های مختلفی از قبیل جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی وجود دارد که انتخاب آنها ب•

.  صادرات کاال به فاکتورهای متعددی بستگی دارد

هر روش مزایا و همچنین معایب خاص خود را داشته و نمی توان گفت بهترین روش حمل کاال در صادرات کدام  •

.است

ه اشاره روش های حمل کاال را می توان از منظر میزان مسئولیت و صادرکننده در حمل کاال نیز تقسیم بندی کرد ک•

.  به روش های کریر و فورواردر دارد

.این دو روش به لحاظ نحوه ارسال کاال، هزینه ها و مسئولیت های حمل، با یکدیگر تفاوت هایی دارند•

یچ گونه  در انتخاب روش حمل  ونقل کاال برای صادرات، باید به نکات مختلفی توجه کرد تا کاالی مورد نظر بدون ه•

الها  به عنوان مثال، ممکن است کشتی و حمل ونقل دریایی مناسب حمل برخی کا. کاهش ارزش به مقصد برسد

.  نباشد یا برعکس



تفاوت کریر و فورواردر

ود که بار مورد کریر به یک شرکت حمل ونقل کاال گفته می شود که از طریق انعقاد قرارداد با فرستنده یا صادرکننده کاال، متعهد می ش•

که آن را  معموال اینگونه بوده که شرکت های کریر خود مالک و صاحب وسیله حمل و نقل نیز هستند یا آن. نظر را به مقصد برساند

احل  شرکت های کریر بر مراحل مختلف حمل کاال از جمله بارگیری، تحویل کاال به گیرنده آن در مقصد، انجام مر. اجاره کرده ا ند

رکت های بنابراین دایره خدمات و البته مسئولیت آنها باالتر از ش. گمرکی و برخی موارد دیگر نظارت داشته و آنها را انجام می دهند

.  فورواردی است

افت و در شرکت های فورواردی اشخاص حقوقی یا حتی بعضا حقیقی بوده که از طرف  فرستنده یا صادرکننده کاال مبلغ خاصی را دری•

.در واقع فورواردر به نوعی یک واسطه محسوب می شود. قبال آن زمینه های ارسال کاالی مورد نظر را فراهم می کند

در این روش، معموال . واسطه ای که یک طرف آن صادرکننده کاال و طرف دیگر شرکت های حمل ونقل و باربری هستند

.مسئولیت حمل بار را بر عهده نداشته و بنابراین ریسک آن از روش کریر بیشتر خواهد بود

فورواردر برخالف شرکت های کریر خود. هر چند که غالبا روش های حمل کاال از این طریق ارزان تر از روش قبلی است

صاحب یا اجاره کننده وسیله حمل کاال نیست و این کار شرکت های حمل ونقل با واسطه او  

.  انجام می  دهند



مکاتبات بازرگانی خارجی و اصول آن

مره از مکالمات ساده شما با یک بازرگان خارجی در شبکه های اجتماعی، ایمیل زدن به وی تا عقد قرارداد حقوقی، همگی در ز•

.مکاتبات تجاری قرار گرفته که نیازمند رعایت اصول و قواعد خاصی هستند

رسوم و بنابراین باید کامال به زبان، فرهنگ، آداب و. تجارت ملزم به برقراری ارتباطات با اشخاص و شرکت های خارجی است•

.از این مساله مهم تر، اصول و قواعد حاکم بر روابط تجارت بین الملل است. قوانین کشور هدف آشنایی داشته باشید

اری، مکاتبات تجاری مهم ترین شیوه برقراری ارتباطات تجاری شکل می دهند که خود به روش های مختلفی از جمله نامه نگ•

.  ارسال ایمیل، شبکه های اجتماعی و برخی روش های دیگر تقسیم بندی می شود

.  زه توجه کرددر مکاتبات بازرگانی خارجی باید به چگونگی عقد قراردادهای تجاری بین المللی و در نظر گرفتن قوانین این حو•



یادگیری اصطالحات مهم بازرگانی
وط به گمرک و برخی از این اصطالحات مرب. یک صادرکننده حرفه ای باید به خوبی بر اصطالحات و واژگان بازرگانی بین المللی مسلط باشد•

.ترخیص کاال، برخی دیگر مرتبط با حمل ونقل کاال یا مسائل بانکی و ارزی است

.یکی از مهم ترین مباحث در این خصوص، بحث اینکوترمز بوده که به یک سری قواعد در زمینه صادرات کاال اشاره دارد•

بوده که به معنای واژگان بین المللی بازرگانی   (International Commercial Terms )این اصطالح ترکیبی از سه کلمه التین •

.است

به صورتی که  .اصطالحات اینکوترمز به صورت بین المللی بوده و در برگیرنده حالت های مختلف رسیدن کاال از تولیدکننده به خریدار است•

.در هر کدام از این حالت ها، مسئولیت ها و هزینه های را برای طرفین مشخص کرده است

برای  Incoterms. در حاالت مختلف تحویل کاال، ممکن است دو طرف خریدار و فروشنده متقبل مسئولیت ها و هزینه های مختلف شوند•

.هر کدام از این حاالت، واژگان و اصطالحات مختلف را در نظر گرفته است

در حال حاضر جدیدترین نسخه  . سال یکبار آن را مورد بازبینی قرار می دهد10اتاق بازرگانی بین المللی مسئول تدوین اینکوترمز بوده و هر •

.  بوده که جدیدا تدوین شده است2020آن اینکوترمز 

.است2010این نسخه دچار تغییراتی نسبت به نسخه •



نقل  و انتقال ارزی  
قوق   الملل و حتبادالت بانکی و نقل وانتقال ارزی یکی از مهم ترین بخش های زنجیره صادراتی است و صادرکننده نیاز دارد با اصول بانکداری بین

.بین الملل به خوبی آشنا باشد؛ تفاوت های حقوقی و بانکی میان کشورهای مختلف را درک و شناسایی کند

یسک  همچنین ریسک های سیاسی ، بازار ارز ، حمل و نقل ، تورم و رکود و ر. صادرکنندگان نیاز به تامین ارز و مباحثی همچون تعهد ارزی دارند

.اعتباری را باید به طور جدی بررسی کرد

:در صادرات بین المللی طرف های تجاری با دو نوع رویکرد کلی در پرداخت بین المللی روبرو هستند

فت  این رویکرد برای فروشنده کاال پرریسک بوده، چرا که او کاال را ارسال و سپس مبلغ مورد نظر را از خریدار دریا: رویکرد پرریسک•

. می کند

ده پول را  چرا که فروشن. این رویکرد برای فروشنده کاال ریسک کمتری داشته و بیشتر ریسک به سمت خریدار است: رویکرد کم ریسک•

.  ابتدا دریافت می کند

، روش حواله ای،  DA، برات وصولی اسنادی روش پرداخت DPروش های تجارت حساب باز ، برات ساده، برات وصولی اسنادی روش پرداخت •

.  روش حواله با اخذ ضمانت بانکی، روش اعتبار اسنادی  از جمله روش های پرداخت در تجارت بین الملل هستند



اعتمادسازی در تجارت بین اللمل 

آیا اصول و اخالق تجاری را رعایت می کنیم؟

آیا حرف و عمل ما یکی است؟

آیا به بازرگانان و شرکت های مدیریت صادرات اعتماد می کنیم یا خیر؟



راه های ارتباطی

محمدعلی منصوری آرخلو
(مدیر امور اجرایی)



با سپاس از توجه شما 

شاد باشید 
و 

دلی را شاد کنید


