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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  " نسيم كردستاني-مينوش حسيني :سركار خانم ها"كتابي كه در دست داريد با همت 

جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  مقدمه مولفان 

 آسان را تولید که است تدبیرى کار تقسیم که دریافت تدریج به آورد، روى اجتماعى زندگى به آدمى آنکه از پس
 از بیش که را آنچه کننده تولید هر که شد الزم تولید، شدن تخصصى و کار تقسیم با .کند مى تر سریع و تر

 به .بخرد دارد، نیاز دیگران تولیدات از که را چه آن حال عین در و بفروشد دیگران به کند مى تولید خود مصرف
 مبادله روش و شکل که هرچند .شد متداول اجتماعى هاى گروه و افراد بین خدمات و کاالها  مبادله ترتیب، این
 آدمیان بین در کار تقسیم که یافت ضرورت زمانی از بازرگانی .است کرده تغییر پیوسته و هنماند ثابت زمان طول در

 مازاد خرماي و گندم، کشاورز، دو این آنگاه.کرد تولید خرما دیگري کشاورز و گندم کشاورز یک مثالً. شد متداول
   .کنند برطرف بهتر و تر آسان را خود نیازهاي تا کردند مبادله یکدیگر با را خود مصرف بر

 تولید انسانی، نیروي جاي به آن کردن جایگزین و ماشین گرفتن خدمت به با و صنعتی انقالب ظهور با 18 قرن در
 .شد برداشته آدمی پاي پیش از دیگري از بعد یکی تولید مشکالت و کرد پیدا افزایش تر سریع و تر آسان بسیار
 فراهم آنها اصلی مشکل و کنند تولید بودند، مایل که مقدار هر به را کاالها از بسیاري توانستند صنعتی، جوامع
 داشته زیادي رشد تنها نه بازرگانی اخیر، هاي سال در .بود کاالها این براي مناسب بازار یافتن و اولیه مواد کردن
 تولید پایین باکیفیت و ارزان کاالي ژاپن پیش سال چهل اگر مثالً .است شده عظیمی دگرگونی خوش دست بلکه
 امروز بود آالت آهن صادرکننده امریکا درگذشته اگر یا و .کند می تولید باال باکیفیت و گران کاالي امروز کرد می

  .کند می صادر هواپیما و آالت ماشین آن جاي به و است آالت آهن واردکننده

 را راه بیستم، قرن در تکنولوژي سریع رشد و مدیریت هاي سبک شدن بهتر و عظیم تولیدي هاي سازمان پیدایش
، گذشته برخالف اکنون تحوالت، این پرتو در .کرد هموار انبوه تولید و تولیدي واحدهاي اثربخشی و آیی کار بر

 صورت آنان تقاضاي دلیل به و دیگران مصرف براي نیست،بلکه تولیدکننده شخص نیاز رفع تولید از اصلی هدف
 عظیمی پراکندگی دستخوش تولیدشده محصوالت فروش بازارهاي همچنین و تولید براي الزم منابع .گیرد می

 از را فروشندگان و خریداران اي ماهواره ارتباطات آن در که هستیم جهان وسعت به ازارهاییب شاهد امروزه .اند شده
  .سازد می مربوط باهم دور بسیار هاي فاصله

 بین بازرگانی. دهد ادامه خود بقاي به تواند نمی دنیا کشورهاي سایر با ارتباط بدون کشوري هیچ تقریبا امروزه
  .دیگر کشور به کشوري از کاال یک واردات و صادرات ي نحوه مدیریت یعنی المللی بین تجارت همان یا الملل

 برقرار تجاري ارتباط کشورها سایر با خود نیازهاي فصل و حل براي است ناگزیر سازمانی و شرکت ، کشور هر
بنابراین براي همه کارشناسان و مدیران که به گونه اي با بازرگانی بین الملل در ارتباط هستند ضروري  .نماید

است با حداقل مفاهیم و قوانین مربوط به این مقوله آشنایی کافی داشته باشند . لذا کتاب پیش رو یکی از مناسب 
به مهمترین و پرکاربرد ترین مفاهیم الزم  ترین منابعی است که در آن سعی شده است با بیانی روان و ساده

  تجارت بین الملل و حسابداري مربوط به آن بپردازد.


