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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "دكتر علي اشرف احمديان آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  گفتار پیش

 رقابت فشار اي، اندازه هر در وکارها کسب و چندملیتی هاي شرکت ها، وکار امروزي، بنگاه در فضاي کسب
 بقا، و موفقیت کلید. کنند می احساس را تر کم هزینه با محصوالت تولید و ها هزینه کاهش به نیاز و جهانی

  .این حوزه استهاي دیگر در  چالش و مسائل این مدیریت

 در ویژه به ؛کشور از خارج بازارهاي در خرید اهداف توسعه حال در اي فزاینده طور به تجاري مدیران
 بازارهاي در قطعات و خام مواد نهایی، کاالهاي خرید در فعالیت افزایش این. بازارهاي معتبر هستند

طلبد  کند و می می ایجاد سودآور فروش و توزیع تجارت، تطابق لجستیک، در را متعددي هاي چالش خارجی
ها و سایر  که نیروهاي حوزه خرید و سفارشات خارجی سازمان از اطالعات و دانش کافی در این حوزه

  ویژه ابعاد فنی، حقوقی و قانونی آن برخوردار باشند. به ؛هاي تجارت خارجی جنبه

و مورد  هاي مهم  ده همه موضوعسعی ش در آن ه ویدکتاب حاضر با همین هدف طراحی و تألیف گرد
و کاربردي  عمیق طور به نیاز جهت تربیت پرسنل توانمند در موضوع سفارشات و خریدهاي خارجی را

 صادرات انجام و واردات که کسی هر نحوي کهه درك، ب قابل و آسان چارچوبی منظم، البته با دهد، پوشش
را  شخود، موفقیت سازمان تجاري عملیات اصول آن درسازي  بتواند با مطالعه این کتاب و پیاده دهد، می

  تضمین کند.

 مورد یک عنوان به بخش خرید و سفارشات خارجی همکاران و کارکنان کتاب با تمرکز بر آموزشاین 
هاي درگیر در  سازمان و تدارکات مین،أت مانند زنجیره ؛هاي مهمی ها در حوزه ارتقاء دانش آن براي ضروري

 تدارکات، هاي خرید و برنامه ،ها جانبه آن با مطالعه و شناخت همه که نحويه ب ،است راحی شدهاین بخش ط
اي، فرایندهاي کاري،  مباحث تخصصی و حرفه سفارشات خارجی از حیث قوانین و مقررات، و یابی منبع

نموده و با لحاظ کردن  خوبی شناسایی، تحلیل و ارزیابی اسناد و مدارك الزم و ابزارهاي مورد نیاز را به
خصوص خرید خارجی، زمان و محل خرید، ثبت  گیري در مدیریت ریسک و منابع مالی بنگاه، تصمیم

مالی و همچنین فرایندهاي مربوط به تشریفات گمرکی و ترخیص نهایی  تأمیننقل و بیمه، و حمل سفارش،
  برد.اي به پیش ب محور و حرفه را در یک چارچوب علمی، دانش

هاي مختلف مدیریتی،  قبل از اقدام به خرید خارجی موضوع آمادگی سازمانی براي خرید در حوزه
نیروي انسانی و منابع سازمان الزم است مورد بررسی قرار گیرد. در کتاب حاضر سعی شده ضمن معرفی 

ترسیم گردد که اي  گونه ها، مباحث مختلف این حوزه به سفارشات و خریدهاي خارجی و فرایندهاي آن
  نیروهاي انسانی درگیر با این مباحث با آمادگی کامل به امر خرید اقدام کنند.
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المللی داراي یک چارچوب خاصی است که موفقیت در آن  ویژه در بخش بین به ؛خرید و سفارشات
احصاء  هاي مختلف این فرایند و به نتیجه رساندن آن است. شروع این فرایند با مستلزم پیمودن گام

شده از گمرك و رساندن آن به انبارهاي بنگاه پایان  یص کاالي خریدارينیازهاي سازمان آغار و نهایتاً با ترخ
استانداردهاي جدید و همگام با قوانین و مقررات داخلی  بر اساسیابد. در کتاب حاضر مراحل اصلی کار  می

شده در این بخش با مطالعه کتاب بتواند  وي تازه استخداماي تدوین گردیده که یک نیر بیان شده و به گونه
تجربه نیز با مطالعه کتاب ضمن آشنایی با رویکردهاي هاي مختلف فرایند را یاد بگیرد و نیروهاي با فعالیت

المللی نیز  اي خواهند آموخت. براي مدیران حوزه بازرگانی بین نوین، مبانی علمی کار را به صورت حرفه
ثرتر خریدهاي خارجی کمک شایانی نماید. براي سازمان ؤتواند به مدیریت بهتر و م تاب حاضر میمطالعه ک

نیز مدیران ارشد با مطالعه این کتاب بهتر خواهند توانست اهداف و راهبردهاي بنگاه را در زمینه 
   مرزي تدوین و اجرا نمایند. هاي برون فعالیت

الذکر و عالوه  چهار حوزه فوق زمان به نیازها و خواسته هاي هربنابراین نوآوري کتاب حاضر در توجه هم
فهم  به زبانی ساده و همهکه سعی شده  ،باشد بر آن بیان اقتضائات و رویکردهاي نوین در این حوزه مهم می

  بیان شوند.

همه مباحث مربوط به سفارشات و خریدهاي  است و سعی شدهگردیده ه فصل طراحی کتاب در نُ
  جانبه مطرح شود.  یک بسته جامع و همه به صورتخارجی 

مورد شده و یک چارچوب جامع دربیان در فصل اول کتاب کلیاتی پیرامون خرید خارجی و سفارشات 
در این فصل  ،بهتر عبارت است. به گردیدهالمللی چگونه است، مطرح  کار در تجارت بین و اینکه فضاي کسب

  یک نقشه کلی از آنچه در تجارت خارجی مهم است، براي خواننده ترسیم شود. سعی شده

است. در اینجا به یک مثلث اثرگذار در  در فصل دوم کتاب، الزامات یک خرید خارجی موفق، مطرح شده
. دهند یابی، خرید و مدیریت روابط تشکیل می الملل اشاره شده که اضالع مهم آن را منبع فرایند تجارت بین

اي سعی شده نحوه اثرگذاري  گونه کلی مطرح شده و به به طوردر این فصل این سه کلیدواژه خرید خارجی 
  ها بر عملکرد کلی بنگاه بحث شود. کدام از آن هر

است. نکته مهمی که در اینجا الزم  یابی در تجارت خارجی مطرح شده در فصل سوم کتاب، فرایند منبع
هاي مشخص و بعضاً  یابی یک فرایند علمی و با گام ود این است که موضوع منبعاست به آن اشاره ش

هاي مدیریتی جهت مواجهه با  ها و شناخت درست مکانیسم فرسایی است که بدون طی کردن آن طاقت
پذیر نبوده و به همین خاطر نویسنده سعی کرده یک فصل کامل  رو، موفقیت در آن امکان هاي پیش چالش
  ن موضوع مهم و اثرگذار تخصیص دهد.را به ای
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است. اگرچه در این  در فصل چهارم کتاب، موضوع مهم اعتبارسنجی فروشندگان خارجی مطرح شده
اما براي صادرکنندگان ایرانی نیز  ؛کنندگان خارجی قرار گرفته تأمینفصل تمرکز بر روي فروشندگان و 

اعتباري با  به صورتهایی که قصد دارند  ویژه آن به ؛خارجی مطالعه این فصل در نحوه ارزیابی مشتریان
   ها در تعامل باشند، مفید خواهد بود. آن

فاکتور پرداخته و اهمیت این ابزار و همچنین الزامات  اینویس یا پیش  مادر فصل پنجم به موضوع پروفر
  ایم. آن را ترسیم کرده

هاي خارجی پرداخته شده و همه آنچه در یک قرارداد در فصل ششم کتاب نیز به موضوع قرارداد
  است. خارجی الزم است بدانیم، در یک بسته جامع تشریح شده

الملل پرداخته شده و  در فصل هفتم کتاب به قوانین و مقررات مهم و کاربردي در عرصه تجارت بین
  است. ن شدهالمللی نیز بیا نقل بین و هاي حوزه حمل ضمن برشمردن قوانین مهم، چالش

نیروي انسانی شاغل در بخش تجارت  مورد نیازهاي کلیدي و  فصل هشتم کتاب به موضوع مهم آموزش
  است. شدهاشاره المللی بنگاه  بین

الملل در ایران پرداخته شده و با توجه به  هاي تجارت بین در فصل نهم و پایانی کتاب نیز به چالش
است، سعی شده راهکارهاي عملیاتی براي بهبود  هایی که در این حوزه داشته شناخت نویسنده و پژوهش

  اوضاع در این بخش ارائه شود.

که اثر انسانی همواره در معرض نقد و رغم تمام تالشی که صورت گرفته، به حکم انسان بودن و این علی
از همه اساتید  ،این اساس د باشد. برتواند خالی از اشکال و ایرا آزمون قرار دارد، حتماً این اثر نیز نمی

گرانقدر، دانشجویان مهربان و همه مدیران اندیشمند و سایر عزیزانی که کتاب را مطالعه خواهند نمود، 
نظرات ارزشمند آنان را در  م نقطهکن خطاها و ایرادات احتمالی را داشته و تالش میبیان تقاضاي 
  .نمایمهاي بعدي کتاب، لحاظ  ویرایش

  تو خشنود باشی و ما رستگار                      یا چنان کن سرانجام کاراخد

  اشرف احمدیان علی

  1401بهار 

  

   




