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و کشور است. حضور فعال در    هااستان  یدر تجارت خارج   یرقابت  تیمز  ادجیاز عوامل ا  ياتوسعه  رساختیز  کیبه عنوان    یصادرات  يها  انهیپا
زیرساخت  يگذارنیازمند سرمایه  یجهان   يبازارها  رقابت  یهاس صادراتدر  تول   یو  م  يدینمودن محصوالت  بازار هدف  در  توسعه  باشدی کشور   .
 بهره  …و  یصادرات  يهامانند مناطق آزاد، بنادر خشک، پایانه   از مراکز لجستیک  يابه شکل گسترده  ،یالملل و حمل و نقل بین  یارجخ  یبازرگان 

  ی تولیدات داخل  یبر مزیت رقابت  یو آخرین حلقه و تکمیل کننده فرآیند صادرات متک   یصادرات -یتخصص   يجدیدترین الگو  ی. پایانه صادراتبردمی 
 .  شودی م یکه با تمرکز بخشیدن به فرآیند صادرات موجب تسهیل تجارت خارج باشدی کشور م

   یصادرات انهیپا فیتعر

 شوند:  یتقسیم م یبه دو دسته کل یصادرات يها پایانه

 عام  یپایانه صادرات •

 ی تخصص  یپایانه صادرات •

 يهاکه پایانه  ی. در حالنمایدی مشخص را ارائه م  يخاص و یا یک گروه کاال  يخدمات مربوط به صادرات یک کاال  یتخصص   یصادرات   يهاپایانه
 . دهد ی یک کشور را مورد پوشش قرار م یصادرات  يعام کلیه کاالها یصادرات 

واگذار شده است و هدف آن توسعه و بهبود   یبه بخش خصوص یصادرات يهاانهیپا يقانون، اجرا 44اصل  یکل يهاعمل به سیاست  يراستا  در
ایجاد هماهنگ  ندیفرا با  نظام  یصادرات  بین  ارتباط تنگاتنگ  تمام  يهاو  است.  و صادرات  توزیع  بخش خصوص  یتولید،  با  دولت  و   یتعامالت 

مورخ   1423/ 100/  11کشور در ابالغیه شماره  یصادرات يهادرقالب دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه یپایانه صادرات  ادمتقاضیان ایج
 مشخص شده است.  87/  18/9

     یصادرات يها انهیو امکانات پا هایژگیو

برهه از زمان   نی. در اباشدی کشور م  يهاقابل صادرات در استان   عیو توسعه صنا  جادیا  يبازار برا  ن یعامل تحرك، توسعه و تضم  یصادرات  انهیاپ
با نقصان    يمختلف صنعت، معدن و کشاورز  يهادر عرصه   دیتول  تیو کاهش بودجه و اعتبارات در کشور وضع  میاز تحر  یمشکالت ناش  لیکه به دل

  ي هات یو استفاده از ظرف  یبا توسعه بازار خارج   تواندی م   یصادرات  انهیپا  جادیموجود است؛ ا  یاخالیراکد    يهات یظرف  يدیتول  يو در واحدها   جهامو
  جاد یموجود و ا  يو توسعه واحدها  يدیتول  يواحدها   یرسان   تیرا در به ظرف  یدر آن نقش اساس  یصادرات   يتجار   يشده در واحدها  ینیب شیپ

 . دینما فایا دیجد ياواحده

 يهانظیر حمل و نقل، گمرك، بیمه و استاندارد موجب کاهش هزینه یخدمات صادرات هیارا یتخصص  يهابا دارا بودن زیرساخت یصادرات  پایانه
 . دینما هیرا ارا لیبه شرح ذ یپنهان و فرآیند صادرات بوده و قادر است خدمات عموم 

مرتبط از قبیل: گمرك، بانک، استاندارد، قرنطینه،   يهاو تشکل  یمرتبط دولت يهاامکانات مناسب جهت استقرار دفاتر سازمان  نیتام •
 کننده یبازرس يهابیمه و شرکت يهاشرکت ،یحمل و نقل، اتاق بازرگان  يهاشرکت

 ی خارج دارانیخرو   یبا استقرار دفتر صادرکنندگان داخل یالملل نیتجارت ب  رساختیز نیتام •

 صادرات کاال  ازیو حمل و نقل و خدمات مورد ن  يتخلیه، بارگیر زاتیوتجه هارساختیز نیتام •

 ی و مال يادار  ،یو بهداشت یارائه خدمات رفاه •

 و عرضه محصوالت  غیجهت نمایش، تبل شگاهیو نما ییگردهما يبرگزار يهاوجود سالن •



 

 ی صادرات  يکاالها يوجود امکانات جهت بسته بند •

 ی فاسد شدن  يکاالها يوجود امکانات نگهدار  •

 آالت  نیو ماش هیبه مواد اول یداخل يهاو کارخانه دکنندگانیتول ازین  نیکاال جهت تام صیامکانات واردات و ترخ نیتام •

 ی صادرات  يها انهیخدمات پا جادیا يایمزا

دسترس • تولیدکنندگان  یامکان  رعایت    یکسان  جهت  محصوالت  در  مطلوب  کیفیت  حفظ  و  کنترل  مناسب،  هزینه  با  خدمات  به 
 ی بازارهاي صادرات  ياستانداردها 

 ی جهان  ياز خدمات مشاوره تحقیق در بازار به منظور حضور موثرتر در بازارها يگیربهره •

 یصادرات  يهاپایانه يکننده برا یپشتیبان  یلجستیک يهازیرساخت  يکارآمد •

 ی صادرات يها انهیجایگزین پا تخدما

تجار   يهاپارك آزاد  مناطق  واحدها  يشرکتها  ،یصنعت-يتوسعه صادرات،   يهامناطق پردازش صادرات، خوشه  ،یصادرات   يمدیریت صادرات 
قادر به   یاند و به نوعصادرات که مورد توجه قرار گرفته  مشابه، با هدف توسعه صادرات و بهبود فرآیند  يهابنادر خشک و سایر مدل  ،یصادرات 

جدیدترین مدل ارائه شده جهت توسعه صادرات در   ی. اما پایانه صادراتباشندی م یصادرات يهاشده در پایانه یبیناز خدمات پیش یتمام یا بخش
 که مورد حمایت دولت نیز است.  باشدی کشور م

 ر کشور د  یصادرات انهیپا کیاستراتژ تیاهم

(نظیر حمل و نقل، گمرك، بیمه، استاندارد و    یبا متمرکز نمودن خدمات صادرات   ی صادرات  يهاتعریف سازمان توسعه تجارت ایران، پایانه  طبق
 . گردندی ایجاد م یتولیدات داخل يبرا یپنهان فرآیند صادرات و با هدف ایجاد مزیت رقابت  يهاغیره)، کاهش هزینه

 یتخصص   يهارا دارا هستند؛ ایجاد پایانه   یدر خصوص تجهیزات و خدمات صادرات   ی خاص  يهاي نیازمند   ییکاال  يهااز گروه   یختوجه به اینکه بر  با
و البته    يغیرفلز  يهایفلزات، سیمان، انواع کان   ،يکشاورز  ،یگروه پتروشیم  ياند. کاالهاعام هر دو در دستور کار دولت قرار گرفته  يهاو پایانه

 کشور قرار دارند.  یمنسوجات در زمره اقالم عمده صادرات غیرنفت

 يهاو سنگ   يمحصوالت کشاورز ،یچون گل و گیاه، محصوالت ساختمان  ی محصوالت يبرا یتخصص  يهاو پایانه  یعام به طور کل  يهاپایانه  ایجاد
در این زمینه صورت    یبخش خصوص  يبا همکار  یصادرات  يهاز مزیتهر چه بیشتر ا  يگیربهره  ياست که در راستا  یاز جمله اقدامات  یتزئین

 .باشدی م  یدر تسهیل صادرات غیرنفت یدر کشور قطعاً گام مثبت یصادرات يهااین پایانه ایجادگرفته است. 

 ی صادرات يها انهیمحل استقرار پا يها یژگیو

  ي هابا رویکرد صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیپ در استان  یلجستیک  يهاشدن به هاب  عام به طور ویژه پتانسیل تبدیل  یهاي صادرات   پایانه
 ها را دارا هستند. سایر استان يبرا یو با رویکرد تامین و توزیع کاال در سطح مل يمرز

دستورالعمل حمایت از ایجاد و   4ل ماده ذی- 4-1و مفاد بند  یصادرات  يهاپایانه یدر کارای یعوامل فیزیک یاین رویکرد و توجه به نقش اساس با
حمل و نقل   يهابه زیرساخت  یمناسب از نظر دسترس  یصحیح و استقرار در نقاط جغرافیای  ییاب در کشور که “مکان   یصادرات  يهاتوسعه پایانه
نزدیک  ،یترانزیت  يها(نظیر جاده بندر و خطوط راه آهن و    ی با عوامل فیزیک  ییرات محور، همسوصاد  يتولید کاالها  ی با مراکز اصل  یفرودگاه، 

 هستند.  یصادرات يهاانهیپا یاب یموثر در مکان  یتاثیرگذار) از عوامل اصل



 

  

 ی صادرات  انهیاحداث پا یفن دانش

به گونه  یدر طراح  لیدخ  یعوامل فن  نیترمهم با ملحوظ    يسازادهیپالن و پ  تیسا  یدر طراح  کالیتکن  ياست که استانداردها   ياسامانه  آن 
مورد    يهارساخت یو ز  انهیمستقر و مرتبط با صادرات پا  یو نظارت  یدستگاه مستقر دولت  يهاسامانه   يازهاین   یتمام  يداشتن محاسبات و معمار

 شده باشد.  تیدر آن رعا لیخدمات صادرات کاال به شرح ذ هیاار ازین 

 کاال  يگذاررهیخدمات حمل ونقل و ذخ •

 ی حیو تفر یو مراکز ورزش هارگاهیتعم زیسوخت و تجه نیتام ،یاقامت  يهارساختیز •

 ی صادرات يهادفاتر مجتمع و شرکت رساختیز •

  ی مال يحمل نقل به صورت و در حوزه ادار  لیکاال و وسا يریاطالعات رهگ ي فناور يهاسامانه يافزارو نرم يافراسخت  يهارساختیز •
 انهیپا یو فن

 بازار  یبررس

خدمات   يموثر برا يهاتقاضا براساس شاخص  جادیا يهااز کانون یموازنه عرضه و تقاضا ناش لیبازار طرح با استفاده از تحل یازسنجین  یبررس در
آمار    یو بررسکشور    یصنعت  يهابنگاه  دیکاال و توان تول  تیترانز  ،یرنفتیصادرات غ  یعنی(تقاضا) در طول پنج برنامه توسعه    یصادرات   يهاانهیپا

کنندگان و وارد کنندگان، صادرات   ازیخدمات مورد ن   هیو ارا  نیدر تام  انهیذکر شده پا  يهايدر حال احداث و تطابق آن با توانمند  یصنعت  يهاطرح 
  ه یهمسا  يرهابه کشو  تیکشور با اولو  يهااستان  تیها و ترانزسهم صادرات استان  شیکشور جهت افزا  يهاداستان   یعام صادرات  يهاانهیاحداث پا

 خواهد شد.  ياقتصاد يهابخش هیدر کل يسازت یمنجر به ظرف یضرورت بوده و حت کیطرف معامله به عنوان  يکشورها ریو سا

  

 ی صادرات  يها انهیپا يبرا ازیمورد ن  يگذار هیسرما

مورد   یو رفاه  يادار ،یرساختیخدمات ز یتمام  هیارا ياقتصاد تیبا ظرف يعام در سال جار یصادرات انهیاساس مطالعات انجام شده احداث پا بر
 هیرماسال برگشت س 5  یبا درصد قابل قبول بوده و ط يگذارهیسرما   یدارد. نرخ بازده  ازین  هیتومان سرما  اردیلیکاال ... م تیصادرات و ترانز ازین 

  ياقتصاد طیاست با گذشت زمان و شرا یهیواحد ارائه شده است. بد نیاحداث ا يهاي ازمندیاز ن  ياخود را خواهد داشت. در ادامه خالصه  هیاول
 شود. یبروز رسان  یامکاسنج شیمطالعات پ دیبا

 .باشداي از یک بیزینس پلن التین می ترجمۀ ماشینی و اصالح نشده درنظر داشته باشید مقالۀ فوق، 

بروزترین منابع    "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي گردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   فته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمورد بازبینی قرار گرمعتبر استخراج و  

و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی بوده  توجیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت  
 .باشدقبلی می 

 .)09354300400تـألّـهی  هاي توجیهی با ما تماس بگیرید(مهندسبراي سفارش تهیۀ طرح
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