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 ربای ورود کاالاهی اریانی قطر تحلیل بازار کشور
    

 :مقدمـه

آفرینی آن در  قطر کشوری با وسعت و جمعیت کم در حاشیه جنوبی خلیج فارس است، اما نقش          

کشور کوچک قطر تحت . موقعیت و اندازه کوچک آن بوده استطول یک دهه اخیر، بسیار فراتر از 

حاکمیت خاندان آل ثانی است که از نسل فردی به نام ثانی بن محمد، از قبیله بنی تمیم و از اهالی نجد 

، از ١٧٩١قطر در سال . این خاندان با حمایت انگلستان در قطر به حکومت رسیدند. عربستان هستند

شد و به استقالل رسید و ایران دومین کشوری بود که بعد از انگلستان، قیومیت انگلستان خارج 

 .استقالل آن کشور را به رسمیت شناخت

بر اساس تعالیم و رهبری مقام معظم  قطرجمهوری اسالمی اسالمی ایران با تجاری روابط             

جنوبی خلیج فارس مبذول  رهبری که توجه ویژه ای به مسائل خلیج فارس و روابط با کشورهای کرانه

به واسطه قرار گرفتن بر کرانه خلیج فارس  قطر .فرمایند روز به روز گسترش فزاینده ای یافته است می

 .ژئوپولتیک ویژه ای برخوردار می باشداز جایگاه 

سرانه قطر به حدی . قطر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمند ترین کشور در دنیای اسالم است  

باال است که اغلب وضعیت اقتصادی این کشور نه با کشورهای خاورمیانه که با اقتصادهای بزرگ 

 . اروپایی مقایسه می شود

این در حالیست که با . قطر همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اقتصادی وابسته به نفت دارد

این ذخیره انرژی برای توسعه  سال دیگر از 32میلیارد بشکه نفت خام می تواند تا  ١1داشتن تنها 

درصد از  06درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می دهد و  51امروزه نفت . اقتصادش بهره ببرد

 .تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است
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تعلق به ایران بود میالدی کمترین نرخ رشد در میان کشورهای نفت خیز خاورمیانه م 36١2در سال       

میالدی عراق  36١2ولی در سال . درصدی اقتصادی در جایگاه اول قرار داشت 0.1و قطر با تجربه رشد 

 . ندترین رشد را تجربه کردکمترین رشد و قطر بیش

 3.٩میالدی نرخ رشد اقتصادی عراق برابر بامنفی  36١2در سال : گوید المللی پول می صندوق بین

میالدی هم قطر با  36١1بینی شده و در سال  درصد پیش 0.1اقتصادی قطر برابر با درصد و نرخ رشد 

درصدی در آخرین جایگاه از نظر  ١.1درصدی در جایگاه اول و عراق با تجربه رشد  ٩.٩تجربه رشد 

  .نرخ رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت

کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه  به رغم رکود اقتصادی جهانی و تأثیرات منفی آن بر اغلب          

قطر خسارات کمتری را متحمل   بازارهای مالی امارات عربی متحده، عربستان سعودی و کویت، اقتصاد

بر این اساس است که برخی این ایده . تری داشته است شده و در دوره رکود از بقیه کشورها رشد سریع

. خلیج فارس، در حال انتقال از دبی به قطر است کنند که صحنه شکوفایی اقتصادی در را مطرح می

قطر به دنبال الگوی خاصی از توسعه است که در آن توسعه صنعتی جدی است و رقیب توسعه لوکس یا 

قطر در تالش است تا موقعیت مرکز پولی نفت را از دبی بگیرد و در این . تجاری مورد تعقیب دبی است

ری برگزیدگانی از سیستم قضایی و خدمات مالی انگلستان و راستا اقداماتی اساسی مانند بکارگی

 .در مرکز مالی قرن بیست و یک را انجام داده است   HSBCالمللی  کارشناسان زبده بانک بین

توان در دو حوزه مسایل سیاسی و اقتصادی، مورد  مناسبات و روابط با ایران روابط ایران و قطر را می

های اخیر تشدید  ای ایران و عربستان سعودی که در سال های منطقه رقابتبا توجه به . توجه قرار داد

 به را   ایران  قطر روابط با  های امنیتی قطر از جانب ریاض، حاکمان نیز شده است و همچنین نگرانی

دو کشور ایران و قطر سعی . کنند قدرت در قبال عربستان سعودی، تلقی می  برای موازنه عنوان فرصتی

در نتیجه . تری را دنبال نمایند ند تا به منظور مقابله با تهدیدات عربستان سعودی، روابط نزدیکا کرده

ایران بسیاری از اقدامات و رفتارهای قطر از جمله میزبانی نیروهای آمریکایی و روابط با اسرائیل را 
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 ای مرتبط با آن ما نطقهکند در مورد ایران و مسایل م دهد و قطر نیز سعی می کمتر مورد تأکید قرار می

 . های ضد اسرائیلی، موضع مثبتی داشته باشد از گروه  ای و حمایت هسته  نند مسأله

  قطر در میان  به  صادرات ایران.  هایی همراه است در عرصه اقتصادی، روابط ایران و قطر با محدودیت

 262٩یلیون دالر از مجموع م ٧١فارس رتبه چهارم را دارد که  شش کشور عضو شورای همکاری خلیج 

کاری هم شورای  اعضای  میان  رتبه ششم در  ایران از قطر هم  واردات  . شود مل می میلیون دالررا شا

این آمار نشان .  گیرد میلیون دالر را در برمی  ١2٧66مجموع   میلیون دالر از 3٧دارد که  خلیج فارس را

با کشورهایی   روابط تجاری ایران  ور در مقابل حجم باالیبین دو کش  پایین  مراودات اقتصادی دهنده 

 . مانند امارات متحده عربی، در حوزه خلیج فارس است

موضوع مهم اقتصادی میان ایران و قطر، رقابت گازی در میدان مشترک پارس جنوبی است که در 

کیلومتر مربع  ٧٩66گازی این حوزه . فاصله صد کیلومتری با ساحل ایران و در منطقه عسلویه قرار دارد

تعلق  ها   به قطری کیلومتر مربع آن  0666 و  به ایران   متعلق کیلومتر مربع آن  2٩66دارد که  مساحت

پاالیشگاهی در پارس جنوبی   مختلف فازهای   میلیارد دالر برای اجرای  26حدود   ایران تاکنون  .دارد

از   قطر  برداشت اکنون .  دالر سرمایه الزم دارد  یلیاردم 26هنوز حدود   و برای تکمیل آن هزینه کرده

میلیارد فوت مکعب گاز در  ١6میلیارد فوت مکعب گاز است، اما ایران کمتر از  3/١3پارس جنوبی روزانه 

آغاز شده  366١، اما برداشت ایران از سال  شروع شده ١٧٧6برداشت قطر از سال .  کند روز برداشت می

 . است
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 قطر روابط تجاری اریان و
از میزان واردات ایران  ١2٧3ماهه  ١3براساس آمار تجارت خارجی گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .میلیون دالر می باشد0/٧0 قطریران به میلیون دالر و میزان صادرات ا0/١٩قطر کشور 

 قطر ه و برای صادرات ایران ب میلیون دالر ٩/١٧معادل قطردات ایران ازبرای وار ١2٧١این میزان در سال

 .بوده استمیلیون دالر 51معادل 

معادل  ٧١ی سال میلیون دالر و برا ٩٧معادل  ٧3در سال  قطربا  به عبارت دیگر تراز تجاری ایران

 رشد رصدد ١2ددر حدو ٧١نسبت به سال  ٧3میلیون دالر می باشد یعنی صادرات ایران در سال  2/01

 .داشته استکاهش درصد ١١ درحدود ٧١نسبت به سال  ٧3در سال  قطرو واردات ایران از 

 3٩6٧331٧معادل  36١2ای در سال فصل تعرفه  ٧٧از جهان در  قطرمیزان واردات  ITCبراساس آمار 

با  که در مقایسه( هزاردالر نه و  پنجاهمیلیون و دویست و  نود دومیلیارد و  بیست و هفت  )هزاردالر 

درصد  1/2دالر می باشد، هزار 30١03626که معادل  36١3در سال از جهان  قطرمیزان واردات کشور 

 .رشد داشته است

دالر می باشد و دارای یک تراز مثبت میلیارد  ١/١20معادل  36١2ن در سال به جها قطرصادرات کشور 

 36١3رسال داین در حالیست که تراز مذکور  .میلیارد دالر در سال مذکور میباشد ١/١6٧بالغ برتجاری 

نسبت به سال 36١2به جهان در سال  قطرصادرات کشورشایان ذکر است . میلیارد دالر بوده است ١6٩

 .است درصدرشدداشته ١0بالغ بر (میلیارددالر1/١١2) 36١١نسبت به سال36١3 درصد و در سال 3، 36١3
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 (3)جدول شماره 

 (1031)از جهان در گروه بندی های زیر قطرمیزان واردات 

 
 

 گروه ردیف
میزان واردات از کل 

 (هزاردالر)جهان 

میزان واردات از 

 (هزاردالر)ایران

از جهان  قطر فصولی که 

 واردات دارد

قطر فصولی که ایران به 

 صادرات دارد

 4907 47947041 صنعت 3
63-79-77-73-70-

تا  27 -33-30-49-20

 03تا20-04-06

79-77-73-70-30-

49-27-21-24-

 03تا07

1 
عدن ومحصوالت م

 معدنی
1974099 60139 

-43تا44-32-04تا01

40-26-04 

-43تا44-32-04تا01

40-26-04 

1 
شیمیایی، پتروشیمی و 

 سلولزی
6704603 142 

-74-60تا64-67تا02

72-09 

-67تا60-69تا02

 09-60تا64

 1407 4701420 کشاورزی 4
-43تا40-49-4تا1-6تا4

09-06-07-74-34 

-46-40-4-3-6تا4

41-43-09-06 

 6026 4039743 مواد غذایی 5
-04-40تا7-2-0-44-44

00-69-61 

-40تا7-2-0-44-44

04-06-61 

 0121 044494 نساجی و صنایع دستی 6
-31تا70-76-71-19

00 

-30-10تا17-11-12

37 

   51354 16101336 جمــــــع کل

 

 

ی، محصوالت بخش صنعت، محصوالت معدن 0در قطرجمع کل واردات ( ١)طبق جدول شماره    

شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی، محصوالت کشاورزی، محصوالت نساجی و صنایع دستی و محصوالت 

مشمول این جمع کل  ٧٧ارقام مربوط به فصل ). هزاردالر می باشد30363١١0صنایع غذایی معادل 

 .(نمیباشد
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، رتبه اول در واردات میلیارد دالر ١2بخش صنعت با رقمی معادل  براین اساسالزم به ذکر می باشد 

 میلیارد  1از جهان را دارا می باشد و پس از بخش صنعت، بخش معدن و محصوالت معدنی با  قطرکشور 

 

میلیارد دالر و  2/١میلیارد دالر، بخش کشاورزی با  2/2دالر، بخش شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی با 

دالر به ترتیب رتبه های دوم میلیارد  ٧/6با و نساجی و صنایع دستی  میلیارد 3/١بخش صنایع غذایی با 

به  جمع صادرات ایرانالزم بذکر است  .می باشند قطر از جهان را داراتا ششم واردات کشور 

  .هزار دالر می باشد ١/13معادل  مورد نظربخش  0در  کشورمذکور

دن و ، بخش معدرصد  ٩/12صنعتبخش  در از جهان قطرواردات کشور ( ١)شماره  طبق جدول

 2/1، بخش کشاورزی  درصد ١2سلولزی، پتروشیمی ، بخش شیمیایی درصد،١٧  معدنی محصوالت

واردات کل از  درصد 2بخش نساجی و صنایع دستی حدود  و درصد 1حدودبخش صنایع غذایی  ،رصدد

 .بخش ذکر شده به جهان را تشکیل میدهند 0در  قطر

در  قطرو مهمترین اقالم وارداتی کشور  قطری کشور ینشان دهنده نیازهای کاال( 3)جدول شماره       

قطر میتوانیم به نیازهای بازار( 3)براساس اطالعات موجود در جدول شماره . هر بخش از جهان می باشد

به این کشور  را براساس اطالعات داده شده کاالهای ایرانی پی برده و سیاستها و استراتژی آینده ورود 

 .برنامه ریزی نماییم
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 (1)ول شماره جد

 (1031) از جهان در گروه بندیهای زیر قطرفصلهای عمده کاالی وارداتی 
 

 

 

 صنعت
ارزش به )

 (هزاردالر

معدن و 

محصوالت 

 معدنی

ارزش )

 (هزاردالر

شیمیایی، 

پتروشیمی 

 و سلولزی

ارزش به )

 (هزاردالر

نساجی و 

 صنایع دستی
ارزش به )

 (هزاردالر
 کشاورزی

ارزش به )

 (ردالرهزا

مواد  

 غذایی
ارزش به )

 (هزاردالر

44 7020276 31 4673134 13 104936 61 029304 
01 

642374 04 604100 

43 6190073 33 414026 30 164661 63 440410 03 004373 33 423607 

45 0347976 31 344492 14 164411 64 470991 03 046607 11 444066 

44 471423 34 707020 14 742161 41 441464 30 412600 13 470734 

34 293264 36 794667 10 792144 53 13912 35 03113 04 474649 
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نشان دهنده اقالم مهم صادراتی ایران به بازار قطر و همچنین مهمترین اقالم ( 2)جدول شماره   

 .وارداتی قطر از جهان را نشان میدهد

موضوع پی ببریم که تا چه حدودی نیازها و کاالهای وارداتی  با استفاده از این جدول می توانیم به این

 .صادراتی کشور ایران همخوانی دارد -قطر با پتانسیل های تولیدی

مهمترین و  عمده ترین اقالم و فصل های صادراتی ایران به قطر ( 2)براساس اطالعات جدول شماره 

و فصل های  ١0و فصل  25، 52، 6٧، 05، ٧٩، 6٩، 65، 1٩، ٩٧، 36،  30، 31، ٩3عبارتند از فصل های 

، 2٧، 30، 5٧، ٩١، ٧2، ٩2، 55، 51، 5٩، 52عمده و مهم وارداتی قطر از جهان عبارتند از فصل های  

 .می باشد  25و فصل 05، 35، ٧6

 

ن و چدن ، آه) ٩3ایران مهمترین صادر کننده فصل های ( 2)طبق اطالعات موجود درجدول شماره  

سبزیجات )  36، %(١2سنگ فلزجوش وخاکستر با ) 30، %(33نمک ، گوگرد، سنگ با)  31، % (2١فوالد

میوه های )  65، %(1فرش و سایر کفپوش ها با) 1٩ -%(0روی ومصنوعات از روی ٩٧%( ٩...میوه ،

 .اشداز کل واردات قطر در فصل های ذکر شده می ب%( 3سبزیجات ونباتات) 6٩و فصل %( 1خوراکی 

اشاره  به دیگر فصل های  مهم  وارداتی کشور قطر از جهان شده (  2)در انتهای جدول شماره         

آهن و )  ٩3 ،(دارو)  26فصل : است  که حجم  باالیی از واردات کشور قطر را تشکیل می دهند، مثل 

محصوالت )62،(شی لوازم آرای) 22 ،(گوشت و مواد زائد گوشتی)63،(نمک، گوگرد،سنگ)31 ،(فوالد

 ٩2 و(پوشاک و لوازم جانبی)03،...(مصنوعات معدنی ، سوخت، روغن و) 3٩ ،(لبنی، تخم مرغ وعسل

در رابطه با  فصل های ذکر شده  ایران پتانسیل های  بسیار باالیی داشته  و ( مس ومصنوعات مسی)

 .امین نمایدرا در فصل های فوق الذکر ت قطرمی تواند  بخش  عظیمی از نیازهای کشور

اما تا امروز متاسفانه یا بدالیل ضعف مدیریتی، بازاریابی ، بسته بندی و یا باال بودن هزینه های      

تمام شده قادر به تامین بخش قابل توجهی از نیازهای قطر در این فصلها نشده ایم، آسیب شناسی 
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 ل های ذکر شده به کشورقطر دالیل و موانع موجود در سر راه صادرات با حجم باالی اقالم و فص

 .می تواند تاثیربسزایی در توسعه صادرات اقالم فوق به کشور قطر داشته باشد

 (1)جدول شماره 

 قطرفصل های مهم صادراتی ایران به کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

 از جهان  قطرفصل های مهم وارداتی کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

ف
دی

ر
ل 

صـ
ف

 

 موضوع
یزان م

ل صادرات
صـ

ف
 

 میزان واردات موضوع

 چدن ،آهن وفوالد 31 3
43441 

64% 
44 

آبگرمکن -ماشین آالت
 ...راکتورهای هسته ای و

780208276 

 نمک،گوگرد، سنگ 15 1
44142 

00% 
43 

وسایل نقلیه زمینی غیر از 
 تراموا، راه آهن

6،190،073 

 سنگ ،فلزجوش و خاکستر 16 1
3274 

46% 
 0،347،976 تجهیزات الکترونیکیالکتریک و 45

 ...سبزیجات و میوه و 10 4
6701 

4% 
 4،714،223 هواپیما و فضاپیما و قطعات 44

 روی و مصنوعات از روی 33 5
0077 

3% 
 4،673،134 از آهن و فوالد صنوعاتم 31

 فرش و سایرکفپوش ها 53 6
0190 

1% 
 293،264 مبلمان وچراغهای روشنایی 34

 خوراکیمیوه های  04 3
0776 

1% 
 414،026 مروارید و سنگهای قیمتی 33

 سبزیجات و نباتات 03 4
4039 

0% 
43 

کشتی،قایق،دیگرسازه های 
 شناور

474،720 
 

 آثارهنری و عتیقه جات 33 3
4443 

0% 
 3448492 سنگ فلز،جوش خاکستر 16

 ....مصنوعات سنگ، گچ و  64 30
460 

0% 
 104،936 مصنوعات آنپالستیک و  13

 ....قهوه ، چای و 03 33
312 

0% 
30 

آالت و دستگاههای اپتیک 
 عکاسی

164،661 

 ماشین آالت و راکتورهای هسته ای 44 31
761 

4% 
14 

موادشیمیایی غیرآلی،ترکیب 
 فلز گرانبها ،ایزوتوپ

1648411 

 مصنوعات شیمیایی 14 31
660 

4% 
 707،020 مصنوعات سنگ ،گچ سیمان 64

 ...گوشت ، ماهی ،  36 34
013 

4% 
 742،161 مصنوعات شیمیایی متفرقه 14
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 :میالدی مهمترین کشورهای صادرکننده به کشور قطر عبارتنداز 36١2طی سال 

 میلیارددالر 2.3  آمریکا

   میلیارددالر 3.0  چین

 میلیارددالر   3  امارات

  میلیارددالر ١.٧  ژاپن

 میلیارددالر ١.٩  آلمان

  میلیارددالر ١.1  ایتالیا

  میلیارددالر ١.2  انگلیس

  میلیارددالر ١.3 عربستان

  میلیارددالر   ١ کره جنوبی

  میلیارددالر6.5  هند

در این میان ایران با  کشورهای فوق رتبه اول تا دهم شرکای تجاری کشور قطر را تشکیل داده و

 .را دارا میباشد 2٩رتبه  میلیون دالرصادرات طی سال مورد نظر،13

علیرغم نداشتن مرز مشترک با کشورقطر و فقط با میلیون دالر 236با صادراتی معادل ه کشور ترکی

 ،استفاده از فاصله های پیش آمده بین کشور ایران و کشورهای عربی در رابطه با مسائل سیاسی منطقه

ایران به  که اقالمی. کرده و در مقام نوزدهم قرار گرفته استرا تامین  قطربخش زیادی از نیازهای بازار 

حمایت های دولت و  مندنیاز توسعه صادرات به کشور قطر راحتی قادر به تامین آن می باشد لیکن

 2درجدول شماره .مذکورمی طلبد در روابط تجاری با کشور ی های صحیحاتخاذ سیاست ها و استراتژ

میان سایر رقبای رتبه کشور نیز در عالوه بر معرفی کاالهای مزیت دارصادراتی ایران به کشور قطر،

  .صادراتی به کشور قطر تعیین شده است 
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   قطر رقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور

 آهن وفوالد 31فصل 

 انگلیس،ژاپن  ،برزیل،آلمان  ،عربستان،چین،امارات، هند،کره جنوبی کشورهای رقیب

 6 رتبه ایران

  نمک ، گوگرد ،سنگ 15فصل 

 ند ،عربستان ،ایتالیا ، چین ، عمان ، آمریکا، اسپانیا، استرالیاامارات، ه کشورهای رقیب

 3 رتبه ایران

 سنگ فلز،جوش وخاکستر 16 فصل

 ژاپن عمان، برزیل ، نروژ، سوئد، بحرین، لیبی، کانادا، هند ، کشورهای رقیب

 01 رتبه ایران

 سبزیجات و میوه 10فصل 

 ر، کویت ،انگلیس، لبنان، بلژیک ، فرانسهامارات ،عربستان ، آمریکا، مص کشورهای رقیب

 8 رتبه ایران

 روی ومصنوعات از روی 33فصل 

 چین ، هند ، امارات ، آمریکا،کره ، آلمان ، آفریقای جنوبی ، تایپه ،ایتالیا کشورهای رقیب

 2 رتبه ایران

 فرش و سایر کفپوش ها 53فصل 

 مارات ، تایلند، ایتالیا، کویت ،مصر،هند،آمریکا ،اعربستان، چین،ترکیه کشورهای رقیب

 7 رتبه ایران

 میوه های خوراکی 04فصل 

 فیلیپین،آفریقای جنوبی،آمریکا، هند،مصر،عربستان، امارات، لبنان،شیلی،چین کشورهای رقیب

 01 رتبه ایران

 سبزیجات و نباتات 03فصل 

 ، چین ، پاکستان، استرالیا هند، اردن، عربستان، مصر، لبنان، هلند ، امارات کشورهای رقیب

 20 رتبه ایران
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 قطررقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور

 عتیقه جات وآثار هنری 33فصل 

 یونان ،انگلیس، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، سوئیس،آفریقای جنوبی، چین ، کشورهای رقیب

 مصر،لبنان

 02 رتبه ایران

 یمان و پنبه نسوزمصنوعات سنگ گچ، س 64فصل 

 ایتالیا،چین، آمریکا، عربستان، اسپانیا، ترکیه، هند، بنگالدش، ژاپن، لبنان،مصر کشورهای رقیب

 33 رتبه ایران

 قهوه ،چای، ادویه جات ، ترشیجات  03فصل 

 امارات ، هند ، گواتماال، چین ، لبنان، سوئیس ، سریالنکا ، ایتالیا ، یمن، آمریکا کشورهای رقیب

 03 رتبه ایران

 ت و راکتورهای هسته ایالماشین آ 44فصل 

 آمریکا، چین، ایتالیا، آلمان، ژاپن، انگلیس، کره، فرانسه، تایلند ،هند ، امارات کشورهای رقیب

 61 رتبه ایران

 مصنوعات شیمیایی 14فصل

 ، چین، دانمارک،مصرآلمان،آمریکا،امارات، انگلیس، ایتالیا، آفریقای جنوبی، عربستان کشورهای رقیب

 37 رتبه ایران

 گوشت ماهی ومواد غذایی  36فصل 

 عربستان ،تایلند، امارات، مالزی، برزیل، لبنان، فیلیپین، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، کشورهای رقیب

 21 رتبه ایران
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 چه صادر کنیم؟ قطربه 

می تواند در سایر ( 2)جدول شماره  کشور ایران عالوه بر صادرات فصل های کاالیی ذکر شده در    

به میزان قابل توجهی واردات داشته و ایران توانایی تامین آن  قطرفصلهای کاالیی دیگر که کشور

فصل هایی که تولیدکنندگان ما می توانند صادرات به . دکاالها را به نحو مطلوبی دارد فعالیت نمای

 :د از در حجم مطلوبی را داشته باشند عبارتن قطرکشور 

کائوچو دالر انواع  یونمیل 31١سالیانه حدود  قطرور کش ( : الستیک ،کائوچو ومصنوعات آن ) 40فصل  (١

را به  26ما میتوانیم بخش زیادی از اقالم فصل .  را از جهان وارد می کند والستیک و مصنوعات آن

 .صادر کنیم قطر

  : (چوب و مصنوعات چوبی) 44فصل  (1

کشورهای سراسراز  چوب و مصنوعات چوبی رادالر واردات انواع  میلیون321بیش ازسالیانه  قطرکشور

 .جهان دارد

میلیون دالر واردات نمک ، گوگرد ، 2٧2 سالیانه حدود قطرکشور : (نمک ، گوگرد، سنگ) 15فصل  (1

 میلیون دالر ١١.1حدود 31در فصل  قطر دارد و رقم صادرات ایران بهرااز کشورهای جهان سنگ و 

 . می باشد که بسیار ناچیز می باشد

از  محصوالت معدنیمیلیون دالر  3٧١سالیانه حدود  قطرکشور  : (محصوالت معدنی سوخت) 13فصل  (4

نزدیکی دو کشور از  ی تولیدی ایران در این زمینه وبا توجه به توان باال. سراسر جهان واردات دارد

ت ارسال محصوالت از ایران به آن کشـور، سایر جه قطرلحاظ بعد مسافت، دسترسی آسان به کشور 

را از آن خود کنند  قطرفصل های دیگر که تولیدکنندگان ایرانی می توانند بخش قابل توجهی از بازار

لوازم )11فصل ، (نمک، گوگرد، سنگ)15فصل، (آهن و فوالد) 31فصل  ،(دارو) 10فصل :عبارتند از 

 (مس و مصنوعات آن)34فصل ، (محصوالت لبنی)04فصل ،(آرایشی
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کاراهی  قطرهب کشور   اریان   کاالاهی   صارداتپیشنهادی جهت توسعه    راه
 

 

 : ایجاد شبکه های پخش و توزیع ( 3

  دراولین اقدام شـروع به ایجاده به هر بازاری که ورود می کنند بالفاصله ـترکی ن وـکشورهای چی  

که از  Ramstoreمثل فروشگاههای زنجیره ای  شبکه های توزیع و پخش محصوالت خود می نمایند

در مناطق که سوی سرمایه گذاران ترک در کشورهای حوزه قفقاز ایجاد و یا فروشگاههای بزرگ چینی 

توسط دولت چین و سرمایه گذاران بخش خصوصی چین ... آزاد ایران، قزاقستان، قرقیزستان، اکراین و

 ١66 به نزدیک ترک سرمایه گذارانشده است  جهت حضور دائمی محصوالت آن کشورها ایجاد

و این روند  جهت توسعه صادرات خود در قزاقستان ایجاد نموده اند Ramstoreفروشگاه زنجیره ای  

 . را در سایر کشورهای حوزه قفقاز مثل آذربایجان، ترکمنستان نیز در دستور کار خود دارند

خصوص کاالهای ایرانی در تمام زمینه ها شرایط ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و شبکه های پخش م

 .بوجود می آورد قطرمساعدی را برای توسعه صادرات محصوالت ایرانی به کشور 

 

 

 : اعطای نمایندگی فروش و پخش کاالهای ایرانی ( 1

مواد  های با کیفیت ایرانی وخصوصاً در زمینه صنایع لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، انواع سیم و کابل

توسعه صادرات  می تواند در قطررگانان خارجی مقیم و یا تجار و باز قطریغذایی به تجار و بازرگانان 

بازاریابی متاسفانه تا به امروز از این شیوه  .تاثیر بسزایی داشته باشد قطرمحصوالت ایرانی به کشور

درحالیکه یکی از . ستبخش خصوصی ایران بهره ای نبرده ا های جهانی،بسیار مهم ماندگاری در بازار

و ارائه خدمات مهمترین ابزار ماندگاری و رسوخ در بازار یک کشور داشتن شعبه فعال و یا نمایندگی 
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حضور فیزیکی و مستمردر یک بازار بهترین ابزار و عامل تبلیغاتی . در آن کشور می باشدپس از فروش 

 .می باشدیک کشور برای کسب بازار و جا انداختن محصوالت 

 

 ایرانی  برند سازی محصوالت (1
به طور اخص، برندسازی  قطرجهت توسعه حجم صادرات ایران به جهان بطور اعم و به کشور         

ایجاد شبکه های پخش و توزیع، خدمات پس از  .محصوالت ایرانی می تواند نقش بسزایی داشته باشد

از عوامل موثر برندسازی کاالهای ایرانی  تواند به عنوان بخشی فروش، ایجاد شبکه های زنجیره ای می

بطور مثال اگر محصوالت خانگی بوتان، استیل  .در خارج از کشور را در سمت و سوی درستی بیاندازد

البرز، اخوان و امثالهم در کشورهای همسایه خلیج فارس،کشورهای حوزه قفقاز و کشورهای آفریقایی 

وش باشند ودر این مراکز محصوالت متنوع و با کیفیت و دارای مراکز فروش و مراکز خدمات پس از فر

مسلماً به عنوان یک برند خوشنام و با کیفیت در این نمایند، ارائه را سرویسهای پشتیبانی مطلوبی 

شرکتهای سامسونگ،دایوو و ال جی نیز در ابتدای خط شروع فعالیت خود . )بازارها مطرح خواهند شد

اما با استفاده از ابزارهای توسعه بازار امروزه تبدیل به غول های تجاری  نداه گمنام و بی نام و نشان بود

ما چنین رویه ای را هم می توانیم برای برندهای محصوالت غذایی و لوازم بهداشتی ( جهان شده اند 

نیز و سایر برندهای معتبر تولی پرس، داروگر  خود همچنین کاله، مزمز، پاک، پگاه و پاکسان، گلرنگ،

 . می کنیمیشنهاد پ

 
 


