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 پیشگفتار

-ق افزایش فرصتترین عوامل توسعه و  رشد اقتصادی کشورها از طریالملل به عنوان یکی از مهمامروزه تجارت بین

شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در گذاری محسوب میهای تجاری و سرمایه

حال توسعه زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند، و افزایش ارزش افزوده محصوالت، سرمایه 

 خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت. گذاری مستقیمگذاری در تحقیق و توسعه ، سرمایه

سازد. در زارهای جهانی را بیش از پیش آشکار میادر ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی لزوم دسترسی به ب

های پتانسیل الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بر آن شده تااین راستا واحد بازاریابی و روابط بین

رو، صادراتی استان و ایران را در زمینه نیازهای عمده وارداتی به سایر کشورها مورد بررسی قرار دهد. گزارش پیش

و واکاوی زمینه های صادراتی آن ها در استان و ایران است، که  فرانسهنتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور 

کد کاالیی شش رقمی منتج می شود. امید است که در جهت افزایش آگاهی نهایتا به فهرستی از کاالها بر اساس 

 فعاالن این حوزه مفید واقع شود.
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 مقدمه 1

در  نشیاست که بخش اعظم سرزم یقانون اساس یبر مبنا یجمهور یفرانسه، دولت یفرانسه، با عنوان کامل جمهور

هند و آرام  یهاانوسیو در اق کایامر یدر قاره زیرا ن یمتعدّد یهانیحال سرزم نیواقع شده، امّا در ع یغرب یاروپا

 ،یکشور آزاد نیاست. شعار ا ورویو واحد پول آن  یفرانسو اشیزبان رسم س،یآن پار تختیخود دارد. پا طرهیدر س

 رگیکدیدرکنار  یو سرخ است که به صورت افق دیو سف یاست. پرچم آن متشکل از سه رنگ آب یو برادر یبرابر

 .نام دارد زیِکشور مارس نیا یاند. سرود ملّقرار گرفته

 کیدموکرات یهادارا بودن فرهنگ و ارزش لیشده و به دل یگذارانیبن یقرون وسط نیآغاز یهافرانسه در سده کشور

و  هیانوسیاق قا،یافر ا،یآس کا،یکشور در امر نیاست. استعمار اداشته ییسزابه ریجهان تأث خیدر تار خواهانهیو جمهور

 یها. فرانسه از قدرتشودیمحسوب م خیدر تار رگذاریتأث عیاز وقا زیاروپا ن هیاتحاد سیآن در تأس یشگامیپ نیهمچن

 .ملل متحد است تیامن یاز پنج عضو دائم شورا یکیو  یاهسته

 فرانسهاقتصاد  2

انگلستان و هند قرار گرفت. بهبود ی پس از کشورها، جهان یقدرت اقتصاد نی، فرانسه به عنوان هفتم2019در سال 

بخش های عدم تعادل  لیبه دل کهاتفاق افتاده است  ییاروپا یکشورها ریاز سا رترید یکشور از بحران اقتصاد نیا

ناخالص  دیول، ت2018در سال  یدرصد 7/1 ینیاست. پس از رشد تخم اقتصاد ساختار شکنندهمختلف اقتصادی و 

مطلوب  طی، شرایقو یگذار هیسرما این امر به موجبرشد کرد که  2019در سال  یدرصد 3/1 نیبا تخم یداخل

، 2020 لیآور 14پول از  یالملل نیبه روز شده صندوق ب یها ینیب شی. طبق پبوده است یو اصالحات داخل یخارج

به  و ابدی کاهش 2020در سال  -2/7به  یناخالص داخل دیتول رشدرود  ی، انتظار م COVID-19 وعیبا توجه به ش

 یمنطقه انحصار .( را دارا استEEZ)یاقتصاد یمنطقه انحصار نیتربزرگ کشور فرانسه برسد. 2021 سال در 5/4٪

از ساحل ادامه  ییایدر لیما 200و کشور است که حداکثر تا  نیسرزم کی یها در آن سواز آب ی، بخش یاقتصاد

قاره اروپا واقع شده و با ِشش  یغرب کنارهدر  سه. فراندارد یتیدر قبال آن حقوق حاکم یو دولت ساحل کندیم دایپ

مرز  یاز جنوب غرب ایو اسپان یاز جنوب شرق ایتالیو آلمان از شرق، ا سیو لوکزامبورگ از شمال، سوئ کیبلژکشور 

است  هیداتحا نیا یکشورها انیم یخوب یپل ارتباط به علت قرار گرفتن در قلب اتحادیه اروپا، فرانسه .مشترک دارد
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تنگاتنگ  یارتباط ایو اسپان ایتالیبا ا این کشور.استاروپا مثل آلمان در ارتباط  یصنعت شرفتهیو از سمت شرق با نقاط پ

 هم مرتبط است. قایو آفر کایآمر رهانگلستان و قا رینظ ،گرید یخود با کشورها یرآبیو غ یآب یهاراه قیداشته و از طر

 درصد- 2021سال  درآن  ینیشبیو پ فرانسه یقعوا یروند رشد اقتصاد1-نمودار 

 

 پول المللیبین صندوق :ها داده منبع        

 داخلی ناخالص تولید سرانه -2نمودار
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 نرخ تورم 2.1

تا  7201سال  از فرانسهدهد. مطابق با این نمودار نرخ تورم کشور را نشان می فرانسه( نرخ تورم کشور 3نمودار )

 مجددا کاهش یافته است. 2020روند آن تا سال درصدی را داشته و1حدود افزایش  2018

 مصرف کننده نرخ تورم درصد  -3نمودار 

 

 پول المللیبین صندوق :ها داده منبع

 نرخ بیکاری  2.2

شود در بینی میت و پیشدر تغییر بوده اس 4/10تا  9همواره در بازه  2010-2020طی  فرانسهنرخ بیکاری در کشور 

 درصد باقی بماند. 4/10نیز  2021سال 

 بیکارینرخ  -4نمودار
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 های سهولت کسب و کار کشور شاخص 2.3

دهد. در این ( نشان می2019های سهولت کسب و کار کشور را بر اساس گزارش کسب و کار )( شاخص1جدول )

وکار، حوزه شامل: شروع کسب 10کشور و در  190وکار در ت انجام کسببانک جهانی وضعیت سهولگزارش 

گذاران خرد، پرداخت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه دریافت

ده وفصل ورشکستگی و مقررات بازار کار را مورد بررسی قرار دامالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل

 بوده است.  127و رتبه ایران  32رتبه فرانسه  2019. مطابق با گزارش کسب و کار است

 (2019های سهولت کسب و کار بر اساس گزارش کسب کار )(: شاخص1جدول )

 رتبه ایران فرانسهرتبه  مؤلفه ها

 178 37 شروع کسب و کار

 73 52 دریافت مجوزهای ساخت

 113 17 دریافت برق

 70 99 تثبت مالکی

 104 104 دریافت اعتبار

 128 45 حمایت از سرمایه گذاران خرد

 144 61 پرداخت مالیات

 123 1 تجارت فرامرزی

 90 16 اجرای قراردادها

 133 26 حل و فصل ورشکستگی
 منبع: بانک جهانی
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 بخشهای اصلی صنعت 3

رم کل تولیدات کشاورزی اتحادیه اروپا را فرانسه بزرگترین قدرت کشاورزی در اتحادیه اروپا است که یک چها

تشکیل می دهد. با این وجود، بخش کشاورزی فقط بخش بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می 

از جمعیت را شاغل کرده است. فعالیت های کشاورزی فرانسه به ویژه از اتحادیه اروپا یارانه قابل  ٪2( و ٪1.6دهد )

 گندم ، ذرت ، گوشت و شراب عمده ترین محصوالت کشاورزی فرانسه هستند. گیرند.توجهی می

صنعت تولید فرانسه بسیار متنوع است. با این حال ، این کشور در حال انجام یک فرآیند صنعتی سازی است که منجر 

دهد و یک  تولید ناخالص داخلی را شکل می ٪17به برون سپاری بسیاری از فعالیت ها شده است. صنعت بیش از 

پنجم نیروی کار فعال را به کار می گیرد. بخشهای اصلی صنعتی در فرانسه ارتباطات از راه دور ، الکترونیک ، اتومبیل، 

 هوا فضا و تسلیحات است.

از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می دهد و بیش از سه چهارم نیروی کار فعال را  ٪70بخش خدمات حدود 

میلیون گردشگر بین المللی،  89.3، با داشتن  2019میلیون بازدید کننده خارجی در سال  91فرانسه با شود. شامل می

های میراث فرهنگی و غذا در فرانسه و خرید عمده، از فعالیت های مقصد اصلی جهانگردی در جهان است. جاذبه

د گردشگران به دلیل شرایط ، ورو2018درصدی در سال  7.1محبوب گردشگران خارجی است. پس از افزایش 

 درصد کاهش یافته است. 1/1،  2019اقتصادی نامطلوب جهانی در سه ماهه نخست سال 

  تفکیک بخش های مختلف اقتصاد(: 2جدول )

 بر اساس بخش یاقتصاد تیفعال میتقس خدمات صنعت کشاورزی

 اشتغال (در درصد کل اشتغال) 3/77 1/20 6/2

6/1 9/16 2/70 ( ولید ناخالص داخلیدرصد در ت ) ارزش افزوده   

(درصد تغییرات ساالنه) 6/1 1/0 4/3 ارزش افزوده   
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 با جهان فرانسه مبادالت تجاری  4

بر اساس دهد. به/از جهان و تراز تجاری این کشور را نشان می فرانسه( روند صادرات و واردات کشور 3جدول )

 منفی بوده است.  2014به جز در سال 2011-2018های طی سالبا جهان در  فرانسهاطالعات این جدول تراز تجاری 

 (میلیارد دالر(: روند صادرات و واردات فرانسه به/از جهان )3جدول )

 سال جهانه ب  فرانسهصادرات  از جهان فرانسهواردات  تراز تجاری

127- 714 587 2011 

109- 667 558 2012 

97- 671 568 2013 

7 560 567 2014 

69- 563 494 2015 

71- 560 489 2016 

84- 612 524 2017 

91- 660 568 2018 

83- 638 555 2019 
 TPOمنبع: 

 هانجترین کاالهای مبادله شده با مهم 4.1

کند. مطابق گزارش می 9201جهان را بر اساس ارزش صادراتی در سال ه ب فرانسه زا ادراتیصکاالی  10( 4جدول )

 ترتیب سهبه    )به جز ریلی و قطعات آن(نقلیه سائطو ،واییهنقلیه  لیوسای، تجهیزات صنعت (4با اطالعات جدول )

 .اندبوده فرانسه از ادراتیصکاال با بیشترین ارزش  گروه
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 2019به جهان بر اساس ارزش صادراتی در سال  فرانسه(: کاالهای صادراتی از 4جدول )

 ارزش

 )میلیارد دالر(

 ردیف کد کاال کاال

 1 84 صنعتی تجهیزات 67

 2 88 ییهواوسائط نقلیه  53

 3 87 و قطعات آن یلیوسائط نقلیه بجز ر 52

 4 85 یتجهیزات الکترونیک 43

 5 30 ییمحصوالت دارو 36

 6 39 پالستیک و مصنوعات آن 21

 7 33 یو بهداشت یشیعطر و لوازم آزا 20

 8 22 ها ینوشیدن 19

 9 90 یفیلم و تجهیزات پزشک 18

 10 27 و مشتقات آنقیر  ،یمعدن یسوخت ها و روغن ها 15

 : TPOنبعم

کند. مطابق گزارش می 9201از جهان را بر اساس ارزش صادراتی در سال  فرانسهکاالی وارداتی به  10( 5جدول )

 ،یمعدن یسوخت ها و روغن هاو  و قطعات آن یلینقلیه غیر از ر لیوسای، تجهیزات صنعت (4با اطالعات جدول )

  اند.بوده فرانسهکاال با بیشترین ارزش وارداتی به  گروه ترتیب سهبه   و مشتقات آن یمحصوالت قیر

 9201بر اساس ارزش در سال  فرانسه(: کاالهای وارداتی از جهان به 5جدول )

 ارزش

 )میلیون دالر(

 ردیف کد کاال کاال

 1 84 یتجهیزات صنعت 84

 2 87 و قطعات آن یلینقلیه غیر از ر لیوسا 73

 3 27 مشتقات آن وی محصوالت قیر ،یمعدن یهاسوخت ها و روغن  66
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 4 85 و قطعات آن یکیماشین آالت و تجهیزات الکتر 57

 5 30 ییمحصوالت دارو 25

 6 39 پالستیک و مصنوعات آن 24

 7 90 یفیلم و تجهیزات پزشک 21

 8 88 هواپیما، فضاپیما و قطعات آن 21

 9 29 یآل ییمواد شیمیا 15

 10 62 آن یجانبپوشاک و لوازم  15

  TPOمنبع:

 مبادالت تجاری با ایران 5

نشان از دو منبع مختلف  2012 -2019و  92-99را طی  فرانسهروند تجارت دوجانبه ایران و ( 7و )( 6) هایجدول

ها همواره منفی بوده است و  حجم واردات در این سال فرانسه( تراز تجاری ایران و 5دهد. بر اساس جدول )می

 کشور فرانسه بیشتر بوده است.ایران از 

 )میلیون دالر( فرانسه(: روند تجارت دوجانبه ایران و 6جدول )

 سال فرانسهصادرات ایران به  فرانسهواردات ایران از  تراز تجاری

702- 731 29 92 

533- 564 31 93 

716- 735 19 94 

900- 935 35 95 

1681- 1723 42 96 

1741- 1768 27 97 

415- 428 13 98 

 99سه ماهه 1 58 -57

 گمرک ایرانمنبع:              
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 (: روند تجارت دوجانبه ایران و فرانسه )میلیون دالر(7جدول )

 سال صادرات ایران به فرانسه واردات ایران از فرانسه تراز تجاری

825- 1033 208 2012 

579- 655 76 2013 

521- 602 81 2014 

550- 623 73 2015 

733 799 1532 2016 

915 1692 2607 2017 

1336- 1367 31 2018 

368- 420 52 2019 

Iمنبع:                  TC 

 با 2017 و 2016 سالهای طی تجاری تراز شدن مثبت و خارجی تجارت حجم افزایش که است ذکر شایان

 .دباش می 87 تعرفه کد با نقلیه وسائط قطعات و اجزا صادرات به مربوط فرانسه،

 ترین کاالهای مبادله شده با ایرانمهم 5.1

 1398را بر اساس ارزش صادراتی در سال  فرانسهمورد از مهمترین کاالهای صادراتی از ایران به  10( 8جدول )

 فرانسهبیشترین میزان صادرات به  مغز پسته، زعفران و انگور بی دانه ( 6کند. مطابق با اطالعات جدول )گزارش می

 . را داشته است

 1398بر اساس ارزش صادراتی در سال  فرانسه(: کاالهای صادراتی از ایران به 8جدول )

 ارزش

 )میلیون دالر(

 ردیف کاال

 1 پسته مغز 2/5

 2 زعفران 3/2

 3 دانه یانگور ب 3/1

 4 کفپوش و فرش 5/0
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 5 گری ریخته مصنوعات 5/0

 6 میگو 3/0

 7 چهیبار 3/0

 8 گالب 3/0

 9 یومفروسیلیس 2/0

 10 خرما 2/0

 TPOمنبع: 

کند. مطابق گزارش می 1398را بر اساس ارزش وارداتی در سال  فرانسهکاالی وارداتی مهم ایران از  10( 9جدول )

به ترتیب سه کاال با بیشترین ارزش واردات دارو، جو و ابزار و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی ( 9با اطالعات جدول )

 اند.بوده

 1398بر اساس ارزش در سال  فرانسه: کاالهای وارداتی از ایران به (9جدول )

 ردیف کاال ارزش)دالر(

 1 دارو 133

 2 جو 36

 3 آزمایشگاهی و پزشکی لوازم و ابزار 35

 4 یو دامپزشک یپرشک یواکسن ها 29

 5 قطعات وسائط نقلیه 23

 6 ییدارو یمکمل ها 21

 7 یفشار ای یقیتزر یقالب ها 10

 8 یحرارت یمبدل ها 13

 9 ندهیمواد شو یاسانس ها 6

 10 یماشین آالت مکانیک 5

 TPOمنبع: 
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 لیمت"، متانول پسته :از  عبارتند فرانسه به ایران اسالمی جمهوری  از صادرات پتانسیل بیشترین دارای محصوالت

 ریو سا یکیزعفران را دارد. محصوالت پالست نیتأمدر را  تیظرف نیباالتر رانیا یاسالم یو اوره. جمهور "الکل

 روبرو است. سهتقاضا در فران نیشتریاست که با ب ی، محصولHS39مواد 
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حمل و نقل  یبرا یموتور هینقل لیوسا رانیا یاسالم یجمهور به صادرات از فرانسه لیپتانس نیشتریمحصوالت با ب

 نیتأم تیظرف نیکاشت( است. فرانسه باالتر یبذر بجز برات )، ذریموتور هینقل لیوسا یقطعات و لوازم جانب ، افراد

 یجمهور قاضا درت نیشتریاست که با ب یحمل و نقل افراد محصول یبرا یموتور هینقل لیعطرها را دارد. وسا

مواجه است. رانیا یاسالم
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 فرانسهشرکای تجاری  6

 اند.( معرفی شده10در جدول ) فرانسهشریک عمده تجاری  ITC ،10بر اساس اطالعات منتشر شده توسط 

 فرانسه(: شرکای عمده تجاری کشور 10جدول )

از  فرانسهواردات 

 سایر کشورها

 )هزار دالر(

به  فرانسهصادرات  رتبه صادرکنندگان

 سایر کشورها

 دالر( میلیارد)

 رتبه واردکنندگان

 1 آلمان 78 1 آلمان 94،9

 2 آمریکا 47 2 چین  58،7

 3 ایتالیا 42 3 ایتالیا 48،4

 4 ایاسپان 41،6 4 آمریکا 42،7

 5 بلژیک 38،2 5 بلژیک  42،5

 6 انگلستان 37،6 6 اسپانیا  41،40

 7 چین 23،4 7 هلند 28،2

 8 سوئیس  19،9 8 انگلستان 23،6

 9 هلند  19،6 9 سوئیس 16،4

 10 لهستان 11،4 10 لهستان 13،1

 trademapمنبع: 

 

 

 

 

 

http://www.trademap.org/
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 RCA شاخصمحصوالت بر اساس  نیتر یتخصص 7

( و 79/9( ، شراب )83/9( ، عطرها )7/16) یچوب ی( ، بشکه ها3/17کتان ) افیدر ال ییاز تخصص باال فرانسه

 .شود یم یریاندازه گ RCA شاخص ( برخوردار است. تخصص با استفاده از52/9) یرو یورقها

 فرانسهکاالهای دارای مزیت نسبی کشور  -41مودارن

 

 از نگاه اتاق بازرگانی اصفهان  فرانسه های همکاری استان اصفهان وپتانسیل 8

 کدهای برخی در اینکه رغم علی میدهد نشان رقمی شش تعرفه کدهای حسب بر فرانسه وارداتی اقالم بررسی

است.  نشده انتخاب محصوالت این در هدف بازار عنوان به رانسهف اما دارد، وجود استان در صادراتی تعرفه سابقه

 تعرفه کد حسب بر جهان از فرانسه وارداتی اقالم تعداد بین المللی، تجارت مرکز آمارهای اساس کلی، بر طور به

 نشان گمرک استان آمارهای با اقالم این مقایسه که بوده تعرفه ردیف 5300 معادل 9201 سال در رقمی شش

 بر عالوه  .است شده تامین اصفهان طریق از فرانسه وارداتی نیاز از بخشی رقمی، شش ردیف تعرفه5در تنها هدمید

 از استان اصفهان آنها صادراتی سابقه که شودمی مشاهده رقمی شش تعرفه ردیف 650وارداتی اقالم میان در این،

برخی از این  3شماره است که در جدول  نشده رصاد فرانسه به اما داشته، وجود 1398 سال کشورها در سایر به

 کاالها معرفی شده است.

17/3

16/7

9/83

9/79

9/52

9/38

8/46

7/81

6/145

6/07
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الیاف کتان
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عطرها 
شراب 

ورق های روی 
زیرکونیم

هواپیما،  هلکوپترها و اجزای آنها
آب 

antiknock( (فرآورده های ضد خوردگی
گاو

RCA
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 98سال  - فرانسه کشور  به  از استان اصفهان کاالهای صادر شده( 11جدول)

 وزن کشور مقصد تعرفه نام کاال

 (kg)خالص

 

 (دالرارزش)

 220,160 205,036 (FRفرانسه) 84312090 8427اجزاءوقطعات مربوط به ماشین آالت شماره 

اسکلت وقطعات اسکلت که درجای دیگرذکرنشده 

 ازآهن یاازفوالد.

 7,359 6,711 (FRفرانسه) 73089090

کف پوش های منگوله باف ازسایرموادنسجي که 

 درجای دیگرگفته نشده 

 6,382 55,844 (FRفرانسه) 57039000

سایر قارچهای تازه یا سردکرده بجزنوع 

 (agaricus)آگاریکوس

 3,625 7,759 (FRرانسه)ف 7095910

 110 235 (FRفرانسه) 7095990 سایر قارچهای تازه یا سردکرده بجزنوع آگاریکوس

 

 ی آن هاستکه استان اصفهان نیز صادرکننده  فرانسهکاالی عمده وارداتی کشور  100لیست ( 12جدول)

صادرات 

 استان

مییلیون )

 دالر(

تراز کشور 

 فرانسه

میلیون )

 دالر(

 کدکاال کاال

 271019 بنزین 14903- 170

 271111 گازطبیعی مایع شده درظروف کمترازیکهزار سانتی مترمکعب 4315- 19/4

 260111 کلوخه های( آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن(سنگ های  905- 60/8

 271320 نفت ریق 274- 129/7

 720712 کربن بامقطع مربع مستطیل 0/25محصوالت نیمه تمام ازآهن یافوالددارای کمتراز% 64- 331/3

میله های آهنی یافوالدی گرم نوردشده بصورت طومارباسطح مقطع دایره به  171- 74/2

 mm14قطرکمتراز.

721391 

 730890 اسکلت وقطعات اسکلت که درجای دیگرذکرنشده ازآهن یاازفوالد. 979- 7

به ضخامت mm600اپهنای حداقل آهن یافوالدتخت یاسردنوردشده بشکل طومارب 239- 24/3

 ترولی کمmm0/5حداقل 

720917 

 721632 میلیمتریابیشتر.80ازآهن یافوالدگرم نوردشده ...بابلندی Iپروفیل بامقطع  241- 23/9
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 190531 بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند 160- 20/2

 790112 درصدوزنی روی99/99ا بیشتر اما کمترازدرصدوزنی ی59/99روی غیرممزوج محتوی  154- 20/9

 730830 درپنجره چارچوپ وآستانه درازآهن یاازفوالد. 230- 13

 260112 کلوخه های( آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن)سنگ های  596- 4/7

یابیشتربه ضخامت mm1850آهن یافوالدتخت یاگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای  109- 19/2

 میلی10شترازبی

720852 

به شکل مربع  یآنها، حت یهاشامل جداکننده (،Accumulators) یبرق یهاانباره 425- 4/7

 .لیمستط

850710 

 741110 لوله های مسی آجدار از داخل 194- 10/2

 721049 آبکاری شده یااندودشده بارویmm600آهن یافوالدتخت نوردشده باپهنای حداقل  48- 37/1

 870899 اجزا و قطعات جعبه دنده برای سواری سواری کار وانت تراکتورکشاورزی 1521- 1/1

 730300 لوله هاوپروفیل های توخالی ازچدن  107- 12/3

 260800 سنگ روی وکنسانتره های آن 227- 5/6

شکالت غیره حاوی کاکائوبه صورت غیرازبلوک تخته میله یاقلم غیرمذکوردرجای  366- 3

 دیگر

180690 

 732690 چپلت مورد مصرف درصنایع ریخته گری 107- 10/3

 940390 اجزاءوقطعات مبلها 592- 1/8

 392020 لنیپروپ یمرهایاز پل 219- 4/8

 270400 .به هم فشرده؛ زغال قرع یتورب، حت ای تیینیاز زغال سنگ، ل  کک مهیکک و ن 225- 4/6

 680291 ا کار شده امانه کندکاری شده و حکاکی شدهرخام پولیش داده شده شکل داده شده ی 43- 22/7

 392490 لوازم خانه داری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست از مواد پالستیکی 204- 4/2

 640299 کفش که درجای دیگرگفته نشده قوزک پارانمی پوشاندازکائوچویاپالستیک . 66524- 1/1

به ضخامت mm600طومارباپهنای حداقل  آهن یافوالدتخت یاسردنوردشده بشکل 96- 8

 3وکمترازmm1حداقل 

720916 

 392410 ظروف مالمین 303- 2/4

 190532 ویفل ها و ویفرها 261- 2/8

 mm2.5 720854و ضخامت بیشتر از mm1850ورق آهن با عرض بیشتراز  34- 19/3

 570390 شده کف پوش های منگوله باف ازسایرموادنسجی که درجای دیگرگفته ن 5- 88/8

 391810 پوشش کف دیواریاسقف ازپلیمرهای کلروروینیل به شکل رول یا به شکل چهارگوش 56- 9/1

 mm1850 720853آهن یافوالدتخت یاگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای  63- 8/1
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 271220 موم باگرید دارویی 25- 18/8

 730661 یتوخال یهالیها و پروفلوله ریسا 273- 1/7

 730840 تجهیزات برای چوب بست زدن پشت دری ساختن یاشمع زدن ازآهن یافوالد. 186- 2/5

 200410 یخ زده ( سیب زمینی محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه 146- 2/5

 390120 گریدلوله به صورت پودر 229- 1/6

چرخدار مشابه؛  یهایازببا پا و اسباب یرکابزن یهالیها، اتومبها، رورؤکسه چرخه 1548- 0/222

 هاعروسک؛ عروسک یهاکالسکه

950300 

 170490 شیرینی( همچنین شکالت سفید) بدون کاکائو که در جای دیگری مذکور نباشد 204- 1/6

 700721 شیشه قاب نشده برای استفاده درهواپیمای غیرنظامی 104- 3/1

 392690 کیسه کلوست 330- 0/990

 481910 عبه ازکاغذیامقوای موج دارکارتن قوطی ج 210- 1/5

 690890 کاشی یا سرامیک باجذب آب کمترازیک درصد(کاشی پرسالنی (  443- 0/695

نوارلبه وروکش اوراق فشرده چوبی آغشته به مالمین فرمالدئی ویااوره  198- 1/5

 فرمالدئید(رزینهای 

392190 

 940540 چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی 389- 0/676

 190219 خمیرهای غذائی پخته نشده که حاوی تخم مرغ نباشدپرنشده 261- 0/971

 730690 یاازفوالدکه درجای دیگرذکرنشده .لوله وپروفیل های توخالی پرچ شده ازآهن  39- 5/5

 160414 روهای ماهی تن لیستائوس و برنیتوفرآورده ها و کنس 500- 0/347

 291735 انیدرید فتالیک 19- 8/7

 392010 لنیات یمرهایاز پل 189- 0/827

 843120 8427مربوط به ماشین آالت شماره  اجزاءوقطعات 408- 0/382

 940320 مبلهای فلزی غیرازنشیمنها 580- 0/268

 940429 تشک ازموادکه درجای دیگری مذکورنباشند 142- 1

پیلن وجوال وکیسه برای بسته بندی کاالازنوارپلی اتیلن یاپلی پر 35- 4/3

 یاهمانندغیرمذکوردرجای 

630533 

تختخواب واشیاءهمانندفنری یاانباشته شده یاازداخل تجهیزشده بامواد(غیرازتشک وکیسه  245- 0/616

 خواب

940490 

 848180 مخلوط حمام و دستشویی پیسوارو...شیرآالت بهداشتی شیر 454- 0/327

 252310 ن های پودر نشده موسوم به کلینکرسیما 31- 4/687

 392330 قرابه بطری تنگ و همانند از مواد پالستیکی 153- 0/949
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 961900 مشابه از هر جنس یایها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشو تامپون یبهداشت یهاحوله 467- 0/310

 640399 کفش باتخت ...ازکائوچوورویه ازچرم طبیعی که قوزک پارانمی پوشاند 1057- 0/135

غیرمذکور(همچنین mm600آهن یافوالدغیرممزوج تخت نوردشده باپهنای کمتراز 10- 12

 فقطنوردشده( 

721190 

وردرجای دیگربشکل رول یا پوشش کف دیواریاسقف ازموادپالستیکی غیرمذک 67- 1/8

 چهارگوش

391890 

 391723 لوله و شیلنگ های سخت و شکننده از پلیمرهای کلروروینیل 134- 0/922

 200290 رب گوجه فرنگی 95- 1/2

 850811 مکنده یجاروها 447- 0/265

 680221 سنگ مرمرسنگ تراورتن رخام بریده یااره شده دارای سطح صاف یایکپارچه  46- 2/4

 841810 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا 548- 0/206

 391729 له ها و شیلنگ هاپالستیکی سایرلولوله وشیلنگ های سخت وشکننده ازسایرمواد 61- 1/7

 732510 مصنوعات ازچدن غیرچکش خوارکه درجای دیگرگفته نشده  110- 0/914

 870870 چرخ ها برای سواری سواری کار وانت و تراکتور کشاورزی 230- 0/438

 702000 گوجه فرنگی تازه یا سردکرده 70- 1/3

 720270 فرومولیبدن  28- 3/3

انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشارتاحدترکیدگی لوله های قابل  36- 2/5

27/6MPaباشند 

391731 

صفحه ورق ...ازپلی اتیلن ترفتاالت مستحکم ومطبق نشده فاقدتکیه گاه یاجورنشده  242- 0/380

 بامواددیگر

392062 

 870830 (؛ قطعات مربوطهservo-brakesخودمهار ) یترمزها و ترمزها 141- 0/647

 720110 فسفربشکل لخته بلوک 0/5وج دارای خام غیرممزچدن  63- 1/4

 691010 ظرفشوئی ...وسایرادوات ثابت بهداشتی ازسرامیک ازچینی 131- 0/674

 940350 مبلهای چوبی (غیرازنشیمن ها)ازانواعی که دراتاق خواب مورداستفاده قرار می گیرند 244- 0/362

 391721 از پلیمرهای اتیلنلوله و شیلنگ های سخت و شکننده  96- 0/884

 392321 کیسه کیسه های کوچک (ازجمله کیسه های مخروطی شکل( از پلیمرهای اتیلن 344- 0/246

 870790 بدنه برای وانت 86- 0/924

 720310 محصوالت آهنی حاصل ازاحیاءمستقیم کلوخه های معدنی آهن به شکل توده  109- 0/717

 570500 نسجی غیرمذکوردرجای دیگرسایرفرشهاوکف پوشهای  46- 1/6

 570330 کف پوش های منگوله باف ازموادنسجی سنتتیک یامصنوعی که درجای دیگرگفته نشده  30- 2/477
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 851770 قطعات 490- 0/149

 730630 لوله جوش داده شده مدورازآهن یاازفوالدغیرممزوج که درجای دیگرذکرنشده  204- 0/354

 731100 های فشرده یامایع شده ازآهن یاازفوالدظروف برای گاز 20- 3/4

 845011 کیلوگرم10ماشین های رختشوئی تمام اتوماتیک باظرفیت حداکثر 593- 0/118

 732111 وسائل خوراک پزی خوراک گرم کن باسوخت گازی ...ازآهن یاازفوالد 93- 0/730

 540233 نخ تکستوره ازپلی استرهاآماده نشده برای خرده فروشی 22- 3

 320910 رنگ رویه وآستری اتومبیل 57- 1/1

عات آنها(غیرازشیشه فالسک وسایرظروف عایق حرارت بامحفظه عایق خالءوهمچنین قط 36- 1/7

 یدکی داخلی

961700 

به ضخامت mm600آهن یافوالدتخت یاسردنوردشده بشکل غیرطومارباپهنای حداقل  11- 5/4

 mm1وحداکثر0/5

720927 

 680299 ل داده شده .شکل داده شده یا کارشده امانه کاری و حکاکی شدهصیق 15- 3/8

 841590 (841590)841510اجزا وقطعات تعرفه  551- 0/105

 110100 آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار  44- 1/2

 

 ی آن هاست( گروه کاالهای وارداتی کشور فرانسه که استان اصفهان نیز صادرکننده 13جدول)

 ادرات استانص

 دالر(میلیون )

تراز تجاری 

میلیون فرانسه)

 دالر(

کد  گروه کاالیي

 گمرکي

هایی های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآوردههای نفتی و روغنروغن 15537- 293

 70که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 

 های حاصل از مواد معدنی قیری باشدیا روغندرصد وزنی یا بیشتر نفت 

2710 

 2711 گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل. 10475- 19/5

 2601 از جمله پیریت آهن تفته شده های آن،سنگ آهن و کنسانتره 1502- 65/6

ز مواد های مشتق اهای حاصل از نفت یا از روغنکک نفت، قیرنفت و سایر تفاله 617- 129/7

 معدنی قیری

2713 

 7207 محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج 196- 331/3
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اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن )مثالً، پل و قطعات پل، دریچه مهار آب، برج،  1395- 23/4

 منجنیق، پایه، ستون، سقفی، سوله

7308 

 2902 هیدروکربورهای حلقوی 445- 42

 7209 شده، از آهن یا از فوالد غیرممزوجنوردحصوالت تختم 398- 40/4

 7216 ( از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج.profileپروفیل ) 581- 27/3

 9403 ها و اجزاء و قطعات آنهاسایر مبل 3337- 2/7

ها، گرم نوردشده، به صورت تومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از میله 91- 84/4

 ی غیرممزوجفوالدها

7213 

 های نازکها، ورقهها، ورقسایر صفحه 1204- 6/2

(Foil-Filmباریکه ،)نشدها و تیغه از مواد پالستیکی غیراسفنجی، مستحکم 

3920 

 5703 ها از موادنسجیکفپوشفرش و سایر 75- 91/3

به شکل های آنها، حتی شامل جداکننده (،Accumulatorsهای برقی )انباره 1385- 4/7

 مربع یا مستطیل

8507 

 6907 کشی از سرامیک( لولهFittingsلوله، ناودان و اتصاالت ) 494- 13/1

 

 کنندهرفتار مصرف – فرانسه 9

 یبرا یخوب لیپتانسدر کشور فرانسه است.  ادیبا قدرت مصرف ز دهیچیمتنوع و پ یمصرف کنندگان فرانسو گاهیپا

عالقه به مصرف مسئوالنه و  شیوجود دارد. افزا یرقابت متیبا ق همراه ،زیبا و قیدق ی، بسته بندتیفیمحصوالت با ک

 را به همراه دارد. ییفرصت ها زین داریمحصوالت سالم و پا نیهمچن

که فعال  داریخر ونیلیم 40از  شیدر اروپا است، با ب کیبازار تجارت الکترون نیفرانسه پس از انگلستان و آلمان سوم

 .کنند یم دیخر نیبصورت آنال

 های بازار فرصت - فرانسه 10

بازار غذا و نوشیدنی فرانسه کاماًل پیشرفته و بالغ است و توسط تامین کنندگان از سراسر جهان تامین می شود. از 

 ، کیفیت و ارزش پول اشاره کرد.)محصوالت ارگانیک(عوامل مهم بازار فرانسه می توان به سالمت
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درصد افزایش  160 ،2018میلیارد یورو در سال  19با گردش مالی  آماده ه و نیمهآماد افزایش تقاضا برای غذاهای

آماده و فرصت هایی را برای تأمین کنندگان غذای که ، این بخش از صنعت در حال رشد است سال 10ارزش در 

 فراهم می کند.راحت 

 دیجد یخواسته ها و روندها 10.1

 واد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک در اروپا است. گرایش فرانسه بعد از آلمان دومین مصرف کننده بزرگ م

های جدید شامل نوشیدنی های انرژی زا کم قند است که فرصت هایی را به تأمین کنندگان در این زمینه ها 

 ارائه می دهند.

  140با ( میلیارد یورو گردش مالیFFB  ، و پروژه های بزرگ در دست 2019، فدراسیون ساختمان فرانسه )

عالقه مند به  فرصت های رو به رشد را ارائه می دهد. پیمانکاران فرانسوی  نیز، بخش ساخت و ساز جراا

)مدل سازی اطالعات ساختمان( و ابزارهای برنامه ریزی دیجیتال عالقه  BIMهستند و به خدمات  نوآوری

ا و خدمات مربوط ، کاالهد پاک و صرفه جویی در مصرف انرژیمند هستند. همچنین در تکنیک های رش

 نوسازی فرصت هایی وجود دارد. یبه شهرهای هوشمند و پیش ساخته و تخصص

 کسپرس اGrand Paris -ایستگاه بهم پیوسته 68خط زیرزمینی،  4جام که شامل ایجاد یک پروژه در حال ان ،

آفرینی شهری کیلومتر خط راه آهن و یک ایستگاه کاماًل جدید است. افزایش مربوط به پروژه های باز 200

ل و نقل، سرمایه گذاران دولتی ، متصدیان حم، پیمانکاران فرعیتوسعه دهندگانفرصتی منحصر به فرد برای 

 ، معماران و برنامه ریزان شهری است.و خصوصی، شرکت های ساختمانی

 شگاه چهار امکانات مهم جدید برای بازی ها ساخته می شود: یک ورز -2024ازی های المپیک و پارالمپیک ب

ی و دهکده المپیک )که بعد از بازی ها به مسکن تبدیل رسانه ای، یک مرکز آبمجموعه ( ، یک 2آرنا )آرنا 

و ایستگاه جدید در زمان بازی ها مورد استفاده قرار می  Grand Paris Expressمی شود(. برخی از خطوط 

 گیرند.
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  در فرانسه تجارتمهم ترین نکات درباره فرهنگ  11

 حصیلی و مهارت های ذهنی ، نکات مهمی در کشور فرانسه به شمار می روندپیشینه ت . 

  دولت و صنعت فرانسه از دیرباز روابط بسیار نزدیک تری نسبت به سایر کشور های صنعتی داشته اند که

 . این موضوع سبب پیدایش کارمندان ارشد دولتی بسیاری شده که نقش مهمی در صنعت ایفا می کنند

 زی های بلند مدت برای دهه های متمادی یکی از اصول مهم رویکرد فرانسوی بوده و منجر به برنامه ری

 .طراحی برنامه های مشروح و مفصل توسط کمپانی ها شده است

 دفاتر و مراکز اصلی و شعب بزرگ خود رانسوی به همراه گرایش های مرکزیاکثر شرکت های بزرگ ف ،

 . را در پاریس ایجاد می کنند

 ن اجرایی شرکت های فرانسوی معموال دارای شخصیت کاریزماتیک بوده و هدایت شرکت را به مدیرا

 . دهندشیوه ای مسلط و آمرانه انجام می

  با سیستم تصمیم گیری و گزارش دهی واضح محکم، کمپانی های فرانسوی تمایل به داشتن سلسله مراتب

 . و مترقی دارند

  شودر معمول تلقی میسلسله مراتب امری غیبرقراری ارتباط در الیه های مختلف . 

 گیردلی و شایستگی های مشهود انجام می، مدارج تحصیرتقا از طریق مجموعه ای از تجربها . 

 شیوه مدیریت معموال دستوری با ارائه راهنمایی ها و سفارشات در جلسات اطالعاتی به کارمندان است . 

 سایر اختالفات در البی های قبل از می با رییس مشهود استنظر بسیار ک، اختالف در جلسات باز و رسمی .

 . جلسه مشاهده می شود

 رقابت گروه های همسان می تواند مدیریت تیم های با کارکرد متقابل را دشوار کند . 

 در فرانسه یفرهنگ مذاکرات تجار 11.1

 شود. ازمان انجام میگیری عموما در راس س مراتبی است و تصمیم ساختار کسب و کار در فرانسه سلسله

ها دوست دارند در سیاست و کسب و کار مستقل عمل کنند و شاید مذاکره با آنان در مقایسه با  فرانسوی

ها به طور معمول  تر به نظر برسد. فرانسوی ها خسته کننده ها و آمریکایی ها، ژاپنی مذاکره با سایر اروپایی

باشند که آن ها  د و برای هر چیزی قائل به هنجارهای مشخصی میغرق در تاریخ پر فراز و نشیب خود هستن
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های نظامی،  کند. هنجار های فرانسوی در دموکراسی، قانون، سیستم دولتی، استراتژی را از سایر ملل جدا می

ن ها خیلی از مسائل است که آ با مواجه در بنابراین است ملل سایر از متفاوت …فلسفه، فرهنگ، اقتصاد و 

 .بایست آموخت و به آن توجه داشت یم

  سیستم آموزشی فرانسه به صورتی است که اغلب آن ها چیز زیادی از فرهنگ و جغرافیای سایر ملل به

های  لذا نگرش آنها به طور جالبی نسبت به طرف ،دانند خصوص کشورهای کوچک و یا دور افتاده نمی

 .باشد خاصی نمی داوری خارجی نه مثبت است نه منفی و حاوی پیش

 آن ها با شما به شرطی که خریدار بالقوه محصوالت شان و یا فروشنده محصولی خوب باشید وارد معامله می 

رسند. اگر نتوانید با آن ها فرانسوی صحبت  شوند و به طور معمول در برخورد اولیه با شما مهربان به نظر می

پندارند که خیلی در نظر آن ها  فیل )انگلیسی دوست( میکنید در ضمیر ناخودآگاه شان شما را یک آنگلو

 ! آید مطلوب نیست که البته در بسیاری از موارد کاری از دست شما بر نمی

 آن است تحت  یامدهایو پ تیموقع شمندانهیدهنده درک اندو گو که نشان ها از مهارت در گفت یفرانسو

 یمالقات م یاست. تقاضا یهفته قبل ضرور 2جلسه از حداقل  یبرا ی. گرفتن وقت قبلرندیگیقرار م ریتأث

 . شود یم میتنظ یباشد. زمان جلسه اغلب توسط منش یشفاه ای یتواند کتب

 التیها ماه سفر و تعط یفرانسو یدو ماه برا نیو اوت نباشد. ا هیژوئ یهاجلسات شما در ماه دیکن یسع 

. دیاوریخود ب ریتاخ یبرا یلیو دل دیخبر بده ی، حتما تلفندیرس یم به جلسه ریبا تاخ دیکن ی. اگر فکر مهستند

 . یریگ میتصم ی، نه برا شوندیم لیو گو در مورد مسائل تشک جلسات با هدف گفت

 ها که آن ییها کیاز تکن دیها بفروش یبه فرانسو یزیچ دیخواه ی. اگر مدینشو یمیاز اندازه صم شیب هرگز

 متیو با مال ، کاملیمنطق یخود را به شکل شنهادی. اگر پدیاستفاده نکن ،دهندیرار متحت فشار ق یلیرا خ

است به اصرار از شما بخواهند که  مکن، مخواهند بود. پس از حصول توافق آن یرایپذ شتریب دیمطرح کن

 .قرارداد مکتوب شوند کیدر قالب  قیمبسوط و دق یتوافقات به شکل هیکل

 اما همواره متفاوت  ،ندیبیبدتر از خود م ایو شما را بهتر و  داندیخود نم هیا را شبشم چگاهیه یفرانسو کی

معتقدند که محال است که شما با استانداردها  هایها هم همانند ژاپن ی. اغلب فرانسوپنداردیم یفرانسو کیاز 

 .دیآنان به طور کامل مطابقت داشته باش یو هنجار ها
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 کم فرا بگیرید و به محض ایجاد فرصت در حین جلسه، آنها را بکار ببرید. اگر  عبارات فرانسوی را هرچند

آنها زبان شما را بلد نیستند، میزان تسلط آنان را به انگلیسی قبل از جلسه بررسی کنید و اگر پاسخ منفی است، 

مام یا برخی از حتما از مترجم استفاده کنید. اگر هم زبان مشترک انگلیسی را انتخاب کرده اید، حداقل ت

اسناد را دو زبانه ارایه کنید که اهمیت شما را به جزئیات و فرهنگ فرانسه نمایان خواهد کرد و این امری 

 مطلوب برای فرانسویان هست.

  قبل از شروع جلسه و به عبارت بهتربه محض ورود، می بایست کارت ویزیت خود را به منشی ارائه دهیم و

ما اعالم کنیم.   این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اگر کارت ویزیب به بدین صورت ورود خود را رس

دو زبان انگلیسی و فرانسه باشد، ژست بازرگانی خوبی را از آن خود کرده اید چرا که توجه به جزییات از 

جه شما خصایص فرانسوی هاست و در اختیار داشتن کارت ویزیتی که  به زبان فرانسه هم باشد، نشان از تو

به جزئیات می باشد. حتما توجه داشته باشید که سمت سازمانی و در صورت امکان مدرک تحصیلی را در 

 ورژن فرانسه کارت خود قید نمایید.

 یم ،یتجار کیکننده کارت شر افتیدر جلسه هم ، شما به عنوان در تیزیو یپس از مبادله کارت ها 

 .دیریکار در نظر بگ نیا یرا برا یزمان و حتما دییبا دقت آن را مطالعه نما ستیبا

 به  اتییها پس از ورود به دستور جلسه، با تمرکز بر آن، تمام موارد را با دقت و با جز یفرانسو کهییاز آنجا

هر نوع سوال مرتبط  ایمجدد دستور جلسه و  دییتوان به تا یجلسه را م نیآغاز قهیبرند، چند دق یم شیپ

 دیکن انیب حایو صر مایمد نظر را مستق یفرصت هست که مقاصد تجار قهید دقچن نیاختصاص داد  و در ا

 فراهم نخواهد شد. یامکان نیقاعدتا چن گریچرا که  پس  ازورود به دستور جلسه، د

 کیصرف جلب اعتماد شر ،یکمال احترام و خوشروئ تیجلسه اول بهتر است که تمام تالش را با رعا در 

 یاعتماد نم یبه کس یهستند و زود  و به راحت یون آنان اشخاص سخت باورچ میخودکن  یفرانسو یتجار

 کنند.

 از ورود به مباحث  ستیبا یدهند اوال م یم تیاهم ادیز اریبس یتیبه شکل و فرمال انیفرانسو کهییاز  آنجا

ورود از  ستیبا یکه م  یموارد  یکرد و به صورت کل یخوددار رهیهمچون خانواده و دوستان و غ گرید

ارادت  زانیکه م یباشد و بر عکس موارد یآنها  درجلسات اجتناب کرد، درآمد، سن، فرزندان و خانواده م

 .باشد یفرانسه م خیو تار استیس ،یدنیکند، زبان فرانسه، غذا، نوش یم انیشما به فرهنگ فرانسه را نما
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 و کنکاش  میمستق یت به پرسش هاعاد ات،یاز حد به جزئ شیبه خاطر توجه ب انیکه فرانسو دیآگاه باش

 یو زمان جلسه طوالن شتریکه هرچه تعداد سواالت ب دیو بدان  دیلحاظ آزرده خاطر نشو نیگرانه دارند و از ا

با  یمباحث تجار ،یدر موارد یاست. حت شتریتان ب یتر باشد، شانس شما در نائل شدن به اهداف تجار

از الزامات  ،یکه فهم منطق پشت هر مسئله ا رایگردد ز یم هیبش یو ممارست معنو نیتمر کیبه  انیفرانسو

 یکند که برا یم ریآنان به تمرکز بر  اهداف بلند مدت، شما را ناگز لیتما نیباشد. همچن یآنان م یکار

 .دیباش هداشت یآمادگ زینوع تفحصات ن نیبه ا ییپاسخگو

 است،  یمذاکره در حال تکرار نظرات قبل طرف دیکه متوجه شد دیدینقطه رس نیمباحث به ا نیاگر در ح

 ،یبا بر چانه زن دیاز حد بر خر شی. فشار بیکامال منطق یمگر با استدالل ستیممکن ن ینظر و رییکه تغ دیبدان

 دهد. یبه توافق کاهش م دنیو شانس شما را در رس دیآ یناپسند و آزار دهنده به حساب م یا هیرو

 شما  نهیزم نیکنند ودر ا یم یابیتز( ارز ی)تز، آنتیدو قطب  یما در  بحث هاش یمعنو ییها،  توانا یفرانسو

 کیشدن به  لیتبد لیپتانس د،یهست یا یاگر انسان اهل منطق و شفاف ساز  جهیکشند؛ در نت یرا به چالش م

ت برخور دار اس یکمتر تیاز اهم انو تفاوت نظر شما با آن دیرا دار انیفرانسو یخوب برا یتجار کیشر

هستند، اما  دینظرات جد یرایپذ ینظراتتان.  گرچه آنان تا حدود نییمستحکم و تب هیشما به توج ییتا توانا

 کنند. یسخت قبول م یلیخود را خ یفرهنگ یانحراف از  هنجار ها

 سرموقع  یخودتان را برا یلیباشد. البته خ یم 30:3تا  11ساعت  نیجلسه ب یبرگزار یساعت برا نیبهتر

حتما  د،یداشت ریاز آن تاخ شیاگر ب دویآ یبه حساب نم ریتاخ قه،یچرا که تا ده دق دیندازیبه زحت ن ندیرس

 .دیکن هیخود را اعالم  و توج ریتاخ یتلفت

 نیدارند، حتما ا تیشما اهم یها برا خیتار کهیمهم، در صورت یها خیمهلت ها و تار نییدر خصوص تع 

ها  یزمانبند تیمنتظر رعا ادیز یلیوگرنه، خ دیو گوشزد کن یادآوری یرا به طرف مذاکره فرانسو تیاهم

 .دینباش

 یم لیاز سازمان ها کال در ماه اوت تعط یکه برخ یدارد به صورت تیها اهم یفرانسو یبرا یلیخ التیتعط 

تا  هییتابستانه که از اواسط ژو التیحتما تعط ستیبا یم ،یکار یجلسات و سفرها یزمانبند یشوند و برا

 بهار هست را در نظر لیدر اوا کپا دیع التیتعط ه،یاول سپتامبر و دو هفته آخر دسامبر تا هفته اول ژانو
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به  لیساعت در هفته هست، ساعات اضافه کار را تبد 35در فرانسه  یساعات کار کهیی. از آنجادیریبگ

 هستند. التیکنند و در کل عاشق تعط یم یمرخص

 رغمیهمچنان پا برجا در فرانسه هست که عل یول نیرید یمتمرکز از سنت ها یها یریگ میو تصم یذ بازغکا 

که با در نظر گرفتن سلسله مراتب، امکان  دیرابطه آگاه باش نیاز آنها غافل شد و در هم دیوجود استثنا، نبا

 دیید و  معموالتاوجود دار نجامد،ین قراردا یو اجرا یینها میدر جلسه مذاکره، به تصم دنیبه توافق رس نکهیا

محتاط بود چرا که اوال گرفتن بله در جلسه  ستیبا یلحاظ م نیمقام باالتر از الزامات کار هست . به هم

 لیباشد و بهتر است که در جهت تسه ینم دنیرس ییالزاما به توافق نها ،یاصل رندگانیگ میتصم ریمذاکره با غ

از   یول میانجام ده یینها رندگانیه با حضور تصمم گجلس لیتالش را در تشک مامت ،یریگ جهینت عیو تسر

و در جلسه حضور دارد،  ستین اراتیاخت یتمام یکه دارا یدست کم گرفتن طرف مذاکره ا گر،یطرف د

 موثر باشد. یلیاز مقام باالتر خ یینها دییبه گرفتن تا تیتواند در عدم موفق یم

 هاست یجز واجبات فرانسو یردو خوش برخو فاتیتشر تیرعا. 

 نکهیدهد مگر ا یم شنهادیاست و معموال مقام باالتر است که پ جیرا یدست دادن در جلسات مذاکره تجار 

محکم  دینبا یلیقدم شود. البته خ شیخانم پ ستیبا یصورت م نیطرف مذاکره شما خانم باشد، که در ا

 دست را هنگام دست دادن فشار داد.

 حداقل ژست بلند شد را  ای میشود، بهتر است که به احترام از جا بلند شو یوارد جلسه م یکه کس زمان

 .میریبگ

 نکهیکه احتمال ا دیو بدان دیطرف خود را با اسم کوچک صدا نزن د،یبا اسم کوچک خطاب نشد کهینا زمان 

شود و  یستفاده ما .M.,MMe لیاسم فام یهست. معموال عرف هست که  به همراه فتد،کمیب یاتفاق نیچن

ادب  تینشانه رعا Bonjour , Au revoirورود و خروج به آسانسور  یدر زمان ورود و خروج از جلسه و حت

 است.

 با  لیشده اند و تعد حیها  و اهداف در دستور جلسه تصر یکه تمام استراتژ دیدر زمان مذاکره، مطمئن باش

 باشد. یاضافه کردن آن، معمول نم

 اظهار نظر داشته  یآمادگ دیاست و همه با جیتمام حضار را نیدر جلسه،تبادل نظرات ب نیدر خصوص حاضر

 باشند.
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 اتییجز تیاست و رعا یضرور یو گرامر ییو البته فرانسه بدون غلط امال یسیصورتجلسه به زبان انگل میتنظ 

شو و  یم یبررس حتما قیتطب نیاست چرا که ا دهیپسند یدر نگارش، امر کیو ش جیرا یاز جمله شکل ها

 .دیآنها نداشته باش ازخوب را  رشیپذ کینباشد، انتظار  یاگر گزارش شما، مقبول طرف مذاکره فرانسو

 موکول شده  ماتیتصم ریگیو پ دیکن میساعت صورتجلسه را تنظ 24که ظرف  دیکن یپس از اتمام جلسه، سع

. دیحتما آنها را در دستور جلسه بعد وارد کنمانده است،  ینشده باق ی. اگر موارد از صورتجلسه بررسدیباش

و به  دیداشته باش طروحهموارد م یریگیجهت پ یبجاست که چند روز پس از جلسه، تماس تلفن نیهمچن

در ارتباطات  ندیخوشا یارتباطات، امر یریگیو پ یجهت برقرار یشخص یتماس ها یبرقرار یصورت کل

 . دیبعد از آن اصرار نکن ادیخوش نشان نداد، شما هم ز یرو یلیفرانسه است اگر طرف مذاکره خ یتجار

 یشده و طوالن لیتشک یمفصل یباشند و معموال غذا خوردن آنها از قسمت ها یها دلداده غذا م یفرانسو 

توجه داشت که  دیالبته با ستیمعمول ن ریشام، غ ایجلسات مذاکره از رهگذر ناهار  یباشد  لذا برگزا یم

 یپر سر و صدا برا ادینه ز یو بهتر است که رستوران ها ستیکار ن نیا یبرا یمناسب یاکافه ها ج یشلوغ

 یتجار یاست، بحث ها انیکه بحث غذا و شراب در م یکه تا زمان دیکن یکار در نظر گرفته شوند. سع نیا

ورد غذا که در م یقدم شود و در موارد شیمورد پ نیخود در ا یمگر طرف مذاکره فرانسو دیرا شروع نکن

تر شدن  یمیکه باعث گرم شدن و صم دینکن غیدر نهیزم نیاز تبادل نظر در ا د،یصاحب نظر هست یدنیو نوش

 .دیرا هم حتما استفاده کن  Bon Appetiteگردد. یارتباط شما م

 


