ﭼﮕـﻮﻧﻪ از ﺳـﺎﯾﺖ  Alibabaﺧﺮﯾـﺪ
ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  Alibabaﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ؟  Alibabaﯾﮏ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮب
دارد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش ،و
روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﯾﮏ روش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Paypalﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﭙﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ واردات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ
را دارﯾﺪ  ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از
ﮔﻤﺮک و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ را آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ اول
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت
(۱ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی  Alibabaاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ Alibaba
ﺑﺮوﯾﺪ و وارد ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺑﺮوﯾﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی روی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

_ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ از  Alibabaرا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
_ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت را از
وب ﺳﺎﯾﺖ اداره ی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
“ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر” ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﯿﺪ.

 (۲ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل :
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت در  Alibabaوﺟﻮد دارد .اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﯾﻦ راه وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت
در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﻪ “ﻣﺤﺼﻮﻻت” را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی
ﮐﺸﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و روی دﮐﻤﻪ “ﺟﺴﺘﺠﻮ” ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

_ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .روی ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ
زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

 (۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮل و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران ﻣﻮرد را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد
را در ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

_ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای “ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از
 500،000ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﮏ ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدان” و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﻧﮓ
ﺧﺎص ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
_ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 (۴ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ »ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« را در ﮐﻨﺎر ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

_ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎن اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
_ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪأ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۵ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ )(RFQ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ

را ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ

را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Submit RFQﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را در
ﻓﻀﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

_ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
_ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎم ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و روش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ
 RFQﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

_ ﺑﺮرﺳﯽ  A & Vﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ  Alibabaو ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
_ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ Alibaba
ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد .
_ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (۷در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس را ﮐﻪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ  Alibabaو ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی در
 Googleﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

_ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﺟﯿﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﺎﻫﻮ را اراﺋﻪ داده اﻧﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 (۸ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
 Alibabaﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﺒﺎر در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ،زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺴﺖ.

_ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ اﻧﺒﺎر ﻧﺪارد
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ  Alibabaاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﮔﻤﺮک را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

 (۱ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮم ﭘﯿﺎم را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ “ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه” ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم
را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

_ ﺧﺮﯾﺪ از  Alibabaﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺪون ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی
دﺳﺘﻮری ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ
 Googleﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

 (۲ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش
) (MOQرا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ.

_ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ »آﯾﺎ  MOQﻣﻮﺟﻮد
در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای  500واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش  400واﺣﺪ
را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟!
_ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ“ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟” اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدی اﺿﺎﻓﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۳ﻗﯿﻤﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه  FOBﯾﺎ Free On Board
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ
را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

_ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ  3-2دﻻر ) (.U.Sدر واﺣﺪ  FOBاﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  FOBدﻗﯿﻖ ﺗﺮ را در  400واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ،
 CA، USAارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟ ”
_ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
 Alibabaﺑﻪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺮای دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ارز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ
اﺑﺰار ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
/http://www.xe.com/currencyconverter

(۴ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ و روش ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻤﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ و روش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد ارزﻫﺎ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ.

_ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ“ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
 2دﻻر ) (.U.Sدر واﺣﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ” .

 (۵در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ از آن
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ در
ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺰاران واﺣﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

_ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ“ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ”

(۶روی دﮐﻤﻪ »ارﺳﺎل« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎدر ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ ،آن را دوﺑﺎره ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ »ارﺳﺎل« ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎدر ارﺳﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ.

_ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺎم را دوﺑﺎره ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
دوﺑﺎره ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ،ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل آن را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آن را در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (Google Docsذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻣﻦ

 (۱از ﯾﮏ روش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Paypalاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  Paypalو اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از
 20،000دﻻر )) (.U.Sﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ(.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ  Alibabaاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﻮه را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
_ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭼﯿﻦ،
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺗﺎﯾﻮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
_ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺘﺮن ﯾﻮﻧﯿﻮن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
 (۲ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  Alibabaﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﯾﺪ ،از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Alibabaوارد
ﺷﻮد و از ﺻﻔﺤﻪ  Logisticsﺧﻮد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

_ وﻇﺎﯾﻒ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
در ﮐﺸﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر
ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.

_ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ
ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
https://www.dutycalculator.com

 (۳ﯾﮏ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎر در اﯾﺮان

اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮک ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺘﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ روز ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرت ﻫﺎی
اﺟﺎره ای را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎر را ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮد .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ در ﮔﻤﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﺧﯿﺼﮑﺎران رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده

واردات ﮐﺎﻻ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎری
ﺑﻮده و از
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ ﻟﻄﻔﺎ از ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

(۴آﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺧﻮد از ﭼﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
) اﻟﺒﺘﻪ از رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ ﭼﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ( ﭼﻮن 99
درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد
در ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری رو در اراﺋﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ رو ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ دارای ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺎز اﻣﮑﺎن رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﭘﺲ وﺳﻮاس
ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ  ،درﯾﺎﯾﯽ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ

 .ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
اﯾﺮان از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن در ﭼﯿﻦ)ﺷﻨﮋن( اﻣﮑﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﭼﯿﻦ ﻟﻄﻔﺎ
از ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

(۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آﮔﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  Alibabaﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
_ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻻ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺿﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻪ ،اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
_ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

(۶اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎرک دار از ﻃﺮﯾﻖ Alibaba
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎرک داری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Alibabaﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ
و دوﺑـﺎره آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿـﺪ  ،ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﺎرک دار را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

_ در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺪار از ﻃﺮﯾﻖ  Alibabaو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻی
ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی  Alibabaارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﭙﺮده ﮔﺬارده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ.

