ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی را از ﭼﯿﻦ وارد ﮐﻨﯿﻢ
؟

وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ،ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
اﯾﺪه و ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺎرت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺮان  ،اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارد
ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ وارد

اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ رﯾﻞ ﺧﻂ راه آﻫﻦ
ﻟﻮازم ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻓﻠﺰات و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮﻻد
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺴﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸﺒﺎف و ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﺗﺠﯿﻬﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وﺟﻮد
درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وارد ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
دارد.
ﺟﺪا از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در
ﻗﺪم اول ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در واردات ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ در واردات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،در ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ

داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺗﺠﺎرت،
داﺷﺘﻨﺪ وﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
داﺷﺖ.
ﻋﻤﻼ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص و وﯾﮋه را در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از ﭼﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﯾﺪ.
او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮔﻤﺮک و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﭘﺮدازان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزار در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ در
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی
ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ و اﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﺻﯽ را در ﻫﺮ زﻣﺎن
وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و واردات

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﺳﻮدآوری را ﺑﺪﺳﺖ اورﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

