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ت
حل
ی
ل بازار کشور هند جهت ورود کاالاهی اریانی
مقــدمه :

در میان نژادها و ملت های بسیاری که با هندوستان رابطه داشته و در تمدن و فرهنگ هند
نفوذ داشته اند ،قدیمی تر و مداوم ترین آنها ایرانی ها بوده اند .روابط ،تعامالت و اشتراکات
فرهنگی ایران و هند ،به بیش از سه هزار سال قبل و مهاجرت آریایی ها باز می گردد.
روابط ایران و شبه قاره هند در قبل از اسالم ،براساس نژاد مشترک ،زبان مشترک و آداب و
رسوم مشترک بوده است .از آن پس ،از دوره روی کارآمدن سلسله گورکانیان در هند تا هنگام
تسلط انگلیسی ها در قرن  91میالدی در این کشور ،زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
نقش برتر را در شبه قاره هند ایفا می کرده است .در دوره پس از استقالل هند  9191تا انقالب
اسالمی نیز ،روابط دو کشور در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشته است.
روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند به طور سنتی با واردات نفت خام ایران گره خورده است.
این کشور سومین بازار نفت ایران محسوب می شود .در سال میالدی گذشته ( ،)3192حجم
روابط تجاری ایران با هند  9151میلیارد ردالر بود که  91میلیارد دالر آن صادرات ایران به هند و
 151میلیارد دالر آن ،واردات از هند بوده است که البته از رقم صادرات ایران حدود  8/9میلیارد
دالر آن مربوط به صادرات نفت ایران به هند بوده است.
عمده ترین کاالهای صادراتی ایران به هند شامل نفت خام ،قراضه های فلزی و سنگهای معدنی،
مواد شیمیایی ارگانیک و غیرارگانیک ،انواع فلزات غیرآهنی ،انواع خشکبار ،تولیدات و

کاالهای شیمیایی ،مواد پالستیکی،کود شیمیایی خام ،قیر معدنی ،قیرنفتی ،تولیدات کائوچویی،
چرم ،انواع سنگ معدنی غیرفلزی ساالمبور (چرم خام) ،حبوبات ،پشـم ،قطعات حمل و نقل،
ذغال سنگ ،انواع آهن و فوالد ،ماشین آالت صنعتی و انواع روغن موتور بوده است.
بیشترین کاالهای وارداتی ایران از هند نیز عبارت بوده اند از فرآورده های نفتی ،ماشین آالت
و تجهیزات نفتی ،انواع تولیدات فلزی مثل آهن و فوالد نیمه پرداخته ،تولیدات دارویی ،برنج
باسماتی ،مواد معدنی عمل آوری شده ،انواع نخ و پارچه ،شکر ،چای ،تولیدات چرمی،
مواد شیمیایی کشا ورزی ارگانیک و غیر ارگانیک ،فلزات آلیاژی ،تولیدات پالستیکی ،انواع
میلگرد ،تولیدات چوبی و کاغذی ،ادویه جات ،قطعات خودرو ،جواهرات ،انواع خشکبار هندی،
تخم کنجد ،انواع الکترود ذغالی ،انواع مفتول ،قهوه ،کنف ،تولیدات آلومینیومی و فلزات
غیرآلیاژی
روابط تجاری ایران و هند در سال های اخیر رو به افزایش بوده است؛ هند اکنون پنجمین

واردکننده کاالهای غیرنفتی ایرانی محسوب می شود .وزیر امورخارجه هند با اشاره به اینکه
بعلت خریدهای زیاد نفتی از ایران تراز تجاری دو کشور به نفع ایران است ،ابراز امیدواری کرده
است که با افزایش صادرات به ایرا ن ،تراز تجاری دو کشور متعادل تر شود که البته این بحث
منطقی نمی باشد زیرا مبلغ خرید نفت از ایران را نمی بایست در ارزیابی و تبادل تجاری دو
کشور گنجاند .درحقیقت رقم صادرات غیرنفتی هندوستان به ایران در سال  3192تقریباً  2برابر
میزان صادرات غیرنفتی ایران به هند می باشد.
هند به طور رسمی فقط تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل را در قبال ایران پذیرفته
است و تاکنون و به تحریم های یک جانبه دیگر کشورها تن نداده است .با این وصف ،پیش بینی

می شود که حجم مبادالت تجاری میان ایران و هند در سالهای آینده نیز همچون سالهای اخیر،
افزایش داشته باشد.
هند از محدود کشورهایی است که تحریم ها بر رابطه اش با ایران تاثیری نداشته است و سرعت
توسعه و وجود جمعیت بیش از یک میلیارد نفری آن که اشتهای پایان ناپذیرش برای انرژی را
سبب شده ،باعث شده است که به راحتی از نفت خام صادرات ایران نگذرد.
در سالهای اخیر ،با توجه به تحریم های بانک ایران ،هند قسمتی از پول نفت ایران را به صورت
روپیه ،واحد پولی هند ،تامین کرده و قسمتی از آن را نیز به صورت اجناس وارداتی به ایران،
پرداخته است .متاسفانه این شیوه پرداخت بسیار ناعادالنه بوده و ایران ضرر بسیار زیادی از
پذیرفتن چنین شیوه پرداختی دیده است.
در طی یکسال گذشته ارزش ارزش روپیه هندوستان از قرار هردالر معادل  91روپیه به هر دالر
معادل  23روپیه رسیده است واین به معنای یک ضرر و زیان بسیار زیاد برای کشور ایران
می باشد.
به هر جهت امیدواریم که با بهبود یافتن روابط ایران با کشورهای اروپای غربی ،شیوه پرداخت
کشور هند به ایران نیز تغییر یابد.

ثبت شرکت رد هند :
ثبت شرکت در هند توسط قانون ثبت شرکت ها در سال  9112تنظیم و کنترل می شود.
قانون ثبت شرکت این امکان را فراهم نموده است که ثبت هرگونه شرکت تجاری ،از جمله
شرکت با مسئولیت محدود عام و شرکت با مسئولیت محدود خاص ،شرکت با مسئولیت
نامحدود ،شرکت های تک نفره ،شرکت به صورت سرمایه گذاری مشترک و شرکت ها و دفاتر
شرکت های خارجی درمحل موردنظر و در هر بخشی از خاک هند بصورت آنالین و آفالین،
پیگیری و به ثبت برسد.
طبق قانون ثبت شرکت ها سال  9112مراحل و مقرراتی وجود دارد که تجار برای ثبت شرکت
می بایست آنها را رعایت نمایند این قوانین و مراحل فوق عبارتند از :
ـ انتخاب یک اسم برای شرکت و به تایید رساندن آن اسم توسط اداره ثبت شرکت ها
ـ تنظیم اساسنامه شرکت و تفاهم نامه انجمن و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها
ـ جزئیات مدیرعامل شرکت ،نامه مهر از اداره ثبت شرکت ها ) (ROCنامه اعالم پذیرش و
پیروی سایر اعضای شرکت از مدیرعامل شرکت
ـ تکمیل فرم شماره  ،98فرم شماره  91وفرم شماره  23که از اداره ثبت شرکت ها و یا از طریق
اینترنت می بایست این فرم ها اخذ شود.
شرایط ذکر شده فقط مختص ثبت یک شرکت هندی می باشد .درصورت تمایل به ثبت شعبه و
یا ثبت یک شرکت خارجی ،اسناد و مدارک بیشتری از ثبت کننده شرکت یا شعبه توسـط اداره

ثبت شرکت ها درخواست خواهد شد .مثل نامه از بانک متقاضی در آن کشور درخصوص گردش
مالی شرکت فوق ،نامه عدم ورشکستگی از بانکهای کشور متقاضی ،ارائه نامه عدم خالف و
بدهی و تعدادی اسناد دیگر.
ساده ترین راه ثبت شرکت در هند ،مراجعه به شرکت های ثبت شرکت در هند می باشد و
پیشنهاد می شود از مراجعه مستقیم و یا سپردن ثبت شرکت به افراد غیرمتخصص محلی جداً
خودداری شود.
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ن گاهی اجمالی هب وضعیت تجاری هند و روابط تجاری اریان و هند
طبق آمارهای موجود  ITCکشور ایران با صادرات  91/129/111هزاردالر که شامل صادرات نفت
و کاالهای غیرنفتی می باشد .هفدهمین کشورصادرکننده به کشور هند و براساس همان منبع
ایران با واردات  1/922/119هزار دالر که صرفاً کاالهای غیرنفتی می باشد .بیستمین بازار هدف
کشور هند می باشد.
براساس آمار و داده های گمرک جمهوری اسالمی ایران کشور هند با واردات 3/998/111
هزاردالر انواع کاالهای غیرنفتی از ایران چهارمین بازار هدف کشور ایران و با صادرات
 9/291/111هزاردالر (طبق آمار  1/922/119 ITCهزاردالر) دومین کشور هدف وارداتی ایران
محسوب میگردد.
طبق آمار (Intrernational Trade Center) ITCکشور هند در سال  3199حدوداً 923
میلیارد دالر ،در سال  3193به میزان  981میلیارد دالر و در سال  3192معادل  922میلیارد دالر
از کشورهای جهان واردات داشته است و براساس همان منبع کشور هند در سال  3199به میزان
 219میلیارد دالر ،در سال  3193به میزان  381/1میلیارد دالر و در سال  3192به میزان 222/1
میلیارد دالر به کشورهای جهان صادرات داشته است.

آمارهای فوق الذکر نشان میدهد که  01کشور مهم هدف صادراتی کشور هند عبارتند از :

)9آمریکا 93-میلیارد دالر

 )3امارات متحده عربی  29میلیارد دالر

 )2چین  92/9میلیارد دالر

 )8هلند  1/3میلیارد دالر

 )9سنگاپور 99/3میلیارد دالر

 )1آلمان  8/9میلیارد دالر

)1هنگ کنگ  92/1میلیارد دالر

 )91ژاپن  1/2میلیارد دالر

) 2عربستان سعودی
 )1انگلیس  91/2میلیارد دالر

)91ایران  1/9میلیارد دالر

بر طبق همان آمار و همان منبع 01 ،کشور عمده صادرکننده به کشور هند عبارتند از :

)9چین  19/2میلیارد دالر
 )3عربستان سعودی  22/2میلیارد دالر
 )2امارات متحده عربی  22میلیارد دالر
 )9سوئیس  39/2میلیارد دالر
 )1آمریکا  33/2میلیارد دالر
 )2عراق  31/3میلیارد دالر
 )1کویت  91/2میلیارد دالر
 )8اندونزی  99/1میلیارد دالر
 )1ونزوئال  99/2میلیارد دالر
 )91قطر  92/9میلیارد دالر

 )31ایران  91میلیارد دالر

به منظور داشتن گزارش و تحلیل کاربردی تر ،واردات کشور هندوستان در فصول شش گانه،
معدن و محصوالت معدنی ،صنعت و محصوالت صنعتی ،شیمیایی و پتروشیمی ،مواد غذایی،
نساجی و صنایع دستی و بخش کشاورزی و همچنین فصول مهم وارداتی در هریک از بخشهای
 2گانه و مقایسه  91فصل مهم کاالهای صادراتی ایران به هند و  91فصل مهم وارداتی هند از
جهان بصورت جداول سه گانه به ترسیم درآمده است و در ادامه به آنالیز و تحلیل هریک از
جداول فوق الذکر می پردازیم.

جدول شماره ()0

جدول شماره ( )9واردات کشور هند در بخش های  2گانه فوق االشاره را به تصویر می کشد
طبق جدول شماره ( )9کشور هند در سال  3192در بخش معدن و محصوالت معدنی میزان
 931/2میلیارد دالر ،در بخش صنعت  19/9میلیارد دالر ،در بخش شیمیایی ،پتروشیمی و
سلولزی میزان 19میلیارد دالر ،در بخش مواد غذایی حدود  93/9میلیارد دالر ،در بخش نساجی
و صنایع دستی حدود  1/1میلیارد دالر و در بخش کشاورزی حدود  1/1میلیارد دالر از سایر
کشورها واردات دارد.
در ستون سوم این جدول میزان صادرات ایران به هند در هر بخش آورده شده است تا میزان
سهم کشور ایران از کل واردات هند در هربخش را بدانیم و در فصل  9و  1این جدول فصل های
وارداتی هند از جهان و فصل های صادراتی ایران به هند آورده شده است.
طبق جدول فوق ،کشور هند بیشترین واردات کاال از سایر کشورها را به ترتیب در بخش های
معدن و محصوالت معدنی ،بخش صنعت و بخش شیمیایی و پتروشیمی و سلولزی را داشته
است .لذا براساس عدد و ارقام ذکر شده در این جدول تجار و صادرکنندگان ایران می توانند به

نیازهای وارداتی اولویت دار کشور هند پی برده و فعالیت های تجاری و اقتصادی خود با کشور
هند را برآن اساس برنامه ریزی نمایند.

جدول شماره ()5

جدول شماره ( )3به بررسی مویرگی واردات کشور هند در هربخش پرداخته است .در این
جدول فصل های وارداتی مهم هربخش با توجه به میزان واردات هر فصل رتبه بندی شده اند.
این جدول به تجار و صادرکنندگان کشورمان این امکان را میدهد تا بتوانند دقیق تر و ریز تر
کاالهای مورد نیاز کشور هند را شناسایی نموده ودر آن راستا فعالیت نمایند.

جدول شماره ()3

در جدول شماره ( )2سعی بر این شده است که یک گام به جلوتر رفته و مهمترین فصل های
وارداتی کشور هند را با توجه به میزان واردات هرفصل از جهان و همچنین مهمترین فصل های
صادراتی ایران به کشور هندوستان را به ترسیم در بیاوریم .از جدول شماره ( )2میتوان نتیجه
گرفت که صادرات ایران به کشور هندوستان چند درصد از نیازهای واقعی وارداتی هند را
تشکیل میدهد و اینکه آیا تجار و صادرکنندگان ایران نیازهای واقعی کاالهای وارداتی هند را به
درستی تشخیص داده اند.
در مقایسه فصل های مهم صادراتی ایران به هند و فصل های مهم وارداتی هند از سایرکشورها
را مشاهده می کنیم که در بسیاری از فصل های وارداتی هند مثل فصل های ( 19طال ،جواهرات
و سنگ های قیمتی)( 89 -راکتورها ،بویلرها و ماشین آالت)( 81-تجهیزات برقی)( 91-چربیها
و روغن های گیاهی و حیوانی)(932-اوره و خاکستر)( 81-کشتی،قایق و انواع شناور) و فصل

 ( 11دستگاههای عکاسی و اپتیک ) یا هیچگونه صادراتی نداشتیم و یا اینکه اگر داشتیم بسیار
ناچیز بوده است که این ناشی از این قضیه می باشد که یا کشور ما در این فصل ها توانمندی
تولید و تامین کاالهای با کیفیت و رقابتی را نداشته و یا اینکه این فصول به درستی از سوی
تجار و صادرکنندگان ایران شناسایی و یا بازاریابی نشده اند .البته دلیل دیگر را می توان تعرفه
بسیارباالی فصل کاالیی ذکر شده و قوانین و مقررات سفت و سخت کشور هند برای تجار ایران
باشد.

جدول شماره ()4

جدول شمـاره ( )9کشورهای مهم صادرکننده به کشور هنـد را نشان میدهد .الزم به ذکر
می باشد ارقام ذکر شده در این جدول مربوط به تمام فصل های کاالیی به جز فصل ( 31انواع
سوخت های معدنی) را شامل می شود.

جدول شماره ()3
میزان واردات هندوسـتان از جهان در گروه بندی های زیر()2132

جهان (هزاردالر)

ایران(هزاردالر)

واردات دارد

صادرات دارد

321/222/242

247212

33/321/113

3/371

11/332/111

3/121/222

مواد غذایی

32/412/234

143

1

نساجی و صنایع دستی

1/314/423

21322

2

کشاورزی

1/477/214

71/131

ردیف

میزان واردات از کل

میزان واردات از

فصولی که هتد از جهان

فصولی که ایران به هتد

گـروه

3

معدن و محصوالت معدنی

2

صنعت

1

شیمیایی ،پتروشیمی و
سلولزی

78-28-27-25تا 81

-79-78-28-27-25
 60تا 69-68-67-64

 74-49تا  82-77تا

-94-90-86-84-49

97

97

29تا  47-44-40تا 48

4

 15-11-4تا 22
 41تا  50-45-43تا
-73

 31-29تا  38-35تا
40
20-19-16
59-56-51-41

1تا  5-3تا  12-10تا

-13-12-9-8-6-3

76-24-23-14

14

جمــــــع کل

*میزان واردات فصل های  31و  11از میزان کل واردات هند کسر گردیده است.

جدول شماره ()2

فصلهای عمده کاالی وارداتی هند از جهان در گروه بندیهای زیر
معدن و

شیمیایی،

(ارزش به

مواد

(ارزش به

نساجی و

(ارزش به

هزاردالر)

غذایی

هزاردالر)

صنایع دستی

هزاردالر)

74

37/227/292

23

15/243/285

23

81/565/919

2

2/281/444

31

11/003/570

12

660/431

71

29/749/047

13

9/281/085

22

13/639/730

7

1/857/833

32

467/245

13

636/175

31

7/866/255

13

6/867/499

22

7/484/201

3

471/539

22

333/479

14

631/013

73

7/158/533

41

3/885/303

27

5/541/754

21

306/279

37

209/961

43

501/328

72

4/299/912

17

3/715/623

21

4/247/321

32

204/796

23

118/688

11

467/245

77

2/052/024

44

2/707/640

21

3/708/709

34

10/84/718

47

2/277/893

22

3/081/640

11

1/957/555

24

2/879/299

12

1/450/266

21

808/969

42

1/284/959

21

648/753

صنعت

(ارزش به
هزاردالر)

پتروشیمی

(ارزش هزاردالر)

و سلولزی

محصوالت
معدنی

(ارزش به
هزاردالر)

کشاورزی

جدول شماره ()1
فصل های مهم صادراتی ایران به کشور هنـد

فصل های مهم وارداتی کشور هنـد از جهان

(ارزش به هزاردالر)

(ارزش به دالر)

ردیف

فصل

موضوع

میزان صادرات

فصل

موضوع

مبلغ به هزاردالر

3

22

سوخت های معدني

8/101/188

22

سوخت های معدني

184/194/009

2

13

کودها

673/279

23

جواهرات،سنگهای قيمتي

76/499/912

1

23

محصوالت شيميایي آلي

525/005

74

4

27

محصوالت شيميایي غيرآلي

242/186

71

1

13

2

17

ميوه های خوراکي

پالستيک و محصوالت ساخته

راکتوراتمي،ماشين آالت و
بویلرها
تجهيزات برقي
والکترونيکي

31/945/683
29/690/257

86/807

23

محصوالت شيميایي آلي

17/970/213

69/304

22

آهن و استيل

11/063/049

2

22

آهن و استيل

198/534

13

7

17

محصوالت گوناگون شيميایي

62/453

31

شده از

پالستيک و محصوالت
پالستيکي
چربيها و روغنهای گياهي و
حيواني

10/118/914
9/984/673

3

77

هواپيما،فضاپيما و قطعات مربوطه

33/246

22

اوره و خاکستر

9/819/956

31

21

نمک،گوگرد ،سنگ،سيمان

18/414

73

کشتي،قایق و انواع شناور

8/485/222

33

43

پوست خام

17/189

31

32

13

قهوه،چای و ادویه

8/592

13

دستگاههای عکاسي و
اپتيک
انواع کود

6/004/946
7/672/789

سایر فصول مهم وارداتی هند از جهان ()2131

(ارقام به هزار دالر)

فصل 27

محصوالت شیمیایی غیرارگانیک و فلزات رنگی

159115291

فصل 72

خودرو به غیر از لوکوموتیو

951895812

فصل 17

محصوالت گوناگون شیمیایی

258925911

فصل 21

محصوالت از آهن و استیل

251135392

فصل 41

کائوچو و محصوالت ساخته شده از

259195983

فصل 22

آلومینیوم و مصنوعات از

259115221

فصل 24

مس و محصوالت ساخته شده از

358915218

فصل 44

چوب و محصوالت ساخته شده از

352815112

فصل 77

هواپیما ،فضاپیما و قطعات مربوطه

351225121

فصل 21

نمک ،سولفور ،سنگ ،سیمان

352115192

فصل 47

کاغذ و مقـوا

352125123

رقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور
فصل 22

سوخت های معدني

رقبـا

عربستان -عراق -کویت -ونزوئال -امارات متحده عربي -نيجریه -قطر

رتبه ایران

هشتم

فصل 13

انواع کودها

رقبا

چين -عمان -عربستان سعودی -روسيه -آمریکا -کانادا-اسرائيل-اردن -اندونزی

رتبه ایران

دوم

فصل 23

شيميایي آلي

رقبا

چين -سنگاپور-کره جنوبي -عربستان سعودی -آمریکا -آلمان -کویت-چين تایپه

رتبه ایران

نهم

فصل 27

محصوالت شيميایي غيرآلي -فلزات قيمتي

رقبا

مراکش-چين -استراليا-آمریکا-عربستان سعودی-قطر-اوکراین-آلمان-کره جنوبي

رتبه ایران

ششم

فصل 13

پالستيک و محصوالت پالستيکي

رقبا

چين -کره جنوبي-آمریکا -عربستان سعودی -آلمان -چين تایپه -تایلند-سنگاپور-ژاپن -قطر

رتبه ایران

هیجدهم

فصل 17

ميوه های خوراکي

رقبا

آمریکا -ساحل عاج-تانزانيا -افغانستان -گينه بيسائو-استراليا -پاکستان -چين-بنين
بنگالدش -غنا

رتبه ایران

دوازدهم

فصل 22

آهن و استيل

رقبا

ژاپن -کره جنوبي-چين -آفریقای جنوبي-آلمان-آمریکا-امارات متحده عربي -انگليس-
روسيه -اوکراین-

رتبه ایران

بیست و پنجم

فصل 17

محصوالت گوناگون شيميایي

رقبا

آمریکا-چين-آلمان -ژاپن-سنگاپور-مالزی-فرانسه-اندونزی-کره جنوبي-عربستان سعودی-

رتبه ایران

شانزدهم

رقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور
فصل 77

فضاپيما-هواپيما و قطعات

رقبـا

آمریکا-آلمان -فرانسه -کانادا -مالزی -انگليس -برزیل -روسيه -سنگاپور

رتبه ایران

پانزدهم

فصل 21

نمک-سولفور-سنگ-سيمان

رقبا

اردن -امارات متحده عربي -مصر-مراکش-روسيه-ایتاليا-پرو -عمان-توگو -چين-ترکيه

رتبه ایران

بیست و سوم

فصل 43

پوست خام

رقبا

ایتاليا-عربستان سعودی -آرژانتين -چين -پاکستان -تایلند -برزیل-نيوزیلند -اسپانيا

رتبه ایران

هفدهم

فصل 3

قهوه -چای و ادویه

رقبا

ویتنام-سریالنکا -اندونزی -نپال -ماداگاسکار -تانزانيا -کنيا -اوگاندا -افغانستان

رتبه ایران

یازدهم

هب هند هچ صارد کنیم؟
علیرغم اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری ایران از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی ،کشور هندوستان به دلیل
داشتن روابط دیرینه -سیاسی و تجاری مطلوب با ایران ،روابط تجاری خود با ایران را همچنان در سطح مطلوبی
نگهداشته است .بطوریکه در سال  3192حدود  1/1میلیارد دالر به ایران صادرات داشته و  3/1میلیارد دالر انواع
کاالهای غیرنفتی را از ایران وارد نموده است.کاالهایی را که ایران طی سال های گذشته به کشور هندوستان صادرات
نموده عبارتند از:

-9انواع کودها
 -3انواع محصوالت معدنی ،مثل انواع سنگ بصورت فرآوری شده و کوپ ( بجز سنگ گرانیت) سیمان ،سولفور و ...
 -2محصوالت شیمیایی آلی
 -9محصوالت شیمیایی غیرآلی
 -1انواع سوخت های معدنی مثل نفت و قیر
 -2محصوالت و فرآورده های پتروشیمی مثل انواع گرانول ،پارافین ،فوتس اویل ،وازلین و غیره
 -1انواع خشکبار مثل پسته ،بادام ،خرما ،انجیر
 -8انواع پوست خام ،روده و ساالمبور
-1انواع محصوالت پالستیکی
 -91انواع گیاهان دارویی مثل  :زعفران و زیره

لیکن با توجه به نیازهای وارداتی هند از سایر کشور و در صورت رفع بعضی از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای با کشور
هند که ناشی از عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و بعضاً تحریم ها می باشد ،تجار ایرانی قادر خواهند بود
سایر محصوالت تولید شده در ایران را که در اقالم باال ذکر نشده اند را به کشور هندوستان صادر نمایند.

این محصوالت عبارتند ا ز:

 -9انواع محصوالت نساجی مثل پتو ،پرده و تشک .این محصوالت در گذشته به مقدار زیاد به کشور هند صادر می شده
است.
 -3انواع لوازم خانگی پالستیکی مثل ظرف و ظروف ،این محصوالت نیز در گذشته به طور مستمر به هندوستان صادر
می شده است.
 -2لوازم آرایشی و بهداشتی مثل انواع شامپو ،کرم دست و صورت ،مایع دستشویی و ظرفشویی و ضدعفوی کننده ها
 -9انواع میوه های خشک بسته بندی شده
 -1انواع کفشهای ورزشی و اسپرت .درگذشته دور صادرات انواع کفش ورزشی ایرانی با برند  Adiosجایگاه ویژه ای
در بازار هند داشت.
 -2انواع حبوبات مثل نخود ،عدس ،لوبیا و غیره
 -1انواع محصوالت ساخته شده از مس
 -8انواع محصوالت ساخته شده از آلومینیوم
 -1انواع فرش ماشینی و انواع موکت و زیرانداز
 -91انواع  DVDهای خام .کشور هندوستان به دلیل استفاده میلیونی از انواع  DVDدر سال جهت تکثیر فیلم های
تولید شده هندی ،بازار بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان  DVDدر ایران می باشد.
 -99انواع شیلنگ ،پالستیک کشاورزی
 -93ظروف چینی ،پرسلین و بُن چاینا

راه کاراهی پیشنهادی جهت توسعه ورود
کاالاهی اریان هب کشور هند

جهت توسعه میزان صادرات کاالهای ایرانی به کشور هنـد و جامع عمل پوشاندن به صـادرات کاالهای
پیشنهادی در بخش« به هندوستان چه صادرکنیم؟» همت و عزم مسئولین و مقامات بخش اقتصادی کشور
جهت دستیابی به راهکارهای زیر را می طلبد :

 -1مذاکره مستمر با مقامات تجاری -اقتصادی هندوستان جهت کاهش تعرفه های بسیارباالی کشور هند بر
روی بعضی از محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی ایران مثل انواع خشکبار ،زعفران ،محصوالت صنعتی و
نساجی .کشور هند تعرفه ورود انواع خشکبار و زعفـران از کشور افغانستان را صفر قرارداده است درحالیکه
به خوبی می دانیم افغانستان جایگاهی در صادرات خشکبار و زعفران در جهان ندارد و این قضیه تجار ایران را
مجبور نموده است که محصوالت خود را بصورت فله به افغانستان برده و پس از بسته بندی به نام کشور
افغانستان به کشور هند صادر نمایند.
 -2برگزاری نمایشگاههای تخصصی ایران در بمبئی ،کلکته ،دهلی و مدراس و حیدرآباد ،معموالً تجار و شرکت
های ایرانی به صورت گروههای  1یا  2تایی در نمایشگاههای هندوستان شرکت می کنند .این شیوه ی شرکت
در نمایشگاههای هند ،نمایش توانمندی های کاالهای صادراتی کشور عزیزمان را امکان پذیر نمی سازد.
 -3ایجاد فروشگاههای زنجیره ای درهند جهت عرضه محصوالت تولید شده ایران ،ایجاد چنین فروشگاههایی
فقط توسط سازمان اتکا ،بنیاد مستضعفان و شهرداری های کشور که توان مالی -مدیریتی بسیار باالیی در این

زمینه دارند امکانپذیر می باشد و بخش خصوصی ما در حال حاضر نه توان انجام چنین کاری و نه انگیزه الزم
در این زمینه را دارد.
 -4اعزام مستمر هیات های بازاریابی توانمند ایرانی به استانهای دوردست و پرجمعیت هند مثل بنگال غربی،
گجرات ،تامیل نادو و استان کِرال .هیات های ایرانی معموالً و بصورت تکراری فقط به دهلی نو و بمبئی اعزام
می شوند.
 -5ایجاد شرکت های مشترک ایرانی – هندی
 -6انجام گسترده تبلیغات ایرانی در نشریات هندی و بیلبوردها در فاز اول و در فاز دوم تبلیغات کاالها و
محصوالت ایرانی در سینماهای هند ،در شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای هندوستان که بیش از یک میلیارد
نفر بیننده دارد .شروع اولیه این پروژه می بایست با حمایت دولت جمهوری اسالمی انجام پذیرد.

دکتر حسین بامیـری
سازمان توسعه تجارت ایران
آبان 0333

