ﮔزارش ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﻣزﯾت دار ﺟﮭت ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن
ﻣرور رواﺑط ﺗﺟﺎری دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﯾران و ﭼﯾن :
ﺟدول زﯾر روﻧد رواﺑط ﺗﺟﺎری دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﯾران و ﭼﯾن را ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﮔﻣرک ﭼﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﺳﺎل
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ﻣﺟﻣوع ﺗﺟﺎرت دوﺟﺎﻧﺑﮫ
20.8
21.2
29.4
45.1
36.4
39.4
51.9
18.1

ﺻﺎدرات
ﺑﮫ ﭼﯾن
19.6
13.2
18.2
30.3
24.9
25.4
27.5
8.7

واردات از
ﭼﯾن
8.2
7.9
11.1
14.8
15.6
14
24.3
9.2

ﺗراز ﺗﺟﺎری
11.4
5.3
7.1
15.5
9.3
11.4
3.2
-0.5

ﻧﺳﺑت ﺻﺎدرات
ﺑﮫ واردات
239.0244
167.0886
163.964
204.7297
159.6154
181.4286
113.1687
94.56522

ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺟدول ﺷﻣﺎره) (1ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾن اﯾران و ﭼﯾن در ﺳﺎﻟﮭﺎی  2008و  2009در
ﺣدود  21ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑوده اﺳت .در ﺳﺎﻟﮭﺎی  2011و  2014ﺷﺎھد ﺟﮭش ﺷدﯾد ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن دو ﮐﺷور
ھﺳﺗﯾم  .ﺟﮭش ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﺳﺎل  2011ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﺻﺎدرات اﯾران ﺑﮫ
ﭼﯾن ﺑوده و ﺗراز ﺗﺟﺎری در اﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ رﮐورد ﺟدﯾدی رﺳﯾد  .در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﮭش ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾن اﯾران
و ﭼﯾن در ﺳﺎل  2014ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺗﺎﺛر از اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﺻﺎدرات ﭼﯾن ﺑﮫ اﯾران ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﻧﺳﺑت
ﺻﺎدرات ﺑﮫ واردات و ﻣﻘدار ﺗراز ﺗﺟﺎری در ﺳﺎل  2014ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان در ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ 2008-2014
ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓت .ﺟﮭش ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن در  2011ﻧﺎﺷﯽ از اﻓزاﯾش  10.7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﺻﺎدرات ﻧﻔت
اﯾران ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺳﺎل  2010و  2011ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧﺎم اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن ﺑﺗرﺗﯾب ﺑراﺑر
 12.1و  21.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑود .ﺑﺎ وﺟود اﻓزاﯾش  31.7درﺻدی ﺗﺟﺎرت دوﺟﺎﻧﺑﮫ اﯾران و ﭼﯾن در ﺳﺎل
 2014ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ،2013در ﺷش ﻣﺎھﮫ اول  2015ﺷﺎھد اﻓت ﺷدﯾد) (%32.7ﺗﺟﺎرت دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن دو
ﮐﺷور ھﺳﺗﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎھش ﻣﻌﻠول ﮐﺎھش ﺻﺎدرات اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن) ( % 44.1و ﮐﺎھش ﺻﺎدرات ﭼﯾن
ﺑﮫ اﯾران) (%16.3ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﺎھش اﺧﯾر ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن ﻗﯾﻣت ﻧﻔت و ﺳﺎﯾر ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن ﺑوده اﺳت.
اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن:

1

در ﺳﺎل  2014اﯾران  20.7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻧﻔت ﺧﺎم ﺑﮫ ﭼﯾن ﺻﺎدر ﻧﻣود .اﮔرﻧﻔت را از ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدرات
در ﺳﺎل  2014ﮐﺳر ﮐﻧﯾم ،ﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻧﻔﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن در ﺳﺎل  2014ﺑراﺑر  6.8ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
ﺧواھد ﺑود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺷﻣول ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ دو رﻗﻣﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑﯾش از
 91درﺻد ﺻﺎدرات اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن را ﺑﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد:
ﺷﻣﺎره ﺗﻌرﻓﮫ
39
26
29
25
74
76

ﺷرح ﺗﻌرﻓﮫ
ﻣواد ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ و اﺷﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
از اﯾن ﻣواد
ﺳﻧﮓ ﻓﻠز،ﺟوش و ﺧﺎﮐﺳﺗر
ﻣﺣﺻوﻻت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ آﻟﯽ
ﻧﻣﮏ،ﮔوﮔرد،ﺧﺎک،ﺳﻧﮓ،ﮔﭻ،آھﮏ
و ﺳﯾﻣﺎن
ﻣس و ﻣﺻﻧوﻋﺎت از ﻣس
آﻟوﻣﯾﻧﯾوم و ﻣﺻﻧوﻋﺎت از
آﻟوﻣﯾﻧﯾوم

ارزش )دﻻر(

ﺳﮭم از ﮐل ﺻﺎدرات
ﻏﯾر ﻧﻔﺗﯽ ﺑﮫ
ﭼﯾن)(%

 2.4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر

35.3

 2.1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
 1.4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر

31
21

 297ﻣﯾﻠﯾون دﻻر

4.3

 18ﻣﯾﻠﯾون دﻻر

0.2

 7.5ﻣﯾﻠﯾون دﻻر

0.1

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺗون ﺳﮭم ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﮫ ردﯾف ﺗﻌرﻓﮫ ﺷﻣﺎره  26 ، 39و 29
ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾش از  87درﺻد ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ دادھﺎی ﻓوق ﻧﺷﺎن ﻧﯾدھﻧد
ﮐﮫ ﺗﻧوع ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن ﺑﻌﻧوان دوﻣﯾن ﺑﺎزارﺟﮭﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻌﻠول
ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓزاﯾش ﺗﻧوع ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﺗرﮐﯾب ﺻﺎدارﺗﯽ ﮐﺷور ﺷده
اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾن ﺑﻌﻧوان دوﻣﯾن ﺑﺎزار ﺧرﯾد از ﻧظر ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد و
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺗﺟﺎری ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﯾران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﻗت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻗطﻌﺎ
اﻓزاﯾش ﺗﻧوع ﺻﺎدراﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭼﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت ﺗوﻟﯾدات اﯾراﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد
داﺷت ،ھﻣﭼﻧﯾن زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓراھم ﺷود .ھم اﮐﻧون در ﺑﺧش ﺻﺎدرات ﻣﺣﺻوﻻت
ﮔﯾﺎھﯽ و داﻣﯽ ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻗواﻧﯾن ﺳﺧت ﮔﯾراﻧﮫ ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺻﺎدرات اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﭼﯾن
ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣزﯾت ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ اﺟﺎزه ورود اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت از اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷود.
ﺻدور اﯾن اﺟﺎزه ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﺎﻟﮭﺎ طول ﮐﺷﯾده اﺳت .ﻣرﺟﻊ اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺷﮑل در ﭼﯾن
وزارت ﻧظﺎرت ﺑر ﮐﯾﻔﯾت،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﯾن ) (AQSIQﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
روش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣزﯾت دار اﯾراﻧﯽ ﺑرای ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن:
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣزﯾت دار اﯾراﻧﯽ ﺑرای ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن ﭼﻧد ﻣرﺟﻊ وﺟود دارد:
 -1ﺗﺣﻠﯾل ﺗرﮐﯾب ﻓﻌﻠﯽ واردات ﭼﯾن
2

 -2ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات در ﺑﺎزار ﻋواﻣل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف در ﭼﯾن و ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻼﯾﻖ ﺧرﯾداران
 -3ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن
 -3ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣزﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﺻﺎدرات ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﺑل ﺻدور اﯾراﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزار ﭼﯾن .اﯾن
روش ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣزﯾت دار اﺳت وﻟﯽ زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و اطﻼﻋﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ و وﺿﻌﯾت ﺑﺎزار ﻣﺻرف و ﺗوﻟﯾد در ﭼﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓراھم ﺑﺎﺷد.
 -4روش دﯾﮕر ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب وارداﺗﯽ ﭼﯾن و ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻟص واردات ﭼﯾن در ﺣوزه ھﺎی
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت .اﯾن روش ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯾت ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف و ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺻول
اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﻔﺎوت ﺳطﺢ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﭼﯾن و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر ﻣزﯾت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد.
 -5روش دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ اﺳت ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ اﯾران ﻗرار
دارﻧد و از ﻧظر ﺳطﺢ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾران ﻧدارﻧد و دارای ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺟﺎرت آزاد ﺑﺎ ﭼﯾن
ﻧﯾز ﻧﯾﺳﺗﻧد .در اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ و اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی را ﺑرای
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.
ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺎﻻھﺎی ﻣزﯾت دار ﺑرای ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن در اﯾن ﮔزارش از ﺗرﮐﯾب روﺷﮭﺎی
ﺷﻣﺎره  3،2،1و 5اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﺑر اﺳﺎس ﺑررﺳﯾﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻻھﺎی ﻣزﯾت دار اﯾران ﺑرای
ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣود:
ﺷﻣﺎره ﺗﻌرﻓﮫ

ﺷرح ﮐﺎﻻ

2515
2603
2607
2601
2608
2602
2604

ﺳﻧﮕﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﺳﻧﮓ ﻣس و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره
ﺳﻧﮓ و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره روی
ﺳﻧﮓ آھن و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره
ﺳﻧﮓ ﺳرب و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره
ﺳﻧﮓ ﻣﻧﮕﻧز و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره
ﺳﻧﮓ ﻧﯾﮑل و ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره

2804

ھﯾدروژن ﻣﺎﯾﻊ و ﺳﺎﯾر ﮔﺎزھﺎی
ﮐﻣﯾﺎب

واردات ﭼﯾن از ﺟﮭﺎن
)ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر(
1.7
21.8
2.2
94.3
1.5
2.7
4.5
2.5

ھر ﭼﻧد ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯾن آﻻت در ﮔروه ﺗﻌرﻓﮫ ای  84ﺳﮭم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺻﺎدرات ﭼﯾن دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل واردات ﻣــــــــــﺎﺷﯾن آﻻت ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎی وارداﺗﯽ ﭼﯾن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد و در ﺳﺎل
 2014ﻗرﯾب  180ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر از ﻣﺟﻣوع  1950ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر واردات ﭼﯾن را ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺗﺷﮑﯾل
داد.ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ ﺳﮭــــــــــم ﻣــــــــــﺎﺷﯾن آﻻت در واردات ﭼﯾن ﺑﯾش از  9درﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻧوع اﯾن ﺑﺧش
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾران از ﻧظر ﻣﺳﺎﻓت دورﺗر اﺳت در ﺳﺎل 2014
3

واردات ﭼﯾن از ﺟﮭﺎن
ﺷرح ﮐﺎﻻ
ﺷﻣﺎره ﺗﻌرﻓﮫ
)ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر(
ﻗرﯾب  180ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺑﮫ ﭼﯾن ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوان ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی در
اﯾران  ،اﯾن ﺣوزه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﭼﯾن ﺑﺎﺷد.
ﻟﺑـــــــــﺎس و ﻣــــــﺗﻔرﻋﺎت
5.6
6103،6105،6104،6115،6110،6109
ﻟﺑﺎس ﺑرای ﻣردان و ﺑﺎﻧوان
6204،6203،6205،6206،6211
ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺣت ﺗﻌرﻓﮫ ﺷﻣﺎره  85ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان واردات ﭼﯾن را ﺑﺎ رﻗم 425
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﺗﻧوع ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﺣت اﯾن ﺗﻌرﻓﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت و ﻟزوﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺣﺻوﻻت
ﺗوﻟﯾدی ﺗﺣت آن ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﯾران ﺗوان ﺗوﻟﯾد آن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ در ﺳﺎل
 2014ﺗﺣت ﺗﻌرﻓﮫ  85ﺑﯾش از  99ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﭼﯾن ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﺳت .ﻟذا اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻل از ﺗوان ﺗوﻟﯾد داﺧﻠﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﺷود.
10.8
 5205و 5201
ﻧﺦ ﭘﻧﺑﮫ و ﭘﻧﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﻧﺷده
8.3
7304،7308،7326،7318
ﻣﺣﺻوﻻت از آھن و ﻓوﻻد
11.0
7404
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣس
25.6
4703
ﻣس ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده وآﻟﯾﺎژ ﻣس
ﻓوﯾل ﻣس ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر
2.8
7410
ﺿﺧﺎﻣت  0.15ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر
1.2
7408
ﺳﯾم ﻣﺳﯽ
2.4
5101
ﭘﺷم ﺷﺎﻧﮫ ﻧﺷده
اﻧواع ﻣﺣﺻوﻻت از ردﯾف
3.1
5502،5509،5504،5512،5503
اﻟﯾﺎف ﻣﺻﻧوﻋﯽ
ﻋﺻﺎره ھﺎی دﺑﺎﻏﯽ ﯾﺎ
4.4
3210،3208،3206،3204،3214
رﻧﮕرزی،ﺗﺎﻧن ھﺎ و ﻣواد
رﻧﮕﯽ
ﮐﺎﺋوﭼوی ﻣﺻﻧوﻋﯽ از
4.0
4002
روﻏن
ﭘوﺳت ﺧﺎم)ﻏﯾر از ﭘوﺳﺗﮭﺎی
8.2
4102،4101،4107،4104
ﻧرم(و ﭼرم
ھﯾدروﮐرﯾن ھﺎی ﻏﯾر
7.1
2901
ﺣﻠﻘوی
21.7
2902
ھﯾدرو ﮐرﺑن ھﺎی ﺣﻠﻘوی
ﻗطﻌﺎت و اﺟزای وﺳﺎﯾل
27.4
8703
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻏﯾر رﯾﻠﯽ
اﺷﯾﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﭼرم ﺣﯾواﻧﺎت
2.1
4203،4202
ﭘوﺳﺗﮭﺎی ﻧرم طﺑﯾﻌﯽ و ﺑدﻟﯽ و اﺷﯾﺎی از
1.3
4302،4301
آﻧﮭﺎ
5704،5703،5702،5701
ﻓرش و ﮐﻔﭘوش
0.2
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺻﺎدرات ﻓرش دﺳت ﺑﺎف و
4

ﺷرح ﮐﺎﻻ

واردات ﭼﯾن از ﺟﮭﺎن
)ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر(

 39.2،3901و ﺳﺎﯾر

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و اﺷﯾﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده از آن

75.2

ﺳﮭم ﺗﻌرﻓﮫ ﮔروه  90در واردات ﭼﯾن ﺑﯾش از  5درﺻد اﺳت و
ﺻﺎدرات ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﯾندر اﯾن ﺗﻌرﻓﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2010ﻓﻘط  3.7ﻣﯾﻠﯾون

آﻻت و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
اﭘﺗﯾﮏ،ﺳﻧﺟش و ﮐﻧﺗرل

106

ﺷﻣﺎره ﺗﻌرﻓﮫ
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ از اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻓرش ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﮑﺎر
ﮔﯾری ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾدﺗر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ و طراﺣﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎزار ﺑﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮭﺗری در ﭼﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

9031،9013

دﻻر ﺑوده در ﺳﺎل  2014ﺑﮫ ﺑﯾش از  16ﻣﯾﻠﯾون دﻻر رﺳﯾده اﺳت.

در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣﺻوﻻت و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ،ﺑﯾﺳﮑوﯾت ،ﺷﮑﻼت ،ﭼﺎی ﺳﯾﺎه،زﻋﻔران،ﭘﺳﺗﮫ،ﻋﺳل و
ﻣﺣﺻوﻻت ﻟﺑﻧﯽ ﻧﯾز زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺎدرات ﺧوﺑﯽ وﺟود دارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻﺎدرات
ﻣﺣﺻوﻻت ﮔﯾﺎھﯽ و داﻣﯽ و ﻟﺑﻧﯽ ﻗﺑل از ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣل ﺷود .ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﭼﯾن ورود اﯾن ﮔروه
ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﭼﯾن از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ رﯾﺳﮏ آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣوﺻوف در آن ﮐﺷورھﺎ در ﺣد
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑوده ﺑﺎﺷد و در ﻓﮭرﺳت ﮐﺷورھﺎی ﻣﺟﺎز ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﭼﯾن درج ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
اﯾن ﻓﮭرﺳت وارد ﻧﺷده اﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣراﺣل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ را طﯽ ﮐﻧﻧد .ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﺑﺎ اراﺋﮫ
درﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﮐﺷور ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑﮫ  AQSIQآﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس ﺑر اﺳﺎس درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﺷده ﯾﮏ
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد .ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﺷده ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﭼﯾﻧﯽ از ﻣﻧﺎطﻖ و واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی در ﮐﺷور ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑﺎزدﯾد ﺧواھﻧد ﻧﻣود و ﻧظر ﻧﮭﺎﯾﯽ  AQSIQﺑر
اﺳﺎس ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺑﺎزدﯾدھﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.
ﺻﺎدرات زﻋﻔران ﺑﮫ ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﻧوان داروی ﮔﯾﺎھﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮕردد ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ اﺳت و
ﺻﺎدرات ﭘﺳﺗﮫ ﻓﻘط ﺑﺻورت ﺧﺷﮏ ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺎزار ﺧرده
ﻓروﺷﯽ ﭘﺳﺗﮫ در ﭼﯾن ،ﺣﺿور ﭘﺳﺗﮫ اﯾران ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﭼﺎی ﺳﯾﺎه ،ﻣﺣﺻوﻻت داﻣﯽ و ﻟﺑﻧﯽ ﻧﯾز
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت در ﭼﯾن ﺑﺎزار ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ دارد .ﻗﯾﻣت ﺷﮑﻼت در ﺑﺎزار ﭼﯾن ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺑراﺑر ﺑﺎزار
ﺧرده ﻓروﺷﯽ اﯾران اﺳت و ﻟذا اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑت ﻗﯾﻣﺗﯽ وﺟود دارد .در ﺳﺎل  2014ﭼﯾن ﺑﯾش از  488ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر ﺷﮑﻼت و ﻣﺣﺻوﻻت ﺣﺎوی ﮐﺎﮐﺎﺋو وارد ﻧﻣوده اﺳت .ﺻﺎدرات ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن از ﺷﮑﻼت در ﺳﺎل
 2014ﺑراﺑر  7.4ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت از اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن در ﺳﺎل
 2014ﻓﻘط  53ھزار دﻻر ﺑوده  .اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن روﻧد ﻣﺛﺑت داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﺳﺎل
 2012ﻓﻘط  3ھزار دﻻر ﺷﮑﻼت از اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن ﺻﺎدر ﺷد  .در ﺳﺎل  2013ﺻﺎدرات ﺑﮫ  49ھزار
5

دﻻر رﺳﯾد ودر ﺳﺎل  2014ﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  53ھزار دﻻر ﮔردﯾد .اﻟﺑﺗﮫ روﻧد ﺻﺎدرات در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی
 2013و  2014ﭼﻧدان ﭼﺷﻣﮕﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت اﯾران ﺑﮫ ﭼﯾن وﺟود دارد و
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻣل آﯾد.
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