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های این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صاااادراتی و  فز فرصاا  

ساارمایگ اراری بگ یریداران و ساارمایگ اراران یار ی س تاساافو باادر و با ارا گ 

یدمات تساااهفر اری تیاری و اداری دمادای دارد مالتاااورت و فرصااا  های 

صالفح بگ یریداران یار ی اعم از  بکر  برک  های ایرا ی را بگ  سرمایگ اراری 

صالفح د ان ستفادر از الگوی  صادرات  هفئ  های تیاری معرفی و با ا را در فردیند 

 و ارتباط با یریداران مساعدت  ماید

اار تتمفم بگ صادرات مالتول یود دارید و یا  فاز بگ  رب سرمایگ یار ی برای 

توسااعگ تولفد یود دارید س ما بااما را در این مساافر همراهی می کنفم و از بااما 

 یفددعوت می کنفم در مرکز دا م صادرات و  رب سرمایگ یار ی برک   ما

 خدمات صادرات : 

 ا یام مطالعگ بازار در کشورهای هدف صادرات

 تدوین استراتژی صادراتی برای برک  ها

 ارا گ مستند دا شی کشور مقتد بامر اطالعات بازار 

 معرفی کا ال های توزیع در منطقگ و ارتباط با این کا ال های توزیع

 ارتباط با تیار بزرگ منطقگ

  قر / تریفصامور امرکات / حمر و 

 یدمات مالی

 تنظفم قراردادها و توافقنامگ های صادرات

مفلفارد درر س  5011کشور همسایگ  مهوری اسالمی ایران با حیم واردات سار گ  51

یکی از  راب ترین بازارهای د فا را تشکفر می دهند س علفرغم و ود توا مندی ها در 

سرمایگ اراری س چالش معرفی با الگوی حوزر تولفد و یدمات و  فز فرص  های بفشمار 

صالفح بگ یریداران و سرمایگ اراران یار ی س یکی از مهمترین دریر عدم ربد سهم 

بازار برک  های ایرا ی در این بازارها بودر و همسایگان ما از توا مندی های برک  های 

 ایرا ی اطالع کافی  دار د

 خدمات نمایشگاهی :

بما بگ مدت یک سال بگ هفئ  های تیاری و  مایش مالتول و یا یدمات 

 بازدیدکننداان یار ی

دفتر  –استفادر از ظرفف  سالن  لسات بگ منظور برازاری  لسات با مشتری 

 موق  در تهران

Made in Iran معرفی در میلگ الکترو فکی    



3 
 

 

 

هندمطالعات کشوری   

 

 
5011بهار   

مطالعه بازار مرکز دائم صادرات تهیه و تنظیم : دپارتمان 

 و سرمایه گذاری ایران
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 حوزه سیاسی هند 

های بزرگ و  وظهور دن هما ند  ظران معتقد د کگ سدر بفس  و یکم عتر دسفا بودر و بگ قدرتبریی از صاحب

عنوان قلب این قارر از  ایگار یاصی بریوردار یواهد بود. در این رابطگ تعلق دارد و دسفای مرکزی بگ هندچفن و 

ها بگ د بال  ای پایی در دسفای المللیس مدتعنوان کشوری یواهان ایفای  قشی  ها ی در تالورت بفنبگ هند

ورد و احفای ارتباطات سنتی با کشورهای فرص  رزم را فراهم د 1115مرکزی بود کگ حوادث یازدر سپتامبر سال 

وستان تبدیر بد. اربتگ از این کشورهای هندهای های استراتژیک دول ترین اولوی دسفای مرکزی از مهم

 دابتند. هنددسفای مرکزی قبالً بخشی از اتالاد  ماهفر بوروی روابط بسفار دوستا گ با 

افری عدم تعهد بگ سفاس  تعهدات چنداا گ و از  ه  با فروپابی بلوک برق ضمن فاصلگ ارفتن هندهرچند 

راین عنوان قدرت برتر ارایش یاف ؛ بنابتعقفب  هان چندقطبی و سپو بگ مشارک  راهبردی و ا تالف با امریکا بگ

ویژر در دسفای مرکزی بدر اس . با ربد اقتتادی یود یواهان استرش حوزر  فوذ در مالفط پفرامو ی یویش بگ

یارتس ای برای تعنوان  قطگ دسترسی بفن اروپا و دسفا قرارارفتگ و پتا سفر استردرای مفا گ بگهمچنفن دسف

 ازحدتوان بفشرا  می هنداراری و ربد اقتتادی داردس اهمف  این منطقگ را در ماتریو سفاس  یار ی سرمایگ

 کتمان کرد.

ین منطقگس ما ند چفنس روسفگس ایران و ترکفگ و های پفرامون ایواهد از بازی بزرگ مفان قدرت می هندهمچنفن 

های دور بابد؛ بنابراین متالدر دمریکاس اتالادیگ اروپایی و ژاپن در این  مهوریهای بفرو ی ما ند ایارت فز قدرت

 Connect) «پفو د با دسفای مرکزی»با ام  هندبدر در این راستاس در چارچوب سفاس   وین های ا یامتالش

Central Asia) ها و ا دازی ا دیشکدرتالش کردر اس  تا با رار هندبدر اس . همچنفن در این رارس تعریف

 های دسفای مرکزی بپردازد. هادهای علمیس بگ راهکارهای مو ود برای استرش حضور این کشور در  مهوری

 

 بنای  مردم هند 

 

مفلفارد  فر تخمفن زدر بدر اس .  5301 1151براساس دیرین اطالعات سازمان ملر س  معف  هند در سال 

مفلفون  فر. بگ  55مفلفون  فر  معف  اس  و پو از دن دهلی با  زدیک بگ  5131بزراترین بهر هند بمبئی با 

منطقگ هند و ود دارد کگ  معف  د ها بفش از یک مفلفون  فر اس . در حالی کگ طی دو  11طور کلی س بفش از 

از  معف  هنوز در مناطق  ٪71ساکن مناطق بهری افزایش یافتگ اس  س حدود  دهگ اربتگ تعداد سریپوستان

روستایی ز دای می کنند. هند کشوری استردر اس  کگ با تنوع زیادی از مراهب س زبا ها س سطح سواد س سن  

 ها س دداب و رسوم ا تماعی و وضعف  اقتتادی مشخص بدر اس . بنابراین ا واع مختلفی از مترف کننداان

هندی و ود دارد. پنج طبقگ دردمدی در هند و ود دارد: لوکو س مرفگ س امفدوار بگ دیندر س مفلفاردرهای دیندر س 
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تالبگر. دو طبقگ اول دردمد کالس هایی هستند کگ سریعتر ربد می کنند. با این حال س بفشترین هزینگ مترفی 

ماهر( س کاراران یقگ دبی و کاراران مها ر متمرکز در اروههایی بامر افراد دارای مدرک کاربناسی )کارمندان 

درر را  0111سار گ بفش از مفلفون کارار با دردمد متوسط  511بدر اس . در هندوستان س این دستگ ها حدود 

برای ز ان. با این حال س مفزان  ٪71برای دقایان و  ٪21داب :  ٪17س هند سواد  1155 شان می دهند. در سال 

 ر متفاوت از یک ایال  بگ حال  دیگر اس .سواد بسفا

مالرک اصلی مترف در هند طی  -هم از  ظر ا دازر و هم دردمد  -ا تظار می رود استرش این دستگ از  معف  

چند سال دیندر بابد. با این و ود س افزایش دردمد بر الگوهای هزینگ در دستگ های مختلف مترف کنندر تأثفر 

 می ارارد.

 

 قدرت یرید 

بگ  1111درصد و پفش بفنی می بود هند تا سال  51س ربد سار گ در هزینگ های مترف کنندر  1151ر سال د

سومفن بازار بزرگ مترف کنندر تبدیر بود. تغففرات اساسی در سایتار یا وادر هندی یک عامر تعففن کنندر 

زن و بوهر یا یک فرد  -دهد در الگوهای مترف اس : یا وادر استردر  ای یود را بگ یا گ های بستگ می 

 میرد س با یا بدون کودکا ی کگ تمایر بگ مترف بفشتر دار د.

 

س تولفد  ایالص دایلی سرا گ )برابری قدرت یرید( در هند  1151براساس دادر های با ک  ها ی برای سال 

سازمان  ها ی  افزایش دابتگ اس . براساس ٪1300 1157درر دمریکا بودر اس  کگ  سب  بگ سال  1111301

 درر برای مدت مشابگ . 5211کار س دردمد ملی  ایالص سرا گ 

 

 درصد افزایش یافتگ اس .  07بگ  1152براساس اعالم سازمان بفن المللی کار س  ابرابری دردمد  نسفتی در سال 

 

 رفتار مترف کنندر 

گ را تقسفم می کند. این رفتار مترف کنندر هندی بگ بدت تال  تأثفر سفستم قبفلگ ای اس  کگ  امع

 ایتالفات ا تماعی اییاد می کند و باعث تقوی  پفو د بفن افراد از همان ارور ا تماعی می بود.

بنابراین س یک مارک تبلفغاتی با توصفگ والدین و افتن بگ دهان بسفار دسا تر یواهد بد. بگ طور کلی س مترف 

منالتر بگ فرد  فستند. در واقع س د ها بفش از اعتبار دن کننداان هندی بگ یک مارک یاص متتر هستند س اما 

بگ د بال ارزش افزودر یرید و بر د هستند. برک  هایی کگ مایر بگ دستفابی بگ هرچگ بفشتر مترف کنندر 

 هستند باید از  ظر  فوذ بگ بازار تالش های چشمگفری کنند.

یکبار مالتورت تازر )لبنفات س مفور و سبزییات( مترف کننداان هندی تمایر دار د حداقر هر دو یا سگ روز 

در مقایسگ با فروبگار های بگ اصطالح  "kirana"یریداری کنند س این مزی  برای فروبگار های سنتی 
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مدرن ما ند سوپر مارک  ها اس . در سالهای ایفر س مترف کننداان روستایی از اهمف  بریوردار بدر ا د. 

   باعث افزایش تقاضا برای یدمات پخش و همچنفن ربد چشمگفر تیارت دسترسی استردر تر بگ اینتر

س هند پنیمفن بازار کارهای مترفی  هان )در  1111س تا سال  IBEFالکترو فکی می بود. براساس دادر های 

ر مفلفارد در 1137بگ  1111حال حاضر دوازدهم( یواهد بود. ا تظار می رود کگ بازار کارهای بادوام تا سال 

سال اربتگ ربدی چشمگفر دابتگ اس . سرویو  1برسد. اقتتاد در هند دستخوش تالول عظفمی بودر و در 

 استفادر می بود. BlaBlaCarیا  Uberبگ عنوان  ایگزینی برای  MERU Cabهایی ما ند 

 اینتر   

صد بفشتر از سال در 5530مفلفون کاربر اینتر   تخمفن زدر بود کگ  725س هند حدود  1151از دسامبر سال 

( س اما در مناطق 1157در سال  ٪7137اس  )از  ٪77327اربتگ بود. در حالی کگ  فوذ اینتر   در هند بهری 

. دهلی س 1151در سال  ٪1131بگ  1157در سال  ٪52از  -روستایی  فوذ اینتر   فقط ا دکی ربد کردر اس  

 طات د الین مهمترین فعالف  در بفن کاربران بهری اس بمبئی و کلکتگ بهرهایی هستند کگ بارترین  فوذ ارتبا

س در حالی کگ در مناطق روستایی سرارمی بایع ترین دلفر مرور اینتر   اس . اکثر کاربران اینتر   در هند 

از کر کاربران را تشکفر دهند. براساس دادر های منتشر  ٪01مرد هستند و ز ان تخمفن زدر می بو د فقط 

( س پایگار مشترکفن تلفن همرار هند بگ یک TRAIن تنظفم مقررات ارتباطات از رار دور هند )بدر توسط سازما

مفلفون. هند در صدر ایارت  011مفلفارد کاربر عالم  رسفدر اس  س با پایگ کاربر تلفن های هوبمند بفش از 

د. اوار متداول ترین موتور متالدر قرار دارد تا پو از چفن بگ دومفن بازار بزرگ تلفن های هوبمند تبدیر بو

 (.٪131( و یاهو )٪537اس  س پو از دن بفنگ ) ٪1137 ستیو با سهم بازار 

 

 تیارت الکترو فک 

 01س بارترین در  هان در حال ربد اس  و پفش بفنی می بود از  ٪15تیارت الکترو فک هند با  رخ سار گ 

پرش کند. براساس یک ازارش موراان استنلی.  1111مفلفارد درر در سال  511بگ  1157مفلفارد درر در سال 

مفلفارد درر یواهد بود. طبق دیرین بردوردهای برک   اسکوم س طبق  111بگ ارزش  1117بازار تیارت تا سال 

مفلفارد درر بود. بخش  00بگ ارزش  1151ر تیارت  ها ی س بازار تیارت الکترو فکی هند در سال مالی  ظ

س  eBayتیارت الکترو فک هند بسفار حساس اس . حضور بازیکنان بازارهای بفن المللی ما ند دمازون س 

Alibaba  و دیگران در کنار اپراتورهای بازار دایلی ما ندFlipkart  سSnapdeal  س

TataCliq  س دول  هند ابتکارات مختلفی را برای پفشبرد تیارت  1157در حال رقاب  هستند. از سال

الکترو فکی و استفادر از اینتر   بگ طور کلی س یعنی دییفتال هند س سای  در هند س استارت دپ هند س مهارت 

ای  های دییفتالی س تدارکات بفش از هند و صندوق  ودوری اعالم کردر اس . فناوری های  ودوری ما ند پرد

حد ماللی س  رب مشتری از طریق د الفز و تبلفغات دییفتالی بگ احتمال زیاد از ربد در این بخش حمای  می 

مرزی بگ سرع  در حال ربد اس  س بگ طوری کگ لوازم یودرو س لوازم کودک س  B1Cکنند. تیارت الکترو فکی 

د ی و لوازم  ا بی س  واهرات س ساع  س لوازم درایشی س مالتورت بهدابتی اسباب بازی س پوباک س کفش س پوبف
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و سرارمی و یدمات دییفتالی مالتورت برتر در کارهای بفن المللی هستند. عمدر ترین چالش های مالدود 

 کردن ربد تیارت الکترو فکی مرزی س هزینگ های باری حمر و  قر س عوارض واردات و پفچفدای در بازدر و

 111بگ  1111هند  فز ربد کند و تا سال  B1Bمبادرت اس . پفش بفنی می بود بازار تیارت الکترو فک 

در هند س برک   B1Bمفلفارد درر برسد. بگ منظور بهرر برداری از پتا سفر عظفم در بازار تیارت الکترو فکی 

 ک کرد د. بروع بگ سای  پلتفرم های مختوص بگ صاحبان مشاغر کوچ B1Bهای پفشرو 

 

 

 

 

 مترف کننداان عمدر تیارت الکترو فک 

 

در حال حاضر مد در ردر کارهای پفشرو در هند و پو از دن الکترو فک س یا گ و مبلمان و سرارمی اس . 

 رب می کند س  ایی کگ مردم  0و  1تیارت الکترو فکی بگ طور فزایندر ای مشتری را از بهرهای در گ 

ق های بازراا ی دسوبفتد هند دسترسی مالدود بگ مارک ها دار د اما از درزوهای باریی بریوردار هستند. اتا

 مفلفون  فر عبور دادر اس  س در حالی کگ در مقایسگ  511از  1151تعداد یریداران د الین را در سال 

از یریداران د الین در هند با استفادر از دسک تاپ یریداری می کنند س در  ٪17مفلفون  فر.  71با سال اربتگ 

تبل  های تر فالی. دلفر اصلی اتخاذ مترف کننداان هندی  ٪51از تلفن های هوبمند و  ٪11مقایسگ با 

تیارت الکترو فکی بگ دلفر راحتی قفم  اس . امکان دسترسی بگ سبد کاری استرش یافتگ  فز یکی از مالرک 

های اصلی اس . بگ لطف افزایش سطح دردمد و افزایش دااهی س عالقگ زیادی بگ بر دهای بفن المللی و 

ا کففف  بهتر و ود دارد. بگ دلفر مشکالت زیرسای  حمر و  قر س مترف کننداان اغلب مالتورت یار ی ب

ارا گ دهندر یدمات را کگ سریعترین تالویر را ارا گ می دهند تر فح می دهند. پردای  های  قدی با تالویر 

(COD) 71 درصد از پردای  های د الین را بگ یود ایتتاص دادر و یک روش مالبوب پردای  برای 

 1157معامالت تیارت الکترو فکی هند مالسوب می بود. با این و ود س رو د سوء استفادر میدد در  وامبر 

ففر تغ "کارت تالویر"توسط دول  دغاز بد و این رو د را تال  تأثفر قرار داد س و پول  قد تالویر بگ سرع  بگ 

ول های موبایر مشهود اس . پفش بفنی یاف . تغففر  رخ پول از ربد پردای  های کارت های اعتباری و کفف پ

( توسط با ک ذیفرر هند س یک بازی تعویض بازی بابد س UPIمی بود رار ا دازی رابط پردای  های یکپارچگ )

زیرا این امکان را برای بما فراهم می کند تا کارمندان تالویر تیارت الکترو فکی بتوا ند حتی برای معامالت 

COD ع کنند.س پول الکترو فکی را  م 

 

 

 ببکگ های ا تماعی 
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یکی از کمترین  رخ ها در  هان اس . ففو  -از  معف   ٪57تنها  -مفزان  فوذ ببکگ های ا تماعی در هند 

 111بوک مالبوب ترین ببکگ ا تماعی اس : هند کشوری اس  کگ بفشتر کاربران ففو بوک در  هان )

سالگی قرار دار د کگ بفش  17تا  52فو بوک از هند در سن مفلفون  فر(  لوتر از دمریکا اس . کاربران اصلی ف

مفلفون کاربر دارد و پو از دن مسنیر س اینستاارام  111از سگ چهارم کاربران مرکر هستند. واتو اپ بفش از 

( قرار دار د. پل  فرم حرفگ ای Statistaمفلفون( ) 5135) Twitter+ و Googleمفلفون( س  11)

در  LinkedInمفلفون کاربر دارد. اکثر کاربران فعال در  71بفش از  LinkedInببکگ های ا تماعی 

 سال قرار دار د کگ تقریباً سهم تقریباً یکسا ی از زن و مرد دار د. 01-17هند در ارور سنی 

 

 توزیع در هند 

طی چند سال اربتگ استرش قابر تو هی در کا ال های توزیع در هند و ود دابتگ اس . بگ ازارش 

مفلفارد  711قتتاد فوز بگ  قر از دکسفورد س پفش بفنی می بود بازار یردر فروبی هند س کگ در حال حاضر ا

مفلفارد درر برسد. تعداد  271بگ  1110ربد یابد و تا سال  ٪7درر تخمفن زدر می بود س با سرع  ربد سار گ 

خمفن زدر می بود کگ اکثر د ها مشاغر مفلفون ت 51کر فروبگار های توزیع یردر فروبی در کشور بالغ بر 

 ٪55سال دیندر  51( طی FMCGیا وادای هستند.  رخ ربد سار گ برای بخش کارهای مترفی پر سرع  )

 پفش بفنی بدر اس .

 

اکثر تولفدکننداان هندی از یک سایتار فروش و توزیع سگ بخشی استفادر می کنند کگ در طول سال ها تالول 

تار بامر توزیع کنندر س عمدر فروبان و یردر فروبان اس . بگ عنوان  مو گ س یک برک  یافتگ اس . این سای

FMCG  21تا  71کگ در سراسر هند فعالف  می کند می توا د بفن ( سهامدار توزیع میددRS .دابتگ بابد )

RS  عمدر فروش بگ فروش می رسا د. سرا یام س هر دو  711تا  511این مالتول را بفنRS فروبان  و عمدر

بگ فروبنداان بزرگ و  RSیردر فروبان در سراسر کشور یدمات ارا گ می دهند.  111س111-111س111بفن 

کوچک در بهرها و همچنفن قسم  های دایلی هند بگ فروش می رسد. بستگ بگ  الور ا تخاب یک برک  برای 

کارمند متفاوت بابند. عمدر  111تا  11مدیری  و  ظارت بر این روابط س کارکنان فروش دن ممکن اس  از 

 ٪1-7در هر  قطگ از  FMCGفروبی با حفظ هزینگ های کم با اردش مالی بار س با حابفگ مالتول معمولی 

سوددور اس . بسفاری از فروبنداان عمدر فروبی از بازارهای عمدر فروبی فعالف  می کنند. در مناطق بهری 

س فروبنداان بفشتر سرمایگ پریر اعتبار و تالویر یا گ می دهند. اکنون با پفشرف  مراکز یرید س برک  ها از 

 د.تالویر مستقفم و تخففف فروبگار های بزرگ یردر فروبی صالب  می کنن

 

دول  هند برای بهبود صنع  یردر فروبی در هند اقدامات مختلفی را ا یام دادر اس . بریی از د ها بگ برح 

 زیر اس :
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( را در فردوری مواد غرایی تغففر دهد س FDIدول  هند ممکن اس  قوا فن سرمایگ اراری مستقفم یار ی )    

ردر فروبان یار ی ا ازر دهد مالتورت تولفدی سایتگ بگ این منظور کگ بگ برکتهای تیارت الکترو فکی و ی

 بدر در هند را بفروبند.

( در یردر فروبی د الین کارها و FDIسرمایگ اراری مستقفم یار ی ) ٪511دول  هند ا ازر دادر اس      

گ ک یدمات از طریق مسفر اتوماتفک س در  تفیگ بفافف  در مورد مشاغر مو ود برکتهای تیارت الکترو فکی

 در هند فعالف  می کنند.

 

مفلفارد درر برسد.  111بگ  1111( تا سال B1Bپفش بفنی می بود بازار تیارت الکترو فکی تیارت تا تیارت )

مفلفارد درر در سال  01از  1111فروش یردر فروبی تیارت الکترو فکی هند پفش بفنی می بود تا سال 

ار های ففزیکی در پنج سال دیندر ا تظار می رود هند سریع ترین مفلفارد درر برسد. با فروبگ 511بگ  1157

بازار تیارت الکترو فکی در  هان بابد کگ  ابی از سرمایگ اراری  فرومند در این بخش و افزایش سریع تعداد 

 کاربران اینتر   اس .

 

 وضعف  بازار یردر فروبی هند 

ار دارد. کر یردر فروبی )مواد غرایی و غفرغرایی( در بازار یردر فروبی هند هنوز در مرحلگ  وظهور یود قر

 مفلفارد درر ارزش دابتگ اس .  711 1151سال 

از سهم بازار( و یردر  ٪0بخش یردر فروبی مواد غرایی در هند از یردر فروبی های سازمان یافتگ مدرن )

از کر یردر فروبی ها را بامر  ٪11مفلفون مغازر دار کگ  51با  -فروبی های سازمان یافتگ تشکفر بدر اس  

 می بو د. مخالف  د ها با دزادسازی در بخش یردر فروبی بسفار  دی اس .

 

از کر بخش یردر فروبی را تشکفر  ٪1مفلفارد درر ارزش دارد کگ حدود  71بازار یردر فروبی سازمان یافتگ 

تشکفر می دهد. همفن مورد در مورد  باقی ما در از بخش را ٪15می دهد و بازار یردر فروبی سازمان یافتگ 

در مقایسگ با بخش غفر سازمان یافتگ  ٪0بازار یردر فروبی مواد غرایی اس  کگ در دن بازار سازمان یافتگ تنها 

از بازار یردر فروبی مواد غرایی را تشکفر می دهد تشکفر می دهد. یردر فروبی سازمان یافتگ در  ٪11کگ 

در حال ربد اس  کگ این یک بایص قوی از پتا سفر ربد دن در سالهای در سال  CAGR 11-11٪هند با 

دیندر اس . بخش غفر سازمان یافتگ در یردر فروبی مواد غرایی بگ طور عمدر تال  سلطگ فروبگاههای عمومی 

مفلفون فروبگار مادر و  51س فروبگاههای راحتی و بازارهای یفابا ی اس . بفش از  kiranaس فروبگاههای 

و ود دارد. از طرف دیگر س بخش سازمان یافتگ بامر فروبگار های لریر س فروبگار های بزرگ س فروبگار پاپ 

 های تخففف س سوپر مارک  ها و سوپر مارک  ها س لوازم الکترو فکی و قالب های پول  قد و حمر می بابد.
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اس : )منبع: اکو ومفس (: ارور  ارور های اصلی در بخش یردر فروبی مواد غرایی سازمان یافتگ بگ برح زیر

( بر بازار KB's Fairpriceس Foodhallس Bazaar Foodس  Big Baazarدیندر )

 Adityaس  Reliance (Reliance Fresh)س صنایع  ٪5حاکم اس  با سهم ارزش 

Birla  ارور )بفشتر( سRei Agro  با مسئولف  مالدود(7Ten)  سBharti Group 

(Easyday)  سRP Sanjiv Geonka Group (Spencer's)  س یفابان های سوپر

 .Tata Sons (Star Bazaar))سبد طبفع ( و  Godrej( س ارور D-Martمارک  ها )

بخش یردر فروبی مدرن بامر ترکفبی از سوپر مارک  ها س سوپر مارک  ها س فروبگار های ویژر و لریر و 

ی اس . بخش یردر فروبی سازمان یافتگ از فروبگار های راحتی اس . تال  سلطگ برک  های بزرگ هند

 س بازارهای یفابا ها و فروبگاههای عمومی تشکفر بدر اس . kiranaفروبگاههای راحتی س فروبگاههای 

 

 دو رو د بر ستگ کگ بگ سرع  در بازار مواد غرایی هند ظاهر می بود عبارتند از:

 

 استرش مالتورت غرایی وارداتی    

 بازار مواد غرایی لریر در بفن مترف کننداان هندیافزایش مالبوبف      

 

 

 

 

 امرک 

( اس  و با بسفاری از کشورها توافق های SAARCهند عضو ا یمن همکاری های منطقگ ای دسفای  نوبی )

تیاری چند  ا بگ و دو  ا بگ دارد. این کشور در سا وپا ولو در سفستم  ها ی تر فالات تیاری در بفن 

کشور دیگر توافقنامگ تیارت امضا کرد. هند همچنفن در مارس  15( با GSTPسعگ )کشورهای در حال تو

تعرفگ های تیارت دو ا بگ کشورها را طی  ٪17معاهدر تیارت با تعرفگ را با ژاپن امضا کرد کگ حدود  1155

 سالگ از بفن می برد یا کاهش می دهد. 51یک دورر 

 

 میوز واردات

درصد اس . اارچگ هند الزامات صدور میوز واردات یود را برای بفشتر  51متوسط تعرفگ واردات در هند 

کارهای مترفی حرف کردر اس  س اما مالتورت یاصی ما ند موتور سفکل  و وسایر  قلفگ هنوز بگ میوز 

 واردات  فاز دار د.
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از دامپفنگ اقدامات ضد دامپفنگ و ینثی سازی: چنفن اقداماتی برای مالافظ  از تولفد کننداان دایلی 

 ااهااعمال می بود.

 

چندین یارا گ صادراتی و سایر حمای  های دایلی بگ چندین صنع  ارا گ می بود تا د ها را در سطح بفن المللی 

 رقاب  کند.

 

دول  هند در قراردادهای دول  تر فح قفم  را برای تأمفن کننداان ماللی فراهم می کند و بگ طور کلی 

 یار ی تبعفض قا ر می بود. سب  بگ تامفن کننداان 

 

هنوز برکتهای یار ی مالدودی  هایی برای ورود بگ بخش های یدماتی ما ند بفمگ س با کی س اوراق بهادار س 

حسابداری س سای  و ساز س معماری و مهندسی س یردر فروبی س یدمات حقوقی س یدمات تالویر سریع و 

 ارتباطات دار د.

 

سایر اقدامات سرمایگ اراری مربوط بگ تیارت برای اییاد مزی   اعادر گ بگ مالدودی  های سهام برک  ها و 

 برک  های دایلی در  ظر ارفتگ بدر اس .

 

 واردات کار

تیاری کگ قتد واردات کار را دار د باید دریواستی را بگ ادارر کر تیارت یار ی ارا گ دهند و بمارر کد وارد 

 -)واحد صادرات ارا  EOU / EPZور د. اار بنگار تیاری یک ( را بدس  دIECکنندر و صادر کنندر )

توسط کمفسر توسعگ  IECاز تولفد صادر می بود( س  ٪511منطقگ پردازش صادرات( در  ظر ارفتگ بود )

منطقگ پردازش صادرات صادر می بود. این بمارر باید در کلفگ اسناد ثب  بدر در امرک هند برای مراحر 

 این کد برای واردات هدایا و وسایر بختی رزم  فس .تریفص امرک ذکر بود. 

 

س قا ون تیارت یار ی )توسعگ و تنظفم( و  5171قا ون امرک  55کلفگ کارهای وارداتی باید مطابق مادر 

 فستند س بگ طور کلی متادرر می  EXIMدر ا را را رعای  کنند. کارهایی کگ تال  سفاس   EXIMسفاس  

 زای پردای   ریمگ بازپردای  بو د.بو د یا ممکن اس  در ا

 

 واردات  مو گ 

 در صورت  مو گ بودن کارها س  مو گ هایی برای استفادر غفر تیاری میاز اس .
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و مقدار کر  - -روپفگ بفشتر بابد  1111برای تریفص کار از امرک بدون ارزش س مقدار  مو گ فردی  باید از 

واحد  مو گ در یک سال تیاوز کند. با این حال س  مو گ های اولفگ  51ا در سال ی -هزار روپفگ /  71 باید از 

 روپفگ بابد می توان وارد کرد. 1111کارهای مهندسی حتی اار ارزش دن بفش از 

 

 

 حمر و  قر 

 ارزش از طریق حمر و  قر دریایی  ابیا می بود. ٪11تیارت کشور با حیم و  ٪11حدود 

 

گ عنوان فناوری اطالعات و قطب تولفد باعث ربد تراففک هوایی بفن المللی وضعف  بفن المللی  دید هند ب

( با طول NHsبدر اس . هند دارای یکی از بزراترین ببکگ های  ادر ای در  هان اس  س بزرارار های ملی )

 کفلومتر س بگ عنوان ببکگ بریا ی این کشور یدم  می کنند و پایتخ  های ایالتی س بنادر و 111 77کلی 

 51111کفلومتر یط  دید س  11111بهرهای بزرگ را بگ هم متتر می کنند. از  ظر رار دهن س هند قتد دارد 

 کفلومتر از یطوط برقی  ماید. 57111کفلومتر را سگ با د و عالور بر این س  111س01کفلومتر را دو مسفر و 
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با عضویت در مرکز 

دائم صادرات و 

سرمایه گذاری و بهره 

مندی از بسته های 

خدماتی متنوع ما ، 

شما هم می توانید به 

 Made in Iranنشریه 

 بپیوندید

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


