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مقدمه
در دهههای اخیر تجارت خارجی بهدلیل صنعتی شدن ،حمل و نقل پیشرفته و
بهوجود آمدن شرکتهای چند ملیتی ،از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اهمیت
ویژهای یافته است .از طرفی در بازار ،تجار یا تولیدکنندگانی وجود دارند که تجربههایی
ناموفق از خریدهای برونمرزی داشته و آن را جزو شکستهای زندگی کاری خود
قلمداد میکنند .صرف کردن هزینههای هنگفت و غیرقابل توجیه ،تاخیرهای بلندمدت
در تولید توسط تامینکننده به بهانههای مختلف ،معطل شدن محموله برای بارگیری
و حمل ،ماندن و توقیف کاال در گمرک مبدا یا مقصد و غیره از عمدهترین دالیل این
شکستها میباشند.
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ریشه تمام این شکستها در شناخت ناکافی از فرایند بازرگانی و خرید خارجی ،نداشتن
شناخت از تامینکننده و عدم ارزیابی ایشان ،عدم اطمینان از کیفیت محصول نهایی
و مطابقت آن با الزامات کاال ،محدودیتهای بانکهای ایرانی در حواله ارز به حساب
تامینکنندگان خارجی ،عدم شناخت فورواردها و خطوط کشتیرانی قابل اعتماد جهت
جابجایی بهینه محمولهها ،آشنایی نداشتن با گمرک و فرایندهای ترخیص و برخی از
مشکالت دیگر است.
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مدیر عامل

وینورد
شــرکت وینورد ،با درک خالء وجود شــرکتی نظاممند و متخصص در زمینه بازرگانی،
ســعی دارد بر اساس کسب و کار تعریف شده خود و ارائه خدمات تجاری جهت تسهیل
فرایند خرید خارجی ،در تمام مراحل تامین کاال در کنار مشــتریان خود باشــد .بازرگانی
بین المللی وینورد بر پایه سه اصل اساسی
• صداقت
• بهرهگیری از دانش مهندسی
• بهکارگیری دانش مدیریت
بنا شده و با بهرهگیری از نیروهایی جوان و متخصص ،با رویکردی فنی و سیستماتیک
و با نگاه به شــرکتهای پیشــرو جهان در این حوزه ،خدمات بازرگانی خود را روشمند
کرده اســت تا کیفیتی متمایز از خدمات خرید خارجی را برای مشتریان خود فراهم کند
و تجربه خریدی خوب را برای ایشان رقم بزند.

نماینده مدیریت
با بررســی راهکارهای تامین کاال از نقاط مختلف جهان ،بهدلیل شرایط ویژه و اهمیت
کشــور چین در تامین جهانی کاال ،نخســتین دفتر وینورد در این کشــور بنا شد تا با
استخدام و آموزش نیروهای محلی و حضور مستقیم در منطقه ،توانمندی تامینکنندگان
و کیفیت محصوالت بهصورت کامل تحت نظر و کنترل باشد.
با افزایش تعداد مشــتریان ،کثرت تقاضاهای مطرح شده از صنایع گوناگون و بهمنظور
تســهیل در ارتباط وینورد با مشــتریان ،در ســال  2012دفتر ایران آغاز به کار کرد.
همچنین با گسترش حجم مبادالت با کشور تایوان و بهدلیل شناخته شدن این کشور به
تولید محصوالتی با کیفیت و تکنولوژی باال ،وینورد در این کشور نیز اقدام به ثبت دفتر
نمود .در ســالهای گذشته عالوه بر تجارت و واردات از کشورهای شرق آسیا ،وینورد
تجربه واردات از آمریکا و کشــورهای اروپایــی را نیز در کارنامه خود دارد و راهکارها و
مسیرهای واردات از این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر دفتر تایوان

مدیر مهندسی خرید    
کارشناس خرید
1،2،3
کارشناس مهندسی خرید
1،2،3

کارشناس لجستیک
1،2،3

مسئول دفتر

مدیر دفتر تهران

مدیر برنامهریزی

مدیر فروش

کارشناس برنامهریزی
1،2،3

کارشناس فروش
1،2،3

کارشناس برنامهریزی
1،2،3

کارشناس بازاریابی
1،2،3

کارشناس مهندسی فروش
1،2،3

مدیر دفتر چین

مدیر مهندسی فروش
کارشناس کنترل کیفی
1،2،3

مدیر مهندسی خرید
کارشناس خرید
1،2،3

کارشناس لجستیک
1،2،3

کارشناس مهندسی خرید
1،2،3

انباردار
1،2،3
کارگر انبار
1،2،3
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سرپرست اداری و
منابع انسانی

سرپرست مالی

کارمند اداری
1،2،3

حسابدار
1،2،3

خدمات وینورد
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وینورد در ارائه خدمات بازرگانی و خرید خارجی از ابتدا تا انتهای فرایند در کنار مشتری
بــوده و تمام خدمات مورد نیاز از منبعیابی و یافتــن تامینکنندگان دارای صالحیت تا
ترخیص محموله از گمرک و تحویل به مشتری در مقصد را انجام میدهد.
خدمات وینورد در حوزه خرید خارجی شامل موارد زیر میباشد:
•جستجو ،منبعیابی کاال و انتخاب تامینکنندگان دارای صالحیت
•نمونهگیری کاال
•خرید کاال و عقد قرارداد با تامینکنندگان
•بازرسی و کنترل کیفیت
•بارگیری و مدیریت حمل محمولهها
•مدیریت ترخیص
•خدمات مالی
•همراهی با مشتریان در سفرهای تجاری
•صادرات

جستجو،منبعیابیکاالوانتخابتامینکنندگاندارایصالحیت
یکی از دردســرهای بزرگ خرید خارجی برای کســانی که با فرایند آن آشنایی ندارند،
یافتن و انتخاب تامینکننده مناسب و دارای صالحیت ،با بهترین نسبت قیمت به کیفیت
است .بسیاری از خریدهای برونمرزی بهدلیل عدم شناخت از تامینکنندگان و بازارهای
کشــور مبدا ،عدم آگاهی از وجــود خارجی یا اعتبار تامینکنندهای که صرفا بهوســیله
جســتجوهای اینترنتی یافت شــده ،عدم شــناخت از فرایندهای تولید و کنترل کیفیت
کارخانه سازنده و  ...با شکست روبرو میشوند.
خدمــت منبعیابی ویــنورد امکان شــناخت تولیدکننــدگان محصــوالت مختلف را
برای مشــتری فراهم ساخته و ایشــان را در بررســی صالحیت تامینکننده و ارزیابی
کیفیت محصوالت آن یاری مینماید .در این مســیر ،شــرکت وینورد با اخذ الزامات و
نیازمندیهای مشــتریان و با کمک تیمهای مهندسی فروش دفتر ایران و مهندسی
خرید دفاتر چین و تایوان ،جستجویی گسترده برای یافتن تولیدکنندگان کاالی
مورد نظر آغاز میکند .با توجه به معیارهایی که با همکاری مشــتری و واحد
مهندسی فروش وینورد تهیه شده اســت ،تامینکنندگان موجود در لیست
کوتاه ،هصورت حضوری یا غیر حضوری ارزیابی و اعتبارســنجی میشوند و
به هر یک از آنها رتبه و امتیازی داده میشــود .در پایان ،گزارش و لیســت
نهایی منبعیابی که مجموعهای از تامینکنندگان ارزیابی شــده میباشند ،به
مشتری ارائه میشود.

•دارا بودن دفتر مرکزی در کشور چین
•تجربه یافتن تامینکنندگان محصوالت مختلف
از شرق آسیا
•ارزیابی اولیه و دورهای تامینکنندگان
•یافتن تامینکننده درســت کاالها با استفاده از
فرایند تخصصی مهندسی خرید

نمونهگیری
یکــی از دغدغههای همیشــگی خریداران کاالی خارجی این اســت که پیش از خرید
نهایی و ســفارش کامل محمولــه مورد نظر -بهخصوص بــرای محصوالت جدید که
ســابقهای در خرید آن ندارند -نمونهای از محصول بهدســت ایشان برسد تا نسبت به
بررســی و ارزیابی آن اقدام کنند .مشــکلی که در این زمینه وجود دارد این اســت که
اکثر تامینکنندگان خارجی بهراحتی نمونه را در اختیار مشــتری قرار نمیدهند و در این
خصوص سختگیریهای زیادی بهعمل میآورند .از طرفی به فرض توافق با تامینکننده
و اخذ نمونه ،چگونگی ارسال و حمل آن به ایران نیز با مشکل مواجه میشود.
وینورد با دارا بودن تیم مهندسی خرید در کشورهای چین و تایوان ،با استفاده از مهارت
آنها در مذاکرات خرید و بهدلیل بومی بودن ایشان ،فرایند نمونهگیری را برای مشتریان
خود تسهیل مینماید .نمونههای اخذ شده به دو روش می توانند ارسال شوند:
 -1حمــل نمونهها با هزینهای مناســب ،بهصورت دریایی بــا کانتینرهای وینورد که
بهصورت هفتگی از بنادر مختلف چین و تایوان به ســوی ایران میآیند؛ با این شــیوه
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حمل ،نمونهها پس از آماده سازی بهصورت میانگین ظرف مدت دو ماه بهدست مشتری
خواهند رسید.
 -2حمل نمونهها بهوسیله پستهای هوایی و در سریعترین زمان ممکن که البته هزینه
آن بیشــتر از حمل دریایی خواهد بود .با این روش پس از آماده شــدن نمونهها توسط
تامینکننده ،ارسال آنها بهصورت میانگین حدود دو هفته بهطول خواهد انجامید.
مزایای وینورد در نمونهگیری شامل موارد زیر میباشد:
•امــکان ارائه نمونه کاال جهت اطمینان مشــتری از کیفیت محصول
پیش از سرمایهگذاری
•صرفهجویی در زمان و هزینه در خرید و حمل نمونه محصول
•امکان تحویل نمونهها در  3روز کاری

خرید کاال و عقد قرارداد با تامینکنندگان
با فرض اینکه تامینکننده درســت یک کاال شناســایی ،صالحیت آن ارزیابی و نمونه
محصول نیز اخذ و صحهگذاری شــده باشــد ،هنوز مشــکالت دیگری در فرایند خرید
خارجی پیش رو خواهد بود .در فرایند خرید خارجی ،در صورت مواجه شــدن با هرگونه
کمبود ،نقص یا عدم انطباق در محموله دریافتی ،مرجوع کردن آن به تامینکننده بهدلیل
فاصله دور و هزینههای باالی آن ممکن نیســت .حتی گاهی تفیهم وجود مشــکل در
کاالی دریافتی و قبوالندن آن به تامینکننده کاری دشوار است.
بهمنظــور حل این مســاله ،ایجاد شــفافیت در فرایند خرید و ممانعــت از بوجود آمدن
مشــکالت و دعاوی متداول ،تیم مهندسی خرید شــرکت وینورد با آشنایی به قوانین
و مقررات حقوقی خرید و فروش در شــرق آسیا ،اقدام به عقد قرارداد با تامینکنندگان
مینماید و تمام الزامات حقوقی و فنی -از قبیل مشخصات کاال ،نوع بستهبندی ،درصد
مجاز عدم انطباق ،شــیوه بازرسی در حین یا پایان تولید و  -...را
طی قراردادی به امضای تامینکننده و مشتری می رساند .در این
صورت فروشندگان با درک حساسیتهای وینورد و مشتریانش
نســبت به ارائه کاالی درســت اقدام میکنند و تمام راهها برای
نگرانی در این خصوص بسته میشود.

•نظارت بر فرایند خرید با حضور مستقیم و مداوم
در کشورهای مبدا
•عقد قراردادهای خرید بر اساس قوانین تجاری
و حقوقی کشورهای مبدا
•استفاده از تیم مجرب و بومی در فرایند خرید
•مذاکره با تامینکننده جهت تامین منافع خریدار
•پیگیری امور فنی مرتبط با خرید کاال توسط تیم
مهندسی فروش ایران

بازرسی و کنترل کیفیت
اطمینــان یافتن از کیفیــت مطلوب کاال پیش از حمل ،یکــی از اصلیترین ضروریات
تامین برونمرزی اســت .بدین منظور و برای رفع این نگرانی ،شرکت وینورد اقدام به
سازماندهی واحد مهندسی خرید و سرمایهگذاری ویژه ای برای ارائه شایستهتر و موثرتر
یکی از اصلیترین خدمات خود -خدمت کنترل کیفیت -کرده است.
ویــنورد در ابتدای هــر پروژه و قبل از عقد قرارداد با تامینکننده ،با کمک مشــتریان
خود اقدام به تدوین اســتاندارد کنترلی و بازرسی مینماید؛ در این استانداردها مشخص
میشــود که چه آیتمهایی از نظر مشــتری اهمیت دارند و در هنگام یا پایان تولید چه
بازرســیهایی باید از محموله بهعمل آید .این استاندارد کنترلی پس از تدوین و پیش از
شــروع تولید به اطالع و تایید تامینکننده نیز میرسد تا تعهد مکتوب ایشان در دقت به
این آیتمها اخذ شود.
در پایان تولید و پیش از پرداخت نهایی ،کارشــناس کنترل کیفیت وینورد با حضور در
محل کارخانه تامینکننده ،کاالی تولید شــده را بازرسی کرده و گزارش آن را در اختیار
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مشــتری قرار میدهد .در صورتی که گزارش کنترل کیفیت مورد تایید مشــتری باشد،
تاییدیه جهت پرداخت نهایی به تامینکننده صادر و محموله جهت بارگیری و حمل آماده
میشــود .در غیر اینصورت و در صورت وجود هرگونه عدمانطباق ،تامینکننده بایستی
بــا دوبارهکاری ،جایگزینی ،تولید مجدد و یا تعریــف اقدامات مقتضی به رفع نواقص و
مشکالت بپردازد.

•دارای آزمایشگاه تخصصی و پرسنل مجرب کنترل کیفیت در کشور چین
•آشنایی با استانداردهای کنترل کیفیت
•اطمینان از کیفیت محصول تولید شده پیش از بارگیری و حمل
•کنترل و گزارش نحوه بستهبندی و انبارش محصوالت
•پیگیری رفع مشکالت کیفی سفارشات

بارگیری و مدیریت حمل محمولهها
بارگیری و حمل به سبب طوالنی بودن فرایندشان از بخشهای حساس و بحرانی خرید
خارجی هستند؛ هزینههای آن نیز شامل هزینههای حمل زمینی در مبدا ،حمل دریایی،
حمل زمینی در مقصد بخشی از هزینههای یک پروژه خرید خارجی است که عدم تسلط
به شــرایط کار فورواردرها و خطوط کشــتیرانی ،نه تنها باعث ایجاد تاخیرهای طوالنی
مدت شده بلکه سبب افزایش هزینهها نیز میشود.
وینورد با شناسایی فورواردرها و خطوط مختلف کشتیرانی ،ارزیابی دورهای آنها ،آگاهی
از زمانهایی که بار ترافیکی خطوط کشــتیرانی و متعاقب آن هزینههای حمل باالست
و بهرهگیری از کارشناســان متخصص در امور لجستیک جهت کانتینربندی و چیدمان
بهینه محمولهها در کانتینرها ،بهدنبال بهینه کردن هزینه و زمان در این فرایند است.
همچنین با توجه به حرکت کانتینرهــای متعدد وینورد از مقصدهای چین و تایوان به
سمت ایران بهصورت هفتگی ،این امکان برای مشتریان ما فراهم میباشد تا در صورت
خریدهایی با حجم پایین ،نگرانی پیرامون حمل آنها نداشته باشند.

•حمل خردهبار با بهترین هزینه و در کمترین زمان
•ارتبــاط با خطوط مختلف کشــتیرانی و انتخاب
بهترین زمانهای حمل
•مشاوره جهت رســیدن به بهترین راهکارها و
شیوههای حمل کاال (دریایی ،هوایی ،زمینی)
•بهینهسازی شــرایط چیدمان و شیوه بارگیری
کاالها

مدیریت ترخیص
شــاید یکی از مهمترین فرایندهای خرید خارجی ،مدیریت ترخیص آن اســت که عدم
تسلط بر آن باعث افزایش زمان و هزینه میشود.
وینورد با هدف ترخیص محمولهها از گمرک در کمترین زمان و با مناسبترین هزینه و
همچنین پرهیز از هرگونه برخورد با موانع و تشریفات گمرکی ،خدمت مدیریت ترخیص
خود را گســترش داده و با شناســایی دقیق تمامی مبادی ورودی به کشــور ،سرکشی
دورهای به گمرکهای تخصصی ،تهیه لیســتی از ترخیــصکاران مجرب در صنایع و
صنوف مختلف و تشکیل تیمی حرفهای و مسلط به قوانین و مقررات واردات و صادرات،
سعی در تسهیل و بهینهسازی هر چه بیشتر این فرایند داشته است.
در این فرایند ،شــرکت وینورد از ابتدا تمامی مدارک و مســتندات از پیش تعیین شده،
مطابــق با الزامات و نیازمندیهای پروژه را تهیــه مینماید و در انتها با انتخاب گمرک
متناســب با نوع کاال و با همــکاری ترخیصکاران معتمد ،فراینــد ترخیص را به پایان
میرساند.
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•ترخیص کاالها با بهینهترین هزینه و در کمترین زمان ممکن
•کاهش زمان ترخیص بهواسطه حضور ترخیصکاران مجرب در تمامی
بنادر و گمرکات کشور
•آشنایی کامل با الزامات و استانداردهای مورد نیاز جهت ترخیص کاالها
•آشنایی کامل با مقررات و شرایط گمرکی ایران و کشورهای مبدا
•شناسایی تخصصی تمامی مبادی گمرکی کشور

خدمات مالی
تحریم بانکهای ایرانی و محدویتهای حواله پول به حســاب تامینکنندگان فرا مرزی
یکی از مشــکالت بزرگ در بازرگانی خارجی طی ســالهای اخیر بوده است .حواله از
طریق صرافیها نیز با اخذ کارمزدهای باالیی انجام میشود و معموال همراه با تاخیر در
رســیدن پول به حساب مقصد اســت .گاهی نیز پس از گذشت چند روز ممکن است به
شما اطالع دهند که مبلغ انتقالی به حساب مبدا برگشت خورده است.
وینورد با دارا بودن حســابهای بانکی در معتبرترین بانکهای بینالمللی و همچنین
ارتباطات خوب با صرافیهای معتبر و خوشنام ایرانی ،همواره راهکارهایی بهینه جهت
انتقال پول به کشورهای دیگر ارائه میدهد.
همچنین وینورد در ابتدای هر پروژه با ارائه پیشــبینیهایی از قیمت تمام شــده کاال،
شــرایط امکانسنجی واردات را برای مشتری فراهم میآورد .بودجهبندی پرداختها به
تامینکنندگان و هزینههای حمل و ترخیص از دیگر خدمات وینورد در این حوزه است.

•دارا بودن حســابهای بانکــی در معتبرترین
بانکهای بین المللی
•امکان انجام حوالجات ارزی با نرخ کمتر از بازار
•همکاری با صرافیهای معتمد و شــناخته شده
جهت انتقال ارز
•امکان ارائه تخمینی از قیمت تمام شده

همراهی با مشتریان در سفرهای تجاری
حضور در بازارهــا و بورس کاالها ،بازدید از کارخانهجات تامینکنندگان و شــرکت در
نمایشــگاههای خارجی از جمله راههای مناســب برای یافتن کاالی مورد نظر و کسب
اطمینان از کیفیت آنهاست.
شــرکت وینورد بهواسطه ســالها حضور در بازارهای شرق آســیا ،برنامهریزیهای
الزم جهت بهینهســازی زمان و هزینه ســفر را انجام میدهد؛ همکاری در شناســایی
نمایشــگاهها ،اخذ ویزا ،تهیــه بلیطهای داخلی و خارجی ،رزرو هتــل ،تنظیم قرارهای
مالقات و هماهنگی با مخاطبان جهت حضور در جلســات مشــترک ،از جمله خدماتی
است که ذیل عنوان خدمت همراهی با مشتریان در سفرهای تجاری ارائه میگردد.
شــرکت وینورد با در اختیار داشــتن نیروهای مجرب محلی ،همراهی شایســته برای
بازرگانان و صنعتگران در سفرها و مذاکرات تجاری بوده و به دنبال ارائه مزایای زیر به
مشتریان میباشد:
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•همراهی در مذاکــرات حضوری با تامینکنندگان جهت اخذ بهترین
شرایط خرید و تخفیفات
•آشنایی با بازار و بورس کاالهای مختلف در شرق آسیا
•برنامهریزی و هماهنگیهای سفر

صادرات
شــرکت بازرگانی وینورد با شــناخت از بازارهای کشورهای همســایه و نیز استفاده از
ظرفیت حضور در بازار چین و تایوان ،امکان صادرات کاال به کشورهای هدف را بررسی
میکند .این بررســی شامل ســنجش اطالعات و قوانین گمرکی مربوطه ،محدودیتها،
روشهای حمل و ...میباشــد .همچنین جهت بازاریابی کاالهای تولیدکنندگان ایرانی،
وینورد خدماتی از قبیل جستجو و بررسی نمایشگاههای مناسب و هماهنگیهای الزم
برای حضور در آنها شــامل اجاره غرفه ،هماهنگی ارسال نمونهها ،تهیه ابزار تبلیغاتی و
در اختیار گذاردن نیروی فروش و مترجم ارائه مینماید.
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•بررسی شرایط بازار کاالی مورد نظر مشتری در چین و تایوان
•همکاری در ارائه محصوالت به مشتریان هدف

