
 

 

 

 

 

 

 سخن اول  

آگاهی . اندطوالنی دارد و تجار و دولتها در طول زمان همواره در حال تعدیل و بهبود فرایندهای بازرگانی بوده ای تجارت تاریخچه

آگاهی ممکن . زیادی در موفقیت در تجارت و پیشبرد اهداف تجاری داردالمللی تاثیر از این فرایندها و اصول و قوانین ملی و بین

- اما به هر حال، امروزه هزینه آزمون وخطا بویژه در تجارت بین. است در نتیجه آزمون و خطا، مشاهده یا مطالعه ایجاد گردد

کن است تلنگری باشد به افرادی که است که مطالعه آن مم "گردمممنون، برمی"متن زیر بخشی از کتاب . المللی بسیار باالست

 .خواهند همه چیز را به تجربه خودشان بیاموزندمی

شود و ناگهان الزم یک نفرشان برای اولین مرتبه بیمار می. نفر در یک جزیره و کامالَ به دور از تمدن هستند 055فرض کنید که ""

-بیمار در حالتی خاص می. شودرش این تکلیف داوطلب میپذییک نفر برای . شود که کسی نقش پزشک را بر عهده گیردمی

پزشک در .  میردزند  و بیمار درجا میای به پهلویش میپزشک ضربه ".کنمدرد وحشتناکی را در پهلویم احساس می "گوید، 

ها، در طول سال!(. خوبیچه حرکت ) نالد، دیگر این کار را انجام ندهدکند که وقتی یک بیمار از درد پهلو میکتابش یادداشت می

بیند و برای درمان آنها روشهای بسیار گوناگونی را امتحان های بسیار متفاوتی میبیمارهای خیلی بیشتری را با مریضی "پزشک"

 کند از طریق آزمون و خطا از راز داروها پرده بردارد، بسیاری از بیمارهایش جان خود را از دستهمچنان که او تالش می. کندمی

 .دهندمی

با استفاده از روش آزمون و خطا روی هر کسی که : دو انتخاب دارد "پزشک جدید "پس از آن . روداز دنیا می "پزشک"سرانجام  

  .اول را بخواند و بعد شروع کند "پزشک"های آید، از ابتدا و بدون منابع و مطالعه شروع کند، یا این که نوشتهبا آه و ناله می

آموزد، روزگار و آموزگار، روزگار به قیمت عمر خود انسان و آموزگار به قیمت عمر خواندم که دو چیز به انسان میدر جایی 

 ... آموزگار یعنی هر چیزی جز تجربه شخصی خود، یعنی کتاب، اینترنت، مشاهده تجربه دیگران و . خودش

 دکتر رحیم محترم       
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 : در تحلیل و تفسیر نامه فوق باید به نکات زیر دقت نمود

تجزیه تحلیل "عنوان موضوع نامه فوق : عنوان موضوع نامه

این عنوان داللت بر این دارد که نامه بر . می باشد  "هزینه

به . اساس اطالعات و تحلیل منطقی نوشته شده است

را  اطالعات آن می توان اطمینان نمود و فروشنده باید آن

 .جدی بگیرد

نامه از سه پاراگراف تشکیل شده و : ساختار و واژگان نامه

در ابتدای نامه . هر پاراگراف هدف خاصی را دنبال می کند

نویسنده جهت ایجاد انگیزه در خواننده بابت ارسال 

همچنین واژه . سفارش صریحا اعالم آمادگی می نماید

acknowledging می باشد به معنای تایید بعالوه تشکر .

اما به سرعت و در ادامه همان پاراگراف توجه فروشنده را 

به این موضوع جلب می نماید که قیمت مطرح شده با توجه 

نویسنده بابت این موضوع . به شرایط موجود مناسب نیست

ساختار جمله . دالئلی را نیز به اطالع فروشنده می رساند

نشان ( … but we have to mention)دوم پاراگراف اول 

دهنده جدیت خریدار در اخذ تخفیف و همچنین ادامه 

جمله مذکور به صورت ضمنی داللت بر انجام . معامله است

قیمت تمام % 05بیش از .قیمت تمام شده داردتحلیل دقیق 

شده در تجارت بین الملل متشکل از قیمت خرید و حمل و 

 .نقل کاال می باشد

اما در کشور ما بدلیل میانگین ماخذ حقوق ورودی باال، این 

رقم معموال بعد از قیمت خرید مهمترین بخش قیمت تمام 

. شده است و حتی بیش از هزینه حمل بین المللی می باشد

نویسنده در ابتدای پاراگراف، ضمن اشاره به قیمت کاال و 

 اضافه شدن هزینه حمل و درصد ماخذ حقوق ورودی کاال

تالش میکند تا فروشنده را متقاعد کند که ( درصد تعرفه)

قیمت مورد آنالیز دقیق و منطقی قرار گرفته است و دالئل 

از سوی دیگر اشاره مستقیم . مطرح شده کلی گویی نیست

کلمه .  تعرفه نیز بر این موضوع داللت دارد% 50به عدد 

ه، مهم دیگری که در این پاراگراف مورد اشاره قرار گرفت

هر چند این هزینه بعد از ورود کاال . است "هزینه بازاریابی"

اتفاق خواهد افتاد، اما نشان دهنده این است که خریدار 

به امور مربوط به . برای فروش کاال برنامه و استراتژی دارد

بازاریابی اندیشیده و می خواهد کسب و کار واردات خود را 

 . اصولی انجام دهد

زاریابی را دستمایه نوشتن پاراگراف سوم نویسنده مفهوم با

که در جای مناسب مورد بررسی قرار  ،است نیز قرار داده

بنابراین نویسنده با بحث در مورد هرینه . خواهد گرفت

خرید، هزینه حمل، هزینه و حقوق ورودی گمرک و هزینه 

بازاریابی تالش نموده تا قیمت تمام شده را غیر رقابتی 

تر دیگر اینکه هزینه حمل و یک نکته مست. جلوه دهد

کاهش هزینه . گمرک را طبیعتا نمی توان کاهش داد

بازاریابی نیز ممکن است به مقدار فروش آسیب برساند، 

بنابراین از بین موضوعات مطرح شده مناسبترین بخش 

 .برای کاهش هزینه، کاهش قیمت خرید می باشد

 

 

 

 

 

نکته بسیار جالب و مهم بعد در این نامه اشاره به نوع 

نویسنده . بازاری است که نویسنده در آن فعالیت می کند

 "competitive market "برای معرفی بازار از عبارت 

این عبارت به معنای بازار رقابتی . استفاده نموده است

است در بازار رقابتی باید قیمت را کاهش داد طبیعی . است

نویسنده نامه به نحو مناسب و زیرکانه . و کیفیت را افزایش

 .از این عبارت در محل صحیح استفاده نموده است

Sub: cost analysis 

While acknowledging the receipt of your 

formal price list dated as above، we are 

ready to place our first order. But we have 

to mention، considering the quoted price 

and our finished cost analysis including 

transportation، marketing and 50% tariff، we 

are not empowered to market the product in 

our competitive market with the quoted 

price. 
We have to invest a lot on positioning the 

product and expect you to offer us your 

most competitive price (at least a %5% 

discount) for the first coming order. 
Your prompt reply and kind collaboration 

would be valued for our future market 

share and competition power. 
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داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی 

 (تعیین اختالفات قابل ارجاع به داوری: قسمت دوم)

دادهای تجاری داخلی و بین المللی عالوه رای داوری ناشی از قرار

بر اینکه حل و فصل کننده خصومت و اختالف فی ما بین طرفین 

می باشد، برای اطراف دعوی، اشخاصی که در تعیین داور دخالت 

و شرکت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر، الزم رعایه و الزام آور 

اجرای آن از طریق و هر یک از طرفین دعوی قادر به  . نیز میباشد

بعالوه رای محاکم داوری بین المللی . محاکم دادگستری می باشد

نیویورک در کشورهای متعددی قابل  001 بر اساس کنوانسیون 

از این رو ضروری است تجار در فرآیند تنظیم . باشداجرا می

قراردادهای داخلی و بین المللی دقت و حساسیت زیادی را در 

 .اختالفات به داوری مبذول نمایندزمینه نحوه ارجاع 

برای ارجاع تمامی اختالفات به داوری وجود  به طور کلی الزامی

لذا اطراف قرارداد می توانند تمامی یا قسمتی از اختالفات . %ندارد

برای نمونه در . اد خود را به داوری ارجاع دهنداحتمالی قرارد

مندرجات  موردی که احتمال بروز اختالف نظر در خصوص مفهوم

قرارداد وجود دارد، می توان صرفاً موضوع تفسیر تمام یا قسمتی 

خاص از مندرجات قرارداد را به داوری ارجاع داد و از این طریق 

از حدوث مشکالتی که ممکن است با ارجاع کلیه اختالفات به 

 .جلوگیری نمود ،داوری حادث شود

در این قسمت باید این امر را مورد توجه قرار داد که برخی از 

 از این رو اشخاص. می باشند  موضوعات تابع قوانین آمره

                                                           
 
قانون آیین دادرسی در امور  500، 511، 1 5مطابق مواد .  

دادگاهی که مدنی رای داوری الزام آور می باشد و دادگاه صالح یا 

موضوع را به داوری ارجاع داده در صورت استنکاف محکوم علیه 

از اجرای رای داوری ظرف بیست روز، مکلف است به درخواست 

طرف ذی نفع اقدام به صدور برگ اجرایی و اجرای رای داوری 

این اصل در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی نیز . نماید

جاری بین المللی مورد تصریح قرار قانون داوری ت 0 مطابق ماده 

 .گرفته است
%
البته برخی از قوانین و مقررات حل و فصل اختالفات از طریق .  

به عنوان نمونه می توان به تصویب . داوری را الزامی نموده اند

نامه راجع به نحوه بررسی اختالفات فی مابین دستگاه های 

قانون بورس  1 اشاره کرد که اعمال ماده  11  اجرایی مصوب 

، در خصوص حل و فصل کلیه  50  اوراق بهادار مصوب 

اختالفات ناشی از معامالت بورس از طریق داوری را اجباری 

  .نموده است
 
قوانین به دو دسته آمره یا الزامی و تفسیری یا تکمیلی تقسیم .  

دسته نخست به قوانینی اطالق می گردد که برای . بندی می شوند

توانند بر خالف آن قوانین توافقی را انجام دهند و به طریق  نمی 

برای . ولی حق ارجاع چنین موضوعاتی به داوری را نیز ندارندا

قانون آیین دادرسی در امور مدنی،  501و  511مثال مطابق مواد 

دعاوی کیفری، دعاوی ورشکستگی و بعضی موارد دیگر قابل 

بنایراین حتی در صورت توافق در  5.ارجاع به داوری نمی باشند

خصوص ارجاع چنین موضوعاتی به داوری داور صالحیت 

رسیدگی به آن موضوع را ندارد و در صورت صدور رای داوری 

زیرا صرفاً محاکم صالح دادگستری . این رای فاقد اعتبار می باشد

بنابراین الزم است . حق ورود به موضوعات موصوف را دارند

این مهم را مورد توجه قرار دهند که آیا حق  طرفین قرارداد

ارجاع موضوع مورد نظرشان به داوری را دارند یا خیر و اینکه آیا 

داور از صالحیت قانونی رسیدگی به موضوعات مورد نظر آنها 

 برخوردار است یا خیر؟

عالوه بر این، ارجاع برخی از دعاوی به داوری منوط به طی 

قانون  501برای نمونه مطابق ماده . تشریفات خاصی می باشد

آیین دادرسی در امور مدنی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال 

عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطالع 

مجلس شورای اسالمی است و در صورتی که یکی از اطراف دعوی 

اتباع بیگانه باشد یا موضوع از جمله موضوعاتی باشد که قانون 

را مهم تشخیص داده ارجاع دعوی به داوری مستلزم تصویب  آن

 .مجلس شورای اسالمی می باشد

در نهایت باید معروض داشت که نظر به اهمیت شرط داوری در 

ادهای تجاری و مزایا و معایب قابل اعتنایی که این تصمیم قرارد

ممکن است در پی داشته باشد، شایسته است تجار محترم با در 

نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و با احاطه 

کامل به قوانین و مقررات و مباحث حقوقی مربوطه، اقدام به 

 .نمایند گنجاندن شرط داوری در قراردادهای خود

 
 

 

                                                                                       
الزم االتباع است و توافق اشخاص در صورتی که بر همه اشخاص 

همانند قوانین . خالف آن قوانین باشد بی اعتبار و بی اثر می باشد

مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه که مصداق بارز آن قوانین 

دسته دوم قوانینی است که توافق اشخاص بر . کیفری می باشد

شوند که اشخاص در خالف آن معتبر است و در صورتی اعمال می 

برای اطالعات بیشتر . زمان عقد یا ایقاع به آن توجهی نداشته اند

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ . ک.ر

 . 0 0، انتشارات گنج دانش، ص  
 
شمس، دکتر عبد اله، دوره بنیادین آیین دادرسی . ک. ر.  

 .11 ،  ص  ، انتشارات دراک، ج 1 مدنی، چاپ 

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی ؛ دکتر ایمان محترم

 شرکتها و مدرس دانشگاه

 Iman_Mohtaram@yahoo.com:نشانی الکترونیک
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 Aبیمه باربری کلوز  استثنائات

 موارد استثناء  - 

 :این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد

عمل ارادی بیمه  تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء -(5/ )

 گزار

عادی یا حجم و یا نشت یا ریزش عادی، کسری  -(5/%)

 .فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا  -(5/ )

نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای 

شامل (-5/ )مندرج در این بند  "بسته بندی")حمل 

گردد به شرط اینکه  بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می

گزار یا  عملی قبل از شروع بیمه کاال یا بوسیله بیمهچنین 

 (کارکنان وی انجام شده باشد

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت  -(5/5)

 مورد بیمه

تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر  -(0/5)

شده باشد  باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه

 (.%های قابل پرداخت در بند ینهاستثناء هز به)

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا  -(1/5)

اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان 

 .کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

آسیب عمدی یا تخریب عمدی کاالی مورد بیمه یا  -(1/5)

 . قسمتی از آن توأم با سوء نیت از طرف هر کس

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سالح  -(1/5)

ای یا  جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته

 .واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند

استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب   -%

 بودن کشتی برای دریانوردی

این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از  -(0/ )

  :موارد زیر را پوشش نمی دهد

 .عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی -(5/ / ) 

 نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل،  -(0/ /%)

 

 

 

 

تنتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط اک

گزار  یا کارکنان  وی  از  چنین  عدم  قابلیت   بر اینکه بیمه

نامناسب بودن در زمان بارگیری کاالی مورد دریانوردی یا 

 .بیمه در وسائط مذکور اطالع داشته باشد

گر از هر گونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به  بیمه -(0/%) 

عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای 

نماید مگر اینکه  حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می

چنین عدم قابلیت دریانوردی یا  گزار یا کارکنان وی از بیمه

 نامناسب بودن اطالع داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثناء خطر جنگ  - 

های ناشی از عوامل  از بین رفتن، آسیب دیدگی یا هزینه

 :زیر به هیچوجه تحت پوشش این بیمه نیست

جنگ،جنگ داخلی،انقالب،شورش، قیام و یا زد و  -(1/ )

امور یا هرگونه عمل خصمانه خوردهای داخلی ناشی از این 

 .توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

توقیف، ضبط، مصادره و تصرف یا اثرات ناشی از  -(1/%)

یا اثرات ناشی از اقدام به ( باستثناء دزدی دریایی)این امور 

 .شروع آنها

مین، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سالحهای  -(1/ )

 هجنگی به جامانده و متروک

 استثناء خطر اعتصابات  -5

این بیمه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد 

  :زیر را پوشش نمی دهد

کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران  عمل اعتصاب -(1/ )

یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری،آشوبها یا 

 .کنند اغتشاشات داخلی شرکت می

ار، درگیریهای کارگری، اعتصاب، تعطیلی محل ک -(1/%)

 .آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

 .عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی -(1/ )

 

 ازرسی کاال و استاندارد اجباری یمه و بب                                           1393 مرداد  –گاهنامه تاجر امروز                    

 utrade@outlook.com تاجر امروزگاهنامه  93 مرداد
WWW.MOHTARAM.IR 

 

4 



 روش های پرداخت های بین المللی

 Bank Payment)روش تعهد پرداخت بانک 

Obligation) 
با توجه به فرایندهای پیچیده روش اعتبار اسنادی و عدم 

اطمینان طرفین بازرگانی از 

روش های پیش پرداخت و 

  متولی  نهادهای  باز،  حساب

الملل بدنبال ایجاد بازرگانی بین

در . روشهای جدیدی افتادند

اتاق بازرگانی  % 5%مارس سال 

الملل به طور جدی روشی را بین

سوئیفت از آن تحت  که شبکه

استفاده نمود را   TSUعنوان 

در قالب روشی سیستماتیک بررسی کرد و اولین پیش نویس 

مقررات متحدالشکل تعهد »مقررات مربوطه را تحت عنوان 

تهیه و به گروه مشاوران مربوطه جهت بررسی « 0پرداخت بانک

 . واگذار گردید

 BPOچارچوب روش 

گیری از فرایندهای اعتبار چارچوبی  را جهت بهره BPOروش 

اسنادی را مد نظر دارد که بسیار پویاتر و سریعتر از روش اعتبار 

اسنادی بکار گرفته خواهد شد و به بانکها نقشی فعال در عرصه 

المللی در این اتاق بازرگانی بین. زنجیره تامین کاالها خواهد داد

 :این روش ارائه داده است مرحله تعریفی به شرح زیر برای

روشی است که طی آن بانکی  BPOروش تعهد پرداخت بانکی 

تعهد برگشت ناپذیر خود را به بانک دیگری می دهد که این بانک 

به فروشنده   1بایستی وجه مشخصی را بعد از یک واقعه معین

پرداخت پس از این واقعه معین یا مشخص شده . پرداخت نماید

 1داده ها در سیستم سوئیفت و پرتال مربوطه« تطبیق»بعد از 

 .صورت خواهد پذیرفت

نکته حائز اهمیت در این روش که آن را بطور خاص از روش 

اعتبار اسنادی متمایز می کند در این مسئله است که در این 

پرداخت بانک خریدار به فروشنده عنوان نگردیده روش تعهد 

صراحت ذکر گردیده که تعهد پرداخت مورد اشاره به است و به

هر چند در واقع تعهد پرداخت بانک به . بانک فروشنده است

خواهد شد، اما ذکر این فروشنده بانک منتهی به تعهد پرداخت به 

 .مورد شاید در شناخت روش مذکور کمک بیشتری نماید

                                                           
 
 - Uniform Rules for Bank Payment Obligation 

 
 - Specified Event 
 
 - SWIFT's trade Services Utility (TSU) 

 BPOروند اجرایی روش 

بطور خالصه کلیه روندهای انجام این روش مبتنی بر ثبت 

با اسناد اطالعات بصورت الکترونیکی و جایگزینی این اطالعات 

در فرایندهای موجود بازرگانی کلیه فرایندها . بازرگانی می باشد

بر طبق اسناد فیزیکی صورت می پذیرد و احراز انجام کلیه 

اقدامات و فرایندها از طریق ثبت اطالعات در اسناد، صدور، تائید 

بررسی صحت  BPOدر روش . شوندو نهایتا ارائه اسناد انجام می

ر از حالت بررسی فیزیکی اسناد به تطبیق عملیات فرایند کا

 .اطالعات در پایگاه داده ها تغییر خواهد یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BPOمراحل روش 

قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده منعقد و پروفرما صادر  - 

 گرددمی

درخواست خریدار از بانک خود جهت صدور تعهد پرداخت به  -%

 بانک فروشنده 

پرداخت بانک خریدار در پایگاه داده های ثبت اطالعات تعهد  - 

 (TSU)شبکه سوئیفت 

به بانکهای خریدار و  TSUتائید ثبت اطالعات در سیستم  -5

 فروشنده

 ارسال کاال و اسناد حمل توسط فروشنده به مقصد خریدار -0

 انتقال اطالعات حمل کاال توسط فروشنده به بانک خود -1

 TSUانتقال اطالعات حمل کاال توسط بانک فروشده به سیستم  -1

به بانکهای خریدار و  TSUتائید ثبت اطالعات در سیستم  -1

 فروشنده

 پرداخت وجه کاال توسط بانک خریدار به بانک فروشنده -0

 پرداخت وجه کاال توسط خریدار به بانک خریدار -5 

 پرداخت وجه کاال توسط بانک فروشنده به فروشنده -  
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 انواع کانتینر از لحاظ کاربرد

های زیر تقسیم  ها به دسته از لحاظ استفاده و کابری کانتینر

 .  شوند می

این نوع کانتینر برای حملل   :ای کاالی خشک کانتینر جعبه

کاالهای خشلک و کاالهلای علادی ملورد اسلتفاده قلرار       

این کانتینر در قسمت انتهایی دارای درب اسلت  . گیرند می

فلوت تولیلد    55و  5%شود و در ابعاد  که از دو جهت باز می

 . شود می

ایللن نللوع کللانتینر بللرای حمللل  : 1کللانتینر یخچللال دار

گوشت و مواد غذایی ملورد   های فاسد شدنی نظیر محموله

هلا بله دسلتگاه ویلژه      این کلانتینر . گیرد استفاده قرار می

کننده کله بلا نیلروی الکتریسلیته کلار       سردکننده یا گرم

کنلد مجهلز اسلت و در     می

زمان حمل و انبلارداری بله   

. باشد الکتریسیته متصل می

همچنللین هزینلله حمللل و 

انبارداری این نوع کلانتینر  

چنللد برابللر حالللت عللادی 

 . باشد می

: 0کانتینر عایق بندی شلده 

این نوع کانتینر فاقد دستگاه گرم کننلده یلا سلردکننده    

اشد اما بدنه عایق بندی شده دارد کله از افلزایش یلا    ب می

 . کند کاهش دما ظرف مدت محدودی جلوگیری می

این نلوع کلانتینر بله شلکل کلانتینر      : 5 کانتینر تهویه دار

ای عادی بلوده و دارای   جعبه

ها یلا در   هایی در کناره روزنه

انتهای آن است که از طریلق  

شود  آنها کار تهویه انجام می

حمل قهلوه و برخلی   و برای 

 . رود کاالهای دیگر بکار می

این کانتینر فاقد سقف :   روبازکانتینر 

 سلقف    است یا بجای سقف فللزی 

                                                           
  Refrigerated container 
  Isolated container 
   Ventilated container 
   Open top container 

و ماشین آالتی کله    حمل و نقل شیشه ی دارد و برایرچاد

 . رود نیاز به تخلیه و بارگیری عمودی دارند بکار می

ایلن کلانتینر دارای مخزنلی     (:تانکری)% کانتینر مخزن دار

گیلرد کله    تانکی شکل است و بین چارچوبی فلزی قرار می

 ای است و دارای اتصاالت گوشه

 برای حمل و نقل مایعات و مواد 

 شیمیایی مورد استفاده قرار 

 .گیرد می 

 

این کانتینر بصورت یک کلف بلا اتصلاالت     :  کانتینر کفی 

د دار و هلای ابعلا   گوشه ای کف بوده و بلرای حملل بسلته   

 . چون ترانسفورماتورها مناسب استسنگین وزن 

این کلانتینر کفلی بلا    : 5 های انتهایی کانتینر کفی با دیواره

های باز برای بارهای عریض و سنگین و لوله و فوالد و  دیواره

های انتهایی ممکن است ثابلت یلا    دیواره. رود الوار بکار می

 . تاشو باشند

 

 

 

ن نوع کانتینر به نحوی طراحی شده که ای: 0 کانتینر بغل باز

دهد که بارگیری خصوصلا   یک بغل آن باز شده و اجازه می

پالت به راحتی توسط لیفت 

 . تراک از بغل انجام شود

 

 

کللانتینر مخصللوص حمللل 

این نوع کانتینر دارای ساختمانی نظیلر وسلایل   : 1 اتومبیل

دهلد از فضلای    نقلیه مخصوص اتومبیل بوده و اجلازه ملی  

 . نر استفاده بهینه بعمل آیدکانتی

عالوه بر موارد فلوق بعضلی انلواع دیگلر     : کانتینرهادیگر 

کانتینر در موارد کامال خاص همچون حملل دام و احشلام،   

های داملی وجلود دارد    حمل بار فله و حمل چرم و فراورده

 (. 11ص . کلیات حمل و نقل دریایی)

                                                           
   Tank container 
   Flat (platform)container 
   Flat rack(collapsible) container 
 5 Open side container 
   Car container 
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 ب تفسیر سیستم هماهنگ شده %قاعده 

 معین شماره هر در که ماده یک از ذکری هر ل ب%

 حالت به خواه باشدمی ماده این به مربوط است شده

 .دیگر مواد با اشتراک با حتی یا و مخلوط یا خالص

 از شده ساخته مصنوعات از که ذکری هر همچنین

 مصنوعات آن به مربوط است شده معین ماده یک

 .باشد شده تشکیل ماده این از جزاً یا تماماً که است

 مرکب اشیاء یا مخلوط محصوالت این بندیطبقه

(Composit) درقاعده شده بیان اصول طبق    

 .آیدمی بعمل

با )ب مربوط به مواد مخلوط یا جور شده%قاعده : توضیح

با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو ( مواد دیگراشتراک 

مفهوم این قاعده این است که در . یا چند ماده می شود

صورتی که کاالیی را با کاالی دیگر ترکیب کنیم، به شرط 

اینکه مشخصات کاالی اول تغییر نکند، تعرفه کاالی 

بعنوان مثال، شیری . ترکیبی همان تعرفه کاالی اصلی است

امین یا مواد معدنی دیگری تقویت شده باشد، در که با ویت

صورتی که خصوصیات آن تغییر نیافته باشد، بعنوان شیر 

از سوی دیگر اگر کاالیی قابل طبقه . طبقه بندی می شود

طبقه بندی   بندی در چند شماره باشد، طبق قاعده 

 .خواهد شد
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 ثبتارش

در پی گسترش تجارت الکترونیک در  :ثبت سفارش

فرآیندهای بزرگ و کوچک تجارت نیز  ،دهکده جهانی

این امر برای بازرگانان و تجار  .تحت تاثیر قرار گرفته اند

در صورتی که . فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد نموده است

بازرگانان با این فرایندهای الکترنیکی تجارت آشنایی کافی 

آسان تر و  ،مطمئن تر ،مر تجارت سریعترا ،داشته باشند

این در حالی است که عدم  ،ارزان تر میسر خواهد بود

آشنایی تجار با این مکانیزم های الکترونیکی سبب بروز 

برخی مشکالت و صرف هزینه و وقت بسیار جهت رفع آنها 

 . میگردد

یکی از این مکانیزم های الکترونیکی تجارت در ایران 

معدن و  ،می باشد که توسط وزارت صنعتسیستم ثبتارش 

تجارت راه اندازی گشته است که در راستای ایجاد ارتباط 

وزارت صنعت معدن و  ،ارا میان بازرگانانکاثربخش و 

 ،بانک مرکزی ،بانک ها و نهادهای مالی مربوطه ،تجارت

 .عمل مینماید... گمرک و 

 

 

 

 

 

 

 

 

از طریق این به سبب آنکه تمامی ثبت سفارشات بازرگانی 

آشنایی نسبی برای  ،پرتال الکترونیکی صورت میگیرد

 . کاربری آن برای تمامی بازرگانان ایرانی ضروری می باشد

برای آشنایی با این سیستم فرایند واردات یک کاال به طور 

اجمالی در مراحلی که نیاز به استفاده از سیستم ثبتارش 

 .مورد بررسی قرار میگیرد ،میباشد

شماتیک ساده شده زیر در  تاگر فرایند واردات را به صور

 :نظر بگیریم

 

 

 

 

 

 

 

پس از نهایی شدن پروفرما فی مابین فروشنده و خریدار 

 ،می بایست این پروفرم در سایت ثبتارش به ثبت برسد

منظور پس از ورود به سایت ثبتارش از منو سمت بدین 

 ،می نماییمرا انتخاب  "ثبت سفارش جدید"راست گزینه 

 :که در منو باز شده میبایست دو قسمت زیر تکمیل گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش تمامی مشخصات کلی )مشخصات کلی  - 

 ،مبلغ پروفرما ،نحوه پرداختتکمیل میگردد که شامل 

مبدا و  ،گمرک ورودی ،فروشنده از جملهمشخصات پروفرما 

 (تصویر باال) (.می باشد ...مقصد کاال و 

خش کلیه مشخصات در این ب) مشخصات پروفرمای کاال  -%

الزم به ذکر است که برای . فروشنده و کاال درج می گردد

ثبت اطالعات فروشنده میبایست قبال در صفحه اصلی در 

فروشنده پروفرمای خود را  ،بخش ثبت فروشندگان جدید

. دریافت نمایید "شناسه فروشنده"و  رسانیدهبه ثبت 

 دریافت پروفرم و سفارش

 ثبت سفارش در ثبتارش

 
 حمل/ تولید/ پرداخت

 ،اعالمیه ورود: گمرک

 قبض انبار ،ترخیصیه

سند  ،اعتبار اسنادی

 اظهار حمل ،حمل

 فرآیند ترخیص
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ز جمله عالوه بر این اطالعات تک تک محصوالت پروفرما ا

کد تعرفه  ،کشور سازنده ،وزن ،کاال FOBقمیت  ،تعداد

تصویر  . محصول و سایر اطالعات مربوطه مورد نیاز میباشد

 (پایین

 

 

 

 

 

 

 

ثبت "پس از درج این اطالعات با ذخیره کردن آنها به بخش 

در صفحه رسیده که در این مرحله با انتخاب گزینه  "و ادامه

 1شماره  "ثبت سفارش شناسه"ایانی این بخش یک پ

قرمز مشخص شده است داده  دررقمی همانطور که در کا

 (تصویر پایین) ،میشود

 

 

 

 

 

 

 

اسنادی ( آپلود)ین مرحله نیاز به بارگزاری ا پس از* 

فرم های جانبی بسته به نوع  ،همچون پروفرما تایید شده

 .میباشد... ( مثل فرم الیه اوزن و )کاال 

رقمی به معنای پایان ثبت  1شایان ذکر است که این کد  -

پس از تایید کارشناس در وزارت  ،سفارش نمی باشد بلکه

 "پیگیری سفارشات "معدن و تجارت در بخش ،صنعت

و پس  ،امکان پرداخت کارمزد ثبت سفارش فراهم می گردد

سفارش شما در سیستم  ،از پرداخت اینترنتی این مبلغ

 1تایید و ثبت نهایی میگردد و یک شماره وزارت بازرگانی 

به  "تاریخ ثبت سفارش"و یک  "مجوز ثبت سفارش"رقمی 

  .سفارش شما تخصیص پیدا میکند

مرحله دیگر فرآیند بازرگانی بین الملل که : اظهار حمل

اظهار حمل  ،یداستفاده از سایت ثبتارش را الزامی می نما

 .کاال می باشد

برای مثال پس از آنکه محموله وارداتی به بندر و یا گمرک 

قبض "و   "ترخیصیه ،"اعالمیه ورود"و اسناد  مقصد رسید

 ،از مراجع صادر کننده اخذ گردید وارداتطی مراحل  "انبار

 .نیاز به اظهار حمل در سایت ثبتارش می باشد

در صفحه نخست سایت  "اظهار حمل جدید "با انتخاب

ثبتارش با اظهار کاالی وارد شده به گمرک طبق اسناد 

شناسه "مذکور عملیات اظهار حمل صورت می گیرد و 

به بازرگان داده می شود تا بوسیله آن برای ترخیص  "اظهار

به طور مستقیم و یا توسط همکاران ترخیص کار اقدام  ،کاال

 .نمایند

یطی مشابه تصویر پایین چنانچه قابل مشاهده است در مح

اطالعات  ،شماره بارنامه ،با استفاده از اطالعات قبض انبار

شناسه  نمیتوا ،دقیق کاالی اظهار شده در گمرک و غیره

 .اظهار حمل را دریافت نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ کارشناس بازرگانی بین الملل  آیدا خسروی

  aida.khosravi@live.com:نشانی الکترونیک

 (ثبتارش)تجربه یک حرفه ای                                                           1393 مرداد  –گاهنامه تاجر امروز                    
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 سخن آخر

ات دیگران جهت یادگیری و پیشبرد امور پیش روی تجار یاستفاده از تجرب رسد راهی بهتر از مطالعه وبه نظر می

اینترنت تحولی شگرف در انتقال اطالعات ایجاد نموده و منابع بسیار مفید در بستر آن به زبانهای مختلف در . نباشد

صصی و بازرگانی، متون تخ-از یک سو الزم است اساتید و متخصصین حقوقی. دسترس عالقمندان وجود دارد

رود تجار نیز ضمن استقبال از از سوی دیگر انتظار می. کاربردی را تدوین و در اختیار فعاالن تجارت کشور قرار دهند

آثار و تالشهای موجود، مهارتهای خود را  بهبود بخشیده و سعی نمایند اهداف تجاری بنگاه خود و کشور عزیزمان را 

 . محقق نمایند

تشکر  "تاجر امروز"های جدید گاهنامه ه دوستان جهت ادامه این تالش و توزیع شمارهدر پایان از حمایتهای هم

 . میکنم

    با احترام                               

 دکتر رحیم محترم           

 

 

 سخن آخر                                                          1393 مرداد  –گاهنامه تاجر امروز                    

 :همکاران این شماره

 جناب آقای علی میرزایی -

 جناب آقای ایمان محترم -

 سرکار خانم آیدا خسروی -

 زاده سرکار خانم زهرا قلی -

 utrade@outlook.com تاجر امروزگاهنامه  93 مرداد
WWW.MOHTARAM.IR 
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 .از این مجموعه منتشر شد "مکاتبات بازرگانی بین المللی" کتاب جدید


