
 

 

 

 

 

 

 سخن اول  
 مهارتهای فروشندگی

با توجه به ساختار پخش کاال در کشور و سیستم توزیع کاال و منتهی شدن این سیستم به فروشگاه هاای کوکاو و با،رفر فروشاندگی در     

دیر فارو  و اراهاه   طبیعتا انتهای هر کسب و کاار تاااری و تو یا   . فروشگاه و مهارت مدیریت فروشگاه از اهمیت بس،ایی برخودار می باشد

مباحث فرو  در سه سطح مدیریت فرو ر فروشندگی حضوری جهت کاالهای پیچیده در محل خریدار و فرو  . خدمات پس از فرو  است

ای وظایف متعددی دارد و جهت ارایه یو عملکرد قابل در سطح فروشگاه یو فروشنده حرفه. فروشگاهی مطرح و تا،یه و تحلیل می گردند

. مهاارتی اسات  -به اعتقاد من فروشندگی یو امر ذاتی. ب،ارهای متعددی نیازمند است که از حوصله این مطلب مختصر خارج استقبول به ا

فروشنده فروشگاه باید در یو فضای تقریبا کوکو محیط آرام و ایمنی برای طیفهای مختلف مشتریان ایااد نموده و ضمن برقاراری ارتباا    

بطور مختصر می توان عوامل موثر بر فرو  در فروشگاه را باه شارح   . مندانه جهت رفع نیازهای مشتری بنمایداثر بخش اقدام به فرو  سود

هیچ تحقیق علمی جهت رتبه بندی این عوامل اناام نگرفته و او ویت بندی آنها مشخص نمی باشد و فرض بر این اسات کاه   . ذیل ارایه نمود

 .همگی از اهمیت باالیی برخوردار می باشند

فروشنده در واقع بهتار اسات   . فروشنده در گام اول باید به  حاظ فنی متخصص محصو ی باشد که قصد فرو  آنرا دارد :تخصص در محصول 

بدون شناخت انواع محصولر ویژگیهای فنای و م،ایاای محصاولر    . مشاور مشتری باشد و برای اینکه مشاور امینی باشد نیاز به تخصص دارد

 .توضیح و ارایه مناسبی از محصول به معرض نمایش بگذاردفروشنده نمی تواند 

فروشنده باید مهارت مناسبی در ارتبا  کالمی و غیر کالمی داشته باشد و با سوال پرسیدنر سکوت و گو  دادن یا ارایاه   :مهارتهای ارتباطی

ای با برقاراری ارتباا  کالمای و    فروشنده حرفه .توضیح راجع به محصول بر ذهن مشتری تاثیر گذاشته و بر تصمیم خرید مشتری نافذ باشد

 .بدون کالم مناسب پیامهای موثری برای مشتری ارسال می نماید و وی را متقاعد به خرید می نماید

در متاون مختلاف گامهاای متعاددی از     . مند می باشدفروشندگی یو فرایند پیچیده و در عین حال نظام :تسلط بر تکنیو های فروشندگی

تری یابیر ارتبا  او یهر سوال پرسیدن و نیاز سنایر ارایه و پرزنت محصولر رفع اما و اگرهار اختتام فرو  و بهداشت مشتری مورد جمله مش

آگاهیر کاربرد . های متعددی وجود دارد که کاربرد آنها بسیار راهگشا می باشدبرای هر یو از این گامها تکنیو. گیرداشاره و بررسی قرار می

 در این .  موقع تکنیکها و ترکیب آنها با دانش محصول و هنر ارتباطات تاثیر کشمگیری در موفقیت فروشنده و اثربخشی کار وی داردباا و ب

 .گرددشماره و شماره های آتی مطا بی در خصوص مهارتهای فرو  اراهه می
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 دکتر رحیم محترم       
 



 (هم،مان با تخفیف) نامه مربو  به انتخاب پیش پرداخت

 
در برخی موارد بویژه در معامالت کوکور خریدار بدالهل داخلی 

ت یا ملی یا بین ا مللی عمال مابور است وجاه معاملاه را بصاور   

در . پرداخت نماید Advance paymentیا   TTپیش پرداخت یا 

هر صورت این رو  پرداخت برای خریدار رو  مناسبی نیستر 

حتی در اینگوناه  . اما در بعضی موارد خریدار کاره دیگری ندارد

توان از این موضوع بعنوان یو فرصت استفاده نمود و مواقع می

خریدار بشودر خریدار خود پیش از اینکه فروشنده متوجه اجبار 

قدم شده و به فروشنده اعاالم نمایاد در صاورت    تواند پیشمی

اعطاء تخفیف حاضر است مقاداری از وجاه معاملاه را بصاورت     

ممکان اسات خریادار بتواناد حتای از      . پرداخت بپاردازد پیش

جهت تحلیل بهتر این موضوع باه  . گردد تخفیفهایی نی، بهرمند

رو  پرداخات نقادی در اداماه دقات      یو نمونه نامه مربو  به

 :فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در توضیح و تفسیر نامه فوق بهتر است به نکات زیر دقت شود

. نکته اول در نامه عنوان انتخاب شاده بارای ایان ناماه اسات     

این پیاام را باه خوانناده ا قااء      "تخفیف پرداخت نقدی"عبارت

قدی را داردر اماا از ساوی   میکند که نویسنده آمادگی پرداخت ن

دیگر از ف،وشنده توقع دارد بابت انتخااب ایان ناوع پرداخات     

 . تخفیف قاهل شود

و پروفارم  ... پیارو ناماه ماور    "در شروع متن نامه آمده استر 

یم او ین سفار  خاود را باه   ما قصد دار...ضمیمه شده به شماره

گااهی   ".اییمبعنوان او ین محمو ه از این معامله نهایی نما  مقدار

اوقات یو پروفرم کلای صاادر و از محال آن پروفارم کنادین      

محمو ه ارسال و برای هر محمو هر یو فاکتور منحصر به فارد و  

با توجه ": در ادامه آمده است. ویژه همان محمو ه صادر می شود

به روابط تااری گذشته و اعتماد ایااد شده بین مار ما حاضاریم  

پرداخت و مابقی را در قبال کپی اسناد مبلغ را بصورت پیش % 51

حمل شامل بارنامهر گواهی مبدار  یسات عادل بنادیر سایاهه     

... بازرگانی و گواهی بازرسی صادر شده توسط شارکت بازرسای   

 "بعد از این اعالم آمادگیر صریحا نوشته شده  ".پرداخت نماییم

{ (%x)یاا }ضمنا ما از شما توقع داریم یو تخفیف قابل توجاه  

در صورت نوشاتن یاو   . "بت این پرداخت نقدی اعطاء نماییدبا

حاذ    "considerable amount of"درصد مشخصر عباارت  

به بیان دیگر در صورتی که نویسنده بخواهد یو عدد . می شود

را حاذ  مای    "می،ان قابل توجاه "معین پیشنهاد دهدر عبارت 

قابل نماید و در صورتی که ترجیح بدهد تعیین عدد را به طر  م

بسپرد می تواند عدد مربوطاه را حاذ  و درصاد مشخصای را     

 .پیشنهاد ندهد

نکته بسیار مهم در این نامه تعیاین اساناد خاصای اسات کاه      

فروشنده موظف است کپی آنها را قبل از پرداخت ماابقی وجاه   

در شماره بعد این اسناد و نامه مارتبط باا   . معاملهر تحویل بدهد

 .هد گرفتاسناد مورد بررسی قرار خوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بخش انتهایی نامهر از طر  مقابل خواسته شده کاه تصامیم   

خود را اعالم و پروفرما اینوویس نهایی را صادر کند تا انتقال پول 

در واقع در انتها ماددا بر آماادگی نویسانده   . سریعا اناام شود

  .   بابت انتقال سریع پول در برابر تخفیف را اعالم می نماید

ر اینگونه مواقع خریدار ریسو زیادی را می پذیرد و ممکن د

است فروشنده علی رغم دریافت وجه معاملهر کاال را حمال و  

ا بته در این مثالر خریدار بعد از دریافات کپای   . ارسال نکند

مابقی تال  میکند واقعای باودن   % 51اسناد و قبل از انتقال 

 .لوگیری نمایداسناد را بررسی و از سوءاستفاده فروشنده ج

 

SUB: Cash Payment Rebate 

Dear Mr. 

Back to your letter dated as… and attached PI No. …, 

we would like to finalize our order for the quantity 

of… as the first party of this transaction. Considering 

our past business relations and the trust between us, we 

are ready to pay 51% of the money on the base of TT, 

and the balance would be paid against copy of 

shipment documents including Bill of lading, 

certificate of origin, packing list, commercial invoice 

and inspection certificate to be issued by … inspection 

company.  

Meanwhile, we expect you to grant a considerable 

amount of (x%) discount for this cash in advance 

payment. Kindly advise and issue the final PI to 

arrange the money transfer as soon as possible 

(forthwith). 

 المللباطات بازرگانی بینارت                                                    1393  شهرویور –گاهنامه تاجر امروز                    
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 داوری در قراردادهای داخلی و بین ا مللی

 (قسمت سوم شیوه های انتخاب داور)

طرفین قرارداد به اشکال و شیوه های مختلفی قادر به انتخاب 

در این قسمت شایوه هاا و اشاکال    . و تعیین داور می باشند

مختلف انتخاب داور مندرج در قوانین و مقررات داخلی و بین 

 .به نحو موج، و مختصر مورد بررسی قرار می گیرد ا مللی

انتخاب داور منحصر به شیوه های محصاور و معادودی نمای    

باشد و ی به طور کلی می توان دسته بنادی ذیال را دربااره    

 :نحوه انتخاب داور اراهه نمود

 :ارجاع به داوری بدون تعیین داور معین. 5

ن اینکاه داور یاا   طرفین می توانند در موافقتنامه داوریر بدو

را برای حل ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)داوران معینی 

و فصل اختالفات خاود تعیاین کننادر تماام یاا قسامتی از       

 464ر 414ر 414مواد )اختالفات خود را به داوری ارجاع دهند

قانون داوری  55ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی و بند  464و 

ال مای توانناد در شار  داوری    برای مث(. تااری بین ا مللی

مندرج در قرارداد قید کنند که کلیه اختالفات ناشای از ایان   

در این حا ات هار یاو از    . قرارداد به داوری ارجاع می گردد

طرفین باید داور اختصاصی خود را تعیین نمایند و یو نفر به 

ا بتاه در  . عنوان داور سوم با توافق طارفین انتخااب گاردد   

برای تعیین داور به توافق نرسندر هر یاو   صورتی که طرفین

 .  از آنها می تواند از دادگاه صا ح درخواست تعیین داور نماید

 :تعیین داور معین.  2

رو  دیگر برای تعیین داور این است که طرفین شاخص یاا   

اشخاص معینی اعم از حقیقی یا حقاوقی را باه عناوان داور    

ت شخص انتخاب شده در این فرض اخذ موافق. انتخاب نمایند

قاانون آیاین    461و  414ماواد  )به عنوان داور ضروری است

-قاانون داوری تاااری باین    55مااده   5و بند  دادرسی مدنی

 (.ا مللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعیین داور توسط شخص ثا ث.  3

در کلیه موارد طرفین می توانند تعیین داور را به شخص ثا ث 

ه عناوان تعیاین   شخص ثا ث انتخاب شاده با  . واگذار نمایند

شخص . کننده داوری می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد

ثا ث نی، مکلف است پس از انتخاب داور یا داوران قبو ی آنها 

قاانون آیاین    464و مااده    411تبصاره مااده   )را اخذ نماید

قاانون داوری تاااری باین     55مااده   3دادرسی مدنیو بناد  

 (.ا مللی

 :تعیین داور توسط دادگاه. 4

عالوه بر اینکه طرفین می توانند مستقیماً انتخاب داور را باه  

محاکم قضایی واگذار نمایندر در موارد ذیل نی، که طرفین باه  

 حاظ عدم همکاری طر  مقابل یاا باه توافاق نرسایدن در     

خصوص انتخاب داور مشترک موفق به تعیین داور نمی شوندر 

ز طریاق  می توانند باا معرفای داور اختصاصای و مشاترک ا    

 :اظهارنامه از دادگاه صا ح تقاضای تعیین داور را مطرح نمایند

مواردی که طرفین با ارجاع اختال  به داوری توافقی در : ا ف

خصوص تعیین داور نداشته اند و پس از آن نی، توافقی بارای  

 .تعیین داور حاصل نشود

 در مواردی که داور تعیین شده: ب

 در  وا یاستعفا دهد و یا دو بار مت 

 یا از حاضر نشود و  داوری  جلسه

 .ورزد  ناعاامت  داوری  رای  دادن 

 خص ثا ث ازادر مواردی که ش: ج

 مواد)ین داور خودداری ورزد اتعی 

 آیین  وناانااق  464ر 462 ر 464 

  55ماده  3د ابن  وای مدنیادادرس 

 (.ن ا مللیاااری بیاون داوری تاقان
 

وانند با آگاهی نسبت به شیوه های تعیین  ذا تاار گرامی می ت

داور و با بهره مندی از مشاوره های حقوقی کاه م،یات هاا و    

معایب هر یو از شیوه ها را در ارتبا  با قرارداد ماورد نظار   

تبیین نمایدر با انتخاب مناسبترین شیوهر بهتارین راهکاار را   

 .دبرای حل و فصل اختالفات موجود یا احتما ی خود اتخاذ کنن
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؛ وکیل پایه یو دادگستریر دکتر ایمان محترم

 مشاور حقوقی شرکتها و مدرس دانشگاه
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عادم امکاان    با مدت آزمون طاوالنی و یاا   کاالهای فهرست

   یا کشور استاندارد  آزمون در موسسه

شود کاالهای مشمول استاندارد با آزمون طوالنی مدت توصیه می

در مبداء و قبل از حمل مورد بازرسی استاندارد اجباری قرار 

باعث گیرندر در غیر اینصورت طوالنی شدن آزمون حین ترخیص 

در ادامه . گرددهای انبارداری و دموراژ کانتینر میاف،ایش ه،ینه

همچنین قابل ذکر .  یست تعدادی از این کاالها اراهه شده است

است تعدادی از کاالهای  یست ذیل قابل آزمون در داخل کشور 
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آفتامات رفندک سیگاررکویل  موتور فن رادیاتور ر زها ر موتور بخاری رفیو

موتور بر  پاکن ر وایرها ر درخت سیم ر رادیور اتوماتیو  و متعلقات ر

راهنمار قفل مرک،ی ر شیشه باالبر ر پمپ بن،ین برقیر پمپ شیشه شور ر 

 (آینه برقیر آنتن برقیرککش برقراحساس کننده هار رگوالتورها

   انواع  ردسل   -24

 و خوراک دام ( برنج ر ذرت گندم ر) انواع غالت   -25 

 شیشه های امینی وسایط نقلیه   -24

 آزبست – و ه های سیمان    -34

 آزبست  –ورق های مسطح سیمان    -35

 آزبست –ورق های موجدار سیمان    -32

 (مدت آزمون طوالنی) روغن موتور    -33

 (مدت آزمون طوالنی) و خودرو سبو وسنگین انواع الستی   -34

 مایع ترم، با پایه غیرنفتی   -31

 (تسمه پروانه خودرو) انواع تسمه های الستیکی    -36

 کفش اسکیت    -35             ..(اشیا ء ساخته )ا بسه کرمی    -34

مسی ر و ه های  -تات ر واشر سر سیلندر کاهوکوهیااترموس   -34

 ر انواع سپرجعبه دنده ر قفل درب ر گاردان ر خودروت اانتقال سوخ

انواع منابع  انواع نوار مغناطیسی ر انواع صفحه نمایش کامپیوتر ر   -44

 تغذیه کامپیوترر دستگاههای ضبط و پخش ویدهو

آکار فرانسه ر ککش ر آکار  و ه گیر و انبر قفلی ر مفتول بر ر    -45

انواع اب،ارهای ماشین ر آسانسور  مته و آکار پیچ گوشتی ر آکار تخت ر

 انواع توری وماموعه های وابسته ر

زرده تخم مرغ خشو کرده ر آب پنیر وآب پنیر تغییر یافته ر    -42

سایر زرده تخم خشو کردهر محصوالت خوراکی دارای منشا حیوانی ر 

کیلوگرم ر کای سب، به نحو دیگر ر پودر کاکاهو با  3کای سب، کمتر از 

ر پر شده پر نشده ر فرآوردهها برای  kg 2یر فرآورده بیش از قندر سا

استفاده کودکان عرضه شده برای خرده فروشی ر مخلوطها و خمیرها 

 ناپیوکا از فکول ر ما ت ر پودرهای خبازی آماده  برای خبازی و شیرینی ر

 واز ین نفتا ین ر روغن کرنوزوت ر قطران زغال سنگ ر   -43

بندی ر پانسمان و سایر اشیاء قشری کسبنده ر  وازم زخم     -44

 باندهای کشی ر باند گچی و باند زیر گچی

 معر  های تشخیص آزمایشگاهی و کلیه نخ های جراحی   -41

 سیمان و سایر محصوالت برای پرکردن دندان و بازسازی استخوان  -46

 ....(مایع ظرفشویی و ) مایعات پاک کننده   -44

فرزدن داهمی و یا باز کردن مور فیکساتور مور فراورده برای  -45

سایر کرم ها ر نخ داندان (  ب ر کشم ر ناخن )فرآورده برای آرایش 

بوزداهای بدن وضدترشحات بدنر   فرآورده برای قبل یا بعد از اصالح ر ر

امالح معطر و سایر فرآورده برای استحمام رآگار باقیر مایع شستشوی 

  ن،های کشمی 

مرکب کاپ امو سیون های مخصوص سطوح حساس ر  هر رجو    -44

کسب ها ر رزین های ا کید ر سایر پی استر های اشباع ( تونر )سایر 

نشدهر سایر پلی استرها ر  وازم برای ساختمان از مواد پالستیو ر سایر 

 مصنوعات از موادپالستیو

اشیاء برای بهداشت ر  باس ومضافات  باس ر سایر اشیاء از    -14

کاهوکو و  کانی،ه ر پارکه استخوان بندی الستیور دزدگیر ها و 

 واشرهای همانند

 دوره و قا ب برای عینو ر عینو محافظ کشم    -15

 توپ تنیس رومی،ی ر توپ قابل باد کردن ر سایر توپ ها    -12

کاغذ و مقوای دوبلکسر کاغذ و مقوای گالسه ر کاغذ پشت    -13

 کسب دار

 (انواع دیگ بخار ر اتوکال )   و مخازن تحت فشار انواع ظرو   -14

 (آمبوالنس ) خودروهای امدادی و تاهی،ات آنها    -11

 انواع ترانسفورماتور قدرت   -16
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 تعریف اعتبار اسنادی

بناا باه درخواسات    )اعتبار اسنادی تعهد مشارو  یاو باناو    

باشد مبنی بر اینکه در مقابل اراهه اساناد مشاخص    می( خریدار

ه و طبق شرایط اعتبار از طر  فروشنده در مدت معین اقدام شد

  .به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید

( 644UCP) قواعد متحد ا شاکل اعتباارات اسانادی    2در ماده 

از نظار ایان   :تعریف اعتبار اسنادی به شرح زیر ارایه شده است

 باه “ اعتبارات ضمانتی“و ”  اعتبارات اسنادی”مقررات عبارت  

باناو  )معنای هرگونه ترتیباتی است که بموجب آن  یو باناو  

بنا به تقاضاا و یاا دساتورات یاو مشاتری      (  گشاینده اعتبار

شود تاا در مقابال   یا از طر  خود  موظف می(  متقاضی اعتبار)

اسناد مقرر شده در اعتبارر  مشرو  بار اینکاه شارایط اعتباار     

 : رعایت شده باشد

یا به حوا ه کرد او ( ذینفع اعتبار)ا ث پرداختی را به شخص ث -5

ط ذینفاع را قباول و پرداخات    اناام دهدر یا  بروات صادره توس

 .کند

اجازه دهد که این پرداخت را ( بانو کارگ،ار)به بانو دیگری -2

 یاا . اناام دهد یا کنین برواتی را قبول کند

  .به بانو دیگری اجازه معامله دهد-3

 یم،یت های  اعتبار اسناد
رو  اعتبار اسنادی نسبت به روشهای دیگر م،ایای متعددی 

 . گیرنددارد که برخی از آنها در زیر مورد بررسی قرار می

صادر کننده ارز حاصل از صادراتش را از بانو گشاایش یاا    .5

خواهاد ناه از وارد کنناده و بادین صاورت      تایید کننده می

. یابدمی مهمترین ریسو صادر کننده به بانو گشاینده انتقال

بعد از گشایش اعتبار فروشنده دیگر خریدار را به عنوان طر  

شناسد و بانو گشایش کنناده از ساوی   متعهد پرداخت نمی

 .گیردخریدار این تعهد را بر عهده می

و اناواع اعتباار بارای     دارد اعتبار اسنادی از تنوع باالیی  .2

تنوع  این. کاربردهار موقعیت ها و معامالت مختلف وجود دارد

پذیری اعتبار اسنادی شده و اناام انواع معامالت باعث انعطا 

در شماره بعاد تعادادی از   . کندبا شرایط مختلف را مقدور می

 .انواع اعتبار اسنادی مورد اشاره قرار خواهند گرفت

اتاق بین ا مللی تاارت مقررات جهان شمو ی در مورد این  .3

ایااد وحدت رویه رو  تدوین و منتشر نموده است که باعث 

. و نظاام یکپارکااه در اسااتفاده از ایاان رو  ماای شااود   

(UCPDCرمقررات متحد ا شکل اعتبارات اسنادی تااری.) 

این رو  در مورد تاارت کاالهار خدمات و کاالیی خادمتی   .4

 .قابلیت کاربری دارد

 .کندایااد می (finance)رو  امکان تامین ما ی این .1

-راحت( بانو مرک،ی) ت در صورت استفاده از این رو  دو .6

های ارزی خویش را به اجرا بگذارد کرا که تواند سیاستتر می

 .بصورت مستقیم بر انتقال ارز کنترل دارد

ها بر اسااس سررساید اعتباار قابال     ها و پرداختدریافت .4

تخمین است و این به نوبه خود باعث تسهیل تنظایم جادول   

 .شودگرد  نقدینگی در بانکها می

تواند به عنوان وثیقه تامین ماا ی بارای   سنادی میاعتبار ا .5

 .صادر کننده مورد استفاده قرار گیرد

ارسال کاال )اعتبارات اسنادی ب،رگترین ریسو وارد کننده .4

دهدر زیرا وجه زمانی به صادر را پوشش می( از سوی فروشنده

شود که صادر کننده ما کیات اسانادی را   کننده پرداخت می

 .انتقال داده باشد

اعتبار اسنادی پس از گشایشر یو معامله مساتقل تلقای    .54

شود یعنی از دیگر قراردادها بویژه قارارداد فارو  باین    می

ا مللی کاال و قرارداد بین متقاضی و باناو گشااینده اعتباار    

 .اسنادی مستقل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدودیت های اعتبار اسنادی

استفاده از اعتبار اسنادی گرانتار  : ه،ینه باالتر از دیگر روشها .5

شودر کرا که ها میاز دیگر روشها است و باعث اف،ایش ه،ینه

بانکها برای گشایشر هر بار اصالحر هر بار تمدید کارم،د اخاذ  

 .نمایندمی

و    UCPعلای رغام وجاود مقاررات     : کنترل سلیقه ای اسناد .2

ISBP  ای اناام مای اسناد بصورت سلیقهگاهی اوقات کنترل-

گیرد و وحدت رویه کامل باین بانکهاای درگیار در عملیاات     

 .اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف وجود ندارد

اعتبارات اسنادی در معامالت متقابل یعنای معاامالت بادون      .3

  .پول از جمله معامالت تهاتری کاربرد ندارد
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 انواع کشتی ها

ب،رگی است که برای حمل مسافر و بار بر روی  شناورکشتی 

از  .شودهای پهناور استفاده میدریاکهو  دخانهروآبهای آزاد یا 

و  زیردریایی ر نجر بارجر قایق بهتوان دیگر شناورها می

نام بردر با این همهر وسایل دیگری نی، هستند ( کشتی نظامی)ناو

 .کایاکر کرجیر کانو از جمله توان به فهرست فوق اف،ودکه می

. شوندبندی میهای مختلف طبقهها بر اساس شاخصکشتی

 :تعدادی از انواع کشتی به  حاظ کاربری عبارتند از

 5کشتی های حمل عمومی   
د که برای حمل انواع انای ساخته شدهها به گونهاین کشتی

توان بصورت هم،مان مختلف کاالها قابل استفاده بوده و حتی می

این . کند نوع کاال با بسته بندی مختلف را با آنها حمل نمود

ها ظرفیت حمل حدود پان،ده ه،ار تن بار را داشته و بعضی کشتی

 . ای برای تخلیه و بارگیری دارندانواع آنها تاهی،ات ویژه

 2های فله بر کشتی   

 حمل و نقلبَر نوعی کشتی تااری است که برای  کشتی فَلّه

سنگر  ای مانند غالتر ذغال نشده و فله بندی کاالهای بسته

های  ها از میانه کشتی  این. شود ها و سیمان به کار گرفته می کانی

امروزه  .ها کردند نوزدهم آغاز به رفت و آمد در آب ٔ  سده

های جهان را  وم ناوگان تااری کشتیس بر یو های فله کشتی

ها معموال دارای مخازن ب،رف بوده و این کشتی .دهند تشکیل می

تخلیه و بارگیری . شودای در مخازن آنها انبار میکاال بصورت فله

کاالهایی همچون شکر و غالت بوسیله دستگاه های خاص 

کاالهای فله اناام شده و اغلب بصورت مستقیم وارد وسایل 

 .ل دیگر از جمله قطار یا کامیون برای حمل داخلی می شوندحم

 های تانکر نفت یا نفتکشکشتی   
ها جهت حمل نفت و محصوالت نفتی و مایعات کشتیاین 

ها بعلت این کشتی. گیرندپتروشیمی مورد استفاده قرار می

-استفاده از پمپ از سرعت تخلیه و بارگیری باالیی برخوردار می

-یل اهمیت سوخت و انرژی در عصرر حاضر این کشتیبد . باشند

در کشور ما این کشتیها عموما از پایانه . ها بسیار مهم هستند

 .کنندج،یره خارک بارگیری می

 

    

 

 

                                                           
 
 General bulk cargo 
 
 Special bulk carrier 

 (3لهر نفتسنگ معدنیر ف)O-B-Oهای کشتی  
توانند کند نوع محمو ه متفاوت از جمله ها میاین کشتی

توان گفت می. ای را حمل نمایندسنگهای معدنیر نفت و مواد فله

. ای می باشداین نوع کشتی ترکیبی از کشتیهای نفتکش و فله

در واقع این کشتیها برای استفاده بیشتر و داشتن بار در 

-کشتیهای نفتی و فله. اندشدهمسیرهای رفت و برگشت طراحی 

بر ویژهر عموما در مسیر برگشت خا ی بوده و در صورتی که از 

 .یابداین نوع کشتی استفاده شود کارایی حمل و نقل اف،ایش می

 4کشتیهای رورو   
این گونه کشتی عموما برای حمل خودرو و وسایل کرخدار 

محموالتی  بنابراین این نوع کشتی برای حمل. شوداستفاده می

توانند بارگیری و تخلیه شوند مانند کانتینرهای که مستقال می

مستقر بر روی تریلرر خودروهای سبو و سنگین نظیر اتومبیل 

در . گیردسواریر وانتر کامیون و اتوبوس مورد استفاده قرار می

این نوع کشتی پل متحرکی که در سینه یا پاشنه کشتی قرار 

قات مختلف کشتی را برقرار نموده و دارد ارتبا  ساحل با طب

گاهی اوقات برای استفاده . نمایدتخلیه و بارگیری را تسهیل می

ها در کند طبقه طراحی و تو ید بهتر و بیشتر از فضا این کشتی

محل درب در ابتدا در جناحین کشتی بوده و در جریان . شوندمی

داده و به  تکامل این نوع کشتی نهایتا به انتهای آن تغییر مکان

اندازه آن نی، در . راحتی باز شده و روی ساحل قرار می گیرد

طول زمان اف،ایش یافته و انواع پیشرفته آن ظرفیتی حدود 

 .تن دارند 41444

 

 

 

 

 

 کشتی کانتینر بر   

این نوع کشتی برای حمل کانتینر درابعاد مختلف و ا بته 

-ان در نسلاستاندارد طراحی و ساخته شده است و در طول زم

استفاده از . های مختلف تو ید شده و پیشرفت نموده است

ای طوالنی دارد و در حمل و نقل ریلی آمریکا در کانتینر تاریخچه

بعدا . گرفته استاین وسیله مورد استفاده قرار می 5424سال 

استفاده از کانتینر وارد حمل و نقل دریایی شده و نهایتا در سال 

شروع به کار نموده و این رو   "فیر ند"ی کشتی کانتینر 5466

 .در تاارت و حمل و نقل دریایی جایگ،ین رو  سنتی شد

                                                           
 
 Oil, Bulk, Ore 
 
 Roll on roll off vessel 
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 ا ف تفسیر سیستم هماهنگ شده 3قاعده 

 باه  یا ب -2 قاعده مقررات اجرای در خواه که مواردی در

 کند یا دو در بندیطبقه قابال کاالیی دیاگر صاورت هر

 :دگیرمی اناام زیر نحو به آن بندیطبقه برسدر بنظر شماره

اصوال مربو  به کاالهای ترکیبی اسات کاه    3قاعده : توضیح

قابل طبقه بندی در کندین شماره تعرفه به نظر برسند و برای 

در صورتی کاه کااالیی   . آنها کندین شماره تعرفه یافته شود

ترکیبی یا ماموعه ای باشدر شاید بتوان کندین شماره تعرفه 

اما در هر صورت برای هر کاال بایاد  . کاال یافت مرتبط برای آن

. یو شماره تعرفه و ماخذ ویژه و منحصر به فرد تعیین شاود 

این قاعده خود به سه بخش ا فر ب و ج تقسیم شده کاه در  

های بعد به قواعاد دیگار   ا ف و در شماره 3این شماره قاعده 

 .شودپرداخته می

 توصیف تریشخصم صورت به را کاال که ایشماره ا 3فا 

 کندمی بیان را تریعمومی صورت که هاییشماره بر کند

 شماره کند یا دو که وقتی حال این با .بود خواهد مرجح

 محصول یو متشکله مواد از قسمت یو به تنها کدام هر

  اشیاء  از  قسمت آن به  فقط یا مرکب شئی یو یا مخلو 

   برای هاموعاما ورتااص به که  اهاییاا ااک  ورداام  در

 ایان  شودرمی مربو  شوندمی عرضه وآماده  فروشیخرده

 یا محصول این گرفتن نظر در با همچنین باید را هاشماره

 از یکای  اگر حتی کرد تلقی ترمشخص عنوان به شئی این

 آن از کاملتری یا تر دقیق توصیف دیگر طر  از هاشماره

  .باشد کرده

نمایاد در صاورتی کاه بارای     میا ف مطرح  3قاعده : توضیح

ای کاه  کاالیی کندین شماره تعرفه متصور باشیمر باید شماره

. تر و دقیقتری از کاال دارد را انتخااب کنایم  توصیف مشخص

بنابراین به بیان ساده در صورت یافتن کندین شماره تعرفاه  

برای یو کاالر باید شاماره خاصای کاه کااال در آن بیشاتر      

تاری دارناد   هایی که جنبه عمومیارهمشخص باشد را به شم

 .برتری داد و انتخاب نمود

قاشقر کنگاال و  ) 5251آهنی در شماره کنگال  مثالبعنوان 

اشایاء سار   )  4323طبقه بندی می شود و نه در شماره .... ( 

 ...(می،ر اشیاء آشپ،خانه

السااتیو کاار  باارای دوکرخااه در شااماره  :مثااال دیگاار

 5454و ناه در شاماره   ...( یالستیو رویی کار ر بااد  )4455

 ...(اج،اء و قطعات و متفرعات وساهط نقلیه)
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 ... فرو  آموختنی است

تواند تاثیر قابل توجهی اراهه خدمات مناسب به مشتریان می

های متعدد کنار خیلی اوقات فروشگاه. در فرو  داشته باشد

اما یو . رسانند  میهم در بازار یو کاالی معین را به فرو

فروشگاه یا همکارر فرو  بسیار باالتری نسبت به دیگران 

بیش از ( فرو  فروشگاهی)فروشیموفقیت در خرده. دارد

آنکه به قیمت وابسته باشد به مهارتها و توان فروشنده 

این مهارتها بسیار متعدد و در عین حال پیچیده . بستگی دارد

-ا را بصورت تاربی میهستند و فروشندگان معموال آنه

اما باید دقت نمود فرو  و مهارتهای مرتبط با آن . آموزند

در ادامه کهار . اکتسابی و قابل آموز  و یادگیری هستند

نکته مهم در باب اراهه خدمات به مشتریان در فروشگاه آورده 

 :شده است

 .رضایت تو تو مشتری ها را جلب کنید .5

اگر به . و تله تبدیل شودخرده فروشی می تواند به ی      

مشتری که مشغول صحبت با او هستید نفروشیدر  حتما 

توانید به او شود که میشخص دیگری وارد فروشگاه می

این . کندبفروشید و این فرو  دوباره شما را به کار امیدوار می

شود شما هیچ وقت از خود نپرسید که کرا کنین تله باعث می

توانید با اطمینان آیا می. نداشتیدفروشی را به مشتری اول 

کامل بگویید که حتی یکبار به قصد فرو  صد در صد با یو 

هایی که با اید یا  برای تو تو مشتریمشتری مواجه شده

اید؟ شو اید نهایت تال  خود را اناام دادهآنها گفتگو کرده

 .دارم که این طور باشد

 

 

 

 

وسپس وارد  مشکالت شخصی خود را پشت در بگذارید .2

 .فروشگاه شوید

هنگامی که شما بعنوان مشتری در مغازه فرد دیگری هستیدر  

اینها . از فروشنده انتظار رسیدگی سریع و رفتار مؤدبانه دارید

صر  نظر از این  که در یو روز . نشانه اهمیت شماست

هایتان نی، مشخصر شخص شما که احساسی داریدر مشتری

دگی سریع و رفتار مؤدبانه هستند و الیق و خواهان این رسی

 . این حداقل انتظارشان از شماست

تعدیل خلق و خو کار آسانی نیست به خصوص اگر در  

مسیرتان به طر  محل کارر الستیو خودروتان پنچر شده 

ایدر یا ای داشتهتان مشاجرهباشدر شب قبل با فرزند نوجوان

ها ز مشتریا. ایدمورد خشم و غضب مدیرتان قرار گرفته

رود که مشکالت شخصی شما برایشان اهمیتی انتظار نمی

توانایی اناام کار بدون توجه به مشکالتر همیشه . داشته باشد

 .معیاری برای شناسایی افراد حرفه ای بوده است

 .در فروشگاه تامع نکنید .3

داخل فروشگاه هستیدر روز بسیار آرامیست : ماسم کنید     

حدود . دهیدیو تاک ساعت گو  میو برای سرگرمی به ت

تان مانند گاردر دور تا دور صبحر شما و همکارهای 4ساعت 

صندوق و ویترین ایستاده وبه بحث داغی درباره بازی مهم 

با این که می بینید مشتری وارد . شب گذشته مشغو ید

اید فروشگاه شده استر کنان در این بحث اساسی گیر افتاده

 .دهیده میکه به حر  زدن ادام

رسد؛ به هیچ مورد ای به نظر نمیمشتری امیدوار کننده     

هد  رسد که بیخاصی توجه نکرده استر این طور به نظر می

تان شما و همکارهای. گرددر درخواست کمو نکرده استمی

دهیدر آن مشتری هم کمی در فروشگاه به گفت و گو ادامه می

این راه درستی برای فرو  آیا . رودزند و بعد میپرسه می

 است؟
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 .بشنوید مگاهرت، FM - 45برنامه تاارت بین ا ملل را از رادیو اقتصاد روی موج  رصبح 54ساعت  رها شنبه

 



ها کار آسانی است به خصوص گفت و گو با دیگر فروشنده    

اگرکه این کاری نیست که . هنگامی که فروشگاه خلوت است

ها به هنگامی که مشتری. به خاطر آن در فروشگاه هستید

ها برای قطع کردن گفت و گوی کمو نیاز دارندر فروشنده

این امر منار به عصبانیت مشتریان شوند و شخصی معذب می

شود که این عصبانیت ناشی از نادیده گرفته شدن آنها می

همیشه فرصت پیدا خواهید کرد که با دوستان و . است

: ر اما بگذارید رک و راست بگویم "گپ ب،نید "همکارهای تان

فروشگاه جای مناسبی برای این کار نیستر به خصوص 

شتری داخل فروشگاه حضور هنگامی که یو یا تعدادی م

-ها احساس کنند گفتخواهید که مشتریشما هرگ، نمی. دارد

تان با همکارهای فروشنده نسبت به آنها از اهمیت وگوهای

 .بیشتری برخوردار است

وقتی در فروشگاه هستید :  این قانون امروز و هر روز است   

هم در تئوری و هم در . هیچ کی، مهمتر از مشتری نیست

باید این . گیردملر مشتری همیشه در سطح اول قرار میع

نگر  و درک بین همه کارکنان فروشگاه وجود داشته باشد 

که هنگام ورود هر کسیر صر  نظر از می،ان اهمیتشر گفت و 

 .گوهایشان را قطع کنند

 .به حضور هر مشتری توجه نشان دهید .4

-خو  شودر نیاز دارد موردهر مشتری که از در وارد می 

اناام . ساده است "سالم"آمدگویی قرار گیرد؛ حداقل آن یو 

دهدر نشان ها انتقال میاین کارر حس صمیمیتی را به مشتری

شان آگاه هستیدر و اشاره به دهد که شما از انتظار کشیدنمی

 .این دارد که خیلی زود برای کمو به آنها حاضر خواهید شد

 

 

 

 

نیاز دارندر زیاد به دنبال  ها هنگامی که به کمومشتری

-گردند؛ شاید به این د یل باشد که خاا ت میها نمیفروشنده

ای که مشغول به کار خواهند برای فروشندهکشند یا نمی

حتی اگر مشغول به کار . دیگری است م،احمت ایااد کنند

ها منتظر توجه شما دیگری هستیدر هنگامی که مشتری

-ریع و کوتاهر به آنها کمو میهستند با یو ادای احترام س

تان ایااد کنید که نگر  مثبتی را نسبت به شما و فروشگاه

ها احساس خوشایندی را در آنها ادای احترام به مشتری. کنند

سازد که این تان مطلع میایااد کرده و آنها را از خوشحا ی

 .خوشحا ی به سبب حضورشان در فروشگاه شما است

همچنینر یو نتیاه جانبی مفید نی، توجه کردن به مشتری 

های و آن بهترین راهکار پیشگیری از دزدی در فروشگاه: دارد

هنگامی که نشان دهید حضور فردی را . است فروشیخرده

تان شده استر کمتر احتمال مشاهده کردید که وارد فروشگاه

 .دارد که برای دزدیدن کاالیی اقدام کنند
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 آخر سخن

که کاالیی را شروع نماییم؟ ( واردات یا صادرات)خیلی اوقات با این سوال دوستان و دانشاویان مواجه می شوم که تاارت 

پرسند واردات یا صادرات که کاالیی به صرفه است؟ اگر در اطرا  خود نگاه کنید دهها به زبان ساده دوستان سوال می

-یست کاالهای صادراتی کشور را مطا عه نماییدر با تنوع بسیار باالیی مواجه میکنیدر یا اگر  کاالی خارجی مشاهده می

اما قبل از اینکه به سود یا انتفاع تاارت بیندیشیمر . بخش سود دارندطبیعتا همه این موارد به اندازه کافی و انگی،ه. شوید

-فرض نماییم کاالیی با سود منطقی را انتخاب نمودهبه زبان ساده . باید توان فرو  و تامین ما ی خودمان را ارزیابی نماییم

آیا ما قادر به تامین ما ی برای آن کاال هستیم؟ از سوی دیگر فرض نمایید کاالیی را وارد نموده و در حال حاضر در انبار . ایم

ازار و شناخت آیا ما قادر به فرو  و دریافت مطمئن وجه آن هستیم؟ فرو  موفق مستل،م حضور مداوم در ب. شرکت است

از سوی . وکاری فرو  استمعتقدم یکی از پیچیده ترین و مهمترین مراحل هر کسب. مشتریان و اعتبار سنای آنهاست

. دیگر فرو  نی، خود بخشی از فرایند بازاریابی است که هر بازرگان باید درک درستی از مفاهیم و مراحل آن داشته باشد

 . شودماره بخشی از مطا ب گاهنامه به این مبحث اختصاص داده میبا توجه به اهمیت موضوعر از این ش

نمایم و تر آن تشکر میدر انتها از تمامی دوستان گرامی بابت پیگیری اطالعات گاهنامه و همچنین کمو به توزیع گسترده

 .امیدوارم این تال  کوکو مقبول افتد

 با احترام                         :ازین ماموعه منتشر گردید     
 دکتر رحیم محترم         
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