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مقدمه
واژٔه	»عمومى«	را	به	معانى	مختلف	به	کار	برده	اند.	از	جمله	به	معناى	فراگىر،	شامل،	همگانى	
و	منسوب	به	همه.	در	عبارت	»امور	عمومى	بازرگانى«	واژٔه	عمومى	به	اىن	مطلب	اشاره	دارد	که	در	
اىن	درس	باىد	بخشى	از	روش	ها	و	عملىات	بازرگانى	مطرح	شود	که	ساىر	دروس	به	طور	مستقىم	بدان	
نپرداخته	ىا	کم	تر	پرداخته	اند.	اتفاقاً	اهمىت	آموزش	»امور	عمومى	بازرگانى«	نىز	از	همىن	جهت	گىرى	
نشئت	مى	گىرد	که	خأل	موجود	در	برنامٔه	کلّى	آموزش	بازرگانى	را	پر	کند	و	هر	آن	چه	را	که	فصل	
مشترک	دروس	بازرگانى	و	در	عىن	حال	خارج	از	قلمرو	تک	تک	اىن	دروس	است،	ارائه	کند.	در	
تهىٔه	کتاب	سعى	شده	است	که	مطالب	حالت	خودآموزى	بىشترى	داشته	باشند.	لىکن	تردىدى	نىست	
که	توضىحات	بىشتر	دبىران	محترم	و	کارهاى	تحقىقى	دانش	آموزان	عزىز	براساس	منابع	مختلف،	که	
برخى	از	آن	ها	در	پاىان	کتاب	درج	شده	است،	ضرورى	خواهد	بود.	تحول	و	تکامل	بى	وقفٔه	روش	ها	

و	عملىات	بازرگانى	خود	تأکىدى	بر	اىن	ضرورت	است.	
با	توجه	به	موقعىت	محدودى	که	در	برنامٔه	درسى	براى	درس	امور	عمومى	بازرگانى	در	نظر	
گرفته	شده	است	مطالبى	را	به	عنوان	مطالعٔه	آزاد	مشخص	کرده	اىم.	در	عىن	حال	مطالبى	هم	که	در	

پاورقى	درج	شده	است	حالت	مطالعٔه	آزاد	دارد.	



هدف کلى

اىجاد	زمىنه	هاى	مورد	نىاز	شناختى	نسبت	به	امور	عمومى	بازرگانى	مرتبط	با	عملىات	مالى	
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فصل اّول

بازرگانى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
ــ مفهوم بازرگانى و اهمىت مبادله را در عصر حاضر بىان کند. 

ــ بازرگان و معامالت بازرگانى را تعرىف کند. 
ــ حدود معامالت بازرگانى و وظاىف حقوقى و اقتصادى ــ اجتماعى بازرگان 

را تشخىص دهد. 
ــ نمودار گردش داىره اى کاالها و خدمات و پول را رسم کند. 

ــ استفاده  کنندگان از خدمات بازرگانى را نام ببرد. 
ــ انواع استفاده از خدمات بازرگانى را شرح دهد. 

ــ اتاق بازرگانى و صناىع و معادن را با بىان هدف و وظىفٔه آن تعرىف کند. 
ــ انواع بازرگانى: داخلى، خارجى و منطقه اى را تعرىف کند. 

ــ واحدهاى بازرگانى )خصوصى، دولتى و مختلط( را تعرىف کند. 
ــ انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را تعرىف کند. 

ــ محاسن و معاىب انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را شرح دهد. 
ــ جاىگاه فناورى اطالعات را در توسعٔه اقتصادى و اجتماعى کشورها بىان کند. 
ــ تجارت الکترونىک )E.D.I( را تعرىف و چند نمونٔه عىنى از آن را بىان کند. 

ــ تجارت الکترونىک را با تجارت کاغذى مقاىسه کند. 
ــ دالىل ضرورت روى  آوردن شرکت ها و ملت ها را به تجارت الکترونىک بىان 

کند. 
ــ پاره اى از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک و راه حل آنها را در اىران 

بىان کند. 
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مفهوم بازرگانى
پس از آنکه آدمى به زندگى اجتماعى روى آورد، به تدرىج درىافت که تقسىم کار تدبىرى است 
که تولىد را آسان تر و سرىع تر مى کند. با تقسىم کار و تخصّصى شدن تولىد، الزم شد که هر تولىد کننده 
آنچه را که بىش از مصرف خود تولىد مى کند به دىگران بفروشد و در عىن حال آن چه را که از تولىدات 
دىگران نىاز دارد، بخرد. به اىن ترتىب، مبادلٔه کاالها و خدمات بىن افراد و گروه هاى اجتماعى متداّول 

شد. البته، شکل و روش مبادله در طول زمان ثابت نمانده و پىوسته تغىىر کرده است. 
بازرگانى از زمانى ضرورت ىافت که تقسىم کار در بىن آدمىان متداّول شد. مثالً ىک کشاورز 
گندم و کشاورز دىگرى خرما تولىد کرد. آنگاه اىن دو کشاورز، گندم، و خرماى مازاد بر مصرف خود 

را با همدىگر مبادله کردند تا نىازهاى خود را آسان تر و بهتر برطرف کنند. 
در گذشته، تولىد به روش هاى دستى و با سرعت کم صورت مى گرفت. در نتىجه، حجم تولىد 
انقالب  نداشت.  تولىد شده، دشوارى چندانى  بود و فروش کاالهاى  نىازهاى آدمى کمتر  از  معموالً 
صنعتى )در قرن 18( با به خدمت گرفتن ماشىن و  جاى گزىن کردن آن به جاى نىروى انسانى، تولىد را 
بسىار آسان تر و سرىع تر افزاىش داد. مشکالت تولىد ىکى بعد از دىگرى از پىش پاى آدمى برداشته شد 
و جوامع صنعتى، توانستند بسىارى از کاالها را به هر مقدار که ماىل بودند، تولىد کنند. مشکل اصلى 

آنها فراهم کردن مواد اّولىه و ىافتن بازار مناسب براى اىن کاالها بود. 
در سال هاى اخىر، بازرگانى نه تنها رشد زىادى داشته بلکه دست خوش دگرگونى عظىمى هم شده 
است. مثالً اگر چهل سال پىش از اىن ژاپن کاالى ارزان و با کىفىت پاىىن تولىد مى کرد امروز کاالى 
گران و با کىفىت باال تولىد مى کند. ىا اگر در گذشته امرىکا صادر کنندٔه آهن آالت بود امروز وارد کنندٔه 
آهن آالت است و به جاى آن ماشىن آالت و هواپىما صادر مى کند. پىداىش سازمان هاى تولىدى عظىم 
و بهتر شدن سبک هاى مدىرىت و رشد سرىع تکنولوژى در قرن بىستم، راه را بر کارآىى و اثربخشى 

واحدهاى تولىدى و تولىد انبوه هموار کرد. در پرتو اىن تحوالت، اکنون برخالف گذشته: 
اّول: تولىد نه براى رفع نىاز شخص تولىد کننده، که براى مصرف دىگران و به دلىل تقاضاى 

آنان صورت مى گىرد. 
دستخوش  شده  تولىد  محصوالت  فروش  بازارها ى  همچنىن  و  تولىد  براى  الزم  منابع  دوم: 
پراکندگى عظىمى شده اند. امروزه شاهد بازارهاىى به وسعت جهان هستىم که در آن ارتباطات ماهواره اى 

خرىداران و فروشندگان را از فاصله هاى بسىار دور با هم مربوط مى سازد. 
مجموع اىن شراىط، امر مبادله و بازرگانى را به ىک فعالىت بسىار جدى و مهم تبدىل مى کنند و 
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هرچه زمان مى گذرد بر ضرورت، وسعت و اهمىت اىن فعالىت افزوده مى شود. 

تعرىف بازرگان
ـ اجتماعى، حداقل دو نوع تعرىف وجود  براى بازرگان، مانند بسىارى دىگر از مفاهىم اقتصادىـ 
دارد: تعرىف حقوقى و تعرىف فّنى. تعرىف حقوقى بازرگان را مى توان در متون قانونى، از جمله در 
متن قانون تجارت ىافت در حالى که تعرىف فنى بازرگان را باىد در کتاب هاى اقتصاد جست وجو کرد. 
تعرىف حقوقى، پس از تنظىم و تصوىب قانون، براى مدتى ثابت باقى مى ماند لىکن تعرىف فنى پىوسته 
تعرىف    فرا مى رسد که کفاىت  فّنى،زمانى  تعرىف  تکامل  و  توسعه  اثر  بر  دگرگون و کامل تر مى شود. 
حقوقى مورد تردىد قرار مى گىرد و به   اىن گونه، تغىىر قانون ضرورت مى ىابد و تعرىف حقوقى در جهت  

تعرىف فنى بازسازى مى شود. 
تعرىف حقوقى بازرگان: طبق مادٔه 1 قانون تجارت اىران، بازرگان کسى است که شغل معمولى 
خود را معامالت بازرگانى قرار دهد. به نظر مى رسد که منظور قانون گذار اىن است که خرىد و فروش و 
تولىد بازرگان، به قصد مصرف شخصى نىست؛ در عىن حال هر کس را که خرىد و فروش ىا تولىد کند، 
نمى توان بازرگان دانست. مثالً کسبٔه جزء، بازرگان به شمار نمى روند زىرا از ثبت بازرگانى و از داشتن 

دفاتر قانونى منظّم معاف اند و تابع مقررات ورشکستگى نىستند. 
قانون تجارت اىران، در تعرىف بازرگان، براجراى مکّرر »معامالت بازرگانى « تکىه و تأکىد کرده 

است. از اىن رو تعرىف معامالت بازرگانى ضرورى است: 
معامالت بازرگانى بر دو گونه اند: 

آنها  از  به ىکى  اگر شغل شخص  از معامالت که  ىعنى آن گروه  بازرگانى ذاتى؛  الف( معامالت 
منحصر باشد، شخص، بازرگان شناخته مى شود، مانند تصّدى به عملىات صرافى و بانکى و خرىد هر 
نوع مال منقول به قصد فروش. که چون اىن کارها ذاتاً تجارى اند اگر کسى آنها را به طور مکّرر اجرا 

کند بازرگان شناخته مى شود. 
ب( معامالت بازرگانى تَبَعى ىعنى معامالتى که به اعتبار بازرگان بودن طرفىن معامله ىا ىکى از آنها، 

معاملٔه بازرگانى شناخته مى شوند، مانند معامالت شرکت هاى بازرگانى.
 باىد در کتاب هاى اقتصاد  چنان که گفته شد، تعرىف فّنى بازرگان را  تعرىف فنى بازرگان: 

جست و جو کرد. 
به همىن جهت، تعرىف هاى متعددى وجود دارد که در اىن جا فصل مشترک تعرىف هاى موجود 
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را بىان مى کنىم:
خرىد هر گونه مواد اّولىه به قصد تولىد کاال و ىا خرىد هرگونه کاالى نىم ساخته به قصد تکمىل 
و فروش آن. و نىز خرىد و فروش هرگونه کاال و خدمت عملىات بازرگانى به شمار مى رود و هر کس به 

اىن عملىات بپردازد، بازرگان نامىده مى شود. 

وظاىف بازرگان 
از  حداقل  باىد  کردىم،  بىان  فّنى  و  حقوقى  دىدگاه  دو  از  را  بازرگان  تعرىف  طورکه  همان 
وظاىف  و  حقوقى  وظاىف  کنىم:  بحث  نىز  دارند  عهده  بر  بازرگانان  که  وظىفه اى  گروه  دو 

اقتصادى ــ اجتماعى.
وظاىف حقوقى بازرگان

بر طبق قانون تجارت اىران، وظاىف حقوقى بازرگانان عبارت اند از: 
ثبت بازرگانى: تمامى بازرگانان مکلف اند با مراجعه به ادارٔه ثبت شرکت ها )در تهران ( و ىا 
ادارٔه ثبت محل )در شهرستان ها( نام خود را در دفتر ثبت بازرگانى )که از جانب وزارت دادگسترى 
تأسىس شده است( به ثبت برسانند. براى اىن منظور، بازرگان اظهار نامهٔ  مخصوصى را در 3 نسخه 
تکمىل مى کند و اطاّلعات الزم را )دربارٔه خود، مدىر ىا مدىران بنگاه بازرگانى، نوع عملىات بازرگانى 
خود و...( در اختىار مى گذارد. متصدى دفتر ثبت بازرگانى، نسخٔه اّول اظهارنامه را باىگانى و نسخٔه 
دوم را به وزارت امور اقتصادى و داراىى ارسال مى کند و نسخٔه سوم را به متقاضى تحوىل مى دهد. 
در صورت توقف، ورشکستگى، انحالل بنگاه ىا هر تغىىر مهم دىگر، بازرگان موظّف است مراتب 

را به دفتر ثبت شرکت ها اعالم کند تا تغىىرات الزم صورت گىرد. 
بازرگان بودن شخص محرز مى شود و او مى تواند از مزاىاى آن برخوردار  بازرگانى،  با ثبت 
شود. مثالً از قوانىن ورشکستگى استفاده کند، در اتاق بازرگانى عضو شود و نام و عالمت بازرگانى 

بنگاه خود را از تجاوز دىگران مصون نگه دارد. 
نگهدارى دفاتر قانونى: هر بازرگان مکلّف به داشتن حداقل سه نوع دفتر است: دفتر روزنامه؛ 

دفتر کل؛ و دفتر داراىى.
بنابر قانون تجارت:

ــ دفتر روزنامه دفترى است که بازرگان باىد مطالبات، دىون، داد و ستد بازرگانى و ...را  روزانه 
در آن ثبت کند.

ــ دفتر کل، دفترى است که بازرگان باىد در اّول هر هفته کلىٔه معامالت خود را از دفتر روزنامه 
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استخراج کند و هر حساب آن را در صفحٔه وىژه اى از آن دفتر، به طور خالصه، ثبت کند. 
ــ دفتر داراىى دفترى است که بازرگان باىد همه ساله صورت جامعى از داراىى خود را در اىن 

دفتر منعکس و صحت مندرجات هر صفحه را گواهى کند. 
گرفتن پروانه از مراجع انتظامى ىا شهردارى: براى اشتغال به مشاغلى مانند تصدى به 
عملىات داللى، حق العمل کارى، عامل فروش بودن، حمل و نقل و بر پا کردن  هر گونه نماىشگاه، اخذ 

پروانه از مراجع انتظامى ىا شهردارى ضرورى است.
گردش  بسىار ساده اى،  به شکل   1 1ــ  بازرگان:  نمودار  اجتماعى  ــ  اقتصادى   وظاىف 
داىره اى کاالها و خدمات را )در جهت گردش عقربه هاى ساعت( و گردش پول و دىگر وساىل پرداخت 

را )در خالف جهت گردش عقربه هاى ساعت( نشان مى دهد.

نمودار 1ــ1ــ گردش داىره اى کاالها، خدمات و پول 

بازار کاالها و 
خدمات کاالها و خدمات کاالها و خدما ت

هزىنه هاى مصرفى 
ارزش پولى کاالها و خدمات

)تولىد ملى( 

تولىد کنندگان
)بنگاه ها( 

 )درآمد ملى(

)مزد، سود، اجاره و...( درآمدهاى به دست آمده توسط خانوارها 
بهاى خدمات تولىدى 

خدمات تولىدى  خدمات تولىدى 
بازار عوامل 

تولىد 

مصرف کنندگان
)خانوارها( 

مالحظه مى شود که: 
ــ از سوىى، جرىان خدمات تولىدى از خانوارها به بنگاه ها و جرىان پرداخت بهاى خدمات تولىدى 

از بنگاه ها به خانوارها، در بازار عوامل تولىد و با دخالت بازرگانان صورت مى گىرد. 
به بىان دىگر، بازرگانان با تهىه و تدارک خدمات عوامل تولىد، چرخ تولىد را به گردش در مى آورند. 
ــ از سوى دىگر، جرىان کاالها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جرىان پرداخت بهاى کاالها 
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و خدمات مصرفى از خانوارها به بنگاه ها نىز، در بازارکاالها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت 
بنگاه هاست،  تولىدى  بازرگانان کاالها و خدماتى را که محصول فعالىت هاى  بىان دىگر،  به  مى گىرد. 

به دست خانوارها مى رسانند و بهاى آنها را از خانوارها درىافت و به بنگاه ها منتقل مى سازند. 

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانى 
تولىدکنندگان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور، هر کدام به نوعى از خدمات بازرگانان بهره مند 

مى شوند و بخشى از موفقىت هاى خود را مرهون آنها هستند. 
مواد  وظاىف خود  انجام  براى  تولىدى  کنندگان: بنگاه هاى  تولىد  به  بازرگانان  خدمات 
خام، انرژى و اطالعات را که در مجموع »درون دادها«1 نامىده مى شوند، از محىط خود درىافت 
مى کنند. آن گاه در ضمن عملىات خود درون دادها را  » پردازش«2 مى کنند. باألخره محصول کار 
خود را به صورت مواد، انرژى و اطالعات و ... )از نوع متفاوت با درون دادها( به محىط خود 
صادر مى کنند. محصول کار را » برون دادها«3  نىز مى نامند. نمودار 2ــ 1 اىن جرىان مداوم را به 

خوبى نشان مى دهد:

Inputs ــ1
Processing ــ2
Outputs ــ3
Feed - back ــ4

نمودار 2ــ1ــ طرز کار سىستمى بنگاه هاى تولىدى 

فراىند عملىات
 )پردازش( 

برون دادها 
مواد، انرژى 
اطالعات  و 

تغىىر ىافته

درون دادها 

مقاىسه 
با معىارهاى 

عملىات 
باز خورد 4

خام  اطالعات  و  انرژى  مواد، 
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به طورى که مالحظه مى شود، برون دادها با معىارهاى عملىات مقاىسه مى شوند و اطالعات حاصل 
ازاىن مقاىسه که در واقع کفاىت عملکرد بنگاه را نشان مى دهد، با نام » بازخورد« و به عنوان ىک منبع 
اطالعات بسىار با ارزش به سىستم بر مى گردد تا در صورت وجود نارساىى و انحراف، سىستم به موقع 

درصدد رفع آن برآىد. 
ـ   اجتماعى بازرگان گفته شد:  چنان که در وظاىف اقتصادى   ـ

ــ بازرگانان از سوىى، درون دادهاى مورد نىاز بنگاه هاى تولىدى را تهىه مى کنند و در اختىار 
آنها قرار مى دهند. درون دادها، عالوه بر مواد و نىروى انسانى مورد نىاز بنگاه ها، شامل اطالعاتى درباره 
انگىزه ها، ذوق و سلىقه هاى مصرف کنندگان، ترکىب و تغىىرات جمعىت وسطح درآمد آنان نىز هست. 
ــ از سوى دىگر، برون دادهاى بنگاه هاى تولىدى را به مراکز مصرف و به دست مصرف   کنندگان 

نهاىى مى رسانند. 
ــ و باألخره، در رساندن نتاىج مقاىسه  برون دادها با معىارهاى مطلوب مصرف کنندگان مى کوشند 
و اىن اطالعات بسىار با ارزش محىطى را بر محتواى بازخورد مى افزاىند و آن را غنى تر مى کنند تا 

بنگاه هاى تولىدى به صورت سىستم هاى باز، کار و فعالىت کنند  و به تعادل برسند1.
خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان: در قسمت قبل گفتىم که بخش عمده اى از اطالعاتى 
که توسط بازرگانان تهىه و به عنوان درون داد به بنگاه هاى تولىدى داده مى شود  به انگىزه ها، ذوق و 
سلىقه، درآمد، فرهنگ، معتقدات و ارزش هاى اجتماعى مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در 
تصمىم گىرى دربارٔه نوع، کمّىت و کىفّىت و ترکىب تولىد، از اىن اطالعات به عنوان راهنماىى مطمئن 
وضع  با  مناسب  و  خواسته ها  مطابق  بنگاه ها  تولىدات  نتىجٔه  در  مى کنند.  استفاده  بسىار ضرورى  و 

مصرف کنندگان و برآورنده نىازهاى واقعى آنان خواهد شد.
انداختن زمان پرداخت بهاى کاال، گشاىش قابل  تأخىر  به  با فروش اعتبارى و  بازرگانان  وانگهى 
مالحظه اى براى مصرف کنندگان اىجاد مى کنند و براى خانوارها اىن امکان را فراهم مى کنند که با خرىد 
کاالها بر اساس درآمدهاى آىنده، سطح زندگى خود را باال ببرند. فروش اعتبارى، بى نظمى قدرت خرىد کسانى 
را که درآمدهاى ماهانه، فصلى ىا ساالنه دارند از بىن مى برد و خرىد به موقع کاالهاى مورد نىاز را براى آنان 
ممکن مى سازد2. باألخره خرىد اعتبارى، خرىدار را از حمل پول نقد براى خرىدهاى بزرگ معاف مى کند. 
1ــ تفاوت سىستم بسته و سىستم باز در ترکىب بازخوردهاى آنهاست. در سىستم بسته بازخورد تنها حاوى اطالعات درون سىستم است 

در صورتى که در سىستم باز، بازخورد عالوه بر اطالعات درون سىستم حاوى اطالعات محىط سىستم نىز هست. 
2ــ مثالً بسىارى از کشاورزان سالى ىک بار محصول به دست مى آورند و قدرت خرىد آنان اصوالً از اىن محل فراهم مى شود. حال 
اگر بازرگان در تمامى طول سال نهاده هاى کشاورزى و کاالهاى مورد نىاز آنان را در اختىارشان بگذارد و بهاى آن را در زمان برداشت محصول 

از کشاورزان درىافت کند بى نظمى قدرت خرىد کشاورزان از  بىن خواهد رفت. 
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خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور: خدمات بازرگانان به تولىد کنندگان و مصرف کنندگان، 
چنان که شرح دادىم، به طور غىرمستقىم، خدمت به اقتصاد کشور نىز محسوب مى شود. زىرا هدف واقعى 
اقتصاد هر کشور چىزى جز تولىد، توزىع و مصرف بهتر و بىشتر نىست و بازرگانان با اجراى عملىات 

توزىع، به بهتر و بىشتر کردن تولىد، توزىع و مصرف، مدد مى رسانند. 

انواع بازرگانى 
از نظر قلمرو مکانى فعالىت ها، بازرگانى انواعى دارد که معروف ترىن آنها عبارت اند از: بازرگانى 

داخلى؛ بازرگانى خارجى  و بازرگانى منطقه اى. 
بـازرگانى داخلى: بـازرگانى داخلى شامـل داد و ستد کاالها و خدمات بىن ساکنان ىک کشور 

است. بازرگانى داخلى فعالىت هاى خود را با اثر پذىرفتن از دو نىرو به انجام مى رساند:
جمعىت  و  درآمد  مىزان  سلىقه،  و  ذوق  مصرف،  عادات  مىل ها،  انگىزه ها،  نىازها،  الف( 
مصرف کنندگان و چگونگى داورى و پىش بىنى آنان در بارهٔ قىمت ها. اىن عوامل در شکل و مکان منحنى 

تقاضاى کل جامعه اثر مى گذارند. 
ب( روش هاى تولىد و نوع تکنولوژى به کار رفته در آن، هزىنه هاى تولىد و چگونگى داورى و 
پىش بىنى تولىدکنندگان و عرضه کنندگان دربارٔه قىمت ها.اىن عوامل در شکل و مکان منحنى عرضٔه 

کل جامعه اثر مى گذارند. 
مکانىسم بازار همراه با سىاست هاى پولى، مالى و اقتصادى دولت، اىن دو نىروى به ظاهر متضاد 

را به تعادل مى رساند. 
بازرگانى خارجى: بازرگانى خارجى شامل داد و ستد کاالها و خدمات و نىز نقل و انتقال پولى 

و مالى بىن ىک کشور با کشورهاى دىگر است. 
داد و ستد و بازرگانى بىن کشورها به دو دلىل صورت مى گىرد:

ىکى به دلىل ضرورت تقسىم کار و تخصصى شدن تولىد، ىعنى به همان دلىل که مبادلٔه کاالها و 
خدمات بىن افراد صورت مى گىرد. 

و دىگر به دلىل آن که کاالها و خدمات تولىد شده آسان تر و ارزان تر از عوامل تولىد قابل جابه   جاىى 
هستند. مثالً گندم را آسان تر و ارزان تر از عوامل تولىد آن مى توان از کانادا به عربستان منتقل کرد. 
زىرا در انتقال کشاورز از کانادا به عربستان موانع بسىارى وجود دارد. مانند موانع فرهنگى، سىاسى، 
ناآشناىى با زبان و…، انتقال مزرعه و اقلىم جغرافىاىى و دىگر عوامل طبىعى تولىد از کانادا به عربستان 
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نىز اساساً ممکن نىست. انتقال سرماىه و مدىرىت نىز تابع تمامى محدودىت هاىى است که از جانب کانادا 
ىا عربستان ممکن است به اجرا گذاشته شود. 

بى تحرکى عوامل تولىد، تفاوت هاى دائمى را در هزىنه هاى نسبى و مطلق تولىد بىن کشورهاى 
مختلف پدىد آورده و براى پاره اى از کشورها نسبت به کشورهاى دىگر برترى نسبى ىا برترى مطلق 

اىجاد کرده است.  
کشور »الف« نسبت به کشور »ب« برترى مطلق دارد، هرگاه بتواند تمامى کاالها و خدمات را آسان تر 
و ارزان تر از کشور ب تولىد کند. اما کشور الف بر کشور ب برترى نسبى دارد، هرگاه بتواند برخى از 
کاالها و خدمات را ارزان تر و آسان تر از کشور ب تولىد کند. بدىهى است که در مورد ساىر اقالم کاالها 
و خدمات که کشور ب آنها را ارزان تر و آسان تر تولىد مى کند، کشور ب داراى مزىت نسبى خواهد بود.
بازرگانى منطقه اى: بازرگانى منطقه اى نوع خاصى از بازرگانى خارجى است که در آن دو ىا 
چند کشور در ىک منطقٔه جغرافىاىى معىن به منظور دست ىابى به هدف هاى مشخصى در زمىنٔه بازرگانى 
همکارى مى کنند و براى هم دىگر امتىازها و تسهىالتى مثل تخفىف در حقوق گمرکى در نظر مى گىرند. 
ىک نمونه از بازرگانى منطقه اى، جامعٔه اقتصادى اروپا1 )بازار مشترک( است که در سال 1958 
توسط 6 کشور آلمان غربى، اىتالىا، بلژىک، فرانسه، لوکزامبورک و هلند به وجود آمد و هدف  آن اىجاد 
ىک بازار، کاهش تعرفٔه گمرکى، اعمال سىاست مشترک در زمىنه هاى کشاورزى، امورکارگرى، حمل 

و نقل و... براى تأمىن رشد اقتصادى است. 

انواع واحدهاى بازرگانى 
واحدهاى بازرگانى را برحسب نوع مالکىت آنها به سه گروه عمده مى توان تقسىم کرد: واحدهاى 

بازرگانى خصوصى؛ واحدهاى بازرگانى دولتى؛ و تعاونى ها.
واحد هاى بازرگانى خصوصى

واحدهاى  بازرگانى خصوصى  با سرماىه گذارى و مدىرىت افراد بخش خصوصى پدىد مى آىند و بر 
سه نوع اند: واحدهاى بازرگانى انفرادى، شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى، شرکت هاى بازرگانى سهامى. 

واحدهاى بازرگانى انفرادى
 واحدهاى بازرگانى انفرادى با سرماىه گذارى و مدىرىت ىک نفر پدىد مى آىند و متداّول ترىن نوع 
واحدهاى بازرگانى هستند. براى اىجاد اىن نوع کسب و کار کافى است که صاحب کار جواز بگىرد، 

)European Economic Community )Common Market ــ1
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نام مؤسسه خود را به ثبت برساند و کار خود را آغاز کند. 
شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى

بنابر قانون تجارت اىران، شرکت هاى تضامنى، نسبى، مختلط غىرسهامى و شرکت هاى با مسئولىت 
محدود را، که در آنها سرماىه به سهام تقسىم نشده است، مى توان شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى نامىد1. 

روش مرسوم آن است که سهم هرىک از شرکا و نقش آنها در قرارداد شرکت تعرىف شود. 
بعضى از وىژگى هاى شرکت هاى غىر سهامى، که آنها را از انواع دىگر واحدهاى بازرگانى متماىز 

مى سازد، عبارت اند از:
ــ عمر محدود شرکت؛ 

ــ مسئولىت نامحدود حداقل ىکى از شرکا؛
ــ مالکىت مشاع داراىى ها2؛

ــ تعىىن سهم هر ىک از شرکا در مدىرىت و سود شرکت. 
 شرکت تضامنى: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن هر شرىک، صرف نظر 
از سهم خود در شرکت، مسئول پرداخت کل دىون شرکت با تمامى داراىى خود است و هر قرارى که 

بر خالف اىن روال در بىن شرکا گذاشته شود، در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. 
 شرکت نسبى: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن تا زمانى که شرکت منحل 
نشده است، طلبکاران باىد مطالبات خود را از شرکت وصول کنند و حق مراجعه به فرد فرد شرکا را 
ندارند و تنها پس از انحالل شرکت است که اگر داراىى هاى شرکت براى پرداخت بدهى ها کافى نباشد، 
طلبکاران مى توانند به نسبت سهمى که هر شرىک در شرکت دارد طلب خود را از او مطالبه  و وصول کنند. 
چند  ىا  ىک  بىن  بازرگانى  امور  اجراى  براى  است  شرکتى  غىرسهامى:  مختلط  شرکت   
نفر شرىک ضامن )با مسئولىت تضامنى و نامحدود( و ىک ىا چند نفر شرىک با مسئولىت محدود )که 

مسئولىتشان به نسبت سهم الشرکه شان است(.
  شرکت با مسئولىت محدود: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن بدون آنکه 

1ــ توضىح آنکه شرکت هاى تضامنى، نسبى، مختلط غىرسهامى را که در آنها »شخصىت و اعتبار« شرىک ها بىش از هرچىز دىگر 
مهم است »شرکت هاى شخصىتى« مى نامند. اما شرکت هاى با مسئولىت محدود و نىز شرکت هاى سهامى را که در آنها »حجم سرماىه« بىش 
از هرچىز دىگر مهم است »شرکت هاى سرماىه اى« مى نامند. و تعاونى هاىى را که در آنها »تعداد اعضا و مىزان همکارى آنان با شرکت« بىش از 

هرچىز دىگر مهم است »شرکت هاى کمّىتى« مى نامند. 
2ــ مالکىت مشاع مالکىتى است مشترک بىن دو ىا چند نفر، به گونه اى که سهم هىچ ىک از آنان مفروز و محدود نشده باشد. مالکىت 

مفروز نقطٔه مقابل مالکىت مشاع است که در آن حد و مرز مالکىت مالک، معّىن است. 
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سرماىه به سهام تقسىم شده باشد، هر شرىکى درحد آوردٔه خود مسئول بدهى ها و تعهدات شرکت است.
شرکت هاى بازرگانى سهامى: شرکت بازرگانى سهامى پىچىده ترىن نوع واحدهاى بازرگانى و 
پدىده اى است نامرئى که فقط به موجب قانون وجود دارد. در اىن شرکت ها سرماىه به سهام تقسىم شده 
و مسئولىت صاحبان سهام به مبلغ اسمى سهام آنها محدود است. اىن شرکت ها با اجازٔه دولت اىجاد 

مى شوند و ملزم به رعاىت قانون تجارت و ساىر مقررات و قوانىن حاکم بر جامعه هستند. 
شرکت هاى سهامى دو نوع اند: عام و خاص 

شرکت سهامى عام، شرکتى است که تأسىس کنندگان آن بخشى از سرماىه شرکت را از راه فروش 
سهام به مردم تأمىن مى کنند. 

شرکت سهامى خاص، شرکتى است که تمامى سرماىٔه آن را مؤ ّسسان شرکت در زمان تأسىس 
آن تأمىن کرده و پرداخته اند. 

پاره اى از مزاىاى شرکت هاى سهامى عبارت اند از:
ــ محدود بودن مسئولىت حقوقى هر شرىک به سرماىٔه او؛ 

ــ قابل انتقال بودن مالکىت از شخصى به شخص دىگر با سرعت و سهولت بىشتر؛ 
ــ برخوردار بودن شرکت از شخصىت حقوقى جداگانه ؛
ــ تفوىض اختىارات صاحب کاران به مدىران حرفه اى؛

ــ زىاد بودن تواناىى شرکت در زمىنٔه استخدام نىروهاى متخصص.
پاره اى از محدودىت هاى شرکت هاى سهامى عبارت اند از: 

ــ فعالىت شرکت در محدودٔه اساس نامٔه خود و قوانىن متعّدد دولتى؛ 
ــ سنگىن بودن هزىنٔه تأسىس و مالىات هاى پرداختى.

تقسىم  مى توان  گروه  دو  به  را  دولت  عملکرد  کلّى،  حالت  دولتى:در  بازرگانى  واحدهاى 
کرد:  ِاعمال حاکمىت، ِاعمال تصدى.

ِاعمال حاکمىت: در جهت اقتدار خاص دولت براى وادارکردن اشخاص پذىرفتن ىا نپذىرفتن 
کارى و نىز قبول مشارکت مالى به اجرا گذاشته مى شود و شامل حفظ نظم، اجراى عدالت، اخذ مالىات، 
نظارت بر امور اقتصادى و... است. مثالً دولت مى تواند مقدارى از درآمدها و داراىى هاى افراد را 
به عنوان مالىات برداشت کند و ىا آن که از کسانى که از خدمات دولت برخوردارند، مبلغى به عنوان 

عوارض درىافت نماىد. 
ِاعمال تصدى: اعمالى است که دولت مانند افراد بخش خصوصى آنها را به انجام مى  رساند، 
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مانند خرىد و فروش کاالها و خدمات، اجاره دادن و اجاره گرفتن داراىى ها و نظاىر آن. 
فلسفٔه وجودى واحد بازرگانى دولتى اىن است که دولت در زمىنٔه اعمال تصدى خود بتواند همانند 
بخش خصوصى عمل کند. ىعنى هر واحد بازرگانى دولتى بتواند مانند مؤسسات بخش خصوصى مقررات 
و آىىن نامه هاى مالى خاص خود را تنظىم کند تا در هر موقعىت وىژه اى که پىش مى آىد، صحىح و سرىع 
تصمىم بگىرد و اقدام مالى الزم را به کار بندد. و ىا آنکه مانند مؤ ّسسات بخش خصوصى با در نظر گرفتن 
امکانات و شراىط خاص خود، مقررات استخدامى مناسبى تنظىم کند تا بتواند به آسانى افراد شاىسته را 
استخدام و افراد ناشاىسته را برکنار کند )به همان آسانى که بخش خصوصى استخدام ىا بر کنار مى کند (.
شرکت هاى تعاونى: شرکت هاى تعاونى، شرکت هاىى هستند که براى برطرف کردن نىاز مشترک 
اعضا، مطابق اصول شرکت هاى سهامى ىا بر طبق مقررات وىژه اى که مورد توافق شرکا است، تشکىل 
مى شوند. بنابراىن، شرکت هاى تعاونى ماهّىتى متفاوت از واحدهاى بازرگانى دارند لىکن درمادٔه 2 قانون 
تجارت )مصوب 1347( و نىز در مادٔه 44 قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران تعاونى ها نوعى از 

شرکت هاى تجارى تلقى شده اند.دو نوع معروف تعاونى ها عبارت اند از:
الف( شرکت تعاونى تولىد:شرکت تعاونى تولىد، بىن عّده اى  از تولىدکنندگان ىک محصول 
خاص تشکىل مى شود که نىاز ىا نىازهاى مشترکى دارند. پاره اى از نىازهاى مشترک آنان عبارت اند از 

تهّىٔه مواد اّولّىه، تهىٔه ابزار کار و دىگر عوامل تولىد، ىافتن بازار براى فروش محصوالت و… .
ب( شرکت تعاونى مصرف: شرکت تعاونى مصرف بىن عده اى از مصرف کنندگان تشکىل 
مى شود که نىاز ىا نىازهاى مصرفى مشترکى دارند. مثالً، کارکنان ىک بنگاه بزرگ به منظور تهىٔه خواربار، 
نوشت افزار، لباس و دىگر کاالهاى مصرفِى مورد نىاز خود مى توانند ىک شرکت تعاونى مصرف تشکىل 

دهند و از مزاىاى آن برخوردار شوند. 
ُحسن عمدٔه شرکت هاى تعاونى آن است که در آنها انگىزٔه عضوىت در شرکت، مىل به همکارى 
و رفع نىاز مشترک است و سود و زىان شرکت به نسبت مشارکت اعضا در بهره بردارى از خدمات آن، 
بىن آنان تقسىم مى شود . مثالً اگر عملىات ىک شرکت تعاونى مصرف به سود منجر شود، اىن سود به 

نسبت خرىد هر ىک از اعضا بىن آنان تقسىم خواهد شد. 
 )Electronic Business( تجارت الکترونىک

در جهانى که در آن زندگى مى کنىم راه هاى رسىدن به هدف به  سرعت در حال تغىىر و تحّول است. 
تجهىزات و ابزارهاى کار دائماً تکمىل تر مى شوند و بر پىچىدگى آنها افزوده مى شود. در سطح ملى و 
به  وىژه در عرصٔه بىن المللى براى ورود به بازار فروش کاالها و خدمات، روزبه روز رقابت بىشتر و فشرده تر 
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مى شود. عرضه کنندگان خود را به ابزارهاىى مجّهز مى کنند تا بتوانند راه را بر تولىدکنندگان کوچک ببندند 
و سهم خود را در بازارهاى مختلف افزاىش دهند. ىکى از مهم ترىن اىن ابزارها و شاىد مهم تر از همٔه 
آنها ارتباطات و دسترسى به اطالعات صحىح، دقىق، سرىع و به هنگام است. براى اىن منظور استفاده از 
شبکه هاى کامپىوترى به  وىژه اىنترنت به   سرعت در بسىارى از کشورها در حال گسترش است طبق آمار 
ساىت آمار جهانى اىنترنت استفاده کنندگان از اىنترنت از 90 مىلىون در سال 1997 به 550 مىلىون در 
سال 2000 رسىد. هم اکنون کاربران اىنترنت در جهان ىک مىلىارد و دوىست و شصت و دو مىلىون نفراند 
از اىن تعداد حدود 360 مىلىون نفر در قارٔه آمرىکا و حدود 462 مىلىون نفر در آسىا و حدود 44 مىلىون 
نفر در آفرىقا از اىنترنت استفاده مى کنند که درآمد شبکٔه اىنترنت در آمرىکا با درآمد صناىع اتومبىل سازى 
اىن کشور برابر شده است. بخش قابل توّجهى از مشترکان اىنترنت را بازرگانان و شرکت هاى بازرگانى 
نفوذ  مىلىون و ضرىب  اىران 18  در  اىنترنت  کاربران  تشکىل مى دهند. همچنىن در زمان حاضر شمار 
اىنترنت در اىران، 27 درصد است، پىش بىنى آمار اتحادىٔه جهانى مخابرات اىن است که اىن رقم به 30 
درصد برسد. هم اکنون متوسط ضرىب نفوذ اىنترنت در آسىا 12 درصد و در دنىا 19 درصد است مالحظه 
مى شود اىران با ضرىب نفوذ 27 درصد از متوسط جهانى باالتر و در خاورمىانه داراى رتبه اّول است1.
شبکه هاى  از  استفاده  با  بازرگانى  فعالىت هاى  تمام  اجراى  از  عبارت است  الکترونىک  تجارت 
ارتباطى کامپىوترى به وىژه اىنترنت و بدون استفاده از کاغذ. ارتباط فروشندگان با مشترىان ساده، سرىع 
و با هزىنٔه ناچىزى صورت مى گىرد. انتقال کاالها و خدمات، هم چنىن انتقال پول در شبکٔه بانکى سرىع، 
راحت و کم خرج است. فروشندگان با ارائٔه کاتالوگ فرآورده هاى خود برروى اىنترنت با صرف هزىنٔه بسىار 
اندک مشترىان را جذب مى کنند. مشترىان نىز با مراجعه به ساىت هاى کامپىوترى موردنظر خود در زمىنٔه 
کاالها و خدمات موردنىاز اطالعات کافى به دست مى آورند و در مواردى که الزم بدانند حتى با استفاده از 
سروىس هاى ارتباطى پىوسته )on - line(، که به ساىت مزبور تعلق دارند، مى توانند مشورت هاى الزم را از 
صاحب نظران و کارشناسان درىافت کنند و با آگاهى بىشتر کاال و خدمت مورد نىاز خود را انتخاب کنند. 
سه نمونۀ عىنى از تجارت الکترونىک: شرکت آمازون ىک شرکت فروشندٔه کتاب است. 
اىن شرکت به جاى آنکه انبارهاى خود را از کتاب پر کند در مورد کتاب ها اطالعات جمع آورى مى کند. 
داراى سىزده مىلىون مشترى است و سفارش هاى آنان را در ظرف ىک روز تا ىک هفته جواب مى دهد. 

با ارسال ىک نامٔه الکترونىکى کتابى را که تازه از چاپ خارج شده است، به مشترى معّرفى مى کند.
1ــ در آسىا کره جنوبى به 70/2 درصد، هنگ کنگ با 69/9 درصد، ژاپن با 68/7 درصد، تاىوان با 68/4 درصد، مالزى با %60 
بىشترىن ضرىب نفوذ اىنترنت را دارند در خاور مىانه بعد از اىران کشورهاى عربستان با ضرىب نفوذ 14 درصد، رژىم صهىونىستى با ضرىب نفوذ 

11 درصد، امارات با ضرىب نفوذ 5/1 درصد و سورىه با ضرىب نفوذ 4/5 درصد رتبه هاى از 2 تا 5 را کسب کرده اند.
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مقاىسۀ تجارت الکترونىک با تجارت کاغذى 
ــ در تجارت الکترونىک فعالىت هاى بازارىابى و تبلىغات متوجه اشخاص معىنى است. تبلىغ جنبٔه 
همگانى ندارد. بنابراىن، هزىنٔه آن نىز کمتر است. مشترىان نىز در معرض تمام تبلىغ ها قرار نمى گىرند و 

در نتىجه وقت زىادى براى ىافتن کاال و خدمت مطلوب خود صرف نمى کنند. 
ــ در تجارت الکترونىک فروشنده با مشترى در تماس مستقىم است و وجود واسطه معنى ندارد. 
تولىد کننده مشترى خود را مى شناسد و مشترى هم با مراجعه به ىکى از ساىت ها به انتخاب مى پردازد. 

اىن روشى است که شرکت سونى با موفقىت به اجرا درآورده است. 
را دربارٔه کاال و خدمِت در معرِض  نظر مشترىان  به آسانى  الکترونىک فروشنده  ــ در تجارت 
فروش درىافت مى دارد و آمار و اطالعاتى را که در تجارت کاغذى دشوار و پرخرج به دست مى آىد، 

خىلى ساده تر و کم خرج تر به دست مى آورد و کاستى ها را برطرف مى کند. 
ــ در تجارت الکترونىک روابط بازرگانى بىن شرکت ها، بىن شرکت ها با دولت ها و بىن دولت ها 

با دولت نىز آسان تر برقرار مى شود. 
  ــ در تجارت کاغذى مجموعٔه انبوهى از اسناد تولىد، منتقل،کپى بردارى و ثبت و ضبط مى شود 
و هزىنه هاى مبادله را به شدت افزاىش مى دهد. در صورتى که در تجارت الکترونىک عملىاتى از اىن 

قبىل وجود ندارد و هزىنه اى به بار نمى آورد. 
ضرورت روى آوردن شرکت ها و ملت ها به تجارت الکترونىک: به دو دلىل شرکت ها 

و ملت ها ناگزىر از پذىرش تجارت الکترونىک و پرداختن به آن هستند: 
ــ تجارت الکترونىک سرىع تر، مطمئن تر، دقىق تر و کم خرج تر است و مزاىاىى دارد که 5 مورد 

از آنها را توضىح دادىم. 
به تجارت الکترونىک پىوسته اند فروش بىشتر دارند. سود ناشى از فروش  ــ شرکت هاىى که 
بىشتر، بنىان هاى مالى آنها را روز به   روز قوى تر مى کنند. شرکت هاىى که از تجارت الکترونىک استفاده 
نمى کنند بازارهاى فروش و تواناىى رقابت خود را از دست مى دهند و دىر ىا زود ناگزىر از نابودى هستند. 

مزاىاى استفاده از تجارت الکترونىک
ــ کاهش زمان سرماىه گذارى در طى فراىند تولىد محصول صادراتى

ــ ارتباط نزدىک تر با مشترىان و سفارشات متقاضىان
ــ افزاىش فروش و درآمد و بهره ورى
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ــ افزاىش سطح رفاه و زندگى مردم
ــ دسترسى بىشتر و آسان تر به اطالعات 

ــ عدم حضور واسطه ها 
ــ تجارت بدون کاغذ

ــ کاهش هزىنه جست وجو
ــ صرفه جوىى در هزىنه هاى مبادالتى
ــ خدمات الکترونىکى بانکى، بىمه اى

ــ افزاىش رقابت
در حال حاضر  الکترونىک:  تجارت  به  پىوستن  ضرورت  و  اىران  در  تجارت  وضع 
شرکت هاى بازرگانى و تولىدکنندگان اىرانى فاقد اطالعات کافى و به روزاند. از اىن رو، در تبصرٔه 26 
قانون دومىن برنامٔه توسعٔه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور ما مقرر شد که ىک نظام جامع و کامل 
اطالع رسانى بازرگانى در کشور اىجاد شود. براىن اساس، پاىگاه هاى اطالع رسانى بازرگانى در وزارت 

بازرگانى تأسىس شد که مى تواند در راه ىافتن به تجارت الکترونىک گام اّول باشد. 
لىکن هنوز بسىارى از تولىدکنندگان و صادرکنندگان کاالها نتوانسته اند ارتباط خود را با شبکه 
برقرار و اطالعات بازرگانى موردنىاز خود را درىافت کنند. اخىرًا هىئتى از طرف سازمان ملل به تهران 
آمد، نظر هىئت اىن بود که اکنون زمان دورنگار گذشته و امروز زمان الکترونىک در تجارت است و 

اىران باىد هم گام با دنىا به سوى تجارت الکترونىک حرکت کند. 
پاره اى از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک و راه حل آنها در اىران عبارت اند از:

ــ بسىارى از بازرگانان سّنتى ما دربارٔه اىن تجارت آگاهى کافى ندارند و اطالعات کامپىوترى 
و الکترونىکى را به رسمىت نمى شناسند و حاضر نىستند که به چنىن عرصه اى وارد شوند. بنابراىن، 
فرهنگ استفاده از اطالعات کامپىوترى و الکترونىکى را در مورد صادرکنندگان، سازمان ها و نهادهاى 

اقتصادى، بازار و  … باىد تروىج کرد. 
ــ استفاده از اىنترنت که شرط الزم براى پىاده کردن تجارت الکترونىک است هنوز هزىنٔه باالىى 
دارد و در اختىار همگان قرار نگرفته است. وقتى امکانات الزم در اختىار بازرگانان نىست خواه ناخواه 
آنان راه و رسم سنتى خود را ادامه خواهند داد. پس براى توسعٔه اىنترنت و همگانى شدن آن باىد کوشىد. 
ــ قوانىن قدىمى و دست و پاگىر را، که با شتاب لحظه به لحظٔه بازرگانى در دنىاى امروز تناقض 

دارد، باىد مورد تجدىد  نظر قرار داد. 
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ــ سىستم بانکى اىران، که در حال حاضر دولتى نىز هست، با امر تجارت الکترونىک بىگانه است 
و به تحوالتى اساسى نىاز دارد.

  ــ در تجارت الکترونىک، زمان ىک مسئلٔه حىاتى است و خرىدار انتظار دارد کاالى موردنظر 
خود را هرچه زودتر درىافت کند. در اىران دو مشکل اساسى در اىن زمىنه وجود دارد که براى رفع 

آنها باىد چاره اى اندىشىد: 
اّوالً سىستم حمل ونقل موجود قادر نىست که سرىع و کم خرج موجبات انتقال کاال را از محل تولىد 
به محل مصرف فراهم کند و ىا سرىع و کم خرج موجبات صادرشدن کاال و نىز وارد شدن کاال را فراهم کند. 
ثانىاً، کاال در گمرک اىران مّدت زىادى معطّل مى ماند و گاهى هم مقررات شّفاف و مشّخصى 

براى خروج کاال از گمرک وجود ندارد. 
هم اکنون در کشور ما کم وبىش تجارت اىنترنتى متداّول شده و طراحى ساىت آن آسان است و 
امضاى دىجىتالى الزم ندارد. فعالً در کشور ما زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى موجود نىست. 
طراحى ساىت تجارت الکترونىکى دشوار است و اگر نکاتى در آن رعاىت نشود بازدىد کننده خسته 

مى شود و از استفادٔه از آن صرفه نظر مى کند. 
تجارت الکترونىکى زىر مجموعٔه فناورى اطالعات است و تا درصد قابل مالحظه اى از مردم 

جامعه سواد دىجىتالى پىدا نکرده  اند اجراىى کردن تجارت الکترونىکى عمالً امکان پذىر نىست. 
براى  نهاده اند و  الکترونىکى گام  از تجارت  فراتر  به عرصه هاى  امروزه  پىشرفته،  در کشورهاى 
همگامى با دنىاى پىشرفته باىد بکوشىم تا زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى را هر چه بىشتر فراهم کنىم.

جاىگاه فناورى اّطالعات در توسعۀ اقتصادى و اجتماعى کشورها
آدمى براى تصمىم گىرى ها و برنامه رىزى هاى موفّق در زندگى فردى و اجتماعى به اطالعات کافى 
و به روز نىازمند است. روش هاى پردازش داده ها و تبدىل آنها به اطالعات با گسترش داناىى آدمىان و 

پا به پاى آن توسعه مى ىابند. 
با اختراع کامپىوتر دگرگونى عظىمى در جمع آورى داده ها و پردازش و تبدىل آنها به اطالعات 
پدىد آمد. در نتىجه، فعالىت ها در عرصٔه تجارت )مانند شناساىى شرکاى تجارى، برقرارى ارتباط با 
خرىداران و فروشندگان، معّرفى محصوالت و خدمات جدىد و …( با سرعت و سهولت بىشترى گسترش 

ىافت و زمىنه هاى الزم براى جهانى شدن تجارت فراهم گردىد.
اطالعات، مهم ترىن کاالى قرن بىست و ىکم و دسترسى به شبکه هاى اطالعاتى در همٔه زمىنه ها 
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ضرورى است و بدون در اختىار داشتن اطاّلعات افراد، خانواده ها و جوامع نمى توانند گام هاى موفق 
بردارند. بنابراىن، گسترش شبکه هاى اطالع رسانى ىک ضرورت اجتناب ناپذىر در توسعٔه اقتصادى و 

اجتماعى کشورها و ملّت هاى مختلف است.

جادۀ ابرىشم
به امر بازرگانى مبادرت مى ورزىده اند و شاهد اىن مدعا راه ابرىشم مى باشد  اىرانىان از دىرباز 
که ىکى از راه هاى کاروان روى معروف قدىم است که تا حدود قرن هشتم تا چهاردهم مىالدى در دو 
قاره آسىا و اروپا )اورسىا( از چىن تا مدىترانه مورد بهره بردارى تجارتى بوده است سبب اىن نام گذارى 
تجارت ابرىشم بود که به عنوان معروف ترىن و سبک ترىن و گران بهاترىن کاالىى بوده که طى ده ها قرن 
از طرىق اىن جاده از چىن به غرب بوده است که از فالت اىران و از شهرهاى سمرقند، بخارا، مرو، 
سرخس، نىشابور، گرگان مى گذشته و به رى مى آمد و از رى به قزوىن، زنجان، تبرىز و اىروان مى رفت 
و از اىروان به طرابوزان ىا ىکى از بنادر شام منتهى مى شد. در زمان اشکانىان، اىرانىان در عظىم ترىن 
بازرگانى جهان باستان نقش واسطه داشتند و کشتى هاى اشکانىان حتى تا سىالن و اندونزى هم پىش 
مى رفتند. در قرن ششم مىالدى تجارت ابرىشم عمدتاً در دست بازرگانان اىرانى بود که کاالى خود را 
هم از راه خشکى و هم از راه درىا حمل مى کردند جنگ هاى امپراطور روم بوستى نىانوس با اىرانى ها 
بى ارتباط با تالش براى دستىابى به ابرىشم نبود در هر حال اىرانىان از قدىم االىام در امر تجارت اشتغال 

داشته اند و شاىسته است امروز نىز بتواند جاىگاهى را که شاىسته آن است به  دست آورد.

جادۀ ابرىشم درسدۀ ىکم مىالدی



 19  

سؤاالت

1ــ مفهوم بازرگانى را بىان کنىد. 
2ــ توضىح دهىد که چرا در عصر حاضر، امر مبادله و بازرگانى به ىک فعالىت 

بسىار مهم و جّدى تبدىل شده است؟
را  تعرىف  اىن  کرده اند؟  تعرىف  را چگونه  بازرگان  اىران،  تجارت  قانون  در  3ــ 

بىان کنىد. 
4ــ معامالت بازرگانى را، با ذکر انواع آن، تعرىف کنىد.

5   ــ با بىان ىک تعرىف فّنى براى »بازرگان« توضىح دهىد که اىن تعرىف ها را باىد 
در چه منابعى جستجو کرد؟  

6ــ طبق قانون تجارت اىران، وظاىف حقوقى بازرگان را نام ببرد و هر وظىفه را 
به اختصار توضىح دهىد.

وظاىف  پول«  و  خدمات  و  کاالها  داىره اى  »گردش  نمودار  رسم  با  7ــ 
ـ  اجتماعى بازرگانان را بىان کنىد.  اقتصادى  ـ

8 ــ استفاده کنندگان از خدمات بازرگانى را نام ببرىد. 
ـ خدمات بازرگانان به تولىد کنندگان و مصرف کنندگان را، به اختصار، توضىح دهىد.  9ـ
10ــ خدمات بازرگانان را به اقتصاد کشور، با ذکر مجارى اصلى اىن خدمات، 

به اختصار، توضىح دهىد. 
11ــ اتاق بازرگانى و صناىع و معادن را با بىان هدف و وظىفٔه آن تعرىف کنىد. 

12ــ انواع بازرگانى داخلى، خارجى و منطقه اى را تعرىف کنىد. 
13ــ اصطالحات زىر را تعرىف کنىد: 

ــ برترى مطلق 
ــ برترى نسبى 

14ــ انواع واحدهاى بازرگانى را تعرىف کنىد. 
15ــ انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را نام ببرىد و هر ىک از آنها را  تعرىف کنىد.
ـ   شرکت هاى تعاونى را تعرىف کنىد و دو نوع معروف شرکت هاى تعاونى را  16 ـ

نام ببرىد. 
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17ــ ُحسن عمدٔه شرکت هاى تعاونى را توضىح دهىد.
18ــ تجارت الکترونىک را تعرىف و دو نمونٔه عىنى از آن را بىان کنىد. 

19ــ تجارت الکترونىک را با تجارت کاغذى مقاىسه کنىد. 
الکترونىک  به تجارت  20ــ دالىل ضرورت روى آوردن شرکت ها و ملت ها را 

بىان کنىد. 
21ــ از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک در اىران 3 مورد بىان کنىد. 

22ــ جاىگاه فناورى اطالعات را در توسعٔه اقتصادى و اجتماعى کشورها بىان 
کنىد.
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فصل دوم

بازار 

هدف هاى رفتارى:  پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
 ــ مفهوم بازار را بىان کند. 

ــ عوامل مؤثر در تشکىل بازار را بر شمارد. 
ــ مبانى طبقه بندى انواع بازار را نام ببرد. 

ــ انواع بازارها را از لحاظ » نوع کاال و خدمات مورد مبادله در آنها « نام ببرد و 
هر ىک را تعرىف کند. 

ــ انواع بازارها را از لحاظ » مکان و زمان تشکىل آنها«، » ماهىت عملى که در 
آنها انجام مى شود « و »نحؤه تعىىن قىمت« را نام ببرد و تعرىف کند. 

ــ بازارهاى »رقابت کامل«، »انحصار کامل«، »انحصار چند جانبه«، »چند قطبى« 
و »شراىط« آنها را شرح دهد.

مفهوم بازار 
وقتى از بازار سخن به مىان مى آىد، عاّمٔه مردم به مفهوم جغرافىاىى بازار توّجه مى کنند و ىک 
منطقٔه پر رفت و آمد از شهر را به خاطر مى آورند که داراى مغازه ها، حجره ها و سراهاى بسىار است. 
اىن برداشت از بازار درست، ولى ناقص است و اگر براى بازارهاى گذشته مناسب بود، براى بازارهاى 
کنونى مناسب نىست. زىرا امروزه توسعهٔ  حمل و نقل، ارتباطات، فعالىت هاى بانکى و ...، تماس بىن 

خرىداران و فروشندگان را از مسافت هاى بسىار دور نىز امکان پذىر ساخته است. 
بنابراىن، مى توان بازار را به ىکى از دو بىان زىر، که در عىن حال مکّمل همدىگرند، تعرىف کرد: 
الف( هر واحد بازرگانى ىا تولىدى، در فضاى اقتصادى جامعهٔ  خود فعالىت مى کند. اىن فضاى 
اقتصادى را که شامل خرىداران، فروشندگان، واسطه هاى معامالت بازرگانى، بنگاه هاى پولى و مالى، 
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بنگاه هاى کارىابى، بنگاه هاى حمل و نقل و ... است، مى توان از   نظر آن واحد بازرگانى ىا تولىدى 
»بازار« به حساب آورد. 

ب( بازار ىک کاال ىا خدمت شامل قلمرو مشخصى است که در درون مرزهاى آن، خرىداران و 
با ىکدىگر تماس مى گىرند و در رفع نىازهاى خود مى کوشند و سرانجام،  فروشندگان آن کاال ىا خدمت 
براساس عرضه و تقاضاى آنان، قىمت ىک سانى براى آن کاال ىا خدمت پدىد مى آىد و تمامى مبادالت آن کاال 
ىا خدمت با اىن قىمت صورت مى گىرد.گاهى اىن قلمرو به وسعت ىک شهر، گاهى به وسعت ىک استان،گاهى 

به وسعت ىک کشور؛ گاهى به وسعت ىک منطقه از جهان و گاهى هم به وسعت تمامى جهان است. 
بنابراىن، مى توان گفت که هرگاه شراىط مساعدى براى مبادلٔه کاالها و خدمات بىن خرىدار و 
فروشنده فراهم شود، در واقع ىک بازار تشکىل شده است، خواه خرىدار و فروشنده در بازار حضور 
فىزىکى داشته باشند ىا بدون حضور فىزىکى از طرىق تلفن، دورنگار، پىام نگار )E-maile(، ارتباط 

مستقىم ىا کاربران شبکه )on-line(، تلکس، نامه و... با ىکدىگر ارتباط برقرار کنند. 
امروزه به علّت تخصصى تر شدن بازارها حجم وسىعى از مبادالت بدون دىدن تمامى کاال و فقط 

با مشاهدٔه نمونه و از راه تماس غىرمستقىم صورت مى گىرد.
به هر حال، به کوتاه ترىن بىان مى توان گفت که مکانىسم عرضه و تقاضا، تار  و  پود بازارها را تشکىل 

مى دهد و تحت تأثىر نىروى عرضه و تقاضاست که قىمت و حجم مبادله تعىىن مى شود.1 
ـ اقتصادى، دولت قىمت کاال ىا کاالهاى معّىنى را رأساً معىن  البّته، گاهى بنا به مالحظات سىاسىـ 
مى کند و از مردم مى خواهد آن را در داد و ستدها به کار بندند. در اىن صورت به ظاهر قانون عرضه و 
تقاضا مورد تردىد واقع مى شود در حالى که در اىن موارد هم مى توان از قانون عرضه و تقاضا، براى 

درک نتاىج اقدام دولت، استفاده کرد.

عوامل مؤثر در تشکىل بازار 
با در نظر گرفتن آنچه که در مفهوم بازار بىان کردىم، عوامل زىر در تشکىل بازار ىک کاال ىا 

خدمت دخالت دارند: 
احساس نىاز و تنش برخاسته از آن، از جانب دو شخص ) ىا دو گروه از اشخاص ( که در واقع 
عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان کاال ىا خدمتى هستند که مبادلٔه آن، نىاز مزبور و تنش ناشى از آن نىاز 

1ــ با گسترش ابزارهاى ارتباطى، تعرىف بازار نىز توسعه و تغىىر ىافته است: امروزه بازار عبارت است از مجموعٔه مشترىان بالفعل و 
بالقؤه ىک بنگاه اقتصادى. مالحظه مى شود که در تعرىف اخىر براى بازار مکان درنظر گرفته نمى شود بلکه بازار را مجموعٔه مشترىان مى دانند.
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را برطرف مى کند. 
در دسترس بودن کاال ىا خدمت مورد نىاز، از جهت زمانى و مکانى.

در دسترس بودن دانش و آگاهى هاى مربوط به بازار، از قبىل مشخصات کاال ىا خدمت، نرخ 
ارز و... .

به توافق رسىدن عرضه کننده و متقاضى در زمىنٔه قىمت هر واحد کاال ىا خدمت مورد مبادله.
وجود قوانىن و مقرراتى که حافظ حقوق و منافع عرضه کنندگان،تقاضا کنندگان و واسطه هاى 

معامالتى باشد. 
داشتن پول ىا واسطه مبادله کافى.

انواع بازار 
بازارها را مى توان از جهات مختلف تقسىم بندى کرد. پاره اى از مبانى طبقه بندى بازارها عبارت اند 
از: نوع کاال و خدمات مورد مبادله؛ مکان تشکىل بازار؛ زمان تشکىل بازار؛ ماهّىت عملى که در آنها 

صورت مى گىرد و نحؤه تعىىن قىمت. 
بازارها، از لحاظ » نوع کاال و خدمات مورد مبادله در آنها«، پنج نوع اند :

بازار کاالهاى مصرفى: در اىن بازارها، آن گروه از فرآورده هاى کشاورزى و صنعتى مورد 
داد و ستد قرار مى گىرد که خرىدار آنها، مصرف کنندٔه نهاىى است. ىعنى آن کاالها را به قصد رفع نىاز 

شخصى خرىدارى مى کند و قصد فروش مجّدد آنها را ندارد.
بازارکاالهاى سرماىه اى: در اىن بازارها کاالهاى سرماىه اى )ىعنى کاالهاىى که وسىلٔه تولىد ساىر 
کاالهاست( مورد داد و ستد  قرار مى گىرد. بازار کاالهاى سرماىه اى شامل بازار مواد اّولىه؛  کاالهاى 

در جرىان ساخت و کاالهاى ساخته شده است.
بازار خدمات: در اىن بازارها خدمات افراد و بنگاه ها داد و ستد مى شود. مانند بازار کارگران 

ساختمانى، بازار حمل    و    نقل، بازار کارىابى و ... .
بازار پول : در اىن بازارها، نرخ برابرى ارزها، ىعنى نرخ تبدىل واحد پول کشورهاى دىگر به 

واحد پول ملّى تعىىن مى شود و معامالت ارزها به صورت نقدى ىا کوتاه مدت صورت مى گىرد.
بازار اوراق بهادار1: در اىن بازارها، سهام بنگاه هاى تولىدى و بازرگانى و نىز اوراق قرضه 

1ــ پول کشورهاى مختلف، چک بانکى و سفته و برات، اوراق قرضه )دولتى و خصوصى(، سهام شرکت ها و وارىزنامه صادراتى را 
در اصطالح اوراق بهادار مى نامند. تفاوت سه گروه اوراق بهادار موجب شده است که دو نوع بازار براى معامالت مربوط به آنها به وجود آىد:

 بازار پول: که در آن پول کشورهاى مختلف مورد معامله است.
 بازار سرماىه: که در آن اوراق قرضه و سهام شرکت ها مورد معامله است.
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مورد داد و ستد قرار مى گىرد که ماهىت بلندمدت دارند. 
 بىن اوراق قرضه و سهام سه تفاوت اساسى وجود دارد:

ــ اوراق قرضه، سند بدهکارى صادرکننده آن است به دارندٔه آن، درحالى که سهام، سند مالکىت 
دارندهٔ آن است در اموال شرکت صادرکنندٔه آن.

ــ اوراق قرضه داراى سررسىد و نرخ بازده از پىش تعىىن شده است، درحالى که سهام، فاقد 
هرگونه سررسىد است و معموالً بازده از پىش تعىىن  شده هم ندارد.

ــ درصورت انحالل و تصفىٔه شرکت ها اصل و سود اوراق قرضه پىش از سرماىه صاحبان سهام 
پرداخت مى شود و چنانچه پس از پرداخت وام ها از داراىى شرکت چىزى باقى ماند به طور متناسب بىن 

صاحبان سهام تقسىم مى شود.
بازارها از لحاظ » مکان تشکىل آنها « بر دو نوع اند:

بازارهاى ساکن : اىن بازارها در محل هاى مشخصى تشکىل مى شوند و انواع آن عبارت اند 
استرالىا (؛   پشم  بازار  ) مانند  منطقه اى  بازارهاى  کالىفرنىا(؛  گندم  بازار  )مانند  بىن المللى  بازارهاى  از 

بازارهاى محلى؛ حراجى ها و بازارهاى مکاره1.
بازارهاى متحرک: اىن بازارها در محل هاى مختلف تشکىل مى شوند و براى زمان محدودى 
مانند  مى پردازند.  فعالىت  به  دىگرى  محل  در  مجّددًا  و  مى شوند  برچىده  آن گاه  مى کنند،  فعالىت 

نماىشگاه هاى صنعتى و کشاورزى. 
بازارها از لحاظ »زمان تشکىل آنها« چهار نوع اند:

بازار روز: در اىن بازارها محصوالت کم دوام و به سرعت  فاسد   شدنى مورد داد  و ستد قرار 
مى گىرد، مانند مىدان هاى مىوه و تره بار. 

بازار هفتگى : اىن بازارها در روز ىا روزهاى مشخصى از هفته تشکىل مى شوند و خرىداران 
و فروشندگان در آن روز در محل معّىنى گرد مى آىند. مانند دوشنبه بازار، چهارشنبه بازار و... .

بازار فصلى و بازار ساالنه : بازارهاى فصلى در مقاطع معىنى از سال و بازار ساالنه در موعد 
معىنى از سال تشکىل مى شوند و فعالىت مى کنند، مانند بازار گندم، بازار برنج و...   .

بازارهاى اختصاصى : بازار تمبر، بازار عتىقه، بازار گل و گىاه و ... بازارهاى اختصاصى  
نامىده مى شوند که در موعد معىنى هر ساله با هماىش اشخاص عالقه مند داىر مى شوند.

1ــ بازار مکاره، بازارى است که هرسال ىک بار به مدت چند روز در محلى داىر مى شود و از نقاط مختلف کشور ىا کشورهاى مختلف 
اجناس گوناگون را در آن به معرض تماشا و خرىد و فروش مى گذارند.
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بازارها از لحاظ »نحوۀ تعىىن قىمت« دو نوع اند:
بازارهاى تابع عرضه و تقاضا : بازارهاى تابع عرضه و تقاضا به بازارهاىى گفته مى شود که 
در آنها قىمت کاالها و خدمات مورد مبادله بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعىىن مى شود، مانند بازار 

بسىارى از کاالها، همچنىن بازار پول و سرماىه. 
بازارهاى تابع مقّررات خاص : در اىن بازارها، معامالت بر طبق مقّررات وىژه اى صورت 
مى گىرد که از پىش تعىىن و اعالم شده است. در پرتو اىن مقّررات، مکانىسم عرضه و تقاضا کم  اثر ىا 

حتى گاهى بى اثر مى شود،  مانند بازار فروش نفت از جانب کشورهاى عضو اوپک1. 
البته، باىد دانست که برخى از بازارهاى تابع عرضه و تقاضا نىز ممکن است در شراىط خاصى تابع 
مقررات خاصى باشد، مثالً در بورس تهران اگر معامله اى براساس اطالعات منتشرنشدٔه شرکت )اطالعات 
درونى( انجام گىرد اىن معامله را باطل مى کنند تا تغىىر قىمت سهام را مثالً در دامنٔه 5%  ±  در روز محدود  کنند. 
ىا اگر قىمت سهامى به شدت باال رفت موقتاً نماد معامالتى آن را متوقف مى کنند و از شرکت صاحب سهم 

مى خواهند اطالعات مالى بىشترى در اختىار بگذارد، تا معامالت با آگاهى بىشتر صورت گىرد.

تبانى تولىد کنندگان  
گاهى تولىدکنندگان عمده اى که در ىک زمىنه فّعال اند و محصول مشابهى را تولىد مى کنند، به 
منظور دستىابى به انحصار و سود هر چه بىشتر، با همدىگر تبانى مى کنند. تراست، کارتل و هُلدىنگ، 

سه نوع معروف اىن تبانى ها هستند. 
تراست2: هرگاه صاحبان سهام چند شرکت عظىم، سهام خود را به ىک شرکت مستقل عظىم تر 
واگذار کنند و گواهى نامٔه مخصوص درىافت کنند که به آن گواهى نامه سود تعلق گىرد، اىن شرکت مستقِل 

عظىم را در اصطالح »تراست« مى نامند. 
شرکت هاى تشکىل دهندٔه تراست، استقالل مالى، بازرگانى و فنى خود را از دست مى دهند و 
تمامى امکانات و قدرت عمل آنها به تراست منتقل مى شود. لىکن تراست چنان عمل مى کند که صاحبان 

سهام شرکت هاى تشکىل دهندٔه خود را، هر چه بىشتر به سود برساند .

  )Organization of Petroleum Exporting Countries )OPEC ــ1
سازمان کشورهاى صادرکنندٔه نفت )اوپک( در ژانوىه 1961 در کاراکاس، پاىتخت ونزوئال، به وجود آمد و دولت هاى اىران، عراق، 
عربستان، قطر، کوىت و ونزوئال به  عضوىت آن درآمدند. بعدها اندونزى و لىبى نىز به اىن سازمان پىوستند. دولت هاى عضو تصمىم گرفتند که 

عرضه نفت را کنترل و قىمت آن را از نوسان هاى شدىد حفظ کنند. مرکز اىن سازمان در ژنو است.
Trust ــ2
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از مهم ترىن تراست هاى جهان مى توان از »جنرال موتورز« و»استاندارد اوىل اونىوجرسى« نام 
برد، که اولى در بازار اتومبىل و دومى در بازار نفت فعالىت مى کند. 

کارتل1: هرگاه چند شرکت تولىدى عظىم ) مثالً چند تراست ( که کاالى مشابهى تولىد مى کنند، 
براى حذف  رقابت بىن خودشان در موارد خاصى ) مانند قىمت، سهمىٔه تولىد، منطقٔه فروش و  ...( به 

توافق برسند، ىک کارتل را تشکىل مى دهند. 
در کارتل هر ىک از شرکت هاى عضو، استقالل و شخصىت حقوقى خود را حفظ مى کنند. 

لىکن از تصمىمات مرکز برنامه رىزى و هماهنگى کارتل پىروى مى کنند. 
از معروف ترىن کارتل هاى جهان مى توان  »کارتل بىن المللى نفت« را نام برد که شامل 7 تراست 

نفتى است. 
ُهلدىنگ2:به تدرىج که قوانىن ضد تراست در بسىارى از کشورهاى جهان تصوىب و به اجرا 
گذاشته شد، مؤسسات عظىم مالى دىگرى )که هلدىنگ نامىده مى شوند ( جاى تراست ها را گرفتند.  

با تراست در اىن است که تراست سهام شرکت هاى تشکىل دهندٔه خود را به  تفاوت هلدىنگ 
امانت نگه مى دارد و مالک اسمى آنها نىست در صورتى که هلدىنگ، عمالً تعدادى از سهام شرکت هاى 
تولىدى عضو خود را خرىدارى مى کند. به عبارت دىگر هلدىنگ، مؤسسه اى است که مالک سهام چندىن 
شرکت باشد، مانند بنىاد مستضعفان، سازمان گسترش، نوسازى صناىع اىران، شرکت توسعه معادن و 

فلزات، شرکت توسعٔه صناىع بهشهر، شرکت داروپخش و سرماىه گذارى البرز. 

بازار رقابت انحصارى 
در ذهن عاّمٔه مردم، بازار ىک کاال )خدمت( ىا رقابتى است و ىا انحصارى. اما حقىقت آن است 
به حالت آمىزه اى از رقابت و انحصار فعالىت مى کنند. ادوارد شامبرلن3،  که امروزه بازارها معموالً 

اقتصاددان معاصر امرىکاىى، آنها را »بازار رقابت انحصارى« نامىده است.
رقابت انحصارى موقعى پدىد مى آىد که تعداد زىادى فروشنده در تولىد و فروش کاالى معىنى 
فعالىت مى کنند، لىکن مصرف کنندگان آن کاالها را غىر مشابه مى دانند. اىن تشخىص مصرف کنندگان 
گاهى ناشى از تفاوت واقعى کاالهاست و گاهى از تصور آنان سرچشمه مى گىرد. مثالً بازار اتومبىل ىک 

Cartel ــ1
Holding ــ2
Edward Chamberlin ــ3
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بازار رقابت انحصارى است. زىرا تمامى انواع اتومبىل ىک نىاز اصلى مصرف کنندگان را بر مى آورد، 
لىکن هر نوع اتومبىل وىژگى هاى خود را دارد. و درنتىجه، براى هر نوع اتومبىل تقاضاى جداگانه اى 

وجود دارد. 
بازار رقابت انحصارى، به دلىل کثرت تعداد فروشندگان، به بازار رقابت کامل و به دلىل غىر مشابه 

بودن کاالهاى در معرض فروش، به بازار انحصارى کامل شبىه است. 
نقش تبلىغ و عالئم تجارى )مارک ها( در بازار رقابت انحصارى : تبلىغ و عالئم تجارى 
در بازارهاى »رقابت کامل« و »انحصار کامل« نقش مهمى ندارند. زىرا در شراىط رقابت کامل، کاالها 
ىک سان است و هر  کدام از تولىد کنندگان به آن اندازه  بزرگ نىستند که بتوانند بر بازار و قىمت بازار 
تبلىغ  از  درنتىجه  و  ندارد  رقىبى  کار مى کند،  کامل  انحصار  که در شراىط  بنگاهى هم  بگذارند.  اثر 

بى نىاز است. 
لىکن تبلىغ و عالئم تجارى در بازار رقابت انحصارى نقش حساس و تعىىن کننده اى دارند. 
زىرا هر فروشنده، با استفاده از نام و عالمت تجارى خود، مى کوشد با تبلىغ براى آن کاال و ىا بسته  بندى 
از کاالى  برتر  و  متفاوت  را  براى خرىداران و ... کاالى خود  اىجاد تسهىالت گوناگون  و  متفاوت 

دىگران جلوه دهد.

بازار چند قطبى ) انحصار چند جانبۀ فروش(
انحصار چند جانبٔه فروش وقتى بر بازار حاکم است که تعداد محدودى فروشنده در زمىنٔه تولىد 
و فروش کاالى معىنى فعالىت مى کنند و هر فروشنده اى قبل از هر حرکت و اقدام، واکنش رقىب ىا رقبا 

را در  نظر مى گىرد و براى رو به رو شدن با آن تدبىرهاى الزم را به کار مى بندد. 
فروشندگان رقىب، معموالً کاالى مشابه را در معرض فروش مى گذارند. گاهى هم ممکن است 

کاالىشان اندکى تفاوت داشته باشد. 
اگر در اىن بازار فروشندگان که تعداد اندکى هستند با هم به توافق برسند، بازار شکل انحصارى 

پىدا مى کند، در غىر اىن صورت بازار وضعىت رقابت کامل را خواهد داشت. 
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سؤاالت

1ــ مفهوم بازار را، به دو بىان، تعرىف کنىد.
2ــ عوامل مؤثّر در تشکىل بازار را نام ببرىد.

3 ــ پاره اى از مبانى طبقه بندى بازارها را نام ببرىد. 
4  ــ انواع بازارها را، از لحاظ نوع کاالها و خدمات مورد مبادله در آنها، نام ببرىد 

و هر کدام را  تعرىف کنىد. 
5ــ انواع بازارها را، از لحاظ مکان تشکىل آنها، شرح دهىد. 

6 ــ انواع بازارها را، از لحاظ زمان تشکىل آنها، نام ببرىد و تعرىف کنىد. 
7 ــ انواع بازارها را، از لحاظ ماهّىت عملى که در آنها صورت مى گىرد، نام ببرىد 

و تعرىف کنىد.
8   ــ انواع بازارها را، از لحاظ نحوهٔ تعىىن قىمت، توضىح دهىد. 

ىا  و  تولىد کنندگان  بىن  تبانى  از  کدام صورتى  هر  که  را،  زىر  اصطالحات  9ــ 
فروشندگان است، توضىح دهىد: 

ــ تراست 
ــ کارتل 

ــ هلدىنگ 
ـ  بازار رقابت انحصارى را تعرىف کنىد.  10ـ

11ــ نقش تبلىغ و عالئم تجارى را در بازار رقابت انحصارى توضىح دهىد. 
12ــ بازار چند قطبى را تعرىف کنىد. 
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فصل سوم

  
 بورس 

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ بورس را تعرىف کند.

ــ انواع بورس را شرح دهد.
ــ وظاىف بورس را شرح دهد.

ــ نقش بورس را از دىدگاه سرماىه گذاران توضىح دهد.
ــ نقش بورس را از دىدگاه عرضه کنندگان اوراق بهادار توضىح دهد.

ــ خطرپذىرى سامان مند و غىرسامان مند را توضىح دهد.
ــ رىسک سىستماتىک و رىسک غىرسىستماتىک را توضىح دهد.

روش  هر  در  را  سرماىه گذاران  رفتار  و  سرماىه گذارى  در  متداول  روش  سه  ــ 
توضىح دهد.

ــ روش معامله در بورس را بىان کند.
ــ هزىنه هاى متعلق به خرىد و فروش سهام در بورس را بىان کند.

ــ صندوق هاى سرماىه گذارى مشاع و سرماىه گذارى سهام را بىان کند. 
ــ بورس کاال و کاالهاى قابل معامله در بورس را توضىح دهد. 
ــ خصوصى سازى و روش هاى خصوصى سازى را بىان کند. 

ــ رابطٔه رىسک اقتصادى و آزادسازى اقتصادى را توضىح دهد. 
ـ الگوهاى خصوصى سازى را بىان کند.  ـ

مفهوم بورس 
از  پاره اى  آنجا  به صورت سازمان ىافته و رسمى فعالىت مى کند و در  بازارى است که  بورس 
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کاالها و اوراق بها دار قىمت گذارى مى شوند و سپس بر روى آن کاالها و اوراق بها دار معامله صورت 
مى گىرد. آنچه در بورس قىمت گذارى و معامله مى شود: 

ــ اگر کاال باشد، آن را بورس کاال مى نامند و به نام آن کاال نام گذارى مى کنند، مانند بورس 
فلزات، بورس محصوالت کشاورزى و بورس نفت و … 

ــ اگر اوراق بهادار )سهام شرکت ها، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اسناد خزانه( و ارزها باشد 
آن را بورس اوراق بهادار مى نامند، مانند بورس اوراق بهادار تهران. 

ــ انقالب صنعتى در قرن 18 مىالدى و به دنبال آن تشکىل شرکت هاى سهامى عام و ضرورت 
تأمىن منابع مالى براى اىن شرکت ها و کشف قىمت سهام آن و به وىژه شدت گىرى فراىند جهانى شدن در 

دهه هاى اخىر زمىنه ساز توسعٔه شتابان بورس ها در جهان امروز است. 

وظاىف بورس 
بورس، براى سوق دادن پس اندازها به سوى سرماىه گذارى مولد، عملىاتى را اجرا مى کنند. 

مجموعٔه اىن عملىات را »وظاىف بورس« مى نامند. پاره اى از وظاىف بورس عبارت اند    از:
ــ تعىىن قىمت کاالها و اوراق بهادار مورد معامله در بورس، به مقتضاى قانون عرضه و تقاضا 
و اوضاع و احوال اقتصادى موجود، بدون آنکه تحت تأثىر اعمال نفوذ و تحمىل خواسته هاى شخص 

ىا اشخاص قرار گىرد.
ــ تهىٔه آخرىن آمارها و اطالعات دربارٔه وضعىت مالى و اقتصادى شرکت هاىى که سهام آنها در 
فهرست نرخ هاى بورس قرار دارد و گذاشتن اىن آمارها و اطالعات، به طور ىک سان، همزمان و عادالنه 

در اختىار تمامى کسانى که قصد دارند بر روى سهام شرکت هاى مزبور معامله کنند.
ــ مشورت کردن در زمىنٔه تهىه، تنظىم و تجدىد نظر دربارٔه مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار 

دولتى و خصوصى با در نظر گرفتن امکانات پس انداز در جامعه و شراىط بازار پول و سرماىه.
توضىح اىنکه اطالعات، با ارزش ترىن داراىى در بازار کاالها و بازار سرماىه است: بازارى که 
در آن اطالعات به طرز عادالنه اى در دسترس تمامى فعاالن بازار قرار دارد. بازارى است »شّفاف«. 
بورس تهران هم چون بسىارى از بورس هاى جهان شرکت هاى عضو خود را ملزم کرده است تا اطالعات 

مورد نىاز فعاالن بازار را هر   از   گاهى ارائه کنند. 
عالوه بر مىزان انتشار اطالعات مالى از سوى شرکت هاى عضو بورس، حسابرسى دقىق اىن 
اطالعات نىز اهمّىت شاىانى دارد. به همىن سبب سازمان بورس تهران آىىن نامٔه استفاده از حسابرسان 
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معتمد را تصوىب کرده و بر طبق اىن آىىن نامه گروهى از مؤسسات حسابرسى را برگزىده است که از ضوابط 
اخالقى، حرفه اى، تجربه و سالمت مورد نظر برخوردارند و در شرکت هاى عضو بورس ذىنفع نىستند. 
موضوع مهم دىگر، اطالعات درونى شرکت هاست و منظور از آن اطالعاتى است که هنوز منتشر 
نشده و به طور مستقىم ىا غىر مستقىم با مسائل شرکت ها مربوط اند و مى توانند بر وضعىت بازار سهام 
مؤثر باشند. در بسىارى از بورس هاى جهان داد وستد بر مبناى اىن اطالعات منع شده است. چنىن 
منعى در بورس تهران هم وجود دارد. حرکتى که در بورس تهران، در جهت شفاف کردن اطالعات، 

صورت گرفته است، سه بعد دارد:
ــ اىجاد جرىانى به هنگام و مستمر از اطالعات مالى شرکت هاى عضو بورس؛

ــ حسابرسى و ممىزى اىن اطالعات توسط حسابرسان معتمد بورس؛
 ــ منع اشخاص از سوء استفاده از اطالعات درونى شرکت هاى عضو بورس.

از اىن رو، مى توان امىدوار بود که اىن حرکت زمىنه ساز توزىع عادالنٔه اطالعات بازار سرماىه در 
سطح جامعه، به وىژه در سطح سهامداران و فعاالن بازار بورس تهران باشد. 

فواىد بورس
وجود بورس و فعالىت هاى آن آثار و نتاىج مطلوب فراوانى در اقتصاد جامعه دارد که پاره اى از 
آنها در کتاب اقتصاد نظام جدىد متوسطه بىان شده است که از تکرار آنها در اىن جا خوددارى مى کنىم. 

فواىد بورس براى سرماىه گذاران
خرىد سهام شرکت هاى عضو بورس براى سرماىه گذاران فواىدى به شرح زىر دارد:

 ــ پوشش در برابر تورم و آسىب ندىدن از آن: سودى که شرکت ها در پاىان هر دورٔه مالى 
به صاحبان سهام مى پردازند و افزاىش قىمت سهام در معامالت روزمرٔه بورس، سرماىه گذاران را منتفع 

مى کند و سرماىٔه آنان را از گزند تورم مصون نگه مى دارد.
ــ قابلىت نقدىنگى خوب اوراق بهادار: در بىن مجموعٔه اموال و داراىى هاى شخص،  
اوراق سهام، از لحاظ قابلىت نقدىنگى )تبدىل به پول نقد( در موقعىتى بعد از اسکناس، طال و ارز 

قرار دارد.
ــ اطمىنان از محل سرماىه گذارى: اصوالً سرماىه گذارى در بورس اوراق بهادار در مقاىسه 
با انواع دىگر سرماىه گذارى ها خطر کمترى دارد زىرا سرماىه گذار بورس پس از مطالعٔه صورت هاى مالى 
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شرکت هاى عضو بورس و مقاىسٔه آنها و پس از درىافت نظر مشورتى از صاحبنظرانى که بر وضعىت مالى 
شرکت ها اشراف دارند شرکت مورد نظر خود را انتخاب و سهامى از آن شرکت را خرىدارى مى کند. 
ــ متنوع کردن سرماىه گذارى ها: سرماىه گذاران در بورس همواره مى توانند سرماىٔه خود را 
صرف خرىد سهام شرکت هاى مختلف و متنوعى بکنند و از اىن راه خطر سرماىه گذارى خود را کاهش 

دهند و مصداق عاقلى باشند که تمام تخم مرغ هاى خود را در ىک سبد نمى گذارد. 
 ــ حّق تقدم خرىد سهام جدىد: دارندگان سهام عادى ىک شرکت براى خرىد سهام جدىدى که 
آن شرکت صادر مى کند، از اولوىّت برخوردارند. دادن اولوىت به دارندگان سهام عادى دو ُحسن دارد:

اول آنکه کنترل سهامداران بر ادارٔه امور شرکت حفظ مى شود.
دوم حقوق سهامداران عامٔه شرکت در برابر کاهش بهاى سهام )که پس از انتشار سهام جدىد 

رخ مى دهد(، حفظ مى شود.
ــ برخوردارى از حق رأى در مجامع عمومى شرکت: تمام تصمىمات مهم مربوط به ادارٔه 
ىک شرکت سهامى عام در مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العادٔه آن شرکت اتخاذ مى شود. 
سهامداران شرکت در اىن مجامع حق رأى دارند. بدىن گونه هم منافع آنان حفظ مى شود و هم آنان با 

احساس مشارکت در امور تولىدى و بازرگانى شرکت به اقتصاد ملى دل بستگى پىدا مى کنند.
 ــ معافىت هاى مالىاتى: به منظور تشوىق سرماىه گذاران به خرىد سهام، مقررات مالىاتى بسىارى 
از کشورها منافع حاصل از خرىد و فروش سهام و سود سهام را از پرداخت مالىات معاف کرده است. 
هم اکنون در اىران فروشنده فقط 0/5 درصد از کل مبلغ فروش را به عنوان مالىات مى پردازد که هرچند 
ناچىز است ولى حذف آن عادالنه تر و مفىدتر به نظر مى رسد زىرا حتى اىن احتمال وجود دارد که فروشنده 

از خرىد و فروش سهام مورد معامله ممکن است متضرر هم شده باشد. 

فواىد بورس براى بنگاه هاى عرضه کننده اوراق بهادار
تأمىن مالى طرح هاى تولىدى و بازرگانى از راه فروش سهام، براى بنگاه هاى عرضه کنندٔه آن 

سهام دو مزىّت عمده دارد:
الف( پرداخت هزىنٔه آن مشروط به تحصىل سود است و اگر فعالىت هاى بنگاه منجر به سود نباشد 

بنگاه هزىنه اى از اىن بابت پرداخت نخواهد کرد.
ب( سررسىد معىنى ندارد. اگر فعالىت شرکت در ىک دورهٔ مالى به سود قابل تقسىم بىن سهامداران 
منجر شود به فاصلٔه حداکثر 8 ماه از تارىخ برگزارى مجمع عمومى شرکت باىد اىن سود را به سهامداران 
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بپردازد. اىن فرصت حداکثر 8 ماه فرصت خوبى براى تنظىم امور مالى شرکت هاى پرداخت کنندٔه سود 
در اختىار آنان مى گذارد. 

چه سهامى را چه موقع باىد خرىد و چه موقع باىد فروخت؟ 
فعاالن در بازار بورس به اىن امىد که در اىن بازار سرماىه گذارى مى کنند که با درىافت سود 
ساالنه و افزاىش قىمت سهام بازده راضى کننده به دست آورند. درعىن حال اىن سرماىه گذارى هم مانند 
نوع مهم  نامىده مى شوند. دو  تمامى سرماىه گذارى هاى دىگر خطراتى دارد که خطرپذىرى )رىسک( 

رىسک عبارت اند از: 
ــ خطرپذىرى سامان مند که ناشى از حوادثى مانند وقوع جنگ، تنش هاى سىاسى، تغىىر ناگهانى 
نرخ ارز، تصمىم هاى اقتصادى نامساعد دولت، مجلس و … است. اىن حوادث معموالً پىش و بىش از 
هر نماگر اقتصادى دىگر بر قىمت سهام مورد معامله در بورس اثر مى گذارند و باعث تنزل قىمت سهام 

و شاخص هاى بورس مى شوند و سرماىه گذاران در بورس را متضّرر مى کنند. 
ــ خطرپذىرى غىرسامان مند که ناشى از ناتوانى ىک شرکت ىا ىک صنعت معّىن در تأمىن نرخ رشد 
بهىنه و سودآورى است. پاره اى از موجبات اىن ناتوانى عبارت اند از: ضعف مدىرىت، باال رفتن قىمت 

مواد اّولىه، افزاىش ناموّجه انواع هزىنه ها )به وىژه هزىنه هاى ثابت( و نوسانات اقتصادى. 
بنابر آنچه که گفته شد هر سرماىه گذار مى کوشد از بىن سهامى که مى تواند خرىدارى کند سهمى 
را انتخاب کند که اگر رىسک آن با سهم هاى دىگر برابر است نسبت به آنها بازده بىشترى داشته باشد و 
اگر بازده آن با سهم هاى دىگر برابر است نسبت به آنها رىسک کمترى داشته باشد. سرماىه گذار مورد  نظر 
ما براى اىنکه در انتخاب خود موفق شود نىاز به تحلىل دارد. به طور کلى دو نوع روش تحلىل وجود 

دارد که عبارت اند از: 
ــ تحلىل بنىادى )Fundamental Analysis(: تحلىل گر بنىادى مى کوشد ارزش ذاتى سهم 
ىک شرکت را از طرىق تحلىل صورت هاى مالى آن شرکت )ترازنامه، صورت سود و زىان، صورتحساب 
سرماىه( و پىش بىنى آن دسته از روىدادهاى سىاسى و اقتصادى تعىىن کند که در سرنوشت و سودآورى 

آن شرکت مؤثرند. 
تحلىل فّنى )Technical Analysis(: تحلىل گر فنى معتقد است که اثر تمامى عوامل مؤثر بر 
بازار ىک سهم در عرضه و تقاضاى آن سهم و در نتىجه در قىمت آن سهم بازتاب پىدا مى کند. بنابراىن، 
به جاى آن همه تالش نفس گىر براى احراز وضعّىت بنىادى ىک شرکت کافى است که با استفاده از 
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جدول ها و نمودارها روند تغىىر قىمت سهام آن شرکت را دنبال کنىم. وقتى روندى اىجاد شد اىن روند، 
با وجود نوسانات هرروزه، براى ىک دورٔه نسبتاً طوالنى بدون تغىىر باقى مى ماند. 

تحلىل گر فنى، با بررسى قىمت و حجم معاملٔه ىک سهم در گذشته، روند تغىىر قىمت آن سهم را 
در آىندٔه نزدىک )مثالً در ىکى دو روز ىا ىکى دو هفتٔه آىنده( پىش بىنى مى کند، در صورتى که اىن روند 
رضاىت بخش و افزاىنده باشد آن سهم را خرىدارى مى نماىد. آن گاه باز هم روند تغىىر قىمت سهم مزبور 
را دنبال مى کند وقتى نشانه هاى توّقف روند مزبور را مشاهده کرد، بالفاصله آن سهم را مى فروشد. 

اگر   :  )Modern portsolio theory Approach( سهام  سبد  نوىن  نظرىه  روش 
سرماىه گذار بورس به جاى آنکه تمامى سرماىٔه محدود و  مشخص خود را صرف خرىد ىک تکه سهم کند، 
آن را صرف خرىد چندىن سهم متنّوع نماىد، سبدى از سهام را خواهد داشت که بازده آن برابر خواهد بود 
با مجموع بازده هاى تمامى سهام موجود در اىن سبد اّما رىسک آن کمتر از مجموع رىسک هاى تمامى 
سهام موجود در اىن سبد خواهد بود. بدىن گونه اىن سرماىه گذار موفق شده است که ضمن دستىابى به 
بازده برابر، رىسک کمترى داشته باشد. البته سهام موجود در سبد او هرچه متنوع تر باشند، رىسک 
او بىشتر کاهش خواهد ىافت و متنّوع ترىن سبد، سبدى که هىچ دو سهم موجود در آن از ىک صنعت 
نباشند. مثالً اگر ىک سهم سبد از گروه معدنى انتخاب شده، سهم دوم سبد از گروه داروىى، سهم سوم 

موجود در سبد از گروه ساختمان، سهم چهارم موجود در سبد از گروه بانکدارى باشد و … . 

روش داد و ستد اوراق بهادار در بورس تهران 
داد و ستدها در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاران بورس صورت مى گىرد. خرىدار 
ىا فروشنده کارگزارى را که مناسب مى داند انتخاب مى کند و به کارگزار وکالت مى دهد که از جانب 
او سهم موردنظر او را به قىمت مشخصى که او تعىىن مى کند و ىا به قىمتى که خود کارگزار مناسب 

مى داند، خرىدارى کند و ىا بفروشد. 
کد معامالتى: چون داد و ستد اوراق بهادار در بورس با استفاده از سامانٔه راىانه اى انجام 
مى شود به همىن جهت هر خرىدار و فروشنده اى باىد داراى کد معامالتى باشد. درىافت کد معامالتى 
توسط کارگزار و با ارائٔه کپى شناسنامه و کد ملى متقاضى فقط براى ىک بار توسط سازمان بورس صادر 

مى شود و در تمامى خرىدها ىا فروش هاى آىندٔه متقاضى مورد استفاده قرار مى گىرد. 
فرم سفارش خرىد و فرم سفارش فروش: در اىن فرم ها اطالعات مورد نىاز شامل مشخصات 
سرماىه گذار، نام سهم و تعداد و قىمت موردنظر سرماىه گذار، چگونگى پرداخت ىا درىافت وجه توسط 
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او قىد مى شود. 
در فرم سفارش فروش، فروشنده به کارگزار وکالت هم مى دهد. در عىن حال کارگزاران در زمان 

اخذ سفارش فروش، برگه سهام را هم از فروشندگان اخذ مى کنند. 
تعدادى از کارگزاران بورس تهران، امکان خرىد و فروش اىنترنتى سهام را هم به مشترىان خود 
به کارگزار  نىز مى توانند سفارش هاى خود را  آنان  به سامانٔه  با مراجعه  آنان  ارائه کرده اند و مشترىان 

ارسال کنند. 
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ورود سفارش به سامانۀ معامالتى: کارگزار سفارش هاى خرىد ىا فروش درىافتى خود را 
از طرىق اىستگاه هاى معامالتى خود به سامانٔه معامالت وارد مى کند. در سامانٔه معامالتى، اولّوىت بندى 
پىشنهادى صورت مى گىرد. سفارش هاى  قىمت هاى  براساس  ابتدا  ىا فروش سهام  تقاضاهاى خرىد 
خرىد از باالترىن قىمت و سفارش هاى فروش از پاىىن ترىن قىمت اولوىت بندى مى شوند. ىعنى در صف 
تقاضاى خرىد اولّوىت با سفارش هاىى است که قىمت باالترى را پىشنهاد کرده اند. در صورتى که در 
صف تقاضاى فروش اولّوىت با سفارش هاىى است که قىمت پاىىن ترى را پىشنهاد کرده اند. حال اگر 
دو ىا چند پىشنهاد با قىمت ىک سان انجام گرفته باشد، سفارشى از اولوىت برخوردار است که از لحاظ 

زمانى زودتر وارد سامانٔه معامالت شده است. 
انجام معامله: در سامانٔه معامالت عرضه ها و تقاضاها در برابر هم قرار مى گىرند. همىن که قىمت 
پىشنهادى خرىدار و قىمت پىشنهادى فروشنده ىک سهم معّىن برابر شوند، معامله به طور خودکار توسط 

سىستم راىانه اى انجام مى گىرد. 
تصفىۀ مطالبات و انتقال مالکىت سهام: شرکت سپرده گذارى مرکزى بورس سه روز بعد 
از انجام معامله ]T+3[ از سوىى، وجه معامله را از حساب خرىدار به حساب فروشنده منتقل مى کند و 
از سوى دىگر، به چاپ گواهى سپرده گذارى، معادل سهام خرىدارى شده براى خرىدار و معادل ماندٔه 
سهام )در صورت وجود( براى فروشنده اقدام مى کند. اىن گواهى ها، از طرىق کارگزارى ها، به خرىدار 

و فروشنده تحوىل مى شود. 
خرىدار از ىک روز بعد از خرىد سهام مى تواند آن را در بازار بورس بفروشد. 

هزىنه هاى خرىد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران: کارمزد کارگزاران 0/4 درصد 
ارزش معامله )تا سقف 100 مىلىون رىال( است. اىن مبلغ هم از خرىدار و هم از فروشنده درىافت مى شود. 
کارمزد بورس 0/14 درصد ارزش معامله )تا سقف 200 مىلىون رىال( است که 60 درصد آن 

از فروشنده و 40 درصد آن از خرىدار درىافت مى شود. 
کارمزد سازمان 0/1 درصد ارزش معامله )تا سقف 200 مىلىون رىال( است که 60 درصد آن از 

فروشنده و 40 درصد آن از خرىدار درىافت مى شود. 
کارمزد شرکت سپرده گذارى 0/01 درصد ارزش معامله )تا سقف 200 مىلىون رىال( است که 

60 درصد آن از فروشنده و 40 درصد آن از خرىدار درىافت مى شود. 
0/5 درصد ارزش معامله هم به عنوان مالىات نقل و انتقال از فروشنده درىافت مى شود. 

بنابراىن، مجموع هزىنه هاى خرىد 0/4964 درصد ارزش معامله و مجموع هزىنه هاى فروش 
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1/0446 درصد ارزش معامله است. 
اجازه  تهران،  بورس  از  بورس،  کارگزاران  از  نفر  صندوق هاى سرماىه گذاى مشاع: چند 
گرفته اند که صندوق سرماىه گذارى مشاع اىجاد کنند. سرماىه گذاران مى توانند با ىکى از اىن کارگزارى ها 
قراردادى منعقد کنند و پول خود را به او بسپارند تا او با اىن پول براساس انتخاب خود به خرىد و فروش 
سهام براى مشترى بپردازد ىا او را در سبدى از اوراق بهادار که آن کارگزارى اداره مى کند، شرىک کند. 
صندوق سرماىه گذارى سهام: اخىرًا، چند نفر ازکارگزاران بورس، با اخذ اجازه از بورس 
تهران، به پذىره نوىسى صندوق سرماىه گذارى سهام مبادرت کرده اند. اىن صندوق ها، سرماىٔه ثبت شدٔه 
اندکى دارند از اىن رو به نظر مى رسد تأمىن منابع مالى صندوق ها دشوارى چندانى نخواهد داشت به وىژه 
آنکه اىن کارگزارى ها عمدتاً همان هاىى هستند که پىش از اىن صندوق سرماىه گذارى مشاع راه انداخته 

بودند و صندوق هاى جدىد تقرىباً جاى صندوق هاى سرماىه گذارى مشاع را خواهد گرفت. 

بورس کاال
بورس هاى کاال در جهان از قرن 19 شروع به کار و فّعالّىت کرده اند. انگىزٔه پىداىش و فّعالّىت 
بورس هاى کاال ناشى از پاره اى نارساىى ها و مشکالتى است که در عرضه، تقاضا و توزىع برخى کاالها 
در بازارهاى سّنتى پدىد مى آىند و براثر آنها قىمت اىن کاالها دستخوش نوسانات غىرعادى، کاذب و 

زىانبار مى شوند.
بورس کاال ىک نظام زمان ىافتٔه داد   و   ستد کاالها و توزىع آنهاست که با اىجاد شّفافّىت و کشف 
قىمت اىن نارساىى ها و مشکالت را که دامن گىر بازارهاى سّنتى است از بىن مى برد و مانع نوسانات 

غىرعادى کاذب و زىان بار قىمت ها مى شود. 
هم اکنون، صدها بورس کاالىى مدرن در سرتاسر جهان داىر است که از مهم ترىن آنها مى توان 

به موارد زىر اشاره کرد:
ــ بورس تجارى شىکاگو )CME( با 170 سال سابقه؛

ــ بورس فلزات لندن ) LME( با 130 سال سابقه؛
ــ بورس کاالى نىوىورک )NYMEX(؛

ــ بورس کاالى توکىو )TOCOM(؛
ــ بورس کاالى شانگهاى )SHFE(؛

 .)MCX( ــ بورس کاالى هند
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بورس کاال در اىران
با نارساىى ها و دشوارى هاى  بازار محصوالت صنعتى، کشاورزى و معدنى در اىران همواره 

زىادى روبه رو بوده است، مانند: 
ــ نوسان هاى کاذب قىمت ناشى از ارتباط نامشخص و نامناسب بىن عرضه و تقاضا؛

ــ فقدان ىک نظام اجراىى و ناظر بر حسن اجراى تعّهدات طرفىن معامله؛
ــ ناهماهنگى بىن بخش هاى تولىدى و بازرگانى.

به همىن جهت، پس از تمهىد مقّدمات قانونى، بورس فلزات در شهرىور سال 1382 به عنوان 
نخستىن بورس کاالى کشور شروع به کار کرد. سپس در شهرىور سال 1383 بورس کاالهاى کشاورزى 
فّعالّىت خود را آغاز کرد. بعدها با ادغام بورس فلزات و بورس کاالهاى کشاورزى »شرکت بورس 

کاالی اىران« از ابتداى مهر سال 1386 فّعالّىت خود را آغاز کرد.
بورس کاال بازارى است که آثار بسىار مثبتى در تولىد، توزىع و مصرف و درنتىجه آثار بسىار 
مثبتى در رفاه اقتصادى جامعه مى تواند داشته باشد. زىرا در اىن بازار تولىد کنندگان، توزىع کنندگان و 
مصرف کنندگان نىازهاى خود را در ىک فضاى رقابتى، شّفاف و قانون مند مطرح مى کنند و به اىن طرىق 

قىمت کاالهاى مورد معامله براساس عرضه و تقاضا و نىاز بازار کشف مى شود.

کاالهاى قابل معامله در بورس کاالى اىران
در حال حاضر کاالهاى صنعتى و کشاورزى زىر در بورس کاالى اىران قابل معامله اند:

ــ محصوالت صنعتى شامل فوالد، آلومىنىوم، مس، روى، سرب، مواّد معدنى، پتروشىمى و 
سىمان.

روغنى،  دانه هاى  فرآورى شده،  کاالهاى  و  خشکبار  غالت،  شامل  کشاورزى  محصوالت 
کنجاله ها و حبوبات.

آنچه که تحت عنوان کاالهاى قابل معامله در بورس گفته شد. مبتنى است بر مصّوبات هىئت 
پذىرش بورس لىکن در عمل، مثالً معامله سىمان در بورس کاالها گرچه بارها مورد بحث بوده اّما بنا به 

مالحظاتى که مورد نظر دولت است اىن امر تاکنون تحّقق نىافته است.
اخىرًا بورس نفت به طور آزماىشى افتتاح شده است. ورود سنگ آهن به بورس کاال در روزهاى 
پاىانى سال 1386 مطرح شده بود لىکن تحّقق نىافت. شاىد در سال 1387 اىن امر صورت گىرد. در 
عىن حال در روزهاى پاىانى سال 1386 ىک مورد معامله زغال سنگ و ىک مورد معامله شمش طال در 
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بورس کاالهاى تهران صورت گرفت.
بورس نفت و محصوالت نفتى براى اىران از اهّمّىت وىژه اى برخوردار است زىرا هم اکنون اىران 
چهارمىن تولىد کنندٔه نفت در جهان )پس از عربستان سعودى، روسىه و امرىکا( و دومىن تولىد کنندٔه گاز 
طبىعى در جهان )پس از روسّىه( است. از سوى دىگر به دلىل دسترسى به منابع غنى و ارزان خوراک 
پتروشىمى و دسترسى به آب هاى آزاد اىران در تولىد و صادرات محصوالت پتروشىمى داراى مّزىت 
نسبى است. وانگهى در منطقه نىز بازار شّفاف و کارآمد براى داد و ستد صناىع نفت، گاز و پتروشىمى 
وجود ندارد. درنتىجه، اىن امکان وجود دارد که بورس نفت اىران، کشورهاى صادرکننده نفت، گاز 

و پتروشىمى را نىز جذب کند. 
به نظر مى رسد در بىن محصوالت نفتى، نفت کوره )که ىکى از مهم ترىن فراورده هاى صادراتى 
اىران است، قىر و دودهٔ صنعتى، و در بىن محصوالت پتروشىمى متانول، پلى اتىلن، پروپان و بوتان استعداد 
ورود به بورس کاالها و معامله در اىن بازار را دارند. از سوى دىگر، بنزىن )که ىکى از مهم ترىن واردات 
اىران است( قابل معامله در بورس نفت اىران به نظر مى رسد. تا پاىان سال 86 در بورس نفت اىران قىر، 

دوده و پلى اتىلن مورد معامله قرارگرفته اند.

چگونگى اجراى داد و ستد در بورس کاال
باىد خرىد و فروش خود را از طرىق   در بورس کاال هم مانند بورس اوراق بهادار معامله گران 
کارگزاران انجام دهند و بنابراىن نخستىن اقدام هر معامله گر در بورس انتخاب کارگزار است. و پس از 
انتخاب کارگزار باىد فرم ثبت سفارش را پر و در آن قىمت مورد نظر خود را پىشنهاد کند. اگر معامله گر 
خرىدار است حّداقل سپردٔه الزم را باىد به حساب کارگزار نزد اتاق پاىاپاى وارىز کند. البّته پس از انجام 

خرىد باىد باقى ماندهٔ وجه معامله را نىز به حساب کارگزار نزد اتاق پاىاپاى وارىز کند.

آزادسازى اقتصاد و خصوصى سازى 
بنابه قانون اساسى جمهورى اسالمى، اقتصاد اىران شامل سه بخش است: بخش دولتى، بخش 

تعاونى و بخش خصوصى. 
در سال هاى پىش از پىروزى انقالب اسالمى، بخش اعظم اقتصاد اىران در دسترس دولت بود 
در سال هاى اّول پىروزى انقالب اسالمى، بانک ها و بسىارى از شرکت ها ملّى شدند و سهم دولت در 
اقتصاد افزاىش ىافت. آغاز جنگ تحمىلى بىن اىران و عراق حضور فّعال بخش هاى تعاونى و خصوصى 
را محدود کرد. بدىن گونه سهم دولت در اقتصاد اىران باز هم افزاىش پىدا کرد. به طورى که در پاىان 
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جنگ تحمىلى بىش از 80 درصد سهم بخش دولتى، حدود سه درصد سهم بخش تعاونى و حدود 17 
درصد سهم بخش خصوصى بوده است. بعد از پاىان ىافتن جنگ تحمىلى دولت ها و برنامه هاى اقتصادى 
پنج سالٔه کشور بر آزادسازى اقتصاد وخصوصى سازى همت گماشتند اّما، به جهت مسائل اجتماعى و 

فرهنگى خاّص آن روزگاران، توفىق چندانى نىافتند.
خصوصى سازى عبارت است از انتقال مالکّىت و مدىرىت مؤّسسات دولتى به بخش خصوصی. 
اهداف خصوصى سازى، همان گونه که در ابالغىٔه مقام معظم رهبرى آمده است عبارت اند از: گسترش 
و  بنگاه ها  بهره ورى  و  کارآىى  ارتقاى  دولتى،  تصدى گرى  کاهش  رقابت پذىرى،  افزاىش  مالکىت، 

شتاب گرفتن رشد اقتصادى کشور.
خصوصى سازى شرکت هاى دولتى، در اىران از سال 1368 آغاز شد و تا سال 1373 برعهدٔه 
بورس اوراق بهادار گذاشته شد. سپس در برنامه هاى سوم 84  ــ1380 و چهارم 88   ــ1384 توسعٔه 
جمهورى اسالمى،  خصوصى سازى در قوانىنى نهادىنه شد. سود چشم انداز 20 ساله )1404ــ1384( 
و استراتژى توسعه صنعتى جمهورى اسالمى تدوىن گردىد1. لىکن اجراى آنها هنوز با مقاومت هاىى 
مواجه بود تا اىنکه در سال 1384 سىاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى از جانب مقام معظم رهبرى 
ابالغ گردىد. در اىن ابالغىه ىادآورى شده است که اجراى اىن سىاست ها مستلزم تصوىب قوانىن جدىد 
و بعضاً تغىىراتى در قوانىن موجود است و به همکارى دولت و مجلس نىاز دارد. درنتىجه، آزادسازى 

اقتصاد و خصوصى سازى در دستور کار فورى نظام جمهورى اسالمى اىران قرار گرفت.
بنابر آمارهاى موجود، حدود 70 درصد از کل واگذارى 16 سال اخىر در سال 1386 انجام 
شده است. از مجموع واگذارى هاى سال 1386 معادل 40 درصد در قالب طرح سهام عدالت، 40 
درصد بابت رد دىون دولت و 20 درصد به طور مستقىم واگذار شده است. در عىن حال بىش از 15 
درصد از اىن 20 درصد واگذارى مستقىم نىز توسط بخش عمومى غىردولتى )مانند صندوق بازنشستگى، 
سازمان تأمىن اجتماعى، مؤسسات مالى و اعتبارى مهر( خرىدارى شده است. بنابراىن فقط 5 درصد 

از واگذارى هاى سال 1386 را خصوصى سازى به معناى واقعى آن، مى توان تلّقى کرد.
ضرورت اىجاد زمىنه براى موّفقّىت خصوصى سازى

ابالغ سىاست هاى اصل 44 قانون اساسى از جانب مقام معظم رهبرى امىد فراوانى در بخش 
خصوصى براى گسترش فضاى مساعد کسب و کار در کشور اىجاد کرد و اگر قوانىن و تمهىدات الزم 
1ــ در استراتژى توسعٔه صنعتى کشور به صراحت آمده است که اگر بخواهىم درآمد سرانٔه کشور را در 2٠ سال آىنده به درآمد سرانٔه 
امروز کشور کرٔه جنوبى برسانىم باىد اقتصادمان هر سال ٨ درصد رشد کند و بخش صنعت و معدنمان باىد هر سال نرخ رشد دو رقمى داشته باشد. 

اىن اهداف تنها در ساىٔه آزادسازى اقتصادى و خصوصى سازى موفقّىت آمىز بخش صنعت و معدن امکان پذىر است.



      42

براى واگذارى ها به درستى تدوىن و اجرا شود مى تواند موفقّىت هاى اقتصادى فراوانى به بار آورد و راه 
را براى رسىدن به اهداف چشم انداز 20 ساله هموار سازد. اىجاد اعتماد در فّعاالن اقتصادى و دادن 
روحىه به آنان و احترام به حق مالکىت که در اصطالح »سرماىٔه اجتماعى« نامىده مى شود، نکته بسىارمهمى 
است که باىد مورد توجه قرارگىرد. براى اىن منظور سىاست هاى اقتصادى کشور باىد روشن، مدّون 
و با ثبات باشد. مثالً در مورد شرکت هاى معدنى قبل از واگذارى براى ىک دورٔه قابل قبولى تکلىف 
ىا مثالً در مورد شرکت هاى پتروشىمى، قبل از  باىد روشن شود،  بهرٔه مالکانه و حقوق دولتى معادن 
واگذارى، براى ىک دورٔه قابل قبولى قىمت مواد اولىه )مانند گاز و نفت( باىد روشن شود، ىا مثالً در 
مورد صنعت سىمان، کنترل قىمت و زمان و شراىط معامله آن در بورس کاال و شراىط صادرات، قبل 
از واگذارى باىد تعرىف شود. در چنىن فضاىى است که بخش خصوصى داخلى حّتى خارجى سهام 
اىن شرکت ها را با آگاهى و عالقه مندى خواهند خرىد. در غىراىن صورت بخش خصوصى از ورود به 
بازارى که قواعد آن مشخص نىست و در واقع بسىار پر رىسک است، اجتناب خواهد کرد و حق هم 
دارد. مثالً صنعت سىمان در سال 1378 به بخش خصوصى واگذار شد، تولىد باال رفت و سودآورى 
و درنتىجه قىمت سهام شرکت هاى سىمانى در بورس تهران به شدت افزاىش ىافت. بعدها دولت توزىع 
سىمان را در اختىار گرفت و قىمت آن را در بازارهاى داخلى تثبىت و صادرات آن را محدود و ممنوع 
کرد.قىمت سىمان به شدت کاهش ىافت و بخش خصوصى، که در غىر از اىن فضا و به امىد رقابتى 
بودن بازار سىمان سهام شرکت هاى سىمانى را خرىده بود، به شدت متضّرر شد. بدىهى است که تصمىم 
دولت به تثبىت قىمت ها، منع صادرات و امثال آن بنا به مالحظات استراتژىک و ملى اتخاذ مى شود اّما 
چنىن تصمىمى باىد قبل از واگذارى ها به روشنى اعالم شود و بر قىمت هاى واگذارى اثر بگذارد و مانع 

ضرر   و زىان بى دلىل خرىداران گردد.
سهام  واگذارى  از  پس  دولت  که  معنى  بدىن  افتاد  اتّفاق  مطلب  اىن  عکس  دارو  در صنعت 
شرکت هاى داروىى، مقّررات بازدارنده اى بر واردات دارو اعمال کرد. درنتىجه بازار دارو در داخل 
به سود  به اىن طرىق خرىداران سهام شرکت هاى داروىى  پىدا کرد.  کشور حالت انحصار چند جانبه 
باد آورده اى دست ىافتند. هدف خصوصى سازى افزاىش کارآىى است و اىجاد انحصار صد درصد با 

اىن هدف مغاىرت و تناقض دارد.
روشهاى خصوصى سازى: با توجه به شراىط اقتصادى، سىاسى و اجتماعى هر جامعه، همچنىن 
با توجه به آثار اىن شراىط بر هر صنعت و شرکت خاص باىد روش مناسبى براى خصوصى سازى اتخاذ 

شود. بنابراىن روش هاى خصوصى بسىار متنوع و متعّددند.
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مثالً در مورد آن دسته از بنگاه هاى دولتى، که فناورى آنان عقب مانده و قدىمى و زىان ده است انحالل 
شرکت و واگذارى داراىى هاى ثابت شرکت به بخش خصوصى روش خصوصى سازى مناسبى است.

همچنىن، در مورد آن دسته از بنگاه هاى دولتى که بىش از حد بزرگ و داراى بخش هاى متعدد 
و متنوعى هستند تجزىٔه شرکت قبل از واگذارى و واگذارى هر جزء به طور جداگانه به بخش خصوصى 

روش مناسبى است.
تاکنون در کشور ما، روش خصوصى سازى منحصر به مذاکره، مزاىده و فروش سهام شرکت در 
بورس اوراق بهادار بوده است و در اىن مىان بىش از 80 درصد واگذارى ها از طرىق بورس صورت 

گرفته است.
روش دىگرى که اخىرًا مورد استفاده قرار گرفته است واگذارى سهام دولت به عنوان سهام عدالت 
به دهکده هاى اول و دوم درآمدى بوده است. در سال 1385، 85 درصد خصوصى سازى ها در کشور 
ما به اىن روش انجام شده است. در اىن مورد هم قىمت بورسى سهام مالک واگذارى به سهام عدالت 
است. هم اکنون چهار شرکت فوالد مبارکه، صناىع ملى مس اىران، چادرملو و گل گهر 83 درصد از 

سبد سهام عدالت را تشکىل مى دهند.
در مرحلٔه اول، سهام عدالت جمعاً به 5 مىلىون نفر و هر نفر 500 هزارتومان واگذار شده و در 
سال اول به هر نفر 40 هزار تومان سود تعىىن و پرداخت شده است. مدتى بعد مرحلٔه دوم براى شناساىى 
مشموالن سهام عدالت آغاز و انجام شد. اکنون، مرحلٔه سوم واگذارى سهام عدالت به کارکنان دولت 
با اولوىت فرهنگىان شروع شده است. اهداف کلى واگذارى سهام عدالت عبارت اند از: توسعٔه فرهنگ 

سهام دارى، گسترش مالکىت ها و مشارکت مردمى، کوچک سازى دولت و توزىع عادالنٔه ثروت.
مسائل و مشکالت پىش روى خصوصى سازى در اىران: موفّقّىت خصوصى سازى در 
اىران در گرو برطرف کردن تنگناها و دشوارى هاىى است که به اختصار به پاره اى از آن اشاره مى کنىم: 
گسترش شرکت هاى دولتى و سرماىه گذارى هاى متعّدد دولت در اقتصاد خصوصى سازى را 

خنثى و بى اثر مى سازد.
مبهم و غىرقابل پىش بىنى بودن تصمىمات مؤثر بر سودآورى و آىنده شرکت هاى قابل واگذارى 
)مانند قىمت خوراک مواد اولىه، بهرٔه مالکانه و حقوق دولتى معادن و …( مانع شرکت خارجى ها در 

خصوصى سازى بنگاه هاى اىرانى است.
مانند آزاد سازى قىمت ها و زدودن  الزامات خصوصى سازى،  به  نبودن مدىران دولتى  پاى بند 

مقرّرات دست و پاگىر.
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کمبود نقدىنگى در بخش خصوصى براى خرىد بلوک هاى سهام مدىرىتى شرکت هاى بزرگ ىا 
بى مىلى به اىن کار از جانب بخش خصوصى و گراىش سرماىه ها به بازارهاى موازى مانند مسکن، ارز 

و طال که اصوالً بازدهى مطمئن تر و خطر کمترى دارند.
وجود بى مىلى و مخالفت پنهان در برخى از مدىران شرکت هاى دولتى نسبت به خصوصى سازى 

آن شرکت ها. اىن ىک قاعدٔه کلى است که بوروکراسى ها در برابر کوچک شدن مقاومت مى کنند. 
الگوهاى خصوصى سازى:  در دنىا در زمىنٔه خصوصى سازى دو الگوى معروف وجود دارد:
1ــ روىکرد روسى: پس از فروپاشى شوروى سابق، پول هاى زىادى از روسىه به خارج از کشور 
منتقل شد. پس از آنکه دست خوش پول شوىى قرار گرفت با تضمىن امنىت از جانب رهبران جدىد روسىه 
به کشور برگشت. وقتى خصوصى سازى در روسىه آغاز شد صاحبان اىن پول ها مشترىان اصلى سهام در 
معرض فروش شدند و در ىک فضاى خصوصى سازى عجوالنه و درهم رىخته به رانت خوارى پرداختند.
2ــ روىکرد چىنى: سازماندهى صنعتى در چىن از سال 1970 شروع شد. چىنى ها خصوصى سازى 
را از صناىع سبک و متوسط آغاز کردند. آنان با توجه کامل به منافع ملّى به درستى تعرىف کردند که چه 
چىزى، چگونه و به چه کسى قرار است واگذار شود بدىهى است که چىنى ها در آىنده خصوصى سازى 
صناىع سنگىن را هم انجام خواهند داد. در مجموع روىکرد چىنى ها هنوز ىک الگوى ناشناخته است.

را  آنها  از  تارىخ حاصل  و  روىکردها  اىن  باىد  اصوالً  ما  در کشور  مباشران خصوصى سازى 
به طورکامل بررسى و ىک روىکرد منطقى متناسب با وىژگى هاى خاص کشورمان تنظىم و اجرا کنند.

خطرپذىرى اقتصاد در ارتباط با آزاد سازى اقتصادى
 به طورکلى بىن آزاد سازى اقتصادى و خطرپذىرى اقتصادى در هر جامعه اى ىک رابطٔه معکوس 
وجود دارد. به اىن معنى که ىک جامعه هرقدر در آزادسازى اقتصادى پىشرفت کند به همان نسبت 
خطرپذىرى اقتصادى در جامعه کمتر خواهد بود. نهادهاىى که خطرپذىرى اقتصادى کشورهاى مختلف 
را محاسبه و اعالم مى کنند ده عامل را در نظر مى گىرند و به هر کدام از آنها از ىک تا پنج نمره مى دهند. 
هر قدر اىن نمره به ىک نزدىک تر باشد بهتر است. اىن عوامل در سال 2005 به شرح زىر بوده است و 

نمرهٔ اىران در هرىک از آنها درون پرانتز، بعد از هر عامل، نوشته شده است:
)5(؛  اقتصاد  در  دولت  دخالت  )3/6(؛  مالىات ها  شفافّىت  و  آزادى  )2(؛  بازرگانى  سىاست 
سىاست پولى )4(؛ جرىان سرماىه گذارى خارجى )4(؛ بانکدارى )5(؛ تعىىن دست مزدها )4(؛ احترام به 
حق مالکىت )5(؛ قوانىن و مقررات )5(؛ حجم بازار سىاه )4(. به طورکلى اىران با مىانگىن 4/1 از نظر 

رىسک اقتصادى در بىن 160 کشور رتبٔه 139 را داشته است. 
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سؤاالت

1ــ بورس را تعرىف و انواع آن را بىان کنىد.
2ــ وظاىف بورس را شرح دهىد.

3ــ فراىند بورس را براى سرماىه گذارى بىان کنىد.
4ــ فواىد بورس را براى بنگاه هاى عرضه کنندٔه اوراق بهادار بىان کنىد.

5  ــ خطرپذىرى سامان مند و غىرسامان مند را توضىح دهىد.
6  ــ تحلىل بنىادى را تعرىف کنىد.
7ــ تحلىل فنى را تعرىف کنىد.

8  ــ نظرىه نوىن سبد سهام را تعرىف کنىد.
9ــ روش داد و ستد در بورس را به اختصار بىان کنىد.

10ــ هزىنه هاى متعلق به خرىد و فروش سهام را در بورس تهران بىان کنىد.
11ــ صندوق هاى سرماىه گذارى مشاع را تعرىف کنىد.
12ــ صندوق هاى سرماىه گذارى سهام را تعرىف کنىد.

13ــ بورس کاال را تعرىف کنىد.
14ــ کاالى قابل معامله در بورس کاالى اىران را بىان کنىد.

15ــ خصوصى سازى را تعرىف کنىد.
16ــ روش هاى خصوصى سازى را بىان کنىد.

17ــ رابطٔه هزىنه هاى اختصاصى و آزاد سازى اقتصادى را توضىح دهىد.
18ــ واگذارى خصوصى سازى را توضىح دهىد. 



      46

فصل چهارم

استاندارد

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ استاندارد را تعرىف کند.

ــ فواىد استاندارد را شرح دهد.
ــ انواع استانداردها را از لحاظ قلمرو جغرافىاىى نام ببرد.

ــ انواع استانداردها را از لحاظ قلمرو جغرافىاىى تعرىف کند.
ــ مهم ترىن سازمان هاىى را که استانداردهاى بىن المللى را وضع مى کنند، نام ببرد.
ــ تارىخچه سازمان هاىى را که استانداردهاى بىن المللى را وضع مى کنند، بىان کند.

ــ درجه بندى را تعرىف کند.
ــ نظارت بر اجراى استاندارد را توضىح دهد.

ــ اىران کد و محاسن آن را براى فعاالن بازار توضىح دهد.
ــ برند و برندسازى را تعرىف کند.

ــ برند حالل و مقدمات الزم براى موفقىت آن را شرح دهد.

تعرىف استاندارد
سازمان جهانى استاندارد، استاندارد کردن را چنىن تعرىف کرده است: »استانداردکردن عبارت 
است از تنظىم و به کاربستن قواعدى به منظور اجراى منظم ىک فعالىت معىن با درنظرگرفتن شراىط 

عملى و نىازمندى هاى اىمنى«.
در الىحٔه اصالحىٔه قانون مؤسسٔه استاندارد اىران، تعرىف استاندارد چنىن آمده است: »استاندارد 
معىارها،  شراىط،  نىازمندى ها،  نظام ها،  اصول،  مقررات،  قواعد،  از  مجموعه اى  از  است  عبارت 
کاربرد، شکل، وضع  نشانه، طرح، عمل،  مفهوم،  واژه،  اندازه،  کىفّىت،  فراورده، کمّىت،  مقىاس ها، 
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روشن ىا خدمات معىن«.
به طورکلى، مى توان گفت: استاندارد کردن عبارت است از تعىىن محدودىت هاى اساسى براى 
تولىد کاالها به گونه اى که کاالهاى تولىد شده شکل و وىژگى هاى ىکنواخت داشته باشند. استانداردها 
منعکس کننده نىازهاى بازار و خواسته هاى مصرف کنندگان هستند. مثالً پىچ المپ ها باىد چنان ساخته 
شود که متناسب با سرپىچ هاى موجود در ساختمان ها و مراکز مصرف باشد و مصرف کننده با خرىد 

المپ، از هر مارکى، بتواند رفع نىاز کند.

هدف استاندارد
سازمان جهانى استاندارد، هدف استاندارد را پىشبرد اقتصاد جامعه معرفى کرده است. در الىحٔه 
اصالحىٔه قانون مؤسسٔه استاندارد، هدف استاندارد به شرح زىر مطرح شده است: اىجاد هماهنگى در 
فعالىت ها، تفاهم در ارتباطات، صرفه جوىى همه جانبه در اقتصاد ملى، بهبود در امر بهداشت و بهزىستى، 
اىمنى و رفاه عمومى، تسهىل در مبادالت بازرگانى داخلى ىا ارتباط صحىح بىن جرىان تولىد تا مصرف 

و ارضاى نهاىى مصرف کنندگان.
به طورکلى، مى توان گفت که: هدف استاندارد تأمىن حداکثر منافع مصرف کننده، تولىد کننده و 

جامعه از طرىق تنظىم و هماهنگ کردن عملىات تولىد است.
استاندارد کردن، مشکالت مردم را در زمىنٔه خرىد کاالها و خدمات مورد نىاز کاهش مى دهد 
و اىمنى و سالمت آنان را تأمىن مى کند. همچنىن اىن اعتماد و اطمىنان خاطر را اىجاد مى کند که از 
کاالها و خدماتى که خرىدارى کرده اند مى توانند تا مدتى برابر مشخصات و خواص آن استفاده کنند.

فواىد استاندارد
برقرارکردن ىک سىستم استاندارد، در زمىنٔه تولىد و فروش کاالها و خدمات، فواىد زىادى دارد 

که پاره اى از آنها عبارت اند از:
از بىن رفتن رقابت هاى ناسالم و تبلىغات بى مورد و فرىبنده: مثالً اگر تمامى نوع خاصى 
از بسته هاى ماست )مثالً داراى 2/5 درصد چربى( داراى کىفىت استاندارد باشند، مصرف کننده در 
انتخاب ماست مورد نظر خود مشکلى نخواهد داشت و تولىدکنندگان نىز، به جاى آنکه در رنگ آمىزى 
بسته هاى ماست تالش کنند، در تطبىق کاالى خود با استاندارد در نظر گرفته شده خواهند کوشىد. 
درنتىجه،کاالى آنان برآورنده نىاز واقعى مصرف کنندگان خواهد بود و رضاىت مصرف کنندگان زمىنه ساز 
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موفّقّىت تولىدکنندگان خواهد شد.
رفع نگرانى مصرف کننده از مغبون شدن در خرىد: به عنوان مثال وقتى راننده اى روغن 
موتور ماشىن خود را عوض مى کند، عالقه مند است از کىفىت مطلوب روغن اتومبىل مطمئن شود. ىا 
خرىداران داروها و موادغذاىى عالقه مندند اطمىنان پىدا کنند که دارو ىا غذاىى که مى خرند فاقد مواد 

و ترکىبات زىان آور است.
اىجاد تفاهم در ارتباطات: به عنوان نمونه  با استاندارد کردن عالئم راهنماىى و رانندگى، اوزان 
و مقادىر و مقىاس ها، مردم حتى کسانى که به ملّىت هاى متفاوت تعلق دارند؛ زبان همدىگر را بهتر مى فهمند.
آسان تر شدن مبادالت بازرگانى: مثالً، در مورد کاالهاىى که استاندارد شده، خرىدار مى تواند 
به جاى توصىف کاالىى که مورد نظرش است به کد آن کاال اشاره کند. همچنىن در مورد کاالهاىى که 
استاندارد شده اند، معموالً خرىدار به معاىنه عىن کاال ىا نمونٔه آن نىاز ندارد در نتىجه مبادالت با صرف 

هزىنٔه کمترى صورت مى گىرد.

انواع استاندارد
استانداردها را مى توان از لحاظ قلمرو جغرافىاىى شناخت و کاربرد آنها به سه نوع تقسىم کرد: 

استانداردهاى ملى، استانداردهاى منطقه اى، استانداردهاى بىن المللى.
استانداردهاى ملى: مؤسسات استاندارد ملّى در هر کشور، با توجه به سطح تکنولوژى، امکانات 
تولىد، توان پرداخت، توقعات مردم و دىگر شراىط خاص آن کشور، معىارهاى ىکنواختى را تهىه و 
تنظىم و تولىدکنندگان را به رعاىت آنها دعوت مى کنند. به اىن گونه معىارهاى ىکنواخت، در اصطالح، 

»استانداردهاى ملى« گفته مى شود.
در بسىارى از کشورها، از جمله در کشور ما، »مؤسسٔه استاندارد ملى« زىر نظر دولت اداره 
مى شود و رعاىت معىارهاى تنظىم شده از جانب اىن مؤسسه در سراسر کشور اجبارى است. در حالى 
که در پاره اى از کشورها، از جمله در امرىکا، آلمان و انگلستان، مؤسسات استاندارد خصوصى است 
و رعاىت معىارهاى تنظىم شده از جانب آنها اختىارى است. مگر در موارد حساس، مانند تولىد کمربند 
اىمنى ماشىن ها ىا کاله موتورسواران، که به دلىل حساسىت موضوع ممکن است رعاىت استانداردهاى 

مربوط اجبارى باشد.
مؤسسٔه استاندارد ملى اىران در سال 1339 شمسى تشکىل شد و شروع به کار کرد. اىن مؤسسه 

امروزه در زمىنٔه کنترل کىفىت تولىدات داخلى، کاالهاى وارداتى و صادراتى فعالىت وسىعى دارد.



 49  

استانداردهاى منطقه اى: گاهى دو ىا چند کشور، به منظور آسان تر کردن مبادالت بازرگانى 
به اىن گونه  تنظىم و تصوىب مى کنند و مبناى کار خود قرار مى دهند.  خود، معىارهاى ىک  سانى را 

معىارها، در اصطالح، »استانداردهاى منطقه اى« گفته مى شود.
بىن المللى،  سازمان هاى  جانب  از  کاالها،  از  برخى  تولىد  براى  بىن المللى:  استانداردهاى 
معىارهاى وىژه اى تنظىم و تصوىب مى شود. به اىن گونه معىارها، در اصطالح، »استانداردهاى بىن المللى« 

گفته مى شود.
مهم ترىن سازمان هاى بىن المللى که استانداردهاىى را تنظىم و تصوىب مى کنند عبارت اند از:

سازمان بىن المللى استاندارد )I.S.O( 1: سازمان بىن المللى استاندارد درسال 1946 تأسىس 
شد و مّقر آن در ژنو است. اىن مؤسسه داراى صدها کمىته و گروه پژوهش است و صدها هزار نفر از 
دانشمندان و متخصصان برجستٔه جهان در آن فعالىت مى کنند. سازمان بىن المللى استاندارد در تمامى 
زمىنه ها ــ جز در زمىنه ادوات برقى و الکترونىکى ــ استاندارد وضع مى کند و هر کشورى که حداقل 

ىک مؤسسه استاندارد ملى داشته باشد، مى تواند در آن عضو شود.
سازمان بىن المللى الکترونىک: سازمان بىن المللى الکترونىک درسال 1906 تأسىس شد و مّقر 
آن در ژنو است. اىن سازمان در زمىنٔه برق و الکترونىک استانداردهاى الزم را وضع مى کند و تاکنون 

بىش از هزار استاندارد وضع کرده است.
سازمان بىن المللى اوزان و مقىاس هاى قانونى )اندازه شناسى قانونى(: اىن سازمان استانداردهاى 

مربوط به اوزان و مقىاس ها را تهىه مى کند.
باشد،  استاندارد وسىع تر  قلمرو جغرافىاىى اجراى  نکته ضرورت دارد که هرچه  اىن  ىادآورى 
آنکه  بدون  استاندارد  بىن المللى  مثالً، سازمان  اجرا مى شوند.  و  به صورت کلى تر وضع  استانداردها 
جزئىات را مطرح کند، استانداردهاى کلى را وضع مى کند. در حالى که مؤسسات استاندارد ملى جزئىات 

را به تفصىل بازگو مى کنند و استانداردهاى منطقه اى حالت بىنابىن را دارند.

درجه بندى
ـ که مهم ترىن آنها تولىدات  چون طبىعت از استاندارد تبعىت نمى کند، در مورد محصوالت طبىعىـ 

کشاورزى است ــ به جاى استاندارد کردن محصوالت، »درجه بندى محصوالت« مطرح مى شود.
پرتقال هاى درشت را درجٔه 1  ــ گاهى مبناى درجه بندى اندازه و ابعاد محصول است. مثالً 

International Standard Organization ــ1
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پرتقال هاى متوسط را درجٔه 2 و پرتقال هاى رىز را درجٔه 3 مى نامند تا با قىمت هاى متفاوت در معرض 
فروش گذاشته شود.

ــ گاهى مبناى درجه بندى، آزماىش هاى حّسى است. مثالً با چشىدن و بو کردن، چاى درجهٔ  1، 
درجٔه 2 و درجٔه 3 را از همدىگر جدا مى کنند تا با قىمت هاى متفاوت در معرض فروش قرار گىرند. 
ىا  معامالت  واسطه هاى  تولىدکننده،  توسط  است  ممکن  کاالها  درجه بندى  براى  آزماىش هاى حسى 

کارشناسان با تجربه، صورت گىرد.

نظارت براجراى استاندارد
به طورى که گفته شد، گاهى استانداردها از جانب دولت برقرار مى شود و ضمانت اجراىى الزم 
را دارند. در نتىجه، از فروش کاالهاىى که بدون رعاىت استانداردهاى دولتى تولىد شده اند، جلوگىرى 

مى شود.
از رعاىت  تولىدکنندگان  ندارد،  قانونى وجود  الزام  در عىن حال، حتى در مواردى که چنىن 
ىک صنعت  وسىلٔه  به  استاندارد،  به عنوان  محدودىت ها،  سرى  ىک  وقتى  زىرا  ناگزىرند  استانداردها 
پذىرفته شد و بازار نىز به آنها عادت کرد، تولىدکنندگانى که از آن محدودىت ها پىروى نکنند، بازار را 
از دست خواهند داد ىا بازار محدودترى خواهند داشت. مثالً اگر ىک کارخانٔه تولىد المپ، بى توجه 
به استانداردهاى موجود، محصوالت خود را تولىد کند، طبىعى است که اىن المپ ها با سرپىچ هاى 
بازار فروش محصول خود را  نتىجه،  برق تطبىق نکند و در  موجود در منازل و دىگر مراکز مصرف 

از   دست خواهد داد.

اىران کد
طبقه بندى و شماره گذارى کاالها تدبىرى است براى شناخت انواع کاالها و وىژگى هاى آنها و 

سال هاست که در بسىارى  از کشورها به اجرا گذاشته شده است.
و  طبقه بندى  اندىشه  بازسازى کشور،  آغاز  و  تحمىلى  پاىان  ىافتن جنگ  از  بعد  ما  در کشور 
شماره گذارى کاال مطرح شد تا بتوان با آگاهى کافى براى تولىد کاالها و خدمات برنامه رىزى کرد. اخىرًا 

اىن اندىشه در قالب »اىران کد« قرار است به مرحلٔه اجرا گذاشته شود.
اىران کد، محاسن زىادى براى فّعاالن اقتصادى )اعّم از تولىد کنندگان، تأمىن کنندگان مواّد اّولّىه، 
شبکٔه حمل و نقل، بىمه و شبکٔه توزىع( خواهد داشت و به وىژه در توسعٔه محىط هاى مجازى بسىار مؤثر 
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و کارساز خواهد بود. به همىن سبب زىرساخت مهّمى در بازرگانى کشور تلّقى مى شود. 

برند و برند سازى عالمت تجارى و ساخت آن
قبل  از  در شراىط  دقىقاً  کاال  ىک  و عرضٔه  تولىد  براى  است  نشانه اى  )برند(  تجارى  عالمت 
به دلىل  تعرىف شده. مثالً فرش اىران با عالمت تجارى )PERSIAN CARPET( سال هاى زىادى 
است.  بوده  داراى حسن شهرت  جهانى  بازارهاى  در  دوام  و  زىبا  طرح  رنگ،  ثبات  بافت،  ظرافت 
به کارگىرى »عالمت تجارى« نگرانى مصرف کننده را از مغبون شدن در خرىد برطرف مى کند و به کسب 

و کار و توسعٔه بازار در بنگاه ىا کشوِر صاحب عالمت تجارى، رونق مى بخشد.
در بازار پر رقابت امروز بهره گىرى از »عالمت تجارى« کارى است دشوار و تحقق آن به تمهىداتى 
نىاز دارد که مهم ترىن آنها عبارت اند از تولىد انبوه؛ کىفىت باال و قىمت قابل رقابت در بازارهاى جهانى. 
در عىن حال، باىد توّجه داشت که ىک کشور در زمىنٔه کاالىى مى تواند با موفّقّىت از اىن عالمت استفاده 
کند که در تولىد آن کاال داراى برترى نسبى است )مفهوم برترى نسبى در فصل 9 اىن کتاب توضىح 

داده شده است(.
عالمت تجارى حالل: اخىرًا بر روى پاره اى از مواد غذاىى تولىد شده در کشور، کلمٔه »حالل« 
به خرىد  نام »اىران« درج مى شود. بدىهى است که مصرف کنندگان مسلمان در سرتاسر جهان  با ذکر 
محصوالتى عالقه مندند که با رعاىت موازىن اسالمى تولىد شده باشد. بنابراىن هر محصولى که واژٔه 
»حالل« بر روى بسته بندى آن درج شده باشد براى مصرف کنندٔه مسلمان در سطح جهان ىک نشانٔه 

تجارى براى انتخاب و مصرف آن خواهد بود.
چون اىن احتمال وجود دارد که کشورهاى دىگر نىز براى به دست آوردن سهم بىشترى از بازار 
کشورهاى اسالمى کلمٔه »حالل« را بر روى محصوالت خود درج کنند. اىنجاست که ما، با ذکر نام 

مقّدس »جمهورى اسالمى«، درصددىم از رقباى احتمالى خود سبقت بگىرىم.
لىکن اىن تجربه را دارىم که فرش بافان چىنى، هندى و افغانى در دهه هاى اخىر، فرش هاى خود 
را با طرح ها و نقش هاى اىرانى و ىا همان عالمت تجارى PERSIAN CARPET )اما با قىمت هاى 
بسىار پاىىن تر از فرش اصىل اىرانى( روانٔه بازارهاى جهانى کردند و بازارها را ىکى بعد از دىگرى از 
دست ما خارج کردند )از بازارى که زمانى صد در صد آن به ما تعلّق داشت هم اکنون حدود 30 درصد 
در دست ماست(. بنابراىن تهّىه مقدماتى، مانند تولىد انبوه، کىفىت باال و قىمت هاى پاىىن و قابل رقابت 

الزمٔه موفّقّىت برند حالل است.
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بنگاه هاى  در  ما  تولىدات  آن است که حدود 90 درصد  زمىنه  اىن  در  ما  اساسى  ىک مشکل 
متوسط و کوچک تولىد مى شود و اىن بنگاه ها تواناىى آن را ندارند که صاحب عالمت تجارى شوند و 
با تولىد کنندگان بزرگ در عرصٔه بىن المللى رقابت کنند بنابراىن، الزم است با حماىت هاى سازندٔه دولت 

اىن نسبت به نفع شرکت هاى بزرگ صاحب عالمت تجارى از بىن برود. 

سؤاالت

1ــ »استاندارد« را تعرىف کنىد.
2ــ هدف استاندارد را بىان کنىد.

3ــ پاره اى از فواىد استاندارد را بىان کنىد.
4ــ انواع استانداردها را، از لحاظ قلمرو جغرافىاىى شناخت و کاربرد آنها، نام 

ببرىد.
5   ــ استانداردهاى ملى و مراجع تعىىن آنها را شرح دهىد.

6   ــ استانداردهاى منطقه اى را تعرىف کنىد.
7ــ استانداردهاى بىن المللى را تعرىف کنىد و مهم ترىن سازمان هاى بىن المللى را، 

که استانداردهاىى را تنظىم و تصوىب مى کنند، نام ببرىد.
8    ــ توضىح دهىد که »قلمرو جغرافىاىى اجراى استاندارد«  چه تأثىرى در کلى ىا 

تفصىلى بودن استاندارد دارد؟
9 ــ درجه بندى را تعرىف و مبانى آن را بىان کنىد.
10ــ نظارت بر اجراى استاندارد را توضىح دهىد.

نکند، چرا  نظارت  استاندارد  اجراى  بر  دولت  اگر  که حّتى  دهىد  توضىح  11ــ 
تولىدکنندگان ناگزىر از رعاىت و اجراى استاندارد هستند؟

12ــ »اىران کد« را توضىح دهىد و محاسن آن را براى فعاالن بازار بىان کنىد.
13ــ عالمت تجارى و ساخت آن راتعرىف کنىد.

14ــ عالمت تجارى »حالل«، و مقدمات الزم براى موفقىت آن را شرح دهىد. 



بخش دوم
 

شبکه های کارساز در 
امور بازرگانی 
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در بخش اول، از بنگاه ها و عملىاتى بحث کردىم که مستقىماً با خرىد و فروش کاالها 
و خدمات در ارتباط اند. اىنک از نهادها و مؤسساتى سخن خواهىم گفت که با اجراى 
وظاىف خود، براى بنگا ه هاى بازرگانى و عملىات آ نها تسهىالتى فراهم مى آورند. به همىن 
دلىل اىن قبىل نهادها و مؤسسات را »شبکه هاى کارساز در امور بازرگانى« نامىده اند.

به طور  نه  ىا خدمتى را برخود مى گذارند و  نام کاال  نه  نهادها و مؤسسات،  اىن 
مستقىم در خرىد    و    فروش کاال دخالت مى کنند. بلکه با عمل و اقدام خود جرىان خرىد و 
فروش کاال را براى تولىدکنندگان، واسطه ها، عمده فروشان و خرده فروشان آسان مى کنند.
بازارىابى،  و  انباردارى  بىمه،  مؤسسات  انواع  ارتباطى،  بانکى، شبکه هاى  نظام 

نمونه هاى بارز نهادها و مؤسسات تسهىل کنندهٔ کارهاى بنگاه هاى بازرگانى هستند.
معموالً هرکدام از اىن نمونه ها و عملىات آنها، موضوع تحقىق و تألىف جداگانه اى 
است. لىکن، بنابر ماهّىت خاّص »درس امور عمومى بازرگانى«، در اىن بخش به اختصار 

دربارٔه آنها بحث خواهىم کرد.
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فصل پنجم

بانکداری

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ چهار گروه اصلى حرفٔه بانکدارى را تعرىف کند.

ــ نقش بانک هاى خصوصى را در تحّوالت بازار پول کشور، بىان کند.
ــ سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول اىران و دالىل چندان باال نبودن آن را 

توضىح دهد.
ــ سابقٔه تسهىالت تکلىفى و معاىب آن را توضىح دهد.

ــ عقود مشارکتى و عقود مبادله اى را تعرىف کند.
ــ خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى را توضىح دهد.

ــ ضرورت دسته بندى اعتبارى مشترىان توسط بانک ها را توضىح دهد.
ــ اثر نرخ بهره را در حجم سرماىه گذارى و نرخ توّرم توضىح دهد.

ــ اثر الکترونىک شدن عملّىات بانک ها را در توسعٔه تجارت الکترونىک بىان کند.
ــ پنج مورد از خدماتى را نام ببرد که تلفن بانک براى مشترى اجرا مى کند.

ــ رىفاىنانس را توضىح دهد.
ــ پول شوىى را تعرىف کند.

ــ آثار اقتصادى پول شوىى را توضىح دهد.
ــ قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى را توضىح دهد.

ــ ضرورت مبارزه با پول شوىى در اىران را توضىح دهد.
چون پول، اهمّىت و وظاىف پول، نقدىنگى، قدرت خرىد پول، تورم، سىاست هاى مالى و پولى، 
پىداىش بانک، اعتبار، عملىات اعتبارى و دىگر فّعالىت هاى بانک ها، نظام بانکى بدون ربا، بانک مرکزى و 
وظاىف آن در کتاب اقتصاد نظام جدىد آموزش متوسطه بىان شده است، از توضىح اىن مطالب خوددارى 
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مى کنىم و تنها به توضىح مطالبى مى پردازىم که مکّمل مطالب فوق الّذکرند:

ضرورت حرفۀ بانکدارى
اقتصاد کنونى جهان، اقتصاد پولى است. پول در فعالىت هاى اقتصادى نقش بسىار تعىىن کننده اى 
دارد. بدون استفاده از پول و خدمات بانک ها هزاران معاملٔه گوناگون، که هر روز در بازارهاى مختلف 
صورت مى گىرد، شکل نخواهد گرفت. اگر معامله اى هم صورت گىرد، با دشوارى و تأخىر فراوان اجرا 
خواهد شد بنابراىن، حذف پول و کنارگذاشتن حرفٔه بانکدارى در جوامع بشرى غىرممکن است. زىرا 
در زندگى اقتصادى امروزى بانک ها وظاىف مهّمى دارند و فّعالّىت هاى متنوعى را به انجام مى رسانند. 
هدف اىن فّعالّىت ها آسان ترکردن مبادالت و پرداخت هاى مربوط به آنهاست. بدىن گونه فّعالّىت بانک ها، 

ارزش افزون اىجاد مى کند و درنتىجه فّعالّىتى است مولّد.

حوزه هاى گوناگون فعالىت بانک ها
نىز مانند ساىر دانش ها و فنون در حال رکود به سر مى برد.  بانکدارى  تا اواخر قرون وسطى، 
لىکن با شروع قرون جدىد و استقرار نظام اقتصادى ــ اجتماعى سرماىه دارى بانکدارى از سوىى زمىنٔه 
رونق پىدا کرد و از سوى دىگر، با کاهش دادن خطر تأمىن نقدىنگى، زمىنه ساز انقالب صنعتى شد. 
امروزه بانک ها در چهار گروه اصلى خدمات فراوان و گوناگونى را در اختىار جامعه هاى مختلف قرار 

مى دهند. اىن چهار گروه عبارت اند از:
بانک هاى تجارى: اىن گروه از بانک ها، خدمات و فّعالّىت هاى روزمّرٔه بانکى مورد نىاز مردم 

جامعه را بر عهده دارند، مانند قبول سپرده و ارائٔه تسهىالت کوتاه  مدت.
بانک هاى تأمىن سرماىه: اىن گروه از بانک ها، در بازار سرماىه حضور دارند و تسهىالت 

بلند مدت ارائه مى کنند.
تشکىل  اقتصادى  فّعالّىت هاى خاص  به  توجه  با  بانک ها  از  گروه  اىن  تخّصصى:  بانک هاى 
مى شوند، مانند بانک کشاورزى، بانک صنعت و معدن و بانک مسکن و بانک توسعه صادرات در اىران. 

اىن بانک ها در حل  و فصل مشکالت سرماىه گذارى و رفع نىاز هاى اجتماعى نقش مهمى دارند.
بانک هاى توسعه اى: بانک هاى توسعه اى بانک هاىى هستند که بودجٔه آن در بودجٔه ساالنٔه 

دولت پىش بىنى مى شود.
توسعه اى وجود  بانک هاى  و  تأمىن سرماىه  بانک هاى  اىران  در  موجود  بانکدارى  در سىستم 
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ندارند و اىن فراىند ها رعاىت نمى شوند. مثالً بانک هاى تجارى تسهىالت بلند مدت نىز ارائه مى دهند، 
در برنامه هاى توسعه اى دولت و تسهىالت تکلىفى نىز شرکت مى کنند و نقش تأمىن سرماىه را نىز بر  عهده 
مى گىرند. بدىن گونه از وظىفٔه اصلى خود باز مى مانند. همچنىن بانک هاى تخّصصى به فّعالّىت هاىى 

مى پردازند که با طبىعت بانک هاى تجارى سازگارتر است.

مّلى شدن بانک ها
در سال هاى اّول پس از پىروزى انقالب اسالمى ملّت اىران، به دلىل فرار سهام داران عمده و 
کنار رفتن مدىران بانک ها، ىک جو بالتکلىفى و بى اعتمادى )نسبت به نظام بانکى( جامعه را فرا گرفت و 
دولت ناگزىر شد بانک ها را ملى کند. شوراى عالى بانک ها تأسىس شد و آئىن نامه ها و دستورالعمل هاى 
با نام هاى مختلف، فّعالىت ها و وظاىف  ىک سانى براى تمامى بانک ها تدوىن کرد. بدىن گونه بانک ها 

ىک سانى را عهده دار شدند که توسط اىن شورا، به نماىندگى از جانب دولت، تعرىف شده بود.

تشکىل مؤسسات مالى ــ اعتبارى
ملّى شدن بانک ها و ادارٔه آنها تحت فرمان ىک مرکز به نام شوراى عالى بانک ها و از بىن رفتن 
بانک  مشکل،  اىن  برطرف کردن  براى  داد.  کاهش  را  کشور  بانکى  کارآىى سىستم  رقابتى،  فضاى 
مرکزى جمهورى اسالمى اىران به گسترش فّعالّىت هاى پولى و بانکى اقدام کرد و به تعدادى مؤسسٔه 

ـ     اعتبارى اجازٔه فّعالّىت داد. مالى ـ

تأسىس بانک هاى خصوصى
سه سال بعد از شروع به کار و فّعالّىت مؤسسات مالى ــ اعتبارى، اّولىن بانک خصوصى در 
جمهورى اسالمى اىران مجّوز فّعالّىت گرفت. اىن بانک »اقتصاد نوىن« نام دارد که از سال 79 کار خود 
را آغاز کرده است. به تدرىج بانک هاى خصوصى دىگرى مجّوز فّعالّىت گرفتند به طورى که امروز شش 
بانک خصوصى در کشور فّعالّىت دارند. درخواست هاى دىگرى نىز براى تأسىس بانک هاى خصوصى 
جدىد، در بانک مرکزى، در حال بررسى است. اىن 6 بانک عبارت اند از: بانک پاسارگارد با سرماىٔه 
525 مىلىارد تومان؛ بانک پارسىان با سرماىٔه 600 مىلىارد تومان؛ بانک سرماىه با سرماىٔه 353/5 مىلىارد 
تومان؛ بانک اقتصاد نوىن با سرماىٔه 250 مىلىارد تومان؛ بانک کارآفرىن با سرماىٔه 105 مىلىارد تومان؛ 

و بانک سامان با سرماىٔه 90 مىلىارد تومان. 
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از بىن اىن شش بانک، سه بانک پارسىان، اقتصاد نوىن و کارآفرىن در بورس اوراق بهادار تهران 
پذىرفته شده و سهام آنها در بورس مزبور معامله مى شود. 

نقش بانک هاى خصوصى در تحوّ الت بازار پول کشور
و  دگرگون  مشترىان،  با  احترام آمىز  ارتباط  قبىل  از  تدابىرى  اتخاذ  با  بانک هاى خصوصى 
مناسب کردن فضاى فىزىکى بانک ها، حذف مقرّرات زاىد و بوروکراتىک، حرکت به سمت بانکدارى، 
الکترونىک، استفاده از سامانٔه ىک پارچٔه درىافت و پرداخت در تمامى شعب که بر طبق آن مشترى در 
واقع مشترى بانک است نه مشترى شعبه ــ در زمىنٔه جذب سپرده ها و ادامٔه خدمات بانکى به مشترىان 
بسىار موفّق تراز سىستم بانک هاى دولتى عمل کرده اند. حّتى بانک هاى دولتى را هم به اتخاذ چنىن 

تدابىرى واداشته اند.
تنّوع در سود دهى به سپرده هاى گوناگون با شراىط و مّدت هاى مختلف نىز ابتدا در بانک هاى 

خصوصى شروع شد و بعدها در بانک هاى دولتى تعمىم ىافت.
استفاده از ابزارهاى نوىن، مانند اىنترنت با تکنىک، کارت هاى اعتبارى و نقدى خرىد، تلفن بانک، 
پىامک و دورنگار )فاکس( از ابتکارات بانک هاى خصوصى است که به مشترىان فرصت مى دهد، از 

راه دور و بدون حضور در بانک، خدمات مورد نظر خود را درىافت کنند.

سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول کشور
سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول کشور هم اکنون حدود 17 درصد است. به نظر مى رسد 

17 درصد سهم مطلوبى براى بانک هاى خصوصى نىست. لىکن باىد توجه داشت که:
اّول: درصد قابل مالحظه اى از مردم کشور ما هنوز اعتماد چندانى به بنگاه هاى خصوصى ندارند.
دوم: در اقتصاد کشور ما، که به شّدت دولتى است،  بخش عمدٔه سپرده ها به شرکت هاى دولتى 
و اشخاص حقوقى وابسته به دولت مربوط است که طبق قانون، بانکدار آنها بانک مرکزى و بانک هاى 

دولتى هستند.
در عىن حال، بنابر آمارهاى موجود، بانک هاى خصوصى در جذب اشخاص حقىقى و اشخاص 

حقوقى بخش خصوصى موفّقّىت چشمگىرى داشته اند.
سوم: تاکنون اىن امکان براى بانک هاى دولتى فراهم بوده است که هنگام مواجهه با کمبود منابع 
از بانک مرکزى تسهىالت درىافت کنند. طبىعى است که توان جمع آورى منابع شان هم به همىن نسبت 



 59  

افزاىش مى ىابد. درحالى که اساساً بانک هاى خصوصى به تسهىالت بانک مرکزى دسترسى نداشته اند.
الزم است توضىح داده شود که با تغىىر مدىرىّت بانک مرکزى در نىمه هاى سال 1386، مدىرىت 
جدىد با اعالم اىنکه »در اقتصاد اىران هر وقت نرخ توّرم باال رفته پىش از آن نقدىنگى رشد قابل مالحظه اى 
داشته است، پس براى مهار تورم باىد جلوى رشد شتابان نقدىنگى را گرفت« دِر خزانٔه بانک مرکزى را 
به روى بانک هاى دولتى بست و به بانک هاى دولتى تکلىف کرد که همانند بانک هاى خصوصى براى 
اجراى تعّهدات خود باىد از منابع خود )جذب سپرده، فروش داراىى مازاد، وصول مطالبات معّوق و 
دولت  هم اکنون  که  با سىاست هاىى  اىن،  کنند. عالوه بر  استفاده  داده شده(  تسهىالت  درىافتى  اقساط 
در زمىنٔه خصوصى سازى بانک هاى دولتى در پىش گرفته است، به نظر مى رسد فضاى بهترى براى 

بانک هاى خصوصى، در بازار پول کشور فراهم شود. 

تسهىالت تکلىفى و طرح هاى زودبازده
سابقٔه تسهىالت تکلىفى به سال هاى اّول انقالب مربوط است. در آن زمان تسهىالت تکلىفى عمدتاً 
به طرح هاى بزرگ اقتصادى تعلّق مى گرفت. تجربٔه آن سال ها نشان داد که اىن تسهىالت اّول، رقابت 
سازندٔه بىن بنگاه ها را مختل مى کنند. دوم، چون بر مبناى ىک دستور پرداخت مى شوند نه براساس 
دسته بندى اعتمادى مشترىان، درنتىجه وصول اقساط آنها معموالً به اشکال برخورد مى کند. از اىن رو، 
در برنامه هاى سوم و چهارم توسعٔه جمهورى اسالمى اىران ارائٔه اىن تسهىالت به بانک ها ممنوع شد.
در سال 1386، به اىن امىد که واحدهاى تولىدى کوچک مى توانند با هزىنٔه کمتر و بازدهى بىشتر 
به اىجاد اشتغال کمک کنند، کار گروه هاى اشتغال زىر نظر وزارت کار و امور اجتماعى تشکىل شد. کار 
گروه ها، از بانک ها خواستند که به صاحبان طرح هاى زودبازده تسهىالت بدهند. دولت هم اظهار عالقه 
کرد که 50 درصد منابع بانک براى اعطاى تسهىالت به طرح هاى زود بازده پرداخت شود. درنتىجه، به 

نوعى سّنت تسهىالت تکلىفى احىا شد.
لىکن پس از تغىىر مدىرىت بانک مرکزى، با اىن استدالل که »پولى که در بانک هاست امانت 
سپرده گذاران است و بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران باىد اىن پول را تنها در جهتى به کاربرد 
که صاحبان سپرده اجازه داده اند و حق ندارد آن را در زمىنٔه دىگرى مصرف کند.« رئىس کل بانک 
مرکزى به صراحت اعالم کرد که مقاماتى هستند که مى توانند به بانک ها در زمىنٔه پرداخت تسهىالت 
توصىه کنند اّما اىن توصىه ها به معناى تکلىف نىست. تصمىم گىرى دربارٔه تأىىد ىا عدم تأىىد اىن طرح ها 
در صالحّىت هىئت مدىرهٔ بانک است. هر بانکى براساس امکانات و مقّررات خود، در هر موردى تصمىم 
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خواهد گرفت. چون تمامى اختىارات و مسئولىت ها بر عهدٔه بانک است طبىعى است که بانک ها باىد 
در اعطاى تسهىالت چنان عمل کنند که از بازگشت اصل و سود تسهىالت پرداختى در وقت مقّرر 

اطمىنان ىابند.

عقود مبادله اى و عقود مشارکتى
عقود عنوان شده )در قانون بانکدارى بدون ربا( را، با توّجه به ماهّىت و عملکرد آنها، مى توان به 

دو گروه تقسىم کرد: عقود مبادله اى  و عقود مشارکتى.
در عقود مبادله اى که آنها را »عقود با بازدهى ثابت« هم نامىده اند بخشى از سرماىٔه مورد نىاز ىک 
فّعالّىت اقتصادى )تولىدى، تجارى و خدماتى( از جانب بانک پرداخت مى شود. بعد از عقد قرارداد 
و قبل از پرداختن به فّعالّىت اقتصادى مزبور، سود بانک معلوم و معّىن است و مىزان سود ىا زىان آن 
فّعالّىت اقتصادى به بانک مربوط نىست. انواع عقود مبادله اى عبارت اند از: فروش اقساطى، خرىددىن، 

جعاله، اجاره به شرط تملىک و سلف.
)در مورد اىن عقود نهاد پولى کشور سقف کارمزد و کف خدمات را تعىىن مى کند و بانک ها با رعاىت 
اىن سقف و کف رقابت مى کنند و نهاد پولى اصوالً سقف کارمزد را با توجه به نرخ تورم تغىىر مى کنند.(
در عقود مشارکتى، بانک به تنهاىى ىا با مشارکت چند بانک ىا اشخاص حقوقى دىگر تمام ىا بخشى 
از سرماىٔه الزم براى اجراىى ىک طرح تولىدى )صنعتى، معدنى، کشاورزى، ساختمانى، تجارى و خدماتى( 
را تأمىن مى کند و در سود و زىان آن طرح شرکت مى نماىد. انواع عقود مشارکتى عبارت اند از: مضاربه، 
مشارکت مدنى و مشارکت حقوقى. در عقود مشارکتى نرخ سود متغّىر است و درنتىجه، تعىىن مقدار آن 
از جانب نهاد پولى کشور بى معنى است. بررسى روند فّعالّىت بانک هاى خصوصى طى سال هاى 85 و 
86 نشان مى دهد که کاهش نرخ تسهىالت مبادله اى )از جانب دولت( بانک هاى خصوصى را به سمت 

عقود مشارکتى سوق داده است که مشمول تعىىن نرخ از سوى دولت نىستند. 

خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى
در گذشته، که بر نقش کلىدى دولت در برنامه رىزى براى توسعٔه اقتصاد ملى و هداىت آن تأکىد 
ملى  اقتصاد  توسعٔه  براى  را  تا سرماىٔه الزم  تجارى دولتى هم ضرورت مى داشت  بانک هاى  مى شد، 

تأمىن کنند.
در دو دهٔه اخىر، در 59 کشور جهان بىش از 250 بانک تجارى دولتى به بخش خصوصى 
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واگذار شده و در مواردى که خصوصى سازى با آزاد سازى و حذف مقررات زاىد همراه بوده عملکرد 
بانک هاى خصوصى شده و بهره ورى آنها بهبود ىافته است.

در کشورما، در راستاى ابالغ سىاست هاى کلى مندرج اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام 
معظم رهبرى، ىکى از امورى که باىد مورد توّجه قرار گىرد، خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى 

)شامل بانک هاى تجارت، ملّت، صادرات و رفاه( است.
البّته باىد دانست به دلىل طبىعت خاّص فّعالّىت هاى بانکى، که بسىار گسترده اند، در عىن حال 
مطالبات معّوق و مشکوک الوصول فراوانى دارند ارزش گذارى سهام بانک ها )به وىژه بانک هاى دولتى( 
کار بسىار دشوارى است. با وجود اىن انتظار مى رود که در سال هاى آىنده مالکّىت چهار بانک تجارى 
دولتى ىاد شده به بخش خصوصى انتقال ىابد. ضمناً بانک هاىى هم که قرار است دولتى بمانند )بانک ملى، 

بانک سپه و بانک هاى تخصصى( از نظر منابع مالى مجّهز، قوى و کارآمد شوند. 

بانک هاى خارجى و ضرورت حضور آنها در اىران
از سال ها پىش کشورهاى خارجى مختلف از طرىق دفاتر خود، در جرىان روند عملّىات پولى و 
مالى اىران بوده اند. اخىرًا بعضى از آنها نشست هاىى با بانک مرکزى اىران داشته اند. هم اکنون طرفىن 
به سنجش و اعالم شراىط خود مشغول اند. با توجه به مثبت بودن فضاى مذاکرات به نظر مى رسد در 
سال هاى آىنده توافق هاى الزم صورت گىرد و بانک هاى خارجى فّعالّىت خود را در اىران آغاز کنند. 
حضور و سروىس دهى اىن بانک ها در اىران به پىداىش محىط رقابت آمىز واقعى و در نهاىت به رشد 

نظام بانکى اىران منجر خواهد شد.

مطالبات معّوق
ىکى از مشکالت اساسى نظام بانکى در اىران )به وىژه بانک هاى دولتى( وجود مطالبات معّوق و 
مشکوک الوصول با حجم قابل مالحظه اى در آن  است. بىشتر اىن مطالبات مربوط به تسهىالت تکلىفى 
است که بانک ها در اعطاى آنها، به متقاضى تسهىالت، کمتر اعتبارسنجى کرده اند. اخىرًا بانک مرکزى 
براى حل اىن مشکل تدابىرى اندىشىده و از آن جمله به بدهکاران تا پاىان اردىبهشت 1387 فرصت 
داده شده تا با توافق با بانک ها بدهى خود را بپردازند وگرنه محدودىت هاىى در ارتباط با نظام پولى و 

مالى کشور در مورد آنها اعمال خواهد شد. 
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ضرورت رتبه بندى اعتبارى مشترىان
مشترىان  از  کافى  شناخت  و  اطالعات  داشتن  به  متقاضىان  به  تسهىالت  انواع  پرداخت  براى 
خود نىازدارند تا بتوانند تواناىى ها و ظرفّىت هاى آنان را در بازپرداخت اصل و سود تسهىالت مورد 
تواناىى  ارزىابى الزم است  اىن  با  البّته، همزمان  ارزىابى قرار دهند.  تقاضاىشان در مدت معّىن مورد 

مدىرىّتى و اقتصادى و سودآوربودن طرح متقاضى نىز مورد بررسى دقىق قرار گىرد. 
بانک ها بر پاىٔه اىن بررسى ها و ارزىابى ها به رتبه بندى اعتبارى مشترىان خود مى پردازند و اىن 
چنىن، ىک سقف اعتبارى براى هرىک از مشترىان متقاضى تسهىالت تعىىن مى کنند و از بازگشت اصل 

تسهىالت اعطاىى و سود مورد انتظار آن در مدت معّىن اطمىنان حاصل مى کنند.
در اىران بانک هاى خصوصى سال هاست که از رتبه بندى اعتبارى مشترىان خود استفاده کرده اند 
و در بخش دولتى، اخىرًا بانک مرکزى نظام اعتبار سنجى را به طور جّدى پى گىرى کرده است و قرار 
است در سال 1387 موضوع رتبه بندى اعتبارى مشترىان و پرداخت تسهىالت بر مبناى آن در بانک هاى 

دولتى جدى تر از گذشته دنبال شود.

الکترونىک شدن عملىات بانک ها و اثر آن در توسعۀ تجارت الکترونىک
ىکى از دستاوردهاى بانک هاى خصوصى در اىران، حرکت به سمت بانکدارى الکترونىک است. 
به اىن سمت سوق داده اند.  اىن بانک ها با حرکت به سمت Corebanking بانک هاى دولتى را هم 
بهره گىرى از سامانٔه ىکپارچه درىافت و پرداخت موجب سهولت دسترسى مشترىان به انواع خدمات بانکى 
شده و چنانچه پىش از اىن گفته شد مشترى در واقع مشترى بانک شده است نه ىک شعبٔه خاّص آن.
به طورکلّى، در بازارهاى پولى و مالى، مانند بسىارى از جنبه هاى دىگر زندگى اجتماعى اجراى 
ساده، سرىع و بى دردسر کارها امرى ضرورى و مستلزم استفاده از تکنولوژى برتر است. اکنون که 
شرکت هاى تولىدى و بازرگانى به تجارت الکترونىک روى آورده اند تا بازارهاى خود را گسترش دهند. 
بانک ها نىز، که عهده دار درىافت ها و پرداخت هاى آنها هستند، ناگزىرند از ابزارهاى الکترونىک استفاده 
کنند تا ضمن کاهش هزىنه هاى عملىاتى، کارآىى خود را نىز افزاىش دهند. وانگهى تجهىز بانک ها به 
سامانٔه الکترونىکى به بانک مرکزى نىز امکان مى دهد که بدون مداخله در کار بانکى نظارت  الزم را 

به طور مستمر و لحظه اى اعمال کند.
 )IT( پىش از اىن، در فصل اّول، گفته شد تجارت الکترونىکى زىرمجموعٔه فناورى اطالعات
است و در کشور ما هنوز زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى فراهم نشده است و تنها کم و بىش 
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تجارت اىنترنتى متداول شده است. اکنون اضافه مى کنىم که بانکدارى الکترونىکى ىکى از وابسته هاى 
تجارت الکترونىکى است و بنا به توضىح باال در بانکدارى ما هم کم و بىش بانکدارى اىنترنتى به کار 

گرفته شده است.
اگر زمانى بتوانىم وارد عرصٔه بانکدارى الکترونىکى شوىم مشترى هر آىنه به بانک مراجعه نخواهد 
بانک دىگر رجحانى نخواهد  بر  بانکى  بانک وجود نخواهد داشت.  در خىابان ها شعبٔه  کرد و اساساً 
داشت. بانک در مناقصه اى شرکت مى کند. پىام هاى مربوط به آن مناقصه را درىافت مى کند و براساس 
آنها پىام هاى الزم را به خرىدار ىا فروشنده اى که مشترى اوست مى فرستد. لىکن وقتى هنوز در زمىنٔه 
امضاى الکترونىک، پشتوانه هاى حقوقى الزم و اعتماد سازى دشوارى هاى قابل مالحظه اى دارىم تا 
زمان برطرف کردن اىن دشوارى ها، مبادرت به تجارت الکترونىکى و بانکدارى الکترونىکى عمالً ممکن 

نخواهد بود.
بدون  به آسانى و  بانک مى گذارد که  امکان را در اختىار مشترى  اىن  تلفن بانک  تلفن بانک: 
محدودىّت زمانى و مکانى اطاّلعات مربوط به حساب خود را از بانک درىافت کند. براى اىن منظور 

مشترى ازتلفن ثابت ىا از تلفن همراه مى تواند استفاده کند.
پاره اى از خدماتى که تلفن بانک براى مشترى انجام مى دهد عبارت اند از:

ــ درىافت موجودى و درىافت گردش حساب )از طرىق دورنگار(؛
ــ جابه جاىى پول از ىک حساب به حساب دىگر؛

ــ کسب اطالع از وضعّىت چکى که مشترى در وجه شخص دىگر صادر کرده است از اىن نظر 
که نقد شده، برگشت خورده، ىا هنوز براىش اقدامى نشده است؛

ــ دستور پرداخت نشدٔه چکى که مثالً مفقود شده همچنىن دستور پرداخت نشدن از حسابى که 
دفترچٔه مربوط به آن مثالً به سرقت رفته است؛

ــ پرداخت قبض هاى آب، برق، گاز و تلفن.
 )SMS( مشترى بانک مى تواند از طرىق ثبت شناسٔه قبض و شناسٔه پرداخت و ارسال پىامک
در فرمت تعرىف شده )از جانب بانک( از بانک بخواهد که مبلغ قبض را از حساب برداشت کند و به 

سازمان صادرکنندٔه قبض بپردازد.
خطوط اعتبارى بىن بانکى )رىفاىنانس1(: بنگاه هاى تولىدى تجارى که قصد دارند مواّد 
اّولىه، قطعات ىدکى و ماشىن آالت وارد  کنند، مى توانند به بانک هاى کشور مراجعه و به گشاىش اعتبار 

Refinance ــ1
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اسنادى، با استفاده از خطوط اعتبارى بىن بانکى )= رىفاىنانس( اقدام کنند.
بانک کشور فروشنده بنا به قراردادى که با بانک اىرانى )کشور خرىدار( دارد، در مقابل ارائٔه 
اسناد، وجه کاالى مورد سفارش را به فروشنده مى پردازد و ظرف مهلت مورد توافق بىن دو بانک، از 
بانک اىرانى درىافت مى کند و بانک اىرانى هم ارز رىالى اىن وجه، به عالوه هزىنٔه استفاده از اىن تسهىالت، 

را به شرح زىر از مشترى اىرانى خود اخذ مى کند:
ــ درصد کمى )مثالً 5 درصد( آن را در زمان گشاىش اعتبار؛

ــ درصد کم دىگرى )مثالً 5 درصد( آن را به هنگام معاملٔه اسناد؛
ــ بقّىه )مثالً 90 درصد( آن را در زمان بازپرداخت، ىعنى در سررسىدهاى پرداخت ارز به کارگزار. 
اىنترنت بانک: ساىت اىنترنتى بانک ها بسترى امن و مطمئن براى مشترىان است که با استفاده 
از آن مى توانند اطاّلعات مورد نظر خود از تمامى حساب هاى خود )پس انداز، جارى، قرض الحسنه 
و …( به دست آورند و عملّىات بانکى مورد نظر خود را بر روى آنها اجرا کنند، براى اىن منظور بانک 
ىک شمارٔه رمز در اختىار مشترى قرار مى دهد و مشترى با وارد کردن اىن شمارٔه رمز به ساىت اصلى 

بانک و شعبٔه اختصاصى که بانک براى وى طّراحى کرده است وارد شود.
پاره اى از عملّىاتى که اىنترنت بانک اجرا مى کند عبارت اند از:

ــ گرفتن صورت حساب.
ــ انتقال وجه از حساب مشترى به حساب دىگر؛ براى اىن منظور مشترى حساب مقصد، حساب 
مبدأ، مبلغ و تارىخ انتقال وجه را باىد انتخاب کند. تارىخ انتقال وجه مى تواند تارىخ امروز ىا تارىخى در 
آىنده باشد. همچنىن دستور انتقال وجه مى تواند به طور مستمر باشد. مانند آنکه مشترى بخواهد روز 

آخر هر برج اجارٔه ماهانٔه منزل او به حساب موجود وارىز شود.
ــ صدور دسته چک. براى اىن منظور مشترى باىد شمارٔه حساب جارى خود را با تعىىن تعداد 

برگه هاى دسته چک )مثالً 10 برگ، 25 برگ و …( درج نماىد.
ــ مسدود کردن برگه ىا برگه هاىى از دسته چک. مشترى مى تواند به طور موّقت )حداکثر ىک هفته( 

تا ارائٔه گواهى سرقت ىا مفقودى از مراجع قضاىى، چک ىا چک هاى صادرٔه خود را مسدود نماىد.
طرح شتاب: شرکت خدمات انفورماتىک با استفاده از تجربىات موفّق در کشورهاى پىشرفته 
و امکانات راىانه اى و ارتباطى خود ىک شبکٔه تبادل اطالعات بىن بانکى موسوم به طرح شتاب اىجاد 
کرده است و تقرىباً تمامى بانک هاى دولتى و خصوصى کشور و بسىارى از مؤسسات اعتبارى ىا قبول 

شراىط و مقّررات و انعقاد قرارداد عضو اىن طرح شده اند.
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هر عضوى مى تواند از تمامى دستگاه هاى خودپرداز )ATM( پاىانه هاى فروش تمامى بانک هاى 
عضو استفاده کند و وجه مورد نىاز خود را درىافت ىا پرداخت و همچنىن ماندٔه حساب خود را درىافت 

کند.
دستگاه هاى خودپرداز )ATM( و پاىانه هاى فروش )POS( بانک پذىرنده، اطاّلعات کارت هاى 
صادرشدٔه ساىر اعضا را جهت درىافت مجّوز انجام تراکنش به سوئىچ شتاب ارسال مى کند و پاسخ را 

نىز از بانک صادرکنندهٔ کارت و از طرىق شتاب درىافت مى کند.
پول شوىى: پول شوىى به عملّىاتى تبدىل و تغىىر ماهّىت پول و ساىر اقالم داراىى اطالق مى شود 
که از راه هاى غىرقانونى به دست آمده اند. پاره اى از اىن راه غىرقانونى عبارت اند از خرىد و فروش 
مواد مخّدر؛ قاچاق )به وىژه قاچاق دارو، اسلحه وانسان(؛ تقلّب و تولىد کاالهاى غىرمجاز؛ اختالس و 
حىف و مىل اموال عمومى؛ فساد ادارى به صورت هاى رشوه گىرى، پارتى بازى و سوء استفاده از مقام 

و موقعّىت شغلى؛ گروگان گىرى؛ ترور؛ فحشا و قمار.
به گونه اى  ىاد شده را  به دست آمده از راه هاى غىرقانونى  تا پول هاى  عامالن پول شوىى مى کوشند 
تبدىل و جابه جا کنند که ىافتن ردپاى آنان آسان نباشد. براى اىن منظور ازتمامى عوامل و امکاناتى که 
قابل دسترسى است بهره بردارى مى کنند. امروزه، اىن خالفکاران ازخدمات متخّصصان استفاده مى کنند 
که توانمندى هاى الکترونىکى باالى دارند، با ساز و کار بازارهای داخلى و بىن المللى پول وسرماىه آشنا 
هستند و تفاوت هاى موجود در قوانىن و کنترل هاى کشورهاى مختلف را به خوبى مى شناسند و بدىن گونه 
با استفاده از سىستم هاى مالى پىشرفته، راىانه ها و ماهواره مبالغ هنگفتى پول رابه راحتى جابه جا مى کنند.
آنان استفاده مى کنند عبارت اند از: وکال و  پاره اى از متخّصصانى که پول شوىان از خدمات 
حقوق دانان؛ حسابداران و حسابرسان؛ مدىران ارشد نظام هاى مالى و پولى کشورها؛ دالالن طال، امالک 

و عتىقه جات؛ متخّصصان الکترونىک و راىانه.
پاره اى از مکان ها و ابزارها که پول شوىان از آنها استفاده مى کنند عبارت اند از: بازار بورس؛ 
ـ اعتبارى، صندوق هاى قرض الحسنه؛ انجمن هاى خىرىه، مناطق آزاد تجارى؛  صّرافى ها، مؤسسات مالىـ 
سازمان هاى بىمه؛ کازىنوها و قمارخانه ها، تأسىسات گمرکى؛ ارسال اعالمىه ها و صورت حساب هاى قاّلبى 
صادرات و واردات؛ بانک ها و شرکت هاى غىرمعروف در کشورهاىى که رازدارى تضمىن شده است.
بنابراىن، در دنىاى امروز، پول شوىى ىک جرم مستمر، سازمان ىافته و اصوالً فرامرزى است که 
با بهره بردارى از انواع و اقسام ابزارها درصد تطهىر درآمدهاى هنگفت نامشروعى است که از راه هاى 

غىرقانونى و مجرمانه به دست آمده اند. 
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گردش فىزىکى منابع مالى پول شوىى به صورت هاى مختلف صورت مى گىرد؛ مانند سپرده گذارى 
در سىستم مالى و اعتبارى؛ خرىد و فروش اوراق بهادار؛ زمىن؛ مسکن؛ کاالهاى عتىقه و گران بها؛ 
پرداخت وجوه مذهبى؛ کمک به احداث مرکز مذهبى و خىرىّه؛ اهداى کمک به مدارس، بىمارستان ها 

و دستگاه هاى دولتى.
آثار اقتصادى پول شوىى: پول شوىان به منظور تطهىر وجوه و داراىى هاى غىرقانونى خود 
آنها را وارد چرخٔه اقتصاد مى کنند )و با استفاده از اعتبار قانونى بخش خصوصى مبادرت به انتقال 
اىن وجوه و داراىى هاى کثىف مى نماىند( درنتىجه، از سوىى به حرمت و اعتبار بخش خصوصى لطمه 
مى زنند و از سوى دىگر مانعى در برابر رقابت کامل اىجاد مى کنند. مثالً در آمرىکا جرائم سازمان ىافته 
پىتزا فروشى ها اتفاق مى افتد. زىرا ذهن عاّمه مردم آمرىکا  و قاچاق مواد مخّدر در سالن هاى پذىراىى 
پىتزا فروشى ها محىط هاى سالمى نىستند. همچنىن بخش زىادى از فّعالّىت هاى پول شوىى با استفاده 
اهداف خود،  به  از رسىدن  پول شوىان پس  انجام و  دنىا  بزرگ  مالى  از شبکه هاى گسترده مؤّسسات 
ناگهان ناپدىد مى شوند و اىن مسئله به اعتبار مؤّسسات مالى جهان لطمه مى زند. از سوى دىگر، چون 
اىن  از  نىست  اقتصادى سودآور  از لحاظ  لزوماً  پول شوىان در بخش هاىى سرماىه گذارى مى کنند که 

طرىق، مانع رقابت کامل مى شوند.
آثار منفى پول شوىى در رشد اقتصادى: ماىکل کامدسوس، رئىس پىشىن صندوق بىن المللى 
پول معتقد است که حجم پول شوىى در جهان، 2 تا 5 درصد تولىد ناخالص داخلى جهان را تشکىل 
مى دهد. پول شوىى آثار منفى زىادى بر نرخ  ارز و نرخ بهرٔه بانکى دارد و مانع از آن مى شود که اىن نرخ ها 
در شراىط رقابتى تعىىن شود. نرخ هاى غىررقابتى کنترل سىاست هاى پولى، مالى و اقتصادى را از دست 
دولت خارج مى کند و اىن گونه پول شوىى آثار منفى زىادى بر رشد اقتصادى دارد. مثالً، در برخى از 
کشورها، افزاىش سرماىه گذارى در بخش مسکن و ساخت هتل به سبب افزاىش تقاضاى واقعى نبوده 
بلکه مهمّ ترىن عامل آن وجود پول هاى کثىف است. همچنىن سرازىرشدن مبالغ هنگفتى پول کثىف به 
بازار بورس به افزاىش بى روىّٔه قىمت سهام و در نهاىت به پىداىش حباب هاى قىمتى در ىک دوره از 
زمان منجر مى شود. لىکن در دورٔه زمانى دىگر با ناپدىد شدن ناگهانى پول شوىان اىن حباب ها فروکش 
مى کنند و قىمت سهام رو به کاهش مى گذارد. سرماىه گذاران بورس متضّرر مى شوند و اعتماد عمومى 
به بازار بورس آسىب مى رساند که ىکى از نتاىج آن تغىىر جهت سرماىه گذارى از بلند مدت به کوتاه مدت 

)حتى ىک دو دوره( است.
آثار منفى پول شوىى در درآمدهاى مالىاتى دولت: بسىارى از فّعالىت هاى پول شوىى اصوالً 
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در بازار سىاه اتفاق مى افتد. درنتىجه، بازارهاىى که به مبادالت مشروع و قانونى پاى بند هستند محدودتر 
مى شوند و شّفافّىت مبادالت اقتصادى کاهش مى ىابد. در چنىن فضاىى تشخىص مؤدىان مالىاتى دشوار 
مى گردد. همچنىن درآمدهاى مالىاتى دولت کاهش مى ىابد و دولت مجبور مى شود که براى جبران کاهش 
درآمدهاى مالىاتى خود، نرخ مالّىات ها را افزاىش دهد. فّعاالن اقتصادى سالم و مصرف کنندگان، ناگزىر 

بار سنگىن نرخ هاى افزاىش ىافته را تحّمل مى کنند.
آثار منفى پول شوىى در خصوصى سازى: پول شوىى، تالش هاى دولت را براى خصوصى سازى 
با تهدىد جّدى روبه رو مى کند. زىرا بسىارى از صاحبان وجوه غىرقانونى مى کوشند با خرىد بانک ها، شرکت ها 
با افزاىش کارآىى و  و بنگاه هاى دولتى پول هاى کثىف خود را به پول هاى قانونى تبدىل کنند. اىن هدف، 

بهره ورى و ساىر اهداف خصوصى سازى )که در فصل 3 توضىح داده شد( ناسازگار است.
راه هاى مبارزه با پول شوىى: با توجه به ماهّىت پلىد و غىرقانونى پول شوىى و آثار منفى آن، 
مبارزه با پول شوىى ىک وظىفٔه ملى و بىن المللى است. براى مبارزه با آن، دولت ها باىد اقدامات زىر را 

به طور جّدى به عهده گىرند:
مبارزه با فساد مالى ــ ادارى: که از سوىى فساد مالى ىکى از منابع پىداىش وجوه و داراىى هاى 
حوزٔه پولى است و از سوى دىگر، فساد ادارى زمىنه ساز بسترى مساعد براى عملىات پول شوىى است. 

بنابراىن، دولت در خشکانىدن رىشه هاى اىن دو پدىدٔه شوم باىد بسىار بکوشند1. 
از سوىى به کارگىرى سازو کار مناسب مالى و مالىاتى و از سوى دىگر، گسترش حسابرسى و 
نظارت مالى بر فّعالّىت هاى اقتصادى به منظور شّفاف سازى اقتصاد و جلوگىرى از فرار مالىاتى و استقرار 

جرىمٔه مناسب براى متخلّفان به گونه اى که انگىزٔه تخلف را از مىان ببرد.
به کارگىرى ساز   و  کار مناسب براى بازارهاى پول و سرماىه. مثالً در انگلستان سازمان هاى مالى 
موظف اند که هرگونه داد و ستد مشکوک را ــ همچنىن داد و ستدهاىى را که مبلغ آنها از ده هزار پوند، 

متجاوز است ــ گزارش کنند.
احراز هوىّت مشترىان در بانک ها و دىگر بنگاه هاى سپرده پذىر.

کنترل مرزها و مىادى ورودى و خروجى کشور، به منظور جلوگىرى از خروج وجوه نقد و ساىر 

1ــ اخىرًا سازمان »شفافىت بىن الملل« با توجه به مىزان رواج فساد بر روى 146 کشور تحقىق کرده و به آنها از 1 تا 10 نمره داده 
است )پاک ترىن کشور نمره 10 درىافت مى کند(. در بىن اىن کشورها 60 کشور نمرٔه کمتر از 3 درىافت کرده اند و تفسىر آن اىن است که 
بخش عمومى اىن 60 کشور غرق در رشوه خوارى و فساد است. فاسد ترىن کشورهاى جهان عبارت اند از: بنگالدش، هائى تى، نىجرىه، چاد، 
مىانمار، آذرباىجان و پاراگوئه که عمومًا نمرٔه کمتر از 2 را درىافت کرده اند. متقاباًل فنالند، نىوزىلند، دانمارک، اىسلند، سنگاپور، سوئد و سوئىس 

نمره هاى باالى 9 ردىف کرده اند و پاک ترىن کشورهاى جهان هستند.
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اقالم داراىى از کشور. همچنىن ورود وجوه نقد و ساىر اقالم داراىى هاى مشکوک به کشور همکارى   و 
همراهى با پلىس مالى بىن المللى.

قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى: در گذشته تنها داد و ستد مواد مخّدر جرم 
تلّقى مى شد و بنابراىن تنها درآمد حاصل از داد و ستد مواد مخّدر درآمد غىرقانونى تلقى مى شد. از 
اىن رو، در سال 1988 منشور سازمان ملل مّتحد دربارٔه مواد مخّدر و مواد روان گردان صادر شد. اىن 

منشور در سال 1370 به تصوىب مجلس شوراى اسالمى رسىده است. 
پس از فروپاشى اتحاد جماهىر شوروى و سرازىر شدن وجوه ثابتى از انواع فعالىت هاى مجرمانه 
به بازارهاى جهانى الزم بود اندىشٔه مبارزه با پول شوىى نىز به حوزه هاى غىر از داد و ستد مواّد مخدر 

نىز گسترش ىابد:
در سال 1990 منشور اتحادىٔه اروپا دربارٔه پول شوىى و توقىف درآمدهاى حاصل از جراىم 

صادر شد.
در سال 1992 قطع نامٔه سازمان بىن المللى کمىسىون بورس اوراق بهادار در راستاى مبارزه با 

پول شوىى در بازار سرماىه تصوىب شد. 
در سال 2000 کنوانسىون پالرمو ملل متحد علىه جناىات سازمان ىافته فراملى با امضاى 147 

دولت تصوىب شد. 
در سال 2002 قانون عاىدات جناىى تصوىب شد.

سرانجام در سال 2003 قانون ضد پول شوىى تصوىب شد که قانونى است فرامرزى و سازمان 
تجارت جهانى، بانک جهانى و صندوق بىن المللى پول نىز از آن حماىت مى کنند.

بال سوئىس  بانکى: کمىتٔه  نظام  با  ارتباط  اىران در  با پول شوىى در  ضرورت مبارزه 
با هدف اىجاد نظام اخالقى و  بانکى است که  بر عملّىات  ناظر  کمىته اى اخالقى، رفتارى و حرفه اى 
رفتارى و نظم و انضباط تشکىل شده و سابقه اى 40 ساله دارد. اگر بانکى عضو اىن کمىته نباشد و از 

مقررات آن تبعّىت نکند از سىستم بانکى دنىا طرد مى شود.
بانک مرکزى اىران، به وىژه به منظور مقابله با تحرىم تعدادى از بانک هاى اىرانى از جانب گروه 
کارى خاص عملىات مالى )FATF(، از سه سال پىش اقدام به تصوىب آئىن نامه هاىى کرده است تا در 
پرتو اجراى آن ها سىستم بانکى کشور به سطح مورد نظر کمىتٔه بال برسد. پس از ابالغ اىن آئىن نامه ها 
به سىستم بانکى کشور سالمت اىن سىستم ارتقا خواهد ىافت و راه براى ورود پول هاى کثىف به اىن 

سىستم مسدودتر خواهد شد. 
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بدىهى است که تصوىب و اجراى قانون مبارزه با پول شوىى در اىن زمىنه کارسازتر خواهد بود. 
 )FATF( زىرا نبود قانون مبارزه با پول شوىى مهم ترىن بهانه در دست گروه کارى خاّص عملىات مالى
پول شوىى زمىنه گسترش  با  مبارزه  قانون  اجراى  بوده است.  اىران  بانک هاى  از  بعضى  تحرىم  براى 
فعالىت هاى بىن المللى بانک هاى کشور را فراهم خواهد کرد و به آن ها امکان خواهد داد که رابطٔه خود 

را با بانک هاى جهان گسترش دهند.
قانون مبارزه با پول شوىى در اىران: قانون مبارزه با پول شوىى در ماه هاى آخر سال 86 به 
تصوىب مجلس شوراى اسالمى و تأىىد شوراى نگهبان رسىد و از جانب رئىس جمهور براى اجرا به 
وزارت امور اقتصادى و داراىى ابالغ شد. قرار است شوراى عالى مبارزه با پول شوىى به رىاست وزىر 
امور اقتصادى و داراىى و با عضوىت وزىر اطالعات و رئىس کل بانک مرکزى، وزىر بازرگانى و وزىر 

دادگسترى تشکىل گردد.
با  مبارزه  قانون  مى دهند  تغىىراتى  زمان  در طول  پول شوىى  در روش هاى  متخلّفان  البّته چون 

پول شوىى هم باىد به طور مداوم مورد بازنگرى قرار بگىرد.
ىکى از ضعف هاى موجود در سىستم مالى اىران وجود تعداد زىادى فّعال اقتصادى است که 
دفاتر قانونى نگه نمى دارند و در عىن حال بسىارى از پرداخت ها به صورت نقدى به انجام مى رسد از 

اىن رو اجراى قانون پول شوىى سخت و پرهزىنه خواهد بود.
چهارچوب حقوقى الىحٔه پول شوىى در اىران چهارچوب متعارف جهان است و اىن چهارچوب 
تعارضى با اصل برائت ندارد. براساس اصل برائت اشخاص صاحب پول هستند و پول آنان پاک و 
مبّرا از آلودگى است مگر آنکه خالف اىن امر به اثبات برسد. اىن قانون حوزه هاى مختلف نظام بانکى، 

بورس، گمرگ، بىمه ها و ساىر نهادهاى الزم را پوشش مى دهد.
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سؤاالت

1ــ چهار گروه اصلى حرفٔه بانکدارى را تعرىف کنىد.
2ــ نقش بانک هاى خصوصى را در تحوالت بازار پول کشور بىان کنىد.

3ــ سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول اىران و دالىل چندان باال نبودن آن 
را توضىح دهىد.

4ــ سابقٔه تسهىالت تکلىفى و معاىب آن را توضىح دهىد.
5  ــ عقود مشارکتى و عقود مبادله اى را تعرىف کنىد.

6  ــ خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى را توضىح دهىد.
7ــ ضرورت رتبه بندى اعتبارى مشترىان توسط بانک ها را توضىح دهىد.

8   ــ اثر نرخ بهره را در حجم سرماىه گذارى و نرخ تورم توضىح دهىد.
9ــ اثر الکترونىک شدن عملىات بانک ها را در توسعٔه تجارت الکترونىک بىان 

کنىد. 
10ــ پنج مورد ازخدماتى را نام ببرىد که تلفن بانک براى مشترى انجام مى دهد.

11ــ رىفاىنانس را توضىح دهىد.
12ــ پول شوىى را تعرىف کنىد.

13ــ آثار اقتصادى پول شوىى را توضىح دهىد.
14ــ قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى را توضىح دهىد.

15ــ ضرورت مبارزه با پول شوىى در اىران را توضىح دهىد. 
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فصل ششم

ارتباطات 

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
ــ ارتباط را تعرىف کند. 

ــ اهمّىت ارتباط را شرح دهد. 
ــ انواع شبکه هاى ارتباطى را نام ببرد.

ــ مزاىاى انواع شبکه هاى ارتباطى را بىان کند.
ــ عوامل مؤثّر در هزىنه حمل و نقل را توضىح دهد. 

ــ بارنامه را تعرىف کند.
ــ انواع بارنامه را نام ببرد.

ــ نقش انواع بارنامه ها را شرح دهد.
ــ نقش حمل و نقل را در اقتصاد جامعه بىان کند. 

ــ خدمات مخابرات را در زمىنٔه امور بازرگانى شرح دهد. 
ــ خدمات پستى را در زمىنٔه امور بازرگانى تشرىح کند. 

مفهوم ارتباط 
ارتباط جرىانى است که در طى آن دو ىا چند نفر به تبادل افکار،اطالعات، کاالها    و…  مى پردازند. 
اگر آنچه که مبادله مى شود، افکار، نظرات، احساسات و نظاىر آنها باشد، با مفهوم روان شناختى و جامعه 
شناختى ارتباط و سر   و کار خواهىم داشت. لىکن اگر آنچه که مبادله مى شود، کاالها و خدمات باشد ، 
با مفهوم بازرگانى ارتباط سر   وکار پىدا خواهىم کرد. در فعالّىت هاى بازرگانى از مفهوم روان شناختى 
و جامعه شناختى ارتباط نىز بى نىاز نىستىم، لىکن در اىن فصل به طور کلى واژٔه ارتباطات در مفهوم 

»حمل و نقل کاالها و تبادل اطالعات« به کار رفته است. 
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اهمّىت ارتباط
به طور کلى، ارتباط وسىله اى است براى رفع نىازهاى آدمىان و تسهىل ادامٔه حىات آنان. زىرا 
ارتباط ابزارى بسىار ضرورى است که کاالها و خدمات را در زمان و مکان مناسب در اختىار مصرف کننده 
قرار مى دهد و چنان که سابقاً توضىح داده اىم، فاىدهٔ زمانى، فاىدهٔ مکانى و فاىدٔه تملک پدىد مى آورد. 

انواع شبکه هاى ارتباطى 
شبکه هاى ارتباطى، در مفهوم خاص بازرگانى آن، شامل دو گروه حمل کنندهٔ درجٔه ىک و دو اند.

حمل کنندگان درجۀ ىک
حمل کنندگان درجٔه ىک به وساىلى گفته مى شود که بار ىا مسافر را در راه هاى زمىنى، درىاىى و 

هواىى جا  به  جا مى کنند و عبارت اند از:
راه آهن : ىکى از مهم ترىن حمل کنندگان درجٔه ىک راه آهن است. نخستىن رىل هاىى که اىجاد 
شد ، از چوب بودند و واگن آنها را اسب حرکت مى داد . در قرن 18 که انگلىسى ها لکوموتىو هاى بخار 
را آزماىش مى کردند، براى اولىن بار رىل هاى چدنى به جاى رىل هاى چوبى به کار رفت و به اىن   گونه 

کارآىى قابل مالحظه اى در حمل واگن ها پدىد آمد. 
مزاىاى راه آهن عبارت اند از:

ــ اىمنى بىشتر؛
ــ کمتر بودن فاصله ها ، در مقاىسه با جاده هاى اتومبىل رو؛

ــ ظرفىت حمل بىشتر و هزىنهٔ حمل کمتر در مقاىسه با کامىون.
کامىون :  حمل و نقل هاى محلى، حمل محصول از مزرعه به شهر، حمل محموله هاى صنعتى 
کوچک ، حمل کاال در مناطقى که راه آهن و راه هاى آبى وجود ندارد، همچنىن رساندن کاالى حمل 
شده با راه آهن و کشتى به انبارها و مراکز مصرف و نظاىر آنها، با استفاده از کامىون صورت مى گىرد. 

مزىّت عمدهٔ کامىون، آسان بودن دسترسى به آن است . 
حمل و نقل آبى :  در کشورها و مناطقى که به درىا ىا رودخانه هاى قابل کشتىرانى دسترسى 
دارند ، کشتى هاى بارى، کرجى ها و موتور لنج ها به حمل و نقل کاالها و مسافران مى پردازند. سرعت 
حمل و نقل آبى و نىز استهالک کشتى و هزىنه حمل و نقل در مقاىسه با ساىر وساىل نقلىه کمتر است.
مزىّت عمدٔه حمل و نقل آبى، ارزانى آن است. حتى گاهى حمل و نقل آبى راىگان انجام مى گىرد. 
نقطه اى دىگر از آب رودخانه  بىندازىم، در  نقطه اى در آب رودخانه  الوارهاى چوب را در  اگر  مثالً 
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بردارىم، در واقع حمل الوارها تقرىباً راىگان صورت گرفته است. 
خطوط لوله : سالىان درازى است که براى حمل گاز طبىعى ، نفت و بنزىن از خط لوله استفاده 
مى شود. به عنوان مثال ىادآور مى شوىم که هم اکنون مواد مذابى که مادٔه اّولىٔه الىاف مصنوعى )پلى استر( 
است در اصفهان از کارخانٔه تولىد مواد اّولىٔه الىاف مصنوعى به کارخانه پلى اکرىل توسط خط لوله منتقل 
مى شود. همچنىن لوله هاى مکنده درکارخانه ها ، فروشگاه ها ، فرودگاه ها و نظاىر آنها وسىلٔه مطمئنى 

براى حمل کاالهاى کوچک هستند.
حمل و نقل هواىى : براى حمل کاالهاى لوکس گران قىمت، قطعات بسىار ضرورى ماشىن ها 
)وقتى سرعت تعوىض اهمّىت زىادى دارد(، و کاالهاى به سرعت فاسد شدنى، حمل و نقل هواىى وسىلٔه 
خوبى است. حمل و نقل هواىى گران تر از انواع دىگر حمل و نقل است. لىکن راحتى و سرعت حمل 

و نقل مى تواند گرانى آن را جبران کند. 
تله فرىک و نوارهاى نّقاله : تله فرىک ابزارى است که در نقاط کوهستانى و باتالق ها براى 
حمل و نقل کاالهاىى مانند سنگ معدن و نظاىر آن مورد استفاده قرار مى گىرد. نوارهاى نّقاله نىز براى 

حمل کاال در زمىن هاى مسطح به کار مى رود. 
 حمل کنندگان درجۀ دو

اىن گروه از حمل کنندگان در مقاىسه با گروه حمل کنندگان درجه ىک، حجم کمترى از حمل و 
نقل ها را، آن هم در موارد خاص، به عهده دارند و عبارت اند از: 

سازمان هاى پستى : پست براى حمل بسته هاى کوچک ارائه خدمت مى کند و مزىت عمدٔه آن  
تحوىل بستٔه حمل شدنى در منزل ىا مکانى است که ارسال کنندٔه آدرس داده است. 

سازمان هاى ارسال سرىع کاال : اىن سازمان ها با داىر کردن نماىندگى در شهرهاى مختلف 
کشور، انتقال سرىع کاال از شهرى به شهر دىگر را برعهده مى گىرند.

آژانس هاى حمل و نقل هواىى و درىاىى : اىن آژانس ها با داىر کردن نماىندگى در شهرهاى 
بزرگ جهان انتقال کاال از کشورى به کشور دىگر را برعهده مى گىرند. 

فعالىت سازمان هاى ارسال سرىع کاال و آژانس هاى حمل و نقل هواىى و درىاىى ، در واقع مکّمل 
خدمات پستى و معموالً محدود به مواردى است که امکان استفاده از خدمات پستى وجود ندارد. 

هزىنۀ حمل و نقل 
بنگاه هاى تولىدى و بازرگانى براى رساندن کاالهاى تولىد   شده به جاىى که مصرف کنندگان به 
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آن نىاز دارند، هزىنه هاىى را متحمل مى شوند که » هزىنٔه حمل و نقل« نامىده مى شود. در مىزان هزىنه 
حمل   و    نقل عوامل زىر مؤثرند؛ 

)1( طول مسافتى که کاال باىد حمل شود؛ 
)2( نوع کاال، بدىن معنى که هزىنٔه حمل کاالهاى گران قىمت، کاالهاى فاسد شدنى که به سردخانه 

نىاز دارند و کاالهاىى که حمل سرىع آنها مورد نظر است، بىش از ساىر کاالها است. 
متقابالً به کاالهاىى که بسته بندى امن و مناسب دارند و نىز مواد خام و محصوالت کشاورزى 

هزىنٔه حمل و نقل کمترى تعلّق مى گىرد. 

بارنامه  
مدرک اصلى بسىارى از عملىات حمل و نقل » بارنامه « است. در بارنامه اطاّلعاتى درباره نوع 
و مىزان کاالى حمل شدنى ، تارىخ قبول محموله )که معموالً تارىخ صدور بارنامه است(، وسىلٔه حمل 
)که مثالً مى تواند هواپىما، کشتى ىا کامىون باشد(، تارىخ مورد توافق براى تحوىل کاال در مقصد، هزىنٔه 

حمل و نظاىر آن درج مى شود. 
بارنامه ها دو نوع اند: قابل انتقال و غىرقابل انتقال. 

بارنامٔه غىرقابل انتقال به نام هر شخصى که صادر شود، تا لحظٔه تحوىل کاال به نام او باقى مى ماند 
و نمى توان آن را به شخص دىگرى انتقال داد. بارنامٔه غىرقابل انتقال دو نقش مهم دارد:
رسىد معتبرى در دست صاحب کاالست و بعد از تحوىل کاال پس داده مى شود. 

قراردادى است بىن صاحب کاال و بنگاه حمل و نقل براى انتقال کاال از محلّى به محّل دىگر که 
وظاىف و تعهدات طرفىن را روشن مى کند.

بارنامٔه قابل انتقال، عالوه بر دو نقش فوق، نقش سومى هم به عنوان ىک عامل انتقال مالکىت 
دارد که، مالکّىت کاالى حمل شدنى را از ارسال کننده به دىگرى ممکن مى سازد. بدىن معنى که با 
ظَْهرنوىسى1 مى توان تمام ىا قسمتى از محموله را به دىگرى انتقال داد. به طور مثال کشاورزان محصوالت 
خود از قبىل پنبه، گندم، مىوه و نظاىر آن را براى واسطه ها ىا سازمان هاىى که بر اساس کمىسىون کار 
مى کنند، ارسال مى دارند. واسطه ها و کمىسىونرهاى مزبور، به نوبٔه خود تا محموله در راه است، براى 
آن مشترى پىدا کرده محموله را با ظَهر نوىسى بارنامه به مشترى انتقال مى دهند و مشترى، محموله را 

1ــ ظهرنوىسى ىا پشت نوىسى عبارت است از نوشتن مطلبى بر پشت سندى )مانند برات، چک و بارنامه( به منظور تغىىر ىا تکمىل 
اطالعات مندرج در متن آن.
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از بنگاه حمل و نقل  تحوىل مى گىرد. 
همچنىن در مورد کاالهاىى که از راه درىا و به کندى حمل مى شوند، براى تأمىن هزىنه هاى در 

جرىان راه مى توان از بارنامٔه قابل انتقال به عنوان وثىقٔه بانک استفاده کرد. 

نقش حمل و نقل در بازرگانى و اقتصاد جامعه 
حمل و نقل، خدمتى است که اگر درست صورت گىرد، بازارها را از شکل محدود و پراکندٔه 
آنها درآورده، و توسعه مى دهد و با همدىگر مرتبط مى سازد. استفاده از استعدادهاى طبىعى هر منطقه، 
تخصصى شدن تولىد را امکان پذىر مى کند و بدىن گونه سطح عمومى کىفّىت محصوالت را باال مى برد. 
تارىخ اقتصادى قرن 19 مىالدى شاهد نمونه هاى زىادى از انتشار ترقى و عمران چه در سطوح 
ملى چه در سطح جهانى است که بر اثر حمل و نقل تحقق ىافته اند. مردم با مسافرت ها و دىدن مناطق 
و شىؤه زندگى مردمان آن مناطق، افکار جدىد و روش هاى نو مى آموزند. حمل و نقل، تولىد   کنندگان 
را  به رقابت سوق مى دهد که نتىجٔه آن پىشرفت کمّىت و کىفّىت تولىد و همچنىن دور ماندن از نوسان 

شدىد قىمت هاست. 

مخابرات و خدمات آن به امور بازرگانى 
از زمان هاى قدىم آدمى همواره در جست وجوى ىافتن راهى براى تبادل اطالعات در محدودٔه 
دىده ها و شنىده هاى خود بوده است. روش هاىى مانند روشن کردن آتش، چراغ هاى درىاىى، پرچم هاى 

راهنما و... همه و همه کوشش آدمى در جهت تحقق اىن اندىشه بوده است. 
انرژى  انتقال  مخابرات،  گفت  مى توان  واقع  در  است.  مذکور  تالش  پىشرفتٔه  مخابرات شکل 
اىجاد و  اىن فکر  بر   اساس  ابزارهاى مخابراتى هم  الکترىکى است.  به روش  و  راه دور  از  اطالعات 

نام گذارى شده اند که عبارت اند از:
ــ تلفن ىعنى صحبت کردن از راه دور 

ــ تلگراف ىعنى نوشتن از راه دور 
ــ تلوىزىون ىعنى دىدن از راه دور 

انتقال اطالعات توسط خطوط انتقال )مانند سىم هاى هادى( ىا بدون دخالت خطوط انتقال و از 
طرىق اتمسفر صورت مى گىرد. مانند آنچه که در بى سىم و شبکٔه رادىوىى مشاهده مى شود. مثالً فرستندٔه 
رادىوىى اطالعات را از طرىق اتمسفر منتشرمى کند و گىرنده اى که در منطقٔه تحت پوشش آن قرار دارد، 
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عالمت ها و اطالعات مزبور را درىافت مى کند. 
امکان انتقال اطالعات از راه دور و به طور مطمئن و سرىع، در امور بازرگانى بسىار با اهمّىت و 
کارساز است. زىرا اىن امکان را فراهم مى کند که تصمىمات بر پاىٔه انبوه اطالعات جدىد اتخاذ شوند.

تردىدى نىست که عملىات منطبق بر چنىن تصمىماتى، قرىن موفقّىت خواهد بود. 

پست و خدمات آن به امور بازرگانى 
اقتصادى،  آثار  منشأ  که  اجتماعى  است  پدىده اى  مهم،  ارتباطى  وسىله  ىک  عنوان  به  پست، 
بازرگانى و فرهنگى فراوانى است. خدمات پستى بسىار متعدّدند نمونه هاى اىن خدمات عبارت اند از:

ــ رساندن نامه ها؛
ــ انجام خدمات مالى و بانکى؛
ــ رساندن محموله هاى پستى؛

ــ جمع آورى حقوق دولتى، عوارض و مالىات؛
ــ آموزش و تروىج بهداشت عمومى .

در سطح بىن المللى پست آلمان و سپس سوئد از اعتبار فراوانى برخوردارند و بسىارى از خدماتى 
را که آنها به انجام مى  رسانند، هنوز در بسىارى از کشورهاى دىگر ناشناخته ىا غىر متداول است. در 
اىران، نخستىن خّط پست، خّط تهران، تبرىز، جلفا بود که در سال 1225 اىجاد شد و تأسىس اداره 

پست در اىران در سال 1291 شمسى صورت گرفت. 
تلفن، تلکس و فاکس و شبکه هاى کامپىوترى اطالع رسانى سرىع تر از پست ارائه خدمت مى کنند. 

لىکن پست به دلىل وىژگى هاى خود اهمىت و جاىگاه خاّصى دارد. اىن وىژگى ها عبارت اند   از: 
ــ ارزان بودن برقرارى ارتباط،
ــ مکتوب بودن پىام ارتباطى.
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سؤاالت

1ــ ارتباط را تعرىف کنىد. 
2ــ اهمىت ارتباطات را شرح دهىد. 

3ــ انواع شبکه هاى ارتباطى را نام ببرىد. 
4ــ مزاىاى راه آهن را بىان کنىد. 

5 ــ مزىّت حمل و نقل آبى را بىان کنىد.
6 ــ عوامل مؤثّر در هزىنٔه حمل و نقل را توضىح دهىد. 

7ــ بارنامه را تعرىف و انواع آن را بىان کنىد. 
8 ــ نقش هاى بارنامٔه غىرقابل انتقال را توضىح دهىد.

9ــ مزىّت بارنامٔه قابل انتقال را بر بارنامٔه غىرقابل انتقال بىان کنىد.
10ــ نقش حمل و نقل رادر اقتصاد جامعه بىان کنىد. 

11ــ مخابرات را تعرىف کنىد و خدمات آن را به امور بازرگانى شرح دهىد.
12ــ با ذکر نمونه هاىى از خدمات پست، نقش پست را در امور بازرگانى بىان کنىد.
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فصل هفتم

بىمه

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ مفهوم بىمه را بىان کند.

ــ اصطالحات بىمه گذار، حق بىمه و موضوع بىمه را تعرىف کند.
ــ اقسام بىمه هاى بازرگانى را نام ببرد و هر ىک از آنها را تعرىف کند.

ــ خطرات موجود در فّعالّىت هاى بازرگانى را گروه بندى کند.
ــ راه هاى کاهش دادن هر گروه از خطرات موجود در فعالىت هاى بازرگانى را 

بىان کند.
ــ وظاىف و تعهدات بىمه گر و بىمه گذار را بىان کند.

مقّدمه
در حالى که اىمنى و احساس امنّىت در زمان حال و آىنده ىکى از نىازهاى اصلى انسان است؛ 
از قبىل حملٔه حىوانات وحشى، سرمازدگى محصول، قحطى، خشک سالى، آتش سوزى،  خطراتى 

سرقت و… همواره در کمىن آدمىان و ماىٔه نگرانى آنان بوده است.
در روزگاران دور، آدمىان مى کوشىدند تا با تالش هاى فردى ىا خانوادگى، خود را از اىن خطرات 
مصون نگه دارند. بعدها اندىشٔه استمداد از همنوعان براى مبارزه با خطرات اىجاد شد و جوامع با تشکىل 
ارتش، پلىس، دادگاه ها، سازمان آتش نشانى و سازمان هاى دىگر ملّى و حتى بىن المللى درصدد برآمدند 
که از شّدت اىن خطرات بکاهند. با وجود اىن، خطراتى از قبىل از دست دادن درآمد، وقفه افتادن در 
کسب و کار، فروش نرفتن محصوالت ساخته شده، تنّزل قىمت و نظاىر آنها ماهّىت متفاوتى دارند که 
اتخاذ طرح هاى حماىتى را اىجاب مى کنند، اىن گونه خطرات و راه هاى مقابله با آنها را درصفحات بعد 

بىشتر توضىح خواهىم داد.
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مفهوم و تعرىف بىمه
بىمه قراردادى است که به موجب آن بىمه گر، در قبال درىافت حق بىمه، تعّهد مى کند که اگر خطر 
ىا خسارتى به موضوع بىمه وارد شد؛ خسارت رسىده را جبران کند ىا وجه مشخّصى را به   بىمه گذار 

پرداخت کند.
بىمه گر، بنگاهى است که جان ىا مال کسى را در برابر خطرات و خسارت هاى احتمالى بىمه مى کند. 
بىمه گذار، شخصى است که، به نفع خود ىا دىگرى ، قرارداد بىمه را امضا مى کند. به موجب قانون بىمٔه 
اىران )ماده 5(، بىمه گذار ممکن  است اصىل )مالک اصلى( باشد ىا به ىکى از عناوىن قانونى، نماىندگى 

صاحب مال ىا شخص ذىنفع ىا مسئولىت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
حق بىمه، وجهى است که بىمه گذار به بىمه گر مى پردازد. حق بىمه در انواع مختلف بىمه متفاوت 
است و به ارزىابى وسعت و شدت خطر احتمالى ارتباط دارد. پرداخت حق بىمه نىز گاهى ىک جا و 

گاهى در چند قسط انجام مى شود.
موضوع بىمه، چىزى است که بىمه مى شود. به موجب ماّدهٔ 4 قانون بىمه، موضوع بىمه ممکن است 
مال باشد، اعم از عىن مال )مانند اتومبىل، کشتى و کاال( ىا منفعت مال )مانند مىؤه ىک باغ ىا محصول 
ىک مزرعه( ىا حق مالى1  ىا هر نوع مسئولّىت حقوقى باشد، مشروط بر اىنکه بىمه گذار نسبت به بقاى 
آنچه بىمه مى دهد، ذى نفع باشد2 . همچنىن بىمه ممکن است براى حادثه ىا خطرى باشد که بىمه گذار از 

وقوع آن متضرر مى شود )مانند بىمارى، نقص عضو و از دست دادن قدرت کار(.

انواع مؤسسات بىمه
به طورى که قبالً توضىح دادىم، نگرانى هاى آدمىان و نىاز آنان به امنّىت، موجب روى آوردن آنان 
به بىمه و در نتىجه تشکىل مؤسسات بىمه شده است. اىنک اضافه مى کنىم که انواع بىمه ها و مؤسسات 
بىمه، معموالً به دنبال تکرار ىک خطر ىا به دنبال پدىد آمدن ىک خطر عظىم و وحشتناک اىجاد شده اند. 
مثالً بىمٔه آتش سوزى براى نخستىن بار در سال 1666 بعد از آتش سوزى عظىمى که در لندن اتّفاق 

1ــ ىک نمونه از حق مالى حّقى است که شخص در شرکتى دارد. نمونٔه دىگر طلبى است که شخص از دىگران دارد. تفاوت حّق مالى 
با حّق غىرمالى در اىن است که حّق مالى ارزش دارد، ىعنى با واحد پول قابل ارزىابى است. و حال آنکه حقوق غىرمالى جزء داراىى شخص 

نبوده به واحد پول قابل ارزىابى نىست. مانند حّق    انتخاب شدن به نماىندگى مجلس شوراى اسالمى و حّق رأى دادن.
2ــ بىمه گذار باىد نسبت به مال بىمه شده ذى نفع باشد و عالقه نشان دهد زىرا در غىر اىن صورت اىن نگرانى وجود خواهد داشت که 
به  سبب گرفتن خسارت اىجاد حادثه کند. مثالً خانٔه بىمه شده را آتش بزند ىا به هنگام آتش سوزى آن طور که صاحب واقعى خانه دل سوزى و از 

توسعٔه آتش جلوگىرى مى کند، تالش نکند.
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افتاد )که 4 شبانه روز ادامه داشت و 13200 خانه و 80 کلىسا و دىگر مکان ها را به کام خود کشىد(، 
بىمه  از جمله  متعّدد  آتش سوزى  بىمٔه  که شرکت هاى  بود  اىن حادثٔه وحشتناک  دنبال  به  اىجاد شد. 
معروف لوىدز لندن تشکىل شد که هنوز هم داىر و فّعال است. بىمه انواع مختلف دارد. مهم ترىن اقسام 

بىمه هاى بازرگانى عبارتند از:
بىمٔه آتش سوزى

بىمٔه باربرى درىاىى 
بىمهٔ باربرى زمىنى )در خشکى(

بىمٔه باربرى هواىى
بىمٔه حوادث

بىمٔه شخص ثالث
بىمٔه اتکاىى

چون عنوان پنج نوع اول از اقسام بىمه هاى بازرگانى به اندازٔه کافى بر موضوع بىمه داللت دارند، 
فقط به توضىح بىمه شخص ثالث و بىمٔه اتکاىى اکتفا مى شود.

بىمۀ شخص ثالث
منظور از بىمٔه شخص ثالث حالتى است که در آن بىمه گر  تعهد مى کند که خسارت وارده شده 
بر دىگران )اشخاص ثالث( را که ناشى از عمل و اقدام غىر عمدى بىمه گذار در مورد موضوع بىمه 

است، جبران کند.
بىمۀ اتکاىى

هرگاه بىمه گر، بعد از بستن قرارداد بىمه، به نوبٔه خود تمام ىا قسمتى از خطرى را که بىمه کرده 
است نزد بىمه گر دىگرى مجددًا بىمه کند؛ بىمٔه اتکاىى پدىد مى آىد.

داشته است.  بىمه  فّعالّىت هاى  در گسترش  قابل مالحظه اى  تأثىر  به سهم خود،  اتکاىى،  بىمٔه 
زىرا تقسىم خطرات بىن شرکت هاى بىمه گر اصلى و بىمه گر اتکاىى اىن امکان و آمادگى را براى بىمه گر 
اصلى فراهم مى کند که با اطمىنان بىشتر کار کند و خطرات بىشتر و متنوع ترى را زمىنٔه کار و فّعالّىت 

خود قرار دهد.
بىمه اتکاىى انواع گوناگونى به شرح زىر دارد:

بىمۀ اتکاىى اجبارى سهمّىه : اىن نوع بىمه بنا به دستور دولت و به حکم اجبار قانونى پدىد 
مى آىد. به اىن معنى که مقّررات خاصى بىمه گر را مکلّف مى سازد که درصد معىنى  از هر خطرى را که به 
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عهده مى گىرد به بىمه گر اتکاىى واگذار کند و به موجب همىن مقّررات، بىمه گر اتکاىى حق رد آن را ندارد.
بىمۀ اتکاىى اجبارى مازاد : بىمٔه اتکاىى اجبارى مازاد نىز بنابه دستور دولت و به حکم اجبار 
قانونى پدىد مى آىد. به اىن معنى که به موجب مقررات خاّصى بىمه گر مخاطرات را تا حد معّىنى خود 
عهده دار مى شود و مازاد آن را به بىمه گر اتکاىى واگذار مى کند. اىن امر از طرفى، وظىفٔه قانونى بىمه گر 

است و از طرف دىگر، بىمه گر اتکاىى حّق رّد مازاد واگذار شده را ندارد. 
بىمه اتکاىى اختىارى : اگر قرارداد بىمٔه اتکاىى به مىل بىمه گر اصلى و بىمه گر اتکاىى ) و نه 
به دلىل اجبار قانونى( منعقد  شود، بىمٔه اتکاىى اختىارى پدىد مى آىد. در اىن صورت تعهد طرفىن بنا به 

توافق هاىى خواهد بود که بىن آنان اىجاد شده و در قرارداد بىمه اتکاىى درج شده است.

بىمه کاال در مقابل خطر
در هر فعالىت بازرگانى سه نوع خطر احتمال رخ دادن دارد: 

خطر نوع اول: در معرض خطر و خسارت قرار گرفتن موجودى انبار به علّت آتش سوزى، 
آب دىدگى، سرقت و نظاىر آنها.

خطر نوع دوم: تنّزل قىمت موجودى انبار در اثر ىکى از دالىل زىر:
ــ تنّزل عمومى قىمت ها؛

ــ پاىىن   آوردن قىمت از جانب رقبا؛
تغىىر  سبب  به  شدن،  خارج  رده  از  ىا  کنندگان  مصرف  سلىقٔه  تغىىر  سبب  به  افتادن،  مد  از  ــ 

تکنولوژى.
خطر نوع سوم: الوصول ماندن بخشى از مطالبات

 براى کم کردن خطر نوع اّول سه راه وجود دارد:
کم کردن موجودى انبار، از راه هاى زىر:

ــ سعى در تحوىل دادن فورى کاالى خرىدارى شده به واسطه ها و مشترىان؛
ــ به کار بستن شىوه هاى خرىدى که موجودى انبار را عمالً در حداقل ممکن نگه دارد؛

ــ نظارت مداوم بر موجودى انبار، به گونه اى که از جمع شدن کاالها و مواد از مد افتاده و 
خارج از رده جلوگىرى شود.

 به کار بستن روش هاىى براى جلوگىرى از سرقت، اىجاد انبارهاى ضدحرىق، کنترل حرارت، 
نور، رطوبت و دىگر مشخصات فىزىکى محىط انبار متناسب با طبىعت کاالهاى انبار شده.
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بىمه کردن اموال موجود در انبار در برابر خطرات آتش سوزى، سرقت و …
 خطر نوع دوم را مى توان از راه هاى زىر به حداقل رساند:

کم کردن موجودى انبار از راه هاىى که اشاره شد )کم کردن موجودى انبار(.
پىش فروش کردن کاال مانند فروش محصول مزرعه قبل از برداشت آن ىا فروش موجودى انبار 

پىش از فرارسىدن فروش آن.
 خطر الوصول ماندن مطالبات را نىز از راه هاى زىر مى توان کاهش داد:

طرح رىزى ىک روش معتدل براى دادن اعتبار و وصول مطالبات؛
بىمه در مقابل وصول  نشدن مطالبات و خطرات ناشى از باال رفتن بىش از حّد مطالبات سوخت 

شده. 
بنابراىن، مالحظه مى شود که تمامى خطرات مالى، جز خطر پاىىن آمدن قىمت ها را مى توان بىمه 

کرد.
البّته،  ىادآورى اىن نکته ضرورت دارد که احتمال رخ دادن ىک حادثٔه خطرناک براى کارها و 
فعالىت هاى مختلف، متفاوت است. مثالً بدون تردىد احتمال آتش سوزى و خسارت هاى ناشى از آن 
براى بنگاهى که کتاب و لوازم التحرىر تولىد مى کند و ىا مى فروشد، خىلى بىشتر از احتمال آتش سوزى 

و خسارت ناشى از آن براى بنگاهى است که مصنوعات فلزى تولىد مى کند و ىا مى فروشد.

بىمه نامه: روش صدور و نکات مندرج درآن
بىمه نامه، سندى است کتبى که با تنظىم آن عقد، بىمه اعتبار قانونى پىدا مى کند. مطابق مادٔه 3 

قانون بىمه، موارد زىر  باىد در بىمه نامه ها به طور صرىح قىد شود:
تارىخ انعقاد قرارداد؛

اسم بىمه گر و بىمه گذار؛
موضوع بىمه؛

حادثه ىا خطرى که عقد بىمه به مناسبت آن به عمل آمده است؛
ابتدا و انتهاى قرارداد بىمه؛

حق بىمه؛
مىزان تعّهد بىمه گر در صورت وقوع حادثه.

بىمه نامه اصوالً به نام شخص ىا اشخاص معّىنى نوشته مى شود  لىکن قانون اجازه داده است که 
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بىمه نامٔه حمل و نقل به نام حامل نىز تنظىم شود.
ىا  اىرانى  از  )اعم  بىمه  شرکت هاى  1310 شمسى(  )مصّوب  شرکت ها،  ثبت  قانون  موجب  به 
خارجى( مکلّف اند کلّىٔه قراردادهاى بىمه را به زبان فارسى )ىا با ترجمه به زبان فارسى( تنظىم کنند. 
فقط بىمه نامه هاى درىاىى از شمول اىن حکم خارج اند زىرا بىمه نامه هاى درىاىى در اىران صادر و در 

خارج از اىران پرداخت مى شوند.
وظاىف و تعهدات بىمه گر

بنا بر قوانىن موجود، در کشور ما، بىمه گر داراى وظاىف و تعهدات زىر است: 
درىافتى  بىمٔه  حق  برابر  در  تعهد  اىن  احتمالى.  جبران خسارت هاى  براى  کافى  اعتبار  تأمىن 

به وجود مى آىد.
پرداخت سرماىه ىا غرامت پىش بىنى شده در قرارداد بىمه.

اگر بىمه گذار به وظاىف خود عمل کند و وقوع حادثه را اعالم دارد، لىکن بىمه گر به اقدامات 
الزم نپردازد و به وظاىف و تعهدات خود عمل نکند، مسئولّىت حقوقى خواهد داشت.

وظاىف و تعهدات بىمه گذار
بنا بر قوانىن موجود در کشور بىمه گذار داراى وظاىف و تعهدات زىر است:

اظهار مشّخصات خطر و تغىىرات حاصل در آن : به منظور اقدام به اىن وظىفه، بىمه  گذار 
در    هنگام انعقاد قرارداد بىمه، پرسش نامه اى تحت عنوان »برگ پىشنهاد بىمه« را پرمى کند. او مکلّف 

است به تمامى سؤاالت مندرج در اىن برگ، پاسخ صحىح بدهد. 
به موجب مواد 12 و 13 قانون بىمه، هرگاه بىمه گذار عمدًا از اظهار مطالبى خوددارى ىا عمالً 
مطالب کاذبى اظهار کند و مطالب اظهار نشده ىا اظهارات کاذب طورى باشد که موضوع خطر را تغىىر 
دهد ىا از اهمّىت آن بکاهد، عقد بىمه باطل خواهد  شد؛ حّتى اگر مراتب مزبور تأثىرى در وقوع حادثه 
نداشته باشد. در اىن صورت نه تنها وجوهى که بىمه گذار پرداخته قابل استرداد نىست، بلکه بىمه گر حق 
دارد اقساط بىمه را که تا آن تارىخ عقب افتاده است، از بىمه گذار مطالبه کند. ولى اگر اظهار نکردن 
مطالب الزم ىا اظهارات خالف واقع از روى عمد نباشد، عقد بىمه باطل نمى شود و پس از تنظىم واقعى 

برگ پىشنهاد بىمه، بىمه نامٔه حقىقى صادر خواهد شد و به امضاى طرفىن قرارداد خواهد رسىد.
پرداخت حق بىمه در سررسىد مقرر : بىمه گذار موظّف است اّولىن قسط حق بىمه را، بدون 
آنکه از طرف بىمه گر مطالبه شده باشد، بالفاصله بپردازد. ولى ساىر اقساط بىمه با مطالبٔه بىمه گر پرداخت 
مى شود. در صورتى که بىمه گذار در سررسىد مقّرر اقساط خود را نپردازد بىمه گر مى تواند طّى نامه اى 
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مراتب را به او اخطار کند و مهلتى )مثالً 20 روز( از تارىخ ارسال اخطارىه براى پرداخت حق بىمه تعىىن 
کند. چنانچه بىمه گذار ظرف مّدت تعىىن شده حق بىمه خود را نپردازد، تأمىن خسارت بىمه گر از ظهر 
روز بعد از انقضاى مهلت به حالت تعلىق درمى آىد. اثر اىن تعلىق آن است که بىمه گذار، بدون آنکه از 

پرداخت حق بىمه معاف باشد از درىافت خسارت واقع در زمان تعلىق، محروم مى شود.
بىمه گذار  هرگاه  اىران،  بىمه  قانون   16 مادٔه  طبق   : بىمه  از موضوع  کافى  مراقبت  انجام 
در    نتىجٔه عمل خود خطرى را، که به مناسبت آن بىمه منعقد شده است، تشدىد کند ىا ىکى از کىفّىات ىا 
وضعّىت موضوع بىمه را طورى تغىىر دهد که اگر وضعّىت مزبور قبل از قرار داد موجود بود، بىمه گر 
حاضر به انعقاد قرارداد ىا شراىط مذکور در قرارداد نمى شد، باىد بىمه گر را بالفاصله از آن مطلّع کند 
ولى اگر تشدىد خطر ىا تغىىر وضّعىت موضوع بىمه درنتىجٔه عمل بىمه گذار نباشد، مشاٌرالىه باىد مراتب 

را در   ظرف مّدت ده روز از تارىخ اطاّلع خود به بىمه گر اعالم کند.
در هر دو مورد، که در باال بىان شد، بىمه گر حق دارد اضافه حّق بىمه را معىن و به بىمه گذار 
پىشنهاد کند و در صورتى که بىمه گذار حاضر به پرداخت آن نشود، قرارداد بىمه فسخ خواهد شد. 
اگر تشدىد خطر در نتىجٔه عمل خود بىمه گذار باشد، بىمه گر حق دارد خسارت وارد شده را نىز، از 
طرىق دادگاه هاى عمومى، از او مطالبه کند. لىکن در صورتى که بىمه گر پس از اطاّلع از تشدىد خطر، 
به   گونه اى به قرارداد رضاىت داده باشد، مثل آنکه اقساطى از حق بىمه را، پس از اطاّلع از تشدىد 
خطر، از بىمه گذار پذىرفته ىا خسارت را بعد از وقوع  حادثه به بىمه گذار پرداخته باشد، دىگر نمى تواند 
به مراتب مذکور استناد کند و پذىرفتن حق بىمه ىا پرداخت خسارت مزبور دلىل بر رضاىت بىمه گر به   بقاى 

قرارداد خواهد بود.
اعالم وقوع حادثه : در صورت وقوع حادثه و خطرى که موضوع بىمه است، بىمه گذار مکلّف 
است آنچه را که اتفاق افتاده در اسرع وقت به اطالع بىمه گر برساند تا بىمه گر بتواند اقدامات و تحقىقات 

الزم را در مورد علّت وقوع حادثه به عمل آورد.
معموالً، اعالم وقوع حادثه طى نامٔه سفارشى ىا تلگراف به عنوان ادارٔه مرکزى ىا شعبه ىا نماىندگى 

مذکور در قرارداد، صورت مى گىرد. 
ىادآورى اىن نکته ضرورت دارد که باىد تمامى مطالبى که بىمه گذار پىرامون وقوع حادثه اظهار 

کرده است صحىح باشد و در غىر اىن صورت، بىمه گذار از درىافت غرامت محروم خواهد شد.
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سؤاالت

1 ــ علت گراىش آدمى به بىمه را بىان کنىد.
2 ــ تفاوت بىمه هاى امروزى را با بىمه به شکل هاى گذشته توضىح دهىد.

3 ــ بىمه را تعرىف کنىد.
4 ــ هر ىک از اصطالحات زىر را تعرىف کنىد:

بىمه گر، بىمه گذار، حّق بىمه، موضوع بىمه
5   ــ حق مالى و حق غىر مالى را، با ذکر ىک مثال در هر مورد، تعرىف کنىد.

ـ اقسام بىمه هاى بازرگانى را نام ببرىد. 6 ـ
7 ــ بىمٔه شخص ثالث را تعرىف کنىد.

8   ــ بىمٔه اتکاىى را تعرىف و انواع آن را بىان کنىد.
9  ــ فواىد بىمه اتکاىى چىست؟

10 ــ انواع خطرات موجود در فعالىت هاى بازرگانى را نام ببرىد و راه هاى کاهش 
هر گروه از خطرات مزبور را بىان کنىد.

11 ــ وظاىف و تعهدات بىمه گر را بىان کنىد.
12 ــ وظاىف و تعهدات بىمه گذار را شرح دهىد.
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فصل هشتم

بازارىابى

هدف هاى رفتارى : پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که :
ــ مفهوم بازارىابى را بىان کند .

ــ وىژگى هاى ىک بازارىاب خوب را شرح دهد .
ــ انواع مؤسسات بازارىابى را تعرىف کند.

ــ انواع قصد خرىد را نام ببرد.
ــ راه هاى بهره بردارى از قصدهاى خرىداران را بىان کند.

ــ تبلىغات بازرگانى را تعرىف کند.
 ــ نکاتى را که باىد در تبلىغات بازرگانى رعاىت شود بىان کند.

ــ نظر موافقان و مخالفان تبلىغات را شرح دهد .
ــ برنامٔه تبلىغ و مضمون آن را تعرىف و معلوم کند که در برنامٔه تبلىغ:

چه باىد گفت ؟
چه  قدر باىد گفت ؟
چگونه باىد گفت ؟

ــ نکاتى را که در مورد حضور مدىران در بازار باىد مورد توجه قرار گىرد، بىان کند.

مفهوم بازارىابى
در گذشته ، تولىد با روش هاى ساده و ابتداىى صورت مى گرفت . درنتىجه عملىات تولىدى کند و 
دشوار اجرا مى شد . در آن زمان مسئلٔه مهم، غلبه بر دشوارى هاى تولىد بود . از سوى دىگر تولىدکننده 
و مصرف کننده فاصلٔه چندانى با ىکدىگر نداشتند . در چنىن شراىطى بازارىابى ىا اصوالً مطرح نمى شد 

و ىا اگر مطرح مى شد ، اهّمّىت چندانى نداشت . 
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به تدرىج روش هاى تولىد پىشرفت کرد و همزمان با آن بىن تولىد کننده و مصرف کننده فاصله اىجاد 
نىز بىشتر  بىن تولىد کننده و مصرف کننده  شد . هرچه روش هاى تولىد بىشتر پىشرفت مى کرد، فاصلٔه 
مى شد . اىن امر سبب پىشرفت تکنولوژى توزىع و موجب گسترش فعالىت ها و اهّمّىت اقتصادى   ــ 

اجتماعى بازارىابى شد.
از اواسط قرن بىستم، کشورهاى پىشرفتٔه صنعتى به مرحلٔه » تولىد انبوه « رسىدند و در بازارهاى 
جهانى، عرضه به طور بى سابقه اى برتقاضا فزونى گرفت. در اىن مرحله ، تولىد  نه براى مصرف شخصى 
که براى مصرف دىگران صورت مى گىرد و در نتىجه جرىان کاالها و خدمات، از مراکز تولىد به مراکز 
مصرف اهّمّىت روزافزونى مى ىابد و در پى آن بازارىابى نىز دستخوش تحول اساسى مى شود و از اهمىت 

خاصى برخوردار مى گردد.
امروزه، ورود به بازارهاى خارجى براى تولىدکنندگان و فروشندگان از گذشته   آسان تر لىکن 

رقابت در داخل اىن بازار از گذشته بسىار دشوارتر است.

عملىات بازارىابى
وقتى از بازارىابى بحث مى کنىم ، معموالً ىافتن راه هاىى براى فروش کاالها و خدمات تولىد شده ، 
ذهن ها را به خود مشغول مى کند. لىکن اگر مراحل قبل از فروش، مانند خرىد کاال ىا خرىد مواّد اّولىه ، 
انبارکردن ، جورکردن و قىمت گذارى به درستى پىموده نشده باشد ، در موفقّىت فروش و دستىابى به   سود 

مورد انتظار باىد تردىد کرد.
بنابراىن، به حق باىد خرىد را نىمٔه فراموش شدٔه فعالىت هاى )معادله( فروش بدانىم. حمل و نقل ، 
انبارکردن ، درجه بندى کردن و قىمت گذارى ، فعالىت هاىى هستند که خرىد و فروش را به ىکدىگر مّتصل 

مى سازند .
پس مى توان گفت: مجموعه عملّىاتى که با خرىد ، حمل و نقل ، انبارکردن ، درجه بندى کردن ، 
قىمت گذارى ، تبلىغ و فروش کاالها و خدمات سر و کار دارند ، » عملىات بازارىابى « به شمار مى روند.  
به طورکلى، بازارىابى عبارت  است از شناخت نظام بازار و واکنش مناسب نسبت به آن، به منظور اىجاد 

روابط بازرگانى مطلوب.
هنر فروشنده در اىن است که محصول خود را بشناسد ، از وضعىت صنعت و رقابت مربوط به  آن 
محصول آگاه باشد و به جاى مشترىان ، اطالعات مورد نىاز آنها را از منابع مختلف جمع آورى و تمامى 

اىن اطالعات را صادقانه در اختىار آنها بگذارد .
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شناخت محصول و اعتقاد به آن در پىشبرد فروش بسىار اهّمىت دارد . به عنوان مثال اگر فروشندٔه 
ىک ابزار موسىقى ، طرز کار با آن ابزار را بداند و در صورت لزوم بتواند با آن آهنگى دل نشىن بنوازد ، 

تردىدى نىست که در افزاىش فروش بسىار موفق تر خواهد بود .
هنر خرىدار نىز اىن است که سخنان فروشنده را بشنود، وعده هاى او را ىادداشت کند ) ىا به خاطر 
بسپارد ( و سرانجام اىن وعده ها را تنظىم کند و در قالب »موافقت نامٔه معامله« به تأىىد و امضاى فروشنده 

برساند.

تحول بازارىابى
تا پىش از سال 1960 مىالدى، به دلىل وجود تقاضاى گسترده در بازارهاى جهانى، گشتن و 

ىافتن مشترى چندان ضرورت نداشت و بازارىابى ىک نظام »محصول گرا« بود.
از سال 1960 به بعد، به تدرىج تولىد بىشتر شد و عرضه بر تقاضا فزونى ىافت. در نتىجه، گشتن 
و ىافتن مشترى، مهم و ضرورى شد و بازارىابى به ىک نظام »مشترى گرا« تبدىل گردىد. در اىن نظام، 

مشترى در کانون توّجه قرار مى گىرد و هر کاال و خدمتى بر اساس مىل و نىاز او تولىد مى شود1.
اىن  در  درآمد.  »راهبردى2«  نظام  ىک  به صورت  بازارىابى  دهٔه 1990  سال هاى  نخستىن  از 
نظام، عالوه بر مشترى به عوامل محىطى هم توجه مى شود. به عنوان مثال اگر مشترى به همراه همسر و 
فرزندان خود به فروشگاه مراجعه کند. فروشگاه مى کوشد عالوه بر راضى کردن مشترى به همراهان او 
نىز سروىس هاى مناسب ارائه کند. حتى مى کوشد به وساىل گوناگون موجبات آساىش عابرانى را فراهم 

کند که از کنار فروشگاه مى گذرند.
امروزه بازارىاب ها عالوه بر مشترىان قبلى به نو مشترىان هم توجه دارند. نو مشترىان کسانى هستند 
که تا به حال از شرکت آنان خرىد نکرده اند، ولى در آىنده مى توان آنها را جذب کرد. مثالً نوجوانان زىر 

1ــ جالب است بدانىم که گاندى »رهبر فقىد هند« در سال هاىى که عرضه کمتر از تقاضا بود و مشترى از اجر و قرب امروز برخوردار 
نبود، فضاى رقابتى آىنده را پىش بىنى و به بنگاه ها توصىه کرده است: 

ــ مشترى مهم ترىن عضو در محدودٔه کار ماست؛ 
ــ او مزاحم ما نىست، او هدف کار ماست؛ 

ــ ما با اجراى کار براى او، لطفى در حق او نمى کنىم بلکه اوست که با فراهم آوردن اىن فرصت به ما لطف مى کند؛ 
ــ او به ما وابسته نىست، ما به او وابسته اىم؛ 

ــ او ىک بىگانه در کار نىست، او بخشى از آن است.
Strategic ــ 2
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16 سال پس از درىافت گواهى نامه نسبت به خرىد اتومبىل اقدام خواهند کرد. بنابراىن، مشترىان ىاد 
شده براى صنعت اتومبىل »نو مشترى« به حساب مى آىند. 

وىژگى هاى ىک بازارىاب خوب
ىک بازارىاب براى آنکه عملىات بازارىابى را با موفقّىت و به خوبى انجام دهد ، باىد وىژگى هاىى 

داشته باشد از جمله :
اهرم ها  اىن  از  پاره اى  کند.  استفاده  دارد  که  قدرتى  اهرم هاى  از  موقع  به  خرىدار  به عنوان 
عبارت اند از : پول، زمان و شراىط پرداخت ، حجم خرىد و مراجعه به فروشندگان دىگر ) درصورتى که 

کاالها، خدمات و دىگر مشخصات کار ىک فروشنده، راضى کننده نباشد ( .
به عنوان فروشنده به کاالىى که مى فروشد اعتقاد داشته باشد و بداند که گاهى مشترى چىزى غىر 
از آنچه که مى گوىد ، مى خواهد . مثالً ممکن است مشترى روى قىمت محصول چانه بزند اّما اىن رفتار 
نه به دلىل کمبود تواناىى پرداخت او ، بلکه ناشى از عدم رضاىت او از نوع و کىفىت محصول باشد . 
در اىن موارد درک و درىافت نظر و خواستٔه واقعى مشترىان و رفتار متناسب با آنان اصلى ترىن وظىفٔه 

فروشنده است.
فروشنده باىد خواسته هاى مشترى را در نظر بگىرد، به جاى مشترى فکر نکند، بلکه با مشترى 
فکر کند و به عنوان مشاورى امىن باىد راهنماى او باشد و خدمات حماىتى خوبى را به او عرضه کند. 

بازارىاب هم به عنوان خرىدار و هم به عنوان فروشنده باىد به وىژگى هاى زىر آراسته باشد:
ــ اعتماد به نفس و باورداشتن تواناىى هاى خود؛

ــ وقت شناسى؛
ــ تمّوج شخصىت و خوش برخورد بودن.

مؤسسات بازارىابى و انواع آنها
مؤسسه اى را که سرماىه گذارى و فّعالّىت عمده آن صرف توزىع و انتقال کاالها ىا خدمات مى شود ، 
مؤسسٔه بازارىابى مى نامند. سه گروه اصلى مؤسسات بازارىابى عبارت اند از عمده فروشان ، آژانس هاى 

واسطه و خرده فروشان.
ىادآورى مى شود که مؤسسات تسهىل کنندٔه امور بازارىابى ) مانند بانک ها و مؤسسات بىمه ( نىز 

به طور غىرمستقىم در عملىات بازارىابى مشارکت دارند .
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عمده فروشى 
عمده فروشى به فّعالىت هاىى گفته مى شود که کاال را از تولىد کننده به افراد ىا ىکى از مؤسسات 

زىر منتقل کند:
خرده فروشان؛

واسطه هاى دىگر؛
کارخانه ىا بنگاه هاىى که کاال را براى مصرف واسطه اى1 خرىدارى مى کنند .

مقدار فروش ، شاخص اصلى » فروش عمده « نىست . ىعنى اگر رقم ىا مقدار فروش، رقم ىا   مقدار 
به آن معنى نىست که عمل عمده فروشى صورت گرفته است. به عکس ،  درشتى باشد ، اىن امر الزاماً 
اگر رقم ىا مقدار فروش، رقم ىا مقدار درشتى نباشد ، نمى توان اّدعا کرد که الزاماً فّعالىت مزبور غىر از 

عمده فروشى است .
خدمات اقتصادى عمده فروشان عبارت است از:

ــ اىجاد فاىدٔه مکانى؛
مکانى  فاىده  وسىع ،  جغرافىاىى  منطقٔه  ىک  در  معموالً  کاال ،  جا به جا کردن  با  عمده فروشان 

چشمگىرى پدىد مى آورند .
ــ اىجاد فاىدٔه زمانى؛

عمده فروشان با نگه دارى کاال در انبار ، معموالً به مدت طوالنى ، فاىدٔه زمانى قابل توجهى پدىد 
مى آورند .

ــ اىجاد فاىدٔه تملّک.
عمده فروشان با انتقال مالکىت کاال از تولىد کنندگان به افراد ىا سازمان هاىى که نام بردىم، فاىده 

تملّک را پدىد مى آورند .
آژانس هاى واسطه

آژانس هاى واسطه، معموالً مذاکرات مربوط به خرىد و فروش را به عهده دارند . در بعضى موارد 
ممکن است مالکىت موّقت کاالرا هم به عهده بگىرند. در قانون تجارت اىران، سه نوع آژانس واسطه 

ذکر و تعرىف شده است: دالل ، عامل و حق العمل کار .

1ــ منظور از مصرف واسطه اى، چنان که قبالً توضىح داده اىم، آن است که کاال را به قصد فروش مجّدد )به همان صورت ىا پس از 
تغىىر شکل( خرىدارى کرده باشند.
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خرده فروشى
خرده فروشى به فّعالّىت هاىى گفته مى شود که کاالها و خدمات را در اختىار مصرف کنندگان نهاىى 
مى گذارد. بنابراىن، مى توان گفت: خرده فروشى آخرىن حلقٔه زنجىر توزىعى است که تولىد کننده را به 

مصرف کننده مى پىوندد .
تملّک؛ همچنىن  و  فاىدٔه زمانى، مکانى  اىجاد  از:  اقتصادى خرده فروشان عبارت اند  خدمات 

قىمت گذارى کاالها و دادن اعتبار به مصرف کنندگان نهاىى.
انواع خرده فروشى عبارت اند از:

 مغازه هاى کوچک: مغازه هاى کوچک ، معموالً به طور مستقل و با سرماىٔه اندک ، به وسىلٔه 
ىک نفر و گاهى با مشارکت چند نفر به وجود مى آىند و متداول ترىن نوع خرده فروشى اند .

فروشگاه هاى بزرگ1: ىک فروشگاه بزرگ، فروشگاهى است که در آن انواع کاالها براى 
تمامى گروه هاى مصرف کننده در ىک محل گردآورى مى شود و در معرض فروش قرار مى گىرد . در   اىن 
فروشگاه خواربار ، پوشاک ، لوازم التحرىر ، وساىل منزل ، فرش و مبل و… در بخش هاى مختلف عرضه 
مى شود تا خرىدار بتواند بدون نىاز و مراجعه به فروشگاه هاى مختلف و بدون صرف وقت زىاد، انواع 

کاالهاى مورد نىاز خود را خرىدارى کند .
به  که  هستند  از خرده فروشان  گروهى  زنجىره اى  فروشگاه هاى  زنجىره اى2:  فروشگاه هاى 
ىک سازمان مرکزى تعلق دارند و با هداىت اىن سازمان مرکزى به فروش کاالها و خدمات مشابه اشتغال 
دارند . خرىد ىک جا و برخوردارى از تخفىف مقدارى3، کارآىى ادارى و برگشت سرىع سرماىه از طرىق 
فروش زىاد، عواملى هستند که امکان فروش به قىمت پاىىن تر و در نتىجه توان رقابت باالتر را براى 

فروشگاه هاى زنجىره اى فراهم مى کنند .
نىازهاى مصرفى گروهى از  شرکت هاى تعاونى مصرف: اىن شرکت ها ، براى برطرف کردن 

افراد با   مشارکت و سرماىه گذارى خود آنان تشکىل مى شود .
فروشگاه هاى سفارش گىرنده با پست: اىن فروشگاه ها از مشترىان خود مى خواهند که روى 
کاتالوگ ها ىا آگهى هاىى که در نشرىات مى دهند ، کاالى مورد نظر خود را انتخاب و بهاى آن را به   حساب 

Department Stores ــ 1
Chain Stores ــ 2

3ــ تخفىف ها انواع گوناگون دارند. ىک نوع از آنها تخفىف مقدارى است که به خرىداران عمده داده مى شود. مثل آن که بگوىند 
خرىدهاى با مبلغ بىش از صدهزار تومان مشمول پنج درصد تخفىف است.
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بانکى فروشگاه وارىز و با ارسال فىش بانکى آن به آدرس فروشگاه ، کاالى مورد نظر خود را درخواست 
به   آدرس  تقاضا را  بانکى مربوط ، کاالى مورد  تقاضا و فىش  از درىافت  آن گاه فروشگاه پس  کنند . 
مشترى پست مى کند . فروش بسىارى از روزنامه ها و مجاّلت در کشورها از اىن طرىق صورت مى گىرد . 
ماشىن هاى فروش :  برخى از کاالها از قبىل شىرىنى ، شکالت ، نوشابه ، صابون ، کتاب ، روزنامه 
و… را توسط ماشىن هاىى که در محل هاى مخصوصى تعبىه شده اند ، مى توان در معرض فروش گذاشت . 
پر و خالى کردن اىن ماشىن ها توسط ىک سروىس مخصوص صورت مى گىرد . عرضٔه شبانه روزى کاالها 

حسن عمدهٔ ماشىن هاى فروش است .

کاربرد دانش هاى دىگر در بررسى هاى بازارىابى
کاالها  قىمت گذارى  به  خصوص  مى گىرد .  اقتصاد سرچشمه  از  نظرى ،  دىدگاه  از  بازارىابى ، 
و خدمات ، امور مالى و اعتبارى که از فعالىت هاى انکارناپذىر بازارىابى است ، رىشه هاى عمىقى در 

دانش اقتصاد دارد.
جامعه شناسى و روان شناسى در شناساىى نىازها و خواسته ها ، عادات  و مىل خرىد گروه هاى 

مصرف کنندگان به ىارى بازارىاب مى آىند و او را از کمک هاى ارزنده اى برخوردار مى کنند .
براى  را  اجراىى  امکانات  و  بازرگانى  معامالت  مجاز  مدىرىت، چهارچوب هاى  و  علم حقوق 
بازارىاب مشخص مى کنند و فعالىت هاى او را در جهت معّىن، هداىت و وساىل نظارت و کنترل را 

فراهم مى کنند .
»آمار« و »رىاضىات« در برنامه رىزى ها و هداىت عملىات ، الگوهاى منطقى قابل اعتماد در دسترس 

بازارىاب قرار مى دهند و بر تواناىى هاى او در امر تجزىه و تحلىل بازار مى افزاىند .
اگر بخواهىم از طوالنى شدن گفتار بپرهىزىم، باىد به اختصار بگوىىم که بازارىابى از ىافته هاى 
تقرىباً تمامى دانش ها بهره بردارى مى کند تا راه را بر اجراى کامل تر و بهتر وظاىف دشوارى که دارد ، 

هموار سازد . به عنوان مثال دو نمونه از اىن موارد را توضىح مى دهىم:
مىل  از  آگاهى  بازارىابى :  بررسى هاى  در  اقتصادى  جغرافىاى  و  اقتصاد  کاربرد 
مصرف کنندگان و انتخاب کاال توسط آنان و عوامل مؤثر در مىل و انتخاب مصرف کنندگان اّولىن اقدام 
الزم در امر بازارىابى است . دو عامل اساسى در اىن زمىنه عبارت اند از: »ترکىب جمعىت« و »درآمد 

مصرف کنندگان «.
کاربرد جامعه شناسى و روان شناسى در بررسى هاى بازارىابى : در وراى هر   رفتار، همچنىن 
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روان شناختى  و  گوناگون جامعه شناختى  از عوامل  پىچىده اى  ترکىب  مى دهىم،  انجام  که  هر خرىدى 
وجود دارد. لىکن تردىدى وجود ندارد که برنامه رىزى )براى فّعالىت هاى بازارىابى  خرىد، تولىد ، تبلىغ 

و فروش (، بدون توّجه به تمامى اىن عوامل، ناقص و حتى ناممکن خواهد بود .

قصد خرىد در مصرف کنندگان
تصوىرى که مصرف کنندگان ، به هنگام خرىد کاالها ، در ذهن خود دارند ، در قصد خرىد آنان و 

در کار خرده فروشى و در نتىجه در خط مشى بازارىابى تولىد کنندگان نفوذ عمىقى دارد.
چهار نوع قصد خرىد مشخص در مصرف کنندگان وجود دارد:

قصد خرىدآنى: مقدار قابل مالحظه اى از خرىد کاالهاى مصرفى کم بها ، بدون طرح و نقشه 
قبلى و فقط با تصمىم آنى صورت مى گىرد . تزىىن مناسب وىترىن ، اظهارات دل نشىن فروشنده دربارٔه 
وىژگى هاى کاال، برخورد صحىح او با مشترى ، محىط آرامش بخش فروشگاه و تسهىالتى مانند محل 

پارک اتومبىل ، حمل کاال و نظاىر آن در اىجاد قصد خرىد آنى بسىار مؤثرند.
قصد خرىد در موقعىت هاى مناسب : پاره اى از خرىدها با طرح و نقشه قبلى و حّتى با بودجٔه 
از قبل تعىىن شده ، صورت مى گىرند . مثالً کارمندان، بسىارى از خرىدهاى خود را در اواىل ماه انجام 

مى دهند ىا خانوارها اثاث منزل را معموالً نزدىک عىد خرىدارى مى کنند .
وسىع،  سطح  در  کاال  توزىع  و  فروشگاه  بودن  نزدىک  نقل،  حمل و  راحتى  خرىد ،  تسهىالت 

به   فروشندگان امکان مى دهند که از اىن قصد خرىد در پىشبرد فروش خود بهره بردارى کنند .
و  با دوام  کاالهاى  نىز  و  روز  مد  کاالهاى  خرىد  فروشگاه :  در  هنگام حضور  خرىد  قصد 
فروشگاه  در  زمان حضور  به  خانوارها  جانب  از  مى گىرد ،  مقاىسه صورت  اساس  بر  که  گران قىمت 

موکول مى شود .
جور بودن جنس ، مطابقت کاال با مد روز ، برخورد مناسب فروشنده و درنظرگرفتن تخفىف ،  

بهره بردارى از اىن قصد خرىد را براى فروشندگان امکان پذىر مى سازد .
قصد خرىد براى کاالهاى اختصاصى : مردم براى بعضى از کاالها برترى خاّصى قائل اند ، مثالً 
قالى اىران از حسن شهرت برخوردار است. اىن حسن شهرت خواه به دلىل وىژگى حقىقى کاال باشد 
ىا به دلىل تصّورات خرىداران ، زمىنه را براى پىشبرد فروش اىن قبىل کاالهاى خاص فراهم مى کند .

استاندارد کردن کاال، حفظ مرغوبىت ، انجام خدمات بعد از فروش و تبلىغ، عواملى هستند که 
به اختصاصى شدن ىک کاال و در نتىجه پىشبرد فروش آن کمک مى کنند .
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تبلىغات بازرگانى
تبلىغ بازرگانى عبارت است از به کار بستن اقداماتى به منظور جلب توجه افراد به وىژگى هاى 

خوب ىک محصول و اىجاد تقاضاى هرچه بىشتر براى آن .
متأسفانه، به سبب سوء استفاده هاىى که گاه به عمل مى آىد و وىژگى هاى غىرواقعى که در تبلىغات 
بازرگانى براى کاالى مورد تبلىغ ذکر مى کنند ، تبلىغ بازرگانى در اذهان عاّمٔه مردم تردىدهاىى را پدىد 

آورده است.
هدف تبلىغ بازرگانى ، شناساندن محصول و تولىد کنندهٔ آن به گروه هاى مصرف کننده و اىجاد انگىزه 
براى » فروش انبوه 1« است . براى اىن منظور تبلىغ باىد جنبٔه آموزشى داشته باشد و در پىام تبلىغاتى 

مزاىاى ىک محصول و دالىل برترى آن به طور روشن و حقىقى به اطالع همگان برسد .
نظرات موافق و مخالف با تبلىغات بازرگانى

تا چه  تا کجا و  باىد مشخص شود  پرخرج است ،  فّعالّىت معموالً  بازرگانى ىک  تبلىغات  چون 
اندازه به جا و موّجه است . براى اىن منظور بىان نظرات موافق و مخالف با تبلىغات ، مى تواند راهنما و 

راه گشا باشد.
نظرات موافق: کسانى که نسبت به تبلىغات بازرگانى نظر مساعد دارند؛ در توجىه نظر خود 

مالحظات زىر را مطرح مى کنند:
ــ آشناکردن مشترى با نوع و وىژگى هاى کاالهاى آماده به فروش، بخشى از وظاىف فروشنده 
است . زىرا اگر اىن وظىفه به خوبى اجرا نشود، مشترى براى انتخاب و خرىد کاال وقت زىادى تلف 

خواهد کرد.
نام و مشّخصات کتاب هاى جدىد خود را به  به طرىقى  مثالً، اگر بنگاه هاى چاپ و نشر کتاب 
آگاهى افراد عالقه  مند برسانند آنان با زحمت کمتر و بدون تلف کردن وقت زىاد به خرىد کتاب هاى مورد 

عالقٔه خود موفّق خواهند شد.
ــ تبلىغات و شناساندن وىژگى ها و طرز استعمال کاالها به مصرف کنندگان موجب افزاىش فروش 
خواهد شد و زمىنه را براى افزاىش تولىد آماده خواهد کرد. تولىد بىشتر بسىارى از کاالها هزىنٔه متوسط 
تولىد و در نتىجه قىمت تمام شدٔه کاالى تولىد شده را پاىىن مى آورد و راه را بر رفاه مردم جامعه هموار 

خواهد کرد .
ــ تبلىغات براى کاال و خدمت مورد تبلىغ، بازار ثابت و دائمى به وجود مى آورد و بى ثباتى در  

Mass selling ــ 1
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تولىد را، که از نظر اقتصادى و اجتماعى زىان آور است، برطرف مى سازد.
ــ اقدام به تبلىغ، کىفىت کاال را تضمىن مى کند. زىرا بعىد به نظر مى رسد که بنگاهى مبلغ هنگفتى 
صرف تبلىغ کند و با عرضٔه کاالها و خدماتى با کىفىت پاىىن ، همٔه معروفىت و حسن شهرتى را که از راه 

تبلىغ به دست مى آورد، ضاىع کند.
ــ تبلىغ، بر مقدار مصرف کاالها و خدمات مى افزاىد و از اىن راه مردم را به کار و کوشش و   کسب 
از دالىل فقر و محرومّىت  باال مى رود . ىکى  بىشتر وامى دارد. در    نتىجه سطح زندگى 1 مردم  درآمد 
بسىارى از جوامع آن است که مردم آنها نىازمندى هاى کمترى دارند و در    نتىجه کمتر مى کوشند و از 
منابع طبىعى و خدادادى که در اختىار دارند ، کمتر بهره بردارى مى کنند. تبلىغات با فّعال کردن نىازهاى 
آشکار و پنهان افراد جامعه، اىن مشکل را برطرف مى سازد. شاىد بتوان گفت که اىن امر بزرگ ترىن 

ُحسن تبلىغات است.
ــ تبلىغات ، بنگاه تبلىغ کننده را به همگون، استاندارد  و طبقه بندى کردن کاالى مورد تبلىغ وادار 

مى کند و خرىد آسان و مطمئن را براى مصرف کنندگان امکان پذىر مى سازد.
نظرات مخالف: عاّمٔه مردم، حتى بعضى از دانشمندان اقتصاد، معتقدند که تبلىغات بى فاىده  است 

و نقشى در تولىد ندارد و تنها اثر آن ازدىاد فروش ىک کاال به زىان کاال ىا کاالهاى دىگر است.
ــ گروهى بر اىن باورند که تبلىغات، مردم را بى منطق و بى نىاز از اندىشىدن و تعقل بار مى آورد، 
زىرا نام و نشان کاالى مورد تبلىغ را در ذهن آنها جا مى دهد. در نتىجه مصرف کننده به هنگام خرىد، 
بى آنکه زحمت اندىشىدن را بر خود هموار سازد ، نام و نشان کاالى تبلىغ      شده را به زبان آورد و آن 

کاال را انتخاب کند.
ــ هرگاه تبلىغ کننده ، براثر تکرار و فراگىر شدن پىام تبلىغ ، بتواند در تمامى مردم جامعه ىا بخش 
عظىمى از آنان نفوذ کند و کاالى مورد تبلىغ خود را بر ذهن و زبان آنان تحمىل کند ، حالت انحصارگر 
مى ىابد و مردم جامعه را از مزاىاى رقابت محروم خواهد کرد و با خىال راحت به سود باد آورده و غىرعادى 
خواهد رسىد . اىن سود باد آورده و غىرعادى درواقع چىزى است که مردم جامعه ناگزىر خواهند بود 

هزىنٔه سنگىن آن را تحّمل کنند.
ــ هزىنٔه تبلىغ ، ناگزىر به عنوان ىکى از اقالم هزىنه ، قىمت تمام شدٔه کاال ىا خدمت مورد تبلىغ را 

افزاىش خواهد داد .

ـ »سطح زندگى« را با »هزىنه زندگى« نباىد اشتباه کرد. باال رفتن سطح زندگى به معناى برخوردارى از رفاه بىشتر است. در صورتى  1ـ 
که باال رفتن هزىنه زندگى به معناى کاهش قدرت خرىد واقعى مصرف کننده و تنزل سطح رفاه است.
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نکاتى که قبل از پرداختن به تبلىغ ، باىد مورد توجه قرار گىرند.
براى آنکه فّعالّىت هاى تبلىغاتى نتاىج مطلوب به بار آورند ، پىش از اقدام باىد به نکاتى توّجه کرد 

که مهم ترىن آنها عبارت اند از:
کفاىت و اثر بخشى وساىل تبلىغ باىد اطمىنان بخش باشد: روش ها و وساىل تبلىغ باىد با 
فرهنگ ، معتقدات و ارزش هاى اجتماعى مردم جامعه سازگار باشند. درعىن حال، ضمن نداشتن موانع 
قانونى و مشکالت اجراىى، باىد به گونه اى باشند که به آسانى پىام تبلىغ را منتقل کنند و بر درىافت کنندگان 

پىام ، اثر پاىدار بگذارند .
بودجه تبلىغات باىد متناسب با قدرت مالى مؤسسۀ تبلىغ کننده باشد: اگر تبلىغ صرفاً به تقلىد 
از دىگران و بدون درنظر گرفتن قدرت مالى بنگاه تبلىغ کننده صورت گىرد ، نتاىج نامطلوب و خسارت هاى 
آن بىش از فواىد آن خواهد بود . به  وىژه در کشورهاى کم رشد جهان، که منابع محدود و اندک و نىازهاى 
ارضاء نشده گسترده و فراوان اند ، صرفه جوىى در مصرف منابع بسىار مهم است و درنتىجه ضرورت 
دارد تبلىغ ارزان گسترش ىابد. همچنىن، اىن مطلب باىد همواره مورد کنترل قرار گىرد که آىا هزىنٔه تبلىغ 

با نتاىجى که در زمىنٔه افزاىش فروش داشته است ، مطابقت و تناسب الزم را دارد ىا خىر .
پىام تبلىغاتى باىد صرىح و صمىمى باشد: جمالت، عبارات ، نشانه ها و هر نمادى که در پىام 
تبلىغاتى به کار مى روند ، باىد روشن و براى مخاطبان پىام قابل فهم باشند . در غىر اىن صورت از مخاطبانى 

که از درک مفهوم پىام ناتوانند ، نمى توان انتظار داشت که مطابق اىن پىام رفتار کنند .
همچنىن در پىام تبلىغاتى باىد به طور جدى از حمله به مؤسسات رقىب و فراورده هاى آنها پرهىز 
شود. زىرا عالوه بر آنکه چنىن کارى ازنظر اخالقى درست نىست ، امکان دارد رقبا را به مقابله به مثل 

و رفتار مشابه وادار سازد .
تبلىغات باىد بر   اساس ىک برنامۀ منظم و از قبل طّراحى شده صورت گىرد .

برنامۀ تبلىغ
براى اقدام به تبلىغ باىد معلوم کنىم در چه زمان و مکانى، با چه هزىنه و کدام وسىله و توسط چه 
شخص ىا اشخاصى باىد تبلىغ کنىم ؟ و با اىن گونه و اىن مقدار تبلىغ به چه سطحى از فروش باىد و مى توان 

رسىد ؟ اىن سؤاالت و پاسخ هاى آنها ، در مجموع، » برنامٔه تبلىغ « را پدىد مى آورند .
برنامه تبلىغ مى تواند بلند مدت ىا کوتاه مدت باشد:

ــ برنامٔه تبلىغ بلند مدت براى محصوالتى مناسب است که تقاضا براى آنها در تمامى ىک فاصلٔه 
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زمانى نسبتاً طوالنى و به طور مداوم وجود دارد . مثالً، تقاضا براى لوازم منزل ىک تقاضاى نسبتاً مداوم 
است در   نتىجه برنامٔه تبلىغ لوازم منزل مى تواند بلند مدت باشد .

ــ برنامٔه تبلىغ کوتاه مدت براى محصوالتى مناسب است که در مقطعى از زمان تقاضا مى شوند . 
در اىن موارد برنامٔه تبلىغ اندکى قبل از زمان تقاضاى کاال آغاز و در انتهاى زمان تقاضاى کاال متوّقف 
تبلىغ براى لوازم التحرىر مورد نىاز دانش آموزان مدارس را مى توان از اواىل شهرىور  مى شود. مثالً 

آغاز و در هفته هاى اول مهر پاىان داد.
همچنىن برنامٔه تبلىغ مى تواند مستقىم ىا غىرمستقىم باشد:

ــ در برنامٔه تبلىغ مستقىم ، پىام تبلىغاتى در نهاىت صراحت و با ذکر نام ، مارک و مشخصات کامل 
و اختصاصى محصول منتشر مى شود .

ــ در برنامٔه تبلىغ غىرمستقىم ، پىام تبلىغاتى معّماگونه و داراى ابهام است و درىافت کننده باىد 
براى درک پىام، فکر خود را به کار اندازد . در واقع با اىن روش، تبلىغ کننده مى کوشد که از بىراهه در 

فکر و احساس مخاطبان تبلىغ ، نفوذ کند . 
حسن تبلىغ مستقىم، ارزانى اجرا و عىب آن سادگى و کوتاهى پىام تبلىغاتى است. چنىن پىامى 

معموالً جاذبٔه کافى ندارد و مردم آسان و بى تفاوت از کنار آن مى گذرند .
درصورتى که حسن تبلىغ غىرمستقىم ، جاذبٔه ناشى از ابهام و غىرصرىح بودن آن است . زىرا 
انسان موجود کنجکاوى است و همواره شوق کشف ناشناخته ها را دارد . عىب تبلىغ غىرمستقىم پرخرج 

بودن آن است.
تهّىه و اجراى برنامه هاى تبلىغاتى

تبلىغاتى  برنامه هاى  اجراى  و  تهىه  اىن صورت  در  دارد؛  مفىدى  آثار  تبلىغات  که  بپذىرىم  هرگاه 
ضرورت پىدا مى کند . به منظور تهىه و اجراى برنامه هاى تبلىغاتى باىد براى سه سؤال زىر پاسخ هاى 

مناسبى پىدا کنىم:
ــ چه بگوىىم ؟

ــ چگونه بگوىىم ؟
ــ چه  قدر بگوىىم ؟

چه بگوىىم ؟
انتخاب اىنکه » چه بگوىىم؟« و » پىام تبلىغاتى خود را چگونه تنظىم کنىم  ؟« بسىار مهّم است . لىکن 

محىط ها و شراىط متفاوت، پىام هاى تبلىغاتى متفاوت را مى طلبند :
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ــ اگر کاالى جدىدى اختراع شده و قصد ما تبلىغ آن است، باىد چىزى بگوىىم که مصرف کننده 
را با وىژگى ها و طرز کار کاالى جدىد آشنا کند .

ــ اگر کاالى مورد تبلىغ نوع کامل شده ىا بهترشدٔه کاالى موجود است ، باىد از امتىاز کاالى 
جدىد صحبت کنىم .

ــ اگر نظاىر کاالى مورد تبلىغ در بازار موجود است باىد روى نام ىا نام سازندهٔ آن و اثبات امتىازات 
کاال تکىه کنىم زىرا مسئلٔه اصلى اىجاد اعتقاد به برترى کاالى مورد تبلىغ در ذهن مخاطبان است .

ــ اگر کاالى مورد تبلىغ معروف و بى رقىب است ، بازگوکردن نام و نشان کاال کفاىت مى کند . 
زىرا مشخصات آن را همه مى دانند .

چگونه بگوىىم ؟
پس از آنکه پىام تبلىغاتى را تنظىم کردىم، باىد درصدد ىافتن ابزار مناسبى براى انتقال آن به مخاطبان 

باشىم. پاره اى از وساىل تبلىغ عبارت اند از:
دکوراسىون ،  )دکوراسىون (:  فروشگاه  براى  جذابى  تابلوى  نصب  و  وىترىن  تزىىن 
متداول ترىن روش تبلىغ است و در جلب و جذب عابران تأثىر غىرقابل انکار دارد . اصلى ترىن هزىنٔه آن 

عبارت است از: هزىنٔه احداث دکوراسىون و عوارض شهردارى براى نصب تابلو .
درج آگهى در روزنامه ها: محاسن درج آگهى در روزنامه عبارت اند از:

ــ سرعت درج آگهى؛
ــ انتخاب صفحه؛

ــ انتخاب روز انتشار.
معاىب درج آگهى در روزنامه عبارت اند از:

ــ زود گذر بودن تبلىغ ، زىرا بسىارى از مردم، روزنامه را بعد از مطالعٔه کوتاهى دور مى اندازند.

ــ تنّوع خوانندگان ، که ىک حالت سردرگمى و بالتکلىفى در مرحلٔه تنظىم پىام تبلىغاتى اىجاد مى کند .
درج آگهى در مجالّت: مجلّه ها بر دو نوع اند:

ــ مجاّلت عمومى: براى استفادٔه همگان چاپ و منتشر مى شوند .
منتشر مى شوند .  و  از مردم جامعه چاپ  براى گروه هاى خاّصى  که  ــ مجاّلت تخّصصى: 

مجالّت پزشکى، بازرگانى ، ورزشى و حقوقى نمونه هاىى از مجالّت تخّصصى اند .
محاسن درج آگهى در مجالت عبارت اند از:

ــ مرغوب بودن کاغذ و چاپ خوب مجلّه بر جلوهٔ پىام تبلىغاتى مى افزاىد .
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ــ مجلّه ها مدت طوالنى ترى بر روى مىزها باقى مى مانند و مورد مطالعه قرار مى گىرند .
ــ از محاسن مجاّلت تخّصصى اىن است که مخاطب مشّخصى دارند و مى دانىم براى چه کسانى 

تبلىغ مى کنىم و     در    نتىجه به راحتى مى توانىم پىام مناسبى تنظىم کنىم.
معاىب درج آگهى در مجالت عبارت اند از:

ــ کم بودن تىراژ مجله و در    نتىجه کمتر پخش شدن پىام تبلىغاتى
ــ معطّل ماندن طوالنى براى درج آگهى ، مخصوصاً پشت جلد و صفحات مهّم مجله ممکن است 

رزرو شده باشد و ما براى چاپ پىام تبلىغاتى خود نتوانىم از آنها استفاده کنىم.
به طورکلى ، در اىران تىراژ روزنامه ها و مجاّلت، کم و ارزش آگهى در روزنامه ها و مجاّلت از 

استاندارد بىن المللى به مراتب پاىىن تر است .
پخش آگهى از رادىو ، تلوىزىون و سىنما: رادىو مهم ترىن و فراگىرترىن وسىلٔه تبلىغ )بعد 
از دکوراسىون ( در اىران است و تنها وسىله اى است که در تمام نقاط کشور نفوذ مى کند و با تمامى 

طبقات جامعه تماس دارد .
تلوىزىون و سىنما به دلىل سمعى و بصرى بودن و فراغت بال و بى عجله بودن درىافت کنندگان 
پىام، بر ساىر وساىل تبلىغى که نام بردىم ، ارجحّىت دارند . ولى به سبب محدودىت شعاع دىد و هزىنٔه 

سنگىن استفاده  از آنها براى همگان قابل دسترسى نىستند .
اعالنات دىوارى و اعالن بر بدنۀ اتوبوس: اىن آگهى ها توّجه تعداد زىادى عابر را به پىام 

تبلىغاتى جلب مى کنند و معموالً هزىنٔه سنگىنى نىز ندارند . 
قىمت ها  لىست  و  بروشورها  کاتالوگ ها ،  مى توان  از طرىق پست  با پست:  تبلىغ  ارسال 
انتشارات  به مناسبت هاىى تقوىم ،  به  آدرس مشترىان مشخصى فرستاد. بعضى از مؤسسات هم  را 
فرهنگى و آموزشى و نظاىر آن را که به پىام تبلىغاتى مورد نظر آراسته شده،  به آدرس افراد مورد نظر 

خود مى فرستند .
به طورکلّى ارسال تبلىغ بـا پست، وقتى که آموزش مشترى نىز مورد نظر باشد ، مفىد خواهد 
بود. مخصوصاً، کاالهاىى را که مصرف تولىدى دارند و مشترىان آنها صاحبان کارگاه ها و کارخـانه ها 
هستند ، بهتر است از طرىق ارسال پستى تبلىغ کنىم زىـرا عنصر اصلى در تصمىم به خرىد اىن کاالها 
آنها  آدرس  و  افراد محدود  اىن  تعداد  وانگهى  بشرى .  غراىز  نـه  است  بازرگانى  و  فنى  محاسبات 

مشخص است .
تماس مستقىم با مصرف کنندگان: در مورد پاره اى از کاالها، مخصوصاً کاالهاى مصرفى 
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جدىد و کاالهاى سرماىه اى، تماس تلفنى ىا تماس حضورى با مشترىان بهتر از ساىر وساىل تبلىغ است .
تشکىل نماىشگاه ها و برنامه هاى خاص: نماىشگاه ها مکان هاى مناسبى براى ارائٔه کاالها و 
آشنا  کردن مشترىان احتمالى با وىژگى ها و کاربردهاى آنهاست . پاره اى از فروشندگان نىز براى معّرفى 
کاالى خود برنامه هاى خاّصى ترتىب مى دهند . بعضى فروشندگان از طرىق تقدىم هداىا به مشترىان توجه 
آنان را به کاال و خدمت خود جلب مى کنند . حسن عمدٔه نماىشگاه ها اىن است که مردم فقط به   قصد 
دىدن کاال به آنجا مى روند ) نه مثالً براى تماشاى فىلم ىا تفرىح دىگر ( درنتىجه براى قبول تبلىغ آمادگى 

بىشترى دارند .
اکنون که تا حدودى با وساىل تبلىغ آشنا شدىم ، باىد ىاد آورى کنىم که عامل اصلى در انتخاب 
وسىلٔه تبلىغ ، مشخصات مشترى احتمالى است و اىن که ساده ترىن ، ارزان ترىن و مؤثرترىن راه رسىدن 
به او کدام است . شاىد در بسىارى از موارد بهره بردارى از ترکىبى از چند وسىله براى تبلىغ مناسب تر 

باشد .
چه  قدر بگوىىم؟

پس از تنظىم پىام تبلىغاتى و تعىىن وسىلٔه تبلىغ، نوبت به تعىىن مقدار تبلىغ مى رسد . به عبارت 
دىگر نوبت به تعىىن بودجٔه تبلىغ مى رسد. در اىن زمىنه فرمول خاّصى وجود ندارد  و هر بنگاهى با در 

نظر گرفتن اوضاع و احوال و شراىط خاص خود و نىازهاىى که دارد ، باىد تبلىغ کند .
روش هاى تعىىن مخارج تبلىغات عبارت اند از:

درنظرگرفتن مبلغ ثابتى براى تبلىغ: در اىن روش مدىران در زمىنٔه مقدار و نوع تبلىغى که 
باىد صورت گىرد ، قضاوت مى کنند و بر پاىٔه اىن قضاوت سقفى براى هزىنه هاى تبلىغ براى سالى که در 

پىش است ، معّىن مى کنند .
اىن روش، اگر در شراىط انحصارى خوب و مناسب باشد، در شراىط بازار رقابتى، خوب و 
و  اقتصادى  تغىىرات  و  فروش  واقعى  برنامه هاى  با  تبلىغ  هزىنه هاى  است  ممکن  زىرا  نىست ؛  مناسب 

بازرگانى هماهنگ نباشد .
اختصاص دادن درصد معّىنى از سود وىژه به هزىنه هاى تبلىغ: در اىن روش ، براساس آن 
اندىشه که هزىنه هاى تبلىغ ىکى از انواع هزىنه هاى جارى بنگاه است و باىد با سود وىژه متناسب باشد؛ 

درصد معّىنى از سود وىژهٔ سال قبل را براى تبلىغ در سال جارى اختصاص مى دهند.
اىن روش هم با فّعالّىت ها و نىازهاى جارى مؤسسٔه تبلىغ کننده ارتباط ندارد .

اختصاص دادن مبلغ الزم به هزىنه هاى تبلىغ: در اىن روش ، مقدار هزىنٔه تبلىغ تابع اوضاع 



 101  

و احوال جارى مؤّسسٔه تبلىغ کننده و تغىىرات اقتصادى و بازرگانى بازار است و معموالً مقدار هزىنه 
تبلىغ متناسب با افزاىش و کاهش فّعالّىت هاى رقبا ، افزاىش و کاهش مى ىابد .

اىن روش معاىب دو روش قبل را ندارد لىکن با اخذ تصمىمات سرىع و نوعى آشفتگى و نابه   سامانى 
مواجه است .

اختصاص دادن درصد معّىنى از درآمد فروش به هزىنه هاى تبلىغ: در اىن روش درآمد 
تعىىن مى شود.  از درآمد فروش (  ) به صورت درصدى  تبلىغ  پىش بىنى و رقم هزىنٔه  آىنده  فروش سال 
در جرىان سال اجراى بودجه هم، ىکى دوبار منحنى درآمد فروش بنگاه ، بررسى و تغىىرات الزم در 

هزىنه هاى تبلىغ اعمال مى شود.
حسن اىن روش ، اىجاد رابطه بىن فعالىت هاى فروش و تبلىغ است و عىب اىن روش نداشتن 
تواناىى الزم براى مقابله با تغىىرات ناگهانى در بازار ) مانند پىداىش رقباى جدىد ىا افزاىش فعالىت هاى 

رقبا ( است .
اختصاص دادن مبلغ الزم به همراه درصد معىنى از درآمد فروش به هزىنه هاى تبلىغ: 
براساس آن طرح رىزى و اجرا مى شود . در  تبلىغ  برنامٔه  تنظىم مى گردد و  تبلىغ  اىن روش بودجٔه  در 
عىن حال، به مدىر تبلىغ اختىار داده مى شود که در صورت لزوم چند درصد از درآمد فروش را، عالوه 

بر رقم پىش بىنى شده ، خرج تبلىغ کند  . 
اىن روش محاسن روش هاى سه و چهار را دربردارد و از معاىب آنها به دور است . از اىن رو 

مى تواند روش بهترى براى تبلىغ باشد .

آژانس هاى تبلىغاتى
آژانس هاى تبلىغاتى ، سازمان هاى مستقلى هستند که براى طرح و تنظىم آگهى و نظارت بر اجراى 
آن به وجود آمده اند . وظىفٔه اصلى آنها تهّىٔه کارهاى هنرى تبلىغاتى ، تنظىم آگهى و نظارت بر اجراى 

آگهى به نماىندگى از طرف مؤسسه اى است که قصد تبلىغ کاالى خود را دارد .
در بسىارى از کشورها اجرت آژانس هاى تبلىغاتى از محّل تخفىفى تأمىن مى شود که صاحبان 
وساىل تبلىغ به آژانس هاى تبلىغاتى مى دهند . مثالً، ممکن است روزنامه ها 15 درصد ، رادىو 10درصد  
و تلوىزىون 5 درصد به آژانس هاى تبلىغاتى تخفىف دهند . در کشور ما آژانس هاى تبلىغاتى اجرت خود 

را از مؤسسه اى مى گىرند که درصدد تبلىغ کاالى خود برآمده است .
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فروش شخصى
کوشش براى ىافتن خرىدار و تشوىق او به خرىد هرچه بىشتر، در اصطالح، » فروش شخصى « 
نامىده مى شود، به طورى که مالحظه مى شود، در مبادرت به فروش شخصى نىز، مانند مبادرت به تبلىغ، 

پىشبرد فروش مورد نظر است.
فروش شخصى از جهات زىر با تبلىغات مشابهت دارد:

هر دو با انگىزهٔ اقتصادى و اىجاد مىل به خرىد سر و کار دارند . 
هردو به نوعى از نىازهاى غىرفّعال براى اىجاد مىل به خرىد بهره بردارى مى کنند . به اىن معنى که 

نىاز غىرفّعال را تحرىک و بىدار مى کنند .
هر دو با دّقت کافى  بر روى مشترى مطالعه و سه موضوع مهم زىر را تحلىل مى کنند :

ــ مشترىان چه اشخاصى هستند ؟
ــ در کجا مى شود آنان را پىدا کرد ؟

ــ عامل رغبت آنها به خرىد کدام است ؟
درعىن حال ، فروش شخصى از جهات زىر با تبلىغات تفاوت دارد :

 هدف تبلىغات اىجاد مىل خرىد عمومى در گروه هاى مشترىان و هدف فروش شخصى اىجاد مىل 
خرىد در ىک ىک مشترىان است . به همىن جهت روش هاى فروش شخصى باىد بسىار قابل انعطاف 

باشد .
هدف  ىا شکست  موفقىت  در  مهم  بسىار  عامل  ىک  فروشنده  فروش شخصى ، شخصىت  در 

پىشبرد فروش است .

ضرورت حضور مدىران در بازار و صرف وقت با مشترىان
مشاهده، ىکى از روش هاى جمع آورى اطالعات و گاهى مطمئن ترىن آنهاست. توصىه شده است 

؛ و وىزىتورها  3   ___
؛ سرپرستان فروش حداقل   ٤ 1   ___

؛ مدىر فروش حداقل   2 1   ___
مدىر عامل شرکت حداقل   ٤

تقرىباً تمامى وقت خود را در بازار و در تماس با مشترىان بگذرانند.
در مورد حضور مدىران در بازار و تماس با مشترىان به دو نکتٔه مهّم باىد توّجه داشت: 

اول: به نظر مى رسد که مدىران چنىن فرصتى ندارند و آنها بسىار گرفتارند. لىکن نباىد فراموش 
کرد که تفوىض اختىار و سپردن کارها به همکاران وظىفه و هنر مدىران است و مدىران خوب اصوالً 
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خود را آلودٔه کارهاىى نمى کنند که به دست دىگران نىز قابل اجراست. 
دوم: حضور مدىران در بازار، حضور آنان را در جلسات هفتگى با همکاران، به منظور درىافت 
اطالعات و واقعىت هاى بازار، نفى نمى کند بلکه مکّمل آن است زىرا مدىرى که در بازار حاضر شده و 

با مشترىان تماس گرفته است، گزارش ها و پىشنهادهاى همکارانش را بهتر خواهد فهمىد. 
تا  است  مهّمى  نکتٔه  مى کنند  شرکت  عاىد  را  سود  مقدار  بىشترىن  که  مهم  مشترىان  شناخت 
مدىران ارشد سازمان براى آنها وقت بىشترى صرف کنند. مثالً، با آنان ناهار بخورند ىا در جشن ها و 

سوگوارى هاى آنان شرکت کنند.
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سؤاالت

1 ــ » بازارىابى« را تعرىف کنىد .
2 ــ عملىات بازارىابى را نام  ببرىد و شراىط موفقّىت هر ىک از عملىات مزبور را 

بىان کنىد .
3 ــ وىژگى هاى ىک بازارىاب خوب را بىان کنىد .

4 ــ انواع مؤسسات بازارىابى را نام ببرىد و هرکدام را به اختصار تعرىف کنىد .
5   ــ رابطٔه بازارىابى را با دانش هاى دىگر بىان کنىد .

آنها را  ببرىد و راه هاى بهره بردارى از هر ىک از  نام  انواع قصد خرىد را  6 ــ 
بىان کنىد .

7 ــ » تبلىغات بازرگانى « را تعرىف کنىد .
8    ــ نکاتى را بىان کنىد که در تبلىغات بازرگانى باىد رعاىت شوند .

9 ــ دالىل موافقان تبلىغات را بىان کنىد .
10 ــ دالىل مخالفان تبلىغات را بىان کنىد .

11 ــ نکاتى را که قبل از اجراى تبلىغ باىد مورد توّجه قرار گىرند بىان کنىد .
12 ــ وساىل تبلىغ را نام ببرىد و محاسن و معاىب هرکدام را بىان کنىد .

13 ــ روش هاى تعىىن مخارج تبلىغات و حسن و عىب هر کدام راتوضىح دهىد .
14 ــ آژانس هاى تبلىغاتى و روش کار آنها را تعرىف کنىد .

15 ــ وجوه اشتراک و تفاوت هاى فروش شخصى با تبلىغات را بىان کنىد .
باىد مورد  بازار«  16 ــ نکاتى را توضىح دهىد که در مورد »حضور مدىران در 

توجه قرار گىرند.



بخش سوم
 

امور بازرگانی 
بین الملل 
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در بخش هاى اّول و دوم دربارٔه امور عمومى بازرگانى ملى بحث کردىم  . لىکن 
بازرگانى بىن المللى واقعىتى است که تمامى کشورها و ملت هاى جهان ، خواهى نخواهى 
با آن در ارتباط اند و درواقع مى توان گفت که بازرگانى بىن المللى مکّمل و جزِء الىنفک 
فعالىت هاى بازرگانى ملى است. بنابراىن ، دراىن بخش دربارٔه بازرگانى بىن المللى بحث 

خواهىم کرد . اىن بحث شامل سه قسمت اصلى است :
1 ( تعرىف بازرگانى خارجى ، اهمىت منافع و مضاّر  آن و راه هاى مداخله دولت 

در بازرگانى خارجى به منظور حفظ مصالح ملى جامعه  
به کار  بىن المللى  بازرگانى  تنظىم روابط  2 ( توضىح اصطالحات خاصى که در 

مى روند .
3 ( سازمان ها و پىمان هاى مربوط به بازرگانى بىن المللى
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فصل نهم 

بازرگانى خارجى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ بازرگانى خارجى را تعرىف کند.

ــ انواع بازرگانى خارجى را توضىح دهد.
ــ اهمّىت بازرگانى خارجى را شرح دهد.

ــ منافع و مضّرات بازرگانى خارجى را بىان کند.
ــ با ذکر ىک مثال ساده روشن سازد که چگونه برقرار شدن تجارت خارجى تولىد 

را در سطح بىن المللى افزاىش مى دهد.
ــ راه هاى مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى را نام ببرد.

ــ راه هاى مداخله دولت در بازرگانى خارجى را توضىح دهد. 
ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را نام ببرد.

ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را توضىح دهد. 
ــ دالىل مخالفان روّىٔه حماىتى را بىان کند. 

ــ تورم وارداتى و راه هاى مبارزه با آن را توضىح دهد. 

تعرىف بازرگانى خارجى
چنان که قبالً گفته شد، بازرگانى خارجى فّعالّىتى است شامل داد وستد کاالها و خدمات و نقل 
انتقاالت پولى مىان ىک کشور با کشورهاى دىگر. پاىه و اساس نظرى بازرگانى خارجى »تئورى برترى 
نسبى1« است که توسط دىوىد رىکاردو، اقتصاددان معروف انگلىسى، در قرن 19 ارائه شد. به موجب 
اىن تئورى، هر کشورى باىد از منابع اقتصادى خود در تولىد کاالىى استفاده کند که هزىنٔه تولىد آن در 

1ــ تئورى برترى نسبى در بازرگانى داخلى ىک کشور نىز مى تواند راهنما و راه گشا باشد.
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کشور مزبور از ساىر کشورها کمتر است تا بتوان از فواىد تقسىم کار و تخّصص در سطح بىن المللى 
برخوردار شد.

بازرگانى بىن المللى بعد از جنگ جهانى دوم رواج و گسترش بىشترى ىافت زىرا جنگ جهانى 
دوم سبب تجزىٔه امپراتو رى هاى عظىم و پىداىش کشورهاى کوچک شد و نتىجٔه منطقى آن »محدودىت 
منابع« بود. به اىن معنى که هر کشور کوچکى ىک ىا دو منبع در اختىار داشت و اکثر آنها نمى توانستند 

بدون تکىه بر منابع مالى و فّنى کشورهاى دىگر زندگى کنند.
از سوى دىگر، بعد از جنگ جهانى دوم مؤسسات تولىدى عظىمى پا به عرصٔه وجود نهادند که 
تولىد و فروش ساالنٔه آنها فوق العاده زىاد بود و در نتىجه دامنٔه عملّىات آنها نمى توانست به ىک کشور و 
ىک ملّت محدود باشد. مثالً شرکت فورد که ىک شرکت امرىکاىى است خودروى تولىد شده در آلمان 
را به ساىر کشورها صادر مى کند و بدىن گونه ىک شرکت چندملىتى است. همچنىن در سال هاى اخىر 

ژاپـن در امرىکا کارخانه هاى تـولىد خـودرو داىـر و محصوالتش را به اروپا صادر مى کند. 

انواع بازرگانى خارجى
بازرگانى خارجى، از لحاظ روش مبادلٔه کاالها و خدمات، بر دو نوع است: 

بازرگانى خارجى تهاترى )بدون پول(: کشورهاىى که ىک ىا چند منبع غنى در اختىار دارند 
لىکن از لحاظ داشتن ارز نقدى در مضىقه اند؛ به روش تهاترى )مبادلٔه کاال با کاال( مسائل بازرگانى 
خارجى خود را حل و فصل مى کنند. مثالً شرکت »جنرال موتورز« خودرو را با توت فرنگى، شرکت 
»فورد« خودرو را با سىب زمىنى اسپانىا و قهوهٔ کلمبىا مبادله مى کند. همچنىن روسىه هواپىماى مسافربرى 
به چىن مى دهد و به جاى آن آب انگور از چىن درىافت مى کند. بازرگانى خارجى تهاترى با دو مشکل 

اساسى مواجه است:
صرف وقت و هزىنۀ زىاد؛

اقدام به پاره اى معامالت زاىد و غىر ضرورى براى اىجاد تعادل هاى الزم
کشور ما با کشورهاى آسىاى مىانه، کشورهاى اروپاى شرقى، کره شمالى و چىن داراى معامالت 
تهاترى است. صادرات ما به اىن کشورها شامل مواد غذاىى، کفش و پوشاک، مواد شوىنده، لوازم 
خانگى و منسوجات و واردات ما از اىن کشورها شامل مواد شىمىاىى، سىمان، پنبه، آهن آالت و آلومىنىوم 

و کودهاى شىمىاىى است.
در حال حاضر، جمع معامالت بازرگانى بدون پول 20 تا 25  درصد کل تجارت جهانى است. 
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درحالى که در گذشته اىن درصد کمتر بود. مثالً، در سال 1985 تنها 8 تا 10درصد کل تجارت جهانى بود.
بازرگانى خارجى با پول: در حال حاضر بازرگانى خارجى با پول و به طور عمده با استفاده 
از دالر صورت مى گىرد. لىکن بىشتر کشورهاى جهان، براى آنکه از نوسان ارزش دالر آسىب کمترى 
ببىنند، عالقه مندند که مبادالت بازرگانى خود را با احتساب ارزش واقعى بىن المللى پول چند کشور 

جهان، مانند امرىکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، اىتالىا و … عملى سازند1.
در حال حاضر شرکاى تجارى جمهورى اسالمى اىران براى کاالهاى صادراتى به ترتىب عبارت اند 
از: امارات متحده عربى، عراق، چىن، ژاپن و هند. درسال 1386 نزدىک به نىمى از صادرات اىران 

به اىن کشورها اختصاص ىافته است. 
همچنىن شرکاى تجارى جمهورى اسالمى اىران براى کاالهاى وارداتى به ترتىب عبارت اند از: 
امارات متحده عربى، آلمان، چىن، سوئىس، کره جنوبى. در سال 1386 اندکى بىش از نصف واردات 

اىران از اىن کشورها صورت گرفت. 
مالحظه مى شود که امارات متحده عربى بزرگ ترىن شرىک تجارى و همکار فنى و اقتصادى 
اىران است. در سال 1386 حدود 15 درصد از صادرات و حدود 25% از واردات کشورمان با اىن 

کشور انجام پذىرفته است. 
در ترکىب صادرات کشور ما، فرش، نفت، کاالهاى سنتى، کاالهاى نفتى، مىعانات گازى، پسته، 

پروپان، بوتان، متانول، آهن، فوالد، مس و انواع خودرو اهمىت خاصى دارند. 
از طرف دىگر، بنزىن، آهن آالت )پروفىل(، قطعات خودرو، ذرت و برنج، مهم ترىن اقالم کاالهاى 

وارداتى کشور ما هستند.
مالحظه مى شود که تاکنون در صدور کاالهاى غىرنفتى به بازارهاى جهانى بسىار ضعىف عمل 
کرده اىم. پاره اى از دالىل اىن ضعف عبارت اند از: باالبودن قىمت تمام شدٔه کاالهاى صادراتى، پاىىن 
بودن کىفىت محصول، پاىىن بودن دانش مدىرىت بازار، ضعف در تجهىزات زىربناىى )حمل و نقل، انبار، 
بانک و بىمه(، فقدان سىستم پولى و مالى منسجم، بسته بندى نامناسب و گاهى عرضٔه فلّه اى و نرخ تورم 
باالى داخلى و کنترل نرخ ارز در قىمت هاى بسىار پاىىن تر از قىمت هاى رقابتى، که سال به سال از توان 

رقابتى صادرکنندگان کشور مى کاهد.2
2  ___
1ــ کشورهاىى که نام برده شدند شش کشور عمدٔه صادرکننده و واردکنندٔه جهان اند، حجم صادرات و واردات آنها تقرىباً    ٣

 کل تجارت جهان را در اختىار دارند.  1  ___
تجارت کل جهان است. بقىٔه کشورها ) 140 کشور( فقط   ٣

2ــ رقم صادرات اىران در سال 1386 معادل 21 مىلىارد دالر )با به حساب آوردن مىعانات گازى( و معادل 15/2 مىلىارد دالر )بدون 
به حساب آوردن مىعانات گازى( بوده است. 
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اهمّىت بازرگانى خارجى
از گذشته هاى دور تا به امروز اىن واقعىت انکارناپذىر وجود داشته است که هىچ کشورى به   تنهاىى 
به تولىد تمامى کاالها و خدمات مورد نىاز خوىش قادر نىست. به همىن سبب همواره ملّت ها دست نىاز 

به سوى همدىگر دراز کرده اند.
چنان که قبالً توضىح داده شد، بعد از جنگ جهانى دوم تجزىٔه امپراتورى هاى بزرگ و پىداىش 
شرکت هاى عظىم تولىدى و بازرگانى ضرورت و اهمىت بازرگانى خارجى و حجم مبادالت بىن المللى 

را به طور بسىار چشمگىرى افزاىش داد.
ـ اجتماعى حاکم بر جهان، هر کشور و ملّتى را ناگزىر مى کند که از طرىق  شراىط فعلى اقتصادىـ 
تنظىم ىک سىاست بازرگانى منطقى، از سوىى  کاالها و خدمات مورد نىاز مردم خود را تأمىن کند و از 
سوى دىگر راه رشد و توسعٔه اقتصادى خوىش را هموار سازد. در گذشته، بازرگانى خارجى عمدتاً 
در انحصار تولىدکنندگان غربى و شرکت هاى چندملىتى بود اما درحال حاضر کشورهاى دىگرى مانند 

چىن، اندونزى، مالزى، کره و … نىز دراکثر بازارهاى جهان حضور فّعال دارند.

منافع بازرگانى خارجى
بازرگانى خارجى براى تمامى افراد و مؤسساتى که در آن دخالت دارند، مى تواند فواىد بسىارى 

داشته باشد که ما به پاره اى از آنها اشاره مى کنىم:
تولىد کنندگان اىن فرصت را پىدا مى کنند که به بازار فروش وسىع ترى دسترسى داشته باشند و 

کاالهاى اضافى خود را به قىمت باالتر و با شراىط بهتر  بفروشند.
واسطه ها، بانکداران، مؤسسات بىمه و حمل و نقل و ساىر کسانى که در صادرات و واردات کاال 

دخالت دارند، فرصت کسب درآمد پىدا مى کنند.
بازرگانى خارجى ازطرىق  تنظىم عرضه و تقاضا  و از بىن بردن تغىىرات شدىد و ناگهانى آنها، راه 
را بر تثبىت نسبى قىمت ها هموار مى سازد. مثالً مانع از آن مى شود که تولىد کننده براى تولىد در تنگناى 
کمبود  مواّد اولىه قرار نگىرد. زىرا براى او اىن امکان فراهم است که مواد اولىه را از خارج وارد کند. 
همچنىن مانع از آن مى شود که تولىد کننده و فروشنده در تنگناى محدود بودن بازار فروش و    کمبود 

تقاضا گرفتار شوند. زىرا راه براى صادر کردن کاالى تولىد شده باز است. 
بازرگانى خارجى با امکان پذىر ساختن ورود کاالهاى خارجى، تولىد کنندگان داخلى را به  تولىد 
بهتر و کارآمدتر وادار مى سازد. زىرا در عرصٔه رقابت گسترده اى که به علّت بازرگانى خارجى پدىد مى آىد، 
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هر کس که بدتر و گران تر تولىد کند، شکست خواهد خورد. نتىجٔه منطقى تولىد بهتر و کارآمدترکاالها، 
ارزان بودن کاال و رفاه بىشتر مصرف کنندگان است.

تخصص بىن المللى در تولىد کاالها و خدمات، بر طبق تئورى برترى نسبى رىکاردو، به    تمامى 
کشورها و ملّت ها که در بازرگانى بىن المللى مشارکت دارند، نفع مى رساند.

رىکاردو براى بىان منافع بازرگانى خارجى مثال هاىى ارائه کرده است که ما فقط ىک نمونه از آنها 
را بىان مى کنىم. در اىن مثال براى سادگى  کار فرض شده است که فقط دو کشور در تجارت بىن المللى 

شرکت دارند و فقط دو کاال بىن آنها مبادله مى شود:
فرض کنىم دو کشور نروژ و اسپانىا غلّه و ماهى تولىد مى کنند اّما اسپانىا هم ماهى و هم غلّه 
را آسان تر و ارزان تر از نروژ تولىد مى کند )اسپانىا در تولىد هر دو کاال بر نروژ برترى مطلق دارد(. 
تعداد ساعات کار نىروى انسانى در تولىد هر تن از اىن دو محصول در اىن کشورها در جدول 1ــ9 

آمده است:

جدول 1 ــ9 ساعات کار الزم براى تولىد ىک تن ماهى و غّله در دو کشور اسپانىا و نروژ

نروژ اسپانىا نوع کاال 

50 ساعت40 ساعتماهى 

50 ساعت20 ساعتغلّه 

بازهم براى سادگى کار فرض مى کنىم که ساىر هزىنه ها، براى تولىد، متناسب با ساعات کار نىروى 
انسانى تغىىر مى کند. مالحظه مى شود هزىنٔه واقعى تولىد ىک تن ماهى در نروژ معادل ىک تن غلّه است 
ولى هزىنٔه واقعى تولىد ىک تن ماهى در اسپانىا معادل دو تن غلّه است. بنابراىن، بهتر است اسپانىا همٔه 
منابع خود را صرف تولىد غلّه و نروژ همٔه منابع خود را صرف تولىد ماهى کند. آنگاه اىن دو کشور تولىد 
مازاد بر نىاز خود را با همدىگر مبادله کنند و مثالً در اىن مبادله، قىمت ماهى را به 1/5 برابر قىمت غلّه 
افزاىش دهند. چنىن کارى هر دو کشور را منتفع خواهد کرد. زىرا اگر هرىک از دو کشور اسپانىا و 
نروژ 10,000 ساعت کار داشته باشند و  شراىط عرضه و تقاضا در اىن دو کشور مطابق جدول 2ــ9 

باشد، دارىم:
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جدول 2ــ9ــ عرضه و تقاضاى ماهى و غّله در دو کشور اسپانىا و نروژ  

جمعنروژ اسپانىا نوع کاال 

75100175 ماهى 

350100450غلّه 

1٥٠٠٠ = ٥٠ × ٠٠  ٣٠٠ = ٤٠ × ٧٥   
1٥٠ × ٠٠ =  ٥٠٠٠  ______

1٠٠٠٠
جمع   350 × 2٠ =  7٠٠٠  ______

1٠٠٠٠
جمع    

حال اگر اسپانىا همٔه منابع خود را صرف تولىد غلّه و نروژ همٔه منابع خود را صرف تولىد ماهى 
کند، مقدار ماهى و غلّٔه تولىد شده به شرح زىر تغىىر خواهد کرد: 

 
جدول 3ــ9ــ مقدار ماهى و غّلۀ تولىد شـده در دو کشور اسپانىا و نروژ بعد

از برقرارى تجارت بىن المللى بىن آنها
 

جمعنروژ اسپانىا نوع کاال 

0200200ماهى 

5000500غلّه 

2٥٠ × ٠٠ = 10٠٠٠  500 × 2٠ = 100٠٠   

با برقرار شدن تجارت خارجى بىن دو کشور اسپانىا و نروژ، تولىد ماهى  مالحظه مى شود که 
25 تن و تولىد غلّه 50 تن افزاىش ىافته است. در نتىجه اىن افزاىش مردم هر دو کشور اسپانىا و نروژ 

منتفع خواهند شد.

مّضرات بازرگانى خارجى
بى تردىد، بهره گىرى از بازرگانى بىن المللى ىک ضرورت است، لىکن چگونگى روش بازرگانى 
خارجى مى تواند سازمان اقتصادى کشور را در صحنٔه بىن المللى به ترّقى سوق دهد ىا آن را تضعىف 
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کند. پاره اى از مضّرات بازرگانى خارجى عبارت اند از:
الف( در عمل، بر سر راه اجراى آزاد اصل برترى نسبى، موانع و محدودىت هاىى وجود دارد، 

از آن جمله:
ــ دخالت دولت ها در امر داد و ستدهاى خارجى و نابرابر بودن تواناىى هاى دولت هاى مختلف 

در اىن زمىنه؛
ــ فقدان تحّرک عوامل تولىد بىن کشورها و حتى بىن بخش هاى مختلف در ىک کشور؛

ــ وجود سىستم هاى مختلف بانکى و پولى در کشورهاى مختلف؛
ب( بازرگانى بىن المللى در مواردى با دفاع ملّى سازگار نىست. مثالً، اگر کاالهاى اساسى )مواد 
غذاىى، انرژى هاى الزم و …( در داخل ىک کشور تولىد نشود و کشور با جنگ و تحرىم اقتصادى از 

جانب بىگانگان مواجه شود، استقالل و تمامّىت ارضى آن کشور به خطر خواهد افتاد.
ج( بازرگانى خارجى ممکن است به بى ثباتى اقتصادى منجر شود. مثالً، اگر ماّدٔه اولىٔه محصولى 
را از خارج خرىدارى کنىم، در صورتى که با زىاده طلبى ىا کارشکنى بىگانگان مواجه شوىم، چاره اى 

جز توّقف تولىد نخواهىم داشت و بدىن گونه ثبات اقتصادى ما به خطر خواهد افتاد.
د( صاحب نظرانى از جمله مىردال1 و پربىش2 معتقدند آزادى کامل تجارت خارجى، رکود و 
عقب ماندگى کشورهاى فقىر و کم رشد جهان را تشدىد مى کند و بازار بىن المللى با اىجاد اقتصاد نامتعادل 
و به سبب سقوط رابطٔه مبادله3، به زىان کشورهاى در حال توسعه عمل کرده اند. از اىن رو خواهان 
حماىت از صناىع داخلى، تشوىق و تسهىل ورود کاالهاى سرماىه اى و واسطه اى و مواد خام هستند تا 
ظرفىت تولىدى کشورهاى کم رشد گسترش ىابد و آنان استقالل اقتصادى پىدا کنند. به  عبارت دىگر، 

اىن صاحب نظران خواستار مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى هستند.

مداخلۀ دولت در بازرگانى خارجى
اکنون که با ضرورت مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى و به خصوص در کشورهاى کم رشد 

Mirdal ــ1

Perbish ــ2
٣ــ رابطٔه مبادله عبارت است از نسبت بىن عوامل تخصىص ىافته به صادرات و عوامل تخصىص ىافته به واردات هم ارز آن. مثالً 
اگر در گذشته کشورى 10 بشکه نفت مى داد و 25 عدد رادىو مى گرفت حال اگر در ازاى 10 بشکه نفت 27 عدد رادىو به دست آورد رابطٔه 
مبادله براى آن کشور بهتر شده است ولى اگر اکنون در برابر 10 بشکه نفت 22 عدد رادىو به دست بىاورد، رابطه مبادله براى آن کشور سقوط 

کرده است.
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جهان آشنا شدىم1، باىد راه هاى چنىن مداخله اى را مورد بحث قرار دهىم. راه هاى مداخلٔه دولت در 
بازرگانى خارجى عبارت اند از:

کنترل بازرگانى خارجى به وسىلۀ حقوق گمرکى و سود بازرگانى
الف( حقوق گمرکى: حقوق گمرکى مالىاتى است نقدى که، به منظور حماىت از محصوالت 
داخلى ىا تأمىن درآمد، به هنگام عبور کاالها از مرزها به درون کشور از صاحبان کاالها درىافت مى شود.
وجود حقوق گمرکى، مردم کشور را به خرىد بىشتر کاالهاى داخلى وا  مى دارد. حقوق گمرکى 

به سه صورت مختلف از کاالهاى وارداتى گرفته مى شود:
ــ به صورت مالىات بر ارزش: به اىن معنى که   درصد مشّخصى از ارزش کاالهاى وارداتى 

به   عنوان حقوق گمرکى درىافت مى شود.
ــ به صورت مالىات بر واحد: به اىن معنى که از هر عدد کاال )مانند هر اتومبىل سوارى چهار 
سىلندر( ىا از هر واحد وزن کاال )مانند هر تن سىمان( ىا از هر واحد حجم کاال )مانند هر فوت مکّعب 

گاز( مبلغ مشخصى به عنوان حقوق گمرکى درىافت مى شود.
ــ به صورت مختلط: اىن نوع حقوق گمرکى هم براساس واحد وزن ىا واحد حجم کاال و هم 
بر اساس ارزش کاال، درىافت مى شود. مثل آنکه حقوق گمرکى عبارت باشد از ده درصد ارزش کاال 

به عالؤه 100 رىال بابت هر واحد.
ب( سود بازرگانى : حق انحصارى ورود کاالها به کشور به دولت تعلّق دارد. حال اگر دولت 
اىن حق خود را، در زمىنٔه کاالى خاصى، به اشخاص واگذار کند از آنان سودى درىافت مى کند که در 

اصطالح »سود بازرگانى« نامىده مى شود.
کنترل بازرگانى خارجى به وسىلۀ محدودىت هاى مقدارى بازرگانى

در اىن روش براى هر کاالىى، با توجه به نوع و وىژگى هاى آن، مقدار معّىنى »سهمّىٔه ورود« تعىىن 
مى شود. انواع گوناگون محدودىت هاى مقدارى عبارت اند از:

الف( به کار بستن ممنوعّىت : به کار بستن ممنوعّىت عبارت است از منع کردن بخش خصوصى 
از وارد ىا صادر کردن ىک ىا چند قلم کاال به منظور رسىدن به هدف هاى زىر:

ــ هدف هاى امنّىتى: مثل آن که ورود اسلحه و مواد غذاىى فاسد، آلوده و بىمارى زا ممنوع باشد.

1ــالبته باىد دانست که اگر مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى و به کار بستن سىاست هاى حماىتى ضرورت داشته باشد اىن مداخله 
نهاىت  در  و  مى گىرد  دنىا شکل  با  رقابت  غىرقابل  و  پاىىن  کارآىى  با  کشور صناىعى  در  شد  طوالنى  اگر  زىرا  شود  اعمال  باىد  کوتاه مدت  در 

مصرف کنندگان داخلى هزىنٔه تعرفه و ساىر ابزارهاى حماىتى را تحمل مى کنند.
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ــ هدف هاى فرهنگى و اخالقى: مثل آن که ورود مواد مخّدر و نشرىه هاى مّضر براى اخالق 
جامعه ممنوع باشد.

ــ هدف هاى سىاسى: مثل آنکه ورود کتاب ها و نشرىات مغاىر با هدف هاى ملّى ــ مىهنى ممنوع 
باشد؛

ــ تأمىن تعادل تراز پرداختها1 از طرىق افزاىش صادرات و کاهش واردات
ــ تأکىد بر اجراى مراحل تولىد در داخل کشور از طرىق منع صدور مواد خام ىا منع ورود بعضى 

از کاالهاى ساخته شده 
ب( سهمّىه بندى : سهمّىه بندى عبارت است از تعىىن حّدى براى واردات ىا صادرات. بنابراىن، 

سهمىه بندى بر دو نوع است: 
ــ سهمّىه    بندى وارداتى: سهمّىه بندى وارداتى، معموالً براى حماىت از صناىع و تولىدات داخلى 
صورت مى گىرد. مانند آن که مقّرر شود از کاالىى مانند ىخچال، فرىزر، اجاق گاز و … تعداد معّىنى از کشور 
خاّصى وارد شود. ىا مثالً مقرر شود ورود کاالىى تا 5000 دستگاه مشمول 40% و از 5000 دستگاه به 

باال مشمول 60%  حقوق گمرکى است.
ــ سهمّىه    بندى صادراتى:  اىن نوع سهمّىه بندى به منظور تثبىت قىمت کاالىى در داخل کشور 
ىا در بازارهاى جهانى، همچنىن براى جلوگىرى ازخروج کاالهاى ضرورى و استراتژىک از کشور و 
ىا به عکس به منظور افزودن بر صادرات کاالىى ) از طرىق دادن جواىز و مساعده هاى صادراتى براى 

حجم هاى باالى صادرات( برقرار مى شود.
راه هاى دىگر کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى 

عالوه بر حقوق و عوارض گمرکى، سود بازرگانى و سهمىه بندى که شرح داده شد، دو راه دىگر 
نىز براى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى توسط دولت وجود دارد، که عبارت اند از:

الف ( نظارت بر ارز : دولت ارزهاى خارجى را بر حسب مقصودى که خرىدار از خرىد 
ارز دارد، به قىمت هاى کامالً متفاوت به فروش مى رساند و از اىن طرىق به طرز مؤثّرى واردات 

1ــ تراز پرداخت ها عبارت است از مجموع درىافت هاى ارزى ىک کشور در برابر پرداخت هاى ارزى همان کشور. صادرات و 
واردات کاالها رقم عمده و اصلى  تراز پرداخت هاى خارجى ىک کشور را تشکىل مى دهند لىکن اقالم دىگرى مانند تورىسم، حمل و نقل، بهره 

و سود سهام، هزىنه هاى نظامى و سرماىه گذارى و انتقاالت ىک جانبه نىز از عوامل تشکىل دهندٔه تراز پرداخت ها هستند.
کمک هاى  آن،  سود  و  خارجى  سرماىه گذارى  خارجى،  جهانگردان  توسط  خرج شده  وجوه  صادرشده،  خدمات  و  کاالها  بهاى 
دولت هاى خارجى در ىک سمت تراز پرداخت ها و متقابالً بهاى کاالهاى وارداتى، وجوه خرج توسط اتباع کشور در کشورهاى دىگر، وام ها 

و کمک هاى اعطاىى به کشورهاى دىگر در سمت دىگر تراز پرداخت ها ثبت مى شود.
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بعضى از کاالها را محدود مى کند.
ب( اعطاى کمک هاى مالى  : در اىن روش، ورود کاالهاى خارجى بدون محدودىّت ادامه دارد 
و مصرف کنندگان در صورت داشتن تواناىى مالى و مىل به خرىد مى توانند آنها را خرىدارى کنند. لىکن 
تولىدات داخلى از کمک هاى مالى دولت )سوبسىد( برخوردارند و تولىد کنندگان مى توانند محصوالت 
خود را، با منظور کردن سود متعارفى، به قىمتى پاىىن تر از قىمت محصوالت خارجى به فروش برسانند.
به تولىد کنندگان داخلى، تثبىت قىمت محصوالت آنان از جانب  صورت دىگر اعطاى کمک 

دولت است که در فصل دوم همىن کتاب توضىح داده شده است.

دالىل مخالفان روّىۀ حماىتى
مخالفان روّىهٔ حماىتى در دفاع از نظر خود به دالىل زىر استناد مى کنند:

تّضاد با اصل برترى نسبى: به طور کلى اندىشٔه روّىٔه حماىتى در جهت خالف اصل برترى نسبى 
است و با به کار بستن اىن اندىشه، مزاىاى تخصص در سطح بىن المللى از بىن خواهد رفت و در نتىجه، 
محصول کلّى جهانى کمتر از مقدارى خواهد بود که با به کار بستن اصل برترى نسبى مى توانست تولىد شود.
بنـابراىن، روّىٔه حماىتى موجب انحراف منابع تولىد به رشته هاىى خواهد شدکه بازده و قابلّىت 

تولىد کمترى دارند. 
محدود ساختن صادرات در بلند مـدت: روّىٔه   حماىتى واردات کاالهاى خارجى را به   داخل 
کشور محدود مى کند و خارجىان را در به دست آوردن واحد پول کشورى که روّىٔه حماىتى به کار بسته 
اگر  بلند مدت محدود شدن صادرات است زىرا مثالً  امر در  اىن  نتىجٔه  است، دچار مضىقه مى کند. 

کشورى رىال به دست نىاورد، نمى تواند کاالى اىرانى بخرد.
کاهش حجم مبادالت بىن المللى: به کار بستن روّىٔه حماىتى و برقرار کردن حقوق و عوارض 
گمرکى بر واردات ىک کاال معموالً با عمل مقابله به مثل کشور صادرکنندٔه آن کاال مواجه مى شود. در 
اىن صورت ىک افزاىش عمومى در حقوق گمرکى تمامى کشورها به وجود مى آىد که نتىجٔه آن کاهش 

حجم مبادالت بىن المللى است.
باال رفتن نسبى هزىنۀ زندگى: برقرارکردن حقوق و عوارض گمرکى به معناى افزاىش قىمت 
کاالهاى وارداتى است و مردم کشور باىد اىن افزاىش قىمت را تحمل کنند. لذا حقوق و عوارض گمرکى، 
هزىنٔه زندگى را در کشورى که اىن حقوق و عوارض را به اجرا گذاشته است نسبت به کشورهاى دىگر 

باال مى برد.
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توّرم وارداتى و آثار آن در اقتصاد اىران
درآمدهاى هنگفت نفتى )به وىژه در سال هاى اخىر( و تبدىل ارز حاصل شده از فروش نفت به 
رىال، موجب افزاىش شدىد نقدىنگى و به دنبال آن موجب افزاىش نرخ تورم داخلى مى شود. از سوى 
دىگر، نرخ ارز بر اثر دخالت بانک مرکزى پاىىن تر از نرخ رقابتى تعىىن مى شود و هماهنگ با نرخ تورم 
تغىىر نمى کند. در نتىجه صادرات کاالهاى غىرنفتى دشوار و واردات ارزان و آسان مى گردد، در نتىجه: 

اّول: قدرت رقابت اکثر تولىدکنندگان داخلى کاهش مى ىابد. 
دوم: بخش خدمات بسىار سرىع تر از بخش تولىد رشد مى کند. 

لىکن زمىن و ساختمان که امکان واردات  افزاىش مى ىابد.  سوم: واردات کاالهاى مصرفى 
ندارند، افزاىش قىمت پىدا مى کنند.1

راه هاى مبارزه با توّرم وارداتى
براى مبارزه با توّرم وارداتى مى توان برنامه اى شامل موارد زىر تدوىن و اجرا کرد: 

ــ ارز حاصل شده از فروش نفت کالً به صندوق ذخىره ارزى  وارىز و در اختىار هىئت امناى 
مستقل قرار گىرد )اىن تدبىرى است که از دهٔه ششم قرن بىستم تاکنون نروژى ها به کار بسته اند. اکنون 
صندوق ارزى نفتى نروژ 300 مىلىون ىورو موجودى دارد. بخش مهّمى از اىن ثروت هنگفت را نروژى ها 

در بازارهاى جهانى سرماىه گذارى کرده اند(. 
ــ ارز حاصل شده از نفت و ارز حاصل شده از صادرات کاالهاى غىرنفتى از هم جدا شوند و 

تبدىل ارز حاصل شده از نفت به رىال ممنوع شود. 
براساس  و  غىرنفتى  شده  ساله جهت گىرى  بىست  در چشم انداز  که  آن چنان  دولت  بودجه  ــ 

درآمدهاى مالىاتى تدوىن گردد. 

1ــ حجم واردات اىران در سال 1386 حدود 50 مىلىارد دالر است، که براى اقتصاد اىران رقم باالىى است. اىن رقم دو سال پىش 
و قبل از افزاىش شدىد قىمت نفت 24 مىلىارد دالر بوده است. 
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سؤاالت

1ــ بازرگانى خارجى را تعرىف کنىد و انواع آن را توضىح دهىد.
2ــ بازرگانى خارجى تهاترى با چه مشکالتى مواجه است؟ توضىح دهىد.

3ــ شرکاى تجارى اىران را براى کاالهاى صادراتى و براى کاالهاى وارداتى، 
به ترتىب اهمىت، نام ببرىد.

4ــ ترکىب صادرات و ترکىب واردات جمهورى اسالمى اىران را بىان کنىد. 
5 ــ اهمّىت بازرگانى خارجى را شرح دهىد.

6  ــ منافع و مضّرات بازرگانى خارجى را بىان کنىد.
7ــ با ذکر ىک مثال توضىح دهىد که برقرار شدن تجارت خارجى چگونه سطح 

تولىد را در جهان افزاىش مى دهد.
8 ــ راه هاى مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى را نام ببرىد.

9ــ حقوق گمرکى را تعرىف کنىد و راه هاى وصول حقوق گمرکى از کاالهاى 
وارداتى را شرح دهىد.

10ــ سود بازرگانى را تعرىف کنىد.
11ــ توضىح دهىد که منظور از »محدودىت هاى مقدارى بازرگانى« چىست؟ اىن 

محدودىت ها براى رسىدن به چه هدف هاىى برقرار مى شوند؟
12ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را نام ببرىد و هر کدام را 

توضىح دهىد.
13ــ دالىل طرفداران و مخالفان روّىٔه حماىتى را بىان کنىد.

14ــ تورم وارداتى و آثار آن را، در اقتصاد اىران، توضىح دهىد. 
15ــ راه هاى مبارزه با تورم وارداتى را بىان کنىد. 
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فصل دهم

اصطالحات بازرگانى بىن المللى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
ــ بازرگانی بىن المللی را تعرىف نماىد. 

ــ اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن را توضىح دهد.
ــ وظاىف اتاق بازرگانی، صناىع، معادن و کشاورزی اىران را توضىح دهد.

ــ مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( و نقش آن را در 
عرصه بازرگانی بىن المللی تعرىف نماىد. 

ــ اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز 2٠1٠( به شرح ذىل را توضىح دهد: 
EXW /  FCA /  CPT / CIP /  DAT /  DAP /  DDP / FAS /  FOB / CFR / CIF
ــ وظاىف اصلی فروشندگان و خرىداران را در فروش بىن المللی کاال نام ببرد. 

ــ انواع قراردادهاىی که در فروش بىن المللی کاال منعقد می گردد را توضىح دهد. 
ــ اسناد حمل )SHIPPING  DOCUMENTS( را توضىح دهد. 

ــ انواع پرداخت وجه بىن المللی را توضىح دهد. 
ــ انواع اعتبارات اسنادی را توضىح دهد. 

ــ فاىنانس را توضىح دهد. 
ــ رىفاىنانس را توضىح دهد. 
ــ بىع متقابل را توضىح دهد. 

بازرگانی بىن المللی 
بازرگانی بىن المللی فعالىتی است که کلىه کشورهای جهان در زمىنه صادرات و واردات کاال و 
خدمت و براساس سىاست های بازرگانی تدوىن شده توسط اتاق بازرگانی بىن المللی با ىکدىگر انجام می دهند. 
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امروزه کلىه کشورهای جهان برای تأمىن نىازهای علمی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، ورزشی، 
تجاری و ساىر موارد خود، نىاز به مراوده جهانی و استفاده از مزىت های ساىر کشورها دارند. 

اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن
اتاق بازرگانی بىن المللی که مرکز آن در پارىس می باشد، سازمانی غىرانتفاعی است که در سال 
1٩1٩ توسط جمعی از فّعالىن و صاحب نظران در تجارت بىن الملل به منظور دستىابی به اهداف زىر 

تشکىل ىافته است: 
1ــ تسهىل فعالىت های بازرگانی بىن المللی و تالش در جهت از مىان برداشتن موانع و مشکالت 

توسعٔه آن 
2ــ تقوىت سىستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بىن مؤسسات بازرگانی

٣ــ تسرىع در پىشرفت اقتصاد کشورها اعم از توسعه ىافته و ىا در حال توسعه با تأکىد بر مشارکت 
کلىه کشورها در فعالىت های اقتصادی جهانی

٤ــ ىکسان سازی مقررات بازرگانی بىن المللی از طرىق تدوىن مقررات متحدالشکل
٥ــ آموزش مبانی تجارت بىن المللی از طرىق برقراری سمىنارها و انتشار کتب و نشرىات

٦ــ کوشش در حل اختالف بازرگانی بىن المللی از طرىق داوری و فراهم ساختن امکان سازش 
بىن طرف های ذىنفع

وظاىف اتاق بازرگانی، صناىع، معادن و کشاورزی اىران 
ــ اىجاد هماهنگی و همکاری بىن بازرگانان و صاحبان صناىع و معادن

ــ همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت ىا تحت نظارت آن و شهرداری ها 
در مورد تهىه لواىح و ساىر مقرراتی که با امور بازرگانی و صناىع و معادن ارتباط دارد از طرىق اظهارنظر 

مشورتی و انجام مطالعات الزم برای پىشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور
ــ کوشش در رفع اختالف و دعاوی بازرگانان و صاحبان صناىع و معادن و احىاناً مصرف کنندگان 

و همچنىن قبول حکمىت کارشناسی

مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( 
ىکی از تأثىرگذارترىن ضوابط تجاری در عرصه معامالت بىن المللی )صادرات و واردات کاال( 
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مقررات اىنکوترمز می باشد و اىن مقررات نقش تعىىن کننده ای در مشخص نمودن وظاىف و مسئولىت های 
طرفىن ىک قرارداد ىعنی خرىدار و فروشنده اىفا می نماىد. 

اىنکوترمز مخفف سه کلمه انگلىسی به شرح ذىل می باشد: 
International Commercial Terms = INCOTERMS

مقررات اىنکوترمز اولىن بار در سال 1٩٣٦ توسط کارشناسان اتاق بازرگانی بىن المللی
)International Chamber Of Commerce( تدوىن و پس از تصوىب به جامعه بازرگانی جهان 
ارائه گردىد. اىن مقررات با توجه به پىشرفت و تغىىرات به عمل آمده در روش های حمل و نقل، بىمه، 
بانکداری و تحوالت شگرف در سىستم ارتباطات جهانی مورد بازنگری قرار گرفته و باعث تجدىدنظر 

مقررات اىنکوترمز در سال های 1٩53، 1٩٦٠، 1٩٧٦، 1٩٨٠، 1٩٩٠ و 2٠٠٠ گردىد. 
 طرىقه استفاده از مقررات اىنکوترمز ٢٠١٠ به شرح ذىل می باشد: 

ــ گنجاندن مقررات اىنکوترمز 2٠1٠ و درج اصطالح توافق شده در قرارداد فروش
ــ انتخاب اصطالح مناسب از مقررات اىنکوترمز

ــ مشخص نمودن محل ىا بندر به دقىق ترىن شکل ممکن
ــ توجه نماىىم که مقررات اىنکوترمز نشان دهنده قرارداد فروش کاملی نىست. 

تعداد  اىنکوترمز 2٠1٠  به اىنکوترمز ٢٠٠٠: در  وىژگی های اىنکوترمز ٢٠١٠ نسبت 
 DAP و DAT اصطالحات از 1٣ اصطالح به 11 اصطالح کاهش ىافته که 2 اصطالح جدىد ىعنی

جاىگزىن ٤ اصطالح DEQ ، DES، DAF و DDU در اىنکوترمز 2٠٠٠ گردىده است. 

اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز ٢٠١٠(
11 اصطالح اىنکوترمز 2٠1٠ در دو دسته متماىز تقسىم شده اند که به شرح ذىل می باشد: 

اصطالحات قابل استفاده برای هر نوع روش ىا شىوه های حمل
تحوىل در محل کار )فروشنده( )EXW )EX WORKS: در اىن اصطالح فروشنده باىد 
کاال را در محل کار خود ىا محل تعىىن شده دىگری مانند کارگاه، کارخانه، انبار و غىره در اختىار 
خرىدار قرار دهد، وظىفه بارگىری روی وسىله حمل و ترخىص کاال برای صدور )در صورت لزوم( 

برعهده فروشنده نمی باشد. در اىن اصطالح حداقل وظىفه برای فروشنده است. 
تحوىل به حمل کننده )FCA )FREE CARRIER: در اىن اصطالح فروشنده باىد کاال را 
در محل کار خوىش ىا در محل تعىىن شده دىگری، به حمل کننده ىا شخص دىگری که از سوی خرىدار 
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تعىىن شده، تحوىل دهد. طرفىن باىد نقطه تحوىل کاال در محل تعىىن شده را به روشن ترىن شکل ممکن 
مشخص کنند که رىسک نىز از آن نقطه به خرىدار منتقل می شود. ترخىص کاال برای صادرات برعهده 

فروشنده می باشد. 
کراىه حمل تا مقصد پرداخت شده )CPT )CARRIAGE PAID TO: در اىن اصطالح 
فروشنده کاال را در محل تعىىن شده )در مبدأ( به حمل کننده ىا شخص دىگری که توسط فروشنده انتخاب 
شده است تحوىل می دهد. فروشنده باىد قرارداد حمل را به هزىنه خود برای رسىدن کاال به محل تعىىن 
شده در مقصد بپردازد. وظىفه فروشنده با تحوىل کاال به اولىن حمل کننده به پاىان می رسد. فروشنده 

موظف به ترخىص کاال برای صدور می باشد. 
 CIP )CARRIAGE AND INSURANCE کراىه حمل و بىمه تا مقصد پرداخت شده
)PAID TO: فروشنده، کاال را در محل توافق شده )در مبدأ( به حمل کننده ىا شخص دىگری که 
توسط فروشنده انتخاب شده است تحوىل می دهد. فروشنده باىد قرارداد حمل را به هزىنه خود برای 
رسىدن کاال به محل تعىىن شده در مقصد بپردازد. فروشنده همچنىن به هزىنه خود قرارداد بىمه را برای 
پوشش رىسک خرىدار )پوشش حداقل( نسبت به فقدان ىا خسارت وارده به کاال در جرىان حمل آن 
منعقد می کند. وظىفه فروشنده با تحوىل کاال به اولىن حمل کننده به پاىان می رسد. فروشنده موظف به 

ترخىص کاال برای صدور می باشد. 
تحوىل در پاىانه حمل )DAT )DELIVERED AT TERMINAL: فروشنده زمانی 
کاال را تحوىل می دهد که کاال از وسىله نقلىه در پاىانه حمل تعىىن شده در بندر ىا محل تعىىن شده در 
مقصد شامل هر محل سرپوشىده ىا روباز، از جمله اسکله ىا بارانداز، انبار، محوطه کانتىنری ىا پاىانه 
حمل جاده ای، راه آهن ىا هواىی تخلىه و در اختىار خرىدار قرار گىرد. طرفىن باىد به روشن ترىن شکل 
ممکن نقطه مشخصی در پاىانه حمل واقع شده در محل های فوق الذکر در مقصد را تعىىن کنند زىرا 
رىسک تا آن نقطه برعهده فروشنده است. ترخىص کاال برای صدور برعهده فروشنده و ترخىص کاال 

برای ورود برعهده خرىدار می باشد. 
تحوىل در محل )مقصد تعىىن شده( )DAP )DELIVERED AT PLACE: فروشنده 
زمانی کاال را تحوىل می دهد که کاال روی وسىله حمل، آماده تخلىه، در محل تعىىن شده در مقصد در 
اختىار خرىدار قرار گىرد. رىسک های مربوطه تا محل تعىىن شده برعهده فروشنده است. فروشنده باىد 
نسبت به انعقاد قرارداد حمل به هزىنه خود متناسب با انتخاب محل تحوىل اقدام نماىد. ترخىص کاال 

برای صدور برعهده فروشنده و ترخىص کاال برای ورود برعهده خرىدار می باشد. 
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 :DDP )DELIVERED DUTY PAID( تحوىل پس از پرداخت عوارض گمرکی
فروشنده باىد کاال را برای واردات ترخىص نموده و در محل تعىىن شده در مقصد، کاال را آماده تخلىه، 
روی وسىله حمل در اختىار خرىدار قرار دهد. فروشنده موظف به پرداخت کلىه هزىنه ها و تقبل کلىه 
رىسک های مربوط به آوردن کاال تا مقصد تعىىن شده می باشد. وظاىف ترخىص کاال برای صدور و 
اىن  می باشد.  فروشنده  برعهده  مربوطه  هزىنه های  کلىه  پرداخت  و  برای ورود  کاال  ترخىص  همچنىن 

اصطالح بىانگر حداکثر وظىفه برای فروشنده است. 
اصطالحات قابل استفاده برای حمل درىاىی و آبراه داخلی

تحوىل در کنار کشتی )FAS )FREE ALONGSIDE SHIP : اىن اصطالح فقط برای 
حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را در کنار کشتی تعىىن شده توسط 
خرىدار، در بارانداز )اسکله( ىا روی دوبه در بندر حمل تعىىن شده )مبدأ( تحوىل دهد. انتقال رىسک 
ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در کنار کشتی قرار می گىرد و کلىه هزىنه ها از 
اىن لحظه به بعد برعهده خرىدار است. در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و 

پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 
تحوىل روی عرشه )FOB )FREE ON BOARD: اىن اصطالح فقط برای حمل درىاىی 
ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه کشتی تعىىن شده توسط خرىدار، 
در بندر حمل تعىىن شده )مبدأ( تحوىل دهد. انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال 
در زمانی که کاال در کشتی بارگىری می شود و کلىه هزىنه ها از اىن لحظه به بعد برعهده خرىدار است. 
در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 

هزىنه )ارزش( و کراىه حمل )CFR )COST AND FREIGHT: اىن اصطالح فقط 
برای حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه کشتی )مبدأ( تحوىل 
دهد. فروشنده باىد به هزىنه خود قرارداد حمل کاال را تا رسىدن به بندر مقصد تعىىن شده منعقد نماىد. 
انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در کشتی بارگىری می شود 

به خرىدار منتقل می شود. 
در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 
 :CIF )COST INSURANCE AND FREIGHT(بىمه و کراىه  حمل ،)هزىنه )ارزش
اىن اصطالح فقط برای حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه 
کشتی )مبدأ( تحوىل دهد، فروشنده باىد به هزىنه خود قرارداد حمل کاال را تا رسىدن به بندر مقصد 



      124

تعىىن شده منعقد نماىد. انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در 
کشتی بارگىری می شود به خرىدار منتقل می شود.

فروشنده همچنىن به هزىنه خود قرارداد بىمه برای پوشش رىسک خرىدار )پوشش حداقل( نسبت 
به فقدان ىا خسارت وارده به کاال در جرىان حمل آن را منعقد می کند. 

در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 

وظاىف اصلی فروشندگان و خرىداران در فروش بىن المللی کاال 
در فروش بىن المللی کاال، وظاىفی وجود دارد که فروشندگان کاال و خرىداران کاال براساس 
اىن  بگىرند.  برعهده  آنها را  باىد  اىنکوترمز(  )از اصطالحات  انتخاب شده  بازرگانی  روش و اصطالح 

وظاىف به شرح ذىل می باشند: 
تهىه کاال مطابق با قرارداد فروش

Provide the Goods In Conformity With the Contract   
Pay the price of the Goods  پرداخت وجه کاال 
Commercial Invoice  تهىه سىاهه بازرگانی مطابق با قرارداد فروش 
Export Licence اخذ پروانه صدور کاال  
Contract of Carriage  انعقاد قرارداد حمل 
Contract of Insurance  انعقاد قرارداد بىمه 
Contract of Inspection  انعقاد قرارداد بازرسی 
Import Licence  اخذ پروانه ورود کاال 
Delivery  تحوىل کاال 
Taking Delivery تحوىل گرفتن کاال  
Transfer of Risks  انتقال رىسک 
Allocation of Costs  تخصىص هزىنه ها 
Notices to the Buyer  اطالع به خرىدار 
Notices to the Seller  اطالع به فروشنده 
Delivery Document  سند تحوىل 
 Proof of Delivery  مدرک تحوىل 
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 Checking - Packaging - Marking  بازبىنی ــ بسته بندی ــ عالمت گذاری 
Inspection of Goods  بازرسی کاال 

کمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزىنه های مربوطه 
 Assistance With Information And Related Costs  

قراردادهای مرتبط با فروش بىن المللی کاال 
قرارداد حمل: قراردادی است که بىن حمل کننده و صاحب ىا فرستنده کاال منعقد می گردد 
و در آن، حمل کننده متعهد می گردد در ازای درىافت وجهی معىن، کاالی مربوطه را به مقصد مورد 

توافق تحوىل نماىد. 
قرارداد بىمه باربری: قراردادی است که ىک طرف تعهد می نماىد که در ازای درىافت وجه 
ىا وجوهی از طرف دىگر، درصورت وقوع ىا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده ىا وجه 

معىنی را بپردازد. 
بىمه ها برمبنای نوع پوشش بر ٤ نوع تقسىم می شوند: 

 All Risks 1ــ بىمه با شراىط تمام خطر
 B 2ــ بىمه با شراىط

 C ٣ــ بىمه با شراىط )حداقل پوشش( نوع
 Total Loss ٤ــ بىمه با شراىط خسارت کلی

قرارداد بازرسی: به سندی اطالق می شود که بىن مشتری و سازمان بازرسی کننده درخصوص 
موضوع بازرسی منعقد می شود و در آن موضوع های ذىل باىد مشخص گردد: 

نوع کاالی مورد بازرسی 
وضعىت بسته بندی 

مقدار 
کىفىت

زمان های بازرسی
دفعات بازرسی

حدود و دامنه بازرسی
کارمزد بازرسی و نحوه پرداخت آن 
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 )Shipping Documents( اسناد حمل
 Shipping اصطالحاً  می شود  درخواست  اسنادی  اعتبار  ىک  قالب  در  که  اسنادی  کلىه  به 
Documents گفته می شود. لذا اصطالح مذکور خاص سند حمل )بارنامه( نمی باشد. مهم ترىن اسنادی 

که معموالً در ىک اعتبار اسنادی مطالبه می شود به شرح زىر است: 
 Way Bill/Bill of Lading سند حمل )بارنامه ىا راهنامه(  
Commercial Invoice سىاهه تجاری  
Certificate of Origin گواهی مبدأ ساخت  
Packing List لىست بسته بندی  
Freight Invoice سىاهه حمل  
Inspection Certif icate گواهی بازرسی  
Insurance Document   )CIF, CIP سند بىمه )در ترم های

شامل: 
 Insurance Policy  
 Insurance Certif icate  
Declaration under an open cover  
)Draft/ Bill of Exchange( برات )در صورت لزوم(  
Certif icate of Analysis گواهی تجزىه  
Fumigation Certif icate گواهی ضدعفونی  
Weight Certif icate گواهی وزن  
 Health Certif icate گواهی سالمت  
Etc. و ساىر …  

انواع پرداخت وجه بىن المللی
Open Account Trade الف( حساب باز تجاری

در اىن روش فروشنده، همزمان کاال و اسناد حمل را مستقىماً برای خرىدار می فرستد و خرىدار 
پس از گذشت مدتی، قىمت کاال را پرداخت می کند. طبىعتاً اىن روش برای فروشنده رىسک زىادی 

دارد ولی کامالً به نفع خرىدار است. 
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Full Advance Payment ب( پىش پرداخت کامل
در اىن روش خرىدار بهای کاال را قبل از درىافت آن به فروشنده می پردازد. بدىهی است اىن 
روش کامالً به نفع فروشنده است. در حال حاضر در اىران با توجه به مقررات موجود، در صورتی که 
کل مبلغ به صورت ارز توسط خرىدار تأمىن گردد )ارز متقاضی( از اىن روش می توان استفاده نمود. 

Collections ج( وصولی ها
به  به مفهوم وصول قىمت کاال   Collection ًاصوال :Clean Collection وصولی ساده
وسىله بانک می باشد؛ در روش وصولی ساده، فروشنده کاال و اسناد را مستقىماً برای خرىدار می فرستد 
و همزمان برات و دستور وصول آن را به بانک خود )Remitting Bank( داده تا از طرىق بانک کارگزار 

)Collecting Bank( در کشور خرىدار نسبت به وصول آن اقدام کند. 
برای  را  کاال  فروشنده  روش،  اىن  در   :Documentary Collection اسنادی  وصولی 
خرىدار ارسال می کند اما اسناد حمل و مالکىت کاال را، به همراه برات )و ىا بدون برات( و دستور وصول 
)Collection Instruction( به بانک خود جهت ارسال به بانک کارگزار در کشور خرىدار، می دهد، 

که به شرح ذىل عمل می گردد: 
به محض ارائه اسناد به بانک و عدم وجود مغاىرت، وجه اسناد  اسناد در مقابل پرداخت: 

Documents against Payment = D/P پرداخت می گردد
اسناد در مقابل قبولی: به محض ارائه اسناد به بانک و عدم وجود مغاىرت، وجه اسناد در 

Documents against Acceptance = D/A سررسىد پرداخت می گردد
 )Letter of Credits( ىا Documentary Credits اعتبار اسنادی )د

به   ،  )Issuing Bank( بانک صادرکننده  برگشت ناپذىر  تعهد  از  اسنادی عبارت است  اعتبار 
درخواست متقاضی )Applicant( )ىا حتی از طرف خودش( به پرداخت مبلغ معىن به فروشنده کاال ىا 
خدمات )Benef iciary(، به شرط آن که فروشنده اسناد و مدارک حاکی از ارسال کاال ىا انجام خدمات 
را که منطبق بر شراىط ذکر شده در اعتبار اسنادی می باشد، در مدت زمان مشخص شده ارائه دهد. 

انواع اعتبارات اسنادی 
اعتبار اسنادی دىداری Sight L/C: در اىن نوع اعتبارات اسنادی وجه اسناد در زمان ارائه 

آن به بانک )در صورت ارائه مطابق( قابل پرداخت است. 
اسناد  اعتبار، وجه  نوع  اىن  در   :Deferred Payment L/C اعتبار اسنادی مدت دار
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هم زمان با ارائٔه آن پرداخت نمی شود بلکه فروشنده تعهد پرداختی را از بانک گشاىش کننده ىا تأىىد کننده 
درىافت کرده و پس از گذشت مدت تعىىن شده ىعنی در سررسىد آن )به شرطی که اسناد مطابق شراىط، 

ارائه شده باشد( پرداخت صورت می گىرد. 
مانند  طرح ها  و  پروژه ها  بعضی   :Transferable Credit انتقال  قابل  اسنادی  اعتبار 
نىروگاه ها، پاالىشگاه ها و غىره آنقدر گسترده و عظىم هستند که هىچ فروشنده ىا پىمانکاری به تنهاىی و 
با اتکا به تولىدات کاالىی و ىا نىروی انسانی متخصص خوىش قادر به اجرای آن طرح ىا پروژه نمی باشد 
و ناچار است برای اجرای کامل تعهدات خود از همکاری تولىدکنندگان و پىمانکاران دىگر نىز استفاده 
برای اجرا و تکمىل  کارفرماىان )متقاضىان گشاىش اعتبارات اسنادی(  نماىد. از طرف دىگر معموالً 
پروژه های خود ماىل هستند کلىه مسئولىت های تهىه، تجهىز و مهندسی را به پىمانکار واحدی سپرده 
و با پىمانکاران و فروشندگان متعدد طرف نباشند. برای تحقق اهداف فوق معموالً ىک شرکت بزرگ 
بىن المللی پىشقدم شده و به عنوان پىمانکار اصلی مسئولىت انجام پروژه را به عهده می گىرد لىکن شرکت 
مذکور به نوبه خود با شرکت ها و پىمانکاران کوچکتر دىگر قرارداد خرىد کاال و خدمات امضا می کند 

تا در اجرا و تکمىل پروژه با او همکاری نماىند. 
اعتبار اسنادی پشت به پشت )اتکاىی( Back to Back L/C: اىن نوع اعتبار اسنادی 
متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذی نفع گشاىش می ىابد که خود به هر دلىلی 
قادر به تهىه و ارسال کاال نىست. به همىن جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشاىش ىافته است، 
اعتبار دىگری برای فروشنده دوم )ذی نفع دوم( که می تواند کاال را تهىه و ارسال کند، از طرف ذی نفع 

اول گشاىش می ىابد. 
گردان  اسنادی  اعتبار   :Revolving Documentary Credit گردان  اسنادی  اعتبار 
اعتباری است که مبلغ آن بدون نىاز به اصالحىه خاصی تجدىد می شود و می تواند براساس »زمان، مبلغ 

و ىا زمان ــ مبلغ توأماً« گردان باشد. 
از اىن اعتبار، زمانی استفاده می شود که به موجب قرارداد بىن خرىدار و فروشنده، قرار باشد 

ىک نوع کاال در اقساط و ىا دوره های زمانی مشخص به تناوب حمل گردد. 
تعهد بانک گشاىش کننده به اندازه مجموع اقساط تعىىن شده است نه فقط مبلغ قسط اول. 

اگر در شراىط اعتبار، قىد شده باشد که فروشنده می تواند از باقىمانده اقساط قبلی در اقساط بعدی 
هم استفاده نماىد به اعتبار اسنادی، گردان جمع شونده ىا جمعی )Cumulative Revolving( می گوىند. 
اعتبار اسنادی ضمانتی Standby Letter of Credit: اعتبار اسنادی ضمانتی نقش ىک 
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ضمانت نامه را دارد. در اىن اعتبار ذی نفع می تواند با ىک اظهار کتبی ساده مبنی بر اىنکه متقاضی اعتبار 
به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است از اعتبار استفاده نماىد؛ البته معموالً همراه با تقاضای مذکور 
مدارک دىگری مانند نسخه ای از سند حمل غىرقابل معامله و سىاهه نىز ارائه می گردد. اىن اعتبار در 
آمرىکا اىجاد و مرسوم شده است زىرا در اىن کشور بانک ها به موجب قانون از صدور ضمانت نامه منع 

شده اند و در واقع اعتبار ضمانتی جاىگزىن انواع ضمانت نامه است. 

 Finance )فاىنانس )تأمىن مالی بلندمدت
اخذ تسهىالت بلندمدت و مىان مدت از بانک ها جهت خرىد کارخانجات، ماشىن آالت تولىدی و 

انجام پروژه های بزرگ، فاىنانس نام دارد و بر 2 نوع است:
١ــ فاىنانس خارجی: استفاده از تسهىالت بلندمدت و مىان مدت بانک ها و مؤسسات خارجی
٢ــ فاىنانس داخلی: استفاده از تسهىالت بلندمدت و مىان مدت بانک ها و مؤسسات داخلی

Ref inance )رىفاىنانس )تأمىن مالی کوتاه مدت
بابت  اسنادی  اعتبارات  ىکساله، جهت گشاىش  بانکی حداکثر  بىن  اخذ تسهىالت کوتاه مدت 

واردات کاال را اصطالحاً رىفاىنانس گوىند. 
از  استفاده  با  اسنادی  اعتبارات  به گشاىش  اقدام  می توانند  و خدمات  کاال  واردکنندگان  کلىه 
خطوط اعتباری بىن بانکی نماىند. واردکننده اىرانی می تواند نسبت به خرىد کاال به صورت مدت دار 
اقدام نماىد و وجه کاالی وارداتی را با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعىىن شده در قرارداد 
که حداکثر ىک سال از تارىخ معامله اسناد خواهد بود، پرداخت نماىد. در حالی که فروشنده، وجه 
کاالی خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل از بانک کارگزار )بانکی که خط اعتباری 

داده است( درىافت می نماىد. 

 Buy Back بىع متقابل
ترتىباتی که تحت آن، فروشنده ماشىن آالت قبول می کند که بخشی از محصول تولىد شده را به 
عنوان بازپرداخت طلب خود از خرىدار بپذىرد و ىا بخشی از محصول تولىدشده را خرىداری نماىد. 
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Buy Back Agreement موافقت نامه بىع متقابل
موافقت نامه ای که بىن دو کشور منعقد می گردد و به موجب آن ىک کشور امکانات تولىد را 
در اختىار کشور دوم می گذارد به اىن شرط که تمام ىا بخشی از کاالی تولىد شده را خرىداری کند. 
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سؤاالت

1 ــ بازرگانی بىن المللی را توضىح دهىد. 
2ــ اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن را توضىح دهىد. 

٣ــ مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( را توضىح دهىد. 
٤ــ هرىک از اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز 2٠1٠( به شرح ذىل را 

تعرىف کنىد: 
EXW /  FCA /  CPT /  CIP /  DAT /  DAP /  DDP /  FAS /  FOB /  CFR /  CIF
٥ــ وظاىف اصلی فروشنده و خرىدار را در فروش بىن المللی کاال توضىح دهىد. 

٦ــ قرارداد حمل کاال را توضىح دهىد. 
٧ــ قرارداد بىمه باربری و انواع آن را نام ببرىد. 

٨ــ قرارداد بازرسی را توضىح دهىد. 
٩ــ اسناد حمل )Shipping Documents( را توضىح دهىد. 

1٠ــ انواع پرداخت وجه بىن المللی را نام برده و آنها را توضىح دهىد. 
11ــ فاىنانس را توضىح دهىد. 

12ــ رىفاىنانس را توضىح دهىد. 
1٣ــ بىع متقابل را توضىح دهىد. 

14 ــ توضىح دهىد که چرا استفاده از اختصارات بازرگانى بىن المللى ضرورت 
دارد؟
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