
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 

 

  

 

 

 

رت    فیمحصککوو ت      متینامشکک ب بودق ق  ،ینگیمانند کمبود نقد  یاگر با مشککت  

 .دیدار   از ین یمال  یساز   ستمیشما به س   د،یبه رت هست

 شامل سه ب ش است: یمال  یساز   ستمیس 

 یگذار   متیق

 فی   

 حساب  هی سو

 ی مال   ی ساز   ستم یس 

  یم  حریریه اقیانوس آبی 

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 ی مال   ی ساز   ستم ی س   ی اجزا 

 ی گذار مت یق

از    یار یاسکککت. بسککک  یگذار   متیب ش ق ،یمال  یسکککاز   سکککتمیسککک  یاز ب ش ها یتی

محصوو را به    کیجواب دادق به پرسنلشاق هستند که   ریدر طوو رتز درگ  راقیمد

  ی جواب دادق برا  لیرا به دل  یادیزماق ز   ریت مد  م؟یبده  متیچقدر ق  یف ق مشکتر

 دهد. یاز دست م  یبه مشتر  یده  متیق

  ،یا  قهیسککل  یده  متیق  لیبه دل  یمشککتر  یتیمانند نارضککا  یکار مشککت ج جانب  نیا

 را به همراه دارد.  رتیت ن  ریا  ف تقت مد

 ف یدر     ی مال  یساز ستمیس

.به  دیریدر نظر بگ  دیپارامتر ها را با  یتسکری ،یمال  یسکاز   سکتمیسک  فیقسکمت      در 

  یبرخوردار م  فی  شککما از    اقیاز مشککتر  کیکه کدام   دیعنواق مثاو مشکک ب کن

شکود.   یم  فیکرد شکامل چقدر      دیخر یمحصکوو شکما را نقد  یاگر مشکتر  ایشکوند.  

چقکدر    نییبکا  ت پکا  دیکخربکا حمم    اقیکمشککککتر  یبرا  فیککه   کاتج      دیکمشکککک ب کن

 است.

  ی ت برا  دیده یم  فی     زندیمحصکوو چانه م  متیق  یکه برا  یمثاو به کسک  یبرا  اگر

  ن یدر ا  یسکاز   سکتمیشکما به سک  د،یشکو  یقائل نم  فیکند      ینم  یکه چانه زن  یکسک

 .دیدار   از یب ش ن

 حساب هی سو

  تاق یها  یمشکتر  ایآ  د؟یمشک ب کرده ا  یسکاختار  چیخود ه  اقیمشکتر  یابیارز   یبرا  ایآ

آنها    یاسککاس اعتبار سککنم  ر؟یخ  ایشککوند   یم  یمحصککوو اعتبار سککنم  لیقبل از  حو

  ک یصرفا با    ای  دیریگ  یم  یت استع م بانت  دیریگ یصرفا با بانک  ماس م  ایآ  ست؟یچ
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شکما    یمشک ب اسکت که مشکتر  ایآ  د؟یریگیخود را م  یسکامانه اسکتع م چک مشکتر

 پرداخت کند؟  یطیبا چه شرا  دیبا

.  دیدار   از ین  یمال  یسکاز   سکتمیشکما به سک  دیندار   یسکوا ج جواب مشک صک  یبرا  اگر

شکده که    یسکاز   سکتمیحسکاب شکما سک  هیکه ب ش  سکو  دییبگو  دی وان یم  یدرصکور 

پرداخت   یت زماق پرداخت ت نحوه    دیداشککته باشکک  یمشککتر  یابیارز   یبرا  یسککتمیسکک

 مش ب شده باشد.  قایدق  انتاقیمشتر

شکککده    یهمه انها آماده ت دسکککته بند  ایاسکککت؟ آ  یبه چه شکککتل  تاقیمال  یقردادها

به صکورج    تاقیشکود؟ اگر امور بانت  یم  را به چه شکتل انمام  تاقیهسکتند؟ امور بانت

  یمال  یسکاز   سکتمیبه سک  از ین  د،یندار   یمشک صک  ویسکنار  چیت ه  دیده  یانمام م  یسکنت

 .دیحساب دار   هیدر ب ش  سو

صکورج اسکت که مشک ب شکود در چه بانک    نیبه ا  یدر قسکمت بانت  یسکاز   سکتمیسک

انمام شکود ت    یبه چه شکتل  یبانت  نیت نقل ت انتقاو ب  دیحسکاب داشکته باشک  دیبا  ییها

 انمام شود.  ی وسط چه کس  دیبا  یمش ب است که  عهداج بانت  قایدق
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