بسته رایگان سواالت آزمون

مشخصات بسته کامل:

اخذ پروانه کارگزاری گمرکی

• شامل اصل سواالت ادوار گذشته
• شامل جزوات آموزشی
• دارای پاسخنامه

شامل اصل سواالت آزمون برگزار شده

• با قابلیت پرینت

ادوار گذشته

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه

و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

www.iranarze.ir

سواالت آزمون دوره چهارم

کارگزاری گمرکی
 -1کدامیک از شاخصهای ذیل از عمده ترین شاخصهای حمل ترکیبی دریایی -هوایی نیست؟ ()www.iranarze.ir
 )1برنامه منظم پروازی و اجاره دربستی
 )2موقعیت مکانی مرکز
 )3زمان حمل یا ترانزیت
 )4ظرفیت کشتی و هواپیما
پاسخ صحیح :گزینه 4

 -2دوبه ها در کدام مسیر تردد میکنند؟ ()www.iranarze.ir
 )1در آبراه های داخلی و کنار رودخانه ها
 )2در ابراه های آزاد و کنار بنادر
 )3در ابراه های داخلی و دریاچه های بسته
 )4در اقیانوسها و دریا های آزاد
پاسخ صحیح :گزینه 1

 -3اصل مسئولیت شبکه ای چه زمان برای یک بار فرابر مصداق پیدا میکند؟ ()www.iranarze.ir
 )1زمانی که از خدمات کریر ها استفاده کرده و مسئولیت ها بین فرواردر و کریر تقسیم میشود
 )2زمانی که از خدمات مجریان گوناگون استفاده میکند ولی مسئول نهایی خود بارفرابر است
 )3زمانی که از شبکه همکاری نمایندگان خود جهت حمل و نقل بهره میجوید
 )4زمانی که خود مبادر ت به حمل و نقل نموده و توسط نمایندگان خود کاال را به مقصد تحویل میدهد
پاسخ صحیح :گزینه 2

 -4کدام گزینه در مورد متصدی حمل چند شیوه ای صحیح است؟ ()www.iranarze.ir
 )1شخصی است که خود و یا توسط کسی که به نمایندگی از طرف او عمل میکند یک قرارداد حمل چند شیوه ای را امضا میکند و در
سمت کارفرما عمل میکند
 )2به عنوان کارگزار یا بنمایندگی از فرستنده و یا از طرف حمل کنندگان که در عملیات حمل چند شیوه ای ذیمدخل هستند عمل
میکند

برای خرید بسته کامل سواالت آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی ،اینجا کلیک نمایید.
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 )3مسئولیت اجرای قرارداد حمل چند شیوه ای بین المللی را به مجری اصلی یا کارفرما انتقال می دهد
 )4همه موارد
پاسخ صحیح :گزینه 1

 -5حمل کننده چند وجهی یا )www.iranarze.ir( ................................... MTO
 )1مجری است نه متصدی
 )2متصدی است نه مجری
 )3حمل کننده اصلی است نه ثانویه
 )4جز حمل کنندگان ثانویه است نه اصلی
پاسخ صحیح :گزینه 2

 -6زمانی بارفرابر را  MTOنامند که )www.iranarze.ir( ...................................
 )1در نقش کارگزار مسئولیت تصدی حمل را پذیرفته و سند حمل مرکب را صادر میکند
 )2در نقش کارگزار مسئولیت تصدی حمل را میپذیرد
 )3در نقش کارگزار فرستنده با حمل کنندگان چند وجهی قرارداد حمل را امضا میکند
 )4هیچکدام
پاسخ صحیح :گزینه 2

 -7شرح وظایف ،مسئولیت ها و حقوق متصدی حمل چند شیوه ای در چه کنوانسیونی تنظیم و تدوین گردیده؟
FIATA )1

UNCTAD )2

MTC )3

 )4هر سه مورد

پاسخ صحیح :گزینه 3

 -8کدام گزینه شرح درستی از  NVOCCرا بیان میکند)www.iranarze.ir( .
 )1بار فرابری که خود وسیله حمل نداسته ولی از حمل کنندگان و خطوط کشتیرانی بهره میجوید
 )2محموالت گروپاژ و تلفیقی را بطور منظم و طبق برنامه زمانی انجام میدهد
 )3بار فرابری است که اسناد حمل چند وجهی را منظم و طبق برنامه زمانی صادر میکند
 )4محموالت خطوط کشتیرانی که صاحب وسیله نقلیه هستند را طبق برنامه منظم ارسال میکند
پاسخ صحیح :گزینه 2

 -9در اجرلی عملیات  MTOیا  NVOCCبطور مطلوب ،گزینش حمل کننده مناسب تابع کدام شرط نمیباشد؟
 )1سرویس مستقیم ( بالواسطه)

 )2داشتن سرویس منظم و حرکت برنامه ای

برای خرید بسته کامل سواالت آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی ،اینجا کلیک نمایید.
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 )3داشتن سرویس و امکانات وسیع کانتینری

 )4زمان ترانزیت (گذربردی) کوتاه

پاسخ صحیح :گزینه 3

 -10کدام یک از موارد ذیل در مورد حد اکثر مسئولیت مالی متصدیان حمل و نقل صحیح نمی باشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1کنوانسیون حمل چند شیوه ای برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاال  2/85اس دی ار یا  950اس دی ار برای هر بسته
 )2کنوانسیون حمل هوایی ورشو  17اس دی ار برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاال
 )3مقررات هامبورگ  2/5اس دی ار برای هر کیلوگرم وزن ناخالص یا حد اکثر  835اس دی ار برای هر بسته هر کدام بیشتر باشد
 )4کنوانسیون حمل ریلی کاال یا  CIMبرابر  17اس دی آر برای هر کیلوگرم
پاسخ صحیح :گزینه 1

 -11اجازه کنترل نشر و توزیع اسناد حمل فیاتا مسئولیت کدام یک از سازمانهای ذیل است؟ ()www.iranarze.ir
 )1منحصر به اتاق بازرگانی بین المللی است
 )2منحصر به انجمن های ملی و بارفرابری عضو فیاتا است
 )3منحصر به سازمان فیاتا است
 )4منحصر به اتاق بازرگانی و انجمن های ملی و بارفرابری عضو فیاتا است
پاسخ صحیح :گزینه 2

 -12ظهر سند  FCRحاوی کدام شرط از شروط ذیل است؟ ()www.iranarze.ir
 )1شرایط عمومی سازمان فیاتا است که به صادر کنندگان داده شده
 )2شرایط عمومی اتاق بازرگانی و سازمان فیاتا است
 )3شرایط عمومی بارفرابرانی کشوری است که آن را منتشر نموده
 )4شرایط عمومی بار فرابران عضو فیاتا است که انجمن در اختیار آنان گذاشته
پاسخ صحیح :گزینه 3

 -13کدام گزینه مصداق صحیح از مسئولیت بارفرابر با صدور سند  FCRرا نشان میدهد)www.iranarze.ir( .
 )1تصدی بارفرابر در سمت کارکیا که قبول و ارسال و تحویل کاال را به نمایندگی از طرف مشتری بعهده میگیرئ بدون انکه مسئولیت
دیگر حمل کنندگان و یا عوامل اجرایی را بپذیرد
 )2تصدی بارفرابر در سمت کارگزار که وظیفه قبول و ارسال و تحویل کاال را به نمایندگی از طرف مشتری بعهده میگیرد بدون انکه
مسئولیت حمل کننده و یا عوامل اجرایی دیگر را بپذیرد
 )3هیچکدام
 )4هر دو مورد
پاسخ صحیح :گزینه 2
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ایران عرضه مرجع نمونه
مشخصات بسته کامل:

سواالت آزمون های استخدامی

• شامل اصل سواالت ادوار گذشته
• شامل جزوات آموزشی
• دارای پاسخنامه

برای دانلود بسته کامل سواالت آزمون اخذ پروانه

• با قابلیت پرینت

کارگزاری گمرکی اینجا کلیک نمایید.

•

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

www.iranarze.ir

