ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری

ﻧﺳﺧﮫ 1

ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر 1397 :

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری
ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﺑﺎدی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻدی در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد دو ﻧوع ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای وﺟود دارد:
ا -ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار آﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ اﻋم از اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑوده و ﻧوع ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای آﻧﮭﺎ در زﻣره ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی
اﻣوال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
-2ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار آﻧﮭﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺑوده و در ﮔروه ﺑﻧدی ﺑﯾﻣﮫ ای ﺟزء ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﮔردﻧد.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ واﺣد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺳﻌﯽ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ
ﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﯾن دو ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ ،ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﺑدﯾن ﻣﻧظور اﺑﺗدا ﺗﻌﺎرﯾف ،ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ،زﻣﺎن ﺷروع
و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ھرﯾﮏ از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻌدادی از ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﺑﺎدی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻدی در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد دو ﻧوع ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای وﺟود دارد:
ا-ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار آﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ اﻋم از اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑوده و ﻧوع ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای آﻧﮭﺎ در زﻣره ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی
اﻣوال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
-۲ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار آﻧﮭﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺑوده و در ﮔروه ﺑﻧدی ﺑﯾﻣﮫ ای ﺟزء ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﮔردﻧد.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺳﻌﯽ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﯾن دو ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ،ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑدﯾن ﻣﻧظور اﺑﺗدا ﺗﻌﺎرﯾف ،ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ،زﻣﺎن
ﺷروع و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ھرﯾﮏ از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
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ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻌدادی از ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ و ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در آن:
ﻗرار دادن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ ﺟﮭت ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﮐﮫ ﻣﺑداء و ﻣﻘﺻد ﺣﻣل آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آن را ﺗﮭﯾﮫ و ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش آن ﺷﺎﻣل ﺧطرات اﺻﻠﯽ و ﺧطرات
اﺿﺎﻓﯽ )ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻟﯾﺳت اﯾن ﺧطرات ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﻟف -ﺧطرات اﺻﻠﯽ
آﺗش ﺳوزی و ﺣﺎدﺛﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎدف ،ﺗﺻﺎدم ،واژﮔون ﺷدن و ﺳﻘوط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.
ب -ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ:
اﯾن ﺧطرات ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺑﮫ ﺧطرات اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود و راﯾﺞ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -۱ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
 -۲ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری
 -۳ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﭘرﺗﺎب ﺷدن ﮐﺎﻻ از روی وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل
 -۴ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آﺑدﯾدﮔﯽ
 -۵ﺧطر ﻏرق ﮐﺎﻻ در ﺣﻣل درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾن ﺑﻧﺎدر و ﺟزاﯾر اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ھرﭼﮫ ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد.

ﺷروع و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ:
اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ روی وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑرای آﻏﺎز ﺣﻣل ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود ﺷروع و ھﺷت روز ﭘس از رﺳﯾدن ﮐﺎﻻ ﺑﮫ
اﻧﺑﺎر ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻣﻘﺻد وﯾﺎ ﺗﺣوﯾل آن ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده ﮐﺎﻻ)ھرﮐدام زودﺗر ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت(ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻋﻠﯾرﻏم ﻣدت اﺷﺎره ﺷده ،در
اﻏﻠب ﻣوارد ﮐﺎﻻ ﭘس از ﺣﻣل و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﺷده و ﻣدت ھﺷت روز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن رﺳﯾدن ﮐﺎﻻ ﺑﮫ اﻧﺑﺎر ﺷرﮐت ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺗﺎ ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت.

ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ:
 -۱ﮐﺳری ﮐﺎﻻ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﺳری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ” ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ،ﺣﺎدث ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -۲ﺗﻘﻠﯾل ﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﻗص ﺷدن دﺳت ﯾﺎ ﺟﻔت
 -۳ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﺑرﭼﺳب روی آن ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻ ﻧﯾز ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺑﺎﺷد.
 -۴ﮐﺳر وزن ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﺗﻌﺎرف ﮐﺎﻻ
 -۵ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ،ﺷورش ،اﻋﺗﺻﺎب و ﯾﺎ ﺗﮭﺎﺟم
 -۶ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺟﺎرھﺎی ھﺳﺗﮫ ای
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 -۷ﺧﺳﺎرت ھﺎی وارده ﺑﮫ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺣﯾن ﮔرﯾز از ﺗﻌﻘﯾب ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻋﻣل ﮔرﯾز ﺗوﺳط ﻣﺗﺻرﻓﯾن ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۸ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ﻋﺎدی و ﻣﺗﻌﺎرف وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ
 -۹ﺧودﺳوزی ﮐﺎﻻ
 -۱۰ﺑرﺧورد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻓﺗﺎدن ﺑﺎر از روی وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل) .ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ
ﯾﺎ اﻓﺗﺎدن ﺑﺎر از روی وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﭘوﺷشﺧواھد ﺑود(.

ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﻓوق ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﺳﺎرات دﯾﮕری را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎﻻ و ﻧﺣوه ﺣﻣل از ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در آن:
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﮭت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ
ﻗرار دادن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آن را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در اﯾن ﻧوع
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

–

ﺗﺻﺎدف و واژﮔوﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﯾﺎ ﺑرﺧورد ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﯾﯽ ﺛﺎﺑت .

–

ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی وارد ﺑﮫ ﮐﺎﻻ در اﺛر ﭘرﺗﺎب ﺷدن از روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.

–

آﺗش ﺳوزی ،ﺻﺎﻋﻘﮫ و اﻧﻔﺟﺎر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.

–

ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ .

در اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗﺎ ﺑﯾﺳت درﺻد ﺗﻌﮭدات ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺟﺑران ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾر ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود:
 -۱ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻻزم و ﻣﺗﻌﺎرف ﺟﮭت ﻧﺟﺎت ﮐﺎﻻ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﺳﺎرت ﭘس از وﻗوعﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺟﺑران زﯾﺎن آن در ﺗﻌﮭد
ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺑﺎﺷد
۲ـ ھزﯾﻧﮫ دادرﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻌﺎرف در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧطرات ﺑﯾﻣﮫ ﺷده درﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد .
ﺷروع و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل :
ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗﺣت اﯾن ﻗرارداد ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻ در ﻣﺑدأ ،آﻏﺎز و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷروع ﺗﺧﻠﯾﮫدر ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل:
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋواﻣل زﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺣﻣل واردآﻣده ﺑﺎﺷد در ﺗﻌﮭد ﺑﯾﻣﮫﮔر ﻧﯾﺳت:
۱ـ۴ـ ﺟﻌل اﺳﻧﺎد و ﺧﯾﺎﻧت در اﻣﺎﻧت و ھرﻧوع ﻋﻣل ﻋﻣد ﯾﺎ ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار )ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮐﻧﺎن وﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی( ،راﻧﻧده و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ راﻧﻧده
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.
۲ـ۴ـ ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾل ،طوﻓﺎن ،زﻟزﻟﮫ ،آﺗﺷﻔﺷﺎن.
۳ـ۴ـ ﺟﻧﮓ ،ﺷورش ،اﻋﺗﺻﺎب ،ﺑﻠوا ،ﺿﺑط و ﻣﺻﺎدره .
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۴ـ۴ـ ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت رادﯾواﮐﺗﯾو و ﻓﻌلواﻧﻔﻌﺎﻻت ھﺳﺗﮫای .
۵ـ۴ـ ﻋﯾب ذاﺗﯽ و ﯾﺎ ﺧودﺳوزی ﮐﺎﻻھﺎ .
۶ـ۴ـ ھرﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎرت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻋدماﻟﻧﻔﻊ و ﮐﺎھش ارزش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار.
۷ـ۴ـ ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﯾرﻣﺟﺎز .
۸ـ۴ـ ﺧﺳﺎرت ھﻧﮕﺎم ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری .
۹ـ۴ـ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت راﻧﻧده ﺑرای راﻧﻧدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮔواھﯽﻧﺎﻣﮫ .
۱۰ـ۴ـ رﯾزش ،روﻧدﮔﯽ ،آﺑدﯾدﮔﯽ ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺣﻘق ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد .
۱۱ـ۴ـ ﮐﺎھش طﺑﯾﻌﯽ وزن ﻣﺣﻣوﻟﮫ .
۱۲ـ۴ـ ﺳرﻗت ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺣﻣوﻟﮫ و ﯾﺎ ھرﻧوع ﺳرﻗت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯾﺎﻧت در اﻣﺎﻧت .
۱۳ـ۴ـ ﻓﻘدان ﮐﺎﻻ .
۱۴ـ۴ـ ﺗﻐﯾﯾر وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺟز ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر .
۱۵ـ۴ـ ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ ﻋﻼﻣت و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻻ.

ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری و آﺑدﯾدﮔﯽ ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﭘوﺷشﺧواھد ﺑود.

ﻣزﯾت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ:
در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺻﺎﺣب ﮐﺎﻻ اﺳت .اﻣﺎ در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﺣب ﮐﺎﻻ ﺑوده و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ در ﺻورت وﻗوع ﺧﺳﺎرت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﯾﺗواﻧد ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺟﮭت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت وارده اﻋﻣﺎل ﮐﻧد اﻣﺎ در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل وﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑطور ﻣﻌﻣول ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻟﺣﺎظ ﻧﻣﯾﺷود اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت درﻣورد ﻣﺳﺑب ﺣﺎدﺛﮫ)ﻣﺎﻧﻧد راﻧﻧده( اﯾن ﺣق اﻋﻣﺎل ﮔردد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﻗرارداد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﯾن ﻧوع ﻗراردادھﺎ ﻣذاﮐرات رو
در رو ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣوﺛر در اﺟرای ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻔﺎد ﻗرارداد و ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر وﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﻗراردادھﺎی ﺑﯾﻣﮫ
ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ در اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ
ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣراﺟﻌﮫ و ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﯾز ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ اﺑﺗدا از ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺧود )ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدی
ﺣﻣل و ﻧﻘل( درﺧواﺳت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی دﺳﺗرﺳﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧود را در ﻣواﻗﻊ وﻗوع
ﺧﺳﺎرت ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ اھم آن ﻋﺑﺎرﺗﺳت از:

-۱ﻋدم ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
 -۲ﻋدم ارﺳﺎل ﻟﯾﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺣﻣل ﺷده در ﻣﮭﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل،
ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﮔردد ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻓوق ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
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-۳ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﻣﻧدرج در ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل از طرف ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم
اﺣراز ﺗﻌﮭدات در ﻣورد ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت از طرف ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺳﺋوﻟﯾت.

-۴ﻋدم اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب رﯾﺳﮏ ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ در ﻗراردادھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺗﺣداﻻﺷﮑل
ﺑودن اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗدوﯾن ﺷراﯾط آن از طرف ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری
داﺧﻠﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﭘوﺷش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ )آﺗش ﺳوزی و ﺣﺎدﺛﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎدف ،ﺗﺻﺎدم،
واژﮔون ﺷدن و ﺳﻘوط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ( ،ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ )ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری ،ﭘرﺗﺎب
ﺷدن ﮐﺎﻻ از روی وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ،آﺑدﯾدﮔﯽ و …( ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﻣواﻓﻘت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
-۵ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن اﻧﮕﯾزه ﭘﯾﮕﯾری ﺧﺳﺎرت از ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل و ﻧﻘل از طرف ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑدﻟﯾل ﻧﺑود ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺳﺎرت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ ﺟﮭت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺳﺎرت از طرﯾق ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﺑدﻟﯾل دارا ﺑودن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺳﺗﻘﯾم دارای اﻧﮕﯾزه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری ﺧﺳﺎرت ھﺳﺗﻧد.
 -۶در ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آﻧﮑﮫ ﭘس از ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن از ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل
و ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ آﻧﮭﺎ وﺟود دارد رﻏﺑت ﺑﯾﺷﺗری در ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود و ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺳﺎرت ﻧﯾز در زﻣﺎن
ﮐوﺗﺎھﺗری اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﺧﺻوﺻﺎ” آﻧﮑﮫ ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت وﺟود واﺳطﮫ ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ و ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت.

ﺟﻣﻊ آوری  :ﺑﺎرﺑری ﺗﮭران ﺳﯽ ﺗﯽ
http://www.tehrancityco.ir

5
http://www.tehrancityco.ir

ﺑﺎرﺑری ﺗﮭران ﺳﯽ ﺗﯽ

