


 وب٘تيٙش

   .حُٕ ٚ٘مُ اسصاٖ ، ٔغٕئٗ ٚايٕٗ وبال سا ٔيتٛاٖ ٘بْ ثشد اص ٚيظٌي ٞبي حُٕ ٚ٘مُ وب٘تيٙشي ،

ٚ٘مُ يه تّٛيضيٖٛ اص وشٜ خٙٛثي تب وپٟٙبي  ثمَٛ يىي اص ٔذيشاٖ ثضسٌتشيٗ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ٘مُ وب٘تيٙشي د٘يب، ٞضيٙٝ حُٕ

آيب تب  .دالس اػت 15حُٕ ٚ٘مُ ٕٞبٖ تّٛيضيٖٛ اص ثٙذس تب ٔشوض فشٚؽ دس وپٟٙبي ٕٞبٖ  دالس اػت دسحبِيىٝ ٞضيٙٝ 15حذٚد 

وبٔپيٛتش خّٛي ؿٕب ثٝ چٝ ليٕتي ثٝ دػت ؿٕب ٔيشػيذ؟ آٔبسٞب  ثٝ حبَ فىش وشدٜ ايذ اٌش پذيذٜ اي ثٝ ٘بْ وب٘تيٙش ٘جٛد ٕٞيٗ

تٗ آٖ ػٟٓ حُٕ  400.000.000ٔيّيبسد تٗ ثٛدٜ اػت وٝ  7حذٚد  1384تدبست دسيبيي خٟب٘ي دسػبَ  ٘ـبٖ ٔيذٞذ حدٓ

تٗ ثشػذ، آ٘چٝ وٝ ٔؼّٓ اػت دسعَٛ  520.000.000ثٝ  2010ٚپيؾ ثيٙي ٔيـٛد ايٗ سلٓ تب ػبَ  ٚ٘مُ وب٘تيٙش ثٛدٜ اػت

 .ٌزاؿتٝ اػت وب٘تيٙش دسخٟبٖ ٌزؿتٝ اػت حُٕ ٚ٘مُ وب٘تيٙشي ٔشاحُ ٔختّف صيش سا پـت ػش ػبِي وٝ اص تِٛذ 52

   

ػٕٛٔي وٝ ٔٙدش ثٝ ايٕٙي ثيـتش  وـتي ٞبي حُٕ وبالٞبي خبيٍضيٗ ؿذٖ وـتي ٞبي وب٘تيٙشي ثٝ خبي : ٔشحّة اَٚ

   . ٚوبٞؾ تؼشفة ثيٕٝ وبال ٌشديذ ٚخٌّٛيشي اص كذٔٝ ديذٖ

   

وبٞؾ ٞضيٙٝ حُٕ ٚ٘مُ وب٘تيٙش ثٝ دِيُ افضايؾ ظشفيت حُٕ وـتي ٞبي وب٘تيٙش ثش ٚ ٘يض افضايؾ ػشػت آٟ٘ب  : ٔشحّة دْٚ

 . ثٛد

   

دس حُٕ ٚ٘مُ دسيبيي د٘يب فؼبَ ٞؼتٙذ ِٚي  TEU 9000 ت ثيؾ اصاٌش چٝ أشٚصٜ وـتي ٞبي وب٘تيٙش ثش پب ٘ب ٔبوغ ثب ظشفي

ٚ  پغ اص وـتي ٞبي پب٘ب ٔبوغ ثضٚدي وـتي ٞبيي ثب ظشفيت ثيـتشي ثٙبْ ػٛئض ٔبوغ ٌضاسؽ ٞب حىبيت اص آٖ داسد وٝ

ٚ  5/14ثخٛس ثب آ TEU 12500 ثش ثب ظشفيت ٔبالٌب ٔبوغ ٚاسد حُٕ ٚ٘مُ دسيبيي وب٘تيٙشي خٛاٞٙذ ؿذ. وـتي ٞبي وب٘تيٙش

ظشفيت  ثٛد اص وب٘بَ ػٛئض ػجٛس وٙٙذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ آ٘بٖ سا ػٛئض ٔبوغ ٘بٔيذٜ ا٘ذ ٔتش وٝ لبدس خٛاٞٙذ 50ػشم ثيؾ اص 

 TEU اػدبة اٍ٘يض تش وـتي ٞبيي ثب ظشفيت ِٚي % خٛاٞذ ثٛد ،30ػٛئض ٔبوغ ثٝ ٘ؼجت پب٘ب ٔبوغ ٞبي ٔٛخٛد ثيؾ اص 

ثٝ آٟ٘ب  ٔتش لبدس ٔي ثبؿذ اص تٍٙٝ ٔبالٌب ثٍزس٘ذ ٚ اكغالحبً 21ٚثب آثخٛسي دسحذٚد  ٛدٜٔي ثبؿٙذ وٝ دسحبَ ػبخت ث 18000

 . ظشفيتي حذٚد دٚ ثشاثش ثشخٛسداس ٔي ثبؿٙذ ٔبالٌب ٔبوغ ٌٛيٙذ،ٔبال ٌب ٔبوغ ٞب دس ٔمبيؼٝ ثب پب٘ب ٔبوغ ٞب اص

   

سخبئي ثٙذسػجبع ثؼٙٛاٖ ثٙبدس تخّيٝ ٚثبسٌيشي  يذدسٔٙغمٝ اي وٝ ٔب ص٘ذٌي ٔي وٙيٓ ثٙبدس خجُ ػّي ٚ سؿيذ دس أبسات ٚ ؿٟ

ٔيّيٖٛ ٞب وب٘تيٙش  ٘ضديه ثٝ 2005ثٙذس پش تشافيه أبست يؼٙي خجُ ػّي ٚ سؿيذ تب پبيبٖ ػبَ  وب٘تيٙشي ثٝ ؿٕبس ٔيشٚ٘ذ ، دٚ

كؼٛد وشدٜ  65اص ِحبػ وب٘تيٙشي ظشف چٙذ ػبَ ٌزؿتٝ ثٝ سدٜ  خٟبٖ 94تخّيٝ وشدٜ ا٘ذ. ثٙذس ؿٟيذ سخبئي ايشاٖ اص سدٜ 

 ٔيّيٖٛ ثٝ TEU 5/1 اص ػبَ آيٙذٜ اخشاء خٛاٞذؿذ ظشفيت وب٘تيٙشي آٖ 3-5عشح تٛػؼة ايٗ ثٙذس وٝ ثيٗ  اػت وٝ ثبتٛخٝ ثٝ

TEU 5/5  وبالٞبي وب٘تيٙشي ايشاٖ ٚاسد ثٙبدس أبسات ٔي ؿذٚتٟٙب چيضي حذٚد  اص  %70خٛاٞذ سػيذ دسػبِٟبي ٌزؿتٝ حذٚد

اخيش دس ثٙبدس وـٛس ٚ ثٛيظٜ ثٙذس ؿٟيذ  خٛؿجختب٘ٝ ثب تالؽ ٞبيي وٝ دسچٙذػبَ ايشاٖ ٔيٍشديذ ،ٔؼتميٕبً ٚاسد ثٙبدس  30%

 اص وبالٞبي وب٘تيٙشي وـٛس اص عشيك خجُ ػّي أبسات ٚپغ اص ثبسٌيشي ٔدذد %30 سخبئي ا٘دبْ ؿذٜ اػت دسحبَ حبضش تٟٙب

% وبالٞبي 70ٔب ؿبٞذآٖ ٞؼتيٓ وٝ ثيؾ اص  ، سثٙبدس وـٛسٚاسد ثٙبدس وـٛس ٔي ؿٛد، ثٝ ػجبست ديٍش ثب تٛػؼٝ خغٛط اليٙشي د



وـٛس دس  أيذ اػت ثبتٛخٝ ثٝ لشاس ٌشفتٗ ثٙبدس ايشاٖ ثٛيظٜ ثٙذس ؿٟيذ سخبئي ٔيٍشدد ، ٔؼتميٕبً ٚاسد وب٘تيٙشي وـٛس ،

ٔب  ايشاٖ ، غشة ٕٚٞچٙيٗ ٔٛلؼيت طئٛ پّتيىي ثٝ ؿشق ٚوشيذٚس خٙٛة –ٔؼيشٞبي اكّي تشا٘ضيتي اص خّٕٝ وشيذٚس ؿٕبَ 

 تخّيٝ ٚثبسٌيشي وبالٞبي وب٘تيٙشي دس ثٙبدس وـٛس ثبؿيٓ ؿبٞذ افضايؾ چـٍٕيش ػّٕيبت

   

  آؿٙبيي ثب ايٙىٝ حُٕ ثب وب٘تيٙش داساي چٝ ٔضايبيي ٔي ثبؿذ ٚ ؿٙبخت ا٘ٛاع ٔختّف آٖ *

  آؿٙبيي ثب ؿيٜٛ ٞبي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي دس وب٘تيٙش *

  حُٕ دس حُٕ وبال ثب وب٘تيٙش آؿٙبيي ثب ا٘ٛاع وـتي ٞبي ٔخلٛف *

  آؿٙبيي ثب خؼبست ٚاسدٜ ثٝ وب٘تيٙش *

  آؿٙبيي ثب تشٔيٙبِٟبي وب٘تيٙش دس ٔجبدي ٚسٚدي ايشاٖ *

    

  آؿٙبيي ثب ايٙىٝ حُٕ ثب وب٘تيٙش داساي چٝ ٔضايبيي ٔي ثبؿذ ٚ ؿٙبخت ا٘ٛاع ٔختّف آٖ

   

تٕبْ ػؼي ٚ وٛؿؾ خٛد سا ثىبس ثش٘ذ تب  پيـشفت تىِٙٛٛطي دس صٔيٙٝ حُٕ ٚ ٘مُ ثبػث ٌشديذٜ تب ٔتلذيبٖ حُٕ ٚ ٘مُ

وبال  ثشػذ.يىي اص ايٗ پذيذٜ ٞب وٝ ثبػث تؼٟيُ حُٕ ٚ ٘مُ ثيٗ إِّّي ٔي ٌشدد حُٕ ٔحٕٛالت ػشيؼتش ٚ ػبِٕتش ثٝ ٔملذ

سايح ٌشديذ.اكٛال وب٘تيٙشٞبي اػتب٘ذاسد اص           اػت.اكٛال اػتفبدٜ اص وب٘تيٙش اص اٚاػظ دٞٝ(Container )ثٛػيّٝ وب٘تيٙش

٘مُ ٚ ثؼتٝ ثٙذي  حُٕ ٚ ٘مُ ٌشديذٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت ٚ ثبػث ؿذ تب ٞضيٙٝ ٞبي حُٕ ٚ ػبَ ثٝ ثؼذ ٚاسد ثبصاس

 .وبٞؾ پيذا وٙذ

   

 حُٕ ثب وب٘تيٙش ٔضايبي

  

  ثيٕٝ ٔٛسد ػشلت يب ؿذٖ خشاة   وبٞؾ خؼبست ٘بؿي اص ؿىؼتٍي  

  ثيٕٝ ٔٛسد وبالي ثبسٌيشي ٚ تخّيٝ   وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي ثؼتٝ ثٙذي   

  حُٕ يىدبي ٔٛسد ثيٕٝ دس وب٘تيٙش ثب تٛخٝ ثٝ ظشفيت آٖ  

   (Door to Door) ٔيؼبصدحُٕ ثب وب٘تيٙش أىبٖ تحٛيُ وبال سا اص ٔحُ تِٛيذ ثٝ ٔلشف ٕٔىٗ   

  .حُٕ ثب وب٘تيٙش ػشػت وبس ثبس ٌيشي ٚ تخّيٝ سا افضايؾ ٔي دٞذ  

  ٔضايبي يىپبسچٝ ػبصي وبال دس حُٕ ثب وب٘تيٙش



  حزف خبثدبيي ػٙتي وبال اص ػيؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ  

  حذاوثش ثٟشٜ ٌيشي اص فضبي ٔفيذ ٚػبيُ حُٕ  

  ثبسٌيشي ٚ تخّيٝتؼٟيُ دس آٔبدٜ ػبصي وـتي ثشاي ػّٕيبت   

  دس ٚػيّٝ حُٕ (Over storage)ٕٔب٘ؼت اص ثبسٌيشي اضبفي  

  ايدبد ايٕٙي ٚ تؼبدَ ثٟتش ٚ ػشيؼتش دس وـتي  

 .وبٞؾ ٔجبدِٝ اػٙبد ٔشثٛط ثٝ وبال وٝ ثبػث ٚلفٝ ٚ ٔؼغّي دس ػّٕيبت ثبسٌيشي ٚ تخّيٝ ٔي ٌشدد  

   

خٟت ٔجزَٚ ٔي داسد وٝ ثتٛا٘ذ اص ػشٔبيٝ ٌزاسي  ٟب ٚ ٔؼبػي سا ثذيٗاكٛال ػيؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ثيٗ إِّّي وّيٝ ايٗ وٛؿـ 

  .ثٟتشيٗ ثٟشٜ ثشداسي سا ثٕٙبيذ ٞبي ا٘دبْ ؿذٜ دس ايٗ ػيؼتٓ

وب٘تيٙش دس ٚالغ ٕٞبٖ ا٘مالة تىٙٛ ِٛطيىي دس كٙؼت  ثؼيبسي اص وبسؿٙبػبٖ ػيؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ثشايٗ ػميذٜ ا٘ذ وٝ پيذايؾ

آٖ ٞٙٛص ادأٝ داسدٚ  تٛػؼٝ   شم وٙيٓ حُٕ وبال ثٛػيّٝ وب٘تيٙش اتفبق افتبدٜ ٚ تٕبْ ؿذٜ ثبؿذ ف اٌش»حُٕ ٚ ٘مُ ثٛدٜ اػت.

 ٞبي وبال تٛاصٖ دس تغييش   خٛاٞذ وشد ٚ ٔؼيش ٞبي خبيٍضيٙي  دس دٞٝ آيٙذٜ ثب ػشػت صيبدتشي ؿىُ تىٕيّي خٛد سا عي

ٔبيٝ ٌزاسي ايٗ ػيؼتٓ سا  خّٕٝ ػٛأّي اػت وٝ سيؼه ػش٘ٛع تىٙٛ ِٛطي ٚ ػّٕيبت ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسي اص  ٚ كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ

وشد وٝ چٙذ دسكذ اص ٔجبدالت ثيٗ إِّّي ايشاٖ سا وبالٞبي لبثُ حُٕ  ثبال ٔي ثشد.دس ٔٛسد وـٛس خٛدٔبٖ ٘خؼت ثبيذ ثشسػي

داسد؟ خبِت اػت ثذا٘يٓ  ايٗ دسكذ اص ٔجبدالت وب٘تيٙش تـىيُ ٔي دٞذ ٚ ػٟٓ فؼّي ٔجبدِٝ وبال ثب وب٘تيٙش چٝ فبكّٝ ايي ثب ثب

ثبيذ دس ٞش  .ٔتؼّك ثٝ خظ وـتيشا٘ي اػت يب خظ وـتيشا٘ي آٖ سا اص ٔبِىؾ اخبسٜ وشدٜ اػت    وٝ وب٘تيٙش ثؼٙٛاٖ ٔحفظٝ

 اِٚيٝ ٔجذاء ثٝ  اِٚيٝ پش ؿذٜ ٚ پغ اص تخّيٝ دس ٔملذ ٟ٘بيي  ٔؼيش تدبسي ٔحبػجٝ ؿٛد وٝ تؼذاد دفؼبتي وٝ وب٘تيٙش اص ٔجذاء

  .«چٙذ ثبس دس ػبَ اػت شددٌ ٔي ثبص

 

   

 ا٘ٛاع وب٘تيٙش

  

حذٚد ٘يٓ لشٖ لجُ تبوٖٙٛ تحٛالت ػبختبسي فشاٚا٘ي  يؼٙي    خٛد پيذايؾ ثذٚ اص ٞب وب٘تيٙش  ٕٞب٘غٛس وٝ لجال اؿبسٜ وشديٓ 

غّت وب٘تيٙشٞب اص ا وب٘تيٙشٞب اثتذا اص چٛة ػبختٝ ٔي ؿذ وٝ ٞٙٛص ٘ٛع چٛثي آٖ ٚخٛد داسد. أشٚصٜ .سا پـت ػش ٌزاؿتٝ ا٘ذ

ػبختٝ ؿذٜ ٚخٛد داسد وٝ ضٕٗ ٔمبْٚ ثٛدٖ ثؼيبس ػجه ٚ خبثدبيي  آٞٗ ػبختٝ ؿذٜ اػت. وب٘تيٙش ٞبيي وٝ اص فبيجش ٌالع

ثؼيبس ٔمبْٚ ٚ ػجه اػت.وب٘تيٙش  اػت.دس ػبِٟبي اخيش وب٘تيٙش ٞبيي اص خٙغ آِٛٔيٙيْٛ ثٝ ثبصاس ػشضٝ ؿذٜ وٝ آٖ ػبدٜ تش

ٕٞيٗ دِيُ دسخٝ حشاست سا ثبثت ٍ٘ٝ ٔي داس٘ذ ٚ ثذيٗ عشيك اص فؼبد  ت دٚخذاسٜ ٞؼتٙذ ٚ ثٝٞبي يخچبِي داساي اػىّ

اػتب٘ذاسدٞبي ثيٗ إِّّي تبثؼيت ٔي وٙذ  ٔٛاد غزايي خٌّٛيشي ٔي ؿٛد.تِٛيذ ٚ ػبخت وب٘تيٙش ٞب ضٕٗ ايٙىٝ اص ٔحلٛالت ٚ

ا٘ذاصٜ ثٝ ؿشح صيش    ٚصٖ   ٞب سا ٔي تٛاٖ اص ٘مغٝ ٘ظش اثؼبد إِّّي اػتب٘ذاسد ثبؿذ.وب٘تيٙش  ثبيذ ثشاػبع ٔؼيبسٞبي ػبصٔبٖ ثيٗ

   ..عجمٝ ثٙذي ٕ٘ٛد



ؿٛد وٝ ثشاي ٔلبسف ٌٛ٘بٌٖٛ دس ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛسد  ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ روش ؿذٜ دس ثبال ا٘ٛاع ٔتفبٚتي اص وب٘تيٙش تِٛيذ ٔي

 .ٚخٛد داسد ٝ وٝ دس خذَٚ ثبال روش ٌشديذٜاِجتٝ وب٘تيٙش ٞبيي ثب استفبع ثيـتش اص آ٘چ .اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد

 

   

 :وب٘تيٙش ٞبيي وٝ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اعالػبت ٔـشٚ حٝ دس خذَٚ تِٛيذ ٔي ؿٛ٘ذ ػجبستٙذ اص

  

   ثجيٙيذ سا ٞب وب٘تيٙش اص ٞبيي تٛا٘يذ ٔي تزوش:ثب وّيه سٚي اػذاد يب وّٕٝ 

   (General cargo container) وب٘تيٙش ثشاي حُٕ وبالي ٔتفشلٝ- 1

   (Open top containers)وب٘تيٙش ٞبي سٚثبص - 2

   (Open side containers).وب٘تيٙش ٞبيي وٝ پّٟٛي آٟ٘ب ثبص اػت - 3

   ( High-cube contanier ) وب٘تيش ثب اثؼبد ثضسي - 4

   (Open top,Open side containers).وب٘تيٙش ٞبيي وٝ سٚ ٚ پّٟٛي آٟ٘ب ثبص اػت - 5

   ( top, Open side ,Open end containers Open ).اػت ثبص آٟ٘ب پـت ٚ پّٟٛ   ٞبيي وٝ سٚ وب٘تيٙش  - 6

   (Refrigerated containers) وب٘تيٙش ٞبي يخچبِي - 8

   (Insulated containers)وب٘تيٙش ٞبي ػبيك داس - 9

   (Heated containers)وب٘تيٙش ٞبي حشاستي -10

   (Tank containers)وب٘تيٙش ٞبي ٔخض٘ي -11

   وب٘تيٙش ٞبي ٔخلٛف حُٕ ٔبيؼبت - 12

   وب٘تيٙش ٞبي ٔخلٛف حُٕ ٌبص فـشدٜ - 13

   (Bulk cargo containers) وب٘تيٙش ٞبي ٔخلٛف حُٕ وبالي فّٝ - 14

   (Platform containers) وب٘تيٙش ٞبي وفي - 15

   (Ventilated containers) وب٘تيٙش ٞبي داسي تٟٛيٝ - 16

   (Super Rack Containers) وب٘تيٙش ٞبي ػٛپش سن - 17

  (flat containers)وب٘تيٙش ٞبي اصپّٟٛ ثبص -18

   



حُٕ ٚ ٘مُ وب٘تيٙش داس٘ذ ٔتفبٚت  ٔؼئِٛيتٟبي ٔتلذي حُٕ ٚ٘مُ ٚيب ٔبِىيٗ وـتي حؼت ٚظيفٝ ٚ٘مـي وٝ دسوبس

 ٔي الذاْ وـٛس اص خبسج ثٝ وبال حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي ثشاي حُٕ ٚ ٘مُ  ٌشٔبِىيٗ وـتي كشفب ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔتلذياػت.ا

حُٕ ٚ ٘مُ وب٘تيٙشي ثضسٌي ٚخٛد داس٘ذ وٝ  ٔؼئَٛ ٘خٛاٞذ ثٛد صيشا وب٘تيٙش دس يذ اختيبس اٚ لشاس ٘ذاسد.أب ؿشوت ٞبي ٕ٘بيٙذ

حبَ  تيٙشٞب ثب وـتي ٞبي آٟ٘ب كٛست ٔي پزيشد داساي ٔؼئِٛيت ٞؼتٙذ.ثٝ ٞش٘مُ وب٘ وّيٝ خذٔبت سا اسائٝ ٔيىٙذ ٚحُٕ ٚ

ٔثال چٙب٘چٝ وب٘تيٙش اص عشيك صٔيٙي . تؼييٗ ٔؼئِٛيت ٞبي ٔتلذي حُٕ ثب تٛخٝ ثٝ ٚػبيُ حُٕ چٙذ ٌب٘ٝ ٔـىُ اػت

  .ٔيجبؿذ (C.M.R)حُٕ ؿٛد ٔؼئِٛيت ثشاػبع ؿشايظ

دس ط٘ٛ  1956ٔبٜ ٔٝ ػبَ 19ٔؼشٚف ٌشديذ دس  CMR اص عشيك خبدٜ ايي وٝ ثٙبْٔؼبٞذٜ ٔشثٛط ثٝ لشاس داد حُٕ ٚ ٘مُ وبال »

 «.ثٝ تلٛيت سػيذ

   

 Convention of the Contract for the international Carriage of Good by :ٔخفف CMR ٚاطٜ

Rood  ٔي ثبؿذ. 

  

 Carriage of the Goods by)«يك دسيبحُٕ وبال اص عش» دسحبِي وٝ ٔؼئِٛيت ٔتلذي حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي تبثغ لبٖ٘ٛ

the sea Act) لشاس داسد.  

ثؼتٝ تّمي ٕ٘يـٛد.ثّىٝ ثؼتٝ تؼذاد ثؼتٝ ٞبيي اػت  آ٘چٝ الصْ اػت دس ايٗ ٔشحّٝ روش ٌشدد ايٗ ٚالؼيت اػت وٝ وب٘تيٙش يه

وٝ حبٚي  ٝ وب٘تيٙشيلشاس دادٜ ؿذٜ ٚ دس ػٙذ حُٕ ثذاٖ اؿبسٜ ٌشديذٜ.دس ايٗ حبِت چٙب٘چ وٝ ثشاي حُٕ دس وب٘تيٙش

اسصؽ ٔحِٕٛٝ سا دس ػٙذ حُٕ دسج ٕ٘بيذ حذاوثش  ثؼتٝ ِٛاصْ اِىتشٚ٘يىي اػت ٔفمٛد ؿٛد ٚ كبحت وبال وٝ ٘خٛا ػت100ٝ

 :فمذاٖ وب٘تيٙش عجك لبٖ٘ٛ دسيبيي ايشاٖ ػجبست اػت اص ٔؼئِٛيت حُٕ وٙٙذٜ دس كٛست

   

  100×100;100000             پٛ٘ذ)عال( 

ثؼتٝ ِٛاصْ يذوي اِىتشٚ٘يىي 100حبٚي  يه وب٘تيٙشوٝ ٌفتٝ ٔي ؿٛد»وٝ دس ػٙذ حُٕ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ ثبؿذ أب دس كٛستي

  :ِٚي ثب دسج ٔتٙي ثٝ ؿشح صيش«ِٛاصْ اِىتشٚ٘يىي ثؼت100ٝيه وب٘تيٙشحبٚي »ٚيب « اػت

ؿٛد وٝ ثشاػبع  ٞشوب٘تيٙش يه ثؼتٝ تّمي ٔي(Count Shippers Load and )«ثبسٌيشي ٚ ؿٕشدٜ ؿذٜ ثٛػيّٝ فشػتٙذٜ»

  .ثٛد خٛاٞذ 1×100;100  ٔؼئِٛيت حُٕ وٙٙذٜ ٔؼبدَ پٛ٘ذ )عال (  لبٖ٘ٛ دسيبيي ايشاٖ حذاوثش

   «ٞبٔجٛسن» ,(Hafue/visby Rules(1968)) «ٞيً ٚيضثي»، (Hague) {ٞيً }الٞٝ»ٚٔمشسات ٔلٛثٝ ٔب٘ٙذ 

(Hamburg), CIM C.M.R, FBL (Fiata Combined Transport Bill of Lading)  سا ثشػي ٕ٘بييٓ ٔـبٞذٜ ٔي

أب داساي ٚضؼيتي يىٙٛاخت ٚ يىؼبٖ ٞؼتٙذ .ثلٛست ٕ٘ٛ٘ٝ . وٙيٓ ضٕٗ ايٙىٝ ػمف تؼٟذات ٔتلذي حُٕ ٔتفبٚت اػت

  ٞش ويّٛ ثؼٙٛاٖ ٔب ثب اصاء 2SDR، ٔمذاس (F.B.L) «ثبس٘بٔٝ»لٛا٘يٗ ٔشثٛط ثٝ ٘ظبست ثش اؿبسٜ ٔي وٙيٓ وٝ دس



 حُٕ ٔشوت وبال تٟيٝ ؿذٜ تٛػظ ذٜ دسحبِيىٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ اػٙبدٚصٖ ٘بخبِق ثبس تؼييٗ ٌشدي

ICC/UNCTAD وبال ٞٓ ثبؿذ ، چٙب٘چٝ حُٕ ٔشوت ؿبُٔ حُٕ دسيبيي SDR 666/ 67 2ثشاي ٞشثؼتٝ ٚ يبSDR ٝث

٘ذاؿتٝ ثبؿذ  ٛدٔحِٕٛٝ)ٞش وذاْ وٝ ثيـتش ثبؿذ ( تؼييٗ ؿذٜ اػت. دسكٛستي وٝ حُٕ دسيبيي ٚخ اصاءٞشويّٛ ٚصٖ ٘بخبِق

8/33  SDR ٜاػت. دس ايشاٖ ؿشوت ٞبي ثيٕٝ ثشاي حُٕ وبال ثب وب٘تيٙش  ثٝ اصاء ٞشويّٛ ٌشْ ٚصٖ ٘بخبِق ٔحِٕٛٝ تؼييٗ ؿذ

وب٘تيٙش سا ثٝ ػٝ  ، ٔٙظٛس ٔي ٕ٘بيذ.ثيٕٝ ٌشاٖ خبسخي پٛؿؾ ثيٕٝ ايW.A All Risk ،F.P.A ؿشايظ %تخفيف ٘شخ ثشاي20

  :دٜ ا٘ذ وٝ ػجبستٙذ اصثخؾ ٔٙفه اص ٞٓ تمؼيٓ ٕ٘ٛ 

   

   ثيٕٝ ثذ٘ٝ وب٘تيٙش

   ثيٕٝ ٔؼئٛ ِيت ٚاسدٜ ثٝ اؿخبف ثبِث وٝ ٘بؿي اص خبثدبيي وب٘تيٙشثبؿذ

   ثيٕٝ ٔؼئِٛيت ٔتلذي حُٕ

وبال دس ٔؼيش حُٕ يب دس ( pilfrage) حُٕ ثبوب٘تيٙش تب حذٚد ثؼيبس صيبدي ثبػث وبٞؾ خؼبست ٘بؿي اص دِٝ ـ دصدي

خؼبسات  اػت.أب ٕٞيـٝ ايٗ خغش ٚخٛد داسد وٝ وب٘تيٙش ثٝ ػشلت ثشدٜ ؿٛد. ثشسػي دي ٚسٚد ٚ خشٚج ؿذٜتشٔيٙبِٟب ٚ ٔجب

 . ٘بؿي اص حُٕ ٚ ٘مُ وبال ثب وب٘تيٙش اسلبْ صيش سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ

   

  خؼبسات ٚاسدٜ ثٝ وب٘تيٙش ثش ٔجٙبي ٔحُ ايدبد خؼبست

  دسكذ 60                                  دس تشٔيٙب ِٟب 

   دسكذ 15                                    دسخبدٜ ٞب 

   دسكذ 15                                    دس ساٜ آٞٗ 

   دسكذ 10                             دس دسيب / وـتي 

  ٘بچيض تمشيجب                                     دس ٞٛاپيٕب 

   

  خؼبست ٚاسدٜ ثٝ وب٘تيٙش ثش ٔجٙبي ٔحُ اكبثت

   دسكذ 30                                 ػمف وب٘تيٙش 

  دسكذ 15                          ديٛاسٜ ٞبي وب٘تيٙش 

   دسكذ 15                                     دس وب٘تيٙش 

  دسكذ 15                                   وف وب٘تيٙش 



  دسكذ 25                       ػبيش خبٞبي وب٘تيٙش 

   

  خؼبسات ٚاسدٜ ثٝ وب٘تيٙش ثش ٔجٙبي ػبُٔ خؼبست

  دسكذ 50                                      ثي ٔجبالتي دس خبثدبيي 

  دسكذ 25          ثي تٛخٟي دسا٘جبس داسي ٚ ثؼتٗ آٖ سٚي وـتي 

  دسكذ 10   فـبس ٞبي ثيؾ اص حذ ٍٞٙبْ حُٕ ٚ ٘مُ ؿبُٔ ثذي ؿشايظ خٛي 

  دسكذ 5                        ػبيش ػٛأُ اص خّٕٝ ضؼف ثذ٘ٝ وب٘تيٙش 

 

 ؿٙبخت تشٔيٙبِٟبي وب٘تيٙش دس ايشاٖ

  

اػتفبدٜ وشد. ساٜ آٞٗ ايشاٖ ـ  وب٘تيٙش دس ايشاٖ دػتٍبٜ ٚاٌٗ ِجٝ داس اػت وٝ ٔي تٛاٖ اص ايٗ أىب٘بت ثشاي حُٕ ٚ ٘م1900ُ

خبثدبيي وب٘تيٙشٞب ٔي ثبؿذ.  أىب٘بت ٍٟ٘ذاسي ٚ تشخيق وب٘تيٙش داساي خشثتميُ ٞبي سيّي ٔٙبػت ثشاي خّفب ػالٜٚ ثش داؿتٗ

 ويّٛٔتشي ايٗ ؿٟش ٚالغ اػت داساي أىب٘بت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٙبػت ٔي ثبؿذ 15دس تجشيض دس ايؼتٍبٞي ثٝ ٘بْ ػجالٖ وٝ دس 

تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٙبػت ٔي ثبؿذ .ثٙبدس  ايؼتٍبٜ ٟٔش آثبدـ ساٜ آٞٗ اكفٟبٖ ـبيؼتٍبٜ ساٜ آٞٗ ٔـٟذ ٞٓ داساي أىب٘بت.

   .أىب٘بت ٔٙبػجي خٟت ثبسٌيشي ٚ تخّيٝ وب٘تيٙش ٞب ٔي ثبؿٙذ ؿٟيذسخبيي ـ أبْ خٕيٙي ٞٓ داساي

  تؼشفٝ سايح دس تشٔيٙبِٟبي وب٘تيٙش ي وـٛس

حذ وب٘تيٙشٞب ثش اػبع سٚصٞبي ٔدبص تٛلف  ؿٛساي ػبِي تشاثشي دس كٛست تٛلف ثيؾ اص1370/  2/ 29ٛسخ ثش اػبع ٔلٛثٝ ٔ

 .تٛلفي ثٝ ؿشح صيش ثٝ ؿشوت حُٕ ٚ ٘مُ پشداخت ٌشدد ػالٜٚ ثش وشايٝ وب٘تيٙش ثبيذ حك

   

  CSC پالن ثب فٛتي 20وب٘تيٙش            ٔذت تٛلف 

  ٔؼبف                                   سٚص اَٚ  30 

  سٚص ٞش ثشاي سيبَ 2000                   سٚص  60تب  31اص 

  سٚص ٞش ثشاي سيبَ 3000                  سٚص  120تب  61اص 

  سٚص ٞش ثشاي سيبَ 4000                 سٚص ثٝ ثبال  121اص 

  CSC پالن ثب فٛتي 40وب٘تيٙش               ٔذت تٛلف 

   ٔؼبف                                َٚ سٚص ا 30 



  سٚص ٞش ثشاي سيبَ 4000                      سٚص  60تب  31اص 

   سٚص ٞش ثشاي سيبَ 6000                     سٚص  120تب  61اص 

  سٚص ٞش ثشاي سيبَ 8000                    سٚص ثٝ ثبال  121اص 

داخّي وب٘تيٙش آغبص ٔي ٌشدد. ثذٖٚ ايٙىٝ  يبفت حك ٔؼغّي يه ٔبٜ پغ اص تخّيٝ وباليالصْ ثٝ تٛضيح اػت وٝ ؿشٚع دس 

 ؿٛد.ؿشوت حُٕ ٚ ٘مُ پغ اص دسيبفت حك ٔؼغّي وب٘تيٙشٞب خٛد ثبيذ ؿخلب ٘ؼجت ثٝ ٔحُ اػتمشاس وب٘تيٙش دس ٘ظش ٌشفتٝ

  . بس اسصي ثشاي ايٗ ٔٛسد ثش ػٟذٜ ٘ذاسداػتج تؼٛيٝ حؼبة في ٔب ثيٗ الذاْ ٕ٘ٛدٜ ٚػيؼتٓ ثب٘ىي وـٛس تؼٟذي ثشاي تخليق

  فٛت اػتب٘ذاسد 40اثؼبد وب٘تيٙش 

Length : 12.051 mwidth : 2.340 mheight : 2.380 m  

12.051 x 2.340 x 2.380 = 67.11 CBM  

  فٛت اػتب٘ذاسد 20اثؼبد وب٘تيٙش 

Length :5.919mwidth 2.340mheight 2.380m  

5.919 x 2.340 x 2   

 

 


