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  در ایران از منظر قوانین و مقررات چالشها و موانع فرا روي حمل و نقل چند وجهی

  

  :مقدمه 

 یکی امروزه ونموده  پیدا تري گسترده دامنه اجتماعی و اقتصادي توسعه با که انسانیاساسی  نیازهاي از یکی

 به یافته توسعه کشورهاي از بسیاري اقتصادي جهش. است نقل و حمل لهامس آید، می شمار به تمدن مظاهر از

 از و سالم اقتصاد ساز زمینه کارآ، نقل و حمل حقیقت در و بوده نقل و حملمناسب   شیوه هاي اتخاذ دلیل

 امور در اي برجسته نقش ونقل حمل. دگرد می محسوب مصرف و تولید چرخه مهم ابزار و زیربنایی امور

 مشکل و خلل ترین کوچک که استراهبردي  و حساس بسیار هاي بخش از و دارد خارجی و داخلی تجارت

 حضور بدون اقتصادي توسعه ،هامروز کلی طور به. کند می سرایت اقتصادي هاي بخش تمام به سرعت به آن در

 و حمل شبکه وجود و رقابتی مدرن فناوري از استفاده بدون جهانی بازارهاي در حضور و جهانی بازارهاي در

 دیرینه سابقه و منطقه درراهبردي  موقعیت به توجه با خوشبختانه. بود نخواهد میسر هوشمند و کارآ نقل

 در ارزي مهم منابع از یکی عنوان به موقعیت این از تواند می ایران اسالمی جمهوري کشور، در کاالعبور

  .کند استفاده خدمات صدور قالب در و یادشده اهداف راستاي

افزایش اعتبار : هاي دیگري نیز برخوردار است، از جمله از مزیتعبور کاالعالوه بر کسب درآمدهاي ارزي، 

و حجم  مولد افزایش سطح اشتغالهاي مازاد در بخش حمل و نقل،  سیاسی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت

ات نوین تفکربهره گیري از اجرایی و توسعه سامانه گذاري و در نهایت درآمد ملی، ارتقاي کارآیی و  سرمایه

. بخش حمل و نقل کشور در

تولیدات وآسان تواند عالوه بر ایجاد امکانات براي توزیع صحیح و سریع  از بعد ملی نیز شبکه حمل و نقل می

سامانه یکی از موارد مهم و اساسی براي رسیدن به یک . کشور، زمینه افزایش تولیدات را فراهم کندداخلی 

  .حمل ونقل و توسعه کمی و کیفی آن همراه با نظم و کارآیی باال استسامانه یافته، توجه به  اقتصادي توسعه

  

  تئوريشیوه حمل و نقل چند وجهی در 

هاي حمل و نقل و از مهمترین تحوالت توسعه فضاي  ترین شکل وجهی یکی از پیچیده چند حمل و نقل

 .شود هاي اخیر ، محسوب می کسب و کار جهانی در دهه

حمل ونقل به فرآیند مستمر تغییرات در مدیریت حمل و نقل طی دهه هاي گذشته از نگرش تک وجهی 

استفاده از خدمات حمل و نقل متقاضی صنایع  چندوجهی همواره در پی کاهش فشار تقاضاي و یکپارچه

جهت ایجاد تناسب در نقش و عملکرد  شرکتهاي حمل و نقلیفشار این تقاضا به مدیریت  ، بوده و به نسبت

  . براي همپائی با محیط جدید عملیاتی منتقل شده است



مل و نقل براي هاي مختلف ح کننده روش حمل و نقل نیست، بلکه نظام هماهنگشیوه ، نوعی روشاین 

هاي حمل و نقل دریایی،  وجهی در راستاي یک پارچه ساختن روش چند ها است و اگر چه حمل محموله

ها  تر از بازده هر یک از بخش زمینی و ریلی است ،اما به عنوان سیستمی که در آن بازده مجموع کل بزرگ

  .است، داراي اهمیت بسیار است

توسعه این صنعت را نه تنها ضروري راهبرد محیط جدید عملیاتی در صنعت حمل و نقل بازنگري مجدد در 

، بلکه اصالحات در قوانین، مقررات و محیط مدیریتی صنعت حمل و نقل که فعالیتهاي صرفا  گرنمود جلوه

  .د، صنعتی و بازرگانی در آن جاري هستند را نیز تحت تاثیر شگرف قراردا اقتصادي

شیوه هاي مختلف حمل و نقل به سبب ویژگیهاي خاص خود هر یک نقش مهمی را در جا به جایی کاال ایفا 

در حالی که سیستم حمل و نقل جاده اي به سبب انعطاف پذیري خود امکان دسترسی به بیشترین . میکند

صرفه جویی در هزینه و تواند سبب  می انبوه راه آهن به عنوان یک وسیله حمل ،سازد نقاط را فراهم می

  .انرژي به خصوص در مسافتهاي طوالنی شود

وجهی به  چند را براي حمل و نقل "و هماهنگگوناگون هاي  استفاده از روش"کارشناسان این حوزه اگرچه 

   .گیرند ، اما بیش از هرچیز بر هماهنگ بودن بین وجوه مختلف حمل و نقل ، تاکید دارند کار می

مجموع این خصوصیات سبب شده است تا امروز صنعت حمل و نقل ، به جاي استفاده جداگانه از هر یک از 

حمل و نقل داشته و به این ترتیب امکان حمل و نقل شیوه هاي گوناگون این شیوه ها سعی در پیوند دادن 

   .فراهم سازد وامنیت بیشترین ضریب ایمنی،با کمترین هزینه  ،انبوه کاال را در حداقل زمانآسان و

پذیرد،  مسیر را می  در تمام  حمل  ،مسئولیت چندوجهی  با انعقاد قرارداد حمل  اش خود یا نماینده  که  شخصی

  :باشد ذیل  یا حقوقی  حقیقی  از اشخاص  یکی  است  شود و ممکن می  نامیده  وجهی چند  حمل  متصدي

 DOOR  ، قرارداد حمل در مسیرحمل  غیردریایی  خشب  هاي مسئولیت  با قبول  که  هایی کشتیرانی- 1

TO DOOR و   زمینی  و نقل  حمل  هاي در بخش  حمل  انجام براي  است  بدیهی. نمایند منعقد می

.کنند می  استفاده  مربوطه  از کریرهاي  هوایی

مورد تعهد   دوجهیچن  قرارداد حمل اجراي  و براي  است  دریایی آنها غیر  حمل  وسیله  که  هایی شرکت- 2

.نمایند منعقد می  فرعی  قراردادهاي ها کشتیرانی  دیگر از جمله  با کریرهاي

  بالطبع  باشد که می  حمل  درمراحل  و نظم  ، سرعت ایجاد هماهنگی  چندوجهی  و نقل  حمل  از مزایاي

  کاال باشد، آثار این  درصد ارزش 30تواند تا  می  حمل  هزینه دارد و چون  همراه  را به  حمل  هزینه  کاهش

  خسارت  بروزهر گونه  در صورت  دیگر مشتریان  از طرف.  و تولید، انکارناپذیر است  درتجارت  جویی صرفه

  مراجعه  مربوط به  هاي و درگیري  و از هزینه  نموده دعوي  اقامه  چندوجهی  حمل  متصدي  توانند علیه می

  .کنند  ندارند، اجتناب  از ایشان  شناختی  که حمل  عامل  کریرهاي  به



را   حمل  مراحل  بیشتري با دقت  سازد که را وادار می  وي  چندوجهی  حمل  متصدي  لذا مسئولیت

  .کند  کاالاستفاده  انتقال  جهت  مطمئن  و از کریرهاي  ریزي برنامه

  

  و تعاریف کلیات

 لیبین المل) اي شیوه(چندوجهی ) ترابري(حمل و نقل

INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORT  عبارتست از حمل کاال با

از ) چند وجهی(اي  متعارف حمل بر اساس یک قرار داد حمل ونقل چند شیوه روشحداقل دو 

گیرد  قرار می MTOاي  محلی در یک کشور که در آنجا کاال در ید اختیار متصدي حمل چند شیوه

ت تحویل و تحول کاال که به موجب یک قرارداد حمل تک عملیا. به قصد تحویل در کشور دیگر

  .اي بین المللی نمی گردد پذیرد، مشمول حمل و نقل چند شیوهنانجام  شیوه اي 

  

 اي شیوه(متصدي حمل چندوجهی(

کند، یک قرار داد حمل  شخصی است که خود، و یا توسط کسی که نمایندگی از طرف او عمل می 

و نه به عنوان کارگزار یا به نمایندگی فرستنده و  -کند و در سمت کارفرما اي را امضا می چند شیوه

عمل  -ذي مدخل هستند) اي شیوه(یا از طریق حمل کنندگانی که در عملیات حمل چندوجهی

  .پذیرد اي بین المللی را می و مسئولیت اجراي قرارداد حمل چند شیوهکرده 

  

سند حمل و نقل چند وجهی MTD

MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT معنی سندي است که موید  به

وجود قرارداد حمل چند وجهی، دریافت کاال توسط حمل کننده چند وجهی و تعهد او براي تحویل 

  .کاالطبق شرایط قرارداد است

  

فرستنده 

  نماید  اي منعقد می کسی است که قراردادي به شرح فوق را با متصدي حمل چند شیوه

  

 گیرنده

  .را داردکسی که حق تحویل گرفتن کاال  

  



 حمل و نقل بین المللی کاال

جابجایی و حمل کاال از نقطه اي در داخل یک کشور به نقطه اي در داخل کشور دیگر با رعایت 

  قوانین و مقررات حاکم بر آن

  

شرکت حمل و نقل بین المللی

یک شخصیت حقوقی که به  منظور تصدي عملیات حمل و نقل بین المللی کاال شامل فعالیتهاي 

  .فورواردري ، کریري و یا هر دو فعالیت مینماید

  

فعالیت فورواردري

عمل هماهنگی و ترتیب حمل کاال به یکی از روشهاي گوناگون زمینی ، هوایی ، دریایی و یا ترکیبی 

از آنها و همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب قراردادهاي منعقده و بارنامه 

  .هاي صادره

  

کریري بین المللی فعالیت

تصدي بال فصل جابجایی کاال از کشوري به کشور دیگر به یکی از روشهاي حمل و نقل و طبق 

  قرارداد حمل

  

 فعالیت کارگزاري بین المللی

  انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کاال و به نمایندگی از طرف یک شرکت 

  

فورواردر

شرکتهایی که طرف قرارداد . سراسري با مشتري منعقد می نمایدشخص حقوقی که قرارداد حمل 

  .مستقیم با مشتري قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند

  

 کریر

شخص حقوقی که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کاال و با قبول انجام عملیات 

  .هد می گرددحمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متع

  

  



در این تعاریف به  TRANSPORT OPERATORبه طوري که مالحظه می شود حمل کننده یا 

مفهوم متصدي است و نه مجري چرا که این متصدي بعید به نظر می رسد که خود داراي کلیه وسایل 

مجریان گوناگون  بلکه او از خدمات. دریایی، زمینی و هوایی باشد و یا همه آنها را در اختیار داشته باشد

بنابراین در چنین سمت و مقامی در عملیات حمل است که اصل . کند ولی مسئول نهایی است  استفاده می

  .کند مصداق پیدا می» مسئولیت شبکه اي«

  

  حمل و نقل چند وجهی کارکرد روش 

که مسئولیت و تصدي (و نه کارگزار ) PRINCIPAL(در نقش کارکیا  FORWARDER)( بارفرابر

نامیده می شود که  MTOهر گاه در حد و ظرفیت تعریف ارائه شده در فوق عمل کند ) حمل را نمی پذیرد

NVOCC توان به آن اطالق نمود نیز می .MTO عمدتا دریایی(ها بعضی اوقات خود داراي وسیله حمل (

 VESSELاختصاري حروف ویندکهگ میVO MTO آنها به حالت دراین که نیز هستند

OPERATING  MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR  است.  

مکانی حادثه و در نتیجه عامل حملی را که در  - بتواند موقعیت زمانی MTOدر مواقع بروز خسارت، هر گاه 

، مسئولیت ) باربري(زمان تصدي او خسارت رخ داده است معلوم نماید، جرقه مسئولیت ها میان بیمه کاال 

  .گردد شود و فرایندي از دعاوي شروع می بارفرابر و باالخره عامل یا مجري حمل زده می

رود، بیمه گر کاال به سراغ متصدي حمل و این یک به سراغ   به سراغ بیمه گر خود میصاحب یا ذي نفع کاال

اگر نتوان محل وقوع و عامل خسارت را مشخص کرد، این رابطه به بیمه مسئولیت ).مجري(عامل حمل 

  .گردد متصدي و بیمه کاال محدود می

بر است که به استناد قرارداد خود همان بارفرا MTOمی توان گفت که متصدي حمل و نقل چند وجهی یا 

 MTD)MULTIMODAL(با مشتري و یا با صدور سند حمل و نقل چند وجهی یا 

TRANSPORT DOCUMENT  حمل شیوه دو از بیش استفاده مستلزم که را نقلی و حمل عملیات 

  .کند می مسئولیت قبول آن قبال در و گرفته عهده بر را آن تصدي داده، ترتیب است

بایستی  MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR) اي شیوه(متصدي حمل چندوجهی

به دانش و تجربه کافی براي استفاده از شیوه ها و وسایل مختلف حمل مجهز باشد تا بتواند یک برنامه حمل 

  .گیرد ترتیب دهد سراسري را که برعهده می

د و مستلزم عملیات حمل گوناگون در گیر از نیاز مشتریان سرچشمه می MTOنظر به این که وظایف یک 

یک حیطه وسیع جغرافیایی است، او باید از طریق شعب خود و یا نمایندگان مجریی که در کشورهاي 



به مراتب باالتر از خدمت  MTOارزش افزوده خدمات . مختلف با او همکاري دارند به این نیاز پاسخ گوید

اي از مسئولیت هاي  قبول یک مسئولیت واحد که شبکه بعالوه وي با. یک حمل کننده خاص و منفرد است

را یکجا در برداد،قادر است خدمتی موثر را به فرستندگان ) هوایی -دریایی - زمینی(حمل کنندگان گوناگون 

به  MTOنرخی که . کاال ارائه نماید و آنها را از دردسرهاي دیگري با حمل کنندگان گوناگون نجات دهد

اي از نرخ ها و هزینه ها تشکیل شده است، خود یک  در حالی که از مجموعه پراکندهکند،  مشتري عرضه می

  .اي ساده و قابل فهم وعاري از دغدغه است نرخ واحد و یکپارچه است و بدین لحاظ از نظر مشتري معامله

تنظیم و  MTCاي در کنوانسیونی به نام  شرح وظایف، مسئولیت ها و حقوق متصدي حمل چند شیوه

بعلت به حد نصاب نرسیدن کشورهاي ملحق شونده به آن به -اما این کنوانسیون هنوز. ین شده استتدو

به تصویب شرکت کنندگان  1980ماه مه  24کنوانسیون مزبور که در ژنو در . مرحله اجرا در نیامده است

  .کشور به آن جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت 30رسیده است پس از امضاء و یا الحاق 

در این . متاسفانه تعداد کشورهاي ملحق شده به کنوانسیون تا به حال از معدودي تجاوز نکرده است

کنوانسیون بسیاري از ابهاماتی که در سایر کنوانسیون ها نسبت به زمان تحویل و تحول کاال، تعداد بسته و 

  .ده استوجود داشت برطرف ش... و میزان مسئولیت ها و) CONTAINER) (کانتینر(بارگنج

طبق این کنوانسیون در مورد خسارت، هر گاه مقطع بروز آن واینکه در ید اختیار کدام حمل کننده بوده 

) در مورد جاده CMRمثال (است روشن باشد مبلغ خسارت بر اساس مصوبات کنوانسیون آن شیوه حمل 

تعیین خواهد شد و در غیر این صورت بنابر مبالغی مشخص، تا قبل از اجرایی شدن کنوانسیون، آنکتاد و 

گروه کاري مشترکی را تشکیل دادند و با همکاري فیاتا اساس  UNCTAD-ICCاتاق بازرگانی بین المللی 

مزبور براي لحاظ نمودن در قراردادهاي  اي از مقررات و مطلب مواد کنوانسیون مزبور را به صورت چکیده

حمل به جامعه دست اندرکاران استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل پیشنهاد نمودند که نهایتاً به 

 FIATA MULTIMODAL TRANSPORTطراحی و تدوین سند حمل چند وجهی فیاتا 

DOCUMENT (F.B.L (منتهی گردید.  

یا متصدي حمل و نقل چندوجهی MTOدر نقش )  FORWARDER( بارفرابر 

کند،  به انعقاد قرارداد مبادرت می) PRINCIPAL(وقتی بارفرابر در سمت متصدي اصلی حمل و نقل 

شود و در این نقش  می MULTIMODAL TRANSPORT OPERATORیا  MTOواجد نقش 

ال حاشیه سود و از است که دایره گزینه هاي او به لحاظ تعیین مسیر، نرخ ها،حمل کنندگان و در عین ح

  .شود طرفی دایره مسئولیت او افزون تر می

  

  



  

  .شود یا بارفرابران با عناوین دیگري به شرح زیر نیز نام برده می MTOاز 

VESSEL) OPERATING MTO (CC  :  

به تدریج با ارائه . کردند در گذشته صاحبان و یا خطوط کشتی رانی کاال را فقط از بندر به بندر حمل می

شدن حمل ونقل در جهان، حمل ) کانتینري(مات کامل از هر نقطه به نقطه دیگر و با پدیده بار گنجی خد

بنابراین صاحب یا اداره کننده . کنندگان دریایی خدمات خود را به حمل زمینی و هوایی نیز بسط دادند

یا اداره  این متصدي حمل و نقل چند وجهی خود صاحب. بدل شدند VO-MTOیا  MTOکشتی خود به 

تواند با انعقاد قرارداد با دارندگان یا اداره کنندگان آن  کننده وسایط نقلیه زمینی یا هوایی نیست، بلکه می

  . وسایط به حمل محموله مورد تصدي تا مقصد نهایی مبادرت کند

NON VESSEL OPERATING MTO  :  

این نوع از متصدي عاملی است که خود دارنده کشتی نیست، هر چند ممکن است بعضی از سایر وسایط 

  . مثال تعدادي کامیون را در اختیار داشته باشد

به عبارت دیگر مالکیت یا داشتن وسایط نقلیه اي چون هواپیما، ریل و یا کشتی توسط عامل مذکور مرسوم 

  .نبوده یا استثنایی است

و همینطور  AS CARRIERفرابر که مسئولیت حمل کننده یا حمل کنندگان را به عنوان یک بار 

گیرد در واقع  بر عهده می -بدون داشتن وسایط نقلیه الزم - مسئولیت اجرا وانجام یک قرارداد حمل و نقل را

  .توان به شرح زیر هم معرفی نمود را می MTOاین نوع از . رود به شمار می NVO-MTOیک 

حمل را در اختیار گرفته، کنترل نموده و ترتیبات حمل ) MODES(بارفرابر تمام عیار که شیوه هاي  - الف

  .دهد را می) FBLمثالً بارنامه (کاال از مبدا تا مقصد را تحت یک سند حمل واحد 

یا ) HOUSE B/L(، حمل کاال از بندر به بندر را تحت یک بارنامه داخلی  NVO-MTOبه عنوان  -ب

  .مه دریایی ترتیب داده و ممکن است حمل زمینی را نیز انجام دهدبارنا

که در واقع وجه تسمیه  NON-VESSEL OPRATING COMMON CARRIERبه عنوان  -ج

باشد، برنامه منظم حمل از نقاط یا بنادر معین به نقاط یا بنادر معین را طبق  می NV-MTOدیگري براي 

مبادرت  FBLلفیق و حمل محموالت تحت بارنامه داخلی یا بارنامه برنامه اي مشخص از قبل اعالم و به ت

با یک بارفرابر در اعالم و ارایه برنامه منظم حرکت کشتی ها و حمل  NVO-MTOدر این نقش  .نماید می

  .باشد می NVOمحموالت در حال 



)شیوه اي(وظایف و کارکردهاي متصدي حمل چندوجهی

ذیربط آموزش هاي الزم را دیده و با معیارها و الزامات و شرایط ناظر بر  حصول اطمینان از اینکه کارکنان. 1

این چرخه حمل آشنایی کافی دارند و به ویژه این که همکاران او در مقاصد تحویل بار با ضرورت و چگونگی 

  .مبادله اسناد آشنایی دارند

  الزم اسناد سایر و حمل اسناد واصولی صحیح صدور به نسبت اطمینان حصول   .2

حصول اطمینان نسبت به اینکه شرایط عمومی صنفی وي به اطالع مشتریان رسیده و مورد پذیرش آنها . 3

  .قرار گرفته باشد

کند و  بذل توجه و دقت در انتخاب حمل کنندگان و عوامل اجرایی که عملیات حمل را به آنها واگذار می. 4

  .اي کافی و الزم هستند ش بیمهحصول اطمینان از اینکه این پیمانکاران داراي پوش

اقدام به موقع و در صورت لزوم طرح دعوي قانونی علیه پیمانکارانی که موجد خسارت و ضرر و زیان . 5

  .مشتریانش گردیده اند

توجه دقیق به این مساله اساسی که متصدي از زمانی که کاال را در ید اختیار می گیرد تا زمانی که آنها . 6

  .دهد مسئول است یدر مقصد تحویل م

کند نه کارگزار و در  در نقش کارکیا یا متصدي اصلی عمل می MTOبا صدور سند حمل چند وجهی . 7

اي است و مسئولیت اشخاص ثالثی که از خدمات آنها براي اجراي حمل  این نقش داراي مسئولیت شبکه

  .کند را برعهده دارد استفاده می

دوجهیرضایت بخش بودن خدمات متصدي حمل چن

MTO  باید به این نکته اساسی واقف باشد که دوام و بقاي وي منوط به ارائه خدمات مطمئن و قابل اتکاء و

  :در این زمینه نکات عمده عبارتند از. حرفه ایست، به نحوي که بتواند رضایت مشتریان خود را تامین کند

  آسیب دیدگی کاال استفاده از وسایط نقلیه مناسب و کارآمد به منظور کاهش خطر. 1

رعایت مهلت معقول براي حمل کاال از مبداء تا مقصد و در صورتی که مدت زمان خاصی توافق شده . 2

  باشد،رعایت این زمان

  احتراز و جلوگیري از توقف ها و تاخیرهاي بی مورد، مثالً به هنگام تغییر شیوه حمل. 3



و کوشش در جبران خسارتی که ممکن است  MTOاي کافی متناسب با تعهدات  تامین پوشش بیمه. 4

  .متوجه محموله شده باشد از بیمه گر مربوطه و تسریع در اخذ غرامت

 MTOتامین بیمه مطلوب و مناسب به نفع صاحبان کاال و مشتریان، در صورتی که چنین کاري به . 5

  .محول شده باشد

تخصص و امکانات متصدي حمل چندوجهی 

  :هی بایستی داراي تخصص ها و امکانات زیر باشدمتصدي حمل و نقل چند وج

  اي و تسلط بر قوانین و اصول حاکم بر حمل و نقل بین المللی دانش و تجربه کافی حرفه. 1

  .آشنایی با جغرافیاي حمل و نقل به طور عامل و جغرافیاي منطقه یا مناطق مورد عمل به طور خاص. 2

  .آموزش دیده و آشنا به یک زبان بین المللی در حد الزم در اختیار داشتن کادر پرسنلی کاردان و. 3

در اختیار داشتن یک شبکه همکاري کارآمدو قابل اعتماد که در مبادي و مقاصد بارگیري، تخلیه، ارسال . 4

  .همین طور به صورت بازاریاب محلی همکاري نمایند. محموله و مبادله اسناد حمل را انجام دهند

ها و  "Hub و هوائی و آبی – ریلی –اي  چهار گانه حمل جاده) Modes(وه هاي آشنایی کافی با شی. 5

  نقاط مواصالتی براي ترکیب شیوه هاي حمل

داشتن سرمایه و به ویژه سرمایه در گردش کافی تا چرخه عملیات حمل به علت مضیقه مالی دچار مکث . 6

  .و مشکل نگردد

MTOمسئولیت هاي 

MTO  با دریافت کاال و صدور سند حمل و نقل چندوجهی نسبت به محموله قبول مسئولیت نموده و مکلف

  .است که آن را با همان صورت و شرایط ظاهري که پذیرفته در مقصد به گیرنده تحویل دهد

  در غیر این صورت بابت

  )از بین رفتن(عدم تحویل یا تلف - الف

  خسارت و اسیب دیدگی کاال-ب

  بیش از حد مجاز و معقول در حملتاخیر -ج

  .مسئول است و باید ضرر و زیان صاحب کاال را جبران کند



 FBLمسئولیت متصدي حمل چندوجهی به موجب سند حمل 

شود میزان تعهدات  ها استفاده می MTOکه امروزه توسط اکثر  FBLطبق شرایط ظهر بارنامه فیاتا 

MTO به طور خالصه به شرح زیر است:  

در هر بسته هر کدام بیشتر  SDR۶۶٧در هر کیلو یا  SDR٢ورت خسارت دیدن یا تلف کاال در ص. 1

از مجموعه  Legباشد، و این در حالتی است که نتوان تشخیص داد و معلوم کرد که خسارت در کدام بخش 

  .عملیات حمل روي داده است

تحت کدام شیوه حمل روي  و Legدر صورتی که معلوم و مشخص گردد که خسارت در کدام بخش یا . 2

  .داده، قانون یا کنوانسیون ناظر بر آن شیوه حمل حاکم خواهد بود

اگر در طول مدت حمل از شیوه حمل دریایی یا آبی استفاده نشده باشد یا به عبارتی حمل و نقل کاال . 3

  .د بودآر در هر کیلو خواه. دي. اس  33/8مستلزم این شیوه حمل نباشد، میزان غرامت متعلقه 

  .مسئولیت عدم باز پس گیري نسخه ظهرنویسی شده بارنامه در هنگام تحویل کاال. 4

  MTOحقوق 

MTO در مقابل تعهدات یاد شده حقوقی نیز دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:  

  اظهار دقیق، درست و بدون غل و غش کاال توسط فرستنده. 1

  حملدریافت بدون قید و شرط کرایه و هزینه . 2

  .انتخاب مسیر و شیوه حمل، در صورتی که دستور خاصی از فرستند نگرفته و توافقی بعمل نیامده باشد. 3

امحاء و یا تخلیه محموالت خطرناك چنانچه از ماهیت این کاال توسط فرستنده آگاه نشده باشد و دریافت . 4

  .غرامت یا جبران هر گونه هزینه و ضرر و زیان از این بابت

افت یک نسخه اصل از بارنامه صادره ظهرنویسی شده در اراء تحویل کاال یا ترخیصیه مربوط به آن و دری. 5

  :توجه به این واقعیت که این سند متضمن سه ویژگی زیر است

  .به منزله رسید کاالست - 1

  .به منزله قرارداد حمل است - 2

  .مبین مالکیت کاالست - 3



  .مقابل تحویل کاال در مقصد مسترد گردد و چون به منزله رسیده کاالست باید در

  حمل و نقل چند وجهی در ایران شیوه ارائه الگوي 

با توجه به توضیحات فوق الذکر در خصوص بازیگران زنجیره تامین هر یک از ذینفعان قابلیت نقش آفرینی 

آنچه بصورت تجربی و از بررسی ها . را دارا میباشند)  MTO(در اجراي شیوه حمل و نقل چند وجهی 

حمل و نقل بین المللی که طبق آیین نامه تاسیس و فعالیت آنها در ایران شرکتهاي  ، بدست آمده است

بیشترین قابلیت را در این زمینه دارا انحصارا فعالیت فورواردري و کریري بر عهده آنها کذاشته شده است 

  .  میباشند

به عنوان فورواردر ، مدیریت حمل را به عهده  حمل و نقل بین المللی شرکتچند وجهی و نقل  در حمل

اعم از دریایی ، زمینی و هوایی و نیز موضوعاتی همچون خدمات مجوز کریري میگیرد و این شرکت با 

کامل دارد و  پایانه هاي مرزي و شرایط حمل و نقل بین الملل در کشورهاي دیگر آشناییدریایی و بندري ، 

از محل تولید تا مقصد و تحویل به مشتري یکپارچه با توجه به این آشنایی میتواند تعهد حمل بار به صورت 

  .را متقبل شود و با امنیت کامل حمل آن را مدیریت کرده و به مقصد برساند

  :هم عرضه و هم تقاضاي حمل و نقل متاثر از عواملی هستند که توسط شرایط 

افیاییشرایط جغر- 1

اقتصادي  -اجتماعی  شرایط- 2

اداري –سیاسی  شرایط- 3

شرایط فناوري- 4

بهترین  )ي فورواردرفعالیت (حمل و نقل بین المللی این شرکتهاي و  .موجود حمل و نقل بوجود می آیند

گوناگون حمل را انتخاب کرده و در نهایت باعث بهینه شدن کل چرخه حمل و نقل هاي  روشنوع ترکیب 

.دهند بهره وري کل زنجیره را افزایش میشده و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حمل و نقل چند وجھیشرایط جغرافیایي مؤثر در  -١جدول 

  اثرات  عوامل مؤثر  

مکان یابی و 

  توپوگرافی

  شرایط مناسبی که احداث زیر ساخت هاي فیزیکی را براي 

  :شیوه هاي حمل و نقلی خاص ساده تر و ارزان تر می سازند

هموار یا کوهستانی: شکل زمین

 هریه ساحلی یا جزیحداخل سرزمین، نا: مکان یابی

وجود آبراهه هاي داخلی

 مثالً زمین باتالقی در دشت هاي رودخانه (شرایط زیرزمینی

  )اي

  

 درونحمل و نقل در عامل اصلی انتخاب روشها و شیوه هاي 

به  (؛، به خصوص از نقطه نظر سبک و سیاقچند وجهی سیستم

عنوان مثال مشکالت ساخت خطوط راه آهن در مناطق 

کوهستانی، مزایاي حمل و نقل هوایی در کشورهاي با شرایط 

آبراهه ها و بنادر براي حمل و نقل رودخانه  وجوددسترسی دشوار، 

  .عوامل جغرافیایی میباشد) اي و دریایی و غیره

   

ر از شرایط رقابت پذیري شیوه هاي حمل و نقل نیز می تواند متأث

  .باشد) مسیر نراحتی و مستقیم بود(توپوگرافی و تعیین محل

  

  میانگین مسافت ها براي حمل و نقل داخلی  تفمسا

  

مسافت هاي طوالنی به نفع شیوه هاي حمل و نقلی هستند که 

( هزینه هاي کمتري براي حمل و نقل در فواصل طوالنی دارند

یا حمل و نقل سریع ) قطار و حمل و نقل آبی داخلی و دریایی

  )حمل و نقل هوایی(السیر ارایه می کنند

  

وجود صنایع و 

  معادن

  و نقلتقاضا براي حمل 

  

  زیرساخت حمل و نقل  هاي ایجادهزینه  بهینه سازي

  

می تواند تقاضاي  و تولیدات صنعتی حمل مواد خامتقاضاي 

و نهایتا ترکیب این دو روش  زیادي براي حمل و نقل ریلی و آبی

  .ایجاد کنددر یک شیوه چند وجهی 

  

از لحاظ تاریخی، وجود مواد خام به نفع توسعه سیستم ریلی بوده 

  ..که با شیوه چند وجهی تناسب بیشتري دارد است

  

  ساختار مکانی

  توزیع جمعیت در کشور

  

  توزیع صنعت و تجارت در کشور

  

  کونیستجاري و متعداد و مساحت مراکز صنعتی، 

  

توزیع جمعیت در کارایی و بهره وري سیستم هاي حمل و نقل 

به نفع  نقلبه طور کلی، تمرکز زیاد تقاضاي حمل و . مؤثر است 

سایر روش و تمرکز کمتر به نفع  چندوجهیهاي حمل و نقل  شیوه

  .حمل و نقل به خصوص حمل و نقل جاده اي استهاي 

  

  
  



  حمل و نقل چند وجھیمؤثر در  اقتصادي -اجتماعيشرایط  -٢جدول 

  اثرات  عوامل مؤثر  

نقش حمل و نقل 

  در اقتصاد ملی

  

از شیوه هاي کارا ي حمل و توانایی ساخت، نگهداري و بهره برداري 

  .نقل کم هزینه و با ارزش افزوده باال

  

  

براي شیوه هاي حمل و نقل که نیازمند حجم  اصلی پیش نیاز

سرمایه گذاري خصوصی و دولتی براي ساخت، نگهداري و  کم

  .بهره برداري زیر ساخت حمل و نقل هستند

  

  .کاالپیش شرط اساسی براي میزان حمل و نقل 

  

 - اثرات غیر مستقیم در سایر شرایط اقتصادي، اجتماعی

  .اقتصادي و تکنولوژیکی دارد

ساختار اقتصادي 

رابطه (بخشی 

فعالیت در 

کشاورزي/معدن

/خدمات/تولید/

  )ترانزیت 

  

  : نسبی حمل و نقلو ارزش حجم 

  

باالارزش / و حجم زیاد  بار سنگین

پایینارزش / و کم حجم بار سبک

  

  

مقدار کلی و نسبت به (با توجه به هزینه هاي حمل و نقل 

حمل و نقل ریلی  و حجیم براي کاالي سنگین وزن) ارزش کاال

 و کم حجم کاالي سبک وزناست، در حالی که با ارزش و آبی 

  .است با ارزش حمل و نقل هوایی و جاده اي براي

  

 تقاضاي، باالترین ، تولید و ترانزیت  خدمات هايچون بخش

 هايند، اقتصادهاي متمرکز بر بخشنرا تولید می ک حمل و نقل 

چند به نفع شیوه هاي حمل و نقل  ، تولید و ترانزیتخدمات

  )ریلیبه خصوص حمل و نقل .(وجهی میباشند 

  

  ارزش زمان  روش تولید

در روشهاي جدید تولید کل مدت زمان صرف شده بین تولید و 

از مهمترین عوامل بهینه سازي هزینه ) مبداء تا مقصد(مصرف 

هاي حمل و نقل و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کاال 

  .  میباشد

تغییرات سرعت 

اقتصادي و 

  تقاضاي جدید

انعطاف پذیري سیستم حمل و نقل و قابلیت سازگاري براي واکنش 

مقدار، ساختار، مکانی نیازهاي (به تغییرات تقاضاي حمل و نقل 

  )مشتري

جاده ، ریل ، (روشهاي مجزا تقاضاي حمل و نقل  کاهش

با  انعطاف پذیري در  توانایی عدم بدلیل )دریایی ، هوایی 

هزینه باالي احداث زیرساخت و یا  شرایط جغرافیایی توجه به 

  .فرآیند طوالنی برنامه ریزي و ساخت 

  
  



  
  حمل و نقل چند وجھیمؤثر در  سیاسي و اداريشرایط  -٣جدول 

  اثرات  عوامل مؤثر  

قابلیت پایداري 

سیستم سیاسی 

  و اداري

  توانایی طراحی و اجراي ساختارهاي پیچیده

  

  فرهنگ سرمایه گذاري

  

رهگیري کاال  و هماهنگی در تغییر مانند (ساختارهاي پیچیده 

نیازمند پیش زمینه سیاسی و اداري ) روشهاي حمل و نقل 

  .مناسب براي بهره وري در فعالیتها می باشد

ضمناً قابلیت پایداري، پیش نیاز یکپارچگی ترکیبی است، زیرا 

مستلزم تالش هاي برنامه ریزي و هماهنگ سازي زیادي 

  .است

به طور کلی، پایداري یک عامل مهم در مکان یابی فعالیت 

  .هاست و در سرمایه گذاري سیستم حمل و نقل مؤثر است

  

سازماندهی 

سیستم حمل و 

نقل از نظر 

برنامه ریزي، 

ساخت و بهره 

  برداري

 مسئولیت پذیري، صالحیت و مدیریت کیفی برنامه ریزي حمل

  و نقل

 مدیریت کیفی عملکرد سیستم مسئولیت پذیري، صالحیت و

  حمل و نقل

مالکیت سیستم حمل و نقل  

تاثیر دولت در تصمیم گیري هاي شرکت هاي حمل و نقلی  

  

 تصمیم سازيمهم براي  اصلمالکیت سیستم حمل و نقل، یک 

در تصمیم گیري هاي سرمایه گذاري و بهره برداري توسط 

  .مجریان حمل و نقل چند وجهی است

 رزی ایجادفرآیندهاي شفاف و صحیح برنامه ریزي منجر به 

ساخت هاي مناسب و کارا می شوند و از طراحی ضعیف 

  .سیستم حمل و نقل جلوگیري می کنند

  

حمل و  خط مشی

  نقل

تامین زیرساخت، سرمایه گذاري و تامین بودجه پروژه  

یارانه شیوه هاي حمل و نقل  

دریافت مالیات  

 هااخذ عوارض و هزینه  

 مانند محدودیت هاي ترافیکی، (اثرات سیاست اکولوژیک

  )عوارض اکولوژیک

 مانند کنترل ورود به بازار، کنترل قیمت(اثرات سیاست بازار(  

(  حمل و نقل ممکن است هم اثرات کوتاه مدت خظ مشی هاي

مانند ( و هم بلند مدت) مانندمحدودیتها ، عوارض ، مالیاتها 

داشته ) ا و یا سیاست هاي بازارسرمایه گذاري زیرساخت ه

مجزا  حمل و نقل روشهاي  مشی هاي طخهدف .  باشند

مورد نظر چند وجهی هاي حمل و نقل اهداف شیوه بستگی به 

  .دارد

بررسی یکپارچه 

سازي تعامل ها 

  با سایر زمینه ها

  :دبدگاه یکپارچجه ترافیک با 

توسعه کاربري زمین  

سیاست اقتصادي  

سیاست اجتماعی  

  

در سیاست هاي مرتبط شرایطی براي تاثیرگذاري در تقاضاي 

شیوه هاي حمل و بسته به اهداف . حمل و نقل ایجاد می شود

هاي حمل و نقل خاصی  روشممکن است  نقل چند وجهی 

مثالً حمل و نقل ریلی، حمل و نقل (.اهمیت بیشتري پیدا کنند 

  )هوایی

  

از خظ  آگاهی 

  مشی ها
  تولید ، حمل ونقل و توزیع تغییر الگوهاي رفتاري در  پذیرش

  

و  مجزا حمل و نقل روشهايآگاهی نسبت به اثرات منفی 

  .حمل و نقل  هاي جدید آموزش در انتخاب شیوه

  

  
  



  
  حمل و نقل چند وجھیمؤثر در فناوري حمل و نقل شرایط  -۴جدول 

  اثرات  عوامل مؤثر  

سطح توسعه 

اجراي فناوري 

نوین حمل هاي 

و نقل از جمله 

)ITS (  

  :قابلیت دسترسی به فناوري هاي نوین حمل و نقل مؤثر بر

  زمان سفر

  هزینه هاي حمل و نقل

  )راحتی(کیفیت حمل و نقل 

  :توانایی بهینه سازي عملکرد حمل و نقل از طریق 

  تنوع مدها

  یکپارچه سازي درون مدي

  یکپارچه سازي ترکیبی

  لجستیک

 روش فناوري هاي جدید حمل و نقل می توانند در رقابت میان 

این امر می تواند در بکارگیري . هاي حمل و نقل مؤثر باشند

مزایاي ذاتی سیستم، حداقل سازي معایب، استفاده بهینه از 

   .بهره وري کل عوامل دستیابی به  به جهتسیستم حمل و نقل 

استانداردهاي 

  بین المللی

  استانداردهاي بین المللیوجود 

  انطباق سیستم حمل و نقل ملی با استانداردهاي بین المللی

  

حذف معایب مربوط به سیستم حمل و نقل به خاطر تفاوت در 

  )مانند سیستم ریلی(استانداردهاي فنی و عملکردي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   و نقل چند وجهیفرآیند شکل گیري شیوه حمل                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -شرایط اجتماعی 
اقتصادی

سیاسی و شرایط 
اداری شرایط فناوری

شرایط جغرافیایی

خط مشی ھای 
حمل و نقل

  عرضھ حمل و نقل

)کمی و کیفی(

  عرضھ حمل و نقل

)زیر ساخت ، ھزینھ خدمات و نرخھا(

وجھیشیوه ی حمل و نقل چند 



  نتیجه گیري و پیشنهادات

با توجه به مطالب گفته شده میتوان چنین نتیجه گرفت که چالشها و موانع فرا روي اجرایی شدن یک مدل 

این مناظر . میتوان از مناظر مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داد  ، بومی شیوه حمل و نقل چند وجهی را

  :عبارتند

فنیزیر ساختهاي فیزیکی و - 1

ساختار سازمانی و مدیریت- 2

مالی- 3

قوانین و مقررات- 4

لذا با توجه به اهمیت موضوع قوانین و مقررات و  .  وجود نداردمجال پرداختن به همه آنها در یک مقاله  که

متاثر بودن دیگر بخشها از آن در ادامه تالش میشود با توجه به ابالغ قوانین جدید ضمن مقایسه آن با قوانین 

  .فیتهاي موجود در آن شناسایی و پیشنهادات اجرایی متناسب با آن ارائه گرددقبلی ظر

مواد ذیل االشاره به جهت روان سازي حمل ونقل چند  22/08/1390به استناد قانون امور گمرکی مصوب 

  .وجهی تصویب گردید

  :130ماده 

ص وتحویل کاال در شرکت هاي حمل ونقل که به موجب سند حمل ودراجراي تعهدات خود وظایف ترخی

مقصد به صاحب کاال را نیز بر عهده دارند براي انجام تشریفات ترخیص باید داراي پروانه کارگزاري گمرکی 

باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد،مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به 

  .صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد

  :تبصره

انجام تشریفات گمرکی کاالي عبور داخلی به صورت حمل یکسره ، عبور خارجی وانتقالی توسط شرکت 

در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه .هاي حمل ونقل مربوطه نیاز به کارت کارگزاري گمرکی ندارد

  .تلقی می گردد

 حضور صاحب کاال نمی باشدسند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد ودیگر نیازي به.

گمرك شرکت هاي حمل ونقل را جهت ترخیص کاال به عنوان کارگزار می پذیرد.

 پیشنهاد می گردد شرکت هاي حمل ونقل بین المللی براساس اساسنامه فعالیت هاي فورواردي

  .وکریري را به ثبت برسانند، وهمچنین اسناد حمل به نام این شرکت ها صادر گردد



  :95ماده 

  .جزو وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري محسوب می گردند) کانتینر(محفظه هاي حمل بار یا بارگنج 

بارگنج به عنوان وسیله نقلیه براي مقاصد تجاري محسوب می گردد.

پیشنهاد می گردد مسئولیت بارگنج هاي متعلق به کریر)C.O.C ( وفرستنده)S.O.C ( هردو به

  .گذار گرددشرکت حمل ونقل بین المللی وا

  

  : 60ماده  3تبصره 

گمرك مکلف است براي کاالیی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهاي داخلی ذکر شده است 

به شرط این که در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شرکت حمل ونقل و با 

  .حمل یکسره صادر نمایدانجام تشریفات مربوطه ، پروانه عبور داخلی به صورت 

به وسیله پروانه عبور داخلی می توان کاال را به یکی از گمرك خانه هاي داخلی منتقل نمود.

پیشنهاد می گردد دراسنادحمل مقصد نهایی حمل کاال)FINAL DESTINATION ( ذکر

  .گردد

  

  : 32ماده 

تواند با تاسیس واحدهاي گمرك  به منظور نگهداري کاالهاي گمرك نشده به جز کاالي ممنوع ، گمرك می

اختصاصی براي صاحبان کاالها و شرکت هاي حمل ونقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران 

  .الزم را جهت اجراي مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید

للی مجاز گردیددر این ماده تاسیس گمرك اختصاصی براي شرکت هاي  حمل ونقل بین الم.

پیشنهاد می گردد این شرکت ها درخواست گمرك اختصاصی در داخل کشور را نمایند.  

  

  : 28ماده 

گمرك در صورتی می تواند با انتقال ونگهداري کاال در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودي 

صورتی که کاال از نوع مجاز باشد و یا در .متعلق به آن تضمین شود و کاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد

مجوزهاي الزم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارایه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودي 

  .انتقال کاال به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد.است



 تضمین ارایه نمودجهت حمل کاالهاي مجاز به گمرك خانه هاي اختصاصی می توان.

 پیشنهاد می گردد جهت حمل کاال هاي مجاز به گمرك داخلی تضمین ارایه وجهت کاالهاي مجاز

  .مشروط از طرف صاحبان کاال به شرکت هاي حمل ونقل بین المللی وکالت داده شود

  

  : 22ماده 

به وسیله نمایندگی تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکت هاي حمل ونقل است می تواند 

مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمامن مسئولیت هاي گمرکی ، بندري وفرودگاهی 

  .مربوطه را بر عهده دارد

نمایندگی مجاز شرکت هاي حمل ونقل بین المللی با ارایه تعهد به گمرك ایران حق فعالیت دارند.

عطاي تعهد از مزایاي شعبه وهمچنین تسهیل در گمرکات پیشنهاد می گردد این شرکت ها با ا

  .اجرایی بهرمند شوند

  

  : 21تبصره ماده 

اظهار اجمالی وتحویل مرجع تحویل گیرنده ) LCL(بارگنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان محموله اي 

ارنامه هاي تفکیکی می شود ، با درخواست شرکت هاي حمل ونقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی وارایه ب

)HBL (بارگنج در محل تخصیص یافته تخلیه می شود،.  

بارنامه تفکیکی جهت حمل کاالهاي کمتر از یک کانتینر می توان صادر نمود.

 پیشنهاد می گردد این بارنامه ها)HBL (در مقصد نهایی صادر گردد.  

  

  : 18ماده  1تبصره 

و تسلیم اظهار نامه اجمالی از نظر محتویات بسته هاي مسئولیت شرکت هاي حمل ونقل به هنگام تنظیم 

بارگیري ومهر وموم شده از ) کانتینرهاي(آکبند محدود به مندرجات بارنامه هاي مربوطه است و بارگنج هاي 

  .طرف فرستنده کاال در حکم بسته آکبند تلقی می گردد

حدود مسئولیت نسبت به بسته هاي آکبند تعیین گردید.

 گردد پلمب هاي شرکت هاي حمل ونقل اضافه بر پلمب هاي فرستنده گرددپیشنهاد می.  
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