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ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر 1397 :

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
در ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ،ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻد در داﺧل ﮐﺷور اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭼﻧد ﺷﮑل
ﺻﺎدر ﻧﻣود:
اﻟف( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ  :در اﯾن ﻗرارداد ﺷراﯾط اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ و رﺋوس ﮐﻠﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺗﻌﮭدات طرﻓﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش،
ﺷﯾوه ﺣﻣل ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫای ﻣﻌﯾن وﻣﺷﺧص ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮔرددﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻣلھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل،
ﻗرارداد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗواﻓق ﺷده از طرﯾق ﺣﻣل ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﻧوع ﻗراردادھﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ از
طرف ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻧﺑوده و ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﻼف وﻗت ﻣﯽ ﺷود .

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
ب( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﺑﺎز  :ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در روش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود داﺷت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در اﺑﺗدا
ﺻدور ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺻدرﺻد ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ درﺻد ﺑﺎﻻﺋﯽ از ﺣق ﺑﯾﻣﮫ را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﻧﻣود .ﻟذا اﯾن ﻣﺷﮑل ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ روش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ
ﭘوﺷش ﺑﺎز اراﺋﮫ ﺷود.

در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ھر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ ازﺳوی ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود و ﺣق
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﻣل ﺷده از ﺳوی ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد .در واﻗﻊ ﮐﻠﯾﮫ دﻓﻌﺎت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دارد و
ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺣﻣل ﭘوﺷش ﺟداﮔﺎﻧﮫای درﺧواﺳت ﮔردد .در ﺿﻣن ﭼون ﻣدت ﻗرارداد ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮑﺳﺎل اﺳت ،ﻣذاﮐره و ﺗواﻓق
ﻣﺟدد در ﻣورد آن ﺿروری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ج ( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده :ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و در آن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ طﺑق ﻓرم
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎرﺑری در آن ﻗﯾد ﻣﯽ ﮔردد .ﻻزﻣﮫ ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً از وﺿﻌﯾت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﻣل آن اطﻼع داﺷﺗﮫ و اﯾن اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد.

در ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ،ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻد در داﺧل ﮐﺷور اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭼﻧد ﺷﮑل
ﺻﺎدر ﻧﻣود:

اﻟف( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ  :در اﯾن ﻗرارداد ﺷراﯾط اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ و رﺋوس ﮐﻠﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺗﻌﮭدات طرﻓﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش،
ﺷﯾوه ﺣﻣل ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫای ﻣﻌﯾن وﻣﺷﺧص ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮔرددﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻣلھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل،
ﻗرارداد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗواﻓق ﺷده از طرﯾق ﺣﻣل ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﻧوع ﻗراردادھﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ از
طرف ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻧﺑوده و ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﻼف وﻗت ﻣﯽ ﺷود .

ب( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﺑﺎز  :ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در روش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود داﺷت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در اﺑﺗدا
ﺻدور ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺻدرﺻد ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ درﺻد ﺑﺎﻻﺋﯽ از ﺣق ﺑﯾﻣﮫ را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﻧﻣود .ﻟذا اﯾن ﻣﺷﮑل ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ روش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ
ﭘوﺷش ﺑﺎز اراﺋﮫ ﺷود.

در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ھر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ ازﺳوی ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود و ﺣق
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﻣل ﺷده از ﺳوی ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد .در واﻗﻊ ﮐﻠﯾﮫ دﻓﻌﺎت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دارد و
ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺣﻣل ﭘوﺷش ﺟداﮔﺎﻧﮫای درﺧواﺳت ﮔردد .در ﺿﻣن ﭼون ﻣدت ﻗرارداد ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮑﺳﺎل اﺳت ،ﻣذاﮐره و ﺗواﻓق
ﻣﺟدد در ﻣورد آن ﺿروری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ج ( ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده :ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و در آن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ طﺑق ﻓرم
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎرﺑری در آن ﻗﯾد ﻣﯽ ﮔردد .ﻻزﻣﮫ ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً از وﺿﻌﯾت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﻣل آن اطﻼع داﺷﺗﮫ و اﯾن اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد.

ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ و اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد.

ﺧطرات اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
ﺧطرات ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در ﺑﯾﻣﮫھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای در ﻣﯽآﯾد ﺷﺎﻣل:
آﺗش ﺳوزی
2
http://www.tehrancityco.ir

ﺑﺎرﺑری ﺗﮭران ﺳﯽ ﺗﯽ

ﺣﺎدﺛﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ )ﺗﺻﺎدف وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﭘرت ﺷدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و واژﮔون ﺷدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ(
ﺣدود  ۷۰٪ﺧﺳﺎرتھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده در ﺣوادث ﺟﺎده ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺧطرات ﻣﯽﺑﺎﺷد .

ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
در ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧطرات دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺣﻣوﻻت را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد :
ﭘرت ﺷدن ﻣﺣﻣوﻟﮫ از روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﺑرﺧورد ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده و ﺑﺎﻟﻌﮑس
ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﮔﯾری و ﺗﺧﻠﯾﮫ
ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ

ﺟﻣﻊ آوری  :ﺑﺎرﺑری ﺗﮭران ﺳﯽ ﺗﯽ
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