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  پيشگفتار  

حمل و نقل جرياني پويا و فراگير به وسعت همه عالم و با پيشينه اي بـه گسـترة همـه    

ــ   صنعت حمل و نقل«تاريخ است به ويژه توسعه جهان امروز در ابعاد گوناگون آن به 

  وابسته است.

همه تالش و همتي كه به آن معطوف اسـت هنـوز بـيش از     اما حمل و نقل در ايران با

نيم قرن با جهان توسعه يافته فاصله دارد و به نظر مي رسد كه جبران آن چندان ساده و 

  سريع نخواهد بود.

حمل و نقل جاده اي به دليل ويژگي خاص خود از اهميتي به مراتب باالتر نسـبت بـه   

شد. موقعيت خاص جغرافيايي ايران عدم ساير بخش هاي حمل و نقل برخوردار مي با

وجود راه هاي آبي داخليف از يك سو و عدم گستردگي و پوشش كافي شبكه ريلي و 

هوايي زمينه ساز توسعه و اهميت حمل و نقـل جـاده اي را در كشـور فـراهم سـاخته      

درصد كل بار جابجا شده در كشور مـا   90است. به نحوي كه در سالهاي اخير بيش از 

  يق جاده صورت گرفته است.از طر

ظرفيت نهفته شبكه گسترده جاده اي كشور لزوم برنامه ريزي دقيق و استراتژيك بـراي  

استفاده هر چه بهتر از ظرفيت هاي بال استفاده را مشخص مـي سـازد و بـديهي اسـت     

اطالعـات حمـل و نقـل جـاده اي مـي باشـد.       الزمه چنين امري دسـتيابي بـه آخـرين    

  تمــام كشــورها را تشــكيل  ر بخــش مهــم از فعاليــت اقتصــاديخودروهــاي ســنگين د
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ا مناسـب مـي توانـد داراي اثـرات     و نواحي نلي استفاده از آنها در خيابانها ومي دهند. 

ناخوشايندي براي معابر باشد.كشورهاي صنعتي راه هايي را براي مديريت خودروهـاي  

، كنتـرل مسـيرها و   سـي  دسترباري سنگين ابداع كرده اند كه شامل كنتـرل پارگينـگ،   

پارگينگ هاي شبانه آنها مي باشد. مسئله اين است كه رانندگان خودروهاي خود را بـا  

مواد ايمني مطابقت دهند. مي بايست خودروها قابـل اسـتفاده در راه بـوده و راننـدگان     

قادر به استفاده از آنها نباشند و محموله ها تحت كنترل سازمان حمل و نقل قرار گيرند 

رانندگان با خودروهاي با بار بيش از حد مجاز و براي ساعات متمادي طوالني اقـدام   و

  به رانندگي ننمايند.

در ساختار حاكم بر حمل و نقل جاده اي مدرن، اصلي بر رقابت جدي، قـدرت يـافتن   

تشكل ها، مقررات زدايي، انظباط و شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، توجه بـه حقـوق و   

تجارت بدون كاغذ و ... است و از طرفي به مـوازات ايـن آزاد سـازي    مصالح عمومي، 

به صورت جدي به نظارت و كنترل و به جرايم حقوقي و قضايي بسيار جدي و شفاف 

  و روشن توجه شده است.
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  حمل و نقل جاده اي بار:

بخش حمل و نقل جاده اي كشورهان در سال هاي گذشته به اقتضاي شرايط اقتصادي، 

عي سياسي حاكم بر كشور نتوانسته است به موازات تحوالت منطقه اي و جهـاني  اجتما

  پيش  برود و صرفاً ساختار سنتي خود را توسعه داده است.

بنابراين در راستاي پيشرفت در اين بخش مستلزم ايجاد تغييـر در سـاختار و مناسـبات    

كشـور، تغييـر    حمل و نقل سنتي، زدودن برخي ناهنجاري هاي موجود در حمل و نقل

در ساختار شكل يافت ناموزون فعلي، تغيير در نگرش و ديـدگاهها و دانـش مـديريتي    

  مسئوالن و مديران و هدفمند كردن بخش حمل و نقل جاده اي مي باشد. 

جـاده اي در كشـور مـا رايـج تـرين و دسـترس تـرين روش جابجـايي          حمل و نقـل 

جابجايي كـاال كشـور از طريـق    درصد  85به نحوي كه در حال حاضر حدود .كاالست

ميليون تـن كـاال    245جاده ها انجام مي شود طبق يك برآورد انجام شده ساالنه بالغ بر 

  .و مواد در سطح كشور توسط ناوگان جاده اي به جابجا مي شود 

دستگاه  180.154شركت و موسسه حمل و نقل كاال، با  3.580براي انجام اين فعاليت  

دارنـد  راننده باربري جاده اي ، به كار اشـتغال   278717يه باربري و از انواع وسايط نقل

درصد جمعيت كشـور بـه طـور مسـتقيم و      8بررسي هاي موجود حاكيست كه حدود 

  غيرمستقيم از طريق حمل و نقل ارتزاق مي كنند .
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نشـان   . هــ . ش  1380جدول زير ميزان كاالي جابجا شه در سطح كشور را در سـال   

  دهد . مي

  درصد بازده   تن)   (ميليون اسمي ظرفيت  (ميليون تن)  جابجاشده كاالي  وگان نا
  7/46  5/106  7/49  اختصاصي

  7/46  4/325  4/156  عمومي  
  8/38  8/100  1/39  وانت  
  2/45  7/542  2/245  جمع  

  

كــاميون ، طــي  180.154هـــ. ش تعــداد  1380بــر اســاس آمــار موجــود طــي ســال  

تن كاال از مبـادي بـارگيري بـه مقاصـد مـورد       104.440.087سفر ، مقدار  9.524.414

درصـد ) درون   26معـادل   سـفر (  2.449.958حمل نموده اند از اين مبادي تعـداد   نظر،

  درص ) برون استاني انجام شده است  74معادل  ( سفر 7.074.456استاني و 

ميليـون تـن    1/37از نقطه نظر حجم كاال ومواد حمل شده مواد معدني و ساختماني با  

 5/32ميليـون تـن (معـادل     34درصد ) كاالهـاي كشـاورزي و دامـي بـا      5/35معادل  (

درصد ) كاالهـاي شـيميايي بـا     1/10معادل  ميليون تن ( 5/10درصد) كاالهاي فلزي با 

درصد ) بيشترين سهم را درگروه كاالهاي حمـل شـده در    3/7ميليون تن ( معادل  6/7

ميليون  4/14با  تصاص داده اند از نقطه نظر نوع ، سيمان هـ. ش به خود اخ 1375سال 

 9/5درصـد ) آجـر بـا     2/6معـادل   ميليـون تـن (   5/6درصد ) گندم با  8/13تن معادل 
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درصد ) وزين ترين اقالم حمل شده در سال  مذكور محسـوب   6/5معادل  ميليون تن (

  مي گردند .

 1/45معـادل   ميليـون تـن (   1/47ر از نقطه نظر وسيله حمـل بـار ، كاميونهـاي اتـاق دا    

كاميونهـاي كمپرسـي   درصـد )   5/19ميليون تن ( معـادل   4/20كاميونهاي كفي  درصد)

  )درصـد  4/9ميليون تن ( معادل  8/9 درصد ) و بونكره 7/15ميليون تن ( معادل  4/16

بيشترين سهم را به لحاظ وزن كاال و تعداد سفر در ناوگان حمل عمومي بار كشور بـر  

  هده داشته اند  ع

 7/14معـادل   ميليـون تـن (   4/15از نقطه نظر ميزان كاالي حمل شده استان تهران ، بـا   

درصد ) و استان خوزستان بـا   9/12ميليون تن ( معادل  4/13درصد ) استان اصفهان با 

درصد ) بيشترين سهم جابجايي كاال را بر حسـب مبـدأ    2/11ميليون تن ( معادل  6/11

  .هـ . ش به خود اختصاص داده اند  1375ال و مقصد در س

از ديگر عوامل مهم در تعيين بازده و عملكرد ناوگان حمل ونقل جـاده اي ميـزان تـن     

كـاميون   2.125انجـام شـده از    در كيلومتر جابجايي بار است به موجب نمونـه گيـري  

ط تن در كيليومتر بوده اسـت همچنـين سـرعت متوسـ     4.179، ميانگين حمل بار باري

  ار بدين شرح است:وسايل نقليه باري بدون بار و با ب
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كيلـومتر   7/26و  3/38كيلومتر در ساعت، كاميون كفـي   2/35و  2/43كاميون اتاق دار 

دار كيلـومتر در سـاعت و كـاميون يخچـالي      1/48و  9/41در ساعت، كاميون كمپرسي 

  كيلومتر در ساعت. 3/37و  2/38

  

  

  

  

  

  

  ر  حمل يك سربار و دو سربا

بخشي از محموله ها كه از مراكز توليد و يا نگهداري و توزيـع نظيـر پااليشـگاه هـا ،      

بونكرهـا  معادن كارخانجات پايانه ها و تأسيسات ذخيره اي توسط برخي از كاميونهـا ،  

بار در مقصد ، سفر برگشت خود را و تانكرها بارگيري و حمل مي شوند پس از تخليه 

اين نوعحمل ، كه اصطالحاٌ يك سربار خوانده مي شود يكـي  بدون بار انجام مي دهند 

از معضالت اساسي حمل و نقل جاده اي محسوب ميگـردد /در حـالي كـه كاميونهـاي     

اتاق دار در سفر برگشت نيز مي توانند بـارگيري نماينـد و اصـطالحاً دور سـربار مـي      

  .باشند
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درصـد سـفرهاي    36دود نتايج آمارگيري نمونه اي وسايل نقليه باري حاكيست كه حـ  

درصد ظرفيت بالقوه  36باربري به صورت يك سرانه انجام مي شود به عبارت ديگر از 

ناوگان باربري كشور استفادة مطلوب نمي شود به طور كلي در ايجاد ظرفيت خـالي دو  

عامل نقش اساسي دارند   نخست اين كه بسياري از سفرهاي باربري به صـورت يـك   

ني كه باري را به مقصد حمل ميكند در بازگشت بدون بار طي طريق سربارند ، و كاميو

بـا  ارسال و دريافت بـار هـر منطقـه    مي كند سفرهيا بدون بار عمدتاً معلول عدم تقارن 

است. بدين لحاظ است كه رانندگان باربري و مسافربري ترجيح مي دهنـد  منطقة ديگر 

  ار و مسافر باشند.به مقاصدي بار حمل كنند كه در بازگشت هم داراي ب

عامل ديگر در ايجاد يك سربار، حمل بارهاي حجيم است. اين گونه محموله ها، كه به 

علت وزن كم و حجم زياد در حد ظرفيت ورني كاميون بارگيري نمي شوند، به ناچـار  

  مي ماند. بخشي از ظرفيت وزني كاميون بدون استفاده

ه، بـه تفكيـك درون اسـتان و بـين     مقايسه وزني ظرفيت خالي و ميزان بـار حمـل شـد   

در برابر يك تن بار جابه جا شده  استاني،استاني، نشان مي دهد كه در حمل و نقل بين 

تن ظرفيت خالي جابه جا شده است. در حالي كـه در حمـل و نقـل درون     96/0ميزان 

تن مي رسد. به عبارت ديگر حمـل و نقـل دوون اسـتاني، در     96/1استاني اين رقم به 

در مقايسه با حمل و نقل بين استاني، به ميزان دو. برابـر  يسه با حمل و نقل استاني، مقا

  ظرفيت خالي ايجاد مي كند.
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ش.، نسبت سـفرهاي بـا   ه.  1373به موجب آمارگيري نمونه اي به عمل آمده در سال 

درصـد ظرفيـت وسـايل نقليـه بـاربري را       3/31درصد و سفرهاي بدون بـار   7/68بار 

ش.، بـر بهبـود نسـبي    ه.  1366ه است. اين ارقام، در مقايسه بـا آمـار سـال    تشكيل داد

ظرفيت به كار رفته وسايل نقليه باربري داللت دارد. قابـل ذكـر اسـت كـه بـه موجـب       

تن بار حمـل شـده،    4، 285، 971ش.، در برابر ه.  1366بررسي انجام شده در آذر ماه 

  ) جابه جا شده است.35/1ل تن ظرفيت باربري (معاد 5،  757،  836مقدار 
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  طبقه بندي كاال در حمل و نقل 

از ديدگاه حمل ونقل تقسيم بندي كالهـا در سـه گـروه اساسـي انجـام مـي شـود كـه          

  از : عبارتند

  )packed Cargoكاالهاي با بسته بندي (  )1

به مجموع كاالهاي عمومي كه بابسته بندي حمل مي شـوند اطـالق ميگـردد ماننـد     

  گي ، لوازم يدكي و غيره لوازم خان

  )Unpacked Cargo or Loose Cargoكاالهاي بدون بسته بندي (  )2

به مجموع كاالهاي بدون بسته بندي وغيـر فلـه ماننـد تيـر آهـن ، ماشـين آالت ،        

خودرو و... اطالق مي گردد كه ايـن نـوع از كاالهـا داراي شـكل خاصـي نبـوده و       

  مل مي گردند .معموالً همان گونه كه توليد مي شوند ح

  )Bulk Cargoكاالهاي فله (  )3

به مجموع كاالهايي كه شكل خاص ندارند و به شكل هر ظرفي كه در آن ريختـه مـي    

شوند ، در مي آيند ، اطالق مي گردد اين نوع از كاال نيز همان طور كه توليد مـي شـود   

  حمل مي گردد.

  مانند گندم ، سيمان و جو و غيره 

  روه تقسيم مي شوند :كاالهاي فله به دو گ 

  ) مانند بنزين و گازوئيل و غيره WetB.Cفله مايع ( -
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 ) مانند سيمان ، گندم و غيره  Dry.B.Cفله خشك ( -

  شرايط عمومي بسته بندي براي حمل و نقل 

  نوع بسته بندي بايد متناسب با مسير حمل باشد  )1

 نوع بسته بندي بايد متناسب با وسيله حمل باشد   )2

 يا وسايل مكانيكي وجود داشته باشد  امكان جابجايي  )3

 نوع بسته بندي طوري باشدكه در طول مسير مقاوم ومحكم باشد   )4

 بسته بندي بايد داراي برچسب عالئم اطالعات و هشدار دهنده ب اشد    )5

عالئم اطالعاتي و خبري مانند : فرستند ، گيرنـده ، مبـدأ و مقصـد و... عالئـم هشـدار      

  ز ثقل بار ، در مقابل رطوبت و ياحرارت و...)دهنده مانند: شكستگي  مرك

  بسته بندي بايستي اقتصادي باشد . )6

  ايمني بار 

بر طبق مقررات و قوانين حمل بار ، مجموع مقاومت ابزار و وسايل حفاظتي ومهار  

كننده بار نبايستي از نيرويي كه از مجموع وزن بار ، به طرف جلو و نصف وزن بـار  

كمتر باشد .  اين نوع مقررات شامل دستورالعمل هايي  به سوي عقب وطرفين است

است كه انواع و روشهاي مختلف براي بسـتن ، مهـار و نگـه داشـتن كـاال در روي      

كاميون بايد طريقه هاي متفاوتي رعايت شود كه اين بستگي به نوع كاال دارد بر طبق 

ر هنگـام  اين مقررات ؛ معموالً بايد از پوششي جهـت محافظـت  محصـوالتي كـه د    
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حركت وسيله نقليه احتمال پودر شدن ( مانند خـاك و شـن ) يـا دود شـدن ( مثـل      

فسفر و گوگرد ) يا پرت شدن ( مثل سنگ و آجر ) آنها وجود دارد استفاده كـرد تـا   

  از آن خطرات احتمالي در جاده وشهر جلوگيري به عمل آيد 

كته ضروري است كه پـس  در مورد كاميون هايي كه الوار حمل مي كنند تذكر اين ن 

تميز كرد زيرا پوسـته هـاي بجـا     از تخليه الوار بايستي سطح اتاق بار كاميون را كامالً

مانده در اثر جريان باد در فضا پراكنده مي شوند و در اين صـورت احتمـال آسـيب    

ديدگي يا نابينايي چشم و يا حداقل آلودگي معابر و خيابانهـا وجـود دارد در مـورد    

  اي خطرناك قوانين و مقررات ديگري نيز تدوين شده است .حمل كااله

به ثبت رسيده اند موظـف بـه رعايـت     1977به طور كلي كاميونهايي كه بعد از سال 

محدوديت هاي حفاظتي و ايمنـي ماننـد ديـواره جلـويي اتـاق بـار و ديـواره هـاي         

  حفاظتي ونيز زنجير و يا تسمه هاي مهار كننده كاال شده اند .

  اي مختلف مهار كاال در روي وسيله نقليه  شيوه ه

كليه بارهاي روي وسيله نقليه بايد ثابت ومحكم باشند روشهاي مختلفي براي ثابت  

كردن بار روي وسيله نقليه وجود دارد اين روشها شامل محصور كردن ، اسـتفاده از  

بستن  كاه و پوشال و ابزارهايي براي قف كردن بار است براي جلوگيري لغزش بار ،

بار نيز از جمله روشهاي تأمين ايمني بار به شمار مي رود محصور كردن بار نيز كـه  
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معموالً بين بار و اطراف تريلر انجـام مـي شـود از جملـه روش هـاي مـوثر اسـت        

  روشهاي ذيل براي ثابت كردن و بي حركت كردن بار وجود دارد  

يدن بار ، با اسـتفاده  استفاده از مواد و مصالح سبك براي جلوگيري از صدمه د -1

  از كيسه هاي هوا ، چوب پنبه ، كاه ، پوشال و پالستيك  

ميله هاي نگه دارنده بار به صورت عمودي و افقي كه برروي ديـواره وسـيله     -2

 نقليه و يا كف و يا سقف آن محكم وسپس بسته يم شوند  

 ن سازي تجهيزات بستن بار مانند طناب ، زنجير ، نوار ، براي مهار بار و ايم  -3

استفاده از چادر برزنتي و مهار آن كه در هنگام حركت مانع خروج و لغـزش    -4

بار مي شود وحتي در هنگام حادثه و يا واژگوني كـاميون از پخـش و سـرريز    

 شدن بار جلوگيري مي كند 

اگر امكان مهار بار به وسيله بستن يا قفل كردن وجودندارد مي توان ازتركيبي از حصار 

بندي با تسمه يا زنجير كمك گرفت . در بعضي از بسته ها حصـار كشـي    كشي و بسته

_ )Fencing ) و يا بستن كاال با زنجير يا تسمه (Lashing ممكن است اشكاالتي به (

وجود بياورد كه در چنين حاالتي با توجه به كيفيـت كـاال از يكـي از چنـد روش زيـر      

  .استفاده مي شود 
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  الف )حصار زدن بار : 

ممكن است با استفاده از قسمت هاي ثابت وسيله نقليه حصار كشي شـود ( بـراي    كاال

مثال : ديواره جلويي ، ديواره ها و يا وسايل ديگر كه نقش مهار كننده دارنـد ) حصـار   

بايد بنحوي باشد كه به طور كلي بيش از ده سانتيمتر باال تر از حد بارگيري قرار نگيرد 

مقابل تمام نيروها  مقاوم باشـد بنـابراين احتيـاج بـه ديگـر      حصار بايد به قدر كافي در 

  وسايل مهار كننده نيز هست .

  )Lashig Downب) بسته بندي با تسمه يا زنجير (

براي مهار كاال اسـتفاده مـي شـوند و     Lashingزنجير يا تسمه و وسايل ديگر از نوع 

روي كاميون مـورد اسـتفاده   معموالً براي بستن كانتينر در روي كشتي يا بارج و كاال در 

) در بعضي موارد براي بستن كاال ضروري اسـت. در  Lashingقرار مي گيرند. ابزار (

مواردي كه نوار سيمي مورد استفاده قرار مي گيرد توصيه مـي شـود مجمـوع مقاومـت     

كشش نوار سيمي در مقابل فشار بار در ضعيف ترين قسمت هاي بسته شده بـه ميـزان   

  بار باشد. حداقل دو برابر

  ج) قفل كردن:

وسايل قفل كردن كه يكي از شيوه هاي مهار كاالست، بايستي به اندازه كافي محكـم و  

مقاوم باشد، به طوري كه حداقل معادل دو برابر وزن بـار در قسـمت جلـو و عقـب و     
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نصف وزن بار اطراف باشد. انجام عمل قفل كردن بايد طوري باشد كه در اثـر لـرزش   

  خود به خود باز نشود. وسيله نقليه

  د) مورد استفاده از تسمه يا زنجير:

از تسمه اليافي استفاده مي كنيم بايد در نظر داشته باشـيم   Lashingاگر احتماالً براي 

نيوتن و نيروي كشش آن در مجموع برابر بـا   5000كه مقاومت اين تسمه حداقل برابر 

مورد اسـتفاده قـرار مـي     Lashing نيوتن باشد. اگر زنجير با تسمه سيمي براي 4000

  گيرد بايستي نيروي كشش ان برابر استاندارد و حلقه هاي آن كوتاه يا نيمه كوتاه باشد.

، بايد مراقب بود كه بـار در اثـر لبـه تيـز آن      Lashingدر هنگام بستن كاال به وسيله 

استفاده  ) براي حفاظت كاالLoad Stockingسائيده نشود. اگر از يك پوشاننده بار (

مي كنيد، بايستي طوري قابل حركت باشد كه امكان بازديـد تمـامي تسـمه سـيمي بـه      

  آساني فراهم شود.

  تكيه گاههاي محكم كردن

تكيه گاههاي تسمه هاي سيمي در روي وسايل نقليه بايد آنقـدر مقـاوم سـاخته و كـار     

كه اثـر لـرزش   گذاشته شوند كه بتوان تسمه هاي سيمي را محكم به آنها بست بدون اين

وسيله نقليه، كاالها جابجا شوند. نيروي استقامت ايـن تكيـه گاههـا بايـد بـه گونـه اي       

محاسبه شـود كـه حـداقل ده درصـد نيـروي كشـنده تسـمه سـيمس را داشـته باشـد.           

گاههايي كه با دست ساخته مي شوند، بايد طوري طراحي شـوند كـه نيـروي الزم     تكيه
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ن بيشتر نباشد. براي جلوگيري از لغزيدن يا غلتيـدن بـار،   نيوت 500براي استفاده آنها از 

بايد از وسايل مهار كننده استفاده كرد. وسايل و ابزار مهار كننده كـاال و غيـره بايـد بـه     

ترتيبي آماده شود كه بستن بار را به نحوي مطلوب انجام دهد و در ضمن مناسب براي 

يد بسته و قفل شوند، به ويژه هنگـامي  بستن كاال باشد. تمام قسمت هاي وسيله نقليه با

كه از وسيله نقليه در جاده شني استفاده مي شود. اگر نوع محموله به نحـوي باشـد كـه    

نتوانيم به راحتي آن را در داخلوسيله نقليه قرار دهيم بايد بار را طوري مهـار كـرد كـه    

حمولـه بـارگيري   هيچ گونه خطري در پي نداشته باشد. اگر كاال در اثر طويل بودن از م

وسيله نقليه بيرون بيايد و اين ميزان بيشتر از يك متر از عقب اتاق باشد، حتماً بايـد از  

عالمتي كامالً قابل رويت در قسمت عقب وسيله نقليه استفاده كرد. در اين حالت نبايد 

  متر بيشتر باشد.24طول بار وسيله نقليه از 
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  طريقه مهار وسايل نقليه چرخدار

ه هنگام بارگيري وسيله نقليه چرخدار، بايد نكات و مواردي را رعايت كرد تـا امكـان   ب

به همين منظور، بايد توجه داشت كه: در  –لغزيدن چرخ ها و سقوط كاال بوجود نيايد 

هنگام بارگيري وسيله نقليه چرخدار در روي وسيله نقليه ديگر، بايستي سـطح تمـاس   

تا از لغزش چرخ ها در روي ريل جلـوگيري بـه عمـل    چرخ با ريل ها، عاج دار باشد 

آيد. چرخ هاي وسيله نقليه بارگيري شده در روي ريلف بايستي به وسـيله گـوه و نيـز    

  تسمه مهار شود.

  معموالً چرخ ها را به دو روش در روي ريل مهار مي كنند:

ر بوسيله مهار كننده گوه اي شكل آهني كه روي پشت چرخ هاي جلو و عقب قـرا  -1

مي دهند. توضيح اين مطلب ضروري است كه: در مسافت هاي طوالني گـوه هـا بايـد    

استاندارد باشند طوري كه ارتفاع گوه حداقل بايد يك سوم شـعاع چـرخ وسـيله نقليـه     

  بارگيري شده باشد.

حالت دوم، مهار چرخ ها بوسيله تسمه است. در اين حالت معموالً فقط چرخ هاي  -2

مهار مي شوند، اما اگر شيب چرخ هاي جلو از ده درجه به طـرف  جلو به وسيله تسمه 

باال بيشتر باشد، براي جلوگيري لغزش چرخ هاي عقب، آنها نيز به وسيله تسـمه مهـار   

  مي شوند.
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  ماشين هاي راه سازي

در وسايل نقليه اي مانند تراكتور كه چرخ هاي جلو و عقـب آن، همشـكل و هـم وزن    

رخ هاي عقب و جلو را به وسيله تسمه مهار كرد و بايد توجه داشت نيستند، بايستي چ

كه ارتفاع خرك ها يك سوم شعاع چرخ ها باشد و چون در ايـن حالـت، چـرخ هـاي     

عقب برزگتر از چرخ هاي جلو هسـتند بايسـتي ارتفـاع گـوه را، شـعاع چـرخ بـزرگ        

رخ هـاي  چه چرخ هاي جلو بزرگ باشـند و چـه چـ    –محاسبه كرد. در هر دو حالت 

ارتفاع گوه بايستي به اندازه شعاع چرخ بزرگتر سـاخته شـود و مـورد اسـتفاده      –عقب 

  قرار گيرد.

تمـام چـرخ هــاي وسـايل نقليــه بـزرگ و سـنگين (ماننــد ماشـين آالت راه ســازي و       

هاي بزرگ و به طور كلي ديگر وسائط نقليه بزرگ كه ممكن اسـت بـه وسـيله     چرثقيل

به هنگام حمل و نقل بايد با تسمه و گوه مهار شوند و وزن نقليه ويژه اي حمل شوند) 
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گوه ها بايد به اندازه كافي سنگين باشد تا مانع حركت چرخ ها به سمت جلو و عقـب  

شود. وسيله نقليه را هميشه بايستي به صورت طولي و پشت سر هـم بـارگيري كـرد و    

  پس از بارگيري، ترمزهاي دستي آنها را كشيد.

  نرهايكانت

ي مهار كردن كانتينر، از وسايل ويژه اين وسيله نقليه استفاده مي شـود. كانتينرهـايي   برا

كه استاندارد باشند داراي وسايل ويژه مهار كننده هسـتند. محـل هـاي مهـار كننـده در      

درصد نيـروي   50نحوي محاسبه و ساخته شده است كه مي تواند حداكثر تا كانتينر به 

نتينر+ بار) تحمل كند. محل هـاي مهـار كننـده در كـانتينر     وارده را ( متشكل از وزن كا

بايستي بايد حداقل داراي چهار سوراخ در اطراف كانتينر باشـد و نيـز كاالهـاي داخـل     

كانتينر بايد به وسيله ديگر وسايل مهاركننـده مهـار شـوند. كـاميون هـاي كفـي حمـل        

افتادن كـانتينر بـه هنگـام     اي كانتينر بايد به قفل هاي مخصوص مجهز باشند تا از  جاده

حمل و يا بر اثر تكان هاي شديد و ترمز جلوگيري و احيانا از كف جدا نشود و يـا بـه   

كابين راننده اصابت ننمايد. واگن هـاي ريلـي حمـل كـانتينر نيـز بايـد بـه قفـل هـاي          

  مخصوص حمل كانتينر مجهز باشد.

ي داخل آن براي همگـان  يكي از خصوصيات حمل كاال با كانتينر، نامشخص بودن كاال

داخـل كـانتينر اطـالع     در مسير حمل است و تنها فروشنده و حمل كننده از محتويـات 

شده در كانتينر، ايمني كاال را نسـبت بـه    دارند. اين عدم آگاهي از عدم كاالي بارگيري
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ديگر طرق حمل بيشتر مي كند و چه بسا كه نتوان دو كانتينر حامـل سـيمان و شـمش    

در يك مسير حركت مي كننـد از يكـديگر بازشـناخت. ايـن شـايد يكـي از       طال را كه 

مواردي باشد كه تمايل به استفاده از كانتينر را افـزايش داده تـا كاالهـاي پـر ارزش در     

  مقابل دزدان از ايمني بيشتري برخوردار باشند.

  ويژگي كانتينرهاي مخصوص حمل كاال:

  ه:كانتينر مخصوص كاالهاي بسته بندي شد الف)

ديواره و كف بسيار مقاوم از وجوه تمايز اين نوع كانتينر است كاالهاي بسته بندي شده 

  سنگين مانند بشكه، سيم و كابل، به اين شكل حمل مي شوند.

  خشك: ب) كانتينر ويژه حمل كاالهاي

ارتن هاي بسياري را در خـود جـاي دهـد بـه     استفاده از اين نوع كانتينر كه مي تواند ك

هسـتند  » در« شدت متداول است. اين نوع كانتينرها معموالً در قسمت عقب نيز داراي 

  كه سرعت و سهولت تخليه و بارگيري را دو چندان مي كند.

  ج) كانتينر عايق دار يا يخچالي:

، دارو و اين نوع كانتينر مخصوص حمل محموالت فاسد شـدني ماننـد گوشـت، ميـوه    

كاالهاي مشابه است. اين كانتينرها در انگلستان، اروپا و استراليا بسـيار متـداول اسـت.    

  طريقه حمل و نقل ( جابجايي) و نيز بارگيري آن با انواع ديگر كانتينر فرقي ندارد.
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  د) كانتينر روباز:

ـ  از دارد اين مدل از كانتينرها به طور يكپارچه مسقف نيست. ساختماني به اصطالح روب

كه بوسيله روكش پالستيكي پوشيده شده و به سـهولت قابـل برداشـتن و پهـن كـردن      

مجدد است. اين قبيل كانتينر كه ديواره هاي بسيار مقاوم دارد براي حمل كاالهاي خـام  

مانند لوازم يدكي و ماشين آالت مورد استفاده قرار مي گيرد و به علت نداشـتن سـقف   

، از باال نيز قابل تخليه و بارگيري است و جرثقيل به راحتـي  غيرقابل جداسازي از بدنه

  مي تواند بر آن مسلط باشد.

  ه) كانتينر مخصوص كاالي فله و مايع:

استفاده از اين نوع كانتينر به ويژه در سالهاي اخير زياد شده و حمل كاالهاي پودر شده 

سـنگ بـدون بسـته     سنگهاي معدني، مايعات، مواد شيميايي، غالت و حبوبات و زغال

بندي توسط اين كانتينرها صورت مي گيرد. وسيله تميز كردن اين نوع كـانتينر معمـوالً   

  در بنادر پيشرفته وجود دارد.

  كاالهاي غلطان:

اگر وسيله نقليه اي كاالهاي غلطان را به طور خوابيده حمل كند، بايستي گوه چـوبي را  

يك يا دو رول غلطان كه به طور عرضـي   در اولين و آخرين رول غلطان قرار داد. براي

بارگيري شده است، ارتفاع مهار كننده هاي چوبي كـه در جلـو و عقـب رول هـا كـار      

گذاشته مي شوند، حداقل بايستي يك سوم شعاع رول هاي غلطان باشد. عالوه بر مهار 
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مهـار كننـده هـاي چـوبي صـورت       رول هاي غلطان به صورت عرضي كه بـه وسـيله  

ها را بايستي به صورت طولي نيز مهار كرد. ارتفاع مهار كننـده اي كـه در    گيرد رول مي

سـانتي   10داخل رول قرار مي گيرد از شعاع رول نبايستي كمتر باشد و ارتفاع بـيش از  

متر، مورد لزوم نيست. براي حمل يك يا دو رول بزرگ به طـور طـولي، ارتفـاع مهـار     

يك پنجم شعاع رول باشد و اگـر چنـد رول   كننده چوبي مورد استفاده، حداقل بايستي 

  بارگيري شده است، ارتفاع مهارچوبي حداقل بايد يك چهارم شعاع رول باشد.

سيم هاي ضخيم و يا بشكه اگر به صورت عمودي بارگيري شوند بايد به وسـيله مهـار   

از يـك پـنجم شـعاع بـارگيري      كننده در قسمت جلو و عقب مهار شوند و ارتفاع گوه

نباشد. اگر به صورت عرضي بارگيري شوند ارتفاع مهار كننده چوبي از پـنج   شده كمتر

  سانتي متر نبايستي بيشتر باشد.

  مهار كردن:

آنقدر قوي و محكـم باشـد كـه در مقابـل      هنگام حمل اقالم سنگين بايد كف صندوق

نيروي ناشي از پرت شدن و ايجاد فشار، مقاومت كند. اگر امكان ثابت نگهداشتن ايـن  

در داخل صندوق با چفت و بست محكم شوند تـا از   قالم وجود ندارد، بايد به نحويا

  حركت محموله به اطراف جلوگيري گردد.
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  تهويه:

به استثناي دستگاههاي برقي و الكترونيكي بخصوصـي كـه بايـد در ظـروف مخلـل و      

در عاري از گرد و خاك نگهداري شوند ، بايد پـيش بينـي الزم بـراي عبـور آزاد هـوا      

به عمل آيـد و ايـن امـر هنگـامي كـه قـرار باشـد         اطراف محموالت هنگام بسته بندي

آب و هواي متغير جـا بـه جـا      محموله را براي مدت طوالني انبار كرده و در مسيري با

  كنيم بسيار مهم و ضروري است.

اگر از بين اقالم مورد سفارش، بخشي داراي روزنه براي ارتباط به وسـايل ديگـر و يـا    

هر منظور ديگري باشد بايد اين روزنه ها كامالً پوشاند. كپسول هاي حاوي گاز فشرده 

شده يا كنتورهاي اندازه گيري از اين قبيل اقالم هستند. براي پوشش اين قسـمتها بايـد   

از صفحات فلزي استفاده كرد كه ضخامت كمتري از ضخامت فلز محل روزنه دارنـد (  

اين درپوش ها بايـد بـه وسـيله     ميلي متر باشد) 13د حداقل ضخامت اين درپوشها باي

و امثال آن كامالً روي روزنه را كيپ نمايد. بنحوي كه جابجـايي اتفـاقي آن مسـير     پيچ

ميلي متر باشد استفاده از  50. اگر روزنه كمتر از نباشد ( حداقل داراي چهار پيچ باشد)

بدنه اصـلي محمولـه بايـد    درپوش هاي محكم پالستيكي بالمانع است. بين درپوش و 

  است. پلمپي وجود داشته باشد كه مبين غير قابل نفوذ بودن هوا و رطوبت

روزنه هاي شياردار بايد به وسيله پيچ يا درپوش با واشر چرمي پلمپ شـده و احتيـاط   

  الزم براي جلوگيري از سائيدگي يا خوردگي شيار به عمل آيد.
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  ) Lashingمل و نقل ( نكات مهم در ايمني بسته ها در وسايل ح

  در كاالهاي فله بايستي به موارد زير توجه داشت:

  الف) وسيله حمل، مناسب كاالي فله باشد.

  ب) ارتفاع كاال تا حد مجاز باشد ( ارتفاع مجاز بستگي به نوع دانه بندي كاال دارد).

  ، تفكيك كردن يا مرتب كردن انجام شده باشد.) Trimingج) صفافي ( 

و غير آن با چادر يا چيز ديگـري   "در"دار با  "در "در وسيله حمل : وي بارد) بستن ر

  را ببنديد و پوشش كامل روي بار را بگيرد.بايد روي 

ه) حصار كشي: اگر كاميون ديواره نداشته باشد و يا ديوار آن كوتاه باشد، بـا لبـه هـاي    

يجاد شده مـي توانـد   اضافي تخته و يا غيره دور بارگير را خصاركشي مي كنند. حصار ا

  حداكثر ده سانتي متر از سطح بارگير باالتر باشد.

  و) بايد بتوان كاالي فله را حمل كرد.

 در پالت و صندوق ايمني بسته با تسمه كشي محكم شود. •

مخصوصي وجود دارد كه حتماً بايد بسته باشند. ايـن قفـل    در كانتينر قفل هاي •

وصـي دارد كـه معمـوالً روي وسـايل     ها در كناره هاي كانتينر مكان هاي مخص

 حمل قفل مي نمايند.

و افقـي روي وسـيله حمـل     بسته هاي غلطان مي تواند به دو صورت عمـودي  •

قرار گيرد. اگر به صورت عمودي باشد تسمه كشي كفايت مـي كنـد و اگـر بـه     
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صورت افقي روي وسايل حمل قرار گيرد بايد از پايه استفاده كرد كه در جلوي 

و پشت آخرين بسته قرار مي گيرد. ارتفاغ پايه يا گوه حـداقل يـك    اولين بسته

 سوم ارتفاع بسته است.

وسايل چرخدار: اگر اندازه چرخهاي جلو و عقب يكي باشد بسـتن چرخهـاي    •

متحرك كفايت مي كند. اگر اندازه چرخها متفاوت باشد بستن چرخهاي بـزرگ  

 ه چرخها الزامي است.و متحرك الزامي است. در چرخهاي زنجيري، بستن كلي

): بـه معنـاي جداسـازي بسـته هـا از       Dunnageايمني سازي بسته هاي بار ( •

عدم استفاده از اين دانش موجب بـروز   يكديگر و از جداره وسايل حمل است.

 خسارتهاي زير مي شود:

  خسارت ناشي از اصطكاك -1

 خسارت ناشي از فشار باد -2

 حملاز رطوبت جداره ها و كف وسايل  خسارت ناشي -3

 خسارت ناشي از تأثير كاالها به علت مجاورت يكديگر -4
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CMR  

يا راهنامه است  CMRيكي از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي كاال سند 

كه بر اساس مفاد ان و ضوابط حاكم بر چگـونگي صـدور، حـدود مسـئوليت شـركت      

  حمل و نقل مشخص مي گردد.

كنوانسـيون  «نفرانسـي بـين المللـي تحـت عنـوان      صدور اين اسناد بر مبناي ضـوابط ك 

CMR «         انجام مي گيرد و هر شـركت حمـل و نقـل مـي بايسـت ضـوابط حـاكم بـر

  چگونگي تنظيم در صدور را دقيقاً مورد توجه قرار دهد.

اين سند توسط انجمن هاي صـنفي ذيـربط در اسـتانهاي     81در كشور ما تا اواخر سال 

ضا به شركت هاي حمل و نقل تحويل مي گردد كـه  مختلف تهيه و بر اساس ميزان تقا

اين رويه مشكالت و پيامدهايي را به دنبال داشت. و لذا بر مبناي پيشنهاد دفتر ترانزيت 

  و پايانه هاي مرزي و با هدف:

 .انطباق رويه موجود با رويه هاي مورد عمل در ساير كشورهاي عضو كنفرانسيون  -1

CMR  .  

از درراستاي دسـتيابي بـه جايگـاه واقعـي ورهـا شـدن        تقويت انجمن هاي صنفي -2

  مسايل و اختالفات مالي با اعضا و ... .

  توسط شركتها. CMRحذف بروكراسي و هزينه هاي اضافي موجود در مسير تهيه  -3

  ايجاد زمينه رقابت سالم تر جهت فعاليت شركت ها. -4
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  داشتن خسارت.بهره مند شدن شركت ها از تخفيفهاي بيمه اي در صورت ن -5

  تاريخچه

كار شركتهاي حمل و نقل بين المللي كرير (حمل كننده) كه كاريست بسيار متهورانه و 

توام با هر گونه ريسك در ابتداء تحت ضابطه اي خـاص نبـود و ايـن زحتمكشـان در     

مقابل حوادث، شركتهاي بيمه و صاحبان كاال بـي پنـاه بودنـد و در بسـياري از مواقـع      

  از دست داده و ورشكست مي شدند.هستي خود را 

پنچ كشور اروپايي يعني هلنـد،   1335ارديبهشت ماه  29مطابق با  1956مه سال  19در 

انگليس، فرانسه و احتماالً بلژيك و سوئيس به منظور يكنواخت كردن شرايط حاكم بـر  

ي قرار دادهاي حمل و نقل بين المللي جاده اي كاال بخصوص اسناد مورد اسـتفاده بـرا  

حمل بين المللي و مسئوليت حمل كننده و تنظيم روابط وي با فرستنده و گيرنده كـاال  

ماده تحت عنـوان كنواسـيون    51در ژنوگرد آمده و مقرارتي را مشتمل بر يك مقدمه و 

قرار داد حمل بين المللي جاده اي كاال (سـي ام آر) تهيـه و بـه امضـاء رسـاندند و در      

مـاده   12يك مقاله نامه اصالحي داراي  1357/ 4/ 14بق با مطا 1978تاريخ پنجم ژوئيه 

به آن افزوده و بدين طريق وظايف و مسئوليتهاي شركت هاي كرر در مقابل فرستنده و 

  گيرنده تعيين گرديد.

كشور به اين كنوانسيون ملحـق گرديـده انـد كشـورمان نيـز بـه دنبـال پـي          24بالغ بر 

يانـه هـاي كشـور و الحـاق دولـت جمهـوري       گيريهاي مكرر سازمان حمل و نقل و پا
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مجلس شـوراي اسـالمي و تائيـد     76/ 3/ 4اسالمي ايران به كنوانسيون مذكور مصوب 

مجمع تشخيص مصلحت نظار اجاره يافت به كنوانسيون مذكور ملحق شود و با تسليم 

 سند الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون ياد شده عمالً ايران الزم االجـرا شـده  

  است.

اين كنوانسيون در كليه موارد حمل و نقل جاده اي به استثناء حمل محموله هاي پستي، 

  اثاثيه منزل و جنازه قابليت اجرايي دارد.

سي ام آر عالوه بر ناظر بودن بر روابط بين حمـل كننـده، فرسـتنده و گيرنـده پوشـش      

ي ام آر مسـئوليت  اي براي مسئوليت شركتهاي كرير مي باشد بـا بيمـه نمـودن سـ     بيمه

  شركتهاي كرير بيمه مي گردد و از خطرات احتمالي مصون مي شوند.

در صورتيكه وسيله نقليه حامل كاال در قسمتي از سفر به طرق دريايي، آبراهاي داخلي 

و يا هوايي حمل گردد مشروط بر اينكه كاال از وسيله نقليه تخليه نشـود مشـمول ايـن    

  كنوانسيون خواهد بود.

ظ اين كنوانسيون حمل كننده مسئول فعل يا ترك غعل نمايندگان، خدمه يـا هـر   از لحا

  شخص ديگري كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده مي كند خواهد بود.

  

  

  



 ٢٨

  :CMRتعريف 

ناميـده   CMRجهت حمل كاال در چارچوب اين كنوانسيون سندي صادر مي گردد كه 

گردد، نسـخه اول مخصـوص فرسـتنده     مي شود اين سند در يه نسخه اصلي صادر مي

  كاال، نسخه دوم هوراه كاال براي گيرنده و نسخه سوم نزد حمل كننده باقي مي ماند.

(سراسـري) در آن اسـت كـه     BL(فياتـا) و   FBLتفاوت عمده سي ام آر بـا بارنامـه   

ام  بارنامه سند مالكيت تلقي مي گردد و قابل انتقال و ظهر نويسي مي باشد  وليكن سي

آر قابل انتقال و ظهر نويسي نبوده و سند مالكيت تلقي نمي گردد و به وسـيله آن نمـي   

  توان به بانك مراجعه و وجه اعتبار را دريافت نمود.

  مزيت:

اين كنوانسيون چنانچه يكـي از دو كشـور مبـداء ومقصـد عضـو ايـن        1بر اساس ماده 

و الزم نيست كه هـر دو   كنوانسيون مي باشند مقررات آن براي طرفين جاري مي باشد

  نمود. CMRكشور عضو مي باشند كه بتوان مبادرت به صدور 

  : TIRبا كنوانسيون  CMRتفاوت عمده كنوانسيون 

تفاوت عمده آن با كنوانسيون تير در آن است كه كنوانسيون تير نـاظر بـر روابـط بـين     

م آر نـاظر  حمل كننده، گمرك و موسسه ضامن مي باشد در صورتيكه كنوانسيون سي ا

  بر تنظيم روابط بين حمل كننده، فرستنده و گيرنده مي باشد.
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  مدت مفقود تلقي نمودن كاال:

روز پـس از انقضـاي مـدت     30در چارچوب اين كنوانسيون عدم تحويل كـاال ظـرف   

روز پس از تحويـل كـاال    60توافق شده يا در صورتيكه چنين مهلتي توافق نشده باشد 

عي براي مفقود شدن كاالست و شخصي كه حـق اقامـه دعـوي    به حمل كننده دليل قط

  دارد مي تواند پس از گذشت مهلت مذكور چنين كااليي را مفقود شده تلقي نمايد .
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  سازمان هاي بين المللي مربوط به حمل و نقل جاده اي 

  )IRTUاتحاديه بين المللي حمل و نقل جاده اي ( -1

گسترش خدمات حمل و نقل جاده اي، در جهـت  م. با هدف  948اين اتحاديه در سال 

تأمين منافع متصديان حمـل و نقـل جـاده اي بـه طـور اخـص، و در راسـتاي توسـعه         

  اقتصادي به طور اعم، تأسيس گرديد.

)IRTU      شامل سه بخش حمل و نقل تجاري مسـافر، حمـل و نقـل تجـاري كـاال و (

  حمل و نقل غير تجاري كاال و مسافر مي شود.

با تشكيل هفت كميسيون مشورتي، در زمينه هـاي فنيـف حقـوقي، ايمنـي      اين اتحاديه

جاده ها، امور گمركي، روابط كارگري، مالي و تشـكيالت فعاليـت دارد. هيئـت مـديره     

ايرتو كه واحد اجرايي شورا و ناظر بر كليه فعاليت هاي اداري آن است، شامل رئيس و 

يه در ژنو و مقر سه كميتـه ديگـر آن در   عضو مي باشد. پنج قاره دبير خانه اين اتحاد 8

عضو در جهان اسـت و ايـران نيـز از     120پروكسل است. در حال حاضر، ايرتو داراي 

  اعضاي فعال آن محسوب مي شود.

  )IRFفدراسيون بين المللي راه ( -2

اين اتحاديه، كه سازماني غير انتفاعي است و فعاليت هايي در زمينـه توسـعه و پيشـبرد    

م. در  1948خت، بهبــود و نگهــداري راههــا را بــر عهــده دارد، در ســال  فــن آور ســا

  واشنگتن تأسيس و شعبه هايي از آن در لندن، پاريس و ژنو ايجاد گرديده است.
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) نشويق و حمايـت اعضـا در خصـوص برنامـه ريـزي، نحـوه       IRFهدف از تشكيل (

شور هـا و توسـعه   اجراي عمليات در زمينه توسعه، اصالح و بهبود شبكه جاده ها در ك

آموزشـي و   –اقتصـادي   -فنون راهسازي، جمع آوري و انتشار آمار و اطالعـات فنـي  

اجتمـاعي   –ساير موضوعات مربوط به بهسازي راهها و معرفي آثار و فوايد اقتصـادي  

راه و ترابري براي عموم است. اين فدراسيون همه ساله اقدام به جمـع آوري و انتشـار   

  زمينه مرتبط با راهسازي و حمل و نقل جاده اي است.آمار و اطالعاتي در 

)IRF كشور جهان مي باشد. جمهوري اسالمي ايران هـم از   92عضو، از  500) داراي

  اعضاي دائمي آن به شمار مي رود.

  )PIARCانجمن بين المللي دائمي كنگره هاي راه ( -3

م. در  1908سـال   اين انجمن بر اساس تصميمات اولين كنگـره بـين المللـي راههـا در    

پاريس شروع به كار كـرد. هـدف آن تشـويق، ترغيـب و حمايـت از رونـد پيشـرفت        

راهسازي، ترميم و نگهـداري، ايمنـي راههـا، مـديريت پـروژه هـاي راهسـازي، تـردد         

  اي، رشد فن آوري راهسازي و نظام حمل و نقل جاده اي است. جاده

  دولتهاي عضو تشكيل مي گردد.سال يكبار با توافق  4كنگره اصلي اين انجمن هر 

)PIARC عضو دولتي و غير دولتي است. ايران نيز عضويت آنـرا پذيرفتـه    53) داراي

  است.
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  )IFAفدراسيون بين المللي اتومبيل ( -4

م. در هامبورگ تأسيس گرديد و با تغييرات سالهاي بعـد   1902اين فدراسيون در سال 

ر شـهر پـاريس اسـتقرار يافـت. از اهـداف      در اساسنامه آن، دبيرخانه كل فدراسـيون د 

تشكيل اين فدراسيون، مي توان توسعه و تنظيم حركت، گردش و عبور و مرور وسايل 

نقليه جاده اي در تمام كشورها، كمك به حل مسائل روزانه آمد و شـد اتومبيـل رانـان،    

حل تربيت و گسترش مسابقات ورزشي اتومبيل راني جهاني، مطالعه ترافيك جاده اي، 

مسائل فني و عملياتي مربوط به وسايل نقليه موتوري و حفظ منـافع اتومبيـل رانـان را    

  برشمرد.

 35اتحاديه ملي اتومبيل عضو اين فدراسيون مـي باشـند و    108الزم به اشاره است كه 

  كشور جهان، منجله ايران وابسته به آن هستند. 96ميليون اتومبيل ران از 

  ) FIATAتحاديه كارگزاران حمل و نقل بار (فدراسيون بين المللي ا -5

م. در وين تأسيس شد، و پس از طي يك دورة ركـود، در   1926اين فدراسيون در سال 

م. دبير خانه منطقه  1977م. با خط مشي حرفه اي جديد فعال شد. در سال  1949سال 

  ) براي گسترش فعاليت ها در بمبئي گشايش يافت.FIATAاي (

سازمان شامل ايجاد وحدت حرفه اي و معرفي كارگزاري به عموم از اهداف عودة اين 

طريق اقدامات تبليغاتي و انتشارات مناسب، حفظ منافع صنفي از طريق شركت مشـاور  

و كارشناسان در اجالسهاي بين المللي حمل و نقل، اصالح كيفيـت خـدمات اعضـا از    
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اندارد بازرگـاني، تـدارك   طريق يكسان و يكنواخت كردن اسناد كارگزاري، شرايط اسـت 

آموزش حرفه اي در سطح بين المللي، گسـترش اخالقـي، ضـوابط تبـادل اطالعـات و      

انجام بررسي ها و مطالعات مناسب، امانت داري و درست كـاري حرفـه اي در سـطح    

جهاني، گسترش روابط با نهادهاي ذيربط، تشويق و ترتيب برقراري روابط بـا ناوگانهـا   

ف گسترش تجارت بين المللي و بسط تفاهم و دوستي ميـان كليـة   و سازمانهاي مرتبط

  بخش هاي حمل و نقل مي باشد.

)FIATA  داراي نفوذ جهاني و بزرگترين سازمانهاي بين المللي غير دولتي در زمينـة (

)، UICحمل و نقل بار است و نقش نمايندة حرفه اي بين المللي حمل و نقـل نظيـر (  

)OCT ،((CCC), (INVA), (CENSA), (IRU)      بـر عهـده دارد. طبـق ارقـام

درصـد   75ميليون نفر در صنعت كارگزاري بار اشتغال دارند و حدود  8موجود بالغ بر 

) را تحت كنترل دارنـد. هـم اكنـون    Cargo Generalجابه جايي كاالهاي عمومي (

  ) را دارند.FIATAكشور جهان عضورت ( 130هزار بنگاه كارگزاري از  35بالغ بر 

اه هاي كارگزاري و موسسات حمـل و نقـل جـاده اي، راه آهـن، دريـايي، هـوايي،       بنگ

كارگزاران گمرك و ترخيص كاال، نويسندگان و روزنامه نگاران حمل و نقل با تصويب 

  ) در آيند.FIATAكميته اجرايي مي توانند به عضويت (



 ٣٥

  كميته هماهنگي شاهراه آسيايي -6

ه هاي آسيايي ايجاد گرديده و در محل دبيرخانه اين كميته در چار چوب طرح شبكه را

اسكاپ در بانكوك مستقر است. هدف از تأسيس آن توسـعه و گسـترش و همـاهنگي    

بين فعاليت هاي مربوط به پروژه شاهراه آسيايي، به منظور حل مسائل تردد شاهراه بين 

ت هـاي  منطقه اي آسيا و اروپا و توسعة تجارت، سياحت، زيارت و تفـاهم بيشـتر ملـ   

آسيايي است. كميته هاي ديگري، نظير كميته هاي كشتيراني، حمل و نقل، ارتباطـات و  

توريسم، با هدف اصالح و توسعه حمل و نقل در منطقه آسيا و اقيانوس آرام، به ويـژه  

گانه اسكاپ وجود دارد. جمهـوري اسـالمي    9كشورهاي كم توسعه، به نام كميته هاي 

  اين كميته ها به شمار مي رود.ايران نيز از اعضاي فعال 

قابل ذكر است كه به واسطه نفوذ كشـورهاي پيشـرفته عضـو، نظيـر ژاپـن، اسـتراليا و       

كشورهاي حاشية اقيانوس آرام، توسعه حمل و نقل دريايي بيش از سـاير شـيوه هـاي    

حمل و نقل تا كنون مورد توجه اسكاپ قرار گرفته است. تصور بر اين است كـه رفـع   

توسعه يافتگي در غالب كشورهاي منطقـة اسـكاپ تنهـا از طريـق توسـعه و      فقر و كم 

  بهبود نظام حمل و نقل و ارتباطات ميسر خواهد بود.

كميته حمل و نقل و ارتباطات اسكاپ مطالعاتي درباره هماهنگي بين شيوه هاي حمـل  

و نقل، توسعه و برنامه ريزي حمل و نقل، شـيوه هـاي آمـار و حسـابداري موسسـات      
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ل و نقل، نحوة نرخ گذاري حمل بار، مصـرف انـرژي در وسـايل نقليـه و امثـالهم      حم

  انجام داده است.

 -1994اهميت دادن كميته به اين مسئله به موجب گرديـد تـا اسـكاپ دهـة گذشـته (     

م.) را به نام دهة حمل و نقل ارتباطات تعيين نمايـد. تشـكيل كميتـة همـاهنگي      1985

تباطات و مشاركت فعال جمهوري اسـالمي ايـران در امـر    برنامة، دهة حمل و نقل و ار

هماهنگي و فرآيند برنامه ريزي و اجراي برنامـه هـاي ملـي حمـل و نقـل در راسـتاي       

  همين كوششها است.

  )CICسازمان كنفرانس اسالمي ( -7

اين سازمان نيز در زمينه توسعه حمل و نقل، در كشورهاي اسالمي فعاليت هايي داشته 

ه مـي تـوان بـه كنفـرانس وزراي راه و ترابـري كشـورهاي اسـالمي در        است. از جملـ 

  م.) اشاره نمود. 1987استانبول (سپتامبر 

اهم تصميمات متخذه در اولين كنفرانس وزراي حمل و نقل كشورهاي اسـالمي بـدين   

  شرح است:

  الف: حمل و نقل زميني

ر، برقـراري نظـام   ايجاد يك مجمع حمل و نقل زميني براي نظارت و پيگيري اجراي كا

بيمه مشترك كاال و مسافر، گسترش شبكه راههاي ارتبـاطي بـين كشـورهاي اسـالمي،     

ايجاد گسترش تعميركاههاي بين راهي در كنار جاده هاي ترانزيتـي و بـه منظـور ارائـه     
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خدمات تعميراتي به وسايل نقليه كشورهاي عضو، همكاري در زمينـه هـاي پژوهشـي    

ن، مبادلة كارشناس و متخصـص و ايجـاد مركـز آمـوزش     حمل و نقل و ساخت راه آه

  حمل و نقل در استانبول.

  ب) حمل و نقل دريايي

هماهنگي و همسان سازي قوانين و مقررات حمل و نقـل دريـايي، افـزايش تسـهيالت     

گمركي و بندري در كشورهاي عضـو، همكـاري در زمينـة كشـتي سـازي و خـدمات       

سـالمي، تشـكيل مجمـع اسـالمي كشـتيرانان،      تعميراتيف برقراري يك خط كشتيراني ا

ايجاد تسهيالت الزم و ويژه، براي دريا نوردان عضـو كشـورهاي كنفـرانس اسـالميف     

  قبول گواهينامه هاي صادره و پذيرش مشخصات ويژه كشتي ها توسط اعضاء.

  )  C.M.Rكنوانسيون حمل و نقل بين المللي جاده اي ( -8

گسترده ترين قراردادهاي بين المللي در حـوزه   اين كنوانسيون يكي از معتبرترين و

حمل و نقل به شمار مي رود. مسئوليت ها حمل كننده، فرستنده و گيرنـده كـاال و   

) C.M.Rچگونگي دعاوي و اقدامهاي قانوني را مشخص و تعريف كـرده اسـت. (  

با توجه به ضرورت يكسان سازي شرايط حاكم بر حمل و نقل كشورهاي مختلـف  

دت رويه در نتظيم و جمع آوري و نگهـداري اسـناد مـورد اسـتفاده در     و ايجاد وح

حمل و نقل بين المللي تدوين شده و به امضاي اكثر اعضاي سـازمان ملـل رسـيده    

است. اين كنوانسيون، هر قراردادي را كه براي حمل كاال از طريق جاده، بـا وسـيله   



 ٣٨

اال، به موجب قـرارداد  نقلي به منظور كسب درآمد منعقد مي شود و محل دريافت ك

در دو كشور مختلف واقع شده و حداقل يكي از آنها عضو اين كنفـرانس باشـد، را   

شامل مي گردد. قانون الحاق جمهوري اسالمي ايران به اين كنوانسيون به تصـويب  

. ش. براي اجـرا يـه سـازمانها و نهادهـاي مربـوط      ه 1377رسيده و از ابتداي سال 

 ابالغ گرديد.


