
گیرندگان کانتینر به  تضمین تعهدات تحویل" بیمه طرح هب مختصر نگاهی

 "مالکان کانتینر

 شرح مساله: -1

شود و  وظیفه خطوط کانتینری عمدتا با ورود کانتینر به محوطه کانتینری بندر مقصد، پایان یافته تلقی می

نماید )سرویس حمل خطوط  تواند با تخلیه کانتینر، کاالی خود را به مقصد نهایی حمل صاحب کاال می

 (.کانتینری معمولی بر مبنای بندر به بندر طراحی شده است

 کنند: % کانتینرهای ورودی عمدتا به دالیل ذیل از قائده فوق طبیعت نمی09در ایران بیش از 

 های صنعتی و تجاری در نیمه شمال کشور؛ وسعت قلمرو کشور ایران و تمرکز قطب .1

 هیزات الزم در بنادر جنوبی به منظور استریپ کلیه کانتینرها؛عدم تکافوی امکانات و تج .2

وجود درصد قابل توجهی از محموالت ترانزیتی کشورهای همسایه در میان کانتینرهای وارده  .3

 به کشور؛

 تمایل دولت به تحکیم مبانی حمل سراسری .4

های حمل و  ایشان و یا شرکتاز این رو خطوط کانتینری عمدتاً با درخواست صاحبان کاال، کارگزاران گمرکی 

تا پس از تخلیه  ،دهی کانتینرهای پر وارداتی به کشور روبرو هستند المللی )فورواردر( جهت امانت نقل بین

به محوطه کانتینری خط کشتیرانی عودت داده  خالی کانتینر در انبار مقصد )داخل یا خارج از ایران( کانتینر

 شود.

گرفته شده و در زمان مورد توافق  ت داده شده در همان وضعیت تحویلتضمین بازگشت کانتینرهای امان

گیرنده آن( را درگیر خود نموده  دهی )مالک کانتینر و تحویل ای است که سالهاست دو طرف این امانت مساله

 .است

ارت های خس با توسعه حمل کانتینری در کشور در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، موضوع جبران هزینه

 20/92/1339های دیرکرد عودت کانتینر اهمیت بیشتری یافت. لذا بر اساس مصوبه  به کانتینر و هزینه ردوا

 .عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع دریافت حق توقف وجاهت قانونی یافتشورای 

برای بازگشت  های گذشته انواع تضامین )وجه نقد، چک، سفته و ...( برای اطمینان مالک کانتینر در طول سال

دهی کانتینر  امتحان شده است و هر یک نارضایتی حداقل یکی از طرفین فرآیند امانت ،سالم و به موقع کانتینر

 .را در بر داشته است



خود در  163های مطرح شده، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مصوبه  با توجه به حجم باالی شکایت

های تضمین عودت سالم و به موقع کانتینر وجاهت  به عنوان یکی از روشنامه  ه بیمهب، 39/11/1309تاریخ 

 آید: قانونی داد. از متن مصوبه چنین بر می

 د.وش میبیمه نامه به عنوان یکی از تضامین معتبر شناسایی  .1

 .استگیرنده کانتینر  مه به عنوان تضمین بر عهده تحویلنا حق انتخاب بیمه .2

 

 نامه احساس شد؟ بیمهچرا لزوم استفاده از 

، خطوط کانتینری عمدتاً بابت تضمین بازگشت سالم و به موقع کانتینرهای خود از تحویل 1309تا سال 

 کردند. های فورواردری( چک تضمین دریافت می گیرندگان کانتینر )صاحبان کاال، کارگزاران گمرکی و شرکت

های تضمین جهت جبران خسارت  شان و ناکارآمدی چکگیرندگان به تعهدات با باال گرفتن عدم پایبندی تحویل

عمدتاً ترکیبی از وجه نقد و چک تضمین به عنوان شرط خطوط برای تحویل دادن کانتینر  1309وارده از سال 

 .گیرنده مورد استفاده قرار گرفت به تحویل

تا مبالغی بالغ بر ریال  3 999 999فوت معمولی از حداقل  29وجه نقد مورد اشاره در حال حاضر برای کانتینر 

ریال متغیر است. برخی خطوط به تعرفه حداقلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته پایبندند و  09 999 999

 کنند. گیرندگان طلب می برخی به صالحدید خود و سوار بر فقدان نظارت کافی بر بازار ارقام باالتری را از تحویل

ده نقدی در حساب نمایندگان خطوط کانتینری از زمان تحویل متوسط رسوب سپراین در حالی است که 

 .ماه است 2کانتینر تا زمان بازپرداخت سپرده نقدی کانتینر عودت داده شده حدود 

سپرده نقدی تودیع نمایند )واقعیت به  به کشور % از کانتینرهای ورودی39با فرض آن که تحویل گیرندگان تنها 

ط جهت دریافت سپرده نقدی تعرفه حداقلی انجمن را رعایت کنند )حجم باالی تمامی خطو مراتب بیشتر است(؛

 و تنها با احتساب بیمه خسارات جزئی کانتینر که توسط کشتیرانی  دهد چنین نیست(؛ یات نشان میشکا

 :شود ج. ا. ایران به صورت اجباری از تحویل گیرنده اخذ می

گیرندگان ایرانی )صاحب کاال و یا  سرمایه تحویلمیلیارد تومان  1111ساالنه حداقل حدود  •

بلوکه  بهماه  2به مدت تقریبی  در ایران فورواردر( در حساب نمایندگان خطوط کانتینری

 شود. می

 .شودهزار برگ چک به عنوان ضمانت اخذ می 071حدود  •

 01بالغ بر هزار تومان( ساالنه  051برای بیمه خسارت جزئی کانتینر )پوشش اجباری تا سقف  •

 .شودگیرندگان تحمیل می وارد فوق؛ هزینه مستقیم به تحویلمیلیارد تومان عالوه بر م



 گیرنده از نگاه تحویل قالب مورد استفاده، عمده ایرادات ترکیب وجه نقد و چک به عنوان تضمیندر این میان 

 به شرح ذیل است: کانتینر

های نماینده خط کانتینری،  ب این سپرده در حسابارقام بسیار باالی سپرده نقدی و مدت زمان رسو .1

گیرندگان تحمیل  های مازاد باالیی به تحویل گیرندگان را به شدت کاهش داده و هزینه نقدینگی تحویل

 .نماید می

های متنوع و متعدد موجود و وجود سپرده نقدی، امکان اعتراض به صورتحساب  بر اساس تعهدنامه .2

ته شده و ایشان ملزم به پرداخت مبالغی هستند که در بسیاری مواقع خارج گیرنده گرف خطوط از تحویل

 .از تعهداتشان است و یا حداقل به آن اعتراض دارند

 شود. گیرندگان عمدتاً با تاخیر انجام می ها به تحویل مانده سپرده عودت باقی .3

دیده زیادی برای ایشان ها مشکالت ع های ارایه شده به عنوان تضمین در دفاتر قانونی شرکت ثبت چک .4

 ها ایجاد کرده است. با اداره دارایی و بانک

گیرندگان ملزم به  هیچ نظارتی بر عملکرد خطوط کانتینری در این خصوص وجود ندارد و تحویل .0

 .های مختلف هستند پذیرش شروط مختلف خطوط در زمان

 

 پیشینه تجربه بیمه:

ای توسط شرکت   نامه گردد. در آن تاریخ بیمه بر می 1336 سابقه مطرح شدن بیمه کانتینر به تیر ماه سال

های  های قراردادی شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی طراحی گردید که اساس آن تامین بیمه برای مسئولیت

المللی بر روی کانتینر بود. این طرح به دالیل مختلف از جمله عدم اقبال خطوط کانتینری  حمل و نقل بین

 رکت بیمه ارایه نگردید.متوقف و به ش

قرارداد میان  عقدایران حامی طرح بیمه بدنه کانتینر را طراحی کرد و طی  بیمه ، کارگزاری1339در سال 

، این طرح اجرایی شد اما به دلیل آن 1331بیمه آسیا در شهریور شرکت و  و خدمات وابسته انجمن کشتیرانی

کرد با استقبال روبرو  داد و موضوع حق توقف را حل نمی وشش میکه این طرح تنها خسارت وارد به کانتینر را پ

 .نشد و به سرعت منتفی شد

خط کانتینری طراحی شد که در آن برای هر دو  6نامه جدیدی با حمایت نمایندگان  بیمه 1330در سال 

توسط شرکت  1333موضوع خسارت وارده به کانتینر و حق توقف راه حل ارایه شده بود. این طرح از شهریور 

های صنفی  نامه به دالیل زیر با اعتراض تشکل بیمه 1033بیمه پاسارگاد اجرایی شد. طرح بعد از صدور 

 گیرندگان کانتینر متوقف شد: تحویل



گیرنده  در حالی که در آن زمان تحویلکرد  گیرندگان کانتینر تحمیل می لهزینه باالیی را به تحوی •

 پرداخت و طرح تنها جایگزین چک تضمین شده بود. کانتینری نمیکانتینر سپرده نقدی به خطوط 

های حمل و نقل  گیرندگان نهایی تعمیم نیافت و عمال شرکت ها توسط شرکت بیمه به تحویل پوشش •

 ماندند. تحویل کانتینر به صاحب کاال همچنان متعهد باقی می پس از

 

 "گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر تحویلتضمین تعهدات "   ای معرفی طرح جدید بیمه -2

 رو:  سیر تحوالت طرح پیش

با همکاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و خبرگان صنعت بیمه  1303در سال این در طرح  •

 طراحی شد.

اجرای مجوز 14/94/1304در تاریخ  و شرکت بیمه پاسارگاد پس از دریافت طرح، اجرای آن را پذیرفت •

 بیمه مرکزی ج. ا. ایران دریافت کرد. از را آزمایشی آن

، اجرای طرح 1304با عقد قرارداد میان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و بیمه پاسارگاد در مهر ماه  •

خط کانتینری آغاز شد و اولین تعهدنامه الکترونیکی با پشتوانه این  13به صورت آزمایشی با مشارکت 

 شد. صادر 1304قرارداد در آبان ماه 

گیرندگان کانتینر  در طول دوره اجرای آزمایشی و پس از دریافت بازخورد از خطوط کانتینری و تحویل •

 های مختلف، بدون افزایش حق بیمه مزایای ذیل به طرح اضافه شد: در دوره

تعهد شرکت بیمه روی پرداخت حق توقف کانتینر )از بین رفته( تا زمان پرداخت ارزش کانتینر  •

 رفته( به تعهدات شرکت بیمه اضافه شد.)از بین 

 ای یافتند. گیرندگان کانتینر روی خسارت وارد به بدنه کانتینر پوشش بیمه تحویل •

 % تخفیف تعلق گرفت.09شوند  به حق بیمه کانتینر صادراتی که از محوطه کانتینری خارج نمی •

 افت.مهلت شرکت بیمه در خصوص پرداخت خسارت کانتینر از بین رفته کاهش ی •

پس از پرداخت  به شرکت بیمه، شرط انتقال مالکیت کانتینرهای مفقودی و یا از بین رفته، •

 های خطوط داخلی و برخی خطوط خارجی اصالح شد. با توجه به سیاست ارزش کانتینر،

های متمم در صورت وجود دلیل منطقی برای عدم بازگشت کانتینر به  امکان صدور تعهدنامه •

 نتیجه امکان همراهی خطوط با مشتریان خوب خود فراهم شد. طرح اضافه شد. در

 (:77)از ابتدای تیر جدیدترین تحوالت انجام شده 



 .ای یافتند روز پوشش بیمه 10گیرندگان کانتینر روی حق توقف ناشی از حادثه تا سقف  تحویل •

؛ علیرغم 1303با توجه به افزایش تعرفه حق توقف )ناشی از رشد قیمت دالر( از ابتدای تیر  •

ای کاهش یافت که درصدی تعهدات شرکت بیمه؛ نرخ حق بیمه به گونه 69افزایش بالغ بر 

 های صادره تغییر نکند.گیرنده بابت تعهدنامهخالص پرداختی تحویل

 

 ارکان طرح:

، به های محتمل مالک کانتینر که بر اساس آن نیاز به دریافت تضامین داشت ای تمامی ریسک در این طرح بیمه

 شرح ذیل تحت پوشش قرار گرفتند:

o عدم پرداخت هزینه تاخیر توسط تحویل گیرنده 

o عدم پرداخت خسارات جزیی وارده به بدنه کانتینر توسط تحویل گیرنده 

o عدم پرداخت ارزش کانتینر توسط تحویل گیرنده در صورت از بین رفتن کانتینر 

 

 :عبارت بودند ازانواع بیمه قابل تعریف های فوق  های ریسک برای پوشش :انواع بیمه محتمل

o های وارد به بدنه کانتینر )ریسک دوم و سوم(  توانست ریسک این نوع بیمه تنها می -بیمه اموال

نامه پوشش  گیرنده با این نوع بیمه را پوشش دهد و عدم پرداخت حق توقف توسط تحویل

 یافت لذا استفاده از این نوع بیمه رد شد. نمی

o شدن بود. به عبارت دیگر اعتبار  در بیمه اعتبار هر سه ریسک موجود قابل بیمه  -ربیمه اعتبا

شد. اما به دلیل آن که در  ر بیمه مینگیرنده در قبال پرداخت صورتحساب مالک کانتی تحویل

 ب و بد را از هم نداشت و ملزم بودگیرنده خو بیمه مالک کانتینر امکان تفکیک تحویلنوع این 

کل مشتریان خود را بیمه نماید، اجرای طرح به صورت بیمه اعتبار هزینه مازادی را به تمام 

طلوب نبود. ضمن آن که در این صورت اجرای کرد که م رندگان کانتینر تحمیل میگی تحویل

شد که خالف مصوبه شماره  گیرندگان کانتینر اجباری می ای برای تمامی تحویل این طرح بیمه

گیری از این نوع بیمه نیز منتفی  عالی هماهنگی ترابری کشور بود. در نتیجه بهره شورای 163

 شد.

o مسئولیت نیز امکان بیمه شدن های اشاره شده در قالب بیمه  تمامی ریسک -بیمه مسئولیت

د. تنها نکته مهم در این میان این بود که در صورت اعمال طرح در قالب بیمه مسئولیت، داشتن

گذار( در  گیرنده )در این جا بیمه کرد. از آنجا که تحویل گذار پیدا می نقش بیمه گیرنده تحویل



تواند عمد داشته باشد و در عدم پرداخت  عودت دیرهنگام کانتینر و یا بروز خسارت برای آن می

پذیر نیست؛ این بیمه مسئولیت  گذار بیمه صورتحساب مالک کانتینر قطعاً عمد دارد و عمد بیمه

 نست به صورت انفرادی شکل گیرد.توا نمی

گیرندگان با خطوط  ضامن تحویلموسسه ای به عنوان  طراحی شد که در آن موسسه بر این اساس الگویی

 پذیرد: می آنکند که در  قراردادی منعقد می کشتیرانی

 گیرندگانی که ضمانت آنها را پذیرفته است به خطوط کشتیرانی معرفی کند. تحویل -1

گان بر اساس معرفی موسسه ضامن و در قبال امضای تعهدنامه الکترونیکی مسئولیت گیرند آن تحویل -2

 .پذیرند را در قبال خط کشتیرانی میخود 

گیرندگان معرفی شده از سوی موسسه ضامن، مفاد تعهدنامه الکترونیکی صادر  در صورتی که تحویل -3

گیرنده صورتحساب  آن مالک کانتینر صورتحسابی صادر کند و تحویل اثر شده را رعایت نکنند و بر

 کند. خسارت( خط کشتیرانی را پرداخت میمربوطه را پرداخت نکند، موسسه ضامن صورتحساب )

 کند. نامه خریداری می ولیت قراردادی خود بیمهموسسه ضامن جهت پوشش مسئ -4

ه مسئولیت قراردادی موسسه ضامن )انجمن بیمعبارت است از؛  طرح این چارچوب حقوقیدر نتیجه  

گیرندگان کانتینر )معرفی  کشتیرانی و خدمات وابسته( در قبال مالکان کانتینر در صورت عدم پایبندی تحویل

 .شده از سوی موسسه ضامن( به تعهداتشان در قبال مالکان کانتینر

 :ارکان حقوقی این طرح بر چهار سند ذیل استوار است

o  قرارداد میان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته )موسسه ضامن( و مالکان کانتینر )خطوط

 کانتینری یا نمایندگان ایشان( 

o  قرارداد بیمه مسئولیت قراردادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

o یک بار در طول دوره( تعهدنامه محضری تحویل گیرنده به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته( 

o به ازای هر بارنامه( نامه الکترونیکی تحویل گیرنده به مالک کانتینرتعهد( 

 :نظام اجرایی طرح

کنند، در صورت درخواست  گیرنده در خصوص نحوه ارایه تضمین توافق می خط کانتینری و تحویل .1

 شوند. های بعدی اجرا می گیرنده از استفاده از این طرح گام یلتحو

گیرنده در  ی خود به سامانه طرح وارد شده و ضمن کنترل اعتبار تحویلنماینده خط کانتینری با دسترس .2

 کند. سامانه، تعهدنامه الکترونیکی مرتبط را ایجاد می



گیرنده کانتینر با دسترسی خود به سامانه وارد و با مطالعه تعهدنامه، تایید الکترونیکی آن و  تحویل .3

 کند. صادر میپرداخت الکترونیکی هزینه )حق بیمه(، تعهدنامه را 

 کند. گیرنده را کنترل می نماینده خط کانتینری به هنگام ارایه ترخیصیه، صدور تعهدنامه توسط تحویل .4

موضوع را به موسسه ضامن کانتینری گیرنده، خط  در صورت عدم پایبندی به تعهدات توسط تحویل .0

رح خسارت وارد به موظف است در چارچوب شرایط این طموسسه ضامن کند و شرکت بیمه  اعالم می

 خط را جبران کند و به مقصر جهت بازیافت خسارت مراجعه کند.

 برخی شرایط و امکانات طرح:

گیرنده کانتینر به هنگام  تحویل. اجباری نیستگیرندگان کانتینر  اجرای این طرح از سمت تحویل •

 :آنها را انتخاب کنندتواند یکی از  شود و می مراجعه به خط کانتینری با دو گزینه زیر روبرو می

 بر اساس رویه جاری با سپردن وجه نقد و تودیع چک کانتینر را تحویل گیرد؛ •

گیری از موسسه ضامن )انجمن کشتیرانی و خدمات  از مالک کانتینر بخواهد که از امکان بهره •

 .وابسته( و تایید الکترونیکی تعهدنامه مربوطه به جای وثایق دیگر بهره گیرد

های دیگری همچون دریافت تعهدنامه بدون اخذ وجه  ری برای برخی مشتریان خود رویهخطوط کانتین •

 نقد و چک، دارند که همچنان پا برجا خواهد بود.

 هزینه طرح )حق بیمه(:

 کانتینر وارداتی:

 حق بیمه بر اساس زمان مراجعه تحویل گیرنده به خط متغیر است )ارقام به ریال است(

 هزینه تعهدنامه
 روزه 71تعهدنامه با اعتبار 

 حد باال حدپایین

 HCو  DCکانتینرهای 
                 فوت 21

                 فوت 05و  01

 OTو  FRکانتینرهای 
                 فوت 21

                   فوت 05و  01

 کانتینرهای یخچالی
                 فوت 21

                     فوت 05و  01

 



  کانتینر صادراتی:

% 09داد ارایه شده در صورت عدم خروج کانتینر از محوطه بندری به هنگام بارگیری محموله صادراتی، به اع

 )ارقام به ریال است(                            گیرد.                                      تخفیف تعلق می

 روزه 71تعهدنامه با اعتبار  هزینه تعهدنامه

 HCو  DCکانتینرهای 
         فوت 21

         فوت 05و  01

 OTو  FRکانتینرهای 
         فوت 21

         فوت 05و  01

 کانتینرهای یخچالی
         فوت 21

           فوت 05و  01

 

 های تحت پوشش: ها و هزینه  خسارت

وارد به کانتینر تا سقف ارزش کانتینر )بعالوه حقوق ورودی کانتینر از بین های کلی و جزیی  خسارت •

 رفته یا مفقودی(

در صورت رعایت شرایط توسط خط، حق  –روز(  09حق توقف کانتینر تا روز اعتبار تعهدنامه )حداقل  •

 توقف تا روز پرداخت ارزش کانتینر مفقودی

 مستقل و دارای مجوز ارزیابی خسارتهزینه ارزیابی و برآورد خسارت توسط موسسات  •

 مزایای طرح:

 مزایای کالن طرح: •

o گیرندگان کانتینر و عدم تحمیل شرایط و یا تغییر توافقات کم  اختیاری بودن طرح برای تحویل

 گیرندگان بزرگ و خوشنام با خطوط کانتینری؛ تر میان تحویل هزینه

o  حق توقف احتمالی و برگشت سالم عدم ارایه سپرده نقدی و چک به عنوان ضمانت پرداخت

 کانتینر؛

o  قانونمند شدن درخواست مطالبات توسط خطوط کانتینری و روابط میان دارندگان کانتینر و

 گیرندگان کانتینر؛ تحویل

o تسریع در روند تحویل کانتینر؛ 



o ت؛ای فراگیر و کارآمد جهت صدور تعهدنامه تحویل کانتینرها از طریق اینترن استفاده از سامانه 

o ها و یا  گیرندگانی که از سوی انجمن های مازاد و یا تسهیالت اجرایی برای تحویل ارایه پوشش

 شوند؛ های صنفی خود به موسسه ضامن معرفی می تشکل

o های صنفی جهت صیانت از طرح؛ ها و تشکل گیری از ظرفیت انجمن افزایی و بهره هم 

o گیری از این  بدحساب و امکان بهرهحساب و  گیرندگان خوش یکپارچه شدن اطالعات تحویل

 اطالعات جهت افزایش سالمت بازار؛

 مزایای طرح برای مالکان کانتینر: •

o های متمم(؛ حذف کامل ریسک ناشی از عدم دریافت مطالبات )به ویژه با امکان صدور تعهدنامه 

o کاهش زمان دریافت مطالبات؛ 

o گیری مطالبات؛ کاهش زمان/نفر جهت پی 

o های تضمین تحت عنوان اسناد تضامنی در دفاتر مالی  سیار گزاف چکحذف ثبت مبالغ ب

 ؛ شرکت

o کاهش بروکراسی اداری و افزایش سرعت تحویل و دریافت کانتینر؛ 

o ها و حذف نمودن  ارتقای سطح کیفی کار نزد خطوط کشتیرانی با سرعت بخشیدن به پرداخت

 ریسک دریافت مطالبات؛

o نتیجه افزایش حجم کار در بنادر ایران و کاهش  اطمینان بیشتر خطوط کشتیرانی و در

 های حمل به ایران و هزینه

o شوند  بندی و اعتبارسنجی می رتبه کانتینری گیری از نظامی که در آن مراجعین به خطوط بهره

های  و شناسایی مشتریان بدحساب )و یا مشتریانی که به قصد کالهبرداری با تعویض شرکت

 (.باشند کشتیرانی، مشغول به فعالیت می

 گیرندگان کانتینر: مزایای طرح برای تحویل •

o نت و های ضما عدم تودیع چک و سپرده نقدی و به تبع آن عدم پیگیری جهت عودت چک

 های نقدی؛ سپرده

o ای بر روی خسارات فیزیکی وارد به کانتینر تا سقف ارزش کانتینر؛ امکان دریافت پوشش بیمه 

o روز حق توقف؛   10ای بر روی حق توقف ناشی از حادثه تا سقف  امکان دریافت پوشش بیمه 



o تودیع آن به عنوان های کسب و کار به جای  گیری از نقدینگی خود در سایر فعالیت امکان بهره

 ضمانت به خطوط کشتیرانی؛

o دریافت امکان اعتراض به های نمایندگان خطوط و  حساب صورت قانونمند کردن

 طرف و متخصص؛ ای بی های خطوط و بررسی اعتراض در کمیته صورتحساب

o های تضامنی عودت داده نشده؛ حذف مشکالت مربوطه بانکی مانند تعداد باالی چک 

o  گیرنده ثانویه )در صورت وجود(؛ مسئولیت به تحویل امکان انتقال 

o  نهایی؛  جلوگیری از بدنام شدن به واسطه بدحسابی مشتری 

o  گیرندگان واسط؛ جی بازار رقابتی سالم برای تحویلایجاد تدری 

o  عدم انتقال بدهی یک محموله به محموله دیگر؛ 

 پاسخ به برخی ایرادات مطرح شده:

مطرح شد. برخی از این ایرادات وارد بودند و در  ایرادات مختلفی از سوی ذینفعان مختلفدر طول اجرای طرح 

کننده برای آنها وجود داشت.  طول اجرای دوره آزمایشی اصالح شدند. برخی دیگر ایراداتی بودند که پاسخ قانع

 در ادامه برخی از این ایرادات و پاسخ به آنها شرح داده شده است.

 دهد. های حمل و نقل در ایران را افزایش می هزینهاین طرح  -الف

o کند، در استفاده یا عدم استفاده از این  گیرنده به عنوان کسی که هزینه را پرداخت می از آنجا که تحویل

طرح مختار است، لذا در صورت وارد بودن ایراد طرح شده استقبالی از سوی ایشان اتفاق نیافتاده و 

 شود.  صادر نمی ای در این طرح تعهدنامه

o  رواردر و کارگزار گمرکی در دوره آزمایشی این طرح که در آن خطوط محدودی وشرکت ف 230ثبت نام

 دهد. شرکت داشتند، خالف ادعای طرح شده را نشان می

o روز سپرده نقدی )حتی با  69تا  49، و توجه به سکون های موجود شهای طرح و سایر رو مقایسه هزینه

 .گیرندگان دارد های بانکی( بازهم نشان از اقتصادی بودن این طرح برای تحویل سپردهکاهش نرخ سود 

 دهد. این طرح بروکراسی اداری و زمان تحویل و تحول کانتینر را افزایش می -ب

گیری از امکانات فناوری اطالعات و استفاده از سامانه بر خط تحت وب، در  در این طرح با بهرهبر خالف این ادعا، 

 شود: جویی می های زیر صرفه زمان

o  گیرنده و کنترل آن توسط خط؛ زمان پرداخت سپرده نقدی توسط تحویل 



o  گیرنده و دریافت، کنترل امضاهای مجاز و ثبت چک  زمان صدور و ثبت چک تضامنی در دفاتر تحویل

 تضامنی در دفاتر خط؛

o  نده و زمان و فرآیند عودت سپرده و گیر گیری عودت سپرده نقدی و چک تضامنی توسط تحویل زمان پی

 چک توسط خطوط؛

o  گیرنده و زمان احراز اصالت امضاهای مجاز  زمان تهیه تعهدنامه توسط خط و کنترل متن توسط تحویل

 گیرنده توسط خط؛ تحویل

o قضایی غیر تخصصی به هنگام شکایت هر یک از طرفین از یکدیگر و داوری و یا زمان هدر رفته در مراجع 

... 

 .شود در این طرح امکان همراهی و ارایه تخفیف به مشتریان از خط گرفته می -پ

o  پرداخت صورتحساب خط بیمه شده است و در این صورتحساب در عمل این ادعا، در این طرح  خالفبر

تواند به تحویل گیرنده تخفیف دهد و یا با رعایت شرایط این طرح،  خط به هر میزان که تمایل داشت می

 گیرنده را به تعویق بیاندازد. خسارت از تحویلادعای 

خطوط مجبور به اعالم مفقودی  ؛در این طرح در صورت عدم عودت کانتینر در زمان مشخص -ت

شوند  کانتینر شده و پس از دریافت ارزش کانتینر مجبور به انتقال مالکیت کانتینر به شرکت بیمه می

 که مطلوب خطوط نیست.

o ،های  گیرنده در توافقند )با صدور تعهدنامه خطوط تا زمانی که تمایل دارند و با تحویل اوال با رعایت شرایط

توانند اعالم مفقودی کانتینر را عقب بیاندازند و در خصوص حق توقف تحت پوشش بیمه  متمم( می

 باشند.

o یت کانتینر به توانند با شرکت بیمه توافق کنند که به جای انتقال مالک ثانیا در زمان اعالم مفقودی می

ارزش کانتینر شرکت بیمه، در صورت بازگشت کانتینر در هر زمانی، کانتینر خود را تحویل گرفته و 

 دریافتی از شرکت بیمه را عودت دهند.

 بندی: جمع

قابل  و اهتماماندرکاران صنعت حمل و نقل و صنعت بیمه  ای، حاصل تالش دست این محصول تقریباً جدید بیمه

ای و طراحی محصول منحصر به فرد برای آن بوده  تقدیر بیمه مرکزی ج. ا. ایران در توجه به یک نیاز جدید بیمه

ای دیگر طراحی و اجرای این طرح بیمه خالی از نقص نبوده و  است. طبیعی است که مانند هر محصول بیمه

عت حمل و نقل و صنعت د سازنده خبرگان صننیست. لذا طراحان این طرح امید دارند با دریافت نظرات و نق

 ای بکوشند. در ارتقای این محصول نوپای بیمه بیمه بتوانند


