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  »حقوق دریایی« از جمله مباحثی اســت که به دالیل مختلف و علیرغم اهمیت 
باالی آن همچنان در کشورمان مغفول مانده است. اگرچه در دوره های گذشته، 
اقداماتی پراکنده در جهت توجه  به این حوزه تخصصی انجام شــده، اما فقدان 
یک نهاد پیگیر باعث شده تا این حرکت ســازنده به ثمر ننشیند. اینک انجمن 
کشتیرانی در تالش است که جایگاه حقوق دریایی را در کشور احیا کند تا ذینفعان 
واقعی این صنعت بتوانند در شرایطی بهتر مطالبه گر خواسته های شان باشند.

 ارزش ناوگان حمل ونقل دریایی جهانداسـتان جـلد .....
اعالم شد

 یونان همچنان در صدر،
رقابت نزدیک ژاپن و چین

 با حضور صاحب نظران علوم حقوق
دریایی و به میزبانی انجمن کشتیرانی

 نخستین نشست تخصصی
حقوق دریایی برگزار شد

جایگاه حقوقی
بارنامه در حمل ونقل دریایی

کارشناسان خبره حقوق دریایی کشور در میزگرد تخصصی تشریح کردند



نيمه دوم بهمن 1397
B A Y A N D O R

بـا حضـور  اولیـن نشسـت تخصصـی حقـوق دریایـی 
صاحب نظـران علـوم حقـوق دریایی در سـالن کنفرانس 
انجمـن کشـتیرانی و خدمات وابسـته ایران برگزار شـد. 
ایـن نشسـت بـا حضـور اسـاتید، مدرسـان، حقوقدانـان و 
مسـئوالن حقوقـی مرتبط بـا صنعت حمل ونقـل دریایی 
بـه میزبانـی انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایران 
برگـزار شـد. در ایـن نشسـت تخصصی دبیـرکل و اعضای 
عبدالهـادی  دکتـر  کشـتیرانی،  انجمـن  مدیـره  هیئـت 
نقیبـی، حقوقـدان و متخصـص دریایـی، کاپیتـان حسـن 
نیـک پـور، حقوقـدان و متخصـص حقـوق دریایـی، دکتر 

محمـود بصیـری ابیانـه، حقوقـدان و متخصـص حقـوق 
دریایـی، ماشـااهلل قاسـمی نـژاد، کارشـناس ارشـد کلوپ 
هـای P&I ، سـهیال شـرفی، کارشـناس ارشـد بیمـه و 
مدیـر بیمه هـای باربـری کشـتی و هواپیمایـی، آذرخش 
شـهبازی، وکیـل پایه یک دادگسـتری و متخصص حقوق 
دریایـی، کاپیتـان کامـران واعظـی آشـتیانی، متخصص و 
مـدرس بیمـه و حقوق دریایـی، فائزه طباطبایـی، وکیل و 
حقوقـدان دریایی، دکتر محمدحسـن مردانـی، وکیل پایه 
یـک دادگسـتری و متخصص حقـوق دریایـی و جمعی از 

مشـاوران ارشـد حقوقـی و دریایـی نیـز حضور داشـتند.

جلسه کمیته مواد نفتی و شیمیایی 
برگزار شد

۸0 درصد حمل و نقل کانتینری را 
شرکت های داخلی انجام می دهند

ظرفیت بنادر کشور در سال ۱357  از  ۱۹ میلیون تن 
رشد قابل مالحظه ای داشته و امروز به ۲3۴ میلیون تن 

رسیده است.

 نخستین نشست تخصصی حقوق دریایی 
برگزار شد

دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی ایـران بـا بیـان اینکـه 
توانمنـدی تخلیـه و بارگیری کاال در کشـور افزایش 
یافتـه اسـت گفـت: بـا تحریم هـای اعمال شـده در 
۱۰ ماه امسـال واردات کاال در بنادر کشـور در حوزه 
کانتینـری ۳۰ درصـد و غیـر کانتینـری ۲۰ درصـد 
کاهـش یافتـه اسـت. خوشـبختانه با سیاسـت های 
شایسـته ای که سـازمان بنـادر و دریانـوردی اعمال 
کـرده و برنامه ریـزی خوبـی کـه در ادوار گذشـته 
بـا هـدف گـذاری صحیحـی کـه در بنـادر شـده، 
کاالهـای خشـک،  بارگیـری  و  تخلیـه  توانمنـدی 

مایـع و کانتینـر افزایـش یافته اسـت.
مسـعود پل مـه به تخلیـه و بارگیـری کاالی تجاری 
و  تخلیـه  توانمنـدی  میـزان  افـزود:  و  پرداخـت 
اسـت  فعلـی  نیازمنـدی  از  بیـش  کاال  بارگیـری 
کـه ایـن مهـم بـرای برنامه ریـزی اقتصـاد آینـده 
کشـور اسـت. البتـه امسـال بـا توجـه بـه تهدیدات 
هم پیمانانـش،  و  آمریـکا  یـک طرفـه  تحریم هـای 
واردات کاال در بنـادر کاهـش یافتـه اسـت. کاهـش 
غیـر  و  درصـد   ۳۰ کانتینـری  حـوزه  در  واردات 
کانتینـری ۲۰درصـد در ۱۰ ماه امسـال ثبت شـده 
در عیـن اینکـه این کاهش مشـکلی بـرای صادرات 
میـزان  ایـن  بلکـه  نداشـته ایم،  کشـور  واردات  و 
کاهـش به سـبب عـدم حضور شـرکت های خارجی 
در همراهـی بـا تحریم هـا یـا در نگرانـی از اعمـال 
تهدیـدات تحریم هـا علیـه بنـگاه اقتصاد خودشـان 
بنـادر مـا را تـرک کننـد. دبیـرکل  ناچـار شـدن 
انجمـن کشـتیرانی بـا اشـاره بـه هزینه هـای اعمال 
شـده در بنـادر تصریـح کـرد: در مـورد هزینه هـای 
تخلیـه و بارگیـری بنـادر و صورتحسـاب هایی کـه 
صادر می شـود مشـکالت انتقال ارز در کشـور وجود 
دارد کـه به واسـطه تابعی از تحریم ها شـکل گرفته 
اسـت. دولـت باید بـه فکر تقویـت ارزش پـول ملی 
باشـد و تقویـت پـول ملـی راهی نـدارد جـز تمرکز 

بـر وصـول ریال.

خـبر
ویـژه 

با حضور صاحب نظران علوم حقوق دریایی و به میزبانی انجمن کشتیرانی

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران: 

دکتر روحانی |  رئیس جمهور   ¦     

و  نفتی  مواد  تخصصی-مشورتی  کمیته  جلسه 
شیمیایی روز گذشته به میزبانی انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته ایران برگزار شد. در این نشست 
موضوع نرخ محاسبه صورت حساب های سازمان 
پایانه ها  شرکت  و  نفتی  پایانه های  شرکت  بنادر، 
با  مرتبط  موضوعات  دیگر  همچنین  و  مخازن  و 
جلسات  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کمیته  فعالیت 
ماه  هر  منظم،  صورت  به  تخصصی  های  کمیته 
یکبار در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

برگزار می شود. 

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
درصد   ۸۰ از  بیش  اکنون  گفت:  ایران  وابسته 
های  شرکت  توسط  کشور  کانتینری  حمل و نقل 
به  توجه  با  و  گیرد  می  صورت  ایرانی  کشتیرانی 
تنها ۲۰ درصد  اکنون  تحریم های صورت گرفته 
حمل و نقل کانتینری توسط شرکت های کشتیرانی 
شناورهای  بخش  در  گیرد.   می  صورت  خارجی 
بالک، فله و تانکر ۹۰درصد حجم مبادالت دریایی 
توسط  مابقی  و  خارجی  های  کشتی  توسط 

کشتی های ایرانی صورت می گیرد.

واردات کاال در بنادر ایران
30 درصد کاهش یافت
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»عملیات سوخت رسانی LNG به کشتی ها در زمان 
تخلیه و بارگیری کامال ایمن بوده و ما امیدواریم تا بتوانیم 
همزمان این دو را با هم انجام بدهیم.

 طاهر فاروغی  |   
مدیرعامل شرکت سوخت رسانی ِشل   ¦     

ارزش نـاوگان حمـل ونقـل دریایی کشـورهای مختلف 
توسـط Vessels Value اعـالم شـد. در ایـن رتبـه 
انجـام   ۲۰۱۹ سـال  ژانویـه  انتهـای  در  کـه  بنـدی 
شـده اسـت، یونـان همچون گذشـته بـا بـرآورد ارزش 
نـاوگان دریاییـی بیـش از ۱۰۵ میلیـارد دالر، در صـدر 
ایـن جـدول جـای گرفـت. کشـورهای ژاپـن، چیـن، 
سـنگاپور، نـروژ و آمریـکا نیـز حائـز رتبـه هـای بعدی 
شـدند. البتـه رقابت نزدیکـی میان ژاپـن و چین وجود 
دارد و احتمـال اینکـه چیـن بتوانـد جایـگاه دوم را در 
سـال آینـده میالدی از آن خـود کند، وجـود دارد. چرا 
کـه ارزش نـاوگان دریایـی ژاپـن، ۹۴.۷ و ارزش ناوگان 

حمـل ونقـل دریایـی چیـن ۹۰.۸ میلیـارد دالر اسـت.
در این رده بعدی پس از آمریکا نیز کشورهای آلمان، 
کره جنوبی، بریتانیا و دانمارک رتبه های ششم تا دهم 
را به خود اختصاص داده اند. ناوگان حمل ونقل دریایی 
چین با افزودن ۶.۳ میلیارد دالر به مجموعه کشتی های 
خود، توانسته است در این جدول جایگاه مناسبی را از 

آن خود کند.
بخش  در  داشتند،  که  رشدی  مجموع  با  آنها  البته 
کانتینری دچار افت شده اند و ارزش خود را تا حدودی 
از دست داده اند. در عوض، سرمایه گذاری خاصی در 

کشتی های حامل LNG داشته اند.

 اولین سوخت رسانی به کشتی 
LNG کانتینری با سوخت

در بندر روتردام هلند صورت گرفت

 یونان همچنان 
در صدر، رقابت نزدیک ژاپن و چین

ویـژه خـبر

ارزش ناوگان حمل ونقل دریایی جهان اعالم شد

اولین کشتی کانتینری با سوخت LNG توانست 
با موفقیت سوخت خود را از یک کشتی حامل 
این نوع سوخت دریافت کند. کشتی کانتینری 
نورد اولین سوخت LNG خود را در بندر روتردام 
کشتی  این  کرد.  دریافت  دیگر  کشتی  یک  از 
نوع  این  از  تن   ۲۴۰ اول  مرحله  در  کانیتنری 
کرد.  دریافت  از شرکت شل  را  دریایی  سوخت 
خط کشتیرانی نورد اعالم کرده که اجرای این 
اثبات برساند که  به  را  این طرح  توانست  پروژه 
یا  کاال  در حین جابجایی  رسانی  انجام سوخت 
بارگیری توسط کشتی های کانتینری  تخلیه و 
نیز امکان پذیر است. میزان سوخت رسانی برای 
هر بار نیز برای طی مسافتی معادل بندر روتردام 

تا بندر سن پترزبورگ کافی خواهد بود.
یکی  کانتینری،   TEU کانتینری ۱۴۰۰  کشتی 
که  است  کالس  این  در  کشتی  فروند  چهار  از 
داراست.  را   LNG سوخت  از  استفاده  قابلیت 
بالتیک  و  اروپایی  بخش  در  معموال  این کشتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. این یکی از مجموعه 
مدیریت  تحت  اکنون  که  است  کشتی هایی 
شرکت CMA CGM  قرار دارد. این کشتی به 
همراه ۹ فروند کشتی TEU ۲۲۰۰۰ کانتینری 
که جزو سفارشات ساخت آن محسوب می شود 
داراست.  را   LNG سوخت  از  استفاده  قابلیت 
سولفور  میزان  کاهش  و  آیمو  جدید  قوانین 
سوخت باعث شده تا شرکت های کشتیرانی از 
هم اکنون به سمت استفاده از سوخت های پاک 
نظیر LNG بروند و آن را جایگزین شیوه های 

قدیمی تر سازند.

چشم انداز بازار کانتینری در سال 
۲0۱۹ میالدی

 IRISL جایگاه ثابت 
در رده سیزدهم

کشتیرانی  های  شرکت  برترین  گزارش  آلفاالینر 
اساس،  این  بر  کرد.  منتشر  را  جهان  کانتینری 
IRISL  در رده سیزدهم و بدون تغییر، ثابت مانده 
است. در این گزارش و طبق پیش بینی ها، مرسک 
با  را  زیادش  فاصله  توانسته     APM-Maersk
اختصاص ۱۷.۸ درصد  با  و  کند  رقبا حفظ  دیگر 
در  همچنان  جهان،  کانتینری  ونقل  حمل  از 
کاسکو  ام.اس.سی،  شرکت های  بماند.  باقی  صدر 
در  نیز  لوید  هاپاگ  و  سی.جی.ام  سی.ام.ای  و 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

شاخص کرایه حمل کشتی های کانتینری توسط 
فوناسبا منتشر شد. شاخص کرایه حمل یک امتیاز 
دیگر را نیز از دست داد تا به ۳۸۹ امتیاز برسد. در 
به  امتیازها  از دست دادن  نیز  هفته های گذشته 
خاطر ماه های ژانویه و فوریه طبیعی خواهد بود. 
بخشی از این کاهش امتیاز به خاطر آغاز سال نو 
البته به نظر  چینی و کاهش درخواست ها است. 
بازار در ماه های آینده، شرایط  با ثبات  می رسد 
بهبود یابد و چشم انداز مثبتی پیش روی فعاالن 

این صنف باشد.
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دکتر عبدالهادی نقیبی
حقوقدان و متخصص دریایی

کارشناسان خبره حقوق دریایی کشور در میزگرد تخصصی تشریح کردند

جایگاه حقوقی بارنامه
در حمل ونقل دریایـی

از روزگاری کـه تجـارت بـه مفهـوم عـام آن در جوامـع مختلـف 
شـکل گرفـت، موضـوع حمل ونقـل نیز بـه بخش جدایـی ناپذیر 
آن تبدیـل شـد. بخشـی مهـم کـه مـی توانسـت همچـون زنجیـره ای، 
المان هـای مختلـف یک خرید و فـروش را به هم متصل سـازد. کشـورهایی 
کـه هـم اکنـون در تجارت بیـن المللی صاحب جایـگاه ویژه ای هسـتند، به 
ایـن مهـم توجه خاصی نشـان دادنـد و موضوع حمـل ونقل را بـه یک اصل 
جدایـی ناپذیـر تجارت بـدل سـاختند. نتیجه اینکـه همه شـرایطی که در 
بحـث تجـارت بـه عنـوان یـک علـم مـورد بحـث واقـع شـد، در موضوع 
حمل ونقـل نیـز مصـداق یافـت و اینگونـه، همه چیز شـفاف و مشـخص در 
مقابـل طرفیـن قرار گرفت. اما جوامع سـنتی، هر کـدام از ایـن معیارها را به 
صـورت جداگانـه و تقریبـا بـی ربط بـه هم دیـد و به همیـن دلیـل، در بعد 
حمل ونقـل توسـعه معنـاداری نیافت. نتیجـه این تفکـر، وجـود بازرگانان و 
تجـار فراوانی اسـت که در بخـش فعالیت خود از زیر و بم کسـب وکارشـان 
مطلـع انـد، اما از آنجا کـه به قدر کفایـت، آگاه به پیچیدگی هـای حمل ونقل 
بـه عنـوان یکـی از اضـالع مهـم تجـارت امـروز نیسـتند، دچـار خطاها و 
اشـتباه های فاحـش می شـوند و برای رفع و رجـوع کار خود، زمـان و هزینه 
زیـادی را در دادگاه هـا سـپری مـی کننـد. انجمـن کشـتیرانی و خدمـات 

وابسـته ایران به عنوان یک تشـکل ملـي و فعال در حوزه دریایـی و بندری، 
طی سـالیان گذشـته تالش مضاعفـی برای آشـنایی اصـول و قواعد تجارت 
و ارتبـاط آن بـا صنعت حمل ونقل داشـته اسـت. به همین منظـور، برگزاری 
دوره هـای آموزشـی مرتبـط از یـک سـو و ارائه مشـاوره هـای تخصصی از 
سـوی دیگـر باعث شـده تا جامعـه تجاری مـا بتوانـد از این فرصـت مغتنم 
برای کاسـتن از ریسـک هـای مختلف حمـل ونقـل دریایی بهره ببـرد. این 
انجمـن همچنیـن بـرای آشـنایی جامعـه دریایـی و بنـدری بـا موضـوع 
کمترپرداختـه شـده »حقـوق دریایـی«، نخسـتین نشسـت تخصصـی را با 
همیـن عنوان و با حضـور خبرگان حقوق دریایی کشـور برگزار کـرد. از آنجا 
کـه موضـوع بارنامـه در صنعـت حمـل ونقـل دریایـی از اهمیـت خاصـی 
برخـوردار اسـت، در ادامـه میزگردی بـا حضور برخـی از خبـرگان حقوقی 
کشـور برگـزار کردیـم تـا نظـرات آنهـا را در این بخـش جویا شـویم. دکتر 
عبدالهـادی نقیبی، حقوقدان و متخصـص دریایی، فائـزه طباطبایی، وکیل و 
حقوقـدان دریایـی، کاپیتان کامـران واعظی آشـتیانی، متخصـص و مدرس 
بیمـه و حقـوق دریایی به همـراه کاپیتان منصور اسـالمی، مشـاور دریایي و 
بنـدري انجمـن کشـتیراني در ایـن میزگـرد در خصـوص اهمیـت و جایگاه 

حقوقی بارنامه در حمل ونقل دریایی برایمان گفته اند. 

میزگرد
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فائزه طباطبایی
وکیل و حقوقدان دریایی

میزگرد

  بایندر: ما در بحث حقوق دریایی و مواردی که به ویژه به 
موضوع بارنامه اختصاص دارد، دچار مسائل زیادی هستیم. 
به  و رسیدن  کنونی  از شرایط  برون رفت  برای  راهکار شما 

یک نقطه اطمینان چیست؟

نقیبی: در نشست تخصصی حقوق دریایی که 
به میزبانی انجمن کشتیرانی برگزار شد بحث 
حق  نرخ  و  ها  کرایه  شدن  اضافه  ها،  تحریم 
بارنامه  در  اینها  گنجاندن  و  کانتینری  توقف 
این  نظران  صاحب  از  هم  دعوتی  شد.  مطرح 
عرصه شده بود تا به یک راه حل اجرایی برسند. اما تصور می کنم 
تشخیص مرض مهم است و پس از آن، نسخه پیچیدن نیز آسان 
می شود. موضوع بارنامه در مباحث حقوق دریایی دنیا قرن هاست 
که جریان داشته و به تکامل رسیده است. اما در کشور ما همچنان 
مسئله  برخی  نیست.  هنوز شفاف  این خصوص  در  مباحث  برخی 
آزادی قراردادها و توافقات خصوصی در چهارچوب قانون را مطرح 
می کنند. ماده ۱۰ قانون هم می گوید توافق اشخاص معتبر است، 
مگر آنکه خالف قانون باشد. در این نشست در نتیجه بارنامه یک 
قرارداد است و هر کس می تواند هر چه بخواهد به آن ضمیمه و 
متمم کند. اگر پرونده ای به دادگاه ایرانی برود آنجا مفاد بارنامه را 
مثال  حاکم  مقررات  شد،  پیدا  اختالفی  اگر  کنند،  می  بررسی 
کنوانسیون هگرول، هگز یا هگز-ویزبی است و قوانین بندر تخلیه را 
قانون  مطابق  و  آید  می  هم  ایرانی  دادگاه  دهند  می  قرار  معیار 
دریایی ما نظر خود را می دهد. اما چون قانون دریایی ما صحبتی 
از هزینه کانتینر نمی کند، دادگاه مجبور است سراغ اصول کلی 

حقوقی و قوانین بین المللي برود. 

را  نقشی  چه  زمینه  این  در  کشتیرانی  انجمن  بایندر:    
می تواند ایفا کند؟

صنفی  نهاد  یک  عنوان  به  انجمن  اسالمی: 
های  هزینه  مثل  تعرفه ها  از  برخی  می تواند 
به  ریال  و  دالر  نرخ  اساس  بر  را  توقف  حق 
صورت سالیانه تعیین  کند. این تعرفه با توافق 
و تایید انجمن زمینی و اتاق بازرگانی به شورای 
عالی ترابری پیشنهاد می شد. در نهایت شورای ترابری بود که نرخ 
دولتی  مرکز  یک  اگر  اما  کرد.  می  اعالم  سالیانه  صورت  به  را 
مسئولیت اعالم یک نرخ را دارد و ارگان دیگری بخواهد اعتراض 
افتاد و  اتفاق  این  اما  برگرداند،  را  تواند مصوبه خودش  نمی  کند، 
نگذاشتند آن تعرفه اجرایی شود. اگر اجازه می دادند تعرفه انجمن 
کشتیرانی اجرایی که به دلیل افت ریال رشد کرده بود اجرایی شود 

و مثل بقیه اقالم کشور باالتر برود، دیگر این اتفاق ها نمی افتاد. 

برای  موضوع  همین  اصالح  چرا  نقیبی: 
نظر  به  نشد؟  انجام  جوی  به  آب  بازگرداندن 
این  بهبود  براي  کارهایي  مي شد  که  مي رسد 
اوضاع صورت بگیرد. فکر مي کنید چرا نشده؟

اسالمی: ما با برگزاری این نشست می خواستیم 
به همین بحث برسیم. اینکه اول چه باید بکنیم 
و دیگر هم یک بحث حقوقی مطرح بود. اگر قبل 
از این نشست چیز دیگری در جایی که اهل فن 
نیستند مصوب بشود دوباره یک سری مشکالت 
دیگر پیش می آید. قصد اما این بود که متخصصان و خبرگان این 
عرصه بر روی یک موضوع اجماع کنند و به راه حلی اجرایی برسند و 
نیازی به یک بخشنامه جدید هم نباشد. درباره موضوع حقوقی هم که 
خود  و  دارد  زیادی  کار  جای  هنوز  شد،  مطرح  نشست  این  در 

حقوقدان ها درباره اش اختالف نظر دارند. موضوع آن هم برمی گردد 
به مفاد پشت بارنامه و دادگاه و قوانین صالحه. وقتی بنده به عنوان یک 
طرف ذینفع بارنامه مشکل دارم و این اتفاق در ایران می افتد، اگر به 
دادگاه برسد، آن قانون را اصلح می داند و نظر نمی دهد و اگر نظر نمی 

دهد در نهایت چه رایی صادر می شود؟

شود،  می  صادر  بارنامه  که  وقتی  طباطبایی: 
کنوانسیون  کدام  تابع  که  شده  عنوان  آن  پشت 
هگ-ویزبی،  هگ،  هم  ها  کنوانسیون  است. 
هامبورگ و روتردام است. اکثر بارنامه هایی که ما 

با آنها مواجه هستیم یا هگ هست یا هگ-ویزبي.

اسـالمی: اگـر در خصـوص حمـل کانتنیری 
بخواهـم یک سـوال بپرسـم. من یـک خریدار 
ایرانـی هسـتم و مـی خواهم از یک فروشـنده 
چینـی خریـد کنـم. یـک ایمیـل مـی زنـم یا 
قـرارداد رسـمی می بندم و خیلـی از مفاد را هم 
ذکـر می کنـم. بارنامـه صـادر مـی شـود و برایـم ارسـال می شـود، 
مـی بینـم کـه بـرای بارنامـه روازنـه صـد دالر بابـت دمـوراژ ذکـر 
شـده. مـن از یک چینی شـاکی هسـتم و حاال می خواهـم بروم در 
دادگاه ایـران و بگویـم کـه بـا او قـرارداد دارم. اما طـرف دعوی من 

ایران نیست، قاضی چگونه به این پرونده رسیدگی می کند؟

طباطبایی: در قانوت تجارت یک ماده داریم 
آن  ملحقات  و  کرایه  روی  حمل  متصدی  که 
حق حبس دارد و می گوید حتی اگر قرارداد 
ارسال  با  و  نشده  منقعد  الیه  مرسل  با  حمل 
کننده منعقد شده باشد، باز هم متصدی حمل 
می تواند تا زمانی که مرسل الیه کرایه و ملحقاتش را پرداخت نکرده، 
خیلی  این  ملحقات،  نویسید  می  شما  وقتی  ندهد.  تحویل  را  بار 
عبارت کلی است و چیزهای دیگر هم می تواند در آن قرار بگیرد. با 
حقوق ایران که نگاه می کنیم می بینیم که او حق دارد بار را تحویل 
من ندهد. اگر هم اختالفی دارد باید با طرف قرارداد خودم اختالف 
را حل کنم. مثال با فرستنده کاال اخالف دارم، بگویم که این جنس 
را با تو این نرخ توافق کردم و این رقم را اضافه دادم و حاال باید او 
ماجرا را حل کند. چینی ها یکبار با صادرکنندگان زغال سنگ ایران 
همین کار را کردند. آنها شکایت کردند و اضافه پولی را که در چین 

از آنها گرفته شده بود را  از طرف ایراني پس گرفتند. 

دنبال  را  مسئله  دو  دارید  شما  البته  نقیبی: 
قرارداد  فروشنده  با  روید  می  وقتی  می کنید. 
می بندید، آن قرارداد خرید است و ارتباطی به 
کند  می  صادر  بارنامه  وقتی  ندارد.  حمل 
است.  کشتی  مالک  و  الیه  مرسل  بین  قرارداد 
شرایط  این  باید طبق  که  بودید  گفته  بیع  قرارداد  اگر طبق  حاال 
خاص باید انجام شود، باز شما مجبورید تابع بارنامه باشید. اما علیه 
فروشنده شکایت کنید. حاال قرارداد شما چه می گوید. داوری است 
یا دادگاهی و حاکم و دادگاه صالحیت دار کجاست؟ این وضعیتی 
و  واقع می شود  مغفول  مان  المللی  بین  قراردادهای  در  است که 
سیستم  که  چینی ها  از  خصوص  به  خرید،  برای  می رویم  وقتی 
در  خوریم.  برمی  مشکل  به  ندارند  مطمئنی  قضایی  و  دادگاهی 
یک  برخی هم  دارند،  کانتینر  فقط چند  ها  بعضی  ها هم  تجارت 
کشتی را چارتر می کنند. اما اینها قبل انعقاد قرارداد از یک مشاور 
با طرف چینی  مذاکره  وارد  و  گیرند  نمی  مشورت  یا حقوقدان  و 
به وجود  اگر مشکل هم  بعدا  ندارد!  ایران چیزی  در  می شوند که 
بیاید و رای هم به نفع شما صادر شود چطور می خواهید طلب خود 

را وصول کنید تا به منافع تان برسید؟

طباطبایی: وقتی 
که بارنامه صادر 

می شود، پشت آن 
 عنوان شده که

تابع کدام 
کنوانسیون است. 
کنوانسیون ها هم 

هگ، هگ-ویزبی، 
هامبورگ و 

روتردام است. اکثر 
بارنامه هایی که ما 

با آنها مواجه هستیم 
 یا هگ هست یا 

هگ-ویزبي

اسالمی: ما با 
برگزاری این نشست 

می خواستیم به 
همین بحث برسیم. 
اینکه اول چه باید 

بکنیم و دیگر هم 
یک بحث حقوقی 

مطرح بود. اگر قبل 
از این نشست چیز 
دیگری در جایی 

که اهل فن نیستند 
مصوب بشود دوباره 

یک سری مشکالت 
دیگر پیش می آید
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کاپیتان کامران واعظی آشتیانی
متخصص و مدرس بیمه و حقوق دریایی

انجمن  به  که  مشتریانی  اکثر  آشتیانی: 
هستند.  الینرها  کنند  می  مراجعه  کشتیرانی 
اکثر آنها هم آنهایی هست که بار را با کانتینر 
اند.  و به صورت »سی.اف.آر« خریداری کرده 
یک  با  شما  و  اینجا  فرستاده  را  بار  فروشنده 
موضوع مهم مواجه شده اید. شما اصال نمی دانید فروشنده چینی 
شما چگونه و با چه کسی مذاکره کرده. او فقط یک بارنامه را از خط 
کشتیرانی گرفته و وقتی که شما کرایه اش را پرداخت کرده اید، 
بارنامه را با پست برای شما فرستاده است. شما پول بار را داده اید 
و منتظر کشتی هستید که برسد به بندرعباس. آنها بازار ایران را 
روز   ۱۰ طی  را  کانتینر  اگر  دانند  می  مثال  و  اند  کرده  شناسایی 

نتوانستید خارج کنید فری تایم کانتینر شما تمام می شود.

با  پرونده  به  رسیدگی  اصال  ما  طباطبایی: 
یعني  ایران.  در  نداریم  منصفانه  شکل  عنوان 
شکل  عنوان  به  را  پرونده  ما  دادگاه هاي 

منصفانه مورد بررسي قرار نمي دهند.

تمـاس  مـا  بـا  وقتـی  مشـتری ها  اسـالمی: 
می گیرنـد اینگونـه موضوع را مطـرح می کنند. 
فروشـنده خارجـی می دانـد کـه کاال در ایران 
مـاه  دو  تـا  یـک  همیشـه  و  دارد  رسـوب 
کریـر  عهـده  بـه  را  موضـوع  ایـن  و  می خوابـد 
نمی اندازنـد. مـی گوینـد بـا در نظـر گرفتـن مسـائل ایران همیشـه 
بـارم در بنـدر دو مـاه می خوابید. بـا تعرفه معقول مثـال ۵۰ میلیون 
تومـان مـی پرداختـم. االن همـان دو مـاه زمـان صرف شـده، اما به 
جـای ۵۰ میلیـون بایـد ۴۰۰ میلیـون تومان بابـت دمـوراژ بپردازم. 
ایـن حـق توقـف غیرمنصفانه و سوءاسـتفاده از شـرایط ایران اسـت. 
مـا از کجـا مـی توانیـم ایـن موضـوع را پیگیـری کنیـم و چنیـن 

موضوعی در دادگاه های ما جای پیگیری دارد یا نه؟

آشتیانی: اگر ۵۰ میلیون تومان ضربدر دالر 
االن ضربدر  و  اینقدر  تومانی می شد  ۴ هزار 
این  این نرخ دالر است.  ۱۲ هزار شده، دیگر 
غیرمنصفانه بودن را باید برود و اعتراض کند. 
غیرمنصفانه  آن  تومان،  بشود ۳۵۰  اگر ۵۰  اما 

است و باید برود و پیگیری کند. 

اینجاسـت.  مـا  سـوال  حـاال  اسـالمی: 
دادگاه هـای مـا بـه ایـن مسـئله غیرمنصفانـه 
رسـیدگی می کننـد بـا توجـه به شـرایطی که 

عرض کردم؟

نقیبی: رسیدگی می کنند، اما نه تحت عنوان 
دادگاه  فقدان  چون  ما  البته  غیرمنصفانه. 
دریایی داریم خود قاضی ما می دهد به شخص 

دیگری که درباره این موضوع نظر بدهد. 

اسالمی: فرض کنید که دادگاه تشکیل بشود 
و بگوید به جای ۵۰۰ میلیون تومان، شما باید 
۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می کردید و آن 
۴۰۰ میلیون تومان مابقی، اضافه پرداخت شده 
است. حاال ما از چه کسی می توانیم حق مان را 
وصول کنیم؟ از کسی که خارج از کشور است؟ اینکه طرف مقابل 

من است نماینده یک خط خارجی است و ذینفع نیست. 

نقیبـی: فقـط باید کشـتی اش بیایـد اینجا و 
توقیفـش کنیـد و راه دیگـری ندارید. آن وقت 
بایـد منتظـر بمانیـد تـا کشـتي آنها بـه بنادر 

ایران برسد. 

طباطبایی: به شکل حقوقی نمی توانید وارد 
به  را  او  توانید  می  اما  شوید،  بحث  این 
کمیسیون ماده ۲۰ ببرید و آنجا به آنها فشار 
توی  را  که شما  گویند  می  مثال  و  آورند  می 
برایتان دردسر  »بلک لیست« قرار می دهند و 
درست می شود. آنها هم برای اینکه وارد بلک لیست نشوند با شما 
ابزار  یک  و  نیست  دادگاهی  ابزار  یک  این  کنند،  می  مذاکره 

غیرحقوقی به شمار می رود. 

حقـوق  احقـاق  بـرای  پـس  اسـالمی: 
راهکارهـای اینچنینـی وجـود هـم دارد؟ مـا 
مي توانیـم ایـن راهکارهـا را در مشـاور ها ارائه 

بدهیم؟

طباطبایـی: البتـه این بـرای زمانی اسـت که 
طلب شـما اثبات شـده باشـد. اینکـه بخواهید 
آنجـا  کـه  عـددی  ایـن  کـه  کنیـد  ثابـت 
نوشـته اند غیرمنصفانـه اسـت خـودش مراحل 
سـختی دارد. اگـر دادگاه هـم ارجـاع بدهـد بـه 
کارشـناس انجمـن، باید کارشـناس را مجـاب کنید کـه بتواند این 
رای را بـه نفـع شـما صـادر کنـد. وگرنـه بـه طـور معمـول، مـا 
دادخواسـت رسـیدگی بـه عنـوان منصفانـه نداریم. حتـی اگر وجه 
التـزام باشـد، خـود دادگاه ها می گوینـد که طرفین توافـق کرده اند 

و دادگاه در توافق طرفین دست نمی برد. 

کردن  کار  سنتی  ما،  اصلی  مشکل  نقیبی: 
تجارمان است. بعضی اوقات طرف یک لغزشی 
در  با  توانید  می  شما  و  دهد  می  انجام 
نظرگرفتن دیگر موارد، در دادگاه پیروز شوید. 
در بارنامه هم همه چیز مشخص اسست و مفاد 
نگاه  ما  تجار  اما چون  بگیرد.  قرار  مطالعه  مورد  دقت  به  باید  آن 
سنتی به جریان دارند و از اطالعات کافی برخوردار نیستند، چیزی 
را امضا می کنند که بعدا گریبان شان را می گیرد. شما قراردادهای 
اروپایی ها را نگاه کنید. طی ۳۰۰ سال گذشته فرصت داشته اند 
تمان نقص ها و لغزش های داخل قراردادها را شناسایی  و رفع 
دعاوی  در  کنیم  می  کار  آنها  با  ما  وقتی  دلیل،  همین  به  کنند. 

مقابل شان حرفی برای گرفتن نداریم.  

میزگرد

نقیبی: 
در نشست تخصصی 

حقوق دریایی 
که به میزبانی 

انجمن کشتیرانی 
برگزار شد بحث 
تحریم ها، اضافه 

شدن کرایه ها و نرخ 
حق توقف کانتینری 

و گنجاندن اینها 
در بارنامه مطرح 

شد. دعوتی هم از 
صاحب نظران این 

عرصه شده بود تا به 
یک راه حل اجرایی 

برسند، اما تصور 
می کنم تشخیص 
مرض مهم است و 
پس از آن، نسخه 
پیچیدن نیز آسان 
می شود. موضوع 
بارنامه در مباحث 

حقوق دریایی دنیا 
قرن هاست که 

جریان داشته و به 
تکامل رسیده است
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کاپیتان منصور اسالمی
مشاور دریایي و بندري انجمن کشتیراني

اسالمی: اگر بتوانیم دادگاه ها را مجاب کنیم 
انجمن  به  کارشناسی  برای  را  ها  پرونده  تا 
فیمابین  این مسائل  بدهند،  ارجاع  کشتیرانی 

بهتر حل می شود. 

با  شان  رابطه  که  بودند  دوستانی  نقیبی:  
که  کردند  تالش  بود.  خوب  قضاییه  قوه 
انجمن  به  را  دریایی  دادگاه  های  پرونده 
کشتیرانی ارجاع بدهند و موفق هم شدند. 
در  اما  بود،  دوره  آن  در  نواقصی هم  هرچند 
نهایت این کار انجام شد.. ما نسبت به گذشته خیلی بهتر شدیم، 
اما هنوز نسبت به علم و حقوق دریایی عقب هستیم. دلیلش هم 
این است که در رژیم قبلی، انگلیسی ها کشتیرانی ما را اداره 
کار  سر  باالی  آنها  از  بدتر  های  هندی  هم  بعد  و  کردند  می 

آمدند. 

طباطبایی: اگر بتوانید دعاوی مطرح شده را 
که  هایی  دادگاه  در  و  کنید  بندی  دسته 
صالحیت محلی دارند مطرح کنید، با توجه به 
شناختی که نسبت به موضوع کشتیرانی وجود 
دارد، انجمن صالحیت بیشتری براي رسیدگی 

به پرونده ها خواهد داشت. 

نقیبی: نقش مهم انجمن را نمی توان نادیده 
برنامه های منظم  امور  این  برای  باید  گرفت. 
شود.  گرفته  نظر  در  بلندمدت  و  مدت  کوتاه 
انجمن باید یک مرکز داشته باشد که حقوق 
ها  دادگاه  برای  را  رسیور  و  اونر  ایرانی،  طرف 
مشخص کند تا کل مملکت از منافع آن سود ببرند. یعنی انجمن 
پرونده  که  شود  تبدیل  هایی  دادگاه  توانمند  بازوی  به  کشتیرانی 

های دریایی را پیگیری می کنند. 

طباطبایی: انجمن به عنوان یک نهاد صنفی هم از 
به  تواند  می  و هم  کند  اعضای خودش حمایت می 
کسانی که نیاز به مشاوره حقوقی در این زمینه دارند 
کمک بدهد. در کنار اینها نباید از موضوع آموزش غافل 
شوید. برای سال ۹۸ هم اگر انجمن کشتیرانی بتواند در 
تعرفه هزینه های حق توقف تصمیم ساز و مشورت دهنده باشد، با نرخ هایی که 

کارشناسی شده می توان ثبات نسبی را به شرایط کنونی برگرداند. 

اسالمی: خوشبختانه قدم های خوبی در زمینه 
حقوقی در انجمن کشتیرانی به واسطه راه اندازی 
و پیگیری شورای حل اختالف و کمیته داوری 
با  نیز  موثری  ارتباطات  است.  شده  برداشته 
مراکز آموزشی و برخی دانشگاه ها برقرار کرده ایم 
که در بحث آموزش می تواند ثمربخش باشد. درباره شرایط کنونی هم 
اگر اجازه می دادند که انجمن بر اساس بازار فعلی، نرخ حق توقف را 
را  آن  هم  ترابری  عالی  شورای  و  پیشنهاد  اش  عادی  مسیر  مطابق 

مصوب می کرد خیلی از این سوءاستفاده ها انجام نمی شد. 

آشتیانی: به نظرم انجمن کشتیرانی نقش مهمی 
در اطالع رسانی جامعه سنتی ایران داشته باشد. 
االن بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی که 
ناآگاهی  به خاطر  این حوزه شکل می گیرد  در 
خود  وکار  کسب  در  ما  تجار  سنتی  جامعه  است. 
با علم حمل ونقل  توانند  را نمی  این علم  اما  موفق و مسلط هستند. 
دریایی همسو کنند. یعنی در تجارت آگاه و در حمل کاال ناآگاه هستند. 
بازه  در  و  منظم  به صورت  انجمن  که  بینم  دلیل، الزم می  به همین 
های  دوره  و  باشد  داشته  ویژه  توجه  هدف  جامعه  این  به  بلندمدت 
برای  جدا  های  کالس  و  کاال  صاحبان  حصور  با  را  هدفمند  آموزشی 
نمایندگان کشتیرانی در فضای مناسب که امکان بحث و گفت وگو هم 
فراهم باشد، برگزار کند. چون در آنجاست که اصال تجار ما با مفاهیمی 
مثل دموراژ آشنا می شوند و بعدا دیگر دچار مشکالت آن نخواهند شد.

میزگرد

آشتیانی: به نظرم 
انجمن کشتیرانی 

نقش مهمی در 
اطالع رسانی 

جامعه سنتی ایران 
داشته باشد. االن 

بخش قابل توجهی 
از پرونده های 
قضایی که در 

این حوزه شکل 
می گیرد به خاطر 

ناآگاهی است. 
جامعه سنتی تجار 
ما در کسب وکار 

خود موفق و مسلط 
هستند. اما این علم 

را نمی توانند با علم 
حمل ونقل دریایی 

همسو کنند



 کارگاه تخصصی »آشنایی با کاالی خطرناک« 
در مرکز آموزش انجمن کشتیرانی برگزار شد. 
تدریس این دوره به عهده استاد »منصور بیات« 
بود و مباحثی همچون انواع کاالهای خطرناک 
وطبقه بندی آن، آشنایی با عالئم و برچسب ها، 
آشــنایی با اســناد حمل کاالهای خطرناک، 
آشــنایي با قوانیــن بین المللي حمــل و نقل 
کاالی خطرناک و آشنایي با روش های ایمني 
و اطفاء حریق کاالهای خطرناک مطرح شــد.

بیمه های باربری به زبان سادهآشنایی با کاالی خطرناک
کتاب آموزشی »بیمه های باربری به زبان ساده« 
توسط »سهیال شــرفی« در ۶  فصل نگارش شده 
اســت. در این کتاب می توانید بــا تعاریف اولیه 
بیمه های باربری، شیوه صدور بیمه نامه، محاسبه 
نرخ در انواع بیمه نامه های باربری، تمدید بیمه نامه، 
صدور الحاقیه، قراردادهای تجاری متحدالشکل 
خرید و فروش کاال، انواع خسارت ها و هزینه های 
تحت پوشش آشــنا شــوید. این کتاب در ۱۷۸ 
صفحه توسط »انتشارات صابریون« چاپ است.

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی
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