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انجمن کشتیرانی، 
پیشرو درحل وفصل 
دعاوی دریایی است

گفت وگو با مشاور حقوقی 
انجمن کشتیرانی

شــــامره

 نيمه اول
آبان 1397

D i g i t a l

نگاهی به شورای حل اختالف تخصصي خدمات بندري 
و دریایی در سالروز تاسیس این مرجع قضایی

یک سالی می شود که شورای حل اختالف دریایی و بندری در انجمن 
کشــتیرانی فعالیت خود را آغاز کرده است. خألیی که مسئوالن 
کنونی این انجمن به درستی آن را حس کرده و طی پیگیری های 
مستمر از دستگاه قضایی، مقدمات تاسیس آن را فراهم آوردند. 
در سالگرد این اتفاق مثبت در حوزه دریایی، نگاهی داشته ایم به 
کارکرد این شورا و اتفاقات مثبتی که پیرامون آن شکل گرفته است.

داسـتان جـلد .....
  با حضور در نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای و امضای یادداشت تفاهم؛

شبکه جهانی حمل ونقل و لجستیک
بر پایه فناوری شکل می گیرد

  طی مدت چهار ماه برگزار شد؛
 ۲۹ جلسه کمیته تخصصی

در انجمن کشتیرانی
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انجمـن  در  تخصصی-مشـورتی  هـای  کمیتـه  جلسـات 
کشـتیرانی بـه صـورت منظـم برگـزار مـی شـود.

مهرمـاه، پایـان  تـا  جـاری  سـال  تابسـتان  ابتـدای  از    
 ۲۹ جلسـه کمیته تخصصی-مشـورتی در سالن اجتماعات

 انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایران برگزار شـده 
است.

 این جلسـات شـامل کمیته های کانتینری، آمـوزش، امور 
بنـدری، امـور ترانزیت و فورواردی، حقوقـی و داوری، روابط 
عمومـی و امـور بیـن الملـل، مالیـات و تامیـن اجتماعی و 
مـواد نفتـی و شـیمیایی بوده اسـت. جلسـات کمیته های 

مشـورتی در خصـوص مسـائل تخصصـی حـوزه دریایـی 
 و بنـدری و بـا حضـور اعضـا و صاحـب نظـران هـر کمیته 

برگزار می شود. 
اعضـاي هیـات مدیره انجمن، دبیرکل انجمن کشـتیرانی و 
خدمات وابسـته ایران و مشـاورین و کارشناسان مدعو جزو 
شرکت کنندگان جلسـات کمیته های تخصصی-مشورتی 
هسـتند تـا ضمـن اطـاع از آخریـن وضعیـت حوزه هـای 
مختلـف دریایـی و بنـدری، پیشـنهادهای اعضـا را مـورد 
بررسـی قـرار داده و مطالبـات آنهـا را از مسـئوالن ذیربـط 

خواسـتار باشند. 

وزیر راه: بخش خصوصی پیشرفت 
کشور را به دست بگیرد

بخشنامه جدید برای نحوه 
بازگشت ارز صادرات در راه است

به وزیر اقتصاد و معاونانش می گویم اگر بخواهید در امور 
خود پیشرفت کنید باید سراغ انجمن ها، اتحادیه ها، صاحبان 

سرمایه و بخش خصوصی فعال بروید. چرا که آنها در کنار علم و 
دانش کار، تجربه بسیار گرانبهایی دارند که می تواند به توسعه 

کشور کمک کند. 

  ۲۹ جلسه کمیته تخصصی
در انجمن کشتیرانی

مسـعود پل مه، دبیرکل انجمن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته ایـران دربـاره انتظـارات فعاالن بخـش بندری 
و دریایـی از وزیـر راه و شهرسـازی  مـی گویـد: بخش 
خصوصی، یکی از ارکان اصلی توسـعه اقتصادی کشور 
اسـت و برای اینکه توسعه اقتصادی منجربه شکوفایی 
شـود، بایـد توانایـی بخـش خصوصـی جـدی گرفتـه 
شـود. او بـا اشـاره بـه اینکـه باید بـرای سـرمایه گذار 
بخـش خصوصی جایـگاه ارزشـمندی و احتـرام قایل 
شـد، ادامـه مـی دهد: باید بـه این موضوع توجه شـود 
که سـرمایه گـذار بخش خصوصـی، مالیـات پرداخت 
می کنـد، موجـب اشـتغالزایی و درآمدزایـی کشـور 
می شـود و در نتیجـه چرخ صنعت، تولیـد و اقتصاد به 

حرکـت در مـی آید.
پـل مـه اظهار می کنـد: یکی دیگـر از انتظـارات بخش 
از وزیـر جدیـد راه و شهرسـازی، اعطـای  خصوصـی 
مسـئولیت به تشـکل های بخـش خصوصـی و کاهش 
تصـدی گـری دولـت در حـوزه هایـی اسـت کـه امکان 
بخـش  دارد.  وجـود  بخـش خصوصـی  بـه  واگـذاری 
خصوصـی بـه دنبـال دریافـت جایـگاه نظارتـی دولـت 
نیسـت، اگرچه واگذاری جایگاه نظارتی به این بخش در 
حوزه اصناف رخ داده اسـت و خوشـبختانه موفقیت الزم 
را نیز داشـته اسـت. لذا خواسته فعاالن بخش خصوصی 
بنـدری و دریایـی ایـن نیسـت  کـه آن بخـش هایی از 
وظایـف حاکمیتـی کـه  بایـد در یـد قـدرت حاکمیت 
باشـد بـه اختیـار در بیـاورد لیکن  سـایر مسـئولیت ها 
در قالـب مدیریـت، برنامه ریـزی، نظـارت و اجرا قابلیت 
 واگـذاری بـه بخـش خصوصـی را دارد و ایـن اقـدام

می توانـد در دوره جدید رخ دهد. دبیر انجمن کشـتیرانی 
بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه بـه تشـکل هـای بخـش 
خصوصی می گوید: پیشـنهاد می شـود که مسـئولیت 
بیشـتری به تشـکل ها واگـذار شـود زیرا تشـکل ها در 
توسـعه اقتصـادی کشـور نقش مهمـی ایفا مـی کنند.

خـبر
ویـژه 

طی مدت چهار ماه برگزار شد

 دبیرکل انجمن کشتیرانی از وزیر جدید
راه وشهرسازی خواستار شد

دکتر روحانی |  رئیس جمهور   ¦     

محمد اسـامی، وزیـر راه و شهرسـازی در جمع فعاالن 
خصوصـی در اتـاق بازرگانـی ایران اظهـار کرد:»برخی از 
روش هایـی که در گذشـته برای مدیریت در نظر گرفته 
مـی شـد، اکنـون دیگـر منسـوخ شـده و بایـد بـه فکر 
نوسـازی فرایندهـا باشـیم. اگـر مـا به بخـش خصوصی 
توجـه نشـان دهیـم و بـه آنهـا اعتمـاد داشـته باشـیم، 
جـذب سـرمایه ها و توسـعه زیرسـاخت ها مـی تواند با 
حضـور این بخش صورت بگیرد. وزارت راه و شهرسـازی 
بایـد تصدی گـری خود را بـه حداقل برسـاند و از حضور 

بخـش خصوصی اسـتقبال کند.«

عبدالناصـر همتی، رئیس کل بانك مرکـزي گفت: به زودی 
تمهیـدات نحـوه بازگشـت ارز صـادرات بـه چرخـه اقتصاد 
کشـور را اعـام خواهیم کرد. صـادرات ریالی به مثابه خروج 
سـرمایه از کشـور است. ما تمهیداتی را برای صادرکنندگان 
کاال و خدمـات فراهـم خواهیـم کـرد تا امکان برگشـت ارز 
صادرکننـدگان بـه چرخه اقتصاد کشـور فراهم شـود. در ۷ 
ماهه امسـال ۳۱میلیارد دالر بـرای واردات کاالها و خدمات 
ارز تامیـن شـده کـه بیـش از ۲۳میلیـارد دالر آن توسـط 
بانك مرکزی و کمتر از ۷میلیارد آن توسـط صادرکنندگان 

غیرنفتی در سـامانه نیما تامین شـده است. 

 کاهش تصدی گری دولت؛ 
افزایش اعتماد به بخش خصوصی
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اولین کشتی توریستی با موتور 
الکتریکی به بهره برداری می رسد

قرارداد ۲۷۳ میلیون دالری دوو 
برای ساخت نفتکش

جنگ تجاری میان آمریکا و چین باعث شده تا برای حمل سویا، 
نوع کشتی ها از فله بر به کانتینری تغییر کند. این شیوه باعث 
می شود تا صادرکنندگان سویا به فکر بازارهای جدید در 
بنادر کشورهای مختلف باشند.

اریک وودی  |   
تحلیلگر انجمن سویا آمریکا   ¦     

۹ شـرکت بـزرگ کشـتیرانی اقیانوسـی بـه همـراه چنـد اپراتور 
بنـدری یادداشـت تفاهمـی را بـرای ایجـاد یـك کنسرسـیوم به 
امضـا رسـاندند. قصـد آنها بـرای امضـای این کنسرسـیوم، ایجاد 
شـبکه جهانی حمل ونقـل )GSBN( و فعالیت بـر روی یك پلت 
فرم دیجیتال مبتنی بر فناوری لجسـتیك اسـت. امضاکنندگان 
و اعضـای این کنسرسـیوم که در نمایشـگاه بین المللـی واردات 
شـانگهاي شرکت کرده بودند شامل گروه کشـتیرانی »سی.ام.ای 
سـی.جی.ام«، خطوط کشـتیرانی »کاسـکو«، »اورگرین مارین«، 
»او.او.سی.ال« و شرکت »یانگ مین« هستند. در میان اپراتورهای 
بنـدری نیـز می تـوان بـه »دی.پی ورلـد«، بندر »هاتچیسـون«، 

»پی.اس.ای اینترنشـنال« و بندر »شـانگهای« اشـاره کرد. ضمن 
اینکه شـرکت رایانه ای »کارگو اسـمارت« وظیفه ایجاد این پلت 
فـرم بـاک چین را به عهده خواهد داشـت. پلت فرم جدید قصد 
دارد دیجیتـال کـردن زنیجره تامین تمـام سـهامداران، از جمله 
کرییرها، اپراتورهای بندری، گمرکات، شـرکت های کشـتیرانی و 
تامیـن کننـدگان خدمات زنجیره لجسـتیك را انجـام بدهد و به 
هـم متصـل کند. آنها به همین منظـور قصد دارند تـا از تجزیه و 
تحلیـل داده هـا، هوش مصنوعی، اینترنت اشـیا و فنـاوری باک 
چین برای توسـعه این سـامانه بهره ببرند. طبق برآوردها، نسـخه 

اولیـه این سـامانه در ماه دسـامبر ۲۰۱۸ ارائه خواهد شـد.

 چین در میانمار
بندر می سازد

 به دنبال دسترسی مستقیم به کریدور
 اقتصادی اقیانوس هند

  شبکه جهانی حمل ونقل و لجستیک
بر پایه فناوری شکل می گیرد

ویـژه خـبر

با حضور در نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای و امضای یادداشت تفاهم

چیـن و ژاپـن در حـال برنامـه ریـزی بـرای بهبـود 
زیرسـاخت هـای دریایـی و حمـل ونقلـی میانمـار 
هسـتند. برنامه هایی کـه بتواند جریـان انتقال کاال 
در ایـن کشـور را تغییـر بدهـد. پکن هفته گذشـته 
شـهر  در  را  عمیـق  بنـدر  یـك  سـاخت  قـرارداد 

سـاحلی کیـاک پیـو امضـا کرد.
 بنـدری کـه در آینـده بخـش مهمـی از کریـدور 
اقتصـادی چیـن میانمـار را کامـل خواهـد کـرد. 
ایـن بنـدر می توانـد در آینـده و به واسـطه ارتباط 
زمینـی بـا چیـن، بـه شـبکه ریلـی و بزرگـراه های 

چیـن متصل شـود.
اقتصـادی  کریـدور  بنـدر،  ایـن  تکمیـل  از  پـس 
دسترسـی مسـتقیم بـه اقیانـوس هنـد از طریـق 
چین را میسـر می سـازد. در حال حاضـر، لوله های 
نفـت وگاز از ایـن شـهر در میانمـار به سـمت چین 
مهـم  مسـیر  ایـن  اسـت.  فعـال  و  کشـیده شـده 
می توانـد بـه عنـوان یـك جایگزیـن مطمئـن برای 
واردات نفـت خـام چیـن عمـل کند. به طـوری که 
عرضـه انـرژی و دیگـر کاالهـا بـا ریسـك و هزینـه 

کمتـری صـورت بگیـرد.
از سـوی دیگـر، ژاپنی ها نیز دسـت به کار شـده اند 
تـا خط ریلـی میان شـهر یانگون، بزرگ ترین شـهر 
میانمـار بـا مانـداالی، دومیـن شـهر ایـن کشـور را 
احـداث کننـد. احـداث و طـرح توسـعه خـط ریلی 
میـان ایـن شـهر بـه طـول ۶۲۰ کیلومتـر باعـث 
خواهـد شـد تـا حمـل کاال و مسـافر بیـن ایـن دو 
پیـدا  بـه ۷ سـاعت کاهـش  از ۱۵ سـاعت  شـهر 
کنـد. توسـعه زیرسـاخت هـای حمـل ونقلـی در 
میانمـار باعث شـده تـا بانـك جهانی بانـك جهانی 
پیش بینـی کنـد کـه رشـد ایـن کشـور در طـول 
سـه سـال آینـده بـه ۶.۹٪ مـی رسـد. ایـن یکـی از 
سـریع ترین اقتصادهای در حال رشـد در جهان اسـت.

گـروه صنایـع دریایـی و کشـتی سـازی دوو اعـام 
کـرد کـه قرارداد سـاخت ۳ فروند کشـتی نفتکش را 
بـه ارزش ۲۷۳ میلیـون دالر بـه ثبت رسـانده اسـت. 
شـرکت کشـتی سـازی کـره ای دوو کـه دومیـن 
شـمار  بـه  جهـان  سـازی  کشـتی  بـزرگ  شـرکت 
مـی رود، سـفارش سـاخت نفتکش های غول آسـا را 
از شـرکت نـروژی SA  دریافت کرده اسـت. ظرفیت 
هـر کـدام از ایـن کشـتی ها ۳۰۰ هـزار تن بـرآورده 
شـده و دوو مـی خواهـد ایـن سـفارش را تـا پایـان 
اکتبر سـال ۲۰۲۰ بـه اتمام رسـانده و تحویل بدهد.

یـك شـرکت نـروژی اعـام کـرد که نخسـتین کشـتی 
توریسـتی بـا انـرژی باتری-الکتریکـی را تولیـد خواهـد 
کـرد. شـرکت بریـم که یـك موسسـه توریسـتی معتبر 
در نـروژ به شـمار می رود نخسـتین کشـتی توریسـتی 
خـود را بـا موتـور الکتریکـی تولید مـی کند. قرار اسـت 
کـه از ایـن کشـتی برای سـفر به قطب شـمال اسـتفاده 
شـود. کشـتی توریسـتی جدید ۱۴۰ نفر ظرفیت دارد و 
بـا موتـور ۱۰ اسـب بخار خـود می تواند سـرعتی معادل 
۱۰ گـره دریایـی حرکت کند. این کشـتی با پنجره های 
بزرگ سـاخته می شـود تـا دید وسـیع تري ایجاد شـود.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

شوراي حل اختالف 
دریایي و بندري

حمل و نقل در قانون مدني
 در قانون مدنی نیز در مواد 516 و 517 به موضوع قرارداد 
حمل ونقل پرداخته شده است.  در سال 1342 نخستین قانون 
دریایی به تصویب هیات وزیران رسید  و سپس در سال 1343 
قانون دریایی در 194 ماده به تصویب مجلسین رسید.

گفت وگو با آذرخش شهبازی، مشاور حقوقی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

ـــورای  ـــه ش ـــود ک ـــی ش ـــالی م ـــک س ی
حـــل اختـــاف دریایـــی و بنـــدری در 
ـــرده  ـــاز ک ـــود را آغ ـــت خ ـــتیرانی فعالی ـــن کش انجم
اســـت. خاءیـــی کـــه مســـئوالن کنونـــی ایـــن 
ـــی  ـــرده و ط ـــس ک ـــتی آن را ح ـــه درس ـــن ب انجم
پیگیـــری هـــای مســـتمر از دســـتگاه قضایـــی، 
ــد. در  ــم آوردنـ ــیس آن را فراهـ ــات تاسـ مقدمـ
ـــی،  ـــوزه دریای ـــت در ح ـــاق مثب ـــن اتف ـــالگرد ای س
ـــورا و  ـــن ش ـــرد ای ـــه کارک ـــم ب ـــته ای ـــی داش نگاه
اتفاقـــات ارزشـــمندي کـــه پیرامـــون آن شـــکل 
ـــی  ـــت وگوی ـــه، گف ـــن رابط ـــت. در همی ـــه اس گرفت
بـــا »آذرخـــش شـــهبازی«، وکیـــل پایـــه یـــک 
انجمـــن  حقوقـــی  مشـــاور  و  دادگســـتری 
کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته ایـــران انجـــام 
داده ایـــم کـــه در ادامـــه مـــی خوانیـــد.

 انجمن کشتیرانی پیشرو در
حل وفصل دعاوی دریایی است

  شورای حل اختاف دریایی دارای چه سابقه ای 
در کشور ماست؟ آیا دادگاه ویژه ای هم به این امر 

اختصاص پیدا کرده است؟
دریایی- تخصصی  اختاف  حل  شورای  تشکیل  ضرورت 

بندری مستندا به ماده ۱۸۸ از قانون دریایی ایران، مصوب 
۲۹ شهریور سال ۱۳۴۳ بازمی گردد که بر اساس نص صریح 
باید در  از اختافات دریایی  ناشی  این ماده، کلیه دعاوی 
دادگاه ها و مراجع تخصصی دریایی رسیدگی شود. قانونگذار 
چند دهه قبل در زمان تصویب قانون دریایی ایران بسیار 
تیزهوشانه افتراق بین دعاوی دریایی با سایر دعاوی مانند 
ملکی و مدنی را تشخیص داد و دانست که این امر نیاز به 
تشکیل شورای  و  انقاب  از  دارد. پس  ویژه  یك تخصص 
عالی قضایی، شیوه دادرسی تغییر کرد و این دادگاه های 
ویژه دریایی به نوعی متروک ماندند. در دوره ای دیگر نیز 
صاحیت عام به دادگاه ها اعطا و شرایط کمی پیچیده تر 
شد، به طوری که مثا قاضی در یك جلسه رسیدگی باید 
به  دیگر  جلسه  و  کرد  می  رسیدگی  خانوادگی  دعوی  به 

دعاوی مرتبط با کشتیرانی! اما پس از آن، در یك مقطع 
کوتاهی در مجتمع شهید بهشتی تهران دادگاه اختصاصی 
دریایی که قاضی آن جناب آقای دکتر »پور نوری« دارای 
تحصیات عالیه حقوق بین الملل و دریایی بود، تشکیل شد. 
اما متاسفانه با بازنشستگی ایشان از مسند قضاوت،موضوع 
تا سال گذشته  و   برچیده  تخصصی شدن شعب دریایی 
متروک ماند. بنابراین، در حال حاضر در دادگستری، دادگاه 
تخصصی دریایی نداریم و این امر برخاف نص صریح قانون 
موضوعه کشوری است. اما به همت انجمن کشتیرانی و با 
پیشنهاد آن، رایزنی هایی از چند سال گذشته با دستگاه 
قضایی صورت گرفت تا دوباره این دادگاه ها به شیوه قبل 
برگزار شود. دستگاه قضایی نیز از پیشنهاد انجمن کشتیرانی 
استقبال کرد و در نهایت، این خاء با تشکیل شورای حل 
اختاف تخصصی دریایی تا حدودی برطرف شد. در واقع 
از ۳ سال پیگیری مستمر، سال گذشته شعبه ویژه  پس 
مستقر  بندری  و  دریایی  تخصصی  اختاف  حل    ۲۶۲۹
شد  افتتاح  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  در 
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صاحیـت رسـیدگی شـورای حـل اختـاف دریایی 
تنهـا  و  اسـت  مالـی  محدودیـت  دارای  بنـدری  و 
پرونده هایـی در آن مـورد بررسـی قرار مـی گیرد که 
طرفین توافق بر رسـیدگی در شـورا داشـته باشند و 
یـا سـقف مالـی اختاف بیـش از ۲۰ میلیـون تومان 
نباشـد. در غیرایـن صـورت، شـورا صاحیـت حـل 

اختـاف آن را نخواهـد داشـت. 
انجمن کشتیرانی برای رفع این خاء، کمیته داوری 
و حکمیت را تشکیل داده که اعضای آن از خبره ترین 
و پیشکسوتان صنف دریایی و بندری هستند. آنها در 
صورتی که شرایط داوری محیا باشد نسبت به رفع 
اختاف فیمابین طرفین اقدام می کنند. اما این داوری 
نیز شرایطی دارد و  مستلزم آن است که در قرارداد 
فیمابین، یا در ضمن آن و یا به صورت جداگانه، حل 
اختاف از طریق داوری انجمن کشتیرانی پیش بینی 
داشته  تراضی  طرفین  که  صورتی  به  باشد.  شده 
از  ناشی  اختاف  بروز هرگونه  باشند که در صورت 
داور  و  حکم  عنوان  به  کشتیرانی  انجمن  قرارداد، 
این دعوی  مرضی الطرفین به آن رسیدگی کند. در 
نیز یك دادخواست به انجمن ارسال می شود و در 
صورت احراز صاحیت، انجمن کشتیرانی بر اساس 
آیین دادرسی و داوری از طرفین دعوت می کند تا 

در جلسه رسیدگی حضور یابند.
در این جلسه، داوران پس از استماع نظرات طرفین 
و بررسی مدارک و مستندات، رای خود را صادر می 

کنند.
طبق مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ از قانون آیین دادرسی مدنی، 
رای داوری برای طرفین دعوا الزم االجرا است و وقتی 
رای داوری در این کمیته صادر شود قطعی خواهد 
با در دست داشتن رای  تواند  له می  بود و محکوم 
داوری اباغ شده به واحد اجرای احکام دادگستری 
مراجعه کرده و حکم صادرشده توسط داوران را که 

همطراز با حکم دادگاه است، اجرا کند. 

کمیته داوری، وجه دیگر رسیدگی به دعاوی 
دریایی در انجمن کشتیرانی

داوری دریایی

يادداشت قوانین دریایي در ایران 
ایران تا قبل از ســال 1343 فاقد قانونی مدون دریایی بود. صرفا بنــد10 ماده 2 قانون 
تجارت بــه حمل ونقل دریایی اشــاره داشــت و آن را جزو عملیات تجاری به شــمار 
می آورد. همچنین مــواد 377 تا 394 این قانون به قــرارداد حمل ونقل اختصاص دارد 
که در بین آنها ماده 387 به حمل ونقل دریایی و خســارات بحری اشــاره کرده است. 

امر تدریس دوره ها را به عهده دارند. ضمن اینکه با توجه 
اختافات داشته،  به کاهش  این واحد صنفی  خاصی که 
مشاوران متخصص، امین و باتجربه به صورت حضوری و 
دائمی در انجمن کشتیرانی حضور دارند و آماده اند تا به 
سواالت مختلف فعاالن این عرصه پاسخ بدهند. در حوزه 
حمل ونقل دریایی، هرچه میزان اطاعات از فرایند انجام 
شده باالتر برود و اشخاص، آگاهانه پا به این عرصه بگذارند 
از میزان اشتباه و ایجاد اختاف کاسته خواهد شد. بنابراین، 
انجمن کشتیرانی از این دو راه تاش کرده تا با افزایش 
آگاهی، به طور غیرمستقیم از افزایش اختافات و تشکیل 
نیز در  پرونده ها بکاهد و احیانا در صورت بروز اختاف 
قدم نخست با ایجاد فضای صلح وسازش میان طرفین، از 

پیگیری پرونده ها در دادگاه جلوگیری کند. 

  همه فعاالن اقتصادی در حوزه حمل ونقل می توانند از 
خدمات شورای حل اختاف بهره مند شوند یا این خدمت 

تنها در اختیار شرکت های عضو انجمن قرار دارد؟
شورای حل اختاف همانطور که گفته شد یکی از شعب 
حل اختاف دادگستری محسوب می شود و صاحیت آن 
را دارد که عامه مردم در مقام تظلم خواهی به آن مراجعه 
کنند و مختص یك گروه یا اعضای انجمن نیست. در واقع، 
همه تجار که دارای دعوی تخصصی دریایی و بندری باشند 
می تواند برای حل وفصل آن به این شعبه ویژه مراجعه کنند. 

  تاکنون آماری در دست دارید که در این شورا از زمان 
تاسیس تاکنون، چه تعداد پرونده مورد بررسی قرار گرفته 

و باالترین رقم ارزشي مورد رسیدگي چقدر بوده است؟
بله، همه مستندات در انجمن به صورت دقیق به ثبت می رسد. 
از ابتدای تاسیس این شورا تاکنون به ۱۹ پرونده رسیدگی و 
رای آنها نیز صادر شده است. همچنین در کمیته داوری نیز 
در مجموع ۲۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. از این 
تعداد، ۱۵ پرونده متعلق به داوری انجمن بوده و ۱۲ پرونده 
نیز ارجاعی از کمیسیون ماده ۲۰ بوده است. باالترین رقم 

ارزشي مورد رسیدگي نیز ۹میلیون دالر بوده است. 

  از آنجا که صنعت حمل ونقل دریایی، وجه بین المللی 
شامل  را  ایرانی  اتباع  تنها  شورا  این  خدمات  دارد 

می شود یا محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؟
و  نیستیم  قائل  کنندگان  مراجعه  ملیت  برای  تفاوتی  ما 
به همین دلیل، دعاوی بین المللی با احراز صاحیت به 
آن رسیدگی شده. اما در اجرای رای صادره وشناسایی و 

ضمانت اجرای آن بحث های دیگری عنوان شده است. 

  قوانین ما در حوزه تجارت دریایی شفاف هست یا 
هنوز نقص هایی وجود دارد؟

قوانین دریایی کشور ما مربوط به سال ۱۳۴۳ مي شود و 
یعنی  است.  گرفته شده  بروکسل  کنوانسیون  از  نوعی  به 
عمده قوانین ما بر اساس این کنوانسیون تنظیم شده. البته 
کنوانسیون روتردام نیز وجود دارد که هنوز کشورهای اندکی 
عضویت آن را پذیرفته اند. اما این کنوانسیون، دنیای دیگری 
را در حوزه حقوق دریایی گشوده که بسیار موشکافانه است. 
به همین دلیل، به نظر می رسد که در سال های آتی، این 
کنوانسیون بر حیطه حقوقی دریایی دنیا غلبه خواهد کرد 
و پیشنهاد می شود تا متخصصان نسبت به آموزش، نقد و 
بررسی مفاد این کنوانسیون، اقدامات الزم را انجام بدهند. 

از آن روز تاکنون، دعاوی تخصصی-دریایی در شورای  و 
حل اختاف دریایی انجمن مورد بررسی قرار می گیرد.  

  روال کار این شورا چگونه است و چطور به دعاوی 
رسیدگی می شود؟

شورای  قانون  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  اساس  بر 
حل اختاف، شورای حل اختاف دریایی تنها می تواند به 
دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان رسیدگی کند. البته 
براي ارقام باالتر از دومکانیزم داوري بهره مند هستیم، به این 
معني که طرفین مي توانند صاحیت شورا یا انجمن را به 
عنوان مرجع داوري توافق نمایند. شرکت ها هم در صورت 
بروز اختاف، می توانند به این شورای تخصصی مراجعه 
کرده و وفق قانون آیین دادرسی مدنی با تکمیل فرم های 
چاپی، دادخواست خود را تنظیم کنند. سپس همانند دادگاه 
اگر مستنداتی در خصوص دعوی خود داشته باشند ارائه 
می دهند. در مرحله بعد نیز جلسه با حضور طرفین برگزار 
هیات  از طرف  که  است  این  بر  ابتدا تاش  در  می شود. 
رسیدگی کننده صلح و سازش میان آنها ایجاد شود، در غیر 

این صورت، حکم صادر می شود. 

اندازه قابل  تا چه  این شورا    حکم صادرشده در 
اعتبار و استناد است؟

دادنامه و حکمی که از طریق شورای حل اختاف دریایی صادر 
می شود مثل حکم دادگاه است و هیچ تفاوتی با آن ندارد. 
طبق قانون، این حکم نیز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی 
است و معترض ۲۰ روز فرصت دارد تا این کار را انجام بدهد. 

  عمده پرونده هایی که تاکنون به آنها رسیدگی 
شده حول محور چه موضوعاتی بوده است؟

اختافات در خصوص دموراژ کانتینری هست، همین طور 
مبادله  کشتیرانی  های  شرکت  که  تضمینی  های  چك 
می کنند و یا مثا کاالیی شرایط حمل را نداشته و در طول 
مسیر آسیب دیده و نیز حدود مسئولیت فورواردرها و در 

کل اختاف ها عمدتا مربوط به بازرگانی دریایی است. 

این  کاهش  برای  راهی  کشتیرانی  انجمن  آیا    
اختاف ها و پیش گیری از بروز آنها ارائه داده است؟

تابلوی  دریایی،  اختاف  حل  شورای  تابلوی  کنار  در 
انجمن  ورودی  سردر  در  را  ای  حرفه  و  فنی  آموزشگاه 
کشتیرانی ماحظه خواهید کرد. این کارگاه ها و دوره های 
آموزشی در خصوص بازرگانی تجاری، دریایی و بین المللی 
برگزار می شود و استادان خبره و پیشکسوت که سال ها 
در حوزه عملی نیز تجربه های ارزشمندی کسب کرده اند 

ما تفاوتی برای ملیت مراجعه کنندگان 
قائل نیستیم و به همین دلیل، دعاوی 
بین المللی با احراز صالحیت به آن 

رسیدگی شده، اما در اجرای رای 
صادره وشناسایی و ضمانت اجرای آن 

بحث های دیگری عنوان شده است



 مرکز آموزش انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته 
ایران دوره آموزشــی بیمه های دریایــی را برگزار 
کرد.  ایــن دوره آموزشــی با حضور ۲۰ دانشــجو 
طی ۲ جلســه در مرکز آموزش انجمن کشتیرانی 
برگزار شــد.  استاد »سهیا شــرفی« نیز تدریس 
این دوره آموزشــی را به عهده داشــت و مباحثی 
همچون مفاهیم کلی و انواع بیمه دریایی، پوشش 
P&I، خطرات پوشــش هــا در کلوزهــای مورد 
اســتفاده و پوشــش انواع آلودگی ها تدریس شد.

 تخلفات و اختالفات گمرکی بیمه های دریایی
کتاب »تخلفات و اختافات گمرکی« به کوشش 
»رضا گلی« و توسط نشر »مسیر دانشگاه« تالیف 
و منتشر شده است. در این کتاب مباحث تخلفات 
و اختافات گمرکی از شناخت مفاهیم و مصادیق 
تا حل وفصل اختافات )نظری و کاربردی( آورده 
شده است. در بخش مصادیق اختافات گمرکی 
فصل های اختافــات گمرکی ناشــی از ارزش، 
ناشی از تعرفه و ناشی از جریمه های تعیین شده 
از سوی گمرک مورد بررســی قرار گرفته است.

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پاك 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته ایران
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

 8 کشور
کشورهای ایران، عمان، عراق، 

عربستان سعودی، کویت، امارات 
متحده عربی، قطر و بحرین در 

کناره خلیج  فارس هستند.

سال 500 هزار 
زمین شناسان معتقدند که در 

حدود 500 هزار سال پیش، صورت 
نخستین خلیج  فارس در کنار 

دشت های جنوبی ایران تشکیل شد.

1800 کیلومتر
طول مرز آبی خلیج  فارس، 

با احتساب جزایر حدود 1800 
کیلومتر و بدون احتساب جزایر 

حدود 1400کیلومتر است.

میالد از  پیش  2000 سال 
پیشینه دریانوردی در خلیج  فارس به گذشته های بسیار دور، 

دست کم دو هزار سال پیش از میالد، بازمی گردد. مردمان 
تمدن هایی مانند سومر، آکاد، ایالم مسیر خود بین میان رودان و 

موهنجودارو در دره سند را از طریق این پهنه آبی می پیمودند.

یک نام به بلندای تاریخ
پـاره فیروزه ای ایـران زمین و مهد دریادالن این سـرزمین، 
هـم اینـک نامی کهن بـه بلنـدای تاریـخ را بر تـارك این 
بحـر می بیند. نامی که دیگر خدشـه خناسـان و وسوسـه 
ویرانگـران میـراث جهانـی نتواند بر آن دسـت بیـازد و با 
اسـامی مجعـول، هویتـی مجهول بـر آن بیاویـزد. اینک و 
همچـون همیشـه در برابر نام ایـن خلیج تنهـا و تنها واژه 
فارس زیبنده اسـت. حقیقتی که ماه گذشـته مـورد تایید 
سـازمان جهانی مالکیـت فکری )WIPO( از سـازمان های 
زیـر نظـر سـازمان ملـل قـرار گرفـت. و حـاال نـام خلیج 
فارس با پیشـوند »مروارید« به ثبت تاریخ رسـیده اسـت.

خلیج فارس ثبت جهانی شد

P E R S I A N G u l f
مساحت خلیج  فارس 237٬473 کیلومتر مربع است.

متر  93  
عمیق ترین نقطه خلیج  فارس با 

عمق 93 متر در 15 کیلومتری 
تنب بزرگ و کم عمق ترین 

نقطه آن با عمقی بین 10 تا 30 
متر در سمت غرب است.

جزیره  30
خلیج فارس جزایر کوچک 

و بزرگ متعددی دارد که 
مهم ترین آنها عبارت اند از قشم، 

بحرین، کیش، جزیره خارگ، 
ابوموسی، تنب بزرگ، تنب 

کوچک و جزیره الوان. از میان 
جزایر خلیج فارس بیش از 30 

جزیره مسکونی و غیرمسکونی 
آن متعلق به کشور ایران است.

150 نوع  
 بیش از 150 نوع ماهی 

متفاوت در خلیج فارس 
یافت می شود.


