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  بهشتي دانشگاه شهيد
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  چكيده
هاي اقتصادي، انجام معامالت تجاري از  ناشي از اعمال تحريمةشدشرايط اضطراري حادث     

هايي مانند استفاده از روش. ناپذير كرده استگريزهاي غيرمعمول و غيراستاندارد را روش
هاي و استفاده از شركتسيس أتهاي بانكي و هاي غيرشفاف انجام پرداختها، روشهواسط

 تجارت خارجي ايران در شرايط اعمال ناپذيرپوششي و كاغذي، بخش ضروري و انكار
هاي غيرمعمول براي اما استفاده از الگوي اين روش. هاي اقتصادي گرديده استتحريم

حقوقي و دستگاه اداري  ةجامعموفقي را پيش روي  ةتجربمعامالت فروش نفت خام ايران، 
هاي اقتصادي هاي ايران بعد از اعمال تحريمشده در دادگاهدعاوي مطرح. دهد ايران قرار نمي

هاي فروش نفت خام ايران به آقاي ، مانند پرونده1392عليه خريد نفت خام ايران در سال 
همگي  ،صندوق بازنشستگان شركت ملي نفتي و بابك زنجاني، بنياد تعاون ناجا، نيروي انتظام

پيش رو  ةمقال. هاي متفاوتي برخوردار استنشان از آن دارد كه معامالت نفت خام از ويژگي
هاي اقتصادي اعمال تحريم ةنتيجشناسي دعاوي و اختالفات تجاري كه در  است به نوعبر آن

گردد  شده ايجاد ميور تحريمهاي نفتي كشمعامالت تجارت نفت خام و فرآورده ةحوزبر 
 . ددهجلوگيري و كاهش اين نوع از اختالفات پيشنهاد  برايپرداخته و راهكارهايي 
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  مقدمه
 يوكارهاكسب بر كه ياجانبههمه و ينيبشيپ رقابليغ ق،يعم اثر ليدل به ياقتصاد يهاميتحر
 از يديجد نسل يريگشكل به است، داشته يميتحر اقتصاد با مرتبط يالمللنيب و يمل
 ،ييقضا يهايدگيرسبارة در. است دهانجامي يتجار اختالفات نيهمچن و ييقضا يهايدگيرس
 اقتصاد با مرتبط ةشدميتحر يهاشركت ماتاقدا با مرتبط ها،يدگيرس نيا از دسته كي

فهرست  از خروج بر ناظر يدعاو مانند كنندهميتحر مقامات ماتيتصم با مقابله براي يميتحر
 هاميتحر فهرست در ياشتباه گرفتن قرار از يناش وارده خسارات به مربوط يدعاو ،1هاميتحر
 ناقضان مجازات با مرتبط ،ييقضا يهايدگيرس نيا از دوم ةدست .2است غرامت نييتع نيز و

 يهايدگيرس جاديا به كه ستكايآمر متحده االتياويژه به ،كنندهميتحر كشور توسط ميتحر
 شركت توسط ييكايآمر يكاالها صادرات مقررات نقض ةپروند مانند يشاخص ييقضا
 و ،نيچ يوهوآو شركت يمال معاون هيعل كايآمر يدادستان جرم اعالم و نيچ 3يا.يت.زد

     صدر ضراب، رضا ةپروند مانند كايآمر يبانك يهاميتحر نقض با مرتبط يهاپرونده
 جاديا به منجر ياقتصاد يهاميتحر تينها در. است دهانجامي يبانك محمودرضا و نژاديهاشم
 به مربوط يهاپرونده مانند ميتحر هدف كشور در فساد و يخواررانت با مرتبط يهاپرونده

 مصوب و يرسم نرخ انيم ارز نرخ تفاوت از استفادهسوء م،يتحر زمان در ناشفاف ابطرو جاديا
   4.است دهيگرد ارز ةيتسو در ريخأت اي و هانرخ ريسا و يمركز بانك
 شده منعقد يتجار يقراردادها تعادل و اقتصاد ،ياقتصاد يهاميتحر وقوع گر،يد يسو از

 با ديجد يتجار اختالفات جاديا به و ختهير مه به است، يميتحر اقتصاد زمينة در كه را
 ةقو اثر در جادشدهيا يقرارداد تخلفات مانند يموارد اثر در. است دهانجامي متفاوت تيماه

 رشفاف،يغ روابط جاديا ضرورت ،5»هاميتحر با تطابق شرط« نقض ماژور،فورس اي قاهره
 يتجار اختالفات ،يالمللنيب يارتج يهايداور نديافر بر هاميتحر اثر و ها نهيهز شيافزا

 دوفروشيخر استاندارد ةمعامل كي طيشرا ةمطالع ضمن مقاله نيا. است دهپديد آم ياگسترده
 كي ةريزنج مختلف يهاقسمت بر ياقتصاد يهاميتحر آثار به ،ينفت يهافرآورده و خام نفت
 جاديا در آثار نيا ويواكا به و پرداخته ينفت يهافرآورده و خام نفت دوفروشيخر ةمعامل
 ينفت يهافرآورده و خام نفت تجارت ةحوز گرانيباز انيم يتجار اختالفات و يدعاو

                                                            
1. De-Listing Dispute 

 شركت و فولمن شركت ملت، بانك يهاپرونده از توانيم ،ييقضا دستگاه در موضوع نيا با مرتبط مهم يدعاو بارةدر. 2
 . كرد ادي كويصفان

3. ZTE 
  . دكر اشاره يميپتروش يبازرگان شركت ةپروند اي و يزنجان بابك ةپروند به توانيم هاپرونده نيا نيترمهم جملهاز. 4

5. Sanction Compliance Clause 
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 يكشورها ةهم انيم آن، يحقوق پيامدهاي و آثار نيا از ياريبس  كهاست گفتني. پردازد يم
               و نفت ةصادركنند كشور كي كه ونزوئال كشور ،نمونهبراي  است؛ مشترك شدهميتحر
 و خام نفت تجارت مشابه يمشكالت و مسائل با ،است يغرب يكشورها توسط شدهميتحر

 بر حاكم يكل قواعد ةمطالع ضمن مقاله نيا .1كند يم نرم وپنجهدست رانيا ينفت يهافرآورده
 بخش بر را خود يهامثال بيشتر م،يتحر مشمول ياقتصادها نوع نيا ليذ يخارج تجارت
  .است دهمتمركز كر يرانيا ينفت يهافرآورده و خام نفت تجارت

  
 تحريم اثر و نفت خريدوفروش استاندارد قرارداد عناصر. 1

 از ،يعاد طيشرا در و معمول طور به ينفت يهافرآورده و خام نفت دوفروشيخر معامالت
 ،ياقتصاد يهاميتحر اعمال اثر در اصول، و قواعد نيا اما. دكن يم تيتبع ياصول و قواعد

 به دست ناچار به يتجار ةمعامل نيطرف ،آن تبع به و گردد يم يتحوالت و رييتغ دستخوش
 از انحرافات و راتييتغ و نيطرف اقدامات. زننديم خود يتجار تيفعال تداوم جهت ياقدامات
. دانجام يم قرارداد نيطرف انيم ديجد يتجار اختالفات جاديا به قرارداد، كي استاندارد عناصر

 هايفرآورده و نفت يالملل نيب دوفروشيخر ةمعامل كي تحقق ةمالز عناصر در راتييتغ نيا
 ثمن پرداخت ةنحو محموله، تيمالك سك،ير انتقال ةنحو و زمان در راتييتغ شامل ،ينفت

  .است مهيب قرارداد و ونقلحمل قرارداد مانند گريد يفرع يقراردادها نيز و محموله
 

  )اينكوترمز (ريسك انتقال و هاهزينه. 1.1
 يهاعرف نساخت مكتوب و استانداردها از يامجموعه انتشار به اقدام 2يالملل نيب يبازرگان اتاق
 كاهش و كاال يالمللنيب دوفروشيخر يقراردادها حيصح و خوب ياجرا منظوربه يتجار
 كه دهااستاندار ةمجموع نيا .3است نموده گريد كشور به كشور كي از كاال ارسال عدم خطر

 نام و شد ارائه يالمللنيب عيب قرارداد كي نيطرف انيم اختالف جاديا از يريجلوگ هدف با
 مسئول نييتع صادرات، و واردات كاالها، حمل با مرتبط مسائل به گرفت، خود به 4نكوترمزيا

 يكل طور به نكوترمزيا. پردازد يم مختلف مراحل در حمل سكير انتقال و يبررس و پرداخت
 و تيمسئول نيكمتر ةدربردارند كه E گروه از يبندطبقه نيا. گردديم يبند طبقه گروه چهار در

                                                            
1. https://www.nytimes.com/2019/04/05/us/politics/trump-sanctions-venezuela-cuba.html and 
https://www.wsj.com/articles/u-s-tightens-squeeze-on-venezuela-oil-trade-blacklisting-four-
tanker-owners-11591117063  
2. International Chamber of Commerce (ICC) 

بار هم در  نيآخر .دكن حركت تجارت ةعرص تحوالت با گامهم تا  استگرفته قرار يروزرسان به و يبازنگر مورد بارها. 3
  . است شده يبازنگر 2020سال 

4. International Commercial Terms (Inco Terms) 
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 سكير و تيمسئول نيشتريب ةندردربردا كه D  گروه تا و شده آغاز است فروشنده يبرا سكير
  .)4 :1390 ،ياسائي( ابدي يم ادامه است، داريخر يبرا خطر و تيمسئول نيكمتر و فروشنده يبرا

 را خود ينفت يهافرآورده و خام نفت فروش ا،يدن در نفت يمل يهاشركت يبرخ اگرچه
 يهافرآورده و خام نفت فروش يبرا و دهند يم انجام نكوترمزيا يهاگروه براساس بيشتر

 ،ندهست ياختصاص و يعموم طيشرا يدارا نكوترمز،يا يهاگروه نيا از كيهر بر يمبتن ،ينفت
 معامالت بر يسنت طور به كه خود خام نفت فروش يعموم طيراش در رانيا نفت يمل شركت
. پرداخت يم 1فوب بر يمبتن را رانيا خام نفت بود، حاكم رانيا نفت يمل شركت المللنيب امور

 كه يبندر در يصادرات صيترخ از پس را خام نفت ران،يا نفت يمل شركت قاعده، نيا مطابق
 دهكر يريبارگ نفت داريخر يكشت داخل در) خارگ ربند ،مثال يبرا (است شده نييتع شيپ از
 ةقاعد مطابق. دهد يم ليتحو -داريخر ةندينما عنوانبه -  كنندهحمل به مرحله نيا در را كاال و

 كشور در كاال يداخل حمل ،يصادرات صيترخ و صدور يمجوزها اخذ كاال، ةيته فوب،
 بعد به مرحله نيا از و است فروشنده ةهدع بر اسناد ريسا و بارنامه ةيته و يريبارگ فروشنده،

 تا ونقلحمل ةنيهز ورود، مجوز اخذ مقصد، بندر در هيتخل از اعم -  هانهيهز و هاسكير همة
  .بود خواهد داريخر با - محموله ةميب و مقصد بندر

 فعال يهاشركت نيهمچن و رانيا نفت يمل شركت ،ياقتصاد يهاميتحر اعمال بنابراين،
  سكير و هانهيهز شيافزا اثر در و ناچار به  رارانيا ينفت يهافرآورده ارتتج ةعرص در

 گروه شامل نكوترمزيا قواعد ريسا از استفاده سوي به ،يرانيا محموالت ةميب و ونقلحمل
 نكوترمز،يا قواعد از گروه دو نيا. ندكشا D گروه يعني ،چهارم گروه اي C گروه يعني، سوم
 محموله دنيرس تا را مربوطه مخاطرات اي و ها نهيهز همة فروشنده كه دگير يمدربر را يموارد

 ديكش خواهد دوش به دار،يخر كشور يورود گمرك اي داريخر به آن ليتحو اي مقصد بندر به
 دور فواصل در ،ينفت محموالت يينها مقصد كه يموارد در سازوكار رييتغ نيا. )4 :1390 ،ياسائي(

 گرانيباز يتجار يالگو بر يآثار چشمگير باشد، داشته قرار يشرق يايآس و دور خاور مانند
  . داشت خواهد ينفت يهافرآورده و نفت تجارت ةعرص

  
  محموله .2. 1
 و تيكم نِييتع ،يبازرس نديافر استاندارد ةمعامل كي در معمول طور به محموله، نوع بارةدر
 بندر در متداول استاندارد نديافر با طابقم شيآزما انجام و يريگنمونه ،يريگاندازه كاال، تيفيك

                                                            
1. Free on Board (FOB) 
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بايد  مستقل بازرس محموله، تيفيك نييتع منظوربه. دشو يم انجام 1يريبارگ زمان در يريبارگ
 دريافت يكشت يهامخزن از او حضور در اي او توسط كه محموله مركب ةنمون يرو بر خود اي

 نيا. باشد هاييشيآزما نيچن جامان شاهد شخصاً اي و دهد انجام اهايي رشيآزما گردد،
 طيشرا قسمت ليذ كاال مشخصات بخش در مذكور يهاوهيش مطابق ستيبا يم هاشيآزما

 يهاشركت از يبرخ باشد، نشده مشخص ياوهيش نيچن كه يصورت در و د،انجام شو خاص
 ييكايآمر انجمن اي و 2ييكايآمر نفت ةمؤسس يريگاندازه ياستانداردها نيروزتربه ينفت
 :Statoil General Terms and Conditions, 2011( دهند يم قرار عمل مالك را 3مواد و شيآزما

28(.  
  
  پرداخت نحوة .3. 1
 نه،يهز كاهش ،يكسر بدون ستيبايم محموله متيق و معامله ثمن پرداخت يكل طور به

    ستيبايم لهمعام ثمن پرداخت نيهمچن. دانجام شو متقابل يادعا اي و يقبل ونيد كاستن
 به شدهمشخص خيتار و ارز قالب در و بوده استفاده و برداشت قابل پرداخت روز دردرنگ بي

     .)Statoil General Terms and Conditions, 2011: 49( شود پرداختفروشنده  يبانك حساب
 به سبتن نيتضم ةارائ به را داريخر ،فروشنده يكل طور به معامله، ثمن پرداختمنظور به

 معامالت و مراودات در شدهرفتهيپذ يهاقالب مطابق ناتيتضم نيا و دساز يملزم م پرداخت
  :است ريز موارد شامل قبول، مورد يهاقالب نيا از يبرخ. گردند يم ميتنظ يالمللنيب

 اول تراز يهابانك اي بانك توسط كه يبانك 4»رِيناپذبرگشت ينيتضم ياسناد اعتبار«) الف
 مورد ستيبا يم كه يانامهضمانت. است گرفته قرار آنان دييتأ مورد اي و شده صادر يلمللانيب

 ياسناد اعتبار ،يكل طور به. باشد شده رفتهيپذ طيشرا و قالب در و گرفته قرار داريخر رشيپذ
 آن ينيتخم ارزش از شيب درصد ده ةعالو به معامله ثمن پوشش يبرا ستيبا يم شدهافتتاح
 .بماند يباق معتبر پرداخت، ةشدينيبشيپ زمان از پس روز 21 كمدست يبرا و دهبو يكاف

 از شيپ زمان هر در فروشنده، ديدصالح به محموله يبرا يجزئ اي و يكل پرداختشيپ) ب
                ةارائ محض به معموالً پرداختشيپ نيا. محموله ةيتخل اي و داريخر به محموله ليتحو

 ده همراه به محموله از او خود ينيتخم ارزش بر يمبتن كه فروشنده جانب از فاكتورشيپ
  . دشو يم انجام است، ينيتخم ارزش مازاد درصد

                                                            
1. Measurement, sampling and testing in accordance with the standard practice in use at the 
Port of Loading at the time of loading. 
2. API   

 ASTM .3   
4. Irrevocable Standby Letter of Credit (Standby L/C) 
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 طيشرا به توجه با و فروشنده ديدصالح به تنها كه پرداخت به نسبت ناتيتضم ريسا) ج
  .)Statoil General Terms and Conditions, 2011: 48( باشد مناسب يزمان

 به يالمللنيب يتجار معامالت در معموالً ها بانك كه است يمهم سند ،ياسناد اعتبار
 به نسبت ندهيگشا بانك يقطع تعهد ةرنديدربرگ آن و كنند يم صادر برگشت رقابليغ صورت

 بانك ،ياسناد اعتبار در .1است شده ارائه اعتبار طيشرا با مطابق اسناد، پرداخت رشيپذ
 را نانياطم نيا كاال ةفروشند و شود يم كنندهپرداخت شخص عنوانبه داريخر نِيگزيجا
 چ،يلنگر( شد خواهد پرداخت او به كاال ثمن بانك، به مدارك ةارائ و كاال ارسال با كه ابدي يم

 به و دهانجامي معامله وجه پرداخت سكير كاهش به عمل مقام در ،ياسناد اعتبار. )32 :1387
 اي و نبوده شدهشناخته كه ييها  شركت به كاالها فروش اي ديخر تمعامال ةعمد در يكل طور
 2.روند يم كار به ،ستين نانياطم قابل معامله ثمنِ پرداخت براي آنان يمال تيوضع

 كه دهد يم نشان رانيا يبانك نظام هيعل كايآمر متحده االتيا يبانك يهاميتحر بر يمرور
 ةحوز در رانيا يبانك روابط دادن قرار هدف به داماق مرحله، چند در كايآمر متحده االتيا

 رانيا يدرآمدزا ةحوز نيترمهم عنوانبه ،يميپتروش و ينفت يهافرآورده و خام نفت معامالت
 يخارج يهابانك انيم يكارگزار ةرابط جاديا دادن قرار هدف شامل مراحل، نيا. است دهكر
 و )رانيا يعني( شدهميتحر كشور يهابانك به يمال يرساناميپ خدمات ةارائ ،يرانيا يهابانك با

  . بود معامله ارزش و ثمن پرداخت مختلف يهاسازوكار از استفاده
 ،يبانك يكارگزار روابط جاديا قيطر از يبانك يهاپرداخت انجام و يمال منابع ييجاهجاب

 Carter( دشو يم مانجا فتيسوئ مانند يمال يرسان اميپ خدمات و 3هيتسو و پردازش يهاامانهس

& Farha, 2013: 907(. يمال نهاد دو انيم  دوجانبه يقرارداد ،يبانك نيب روابط در يكارگزار 
 يهاپرداخت انجام آنها نيترمهم كه را يخدمات ،)4دهندهارائه بانك (نيطرف از يكي كه است
 براي كه يخدمات ؛دده يم ارائه) 5خدمات ةرنديگ بانك (گريد بانك به است، گريد ارز به يبانك

 ييباال تياهم از يالملل نيب يبانك نظام به يدسترس و يالمللنيب يبانك يهاپرداخت انجام
 نيب يمال ارتباطات يجهان انجمن «مخفف كه فتيسوئ ،گريد سوي از .6هستند برخوردار

                                                            
 .600 ةشمار ةينشر ،يبازرگان اتاق ياسناد اعتبار متحدالشكل مقررات 2 ةماد. 1

2.https://www.slideshare.net/MuzammelAnanda/difference-between-letter-of-credit-and-
telegraphic-transfer-tt 
3. Clearing Houses Interbank Payments System 
4. Correspondent Bank 
5. Respondent Bank 
6. See: https://www.bis.org/cpmi/publ/d147.pdf 
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 ،يارگزارك روابط ارچوبهچ در يبانك يهااميپ انتقال در ييكارا جاديا منظوربه ،است 1»يبانك
  . است شده تلكس مانند يسنت يهاسامانه نيگزيجا يالملل نيب يها پرداخت انجام جهت

 نيقوان نظر از را رانيا يبانك نظام اساس ابتدا در كا،يآمر متحده االتيا يبانك يهاميتحر
 سال در كايآمر يدار خزانه وزارت. است كرده يبنددسته يبانك مناطق نيپرخطرتر جزء يبانك

 ةمنطق« عنوانبه را يرانيا يمال سساتؤم و ها بانك يتمام و رانيا يمركز بانك ،1391/2012
 عنوانبه را رانيا يبانك نظام با يهمكار هرگونه لهيوسنيبد و نييتع »ييشوپول ياصل ينگران

           انجام تيممنوع بر افزون ،گريد سوي از. كرد فيتعر ييشوپول جهت در يهمكار
 انواع وزارتخانه نيا ،2008 سال در 2»دوربرگردان« شكل به يدالر يبانك يهاپرداخت
 ييهاقالب در توانستيم كه زين را ثمن وجه پرداخت جهت ممكن يِربانكيغ يهاپرداخت

 سخت يهاميتحر مشمول د،انجام شو باال ينقدشوندگ تيقابل با بهاگران فلزات و طال چونهم
 3.داد قرار خود

 يهابانك ميتحر ،گفتهپيش اقدامات بر افزون ،كايآمر متحده االتيا يدارنهخزا وزارت
 ينهادها فهرست« به موسوم يفهرست در آنان دادن قرار همراه به را رانيا اقتصاد با مرتبط
 كار دستور در 4)كپتا فهرست( »يجار حساب اي يكارگزار حساب يهاميتحر مشمول يخارج
 از تيمحروم يعني ،را هيثانو يهاميتحر يهامجازات از ينيسنگ وعن كه ياقدام ؛داد قرار خود
 مارس ماه در كه فهرست نيا. دارد دربر ،شدهفهرست يمال نهاد و بانك يبرا كايآمر بازار

 ،دهگردي 6»561 بخش موضوع يخارج يمال ينهادها فهرست« نيگزيجا 5اوفك توسط 2019
 كايآمر در يجار حساب اي يكارگزار حساب احافتت از كه است 7يخارج يمال ينهادها شامل
  . ندهست روروبه فراواني يهاتيمحدود با ها،حساب نيا افتتاح در اي شده ممنوع
  

  ونقلحمل .4. 1
 الزامات بر متمركز عمدتاً استاندارد، ةمعامل كي در ونقلحمل ةحوز بر حاكم اصول و قواعد
 يكل طور به. است ينفت يهافرآورده و مخا نفت ونقلِحمل ناوگان و كشنفت به مربوط
 دانند يم يضرور ،ندكنيم ينفت يهافرآورده و نفت فروش به اقدام كه نفت يمل يهاشركت

                                                            
1. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
2. U-Turn Payment 
3. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, Pub. L. No. 112-239, §§ 1241-
55, 126 Stat. 1632, 2004-18 (2013) (codified at 22 U.S.C. §§ 880). 
4. List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-
Through Account Sanctions (the CAPTA List) 
5. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
6. List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (Part 561 List) 
7. Foreign Financial Institutions (FFIs) 
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 ،أمبد بندر در يكشت بر حاكم يمحل طيشرا از ،رنديگ يم قرار استفاده مورد كه ييهاكشنفت
 از ستيبا يم هاكش نفت نيا نيهمچن. ندكن تيتبع يريبارگ ناليترم مقررات و قواعد از اعم
 يمنيا يالملل نيب ونيكنوانس شامل يانورديدر يعموم يالمللنيب طيشرا و مقررات قواعد، ةهم

 هايكشت از يناش يآلودگ از يريجلوگ يالمللنيب ونيكنوانس ،19741 ايدر در اشخاص جان
 . كنند يرويپ 3يدانوريدر يالمللنيب سازمان قواعد و 2)مارپل(

 آنان، ينفت محموالت ةكنندحمل يكشت دانند يم الزم نفت يمل يهاشركت يكل طور به
 يآلودگ يالمللنيب ونيفدراس ياعضا از يكي 4كامل و دربست ةاجار اي و تيمالك تحت

 يالمللنيب ونيكنوانس با مطابق را الزم يهانامهيگواه لزوم، صورت در و بوده 5تانكرها
        ونيكنوانس آن، ةياصالح و 19696 ينفت يهايآلودگ از يناش خسارات يمدن تيمسئول

 ةناميگواه نيهمچن و 20017 ينفت مخازن يآلودگ از يناش خسارات يمدن تيمسئول يالمللنيب
  . باشد داشته خود همراه به 8يمال تيمسئول

 و تيحما بارةدر يحداكثر يامهيب پوشش يدارا ديبا ونقلحمل ناوگان ن،يا بر افزون
 پوشش از كمتر ستيباينم گاهچيه كه يامهيب پوشش ؛باشد يآلودگ به نسبت خسارت برانج

 محموله ةميب. باشد 9»غرامت و تيحما يهاباشگاه يالمللنيب گروه« قواعد ليذ موجود
 مازاد درصد ده همراه به محموله كل ارزش به اول تراز گرانمهيب اي گرمهيب توسط ستيبا يم

 ةناميگواه خود، همراه به ستيبا يم ونقلحمل ناوگان ،افزون بر اين. دشو انجام آن ارزش
 داشته زين را 200211 يمنيا تيريمد يالمللنيب ةنامنظام با منطبق صادره 10يمنيا تيريمد معتبر

 مطابق كه باشد ياگونه به آن، از ينگهدار و تيفعال ةويش همراه به زين آن ةخدم تينهادر و
 12»هاكشنفت و هاانهيپا يمنيا يالمللنيب يراهنما« ةنسخ نيدتريجد در شدهانبي ياستانداردها

  .گردد واقع
  
 

                                                            
1. International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 
2. International Convention on Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 
3. International Maritime Organization (IMO) 
4. Demise charter 
5. International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF) 
6. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969. 
7. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001. 
8. Certificate Of Financial Responsibility 
9. International Group of P&I Clubs 
10. Safety Management Certificate 
11. International Safety Management (ISM) Code 2002. 
12. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) 
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 و نفت دوفروشيخر يقراردادها در ميتحر از يناش يتجار اختالفات. 2
 ينفت هايفرآورده

 يقراردادها ةحوز در منعقده يتجار يقراردادها تعادل و اقتصاد ،ياقتصاد يهاميتحر وقوع
 هم به است، دهش منعقد يميتحر اقتصاد زمينة در كه را ينفت يهافرآورده و خام فتن يِتجار

 متفاوت تيماه با ديجد يتجار اختالفات تينها در و يحقوق يهاچالش جاديا به و ختهير
   . پرداخت ميخواه اختالفات نيا نيترمهم ةمطالع به بخش نيا در. دانجام يم

  
  هاتحريم با طابقت شرط نقض از ناشي دعاوي .1. 2

             با تطابق« شرط نقضبارة در كه است ييهايدگيرس و اختالفات ،يدعاو از اول گروه
 طور به. دهد يم رخ گردد، يم توافق يتجار نيطرف انيم يتجار يقراردادها در كه »هاميتحر

 نقض موارد جزء را »هاميتحر با تطابق شرط« نقض ،يالمللنيب يتجار يقراردادها معمول،
 فعال به تواند يم مقابل يتجار طرف ،آن ةجينت در كه ندآور يم 2قرارداد ةعمد نقض اي 1قرارداد
 با معمول طور به يدعاو از گروه نيا. كند اقدام يقرارداد شرط نيا ياجراهاضمانت كردن
 3وام شدن حال مانند يموارد شامل كه هاميتحر با تطابق شرط ياجراهاضمانت كردن يياجرا
  . ندشو يم آغاز است، 4فسخ حق اعمال و

 عذر اعالم باعث و كرده عمل نيطرف از يكي نفع به توانديم هاميتحر با تطابق شرط
 در و دهيگرد خود تعهدات انجام از يخوددار جهت قرارداد نيطرف از يكي توسط يقرارداد

                 در هاميتحر تطابق شرط ذكر موارد، نيا از يكي. دبينجام يتجار ياختالف به تينها
 در نمونه، است؛ براي ييايدر ةميب خسارت پرداخت يدعوا جاديا و ييايدر يهانامهمهيب

 ريتفس به انگلستان يتجار دادگاه ،6سيجيآ شركت هيعل 5مامونكوشت يحفار شركت ةپروند
 خسارت جبران و پرداخت از را گرمهيب ماده نيا. پرداخت نيمابيف ةمنعقد ةناممهيب از ياماده

 معرض در را گرمهيب آن« يپرداخت نيچن كه يطيشرا در منفعت، اي و ادعا هرگونه به نسبت
 و تيممنوع اي و متحد ملل سازمان يهانامهقطع ليذ تيمحدود اي و تيممنوع م،يتحر هرگونه
 قرار متحده االتيا اي انگلستان اروپا، ةياتحاد يهاميتحر و مقررات ن،يقوان ليذ تيمحدود
 ةيثانو يهاميتحر خطر و سكير كه داد حكم گونهنيا انگلستان دادگاه .7دكر يم معاف »دهد

 ةآستان دعوا، طرح خيتار در هيثانو يهاميتحر نشدن يياجرا ليدل به كا،يآمر متحده االتيا
                                                            

1. Event of Default 
2. Significant Breach 
3. Triggering Event 
4. Right to Terminate 
5. Mamancochet 
6. Aegis 
7. Mamancochet Mining Ltd v Aegis Managing Agency Ltd & Others 2018. 
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 و ميرتح معرض در گرفتن قرار قطع طور به« يعني ،مهيب قرارداد در مذكور ةماد موضوعِ
 جبران و پرداخت از ليدل نيا به تواندينم گرمهيب ،رونيازا و سازدينم محقق را» تيممنوع

  .كند امتناع خسارت
 

  غيرشفاف روابط ايجاد ضرورت از ناشي دعاوي. 2.2
 يناش اختالفات ند،يآ يم وجود به يميتحر طيشرا شدن حادث رويپ كه يدعاو از يگريد گروه

 يهاميتحر. ندهست ياقتصاد يهاميتحر اعمال زمان در رشفافيغ طرواب جاديا ضرورت از
 و ياقتصاد كنشگران گردند، اعمال ياقتصاد قدرتمند يكشورها توسط چنانچه ،ياقتصاد
              يسو از تا ندكنيم ياكارانهپنهان اقدامات اتخاذ به ناگزير را هدف كشور يتجار
            تيرعا به ملزم را خود كه المللنيب تجارت ةعرص گرانيباز ريسا اي و كنندگانميتحر
 فرار هدف با ذاتاً آنكه لحاظ به ،ياقدامات چنين. ندشون يابيرد نند،يب يم شدهاعمال يهاميتحر
 اختالفات مولد ،دشو يم انجام يتجار معامالت گونهنيا انجام يحقوق پيامدهاي و تيمسئول از

  . ندهست حل رقابليغ واردم يبرخ در و گسترده يتجار
  

  قراردادي روابط در شفافيت عدم. 1. 2. 2
 تجارت از ييهابخش ،ياقتصاد يهاميتحر اعمال از يناش ةژيو طيشرا در يكل طور به

 تداوم براي ناچار به است، وابسته بدان اشياقتصاد اتيح كه شدهميتحر كشور يخارج
 2نيام و 1يپوشش يهاشركت از استفاده مانند فافرشيغ يقرارداد روابط جاديا به خود، تيفعال
 يشركت از محافظت يبرا كه است 3يكاغذ اي يفرع يشركت ،يپوشش شركت. ندكنيم اقدام

 استفاده مورد شهرت سوء اي و تيمسئول برابر در) 4ياصل نفعيذ اي مادر شركت غالباً (گريد
 نفعيذ كردن پنهان براي كه رشفافيغ يِقرارداد روابط الگوي نيا از استفاده. رديگ يم قرار
 بر يمبتن و مشروعنا اقدامات كردن يمخف جهت تواند يم رود، يم كار به يقرارداد ةرابط ياصل
  .باشد تينسوء
              ياستانداردها نظر از كشور كي با تجارت كهيهنگام معمول طور به ،گريد سوي از

 يهاشركت اي تجار از دسته آن رد،يگ قرار نهيپرهز و خطرناك يهاتجارت شمار در ،يالمللنيب
 ةيروح يدارا اي كه ندكن يم اقدام مزبور كشور ينهادها و هابنگاه با تجارت به نسبت يتجار

 ياقتصاد شكست ريمس در كه ندهست يتاجران و هاشركت واقع، در اي و دنهست باال يريخطرپذ

                                                            
1. Front Company 
2. Trust Company 
3. Paper Company 
4. Ultimate Beneficiary  
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 شتريب يدرآمدها به دارند يسع شتريب خطرات و سكير قبول با و داشته قرار يورشكستگ و
             با يتجار معامالت سكير حالت، نيا در. آورند يرو يورشكستگ از خود نجات براي

 كه رود يم باال چنان ،يپوشش يهاشركت با و رشفافيغ قالب در هم آن افراد، گونهنيا
  . شوند يم الوقوعبيقر و حتملم اريبس ،گاهي ناگشودني و دهيچيپ و عمده يتجار اختالفات
 روابط نيا به ورود ةجينت در جادشدهيا يفريك يهاپرونده و يتجار اختالفات ةتجرب

 و هامجموعه با ناجا تعاون اديبن و ينفت يهاشركت يبرخ انيم اختالفات مانند رشفافيغ
 و سوكي از نفت فروش ةپروند در يزنجان بابك و يليالعق ديسع محمد چونهم ياشخاص
 يمصطفو با ييايدر ساتيسأت شركت انيم گمشده ينفت دكل به موسوم ةپروند نيهمچن
 مختلف يهابخش اجبار به نسبت ياقتصاد يهاميتحر اثر ةنشان گر،يد يسو از ييطباطبا
 بدون پرخطر، يهامجموعه با هم آن رشفاف،يغ روابط به ورود به شدهميتحر كشور يتجار
 از استفاده در موجود سكير زانيم ةنشان نيهمچن امر نيا .است تماداعرقابليغ اي و تجربه

 . است يبانك يهاپرداخت انجام در يكارپنهان جهت واسطه، اشخاص
 روابط در موجود مشكالت ليدل به ييايدر ساتيتأس شركت گمشده، ينفت دكل ةپروند در
 متيق ةماند يباق درصد تادهش و كرده استفاده ينفت دكل ديخر براي يپوشش يشركت از ،يبانك
 يپوشش شركت ،ادامه در. كند يم پرداخت يپوشش شركت به دكل ليتحو از پيش را ينفت دكل
 گردد يم باعث و دهكرن پرداخت دكل صاحب ييِايرومان شركت حساب به را يافتيدر مبلغ

 1.بفروشد گريد يشركت به را دكل ،ييايرومان شركت
 سكير زانيم نييتع چونهم ياقدامات ،يتجار اختالفات نيچن جاديا سكيركاستن از  براي

 قيدق نييتع شركت، از پرداختشيپ افتيدر اي هاضمانت اخذ ،يپوشش شركت يِواقع مالك
 و يمال قدرت يگذارارزش ،يپوشش شركت يينها نفعيذ و يرانيا شركت رانيمد نقش
 بارة پيشينةدر 2موشكافانه ةالعمط تينها در و سكير زانيم ميتنظ براي نيام شركت يهاييدارا
  . دينما يم الزم و يضرور ،هاشركت نيا يمعرف ةنحو و آن كردن مستند و نيام شركت يكار

 
  بانكي روابط در شفافيت عدم. 2.2.2

 با رويارويي از ترس ليدل به يالمللنيب معتبر يهابانك ،يبانك يهاميتحر اعمال دنبالبه
 و نانس،يفا و يبانك التيتسه ةارائ حساب، افتتاح از كا،يآمر ةيثانو يهاميتحر يهامجازات

 ،رونيازا. دندكر يخوددار رانيا اقتصاد با مرتبط ينهادها و هاشركت يِبانك يهاپرداخت انجام

                                                            
1. https://www.mehrnews.com/news/4565078/ 
 https://www.mehrnews.com/news/4317140/  
2. Due Diligence 
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 كا،يآمر دالر مانند يالمللنيب ثبات با و معتبر يارزها به رانيا اقتصاد يتجار گرانيباز يدسترس
 و هاشركت ها،ميتحر نيا ةجينت در. ديگرد دشوار اي و ناممكن ژاپن ني و امارات درهم ورو،ي

 نيهمچن و نوسان رپ و يمحل يارزها از استفاده به ران،يا اقتصاد با مرتبط يتجار ينهادها
   اقدام، نيا ةجينت در و شدند دهيكش يبانك نظر از پرخطرتر مناطق در و تركوچك يهابانك

 انتقاالت و نقل يهانهيهز بلكه افت،ي شيافزا هاشركت نيا يبانك يهاپرداخت سكير تنهانه
 . افتي شيافزا سيارب ارز نرخ ريتسع ةنيهز و ليتنز ةنيهز انتقاالت، و نقل كارمزد شامل يبانك

 نيقوان ليدل به كه يرانيا يدولت ينهادها و هاشركت توسط عمدتاً كه نهيگز نيا مقابل در
 ةنيگز شد، يم استفاده هاميتحر با رويارويي در آنان كمتر انعطاف و انآن بر حاكم يباالدست

 صورت به اما ،يرسم يبانك ةشبك توسط يبانك يهاپرداخت از استفاده سمت به حركت گريد
 از استفاده و يپوشش يهاشركت سيسأت شامل رشفافيغ استفاده نيا. بود انهيمخف و رشفافيغ

 مانند پرخطر يپرداخت يهاالگو به دنيازي دست و تجارت مانجا براي ثالث يكشورها مدارك
 هاميتحر ةجينت در كه ياسناد اعتبار از استفاده يجا به 1باز اعتبار شكل به معامله ثمن پرداخت

 معامله يابتدا در باز، اعتبار شكل به معامله ثمن پرداخت الگوي در. شد يم بود، شده ممكننا
 به مبلغ كامل ةيتسو و دهش پرداخت فروشنده به داريخر سطتو پرداختشيپ عنوانبه يمبلغ
 جاديا باعث ،شد اشاره بدان كه يموارد ريسا و امر نيا. شود يم منوط كاال ليتحو از بعد
  .ديگرد ياگسترده يتجار اختالفات و يدعاو

 اقتصاد با مرتبط يتجار گرانيباز يزيگرتيمسئول ةواسط به كه ياختالفات و يدعاو ازجمله
 مانند رشفافيغ يبانك روابط با مرتبط يدعاو از توان يم ،گردد يم جاديا يميتحر كشور

 كننده،پرداخت يهابانك ويژهبه ،مختلف يهابانك در وجوه شدن مسدود به مربوط اختالفات
 دادگاه در متهمان ،يزنجان بابك ةپروند در ،نمونه ؛ برايبرد نام كنندههيتسو اي و كنندهافتيدر
 ،بود يرانيا يشركت آن طرف كي كه يبانك وجوه تمام ها،ميتحر اعمال از پس دندكر الماع

 به اقدام فاكتورها،شيپ در يرانيا يها شركت نام درج يجا به ل،يدل نيا به و شد يم مسدود
 يهااميپ در يرانيا يهاطرف نام دنكر پنهان براي يمالز در يپوشش شركت نيچند سيسأت

  2.نمودند فتيسوئ
 منعقد يبانك رشفافيغ روابط از استفاده بر يمبتن كه يتجار يقراردادها ،يكل طور به

 امر در ريدرگ يهابانك آن، موجب به كه يتيوضع يِحقوق بارة پيامدهايدر ستيبا يم شوند، يم
 پرداخت نيا نمودن مسدود به اقدام ،يبانك پرداخت بودن يرانيا ظنّ به ،يبانك پرداخت انجام
 ابتدا. ندكن مشخص زمينه نيا در را قرارداد نيطرف فيتكل و كرده يشياندچاره ،ندكنيم يبانك

                                                            
1. Open Credit 
2. https://www.mehrnews.com/news/4621411/  
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             طرف تعهد كند مشخص و نموده شفاف كامالً را نيطرف انيم ةرابط ستيبا يم قرارداد
 شدن مسدود صورت در تا بوده جهينت به تعهد ايآ ،يبانك پرداخت انجام در وجه ةكنندمنتقل
 داشتن يامعن به ،لهيوس به تعهد اي و شود يم شناخته مسئول يرانيا طرف قبال در همو وجه،
            در كه است بوده يبانك پرداخت انجام براي »ممكن تالش نيبهتر« دادن انجام به تعهد

 پرداخت انجام در او قصور كه شد خواهد شناخته مسئولزماني  وجه ةكنندمنتقل صورت،نيا
 . گردد اتاثب يبانك

 به پول، ةكنندمنتقل طرف شود، مسدود بانك توسط معامله موضوع وجه كه يتيوضع در
 طرف و دكن يم يتلق وجه شدن مسدود مسئول را مقابل طرف گر،يد طرف بودن يرانيا ليدل
 يهايريگيپ انجام امكان بودن يرانيا ليدل به ،است يرانيا يدولت شركت كي معموالً كه يرانيا

      كهبه دعوا  يرانيا شركت ورود عمل در و نداشته را وجه يآزادساز براي يادار و يحقوق
 بودن يرانيا بارةدر مسدودكننده بانك يادعا اثبات به منجر شود، يم شمرده وجه ياصل نفعيذ

 انيم منعقده قرارداد يطيشرا نيچن در رو،ازاين. گردد يم وجه يمسدود شدن يقطع و پرداخت
 هر فيتكل وجه، شدن مسدود صورت در كه دكن مشخص خاص طور به ستياب يم نيطرف
 انجام در وجه ةكنندمنتقل طرف تعهد ايآ يست؟چ وجه يآزادساز بارةدر نيطرف از كي

 تالش نيبهتر« دادن انجام يامعن به ،لهيوس به تعهد اي و است جهينت به تعهد ،يبانك پرداخت
           كند مشخص ستيبا يم فوق قرارداد نيهمچن ؟مسدود وجه يآزادساز جهت »ممكن

افزون بر  است؟ قرارداد نيطرف از كيكدام ةعهد بر وجه يآزادساز يادار و يحقوق يهانهيهز
 از پس اي ماند يم يباق يقرارداد ةرابط نيا ايآ بانك، توسط وجه نشدن آزاد صورت در ،اين

 وجه ياصل نفعيذ به ستيبا يم مسدودشده وجه به نسبت ادعا مشخص، يزمان مدت گذشت
 ؟شود منتقل
 زين باز اعتبار با معامله يهاروش در يحت ،خطرتركم يهاروش از استفاده ،گريد سوي از

 در يرانيا طرف گاهيجا تيتثب به اي و قرارداد نيطرف انيم يتجار اختالفات بروز كاهش به
         از استفاده ،نمونه ؛ برايامدانجيم ،ندهست يرانيا يدولت يهاشركت معموالً كه معامله

 زمان تا معامله اسناد ينگهدار اي و كامل پرداختشيپ افتيدر ،يبانك يهانامهضمانت
 از محموله خروج هنگام در و يريبارگ بندر در محموله تيمالك و سكير آنكه ولو پرداخت،

 در يرانيا طرف گاهيجا تيتثب يهاراه از گردد، منتقل داريخر به ،لوله خط به يكشت ثابت ةلول
  .  است يرانيا ينفت يهافرآورده و خام نفت به مربوط معامالت انجام
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  محموله و ونقلحمل در شفافيت عدم .3. 2. 2
 ونقلحمل ناوگان م،يتحر مشمول يكشورها بر ياقتصاد يهاميتحر اعمال اثر در ،يكل طور به
 نيا. ندشويم ايگسترده يهاتيمحدود دچار كشورها نيا اقتصاد با مرتبط يهاكشنفت و

 افتيدر عدم سوخت، افتيدر عدم ،يامهيب پوشش افتيدر امكان عدم شامل هاتيمحدود
 در هايكشت ثبت امكان عدم گر،يد يكشورها بنادر در يريپهلوگ يحت اي و يبندر خدمات
 نيا به خدمات ةارائ از 1هايكشت يبندرده سساتؤم يخوددار و آزاد پرچم با يكشورها

  .ستهايكشت
 گرانيباز به و بوده ارتباط در شدهميتحر كشور اقتصاد با كه ونقلحمل يهاشركت

 خدمات ةارائ تداوممنظور به دهند، يم ارائه خدمات شدهميتحر اقتصاد يخارج تجارتةعرص
 اي أمبد بنادر تا شوند يم ياقدامات به متوسل موارد يبرخ در خود، ونقلحمل ناوگان به مذكور
  :است ريز موارد شامل اقدامات نيا. ندكن پنهان را محموله أمنش اي و مقصد
  ؛محموله ةشناسنام رييتغ براي گريكدي با مختلف يهامحموله 2دنكر مخلوط. 1
  ؛مقصد و أمبد بنادر به نسبت هاتيحساس كاهش براي 3مخازن از ستفادها. 2
           حساب،صورت ،أمبد يگواه بارنامه، مانند يكشت مدارك و محموله مدارك رييتغ. 3
  ؛يكشت يهاتوقفگاه يهاستيل ،يبندبسته يهاستيل ،نامهمهيب

  ؛4يكشت به يكشت انتقال. 4
 از اجتناب و يكشت يابي مكان براي كه 5يكشت خودكار يابيرد ةسامان دنكر خاموش. 5

  ؛رود يم كار به اهايدر در هايكشت برخورد و تصادم
               براي يكشت توسط يالمللنيب ونقلحمل يهاسامانه در غلط مقاصد اعالم. 6

  ؛ييزداتيحساس
 . يكشت مالك يكاغذ يهاشركت و پرچم ت،يريمد مداوم رييتغ. 7

 
  كشتي به كشتي انتقال .1. 3. 2. 2

 قرار آن كنار در كه است يگريد يكشت به يكشت كي ةمحمول انتقال ،يكشت به يكشت انتقال
 طور به. دانجام شو حركت حال در اي و هايكشت توقف حال در تواند يم اقدام نيا. است گرفته

 بندر بودن كوچك مانند يمشكالت حل منظورهب و ستين ممنوع ،يكشت به يكشت انتقال ،يكل
 منظوربه يكشت ةيتخل امكان عدم و بندر يشلوغ اي بزرگ يهايكشت يبرا هيتخل جهت

                                                            
1. Classification Societies 
2. Blending 
3. Storing 
4. Ship-to-Ship (STS) Transfer  
5. Automatic Identification System (AIS) 
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 نيا. رود يم كار به محموله حامل يكشت به نسبت 1هيتخل ريخأت خسارت پرداخت از يريجلوگ
 كاهش و يبندر يهانهيهز پرداخت حذف ليدل به ياقتصاد ييجوصرفه نظر از نيهمچن اقدام،
 ازمندين اتيعمل نيا انجام اما. است بازار گرانيباز ةعالق مورد ،يكشت ةيتخل و يريپهلوگ زمان
 و آزاد ياهايدر در يستيز طيمح يهايآلودگ جاديا احتمال. است فراوان يهايآمادگ و دقت
 در و نبوده ثابت كشنفت كه يكشت به يكشت انتقال در محموله نشت اي و يسوزآتش خطر
   2.ستباال اريبس است، حركت حال

 به ستيبا يم ،يكشت به يكشت انتقال اتيعمل انجام ،ينفت يهاشركت يعموم قواعد مطابق
 و )Statoil General Terms and Conditions, 2011: 23( دانجام شو داريخر سكير و نهيهز
 كه 3»يكشت به يكشت انتقال يراهنما« ةنسخ نيآخر در مذكور يندهايافر مطابق ستيبا يم

           قواعد و دانجام شو ،است شده منتشر 4ينفت يهاشركت يالمللنيب ييايدر انجمن توسط
  .دانند يم يكشت به يكشت انتقال نديافر تمامي مسئول را يكشت دو هر يناخدا ،يالمللنيب

 پنهان براي وهيش نيا از استفاده بارةدر 5)اوفك (كايآمر يخارج يهاييدارا كنترل ةادار
. 6است داده هشدار يكشت يابيرد يهاسامانه و هاماهواره ديد از هامحموله مقصد و أمبد دنكر

 انتقال يبرا وهيش نيا انجام جهت به را اشخاص و هاشركت از يتعداد ،ارهاد نيا نيهمچن
 اجبار. است دهكر ميتحر ،7يشمال كره و رانيا ازجمله ،شدهميتحر مختلف يكشورها به نفت

 در گاه و آزاد ياهايدر در گاه شوديم كه يكشت به يكشت قيطر از نفت انتقال به رانيا
 ،8است هانجام شد نيچ و يمالز مانند ييكشورها از مجدد اتصادر قالب در و ثالث يكشورها

  . است دهانجامي نهيزم نيا در يحقوق اختالفات آمدن ديپد به
 يزنجان بابك ةپروند به موسوم ةپروند در نفت كردن يكشت به يكشت نديافر در نمونه، براي

 يهاركتش از يكي انيم يتجار اختالف حول پرونده موضوع ران،يا يهادادگاه در
 شكل فال، شركت يعني نفت، داريخر يامارات ينفت شركت و يزنجان بابك گروه ةرمجموعيز

                                                            
1. Demurrage  
2.https://www.marineinsight.com/maritime-law/what-is-ship-to-ship-transfer-sts-and-
requirements-to-carry-out-the-same/ 
3. Ship to Ship Transfer Guide 
4. The Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
5. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
6. OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community; September 4, 2019; 
Sanctions Risks Related to Shipping Petroleum and Petroleum Products from Iran; available 
on:https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/iran_advisory_09
032019.pdf 
7. Treasury Designates Shipping Network Engaged in Ship-to-Ship Transfers with North 
Korean Vessels; August 30, 2019; available on https://home.treasury.gov/news/press-
releases/sm762 
8. https://www.bourseandbazaar.com/articles/2019/10/23/chinas-declared-imports-of-iranian-
oil-hit-new-low-but-dont-believe-it 
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 يكشت نديافر انجام در ينفت عاناتيم ةمحمول پلمپ كردن باز ضرورت ،زمينه نيا در .1گرفت
         انجام  ينفت يها محموله يينها مقصد كردن گم براي كه ايدر يرو نفت ليتحو و يكشت به
 شركت. ديانجام داريخر شركت و فروشنده شركت انيم يحقوق اختالف جاديا به ،شديم

 در يكسر جبرانبراي  فروشنده دكر ادعا ينفت ةمحمول افتيدر از پس )فال شركت (داريخر
 پانصد پرداخت از ادعا، نيا طرح با و نموده محموله به آب دنافزو به اقدام ،ينفت يها محموله

   2.دكر يخوددار معامله ثمن ةمانديباق دالر ونيليم هفتصد تا
  

 كشتي خودكار رديابي سامانة كردن خاموش .2. 3. 2. 2
 وزن با يهايكشت ،2004 سال از 3يانورديدر يالمللنيب سازمان يهانامهموافقت موجب به
 در كمك افتيدر نيهمچن و تصادفات از يريجلوگ جهت ستيبا يم نتُ سيصد از شيب

 و دهكر روشن را خود يكشت خودكار يابيرد ةسامان ا،يدر به ينشت اي و تصادف دمانن يطيشرا
 مانند خاص يطيشرا در تا دارد را ارياخت نيا يكشت يناخدا اگرچه. ندكن استفاده آن ازپيوسته 

 اما د،كن خود يابيرد ةسامان دنكر خاموش به اقدام يسومال در ييايدر دزدان از فرار طيشرا
 نيا و بوده مشكوك هاسامانه نيا دنكر خاموش موارد به يكشت يابيرد تلفمخ يهاسامانه
 عمل موارد نيا يافشا و ونقلحمل يهاشركت هيعل اطالعات يآورگرد جهت در هاسامانه

  . كنند يم
 مانند هايكشت يابيرد خدمات ةكنندارائه يهاشركت به توان يم ها،سامانه نيا ةازجمل
 يربرداريتصو خدمات ةدهندارائه يهاشركت ،5ويتينيرف شركت و 4كيتراف نيمار شركت
 شركت مانند خام نفت ونقلحمل ةكننديابيرد يهاشركت و 6لبز پلنت شركت مانند ياماهواره

 ،ياماهواره اطالعات از بردن بهره ةليوس به نمونه رايب ،هاسامانه نيا. كرد اشاره 7تايپرديكل
 حامل يكشت ايآ كه است نيا انگريب كه (آب در آن يفرورفتگ زانيم رييتغ نيز و يكشت تيموقع

 به 8است، حركت حال در ايدر در يارتفاع چه با يكشت كهنيا اي و) ريخ اي هست محموله
  .ندكنيم برآورد را كشنفت ةيتخل و يريبارگ مكان و زمان ةعالو
 به اقدام اي و گرفته پهلو رانيا بنادر در يكشنفت آنكه به شدن مظنون دنبالبه ها،سامانه نيا
 به كش،نفت آن صاحبان هيعل يارسانه موج جاديا ضمن است، هكرد يرانيا ةفرآورد حمل

                                                            
6. https://www.mehrnews.com/news/3877843 1. 

2. https://www.mehrnews.com/news/4040399/  
3. International Maritime Organization (IMO) 
4. Marine Traffic 
5. Refinitiv 
6. Planet Labs 
7. Clipper Data 
8. Draft 
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 خدمات ،يبندر خدمات ةدهندارائه يهاشركت مانند كشنفت آن به رسانخدمات يهاشركت
 يارسانه فشار تحت را آنان يگاه و كرده يرساناطالع) نگيبانكر (يرسانسوخت و يامهيب

 جاديا به تينها در مسئله نيا. ندكن هاكشنفت نيا با خود ارتباط قطع به اقدام تا دهند يم قرار
        نيا به رسانخدمات يهاشركت و كشنفت مالك يهاشركت انيم يتجار اختالفات

  .دانجام يم هاكشنفت
 نيا يقرارداد و يحقوق امدهايپي نيترمهم و بوده خدمات نيا نِيترمهم ،يامهيب خدمات

 دادن دست از سو، گريد از ابيرد يهاسامانه يرساناطالع و سوكي از كارانهيمخف اتيعمل
است؛  محموالت و ونقلحمل ناوگان يبرا 1ايدن اول ةدرج گرانمهيب يسو از يامهيب پوشش
 »يتيگنيد گس« و »يتينينفيا گس« يهانام به ينيچ كشنفت دو فيتوق به توان يم نمونه، براي
           دنبالبه .2كرد اشاره »يب نوردل بانك« نام به نانسوريفا يآلمان بانك توسط سنگاپور در

 نيا كه »لندن غرامت و تيحما« ةميب به هاكشنفت يابيرد يهامجموعه از يكي يرساناطالع
 يريجلوگ جهت يكشت دو نيا يهافرستنده شدن خاموش بر يمبن بود دهكر مهيب را يكشت دو
 عيما گاز حمل ليدل به كشنفت دو نيا هرمز، ةتنگ يكينزد در آنان تيموقع شدن ييشناسا از
 دو نيا يدالر ونيليم سي وام دنش حال به امر نيا و دادند دست از را مهيب پوشش ران،يا

   3.ديانجام كشنفت
  

  بينيپيش غيرقابل هايهزينه افزايش از ناشي دعاوي .3. 2
 از يناش آمده وجود به اختالفات ،ياقتصاد يهاميتحر وقوع از يناش يدعاو از گريد گروه
 دو انيم قرارداد در و بوده ينيبشيپ رقابليغ كه است يتجار ةمعامل كي در هانهيهز شيافزا

  در كه يتجار يقراردادها در معمول طور به. است نشده يدهشياند آن يبرا يراهكار طرف،
 ةفرآورد اي ينفت ةمحمول ةفروشند ها،نهيهز شيافزا ليدل به گردند، يم منعقد يميتحر طيشرا
 ةارائ معامله، متيق در فيتخف ةارائ به مقابل، طرف يبرا معامله كردن جذاب جهت ،ينفت
 مختلف، يهابانك در يبانك يهاحساب يمعرف اي و معامله ثمن پرداخت يبرا تريطوالن ةدور
 از هابانك نيا از وجه خروج مختلف يهانهيهز ليدل به يالمللنيب يارزها آنها در كه

 ها،ميتحر يايپو و روندهشيپ تيخاص ليدل به اما. پردازد يم ،برخوردارند يمتفاوت تيمرغوب
 قبل از شيافزا نيا زانيم ينيبشيپ امكان و داشته مداوم و يجيتدر حالت زين هانهيهز شيافزا

                                                            
1. First Class Insurance 
2.www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-08-05/suspicions-of-iran-sanctions-breach-
spark-china-tanker-seizures 
3. NordLB vs. Silvana Limited, Sea Dragon Group and Sea Dolphin Co: Termination of 
London P&I Coverage for Gas Infinity and Gas Dignity. 
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 كه يابندمي شيافزا چنانها آنهزينه ،ياقتصاد يهاميتحر اعمال اثر در يگاه. ستين ريپذامكان
 نيطرف از يكي يبرا تعهد كي انجام عمل، مقام در و رفته نيب از قرارداد ياقتصاد تعادل

 قرارداد در مداخله لزوم ،يحقوق يهانظام يبرخ حالت، نيا در. گردد يم يراقتصاديغ قرارداد،
 يقرارداد ةرابط اتيح تداوم براي يحقوق راهكار عنوانبه را آن يقتصادا تعادل بازگرداندن و
 ةاراد بر ياضاف يامر ليتحم و قرارداد در مداخله امكان ،يحقوق يهانظام ةعمد اما. اندرفتهيپذ
 . نديآ يم وجود به يتجار اختالفات ،يحالت نيچن در و رفتهينپذ را نيطرف

   
  بانكي تپرداخ هايهزينه افزايش .1. 3. 2

 كارمزدويژه به ،يبانك يهانهيهز شيافزا به توان يم ،ينيبشيپ رقابليغ يهانهيهز ازجمله
 يهامراقبت همچون يادار يهانهيهز شيافزا و سوكي از ارز نرخ ريتسع و يبانك يهاتراكنش
 و نفت دوفروشيخر استاندارد معامالت در كهيدرحال ؛كرد اشاره سو گريد از يبانك 1يمقتض

 ونيد كاستن نه،يهز كاهش ،يكسر بدون ستيبا يم محموله متيق و معامله ثمن ،ينفت ةفرآورد
 معامله ثمن پرداخت موجب عمل مقام در يبانك يهانهيهز د،انجام شو متقابل يادعا اي و يقبل
 يهاشركت كارمزد و هانهيهز از يناش عمدتاً هانهيهز نيا. شود يم يبانك يهانهيهز يمنها
 مانند يربانكيغ يابزارها از استفاده به مربوط يهانهيهز ،يبانك يهاپرداخت انجام براي اسطهو

 يرانيرايغ صادركنندگان با وجه تبادل لزوم اي و ثمن وجه پرداخت جهت بهاگران فلزات و طال
 با وجه تبادل لزوم يعني ر،ياخ ةمسئل. است رانيا نفت داريخر يكشورها بازار از كاال

 يهابانك از يرانيا يهاشركت به متعلق وجوه خروج براي كاال يرانيرايغ كنندگانصادر
 . است يارز كنترل نظامات تابع هاآن از ارز خروج كه است ييكشورها

 به شود،يم حادث ينيبشيپ رقابليغ صورت به آن زانيم اي وقوع اصل كه ييهانهيهز نيا
               انيم گريد سوي از و يتجار قرارداد كي نيطرف انيم سوكي از يتجار اختالف بروز

 نيا. دانجام يم يبانك يهاپرداخت انجام ةواسط يهاشركت و وجوه نفعيذ يهاشركت
 خام نفت مورد در اي و بوده يدولت يشركت وجوه، نفعيذ كه يموارد در يتجار اختالفات

 جاديا به توانديم ،يباالدست تمجوزا كسب عدم صورت در ،است انفال و جامعه عموم ران،يا
 بارةدر ،يزنجان بابك ةپروند در مثال، ؛ برايدبينجام ييقضا يهايدگيرس و يفريك نيعناو
 را آن متهم منفرد، حالتبايز رضايعل يعني پرونده، نيا نامتهم از يكي به شدهپرداخت وجه

 مال ليتحص« يفريك وصف اقدام، نيا به العموميمدع كهيدرحال ؛دينام يم خود دستمزد
 2.است داده نسبت را »نامشروع

                                                            
1. Due Diligence 
2.https://www.mehrnews.com/news/4630882/   
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 نيا در منعقده يتجار يقراردادها اختالفات، از نوع نيا بروز از يريجلوگ منظوربه
 شركت يهانهيهز نيز و كارمزد پرداخت اصل سر بر حيصر يتوافق شامل ستيبا يم موضوع،
 ةذم شدن يبر زمانِ بارةدر ضابطه و مالك نييتع افزون بر اين،. باشد آن زانيم و واسطه
 عوامل گريد از پرداخت، دستمزد بارةدر شركت آن شدن بستانكار آن تبع به و واسطه شركت
 يهاشركت و يتجار يهاشركت انيم يتجار يدعاو از يبرخ در. است بوده اختالف مولد

           ارمزدك افتيدر يمدع و وجه انتقال به قائل فت،يسوئ اميپ ةارائ با واسطه شركت واسطه،
 در گر،يد سوي از. اندبوده وجه افتيدر عدم مدعي كننده،افتيدر يهاشركت اما ،اندبوده
 واسطه، شركت از وجه افتيدر از بعد وجه، ةكنندافتيدر يرانيرايغ يهاطرف ،يدعاو يبرخ
 ليلد به واسطه شركت و نموده واسطه شركت به وجه فرستادن پس به اقدام مختلف ليدال به

 يحال در نيا. است دانسته يم انتقال دستمزد افتيدر مستحق را خود ،يبانك پرداخت انجام
 دستمزد پرداخت از دوباره، پرداخت انجام لزوم ليدل به وجه، نفعيذ يرانيا شركت كه است
  . است دهكر يخوددار واسطه شركت به يبانك انتقال
 

  ونقلحمل هايهزينه افزايش .2. 3. 2
 ونقلحمل يهاشركت يبرخ هيعل ياقتصاد يهاميتحر اعمال ليدل به ونقلحمل نرخ شيافزا
 به نيچ »كاسكوِ« يرانيكشت شركت شدن ميتحر ،نمونه ؛ براياست موارد نيا ةجمل از زين

 يهانهيهز شيافزا بر يچشمگير اثر كا،يآمر متحده االتيا توسط رانيا خام نفت حمل خاطر
 كشِنفت پنجاه از شيب داشتن با كه شركت نيا ميتحر اثر در. ذاشتگ يرانيكشت و ونقلحمل
 از نفت ونقلحمل نرخ داد، يم ليتشك را هاكشنفت يجهان ناوگان درصد 7.5 بزرگ، اريبس

 نزديك به شيافزا عمل، مقام در كه افتي شيافزا درصد 28 نزديك به ايآس به انهيخاورم
    1.گرفتيمدربر را يكشت هر در نفت حمل يدالر هزار ششصد
 مشمول يهايكشت كه است آن ونقلحمل يهاشركت و ناوگان بر هاميتحر اعمال ةجينت
 ريمس در توانند ميفقط و داده دست از را گريد يكشورها به محموله ونقلحمل امكان م،يتحر

 سركي« شكل به اصطالح در هايكشت نيا عمل، مقام در كه كنند تردد شدهميتحر يكشورها
 توسط بار ةطرفكي حمل. گردند يبرم يخال مقصد، بندر از برگشت ريمس در و دهكر تردد »بار
  .است دهانجامي ونقلحمل يهانهيهز يدرصد هفتاد باًيتقر شيافزا به شده،ميتحر يهايكشت

                                                                                                                                            
 https://www.mehrnews.com/news/4621411/   
1.https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-26/u-s-sanctions-chinese-shipping-
companies-for-iran-oil-dealings 
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 كه يونقلحمل ناوگان ،يرانيكشت شركت اي يكشت ميتحر عدم صورت در گر،يد سوي از
 توسط يابيرد از يريجلوگ براي د،ينما يم شدهميتحر كشور اقتصاد به خدمات ةائار به اقدام

 شيافزا به خود امر نيا كه شود يم كاال ميرمستقيغ حمل به مجبور ،يكشت يابيرد سساتؤم
  . انجامد يم ونقلحمل يهانهيهز

 ةبرعهد معمول طور به ونقلحمل يهانهيهز فروشنده، و داريخر انيم يتجار قرارداد در
 برعهده را ونقلحمل ةنيهز فروشنده، اي داريخر از كيهر هچنانچ. رديگ يم قرار نيطرف از يكي

      فيتخف زانيم و محموله متيق بر يمبتن قرارداد تعادل ياقتصاد يهاميتحر باشد، گرفته
  . دانجام يم نيطرف انيم يتجار اختالفات جاديا به و برده نيب از را شدهارائه

  
  هنتيج

 طور به يالمللنيب يهاشركت كشور، كي اقتصاد هيعل ياقتصاد يهاميتحر اعمال هنگام در
 يهابخش اما كنند يم متوقف جادشدهيا خطرات و مشكالت ليدل به را خود وكاركسب معمول
 يبرا ينفت يهافرآورده و خام نفت فروش مانند ،شدهميتحر كشور اقتصاد ياتيح و درآمدزا

 اعمال اثر در. دهند يم ادامه خود تيفعال به ه ناگزيرب نفت، فروش بر يبتنم اقتصاد كي
 مختلف، ليدال به و متعدد موارد در ،ياتيح يهابخش نيا بر ياقتصاد يهاميتحر يجيتدر

 از شده،ميتحر ليذ اقتصاد با مرتبط گرانيباز و يتجار ةمعامل كي نيطرف انيم يقرارداد تعادل
 اي و يقرارداد شروط از يشمار احراز با كه يصورت در تعادل خوردن هم بر نيا. رود يم نيب

 اي و يقرارداد تعسر فسخ، حق جاديا ازجمله ،يمختلف پيامدهاي گردد، همراه نظر مورد يقانون
 ديجد يتجار اختالفات جاديا به ،يقرارداد سكوت در اي و داشته همراه به را قرارداد تعذر

 . دانجام يم
 ةمعامل كي ةدهندليتشك عناصر بر ياقتصاد يهاميتحر اثر يبررس به ،مقاله نيا در

 انواع نييتب و رانيا مانند ياشدهميتحر كشور در ينفت ةفرآورد و خام نفت تجارت استاندارد
 يناش يتجار اختالفات. شد پرداخته ميتحر طيشرا در آمده وجود به يتجار اختالفات مختلف

 رشفافيغ روابط يريگشكل ضرورت از يناش اختالفات ها،ميتحر با تطابق شرط نقض از
 و هانهيهز شيافزا از يناش اختالفات و كنندهميتحر يكشورها يميتحر رادار از فرار براي

 اختالفات نيترمهم عنوانبه معامله كي مختلف مراحل در ينيبشيپ رقابليغ يهانهيهز جاديا
 نيا يدگيچيپ و تعداد كاهش براي ييراهكارها تينها در و ديگرد انيب زمينه نيا در جادشدهيا

 تا قرارداد تيريمد نيز و قرارداد ةيته و مذاكره ةمرحل در ميتحر با مرتبط يتجار اختالفات
 يحداكثر كاهش براي تالش چونهم يموارد. گرفت قرار نظرمد اختالف وقوع از شيپ
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 ةژيو طيشرا ةهم ةندردربردا و جامع ،كامل يقراردادها ةيته جهت اقدام معامالت، سكير
 يهاشركت زبانيم كه ييكشورها نيقوان با يحداكثر ييآشنا و هاميتحر ةجينت در دآمدهيپد

  . گرفتند قرار ها راهكار نيا شمار در هستند، يپوشش و يتراست
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