
دپارتـمان بازرگانی داخـلی و بین المـللی



چشــم انــداز مؤسســه تغییــر ســاختار ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقی و کســب وکار 

ــر اســتراتژی تمرکــز، استانداردســازی  ــا رویکــرد مبتنــی ب ــه ســازمانی، ب از فــردی ب

ــعه  ــمند، توس ــارت هوش ــرل و نظ ــال کنت ــق اعم ــت از طری ــود کیفی ــات، بهب خدم

تحقیقــات و پژوهــش هــای بیــن رشــته ای مــی باشــد.

ــف  ــوب، دپارتمانهــای تخصصــی در بخــش هــای مختل ــه خدمــات مطل ــرای ارائ ب

اقتصــادی تشــکیل شــده اســت کــه صرفــًا بــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط بــا آن 

بخــش فعالیــت مــی کننــد. خدمــات هــر یــک از ایــن دپارتمــان هــا متناســب بــا 

مســائل تخصصــی صنایــع و کســب و کارهــای مرتبــط تعییــن و ارائــه شــده تــا 

پاســخگوی نیازهــای آن بخــش باشــد. 

این دپارتمان ها شامل موارد ذیل می باشند: 

   دپارتمان حقوق انرژی )نفت، گاز و پتروشیمی( 

   دپارتمان بازار مالی )بورس، بانک و بیمه( 

   دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی  

   دپارتمان حقوق فن آوری ارتباطات و اطالعات و کسب و کارهای نو  

   دپارتمان حقوق امالک و اراضی 

   دپارتمان حقوق ورزشی 

موسـسـه حقـوقی داد و خـرد

ــه  ــی ب ــن مؤسســه متک ــد. ای ــی داد و خــرد در ســال ۱۳۹۲ تاســیس گردی مؤسســه حقوق

بیــش از دو دهــه فعالیــت مؤسســین در امــر وکالــت و مشــاوره حقوقــی اســت کــه همگــی 

از وکالی مجــرب و اســاتید بــه نــام حقــوق در ایــران هســتند. حضــور مســتمر نامبــردگان 

ــان حــرف و مشــاغل جهــت دفــاع  ــار شــرکت هــای داخلــی و بیــن المللــی و صاحب در کن

در دعــاوی، ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی و آســیب شناســی فعالیــت هــای اقتصــادی، 

موجبــات شــناخت عمیــق نیازهــای آنــان در حــوزه خدمــات حقوقــی را فراهــم آورده و ایــن 

ــران پاســخگوی  ــت در ای ــر وکال ــی دفات حقیقــت را آشــکار نمــوده اســت کــه ســاختار فعل

توســعه و رشــد فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری و پیچیدگــی روزافــزون آنها نمی باشــد.در 

ایــن راســتا و در جهــت منطبــق نمــودن ســاختار خدمــات حقوقــی بــا نیازهــای روز اقتصــاد 

و اســتانداردهای جهانــی در ایــن بخــش، مؤسســه حقوقــی داد و خــرد بــر پایــه دانــش و 

تجربیــات مؤسســین، بــا ســاختاری نــو و برگرفتــه از نیازهــای روز اقتصــاد و تجــارت داخلــی 

ــدازی شــد. تــالش مدیریــت و همــکاران در مؤسســه  ــی ســازماندهی و راه ان و بیــن الملل

حقوقــی داد و خــرد ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر دانــش، خــرد جمعــی و تخصــص هــای 

مختلــف، پاســخگوی تمــام نیازهــای موکلیــن بــوده و بهتریــن و جامــع تریــن روش هــا و 

راه حــل هــا را بــرای نیــل بــه اهــداف بــزرگ اقتصــادی آنهــا فراهــم آورنــد.

مأموریــت مؤسســه، کاهــش حداکثــری ریســک فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی موکلین 

مــی باشــد. بــرای نیــل بدیــن هــدف، خــرد جمعــی را برگزیــده ایــم و بــر ایــن مبنــا وکال و 

مشــاوران بــا دارا بــودن تخصــص هــا و توانایــی هــای مختلــف را در کنــار هــم گــرد آورده ایــم. 

آنهــا بــا تکیــه بــر دانــش و تجربیــات جمعــی، تمــام ابعــاد پرونــده هــای حقوقــی و ســاختار 

کســب و کار موکلیــن مــا را بررســی نمــوده و بهتریــن و جامــع تریــن راه حــل هــا را ارائــه 

مــی نماینــد.



مأموریت دپارتمان

ــای تخصصــی  ــان ه ــی از دپارتم ــوان یک ــه عن ــی ب ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــان بازرگان دپارتم

موسســه حقوقــی داد و خــرد بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی حقوقــی بــه کســب و کار 

بازرگانــان و شــرکت هــای بازرگانــی در مبــادالت مالــی و تجــاری آنهــا اعــم از داخلــی و بیــن المللــی 

تشــکیل شــده اســت. در ایــن دپارتمــان، وکالی متخصــص در شــاخه هــای حقــوق بازرگانــی 

ــر تمــام  ــا اشــراف کامــل ب ــار مشــاوران بازرگانــی و اقتصــادی ب داخلــی و بیــن المللــی در کن

ــرای  ــی، بســتر مناســب را ب ــی و بیــن الملل ــه هــای حقوقــی و اقتصــادی بازرگانــی داخل جنب

ــی فراهــم  ــن الملل ــادالت بی ــه مب پیشــبرد اهــداف فعــاالن ایــن بخــش در داخــل و در صحن

مــی نماینــد.

رویکــرد و برنامــه ایــن دپارتمــان متمرکــز بــر ایجــاد ارتبــاط پیوســته و نزدیــک بــا فعــاالن ایــن 

ــان در بخــش هــای  بخــش جهــت آگاهــی هــر چــه عمیــق تــر نیازهــا و خواســته هــای آن

مختلــف، و پاســخ بــه ایــن نیازهــا مــی باشــد.

ــری  ــی، کاهــش حداکث ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــان بازرگان ــا در دپارتم ــکاران م ــت هم مأموری

ریســک فعالیــت هــای تجــاری و محافظــت هوشــمند از کســب و کار فعــاالن ایــن بخــش 

مــی باشــد. آنهــا بــا شــناخت عمیــق ظرفیــت هــای حقوقــی و اقتصــادی داخلــی و بیــن المللی 

و رعایــت اســتانداردهای جهانــی در ارائــه خدمــات، نیــل بــه ایــن هــدف را آســان نمــوده انــد.

دربـاره دپارتـمان

حـوزه های تخـصصی و خـدمات
ــده و در  ــک ش ــی تفکی ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــدوده بازرگان ــی در مح ــای تخصص ــوزه ه ح

هــر حــوزه، ضمــن توجــه بــه ارتبــاط، تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری آن از بخــش هــای دیگــر، 

اقتضائــات و شــرایط خــاص آن حــوزه مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه و خدمــات قابــل ارائــه 

در آن بخــش جهــت ارائــه مطلــوب، استانداردســازی شــده اســت.

وجــود وکالء و حقوقدانــان متخصــص در حــوزه هــای مختلــف بازرگانــی داخلــی و بیــن المللــی 

ــرای ارائــه خدماتــی  ــا ب ــار هــم و اســتفاده از مشــاوران غیرحقوقــی، مجموعــه ای توان در کن

ــو فراهــم  ــن ســاختار ن ــز در ای ــی متمای ــه کیفیت ــرای ارائ ــه را ب ــژه را تشــکیل داده و زمین وی

آورده اســت.

خدمــات متنــوع مؤسســه داد و خــرد در ایــن دپارتمــان از جملــه شــامل بخــش هــای ذیــل 

اســت:

مشــاوره حقوقــی، طــرح دعــوی و دفــاع از دعــاوی در کلیــه مراجــع قضایــی داخلــی و بیــن المللی 

در زمینــه قراردادهــای بازرگانــی بیــن المللــی، واردات و صــادرات، روش هــای پرداخت بیــن المللی، 

امــور گمرکــی و ترخیــص کاال، ترانزیــت، حمــل و نقــل داخلــی و بیــن المللــی، ســرمایه گــذاری 

خارجــی در ایــران و ســرمایه گــذاری در خــارج از ایــران، تحریــم هــای اقتصــادی، مقــررات رقابــت 

ــره تخصصــی، میانجیگــری و حــل و فصــل  ــن انجــام مذاک ــده و همچنی ــوق مصــرف کنن و حق

اختالفــات و داوری در مــوارد فــوق.



بــه امــور و فعالیــت هایــی کــه در جریــان مبادلــه کاال و یــا خدمــات از مرحلــه پیــش تولیــد و 

تولیــد یعنــی تأمیــن مــواد خــام، تجهیــزات، فعالیــت هــای مربــوط بــه ســاخت و یــا عرضــه 

ــت  ــا خدم ــع، محصــول ی ــل و توزی ــل و نق ــد حم ــا انجــام فرآین ــه ب ــی ک ــا زمان ــت، ت خدم

نهایــی بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســد، بازرگانــی مــی گوینــد. زمانــی کــه فعالیــت هــای 

بازرگانــی در داخــل مرزهــای یــک کشــور انجــام گیــرد، از آن بــا عنــوان بازرگانــی داخلــی یــاد 

مــی شــود. بــه بیــان دیگــر، تمرکــز عملیــات بازرگانــی داخلــی بــر تأمیــن نیازهــای کشــور از 

طریــق منابــع داخلــی اســت و همچنیــن، دادوســتدهای مرتبــط بــا کاال و خدمــات بــر اســاس 

پــول رایــج کشــور صــورت مــی پذیــرد.

روابــط بازرگانــان بــا یکدیگــر و همچنیــن مبــادالت و معامــالت آنها بــا مشــتریان کاال و خدمات 

خــود، در قالــب معامــالت مختلفــی محقــق مــی شــود کــه قوانیــن و مقــررات متعــددی بــر 

هــر کــدام از آنهــا ناظــر و حاکــم اســت. عــالوه بــر ایــن، تجــارت در ایــران بــه دلیــل دوران 

ــات متعــددی از  ــا آییــن نامــه هــا، بخشــنامه هــا و مصوب ــد، ب ــه مــی کن ــی کــه تجرب تحول

ســوی نهادهــای مختلــف دولتــی، حاکمیتــی و صنفــی مواجــه اســت. پیشــبرد و توســعه یــک 

فعالیــت بازرگانــی در ایــن بــازار نیازمنــد شــناخت ظرافــت هــای حقوقــی و قانونــی و آگاهــی 

ــری  ــه کاهــش حداکث ــه ضمــن تســهیل شــرایط کســب و کار، ب ــی اســت ک ــت های از ظرفی

ریســک و در نتیجــه آن، محافظــت از منافــع فعالیــت اقتصــادی بپــردازد.

بازرگــانی داخــلی

خدمات ما در این زمینه از جمله شامل موارد ذیل می باشد:

   تنظیم، مذاکره و انعقاد قراردادهای خرید و فروش کاال و خدمات

   مشاوره در زمینه مسئولیت تولیدکننده در مقابل مصرف کنندگان

   تحصیل پروانه ها و مجوزهای الزم برای کسب و کار

   تنظیــم، مذاکــره و انعقــاد قراردادهــای مربــوط بــه داللــی و نمایندگــی 

ــد و فــروش کاال در خری

   تنظیم، مذاکره و انعقاد قراردادهای حق العمل کاری

   تنظیم، مذاکره و انعقاد قراردادهای تهیه، تأمین و توزیع کاال

ــات  ــروش و خدم ــی ف ــای نمایندگ ــاد قرارداده ــره و انعق ــم، مذاک    تنظی

ــروش ــس از ف پ

   مشاوره در خصوص مقررات حمایت از بازار مصرف کننده



۱. تنظیم، مذاکره و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از جمله:

   قراردادهای همکاری تجاری

   قراردادها و ترتیبات نمایندگی

   قراردادها و ترتیبات توزیع

   قراردادهای انتقال تکنولوژی

   قراردادهای فرانشیز

   قراردادهای لیسانس یا حق امتیاز نرم افزار

   قراردادهای تجارت متقابل

   قراردادهای عرضه خدمات

   قراردادهای خرید و فروش بین المللی

۲. مشــاوره، طــرح دعــوی و پاســخ بــه دعــاوی مســئولیت طرفیــن و مطالبــه خســارت 

در زمینــه:

   مسئولیت در قبال تحویل کاال

   تسلیم اسناد نظیر فاکتور، رسید کاال، رسید انبار و ...

   امور مربوط به بازرسی و مطابقت کاال

   مسائل مرتبط با خدمات پس از فروش 

   تخصیص و مدیریت ریسک

   امور مرتبط با فورس ماژور

   خسارت تأخیر در اجرای تعهد

   خسارت عدم انجام تعهد

   خسارت قراردادی و خارج از قرارداد )مسئولیت مدنی(

خدمات ما در این زمـینه از جمـله شامل موارد ذیل می شود:

تجــارت بیــن الملــل گســتره وســیعی از انــواع فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی در 

کســب و کارهــا و صنایــع مختلــف را در بــر مــی گیــرد. آنچــه در اقتصــاد و بــازار ایران 

ــل شــناخته مــی شــود، مســائل  ــوان تجــارت بیــن المل ــه طــور اخــص تحــت عن ب

ــزات و  ــادرات و واردات کاال، تجهی ــی، ص ــن الملل ــروش بی ــد و ف ــور خری ــول مح ح

خدمــات اســت. بــه بیــان دیگــر، اگــر در مبــادالت کاری و تجــاری شــما یــک عامــل 

خارجــی یــا دارای فعالیــت اقتصــادی خــارج از ایــران حضــور دارد، شــما بــا یکــی 

ــر  ــن رابطــه تجــاری، عــالوه ب ــد. در چنی ــل ســروکار داری ــن المل از ارکان تجــارت بی

ــد دانســتن مباحــث  ــران، نیازمن ــی ای ــه حقــوق داخل مالحظــات معمــول مربــوط ب

مربــوط بــه حقــوق تجــارت بیــن الملــل هســتید.

ــه  ــا ب ــد و ی ــی کــه خریدهــای خارجــی مــی کنن فعالیــن حــوزه صنعــت و بازرگانان

ــالم  ــی اق ــادرات برخ ــه ص ــا ب ــه، و ی ــواد اولی ــزات و م ــین آالت، تجهی واردات ماش

مبــادرت مــی ورزنــد، عــالوه بــر امــور مربــوط بــه نحــوه انعقــاد قراردادهــا و احــکام 

ــوارض  ــوق و ع ــا حق ــط ب ــات مرتب ــر موضوع ــراف ب ــد اش ــا، نیازمن ــر آن ه ــر ب ناظ

ــروز آن  ــان ب ــالف در زم ــل اخت ــارت و ح ــه خس ــای مطالب ــی ه ــی و پیچیدگ گمرک

ــب  ــی کس ــعب داخل ــدگان و ش ــع کنن ــا، توزی ــی ه ــن، نمایندگ ــتند. همچنی هس

ــی  ــن الملل ــررات بی ــا مق ــنایی ب ــن آش ــد ضم ــز بای ــی نی ــاری خارج ــای تج وکاره

حاکــم بــر رابطــه تجــاری خــود، شــرایط فعالیــت خــود در ایــران را نیــز تســهیل و 

محافظــت نماینــد. بــرای تحقــق ایــن امــر، وکال و مشــاورین حقوقــی موسســه داد و 

خــرد در کنــار مشــاورین بخــش هــای مختلــف صنعــت ماننــد مشــاورین بازرگانــی، 

امــور گمرکــی، حمــل و نقــل، حســابداری و غیــره خدماتــی را بــه تجــار و فعالیــن 

ــد. ــه مــی دهن ــا ارائ ــی و شــرکای خارجــی آنه اقتصــادی ایران

تجـارت بین المــلل



۳. امور مرتبط با پرداخت های بین المللی

ــادی و  ــای اقتص ــم ه ــدی در دوران تحری ــای نق ــت ه ــه پرداخ ــاوره در زمین    مش

ــی ــای بانک ــت ه محدودی

   مشــاوره در زمینــه اعتبــارات اســنادی LC ، بــروات اســنادی، بــرات وصولــی و حوالــه 

بیــن المللــی

۴. مقررات رقابت و بازار مصرف کننده

   مشــاوره در زمینــه مقــررات شــورای رقابــت، تطابــق بــا چارچــوب هــای قیمــت گذاری 

کاالهــا و عــدم تداخــل بــا رویــه هــای شــناخته شــده ضــد رقابتی

ــررات  ــدف مق ــای ه ــت بازاره ــوق رقاب ــررات حق ــن و مق ــه قوانی ــاوره در زمین    مش

ــا ــه اروپ ــه اتحادی یکپارچ

۵. امور گمرکی، ترخیص و انبارداری

ــص کاران و  ــدگان کاال، ترخی ــی، صادرکنن ــای واردات ــان کااله ــه صاحب ــاوره ب    مش

حــق العمــل کاران گمرکــی

   مشاوره در زمینه ترخیص کاال، اظهارنامه ها، عوارض و هزینه ها

۶. مقررات و مجوزهای واردات و صادرات

   مشاوره در زمینه مقررات ارزی و مالی

   اخذ مجوز، گواهینامه وکارت بازرگانی

۷. مذاکره و حل و فصل اختالفات

   انجام صلح و سازش و میانجی گری

   قبول دعاوی مرتبط با داوری های موردی و سازمانی

داوری داخــلی و بین المـللی تجـاری و بازرگــانی

ــا  ــد ب ــا بعــد از حــدوث اختــالف در یــک موضــوع، طرفیــن مــی توانن ــراردادی و ی در روابــط ق

توافــق، مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه اختــالف خــود را انتخــاب کــرده و حــدود وظایــف و 

اختیــارات آن را مشــخص نمایند.ایــن فــرد، داور نامیــده مــی شــود کــه مــی توانــد یــک شــخص 

حقیقــی یــا حقوقــی باشــد. امــروزه در بســیاری از قراردادهــا اعــم از داخلــی و بیــن المللــی شــرط 

ــوان مکانیزمــی  ــه عن ــی در حــال حاضــر ب ــن الملل ــده مــی شــود. داوری هــای بی داوری گنجان

شــناخته مــی شــود کــه طرفیــن معامــالت تجــاری بیــن المللــی ترجیــح مــی دهنــد اختالفــات 

خــود را بــر اســاس آن حــل و فصــل کننــد. مزایــای توســل بــه داوری از جملــه تخصصــی بــودن، 

محرمانــه بــودن، ســرعت، قابلیــت انعطــاف قواعــد دادرســی در داوری، کــم هزینــه بــودن داوری 

ــاوی و  ــًا در دع ــتر داوری خصوص ــه بیش ــر چ ــت ه ــث مقبولی ــا، باع ــا دادگاه ه ــه ب در مقایس

اختالفــات تجــاری بیــن المللــی شــده اســت.

در فضایــی کــه مــا بــا رشــد روزافــزون توســل بــه داوری هــای بیــن المللــی مواجــه هســتیم، 

نیــاز بــه وکالی متخصــص در ایــن حــوزه بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت. مؤسســه 

ــن  ــات بی ــزون داوری در اختالف ــه اهمیــت روزاف ــا توجــه ب ــی داد و خــرد از یــک ســوء ب حقوق

المللــی و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه ضــرورت وکالــت تخصصــی بــه جهــت ارتقــاع کیفیــت 

خدمــات ارائــه شــده، از طریــق وکالی متخصــص خــود در موضوعــات مرتبــط بــا داوری هــای 

بیــن المللــی بــه ارائــه خدمــات زیــر بــه ســرمایه گــذاران، شــرکت هــای داخلــی و خارجــی، تجــار 

و انــواع صاحبــان صنایــع کوچــک و بــزرگ مــی پــردازد:

   دفاع از موکل در رسیدگی های داوری

   شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی

   ابطال آرای داوری های بین المللی

   تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین المللی



خدمات ما در این بخش از جمله شامل موارد ذیل است:

۱. مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای همکاری تجاری، مشارکت مدنی و گروه اقتصادی

BOT مذاکره، تهیه پیش نویس، تنظیم و انعقاد قراردادهای   

Buy-back مذاکره، تهیه پیش نویس، تنظیم و انعقاد قراردادهای   

   مذاکره، تهیه پیش نویس، تنظیم و انعقاد قراردادهای Joint Venture مشارکتی و شرکتی

ــا  ــی و ی ــعبه، نمایندگ ــواع ش ــت ان ــرای ثب ــی ب ــاری و مالیات ــات تج ــری مالحظ ۲. پیگی

ــته ــای وابس ــرکت ه ش

   ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

   ثبت شرکت با تابعیت ایرانی

ــام و  ــراع، ن ــل اخت ــی از قبی ــت هــای صنعت ــات مالکی ــی موضوع ــن الملل ــی و بی ــت مل    ثب

ــم تجــاری عالئ

۳. اخذ مجوزهای الزم از مبادی قانونی

   اخذ مجوزهای فیپا

   برقراری حمایت های قانون از سرمایه گذاری خارجی

   مشاوره در زمینه اخذ معافیت های مالیاتی

   تنظیم و گردآوری اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای دولتی و حاکمیتی

۴. مالحظات گمرکی و بهداشتی واردات ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه

   دریافــت مجوزهــای الزم از وزارت بهداشــت و زیرمجموعــه هــای تابعــه نظیــر ســازمان غــذا 

و دارو یــا اداره تجهیــزات پزشــکی

   دریافت مجوزهای الزم از مراجع بازرگانی برای واردات انواع تجهیزات و مواد اولیه

ــزات و ماشــین آالت و  ــرای واردات تجهی ــی ب ــت هــای گمرک ــجوزها و معافی ــت مــ    دریاف

مــواد اولیــه تولیــد

۵. امور پرسنلی و حقوق کار

   مشــاوره در زمینــه اســتخدام اتبــاع خارجــی، اســتفاده از مشــاوران خارجــی و اخــذ مجوزهــای 

کار بــرای آن هــا

   مشاوره در زمینه مسائل مربوط به حقوق کار اتباع ایرانی

مشارکت های تجاری
ــگاه هــا  ــا هــدف ایجــاد همــکاری بن ــر ب قراردادهــای مشــارکت تجــاری طــی ســالهای اخی

ــورد  ــاری م ــاالن تج ــادی فع ــی اقتص ــم افزای ــت ه ــی جه ــاری و صنعت ــای تج ــرکت ه و ش

ــذاری  ــرمایه گ ــق س ــران از طری ــی در ای ــذاری خارج ــرمایه گ ــد. س ــده ان ــع ش ــتقبال واق اس

ــرد.  ــراردادی صــورت مــی گی ــه صــورت انجــام مشــارکت هــای ق ــا ب مســتقیم خارجــی و ی

تهیــه و تنظیــم قراردادهــای جوینــت ونچــر کــه روابــط طرفیــن را برمبنــای مناســبی اســتوار 

ــای  ــب قرارداده ــه متعاق ــاری ک ــای تج ــکاری ه ــای هم ــواع قرارداده ــن ان ــازد و همچنی س

ــت بســزایی برخــوردار اســت. ــد از اهمی ــی یابن ــاد م ــت ونچــر، انعق جوین

اگــر بــه دنبــال گســترش کســب و کار خــود در ایــران از طریــق قراردادهــای مشــارکت تجــاری 

بــا شــرکای داخلــی یــا خارجــی هســتید و یــا بــه دنبــال روش هــای معرفــی بــازار ایــران و 

جــذب ســرمایه بــرای پــروژه هــا یــا فعالیــت های اقتصــادی خــود هســتید، وكالء و مشــاورين 

ــی  ــکان بررس ــد ام ــی توانن ــرد م ــي داد و خ ــه حقوق ــی مؤسس ــن الملل ــی بي ــوق بازرگان حق

همــکاری هــا و مشــارکت هــای شــما را مــورد ســنجش قــرار داده، شــرایط کســب و کار شــما 

را تســهیل کــرده، بســترهای قانونــی آن را فراهــم آورده و بــر رونــد اجــرای قراردادهــای مرتبــط 

بــا آن نظــارت کننــد.



خدمات ما در زمینه حمل و نقل از جمله شامل عناوین زیر می باشد:

۱. قراردادها و اسناد حمل

   مشــاوره، مذاکــره، تنظیــم و تفســیر انــواع قراردادهــای داخلــی و بیــن المللــی حمــل کاال 

شــامل قــرارداد حمــل، قــرارداد تخلیــه، بارگیــری و بارچینــی، دوبــه کاری

ــارات  ــت و اعتب ــناد پرداخ ــا، اس ــه ه ــل و بارنام ــناد حم ــه اس ــوط ب ــور مرب ــاوره در ام    مش

ــنادی اس

   طرح دعوا یا پاسخ به دعاوی مربوط به الزام به تسلیم رسید یا اسناد حمل

   مشــاوره، مذاکــره و تنظیــم و تفســیر شــروط قــراردادی و منــدرج در اســناد حمــل؛ تهیــه 

شــروط خــاص و بهینــه ســازی شــده

   مشــاوره در زمینــه کاهــش ریســک و مقابلــه بــا آثــار ســوء تحریــم هــا در مســائل مربــوط 

بــه حمــل و نقــل دریایــی و بیمــه هــای دریایــی

   طرح دعوا یا پاسخ به دعاوی مربوط به اسناد حمل، بارنامه، کارنه تیر و اسناد پرداخت

۲. خرید، فروش، رهن و اجاره کشتی و هواپیما

   طرح دعوا یا پاسخ به دعاوی مربوط به اجاره، خرید و فروش و مالکیت هواپیما

   مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای خرید، فروش و رهن کشتی

ــتی  ــل کش ــاره کام ــامل اج ــی ش ــر پارت ــواع چارت ــیر ان ــم و تفس ــره، تنظی ــاوره، مذاک    مش

)Bareboat Charter(، اجــاره کشــتی بــرای ســفر مشــخص )Voyage Charter Party( و 

)Time Charter Contract( اجــاره زمانــی کشــتی

   طــرح دعــوا یــا پاســخ بــه دعــاوی مرتبــط بــا اجــاره کشــتی، مالکیــت کشــتی، خریــد و 

فــروش کشــتی، رهــن کشــتی، توقیــف و رفــع توقیــف کشــتی

   مشــاوره در زمینــه اختالفــات مربــوط بــه خریــد و تأمیــن مالــی کشــتی از طریــق تراســتی 

یــا ســایر واســطه ها

امــروزه حمــل و نقــل بــه شــیوه هــای مختلفــی صــورت مــی گیــرد کــه شــامل حمــل و نقــل 

دریایــی، زمینــی، ریلــی، هوایــی و یــا ترکیبــی از دو یــا چنــد روش مختلــف )چنــد وجهــی یا 

مرکــب( مــی باشــد. حقــوق حمــل و نقــل شــامل قوانیــن و مقــررات داخلــی و کنوانســیون 

هــا و قراردادهــای بیــن المللــی اســت کــه ناظــر بــر هــر یــک از روش هــای مختلــف حمــل 

و نقــل مــی باشــد. عــالوه بــر موضــوع فعالیــت ایــن صنعــت، حقــوق حمــل و نقــل داخلــی 

و بیــن المللــی بــر مســائل مربــوط بــه زیرســاخت هــای مربوطــه ماننــد جــاده هــا، بنــادر، 

فــرودگاه هــا، خطــوط ریلــی، ترمینــال هــا و گمــرکات و انبارهــا نیــز نظــارت مــی کنــد.

حمــل و نقــل دریایــی در ایــران بــا توجــه بــه داشــتن مرزهــای آبــی گســترده در شــمال و 

جنــوب جغرافیــای کشــور، و نیــز جابجایــی عمــده واردات و صــادرات از طریــق دریــا، دارای 

جایــگاه ویــژه ای اســت. حقــوق دریایــی شــامل مجموعــه ای از قوانیــن و مقــررات داخلــی 

و بیــن المللــی اســت کــه ناظــر بــر فعالیــت هــای تجــاری و بازرگانــی اشــخاص در آب هــای 

قابــل کشــتیرانی مــی باشــد. ایــن فعالیــت هــا عــالوه بــر مســائلی کــه در دریاهــا اتفــاق 

مــی افتــد، شــامل آنچــه در خشــکی و مربــوط بــه کشــتیرانی و حمــل و نقــل دریایــی کاال 

و مســافر پدیــد مــی آیــد نیــز مــی گردنــد. از آن جملــه مــی تــوان بــه بارگیــری و تخلیــه 

کشــتی، خدمــات بنــدری، بیمــه، انبــارداری، ترخیــص کاال و غیــره اشــاره کــرد.

حمل و نقل داخلی و بین المللی



۵. بیمه

   مشاوره بیمه باربری، بیمه متصدی، بیمه شناور و تجهیزات

   مطالبه وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار توسط بیمه گر از مقصر )ماده ۳۰ بیمه(

   مشــاوره در زمینــه کاهــش ریســک و مقابلــه بــا آثــار ســوء تحریــم هــا در مــورد بیمــه هــای 

ــری و دریایی تراب

   مشاوره، تنظیم و تفسیر شروط قراردادهای مختلف بیمه دریایی

۶. لجستیک و زیرساخت

   مشــاوره در زمینــه مســائل مربــوط بــه خدمــات بنــدری، ترمینــال هــا، فــرودگاه هــا، گمــرک، 

انبارهــا و ســایر بخــش های زیرســاختی

۷. پرچم، ثبت و تابعیت

   مشاوره در زمینه امور مربوط به ثبت و اخذ مجوز فعالیت نمایندگی کشتیرانی

   ثبت کشتی و ارائه مشاوره در زمینه تابعیت و سلب تابعیت کشتی

   مشاوره در زمینه استفاده از سیستم پرچم مناسب

۸. امور پرسنلی

   مشاوره در زمینه امور و اختالفات مربوط به دستمزد و حقوق پرسنل کشتی و هواپیما

   مشاوره در زمینه مسائل مربوط به استخدام و کار اتباع بیگانه

   مشــاوره در زمینــه امــور و اختالفــات مربــوط بــه دســتمزد و حقــوق پرســنل، بیمــه هــای 

تأمیــن اجتماعــی، قــرارداد کار پرســنل

۹. قانون حاکم، داوری و مرجع صالح

   تعیین و تشخیص قانون حاکم بر قراردادها

   تشخیص مرجع صالح رسیدگی در دعاوی مختلف

   مشاوره در زمینه امور مربوط به شروط داوری و سایر روش های حل اختالف

ا۳. مسئولیت

   مشاوره در زمینه تخصیص، میزان، مدیریت و محدودیت ریسک

   مشــاوره در زمینــه حقــوق و تکالیــف و مســئولیت طرفیــن )صاحــب کاال، صاحــب 

کشــتی، متصــدی حمــل، اجــاره کننده کشــتی(

   مشاوره در زمینه میزان و نوع مسئولیت طرفین

   مشاوره در زمینه تحدید و معافیت از مسئولیت

   مشاوره در زمینه مسئولیت نماینده، احراز سمت و نمایندگی

   مشاوره در زمینه حمل کاالی خطرناک

۴. مطالبه خسارت

ــا  ــه، خســارات ناشــی از تأخیــر در تحویــل ی    مطالبــه خســارات وارده بــه محمول

ــری کاال بارگی

ــی  ــارت معطل ــپچ(، خس ــوراژ و دیس ــه )دم ــه تخلی ــوط ب ــارات مرب ــه خس    مطالب

ــر ــتی و کانتین کش

ــزان  ــر می ــر وزن، کس ــه و کس ــر تخلی ــاوی کس ــه دع ــخ ب ــا پاس ــوا ی ــرح دع    ط

ــار و گمــرک ــدری، انب ــوارض بن ــوراژ، ع ــه دم ــه حمــل، هزین ــه کرای ــری، مطالب بارگی

   مطالبــه خســارات وارده بــه تأسیســات حیــن بارگیــری و تخلیــه، تصــادم در دریــا 

خســارات وارده بــه تأسیســات بنــدری، خســارات مشــترک

   مطالبــه خســارات ناشــی از غــرق کشــتی، الــزام بــه شناورســازی و انتقــال کشــتی 

یــا کانتینرهــای مغــروق، مســائل محیــط زیســتی

   طــرح دعــوا یــا پاســخ بــه دعــاوی مربــوط بــه عــدم اســترداد مــال التجــاره در یــد 

متصــدی و الــزام بــه تســلیم کاال



نشانی           تهران، نیاوران، خیابان عمار، نبش

                   کوچـه صـابـر، پـالک ۱۲، طـبقه ۷

تلفن             ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۱-۱۸

فاکس            ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۹

info@dandk.ir           ایمیل

www.dandk.ir     وب سایت

ارتبـاط با مـا

www.linkedin.com/company/daad-kherad-law-firm

@daadandkherad @daadandkherad

تحـریم های اقـتصـادی

امــروزه نگرانــی عمــده شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران خارجــی در ارتبــاط بــا مبــادالت تجــاری، 

ــط  ــن رواب ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــا و تح ــم ه ــوع تحری ــران، موض ــا ای ــی ب ــادی و بازرگان اقتص

اقتصــادی بــا ایــران مــی باشــد. موقعیــت هــا و فرصــت هــای اســتثنایی ســرمایه گــذاری در 

ایــران از یــک ســو و مواجــه شــدن بــا تحریــم هــا از ســوی دیگــر، شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران 

خارجــی را در ارتبــاط بــا تجــارت بــا ایــران بــا ســردرگمی زیــادی مواجــه کــرده اســت. دپارتمــان 

بازرگانــی داخلــی و بیــن المللــی مؤسســه حقوقــی داد و خــرد بــا متخصصــان مجــرب خــود در 

زمینــه تحریــم هــا بــا شناســایی ریســک هــا و بــه حداقــل رســاندن آنهــا، مــی کوشــد تــا عرصــه 

مبــادالت اقتصــادی بــا ایــران را امــن تــر نمایــد.

خدمات ما در زمینه حمل و نقل از جمله شامل عناوین زیر می باشد:

   مشاوره حقوقی در خصوص مطابقت با مقررات تحریم و کاهش ریسک فعالیت ها

   مشاوره در رابطه با روش های پرداخت با توجه به شرایط تحریم

   مشاوره در رابطه با اخذ مجوزهای موردی از مراجع ذیصالح

   تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها با تمرکز بر شروط تحریم و فورس ماژور

   دفاع از موکلین در مراجع داوری و قضایی




