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 سواالت عمومی 

 :1مورد  

 پاسخ دهيد. زير را بخوانيد و به سواالت مربوطه لطفاً متن

شهر اربيل از مبدا بندرعباس به مقصد نهايی  قطعات خودروکانتينر محتوی  دستگاه 2جهت حمل  شاهوبازرگانی 

وارد مذاکره المللی آلفا )فورواردری(  نقل بين و شرکت حملاقليم کردستان عراق از طريق پايانه مرزی باشماق با 

المللی  نقل بين و های شرکت حمل جهت انتقال محموالت مورد نظر از کاميوننيز شود. شرکت فورواردری مذکور  می

 کند. اومگا )کريری( استفاده می

برای     A  برای کاميون ايرانی به شماره ترانزيت  4228ای به شماره  سند حمل جاده سپتامبر 50در مورخه 

و تن  22با وزن خالص  قطعات خودروکارتن  2505محتوی         XXXA کانتينر به شمارهکانتينری بارگيری محموله 

    B  برای کاميون ديگری به شماره ترانزيت  4225ای ديگری به شماره  سند حمل جادهسپتامبر  50در مورخه 

 شود. صادر میکيلوگرم  20055کارتن با وزن ناخالص  0155محتوی         XXXBبرای بارگيری کانتينر به شماره 

 ها و نظارت بر بارگيری به وسيله فرستنده کاال اشاره شده است. حمل به شمارش کارتن اسناددر 

“SHIPPER LOAD & COUNT SAID TO CONTAIN” 

)گيرنده کاال( ادعای کسر تخليه نموده  ی اصلیدر مقصد نهايی، صاحب کاالسپتامبر  10پس از تحويل کاال در مورخه 

 مورد را به شکل ذيل نوشته و امضاء نموده است. ،در اسناد حمل هر دو وسيله نقليه و

    A  کارتن از کاميون  10کسر "

    B  کارتن از کاميون  11کسر 

 دالر آمريکا است" 1205خسارت وارده به سبب کسر کاال معادل 

مضای خود عبارات زير رسد. رانندگان در ذيل ا جلسه کسر تخليه تهيه و به امضای طرفين می صورتبا ابرام رانندگان 

 کنند. را اضافه می

 الف( به هنگام تحويل محموله پلمب کانتينرها سالم بوده است."

 باشد. اين تعداد کارتن کسر میب( به گفته گيرنده کاال 

 "کنيم ج( ارزش کاالهای کسر شده را تاييد نمی

شرکت طی آن المللی اومگا به محوطه کانتينری،  نقل بين و با تحويل کانتينرهای خالی از طرف رانندگان شرکت حمل

کند.  میرا المللی آلفا  نقل بين و کرايه رانندگان تحت پوشش از شرکت حمل خواستار دريافت پس کتبیدرخواست 

ورزد.  ميليون لاير امتناع می 85کرايه معادل  رداخت پساز پ شاهوشرکت بازرگانی شرکت مذکور نيز به سبب ادعای 

شود. با رويت مدارک پرونده و تشکيل دادگاه  به سبب عدم صلح طرفين به دادگاه صالحه ارجاع داده میموضوع 

 گردد؛ بدوی و دادگاه تجديد نظر مالحظه می

 المللی آلفا نقل بين و : شرکت حمل/ خوانده خواهان

 المللی اومگا نقل بين و رکت حملش :/ خواهان خوانده

 ها:  خواسته

 المللی اومگا نقل بين و کرايه شرکت حمل ميليون لاير پس 85پرداخت مبلغ  -

 المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل ميليون لاير خسارت به 12پرداخت  -
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 شاهودالر آمريکا به شرکت بازرگانی  1205پرداخت  -

 

 :سواالت

 چيست؟ ای نام سند حمل جاده -1

 چه مقرراتی بر آن حاکم است؟ -2

 ای در مقابل کسری کاال چقدر است؟ مسئوليت صادر کننده سند حمل جاده -0

 شد چه نام داشت؟ المللی آلفا صادر می نقل بين و اگر سند حمل توسط شرکت حمل -8

 چه مقرراتی بر آن حاکم است؟ -0

 مسئوليت کسر تخليه در مقصد بر عهده کيست؟ -0

ها و  المللی اومگا چه آثاری در مسئوليت نقل بين و درج جمالت اضافی در ذيل امضای رانندگان شرکت حمل -1

 های آن شرکت دارد؟ مصونيت

جلسه کسر  ه حادثه سرقت توسط پليس وجود نداشته باشد صورتابق موجود در پرونده گزارشی درباراگر در سو -4

 کنيد؟ تخليه را چگونه ارزيابی می

 اند؟ مورد به دادگاه ارجاع شده است و خواهان و خوانده مسير طوالنی برای رسيدن به حقوق خود طی کرده چرا -5

 برقرار است؟ شاهوالمللی اومگا و شرکت بازرگانی  نقل بين و چه رابطه بين شرکت حمل -15

المللی اومگا چگونه  ل بيننق و المللی آلفا به شرکت حمل نقل بين و کرايه از طرف شرکت حمل عدم پرداخت پس -11

 قابل توجيه است؟

دالر آمريکا به شرکت  1205المللی آلفا و پرداخت  نقل بين و شرکت حمل ميليون لاير به 12پرداخت خسارت  -12

 به عهده چه شخصی است؟ شاهوبازرگانی 

 اين پرداخت به استناد کدام مفاد قانونی خواهد بود؟  -10

 

 :2مورد  

 بخوانيد و به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.لطفاً متن زير را 

به شماره  كانتينر دستگاه يك اظهار به اقدام شهيد رجايی بندرعباس گمرك درالمللی آلفا  نقل بين و شرکت حمل

XXXC        مقصد به یخارج ترانزيت جهت کارتن قطعات يدکی مربوطه 0دستگاه کمپروسور و  10 محتوی 

 شركتآن  نماينده ،کاری ساعت پايان وشهيد رجايی  گمرك یشلوغ به توجه با است نموده ماکو آزاد منطقهنهايی 

 بر الصاق جهتنموده و آن را در اختيار راننده تحت پوشش  ارزياب از پلمب اخذ به مبادرت كارروند  در تسريع جهت

 بر را آن سيم دادن عبور بانحويی  به ندارد آشنايی نحوه الصاق پلمب با کاميون رانندهچون  اما کند می كانتينر یرو

  .گردد یم خارجشهيد رجايی  گمرك از نهايت در و نصب دستگيره یرو

 در کمال اما كند یم ها الستيك و كشنده كنترل به مبادرتپاسگاه حاجی آباد  بازرسی از قبل و مسير طول درراننده 

چنين  كانتينر درون به با نگاهی .است آويزان آن به پلمب شود در حالی که می كانتينر بودن درب متوجه باز یناباور

 نماينده كند یم تكليف كسبتماس با نمايندگی شرکت در بندرعباس  با و نيافته تغيير كاال چيدمان که کند تصور می

 مسير به راننده دهد. کار را انجام می همين نيز راننده و "برو مقصد گمرك به و زده كانتينر درب بر قفل يك" :گويد یم
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 در و کند می متوقف پلمب کاميون را الصاق عدم دليله ب یانتظام ینيروپاسگاه حاجی آباد  در اما دهد یم ادامه خود

 تخليه از پس و هدايتشهيد رجايی  گمرك به كاال با كاميون شود یم اعالمشهيد رجايی  گمرك به مراتب نتيجه

 .شود یم مشاهده یكسرکارتن  2 تعداد آن شمارش و محموله كامل

 

 :سواالت

  كنيد؟ ذكر را باال روند در فاحش اشتباه -1

 گمرک شهيد رجايی چه اقدامی انجام خواهد داد؟ -2

 گمرك اقدام آيا بود آن از یناش یكسر و بود شده حادثه دچار قهريه قوه دليله ب مسير طول در كاميون اگر -0

 گرديد؟ یم متفاوت

 داشت؟ دخواه وضعيتی چه موجود یكاال -8

 

 :0مورد  

 لطفاً متن زير را بخوانيد و به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.

پی وی سی را از منطقه آزاد پارس فوت  85کانتينر  15نقل  و انجام عمليات حملالمللی آلفا  نقل بين و شرکت حمل

  .کند می واگذارچين به يک شرکت فورواردری چينی مستقر در امارات نهايی بندر خشک ايوو جنوبی به مقصد 

 محض بهالمللی آلفا و شرکت چينی مقرر شد که  نقل بين و مابين شرکت حمل بر اساس توافق به عمل آمده فی

 (Shipping Instruction) حمل دستور همراهه بشرکت فورواردری  به از طريق ايميل مراتب محموله شدن آماده

 مبلغ گيرندگان، مقصد مبدا، محموله، مشخصات قيد با حمل دستورايميل  سپتامبر 10شود. در مورخه  ابالغ همربوط

 صنفی عمومی شرایط به جمله از حمل دستور در گردد. ارسال می چينی شرکت به موارد و مشخصات سایر و کرایه

اين شرايط  که دارد انتظارالمللی آلفا  نقل بين و شرکت حمل .است شده اشاره آن ظهردر  هارفوروارد صنف بر حاکم

 عسلويه بندر در مستقرشرکت فورواردری  شعبه توسط کانتينرها. گردد رعایت دقيقاً شرکت فورواردری چينی  توسط

فورواردر  شرکت دریايی بارنامه در وشود  می پاسفيک اوشن بارگيری کشتيرانی خط به کشتی نظر مورد تاریخ در

 . دگير می قرار فرستنده مقام درالمللی آلفا  نقل بين و شرکت حمل کارگزار عنوانه ب چينی

 توسط مداوم های پيگيری ماه 1 از بعد و شده تخليه دستگاه 5 کانتينر 15 جای به که شود می معلوم مقصد در

برای انتقال به بندر خشک  نينگبوبندر  در تخليه بعد از دستگاه کانتينر 1 که شود می معلوم فورواردر چينی شرکت

 .شود می داده عودت اصلی مقصد به اضافی های هزینه تحمل با که است رفته دیگری مقصد بهايوو 

 رضایت عدم از که ای صدمه و تحویل در تاخير بابت فورواردر چينی شرکت از المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل

 و داند نمی مقصر را خود و امتناع ورزيده خسارت قبول از وی ولی نماید می خسارت ادعای شده متحمل مشتریانش

 را خود مسئوليت وظایف همين چارچوب در و نموده رعایت را فورواردر یک عنوانه ب خود وظایف کليه که کند ادعا می

 از را آن و است.هزينه کرده  سرگردان کانتينر گرداندن باز برای دالر 2055 مبلغ دارد. در ضمن مدعی است که قبول

 ابالغ او به شرایطی اصوالً  و بحث مورد شرایط که دارد اظهار می و نماید می مطالبه المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل

 .است نشده

 و تاخير و خسارت احتمال گرفتن نظر در با را خود شرایط کليه که دارد اعالم می المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل

 دادگاه. کند می رد را ادعا این اخير شرکت. است مسئول او فلذا نموده ابالغ فورواردر چينی شرکت به را ها مسئوليت

 مرحله در ولی دهد می فورواردر چينی شرکت محکوميت بر رای پرونده این به بدوی مرحله در رسيدگی از پس محل

 ...نماید می صادر فورواردر چينی شرکت برائتدال بر  رای و ندانسته مقصر را وی بعدی دادگاه استيناف
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 :سواالت

  داند؟ نمی مقصر را خود فورواردر چينی شرکت چرا -1

  است؟ داشته نقشی چه فورواردر چينی شرکت -2

  است؟ کرده تبرئه را شرکت فورواردر چينی دليلی چه به تجديد نظر دادگاه -0

 ؟شد می تبرئه شرکت فورواردر چينی باید آیا -8

 کيست؟ با بحث مورد کانتينر سرگردانی هزینه مسئوليت -0

 

 :8مورد  

 لطفاً متن زير را بخوانيد و به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.

 صادراتی محموله با میاول  تاریخ در المللی آلفا نقل بين و تحت پوشش شرکت حملچادری  کاميونيک دستگاه 

 از پسراننده . شود انه مرزی بازرگان از کشور خارج میپايز طريق ااز مبدا تبريز به مقصد نهايی دوسلدورف  خشکبار

 .کند توقف می آلمان در ماه 1 و ورزيده امتناع یبرگشت محموله بارگيری از در مقصد نهايی صادراتی محموله تخليه

 جمله از حمل اسناد تقاضای المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت از خود بستگان از طريق جوالی 15در مورخه  نامبرده

 که قبلی تير کارنه عودتموافقت با موضوع را منوط به  شده یاد شرکت نماید می ترانزيتی برای يک محموله تير کارنه

 سی راهنامه تصویر بارگيری از پس بالفاصلهشود  در ضمن راننده مکلف می ونمايد  می بود شده منقضی آن مهلت

النهايه با پيش اظهار الکترونيکی . کند ارسال ایشان برای ايميل با شرکت های پرونده در ثبت جهت را تير کارنه و رآ ام

 . شود می موافقت بستگان راننده مذکور جهت ارسال به ايشان به تير کارنه جلد یک تسليمو 

يک با در اختيار داشتن سی ام آر و دفترچه تير ارسالی از ايران اقدام به بارگيری  جوالی 25راننده مذکور در مورخه 

با  (ترکيه)شرکت هومکر آلمان از مبدا دوسلدورف به مقصد نهايی شهر بورسا  متعلق بهمحموله لوازم آشپزخانه 

و پرداخت کرايه  يورو به عنوان پيش پانصدو هزار  2کند بر اساس قرارداد منعقده مقرر بود  هزار يورو می 8کرايه حمل 

 .در مقصد تسويه شودکرايه بعد از تحويل محموله  الباقی به صورت پس

 شرکت گزارش حسب که) تصادف پيامد در بلغارستان کشور در راه مسير در مقصد به محموله رسيدن از قبل لکن

 آسيب محموله شده، واژگون کاميون( بوده قبلی سوابق با راننده قلبی حمله از ناشی المللی آلفا نقل بين و حمل

 با صوفيه درايران  اسالمی جمهوری سفارت مساعدت با سپس و شود می منتقل بيمارستان به راننده و دیده

 . شود می منتقل ایران به هواپيما

گذاشته  امانت بهمنتقل و  پارکينگی با کمک نمايندگی ايرو در بلغارستان به دیده آسيب محموله و کاميون اين بين در

 . شود می

 کند می وانمود چنين و دهد نمی خود متبوع شرکت به ماوقع از اطالعی هيچگونه در دوران نقاهت و بعد از آن راننده

 از پس راننده. هستند امن محل در محموله و کاميون و بوده وی آشنايان از کاميون، توقف محل پارکينگ متصدیان که

طريق  از سپتامبر اواخر در بار فاقد کاميون با شرکت اطالع بدون و بازگشته بلغارستان به مجدداً  تهران در توقف مدتی

 در گمرک بازرگان متوقف رآ ام سی راهنامه و تير کارنه فقدان دليل به و آيد درصدد ورود به کشور برمی بازرگان مرز

 شده ایران خاک وارد و رفع را خود مشکالت ایشان مساعدت با ياد شده شرکت اظهار و اطالع حسب که شود می

 . است المکان مجهول المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت نظر از و شود می متواری سپس

در  نظر مورد محموله ی ازآثارکه  از آن بود حاکی موثقی غير گزارش ؛ای ايروه های مکرر از طريق نمايندگی با پيگيری

 از مقادیری و حاضر حادثه محل در )از اتباع ترکيه( خريدار رسد می نظر به چنين و الذکر وجود ندارد پارکينگ فوق

 عدم علت به که است این از حاکی فرستنده گزارش اما است کرده آوری جمع بوده استفاده قابل که را محموله
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 است کرده آن فروش و محموله جانبه یک  ضبط به مبادرت پارکينگ صاحب مدید مدت ظرف پارکينگ به راننده مراجعه

 محموله و کاميون وصول عدم متعاقب و زمان همين در. است نداشته پارکينگ محل به ای مراجعه ای خريدار ترکيه و

 ونقل های حمل و اتحاديه شرکت برلين در ایران اسالمی جمهوری سفارت طریق از کاال فرستنده شرکت مقصد، به

 از نيز ایران سفارت و مطرح المللی آلفا نقل بين و حمل راننده و شرکت عليه شکایتیای )ايرو(  جاده المللی بين

 ه است.نمود را امر به رسيدگی خواست در ای نقل جاده و راهداری و حمل سازمان

 اطالعات بيشتری از موضوع روشن شد. شده انجام های بررسی طی

 جهت در را اقداماتی و مکاتبات مراجع داوری در مسئله طرح از قبل ماه 1 حدود المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت -1

 .است داده انجام بحث مورد محموله به مربوط تير کارنه تسویه

 از آن فصل و حل و خسارت پيگيری درصدد المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت  ،کاال صاحب اخطاریه دریافت از پس -2

 . آید می بر رآ ام سی بيمه طریق

لوازم  محموله که شده صادر راهنامه گزارش که شود می معلوم آید می عمل بهبيمه شرکت  از که استعالمی در -0

 حق و نشده تسليمبيمه شرکت  به هيچگاه است شده حادثه دچار گردیده حمل آن موجب به بحث مورد آشپزخانه

 .است نگردیده پرداخت آن برای ای بيمه

 و فعاليت فقدان علته ب شرکت مدتی، تا و حادثه بروز زمان در که است مدعی المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت -8

 تسليم و تهيه امکان و نگردیده مطلع حادثه ماجرای از علت همينه ب و است بوده متوقف و تعطيل مسائل از ای پاره

 .است نداشته را راهنامه گزارش

 

 :سواالت

های  ؛ موعد انقضای مهلت دفترچهقبلی تير کارنه عودتالمللی آلفا برای  نقل بين و حمل شرکتبا توجه به شرط  -1

 باشد؟  تير مصرف شده و مصرف نشده چه مدت می

  است؟ بوده چهالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت قصور و اشتباه -2

  کرد؟ می طی را مسيری چه و داشت می معمول باید را اقداماتی چهالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت -0

 و دالیل چهالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت عليه حقوقی دعوی اقامه صورت در و موجود شرایط به توجه با -8

  کند؟ ارائه خود از دفاع برای تواند می را مستنداتی

  کند؟ استناد ماجرا وقوع مدت در خود تعطيلی به تواند میالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت آیا -0

 

 :0مورد  

 برای راالمللی اومگا  نقل بين و حمل شرکتمتعلق به  یخچالی کاميون دستگاه یکالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت

 درجه -8 دمای در باید محموله که دستور این قيد با محموله بارگيری از پس و گرفته اختيار دراز مبدا تبريز  هلو حمل

 . سازد می روانه فرانسه از طريق پايانه مرزی بازرگان مقصد به شود حملسانتيگراد 

 موسسه گزارش اساس بر. است شده فاسد کاال از مقداری که شود می معلوم مقصد در محموله تحویل هنگامه ب

  ؛مستقل بازرسی

 در نه و دستگاه در نه و کاميون در نه دما ثبت وسيله. است بوده باال بسيار دما درجه کاال از بازدید هنگامه ب( الف

 درجه 4/2 تا 0/4 بين کاميون بار محفظه از هايی قسمت در دما درجه. است نشده مشاهده کننده خنک دستگاه
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بار  زيان درجه -1 از بيش دمای و است الزم سانتيگراد درجه -2 حداقل کاال این برای حاليکه در. است بودهسانتيگراد 

 . است نشده مشاهده ای عمده نقص و عيب کاميون کننده سرد دستگاه در. است

 در محموله بازرسی از بعد. است بوده زده بيرون ها جعبه از آن شيره و شده آب هلوها یخ فوق؛ مراتب به توجه با (ب

 .گردید تخليه سردخانه یک

 0 حدود آن ارزش که است استفاده قابل غير و خراب محموله کل از کارتن 181 که شد معلوم بعدی بازرسی در( ج

 .باشد می يورو هزار

نقل  و حمل شرکت از بازرسی گزارش از ای نسخه ارسال باالمللی آلفا )شرکت فورواردر(  نقل بين و حمل شرکت

 . نماید می خسارت مطالبه (کریر شرکتالمللی اومگا ) بين

 ؛داند می زیر عامل دو از ناشی را کاال خرابی (کریر شرکتاومگا )المللی  نقل بين و حمل شرکت

 داخل در هوا گردش امکان عدم از ناشی خسارت اینکه وتوسط عوامل شرکت فورواردر  محموله غلط بارگيریالف( 

 .است بوده محفظه

 . است شده ضایع محموله از قسمتی فقط و ندیده خسارت بار کل اینکهب( 

 .نماید می ارسال کریر شرکت برای زیر شرح به پاسخیالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت

( 4/2) و( 0/4) بين طرف بی بازبينی گزارش همچنين و فرانسه در گيرنده گفته طبق محفظه داخل دمای درجه؛ اوالً "

 امضاء به و شده نوشته رآ ام سی راهنامه روی بر تخليه زمان در گيرنده توسط مسئله این که بودهسانتيگراد  درجه

 .است رسيده نيز راننده تائيد و

 با راه طول تمام در راننده، کتبی تائيد و کریر از شرکت این و فرستنده درخواست طبق ؛بايد کاال این که است بدیهی

 در حداقل هوا درجه بود؛ می درست فرضاً  غلط بارچينی بر مبنی کریر ادعای چنانچه شد. می حمل صفر زیر درجه 8

 منهای حدوداً  بايد( محموله کل جانبی و فوقانی سطوح و دار یخچال کانتينر داخلی دیواره بين) محموله بيرونی سطح

 و نبوده اینطور که باشند حد از بيش دمای درجه دارای داخلی های کارتن فقط و باشد آن به نزدیک یا و درجه 8

 داخلی دیواره بين خالی فضاهای در حتی و کانتينر داخلی فضاهای و نقاط کليه در دما درجه شد؛ ذکر همانطور

 نارسائی حداقل یا و خاموشی نشانگر خود این که بوده درجه 4/2 و 0/4 بين نيز جانبی و فوقانی های کارتن و کانتينر

 . باشد می مسير طول در کانتينر( یخچال) کننده سرد دستگاه

 این و شده دیکته و اعالم فرستنده به فرانسوی خریدار طرف از محموالت این بارچينی نحوه اصوالً  آنکه تر مهم ؛ثانياً 

 از دیگر کاميون دستگاه 15 بر قریب ارسال و بارگيری در بلکه بخصوص، کاميون این بارگيری در تنها نه بارچينی نحوه

 که شود می چطور حال ،بود نداده رخ مشکلی و شده رعایت گيرنده، همين به و فرستنده همين از و محموله همين

 که) شده بارگيری های کاميون انبوه ميان ازالمللی اومگا  نقل بين و حمل شرکت کاميون توسط وارده خسارت فقط

( اند رسانده مقصد به سالم را التجاره مال مسير؛ طول در خود کننده سرد دستگاه داشتن نگاه روشن با همگی

 .است بوده غلط بارچينی بدليل

 فقط بلکه نگشته؛ وارد محموله کل به خسارت که است شده مدعیالمللی اومگا  نقل بين و حمل شرکت؛ ثالثاً 

 .اند شده فروخته بقيه و دیده خسارت آن از قسمتی

 هزار 4 مبلغ به محموله کل ارزش بلکه. است نکرده کتمان را مسئله این ابتدا از نيز بار صاحب که گفت باید پاسخ در

 هزینه از جدای - کاال به خسارت يورو هزار 0 مبلغ به مابقی و شده بازیافت يورو هزار 0 فقط محل این از که بوده يورو

 است" شده وارد - حمل
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 :سواالت

 به صورت این در و نماید مبرا مسئوليت از را خود تواند می (کریر شرکتالمللی اومگا ) نقل بين و حمل شرکت آیا -1

  نماید؟ استناد تواند می رآ ام سی کنوانسيون از موادی

 (کریر شرکتالمللی اومگا ) نقل بين و حمل شرکت رآ ام سی کنوانسيون از موادیکدام  به استناد به متقابالً  -2

  باشد؟ مبری مسئوليت از تواند نمی

 محکم برای و است شده غفلت دچار مواردی چه در و کجا در فورواردر( شرکتالمللی آلفا ) نقل بين و حمل شرکت  -0

  کرد؟ می باید چه کاری

  است؟ بوده کرده بيمه را خود مسئوليتالمللی اومگا  نقل بين و حمل شرکت آیا -8

  نماید؟ قانونی دعوی اقامه کریر عليه تواند میالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت آیا -0

 

 :0مورد  

 صادراتی محموالت که است گذاشته قرار ای نامه وکالت موجب بهشرکت بازرگانی تِتا  با گاما لجستيک شرکت

 تهيه بندی، بسته از اعم را محموله امور کليه ترتيب و گرفته تحویل معامله طرف های فروشنده انبار در را تتا شرکت

 0 برابر کارمزدی آن قبال در و دهد انجام مشتری برای انبارداری لزوم موارد در و حمل قرارداد انعقاد و نقليه وسيله

 دریافتشرکت بازرگانی تِتا  خود مشتری از سفارشی گذشته انتتابس در. نماید دریافت شده انجام های هزینه درصد

 در کاميون تهيه با و داده را آن بندی بسته ترتيب گرفته، تحویل را صنايع دستی مقداری بايد آن موجبه ب که دارد می

. نماید ارسال آنها برای را ذیربط های صورتحساب و حمل اسناد و ارسالترکيه  کشورشهر استانبول  به وقت اسرع

 به را کاال بندی بسته انجام از پس و نماید می محول آشنا کارگاه یک به را کاال بندی بسته گاما لجستيک شرکت

 عنوانه بالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت. دهد می تحویل مقصد به حمل جهتالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت

 لجستيک شرکت نماينده به را آن از نسخه یک و درج را NOT PROPERLY PACKED خود راهبارنامه در کننده حمل

 شرکت نماينده. است کرده امضاء فرستنده طرف از گاما لجستيک شرکت نماينده را راهبارنامه. دهد می گاما

 توجه با که خواهد می حملمتصدی  از بالفاصله و فرستد میشرکت بازرگانی تِتا  برای  را راهبارنامه گاما لجستيک

 قرار استفاده مورد و رسيده نمایشگاه به موقع به بتواند تا برساند مقصد به معطلی بدون را محموله وقت، ضيق به

 و ارسال فرستنده برای گزارشی سپس و درج راهنامه روی را خود مالحظات کاال گيرنده مقصد در حمل، از پس. گيرد

 آن صورتحساب مرمت و بازسازی از پس که است دیده خسارت و آسيب محموله از هائی قسمت که دارد می اظهار

 بوده رسيده مقصد بهاستانبول  نمایشگاه برگزاری موعد از قبل روز چند که کاال. کرد خواهد ارسال فرستنده برای را

 .شود می آماده نمایشگاه برای

 با همراه خارج به حمل و بندی بسته داخلی، حمل های هزینه بابت صورتحسابی گاما لجستيک شرکت بعد روز چند

 اخطار و ادعا از نسخه یک متعاقباً  مشتری. دارد می ارسال مشتری برای ریال ميليون 00 مبلغه ب حمل اسناد

 .کند نمی پرداخترا  گاما لجستيک شرکت صورتحساب و فرستد می گاما لجستيک شرکت برای را گيرنده از دریافتی

 2055 زیان و ضرر جبران مسئول ولو است نداده انجام درست را خود وظایف گاما لجستيک شرکت که است معتقد و

 .است نموده مطالبه محموله گيرنده که است دالری

 به و نماید می خسارت مطالبه و مراجعهالمللی آلفا(  نقل بين و حمل شرکت) کننده حمل به گاما لجستيک شرکت

 و کرده حرکت تر سریع متعارف حد از راننده که است مدعی و کند می استناد گيرنده خسارت اعالم نامه و ظاتمالح

 حمل نحوه از ناشی خسارت که است مدعی نيز کننده حمل. است نداشته مبذول محموله به نسبت را الزم دقت

 .نيست او متوجه مسئوليتی و است بوده بندی بسته از عيب و است نبوده
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 :تواالس

  است؟ بوده خسارت بروز مسئول کسی چه -1

  است؟ داده رخ قصوری چه -2

  دارد؟ کاربرد مورد این در فورواردری عمومی های نقش و شرایط از یک کدام -0

  نماید؟ پرداخت و جبران را خسارت باید کسی چه -8

  است؟ مقصرالمللی آلفا  نقل بين و حمل شرکت آیا -0

 

 :1مورد  

لوازم الکتريکی متعلق بسته  0المللی اومگا از شرکت کارگزاری گمرکی بتا درخواست ترخيص  نقل بين و شرکت حمل

 کند. به آن شرکت را می

ه ب و معمول مذکور بسته 0 مورددر  را الزم اقدامات و گمرکی تشریفات اساس همين برشرکت کارگزاری گمرکی بتا 

 در کهبتا  شرکت انبار به را آنالمللی اومگا  نقل بين و شرکت حمل به شفاهی اطالع ضمن شدید بارندگی علت

 با همراه را آن بعد روز 0 و دارد می نگاه آنجا در و منتقل دارد قرار عمومی انبارهای تا کوتاهی بسيار فاصله

 ساختمان سرایدار تحویل روز همان عصر کاال .فرستد میالمللی اومگا  نقل بين و شرکت حمل برای صورتحساب

 .شود می گرفته تحویل برگ ذیل امضايی و گردد میالمللی اومگا  نقل بين و شرکت حمل

 که شوند می مدعی گرفته، تماسشرکت کارگزاری گمرکی بتا  با المللی اومگا نقل بين و دفتر شرکت حمل از بعد روز

شرکت  عليه که کنند می اعالم دليلی همينه ب و است شده وارد خسارت دالر 1555 و شده خيس بسته سه هر

 بوده گرفته قرار امر جریان در چند هرشرکت کارگزاری گمرکی بتا . نمود خواهند خسارت دعویکارگزاری گمرکی بتا 

شرکت کارگزاری گمرکی بتا . پردازد می مساله بررسی به و بيند می شده انجام عمل یک برابر در را خود ولی است

 یک از انبار تا آن حمل برای که حالی در. است گرفته قرار شدید آبدیدگی معرض در چگونه کاال این که است متحير

 دريافت ای کننده قانع پاسخ ولی دنمان می مطرح انباردار با را موضوع تلفنی. بود نموده استفاده دار اتاق بار وانت

 را چيزی اند نموده اخذ بار وانت راننده ازشرکت کارگزاری گمرکی بتا  عوامل که رسيدی دیگر طرف از. شود نمی

 .کند نمی منعکس

 :تسواال

  است؟ شرکتی یا کسی چه متوجه ادعا مورد خسارت -1

 

 منابع االتسو 

 اختصار چه عبارتی است و ناظر به چه مواردی است؟ INCOTERMSاصطالح اينکوترمز  -1

 هر کدام اختصار چه عبارتی هستند؟را تعريف و معلوم کنيد  CFRو  EXW ،FOB ،FAS ،FCA ،CIFاصطالحات   -2

 دهيد؟ توضيحبه اختصار  را نقل و حمل انواع -0

به به ترتيب  را اسالمی مجازات قانونو  تجارت قانون ،مدنی قانون در نقل و حمل با مرتبط داخلی عام قوانين -8

 ؟کنيد بياناختصار 

 به ترتيب به اختصار توضيح دهيد؟ را هوایی نقل و حملو  دریایی ونقل حمل با مرتبط داخلی عام قوانين -0
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 را کشورترابری  هماهنگی عالی شورای های العمل دستور و مصوبات در نقل و حمل با مرتبط داخلی عام قوانين -0

 ؟کنيد بيان

 ببرید؟ نام را داخلی نقل و حمل به مربوط قوانين از مورد دو -1

 دهيد؟ توضيح راترابری کشور  هماهنگیعالی  شورای دبيرخانه وظایف -4

 و دفعات به توجه با نقل و حمل پيمانکاری یا و مؤسسه یا شرکت ناحيه از مسافر و کاال حمل تعرفه از تجاوز مجازات -5

 تا ...... مدت به موقت تعطيل و شده دریافت......  تا ...... از نقدی جزای اول بار برای خاطی شرایط و جرم مراتب

 .بود خواهد پيمانکاری یا مؤسسه یا شرکت......  و دریافتی......  تا......  از نقدی جزای سوم بار برای و...... 

  ببرید؟ نام را کشور های راه در ترابری وسایل "آمد و رفت و ایمنی" مقررات   -15

 ؟دهيد توضيح را 20/51/1001 مصوب کاال نقل و حمل تعرفه نرخ از متخلفين مجازات قانون -11

 (مورد 0) نمایيد؟ بيان را کاال نقل و حمل امر در متخلفين مجازات قانون -12

المللی تبدیل شود مسئولين شرکت باید  ای اینکه به یک برند در عرصه بيننقل بر و به نظر شما یک شرکت حمل -10

 چه راهکاری را مد نظر داشته باشند؟

 ؟، هر کدام را به اختصار توضيح دهيدها کدامند انواع جاده -18

  ؟مورد اشاره کنيد 8و راه آهن به  ها از قوانين ایمنی راه -10

  ؟حریم قانونی را تعریف کنيد و خسارت، محدوده شهراصطالحات  -10

 ؟توضيح دهيد مثال بارا  نقل و حمل در آن وجودی فلسفه و زمان مرور -11

 ؟چيست بارنامه و راهنامه تفاوت -14

را نام  (FIATA) فورواردر یالملل ونقل بين حمل یها شركت یها هاتحادی یالملل فدراسيون بين یساختار تشكيالت -15

 ؟وظایف هر یك را بيان نمایيدبرده و شرح 

 ؟فياتا را نام ببرید یالملل راسيون بينفد یمورد از اهداف اصلپنچ  -25

 ؟کنيد تعریف را فورواردری فعاليت -21

و پاسخگو واقع شود  ئولممكن است در برابر آنها مس یعمليات بارفرابر یدر ط فورواردررا كه  یاشخاص مختلف -22

 ؟نام ببريد

 ؟اختصار شرح دهيد گو گردد نام ببريد و به ممكن است در برابر گمرك پاسخ فورواردررا كه  یدو مورد از موارد -20

 ؟همراه شرح وظایف هر یك بيان كنيد هایرو را ب یتشكيالت سازمان -28

 ؟را بنویسيد ایرو یا نقل جاده و حمل یالملل بين همورد از اهداف اتحادی پنچ -20

 ؟کيست( Carrier) ونقل حمل متصدی -20

 چيست؟ داخلی بارنامه -21

 چيست؟ المللی بين بارنامه -24
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" به داخل"ترانزيت  "المللی" "ترانزيت داخلی" "ترانزيت خارجی فرق بين اصطالحات "ترانزيت" ترانزيت بين -25

ضمناً در مورد صادرات کااليی که از مبدا داخل و در هر مورد يک مثال بزنيد؟ را مشروحاً بيان کنيد " به خارج"ترانزيت 

 رود؟  شود چه اصطالحی به کار می کشور به مقصد مرز خروجی حمل می

المللی استفاده  توان از سند بين يا برای خروج از کشور از طريق جاده میالمللی چيست؟ آ سند ترانزيت بين -05

 سند چيست؟نمود يا خير؟ نام اين 

 ؟را تحليل کنيد ايرانعيت ترانزيت قکاال را نام برده و مو یالملل هداف ترانزيت بينا -01

فرق بين حمل يکسره به عبارتی که در ق.ا.گ آمده )ماده مربوطه را نام ببريد( و در آ.ا.ق.ا.گ از آن ياد شده  -02

 ت آنها را مشروحاً بيان کنيد؟)شماره ماده ذکر شود( با ترانزيت خارجی يا داخلی چيست؟ تفاو

 ببرید؟ نام را خارجی ترانزیت به مربوط قوانين از مورد دو -00

 چيست؟ کاال ترانزیت تسهيل در شهرسازی و راه وزارت نقش -08

 ؟چيست بارنامه و راهنامه در کننده حمل فرق -00

 ؟برشمرید را ای جاده نقل و حمل در گوناگون های کنوانسيون -00

 نقل و حمل از مواردی چه شامل و تدوین مرحله چند. نمائيد تشریح را سی ام آر کنوانسيون مختصر طور به -01

 ؟باشد می

  نيز را مربوطه قوانين از مورد 8 و توضيح را( سی ام آر کنوانسيون) ای جاده المللی بين نقل و حمل بر حاکم مقررات -04

 نمایيد؟ ذکر

 ؟چيست آن کاربرد و چيستدر کنوانسيون سی ام آر  حبس حق -05

 ؟م آردر کنوانسيون سی ا آن استثنائات و گيرنده و مقصد تغيير حق -85

 ؟چيستکنوانسيون سی ام آر  اساس بر کریر مقابل در کاال صاحب مسئوليت -81

 ؟چيستدر کنوانسيون سی ام آر  مدعی و کاال صاحب قبال در دوم  کننده حمل های مسئوليت -82

 ؟است کدام ار ام سی کنوانسيون مطابق رسيدگی به صالح دادگاه -80

 ؟است ميزان چه بهدر کنوانسيون سی ام آر  کاال صاحب قبال در ونقل حمل شرکت مسئوليت -88

 ؟چيستکنوانسيون سی ام آر  اساس بر ونقل حمل در تاخير صورت در کننده حمل مسئوليت -80

 کاال صاحب اینصورت غير در؟ دهد تحویل را محموله دارد فرصت مدت چهطبق کنوانسيون سی ام آر  کننده حمل -80

 ؟نمود خواهد اقدام چگونه

 ؟شود می مطرح چه کسی توسط محموله خسارت ادعای -81

 مواردی جزئاً  نقل ممکن است در چه و متصدی حمل ای جادهونقل  راجع به حملسی ام آر کنوانسيون بر اساس  -84

 از مسئوليت معاف باشد؟ یا کالً 

 ونقل دارد؟ حملهای  ونقل چه جایگاهی در کنوانسيون ملشرط عدم مسئوليت متصدی ح -85

 مواجه خواهد شد؟  ی)مجاز( با چه مشكالت یقانون یها ده كاال، در صورت عدم رعايت مهلتگيرن -05
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 رود؟  یبين م مجاز، از یها خسارت در صورت رعايت نكردن مهلت آيا حق مطالبه -01

 قبل از اينكه يك ادعا مشمول مرور زمان شود چقدر است؟ سی ام آر کنوانسيون مطابق ( یمهلت مجاز )قانون -02

 در مورد خسارت غير آشكار  (ب                              مورد خسارت آشكار در( الف

تن )وزن ناخالص( پودر ميوه را بدون عقد  25که از مبدا بندرعباس محموله کانتينری ترانزيتی حاوی  کاميون ايرانی -00

قرارداد حملی به مقصد نهايی شهر دوشنبه پايتخت جمهوری تاجيکستان بارگيری نموده بود در جاده مواصالتی 

له از بين رفته بود. بر اساس سرخس به عشق آباد در قلمرو جمهوری ترکمنستان دچار حادثه شده و کل محمو

 05های از بين رفته يکنواخت و هر يک به وزن  بسته و بسته 855مندرجات فهرست عدلبندی، اين محموله محتوی 

نقل در قبال خسارت وارده به امانت در  و ها و تعهدات مالی متصدی حمل کيلوگرم بوده است. حداکثر ميزان مسئوليت

 باشد؟ اختيار چقدر می

در صبح همان روز در جاده مواصالتی مشهد به سرخس دچار همان حادثه شده  سوال قبلاگر محموله مذکور در  -08

نقل در قبال خسارت وارده به امانت در اختيار به  و ها و تعهدات مالی متصدی حمل  باشد حداکثر ميزان مسئوليت

 باشد؟ چقدر می استناد قوانين ملی

ميليون دالر و به  های ابريشمی نفيس به ارزش يک موله صادراتی حاوی تابلو فرشيک کاميون چادری حامل مح -00

شود در فرمت  تن تحت رويه تير از مبدا گمرک شهريار به مقصد نهايی فرانکفورت آلمان خارج می 14وزن ناخالص 

است که مورد تاييد نقل مطابق با مفاد کنوانسيون سی ام آر ذکر شده  و آماده قرارداد حمل، مسئوليت شرکت حمل

گيرد. کاميون مذکور در مسير تردد در نزديکی شهر آغری ترکيه توسط افراد ناشناس به آتش  فرستنده کاال قرار می

نقل در قبال  و رود حداکثر ميزان تعهدات مالی متصدی حمل ه نقليه همراه با کل بار از بين میيلکشيده شده و وس

 باشد؟ چقدر میخسارت وارده به امانت در اختيار 

 يعنی چه؟ و اختصار چه عبارتی است و چه سندی است؟ دقيقاً شرح دهيد. TIRاصطالح  -00

 ترین اهداف و فواید کنوانسيون تير چيست؟ مهم -01

 چرا؟ باشند؟ وليت محض میئنقل در چه مواردی دارای مس و متصدیان حمل تيرمطابق کنوانسيون  -04

الملل چه تاثيری داشته است، پيوستن ایران به این کنوانسيون چه تاثيری  تجارت بيننوانسيون تير در توسعه ک -05

 داشته است؟ حوزه تجارت کشور بر اقتصاد و

پذیر است شما  رج از مفاد کنوانسيون تير امکانصاحبان کاال آیا امکان تنظيم قرارداد خا نقل و و بين متصدی حمل -05

 باشيد؟ چرا؟ موافق تنظيم اینگونه قراردادها می نقل و فعال حملبه عنوان یک 

 

 ؟و مختصر توضيح دهيد مفيد بطور را زیر دریایی المللی بين نقل و حمل با مرتبط قوانين -01

 ویزبی -الهه  کنوانسيون ب(                     )هيگ(                   الهه کنوانسيون الف(

 آنتورپ – یورک کنوانسيون( د                                               هامبورگ کنوانسيون (ج

هزار تن شکر در بندر هاوانا به مقصد نهايی بندرعباس بارگيری و بارنامه دريايی توسط نمايندگی  0يک محموله  -02

ويزبی درج  –نسيون الهه گردد. در پشت بارنامه مفاد کنوا خط کشتيرانی پاسفيک اوشن در مورخه مذکور صادر می

کيلويی شده  855شده است. کاپيتان کشتی به هنگام سفر و بازبينی خن کشتی متوجه نفوذ آب به يک جامبوبگ 

ها و تعهدات مالی  کند. حداکثر ميزان مسئوليت ی مذکور را خسارت ديده اعالم می و در دفتر ثبت وقايع کشتی بسته

 باشد؟ ده به امانت در اختيار چقدر مینقل در قبال خسارت وار و متصدی حمل
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رانی منعقد نموده باشد و در  اگر برای مورد ذکر شده در سوال قبل فرستنده کاال قرارداد حملی با شرکت کشتی -00

های طرفين منطبق بر کنوانسيون هامبورگ خواهد بود در اين  متن قرارداد مذکور ذکر شده باشد که حدود مسئوليت

 باشد؟ نقل در قبال خسارت وارده به امانت در اختيار چقدر می و ات مالی متصدی حملصورت ميزان تعهد

 شود؟ یم اداره ینهاد چه نظر تحت و تاسيس یسال چه در یدريانورد یالملل بين سازمان -08

 بنويسيد؟ را یدريانورد یالملل بين سازمان اهداف ترين مهم -00

 باشد؟ یم یتشكيالت چه یدارا IMO یالملل بين سازمان -00

 دهيد؟ شرح را یدرياي نجات یالملل بين كنوانسيون -01

 ؟نمائيد تشریح را دریایی المللی بين نقل و حمل در حاکم ضوابط مجموعه از مورد سه -04

 ؟دهيد توضيح مختصر ایران در دریایی نقل و حمل قانون تدوین با ارتباط در -05

 دهيد؟ توضيح را ماده یا فصل یک انتخاب به دارد؟ ماده و فصل چند ایران دریایی قانون -15

 نمایيد؟ بيان خالصه بطور اسالمی مجازات قانون در را 1080 سال مصوب دریایی نقل و حمل با مرتبط قوانين -11

 دهيد؟ شرح را یدرياي زيست محيط از حفاظت كميته وظايف -12

 کنيد؟ تعریف را دریایی کار( کنوانسيون) نامه لهومقا -10

 کنيد؟ بيان را دریا طریق از کاال جابجایی و جهانی تجارت دالیل ینرت مهم -18

 چيست؟ کانتينر تعریف -10

 ببرید؟ نام را کاربری لحاظ به کانتينر انواع -10

 دهيد؟ توضيح را فوت 85 و فوت 25 کانتينر مشخصات -11

 ببرید؟ نام را ظاهری شکل لحاظ به کانتينر انواع -14

 ببرید؟ نام را کانتينر بدنه روی عالئم -15

 ؟کنيد بيان را تاجر/  کاال صاحب/  کارفرما نگاه از کانتينر وسيلهه ب نقل و حمل و بارگيری معایب و محاسن -45

 دموراژ چيست و چه تفاوتی با سورشارژ دارد؟ -41

 ؟روند یمبه کار محموالت چه حمل  یبرا تن است و ...... فله بر حدود یها یظرفيت حمل كشت -42

 موسومند.  ...... یروند و به كشت یكار مه ب ...... و ...... و ...... حمل یچند منظوره برا یها یكشت -40

 ؟شوند نام ببريد یحمل محموالت ويژه ساخته م یرا كه برا یحداقل سه نوع كشت -48

  ؟كنيد به اختصار تعريف را  LINER VESSELخطوط منظم يا یها یكشت -40

40- TEU است؟ یبه چه معن 

 است؟ یبه چه معن سوئزماکسو  افراماکس، پاناماکس یها نسل کانتينری یها یكشت -41

 ؟دآي یاست و به چه كار م یچه عبارت یعالمت اختصار  LASHكلمه -44
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ها به شمار  یاز كدام نسل كشت یرا داشته باشد، اين كشت یفوت 85کانتينر  هزار 10ظرفيت  یيك كشت اگر -45

 رود؟ یم

 چيست؟ شرح دهيد. DWT یمعن -55

 آيد؟ یاز كجا آمده است و به چه كار م PLIMSOLاصطالح  -51

 ها كدام است؟ یكشت یبند طبقه باالترين درجه در -52

 دارد؟ یاز لحاظ بيمه چه اهميت یكشت یبند طبقه -50

 گويند؟ یرا چه م یكل كشت یظرفيت حجم -58

 برابر چند كيلومتر است؟  یيگره دريا بيست -50

50- LOG BOOK  است؟  یدارد و شامل چه اطالعات یچه اهميت یكشت 

 شوند؟  یساخته م یها به مرور بزرگتر و با قدرت بيشتر یچرا كشت -51

 كدامند؟  يیحمل دريا یمزايا -54

  ؟عهده دارده را ب یيك الينر چه وظايف در "اداره خط"قسمت  -55

 خط كدامند؟  یترين وظايف يك نمايندگ مهم -155

151- FREIGHT CONFERENCE است؟ یبه چه معن 

 يك كنفرانس چيست؟ شرايط پذيرفته شدن در -152

 اند؟ ها چه بوده داليل به وجود آمدن كنفرانس -150

 نرخ دوگانه چيست؟ توضيح دهيد. یمعن -158

150- CARGO WAVER د؟كن یرا صادر م آن یچه كس چيست و 

 چيست؟ (DEFFERED REBATE)" تخفيف معوق"ضوابط دريافت  -150

 ؟نوع عمده بارنامه را نام ببريد دو -151

 ؟ارنامه وجود داشته باشد شرح دهيدرا كه بايد در ب یعاتشش مورد از اطال -154

 حق امضاء بارنامه را دارد؟  یچه كس -155

 آيد؟  عمله ب یچه اقدامات رعايت گردد و بايد یشرايطچه  اينكه يك بارنامه قابل معامله بشود یبرا -115

 بايد ارائه شود؟  یاينكه بتوان كاال را تحويل گرفت، چند نسخه بارنامه اصل یبرا -111

 بارنامه چيست؟ ینسخه اصل 0/0 یمعن -112

 شود، چه نام دارد؟ یيك بندر به بندر ديگر استفاده م حمل از یكه برا یا بارنامه -110

 قابل معامله بودن بارنامه چيست؟ یمعن -118
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 است؟ یآيا يك بارنامه مستقيم )صريح( نيز قابل ظهر نويس -110

يك با در دست داشتن يك  سه نسخه صادر شده است. سه شخص مختلف در فواصل مختلف هر در یا بارنامه -110

 كنند، كدام يك حق دريافت ترخيصه را دارد؟ یبارنامه مراجعه م ینسخه اصل

 منظور از اين رسيد چيست؟ است و یچه اطالعات یرسيد افسر اول حاو -111

 هدف از صدور ترخيصيه چيست؟ كاربرد و -114

 آيا ترخيصيه قابل معامله است؟  -115

بايد  یترخيصيه را صادر كند، قبالً چه اقدامات نامه را پذيرفته و بارنامه، ضمانت یخط به جا یآنكه نمايندگ یبرا -125

 ؟معمول گردد

121- INDEMNITY رود؟ یبه كار م یچه مواقع در است و یبه چه معن 

122-LETTER OF INDEMNITY   دارد؟  حمل كنندهو فرستنده  یبرا یچه مزاياي 

 نامه انتـــــــــــــكه بارنامه در دست نيست، ضم یشرايط خود در یتواند از طرف مشتر یم فورواردرآيا  -120

(LETTER OF INDEMNITY)  صادر كند؟ داليل خود را ذكر كنيد. یيا شخصي یبانك 

 به ذينفع بدهد؟  خود امضاء كند و یرا از جانب مشتر یا نامه صالح است چنين ضمانت فورواردرآيا  -128

120- OUT RUN REPORT است؟  یشامل چه اطالعات 

 چيست؟ CARGO TRACERمنظور از  -120

 ؟را شرح دهيد OVER LANDEDو  SHORT LANDED یكاال یمعنا -121

 كاال را دارد؟  یبازبين و یآيا گيرنده قبل از دريافت كاال حق بازرس -124

 چيست؟  JOINT- SURVEYمنظور از  -125

 

 دانيد؟ ونقل ریلی ایران چه می در خصوص تاریخچه حمل -105

 شود؟ هایی متصل مییران از چه مسيرهایی به چه کشورراه آهن ا -101

 ببرید؟ نام را ریلی المللی بين نقل و حمل در حاکم ضوابط مجموعه -102

 ؟و مختصر توضيح دهيد مفيد بطور را زیر ريلی المللی بين نقل و حمل با مرتبط قوانين -100

 SMGSد(                       COTIF ج(                     CIV ب(                     CIM الف(

)تور عقاب طاليی( که از مبدا بوداپست مجارستان عازم ايران بود در نزديک ايستگاه وان ترکيه  قطار مسافری -108

شود. نامبرده به همراه خود  نفر از مسافران می 1به سبب سهل انگاری لکوموتيوران از ريل خارج شده و موجب فوت 

وم شکايت نموده و درخواست غرامت بر اساس کيلوگرم توشه ثبت شده داشته است. وکيل خانوادگی آن مرح 8

 باشد؟ نقل چقدر می و بيشينه ميزان تعهدات مالی متصدی حمل ( کرده است.1550)نسخه  CIVمفاد کنوانسيون 

های قطار باری رها که از مبدا ايستگاه استانبول ترکيه به مقصد ايستگاه گمرک سهالن تبریز در  يکی از واگن -100

شود. بر اساس مندرجات بارنامه، آن  معلوم الحالی به آتش کشيده میاشخاص  توسطگاه وان حرکت بود در ايست
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حداکثر ميزان  نمايد. تن ام دی اف بوده است. صاحب کاال درخواست جبران خسارت را می 05واگن محتوی 

 باشد؟ نقل چقدر می و ها و تعهدات مالی متصدی حمل مسئوليت

وسيله شخصی خود جهت ديدار با بستگان مقيم آلمان عازم فرانکفورت شده بودند به يک خانواده ايرانی با  -100

آهن سپرده عازم تهران  هنگام بازگشت تصميم گرفتند که با قطار برگردند از اين رو وسيله نقليه خود را به شرکت راه

کند صاحب وسيله  وط میای سق شوند واگن حامل وسيله نقليه آنان در خاک ترکيه از خط خارج شده به دره می

 باشد؟ نقل چقدر می و ميزان تعهدات مالی متصدی حملبيشينه  کند. نقليه ادعای غرامت می

 

 یا کالً  نقل ممکن است در چه مواردی جزئاً  و متصدی حمل هوايیونقل  راجع به حملورشو کنوانسيون بر اساس  -101

 از مسئوليت معاف باشد؟

 ؟باشد نقل به چه طریقی می و متصدی حمل یطریقه تشخيص خطامطابق کنوانسيو ورشو  -104

 چرا؟ باشند؟ وليت محض میئنقل در چه مواردی دارای مس و متصدیان حملمطابق کنوانسيون ورشو مونترال  -105

 ؟باشد چيست؟ و ویژگی دادگاه پنجم چه میهای صالح در کنوانسيون ورشو و مونترال  تفاوت دادگاه -185

 ؟برشمارید را ايران هوایی نقل و حمل با مرتبط قوانين از مورد چهار -181

 2518 مارس 4که بامداد روز     MH به شماره پرواز شرکت هواپيمایی مالزی 111هواپيمای بوئينگ ارتباط  -182

ترک فرودگاه از خدمه از کواالالمپور به سوی پکن در حرکت بود، ساعتی پس  12مسافر و  221( با 1052 اسفند 11)

ها خبری از سرنوشت هواپيمای مذکور به دست نيامده است. يکی از  و با سپری شدن ماهبا برج مراقبت قطع شد. 

مارس  51ناپديد شدگان شخصی به نام چو چانگ بوده است اطالعات پرواز حاکی از آن است که نامبرده در مورخه 

کيلوگرم نيز به همراه خود داشته است. بر اساس  0سمت بار و کيلوگرم بار را به ق 25بليط پرواز تهيه نموده و 

اطالعات مندرج در پشت بليط، متمم مونترال کوانسيون ورشو بر روابط طرفين حاکم بوده است حال خانواده چو چانگ 

بيشينه ميزان تعهدات  .را نموده استمستند به تاريخ صدور بليط  شرکت هواپيمایی مالزیدرخواست غرامت از 

 باشد؟ نقل چقدر می و مالی متصدی حمل

يک پرواز فرضی شرکت هواپيمايی مايان از مبدا تبريز به مقصد فرودگاه دبی در نزديکی جزيره ابوموسی سقوط  -180

کند. يکی از مسافران آن پرواز، شخصی به نام ميم قاف بوده است. نامبرده يک کيف دستی محتوی يک دستگاه  می

ه هنگام سوار شدن اظهار و با مسئوليت خود به داخل هواپيما برده بود. با بررسی اطالعات پرواز لب تاپ و اسناد را ب

گردد که شرکت نامبرده در بليط صادره بر جاری بودن مفاد متمم الهه کنوانسيون ورشو بين طرفين  مشاهده می

بيشينه ميزان  .را نموده است مايان شرکت هواپيماییدرخواست غرامت از  آن مرحومحال خانواده  اشاره نموده بود.

 باشد؟ نقل چقدر می و تعهدات مالی متصدی حمل

شرکت هواپيمايی پاس مقرر بود يک محموله گل از مبدا گمرک فرودگاه امام خمينی به مقصد نهايی فرودگاه  -188

تن  4ن ناخالص محموله استانبول حمل نمايد. بر اساس اطالعات مندرج در بارنامه هوايی صادره توسط آن شرکت وز

 05بوده و مفاد متمم الهه کنوانسيون ورشو در پشت بارنامه مذکور درج شده است. به سبب نقص فنی، هواپيما با 

نشيند. صاحب کاال به هنگام تحويل محموله با پژمرده شدن کل  ساعت تاخير در فرودگاه استانبول به زمين می

جلسه شده و  حموله با حضور نمايندگان شرکت هواپيمايی صورتمحموله مواجه شده و موضوع خسارت کلی م

 باشد؟ نقل چقدر می و بيشينه ميزان تعهدات مالی متصدی حمل نمايد. صاحب کاال ادعای خسارت می

 

 نقل ترکيبی زمان و مکان پرداخت خسارت ویژه به چه نحوی است؟ و دادهای حملدر قرار -180

 ؟را بر شمرده و یکی را به اختيار توضيح دهيدترکيبی نقل  و های حمل بهجن -180
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تن از مبدا  10فوت شيشه فلوت به وزن ناخالص  25المللی آلفا جهت حمل يک کانتينر  نقل بين و شرکت حمل -181

صادر کرده است. به هنگام تحويل به کارگزار گمرکی  FBLبندر شانگهای چين به مقصد نهايی گمرک شهريار 

نقل چقدر  و شود. بيشينه ميزان تعهدات مالی متصدی حمل تن صورت جلسه می 2شکسته شدن يک پالت به وزن 

 باشد؟ می

 

  بيمه كاالسواالت 

  ؟اصطالحات زير را به اختصار تعريف كنيد -1

 حق بيمه  د(          سرمايه بيمه  ج(          گذار  بيمه شده يا بيمهب(           گر بيمه الف(

 ؟ودن كاال را به اختصار شرح دهيدچهار دليل عمده لزوم بيمه نم -2

 ؟و تفاوت آنها را شرح دهيد (GENERAL AVERAGE)و خسارت عام  (PARTICULAR AVERAGE) خسارت خاص -0

 ؟ها وجود دارد را نام ببريد نامه از شمول بيمه را كه در همه بيمه موارد استثناء -8

بد مواجه گرديده  یبا هوا یعباس ارسال شده است. در حين سفر كشتاپور به بندراز سنگ پارچهكارتن  پنچ -0

بيمه، خسارت قابل جبران  (CLAUSE)بيند. تحت كدام يك از شقوق  یاز محتويات دو كارتن كاال خسارت م یبخش

 است؟

افتد و به عنوان  یحين حمل يك صندوق به دريا م گردد. در یارسال م Bبه بندر  Aه دو صندوق ماشين آالت از نقط -0

آيد.  یخسارت برآن وارد م %25نيز آسيب ديده و حدود  یشود. صندوق دوم یاعالم م TOTAL LOSS خسارت تام

 ؟نوع پوشش بيمه تحت شقوق زير را معلوم نمائيد

 Cج( کلوز            Bب( کلوز            Aالف( کلوز 

 هستند؟مقام كاركيا كدام  در سمت كارگزار و در فورواردر یا بيمه یها تفاوت مسئوليت -1

 ؟ه مسئوليت را به اختصار شرح دهيدسه نوع بيم -4

 ؟مشمول بيمه نيستند نام ببريد را كه معموالً  یدو مورد از خطرات يا وقايع -5

 چست؟  W+SRCC یمعن -15

 شود؟ یپوشش داده م  ALL RISKاحتماالت فوق در بيمه )نامه( مخاطرات وآيا  -11

 ؟شود میهر مورد توصيه  یرا برا یا بيمه یها چه نوع پوشش يا پوششمحموالت زير  یبرا -12

 گرد از ميل یيها باندل -

 نسوز یها لوله یحاو یيها صندوق -

  ینصب كارخانه مورد قرارداد مشتر یاز ابزار و تجهيزات برا یيها جعبه -

 (اسکنر، گر چاپ، رايانه) یمبلمان و وسايل دفتر یمقدار -

 در تعيين نرخ بيمه ذيمدخل هستند؟ یچه عوامل -10
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چند و چون بيمه از  یاطالع نامبرده یواگذار شده است ول متصدی حملحمل يك محموله از طريق دريا به  -18

 د آورد؟ عمل خواهه ب ید، چه اقدامندار یيدريا

 

 بندی، تخليه و بارگيری کاال های بسته سواالت سيستم 

 ؟نماييدرا تعریف  (Loading) و بارگيری (Unloading) تخليه (Packing) بندی مفاهيم بسته -1

 های مرسوم کاال در جهان توسط سازمان ملل متحد را نام ببرید؟ بندی طبقه -2

 ؟نماييدنقل را تشریح  و بندی کاال در حمل طبقه -0

 بندی کاال را توضيح دهيد؟ موارد مهم ضرورت بسته -8

 بندی صادراتی را به طور کامل توضيح دهيد؟ بسته -0

 ؟نماييدبندی اوليه یا به عنوان ظرف اوليه کاال را تشریح  چهار مورد از شرایط عمومی بسته -0

 ؟نماييدبرده و سه مورد از آنها را توصيف   بندی اوليه( را نام به عنوان ظرف کاال )بسته ها انواع بسته -1

 مورد( 8) بندی ثانویه را بنویسيد؟ شرایط عمومی بسته -4

 ؟نماييدبندی ثانویه را نام برده و سه مورد از آنها را توصيف  انواع بسته -5

 نقل را توضيح داده و انواع آن را نام ببرید؟ و بندی برای حمل بسته -15

 مورد( 8) نقل را بنویسيد؟ و بندی برای حمل شرایط عمومی بسته -11

 بندل را توضيح دهيد؟ -12

 نقل و یکپارچه کردن کاال را تعریف کنيد؟ و واحد بار در حمل -10

 مزایای پالتایزه کردن را برشمرید؟ -18

 کانتينرهای مخصوص را نام برده و دو مورد را توضيح دهيد؟ مورد شش -10

  بندی واحدهای بار که باید رعایت گردند؟ در بسته الزم نکات -10

  ؟های چوبی را توضيح دهيد بندی به صورت صندوق نحوه بسته -11

 ؟)یونيزه( را برشمریدبندی به صورت واحدهای یک اندازه  در بسته نکته سه -14

  ؟راهه را توضيح دهيد چهار پالت -15

 نام ببرید؟خطرناک را  کاالهای بندی طبقه -25

 بندی و تخليه کاال در کانتينر را ذکر نمایيد؟ های چيدن، بسته ها و دستورالعمل توصيه رعایت اهميت -21

 ؟بيان کنيد ی هر کدام سه نکته راقبل از بارگيری کانتينر را نوشته و برا بازدید موارد -22

 شمرید؟ بندی کاالی خطرناک را بر توصيه مهم در بازدید قبل از بستهسه  -20



 [نمونه سواالت] المللی کاال نقل بين و های حمل آزمون تاسيس شرکت

 

14 |Transportation| © shafizadeh.az@gmail.com| 

 

 بندی و تحکيم کاال در کانتينر را ذکر کنيد؟ سه توصيه مهم در طراحی چيدن، بسته -28

 بندی و تحکيم کاالی خطرناک را بيان نمایيد؟ بسته در سه توصيه مهم -20

 را نام برده و یک مورد را به دلخواه توضيح دهيد؟ کانتينر جابجایی تجهيزات -20

 نقل را بيان نمایيد؟ و ها در وسایل حمل بسته ایمنی در پنج نکته مهم -21

 های مختلف مهار کاال در روی وسيله نقليه را توضيح و سه مورد برای آن ذکر نمایيد؟ شيوه -24

 

 
  های گمرکی سازمان و کنوانسيونسواالت 

 ؟را شرح دهيد یگمرک یهمکار یتشکيل هسته اوليه شورا یچگونگ -1

 ؟التور بروکسل را شرح دهيدکنمان یگير نحوه شکل -2

 کاال چگونه شکل گرفت؟ یگذارسيستم هماهنگ شده توصيف و کد -0

 ؟را شرح دهيد یگمرک یهمکار یشورا تاسيس یچگونگ -8

 ؟را شرح دهيدگمرك  جهانیماموريت و وظايف سازمان  -0

 ؟را نام ببريدگمرك  جهانیسازمان  یها اقدامات و موفقيت -0

 ؟را بنويسيدگمرك  یو ماموريت سازمان جهان بيانيه چشم انداز -1

 ؟را نام ببريدگمرك  یسازمان جهان ،یسازمان یها ارزش -4

 ؟توضيح دهيد را نام برده و مختصراً بر گمرکات  یالملل تاثيرگذار بين یها و عوامل محيط چالش -5

 ؟گمرك را نام ببريد جهانیايجاد سازمان  یمورد از نتايج کليد چهار -15

در  یرا شرح داده و بگوييد در حال حاضر چند استاندارد و به چه اشکال یالملل بين یهادايجاد استاندار یچگونگ -11

 ؟حال اجراست

 ؟را نام ببريد یالملل بين یداردهااستان یاجرا یمورد از مزايادو  -12

 ؟گمرك را شرح دهيد جهانیسازمان  یساختار تشکيالت -10

 ؟دهند را نام ببريد یگمرك گزارش م جهانیسازمان  ین خط مشکه به کميسيو یواحدهاي -18

 گمرك چيست؟ جهانیسازمان  یکميته مال یوظايف اصل -10

 ؟گمرك را نام ببريد جهانیسازمان  یاصل یها کميته -10

 ؟( بيان کنيدیهمکار یژنو، بروکسل، شوراکاال ) یبند قهطب یالتورهاکپيرامون نمان یتوضيحات -11

 شود؟ یبه عنوان مبنا استفاده م یکاال در چه موارد یبند هماهنگ شده طبقهسيستم  -14

زير مجموعه آن را نام برده و  یهاکاال چگونه شکل گرفت؟ واحد یبند کميته سيستم هماهنگ شده طبقه -15

 ؟ف هر واحد را بنويسيدوظاي
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کاال را نام برده و به اختصار  یبند در زمينه سيستم هماهنگ شده طبقه گمرك جهانیانتشارات سازمان  -25

 ؟باره هر يک بيان کنيددر یتوضيح

 ؟قواعد مبدا را ذکر کنيد یمورد از اصول و مقررات حاکم بر اجرا سه -21

 ؟قواعد هماهنگ مبدا را شرح دهيد یها یويژگ -22

 به چه صورت است؟ یساز گمرك در رابطه با هماهنگ جهانیو سازمان  جهانیتعامل متقابل سازمان تجارت  -20

 تدوين شده است؟ یچه اهداف یاجرا یتعريف ارزش بروکسل برا -28

به عهده  یيکنواخت تعريف ارزش چه وظايف یحصول اطمينان از تفسير و اجرا یکميته تعيين ارزش بروکسل برا -20

 ؟دارد

 ارزش یرا بر مبنا یکه نتوان ارزش گمرک ی، در مواردجهانینامه تعيين ارزش سازمان  بر اساس موافقت -20

 شود؟ یاستفاده م یهاي روشآن تعيين کرد از چه  یمعامالت

 چيست؟ جهانینامه تعيين ارزش سازمان تجارت  توافق یاجرا یمزايا -21

 چيست؟ جهانینامه تعيين ارزش سازمان تجارت  توافق یگمرك از اجرا جهانیسازمان  یاهداف طرح راهبرد -24

 ارزش چيست؟ نتعيي یمهم کميته فن یها سئوليتم -25

 ؟گزارش دهنده به آن را شرح دهيد ی( و واحدهات)مبارزه با تخلفا یکميته اجراي یگير شکل یچگونگ -05

 ؟گمرك را نام ببريد جهانیسازمان  یفن یوظايف و اقدامات کميته دائم -01

 ؟يون را به اختصار توضيح دهيدتشکيل دهنده کنوانس یها کنوانسيون را تعريف کرده و بخش -02

 ؟ايجاد يک کنوانسيون را شرح دهيد روند -00

 گيرد؟ یمراحل الحاق به کنوانسيون در ايران به چه شکل صورت م -08

 ؟به تصويب رسيده را نام ببريد 1505دسامبر  10که به طور همزمان در  یگمرک یالملل مهم بين یها کنوانسيون -00

 ؟را شرح دهيد یگمرک یهمکار یشورا یوظايف اصل -00

 ؟کاال را توضيح دهيد یبند التور طبقهکتصويب کنوانسيون نمان یچگونک -01

 ؟آن را توضيح دهيد یگير ون تعيين ارزش بروکسل و نحوه شکلهدف از تصويب کنوانسي -04

 ؟را فقط نام ببريدگمرك  جهانیتدوين شده توسط سازمان  یالملل بين یها کنوانسيون -05

 ؟آن را ذکر نماييد یکنوانسيون کيوتو را شرح دهيد و شرايط کنون یگير شکل یچگونگ -85

 ؟کنوانسيون کيوتو را نام ببريد یفوايد عضويت و اجرا -81

 هدف کنوانسيون کيوتو چيست؟ -82

 ؟تجديد نظر شده کيوتو را شرح دهيدعناوين فصول ضمائم کنوانسيون  -80

 ؟کيوتو را شرح دهيد یايجاد کنوانسيون بازنگر یچگونگ -88
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 ؟شده کيوتو را نام ببريد یکنوانسيون بازنگر یو کليد یشروط اصل -80

کاال را توضيح  یگذاراره سيستم هماهنگ شده توصيف و کددرب یالملل کنوانسيون بين یگير ه و زمان شکلنحو -80

 ؟دهيد

 ؟آن را شرح دهيد 11مفاد پيوست و  یوبناير یالملل ضرورت ايجاد کنوانسيون بين -81

 ؟را شرح دهيد یدر خصوص کنوانسيون نايروب یفن ینقش شورا و کميته دائم -84

 است؟ یا در چه زمينه یکنوانسيون نايروب 11ضميمه شماره  -85

به اختصار  ر کمک کنندتوانند در موارد تخلف به يکديگ یمتعاهد چگونه م یکشورها یبر اساس کنوانسيون نايروب -05

 ؟توضيح دهيد

 ؟را شرح دهيد (ATA) ايجاد سيستم ورود موقت یچگونگ -01

 ؟وسايل تعليم و تربيت را شرح دهيدقت ورود مو 1515ژوئن  4 یکنوانسيون گمرک -02

 ؟را توضيح دهيد یورود موقت وسايل علم 1504ژوئن  11 یکنوانسيون گمرک -00

 ؟بنويسيد را یجامعه تجار یبرا (ATA)سيستم ورود موقت  یعمل یمزايا -08

 ؟ايل رفاه دريانوردان را شرح دهيددرباره وس یکنوانسيون گمرک -00

مکاره چگونه تشکيل  یهادر نمايشگاه يا بازار نمايش یمربوط به تسهيالت ورود کاال برا یکنوانسيون گمرک -00

 شد؟

 چگونه شکل گرفته شده است؟ یا ن مربوط به ورود موقت لوازم حرفهکنوانسيو -01

 ؟را شرح دهيد یبند راجع به ورود موقت لوازم بسته یکنوانسيون گمرک -04

 شده است و هدف از تشکيل آن چيست؟ یگير لها چگونه شککانتينر یکنوانسيون گمرک -05

 ؟کنوانسيون استانبول را شرح دهيد یگير نحوه شکل -05

 ؟کنوانسيون استانبول را شرح دهيدمورد از اهداف و اصول دو  -01

 ؟گمرکی را توضيح دهيد یها سيون تاسيس دفتر طبع و نشر تعرفهکنوان -02

 ؟نوانسيون ژوهانسبورگ را شرح دهيدک یاستانداردها -00

 ؟ت جهانی را به اختصار توضيح دهيدسازمان تجار یگير چگونگی شکل -08

 ؟( را شرح دهيدو تجارت )گاتنامه عمومی تعرفه  موافقت یگير زمينه شکل -00

م اصل نامه عمومی تعرفه و تجارت را نام برده و به طور خالصه اصل عدم تبعيض و تعمي اصول چهارگانه موافقت -00

 ؟الوداد را شرح دهيد دولت کامله

 ؟امپينگ و ضد دامپينگ را شرح دهيدد -01

 در گات چند نوع بودند؟ یتجار یها ا و گروهه کميته -04

 ؟توضيح دهيد گات را مختصراً  یمذاکرات ادوار -05
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 ؟زمان جهانی تجارت را بيان نمایيدگات با سا یها تفاوت -15

 ؟را نام ببرید (WTO) هبمورد از دالیل توجيهی پيوستن ایران دو  -11

 ؟سازمان جهانی تجارت را نام ببریداهداف  -12

 ؟توضيح دهيد برده و مختصراً را نام اصول حاکم بر کارکرد سازمان جهانی تجارت  -10

 ؟رژیم تجارت خارجی را توضيح دهيد -18

 ؟ا شرح دهيدساختار تشکيالتی سازمان تجارت جهانی ر -10

 ؟را رسم نمایيد( WTO) الحاق به سازمان تجارت جهانی فرآيندنمودار مراحل  -10

 انجام داد؟ (WTO)الحاق ایران به  فرآيندتوان در جهت تسریع در  چه اقداماتی می -11

 ؟توضيح دهيد ده و مختصراً را نام بر( WTO) یسازمان تجارت جهان هفواید الحاق ب -14

 ؟را شرح دهيد( UNCTAD) و تجارت سازمان ملل متحد هكنفرانس توسع یگير نحوه شكل -15

 ؟رت سازمان ملل متحد را نام ببریدو تجا هكار كنفرانس توسع یها هزمين -45

 ؟راه شرح وظایف هر یك بيان كنيدهم هآنكتاد را ب یساختار تشكيالت -41

 ؟مورد از اهداف آنكتاد را بنویسيد دو -42

 ؟نيك سازمان ملل متحد را شرح دهيدهدف از تشكيل مركز تسهيل تجارت و تجارت الكترو -40

 ؟را شرح دهيد یالملل بين یاتاق بازرگان یگير نحوه شكل -48

 ؟كند یرا دنبال م یجه اهداف( ICC) یالملل بين یاتاق بازرگان -40

باشند را  یتشكيل شده و فعال م یالملل بين یدر حال حاضر در اتاق بازرگان هك یخاص یها ها و گروه كميسيون -40

 ؟نام ببرید

 ؟را توضيح دهيد یتجار هنقط یفدراسيون جهان -41

 ؟شرح دهيدایزو( را استاندارد ) یسازمان جهان یها و فعاليت یگير نحوه شكل -44

 ؟استاندارد را بيان كنيد یالملل هدف سازمان بين -45

 ؟چند صورت است؟ توضيح دهيد هارد باستاند یالملل عضو در سازمان بين ینحوه فعاليت كشورها -55

اقدامات رسيدن  کارها و هكاالها را نام برده و را یمرز یها كنترل یهماهنگ یالملل يون بينهدف از تدوین كنوانس -51

 شرح دهيد؟این اهداف را  هب
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  نامه اجرايی قانون امور گمرکی و آيينسواالت 

 ؟کنيد تعریف را زیر اصطالحات -1

 فورس/  انوانتر/  (LG.W )وزن قانونی  / (NET NET.W)وزن خالص خالص /  (NET.W)وزن خالص /  (GW)وزن با ظرف 

 اماکن/  اجمالی اظهارنامه/  کننده اظهار / هویت احراز / دریافتی اضافه / دریافتی کسر/  یورود حقوق / ماژور

 /  نشده گمرك یکاال/  گمرکی قلمرو / یتجار یکاال صاحب / یکسره حمل/  تضمين/  ترخيصيه /  ترخيص/  گمرکی

 / ارزش کاالی ورودی / ارزش کاال/  تخليه اضافه / تخليه کسر / گمرکی یانبارها / گمرکی خدمات انجام یها هزینه

 بهای سيف / بهای خريد کاال در مبدا / حق امتياز نقشه  / ارزش گمرکی )ارزش کاالی ورودی در گمرک(

 منظور از اظهار مندرج در قانون امور گمرکی چيست؟ -2

اظهار با يا روز حاظ حقوقی در مسائل گمرکی دارد؟ آروز اظهار در گمرک چه روزی است اين روز چه اهميتی از ل -0

يا تواند يکی باشد؟ آ يا میشود يکی است؟ آ به گمرک تسليم می روزی که اظهارنامه تنظيم و برای تطبيق اسناد

 همواره متفاوت است؟

شود؟ يا اظهار مستلزم مراتب بيشتری  صرف پر کردن اظهارنامه به مفهوم مندرجات ق.ا.گ اظهار کاال می آيا -8

سازد شرح دهيد )با ذکر جزييات و مواد مربوطه قانونی يا  ب که اظهار را محقق میاست؟ اگر اين طور است آن مرات

 ای( نامه آيين

 انواع ممکن اظهار کاال در ورود به کشور را از نظر طی تشريفات ورود قطعی و غير قطعی احصاء کنيد؟ -0

 ؟دهيد شرح را آن مورد چهار و. ببرید نام را کاال واردات اظهارنامه ضميمه اسناد -0

 اند؟ معاف اظهارنامه تسليم از یموارد چه گمرکی امور قانون 85 ماده اساس بر -1

 هستند؟جز در موارد ظن قوی قاچاق معاف  چه اشيايی از ارزيابی گمرکی -4

تواند نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات ترخيص کاال را تغيير دهد؟ اگر مجاز است بر حسب چه  يا گمرک ايران میآ -5

 ضرورتی؟

کارتن اظهار  45 کارتن است 155های يک بارنامه و اسناد را که  المللی آلفا تعداد بسته نقل بين و اگر شرکت حمل -15

 توان قانون قاچاق را اعمال نمود؟ نمايد آيا می

های کاالی ترانزيت خارجی، اگر در گمرک مبدا طبق بارنامه و اسناد و مانيفيست اظهارنامه تنظيم  در مورد کاميون

شود و در گمرک خروجی تعداد بيشتری بسته مشاهده شود اين تعداد بيشتر چه حکمی دارد؟ منظور از کاالی 

اد ذکر کاالی اظهار نشده در اسناد مانع از يا وجود اسنکاالی اظهار شده در ق.ا.گ چيست؟ آاظهار نشده ضمن 

تلقی قاچاق گمرکی خواهد شد يا خير؟ مثبت يا منفی استدالل شود. اگر کاالی اظهار نشده جوف يا ضمن کاالی 

يا کاالی اظهار نشده در ضمن کاالی اظهار شده از حقوق شود؟ آ ع مجاز باشد قاچاق تلقی میاظهار شده از نو

 اق محسوب است يا خير؟ در تمام موارد پاسخ مشروح، مستدل و مستند داده شود؟ورودی معاف باشد قاچ

 دهيد؟ توضيح کاال واردات فرآيند در مثال ذکر با را افزوده ارزش بر ماليات -11

 ؟دهيد شرح یاقتصاد تحول طرح در را گمرکی نظام اصالح -12

کميسيون رسيدگی به اختالفات گمرکی ارجاع نمايد؟ آيا تواند به  های اختالفات گمرکی را می چه مقامی پرونده -10

 تواند از ارجاع پرونده امر به کميسيون جلوگيری نمايد؟ مقام مزبور می

 در آن تبصره ذیل که یموارد و کرده تعریف را یورود یکاال گمرکی ارزش گمرکی، امور قانون 18 ماده طبق -18

 ؟ببرید نام را شود می افزوده پرداخت صورت
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 ها هستند؟ عناصر تشکيل دهند ارزش گمرکی کاالی ورودی عالوه بر بهای سيف آن کدام -10

ات و واردات به ترتيب چه معيارهايی مورد استناد گمرک قرار ردين ارزش کاال در گمرک در مورد صابرای تعي -10

 گيرد؟ اين معيارها را بنويسيد و مستند قانونی هر کدام را ذکر کنيد. می

ات هر کدام از چه لحاظی برای گمرک حائز اهميت است. موارد را نام برده و ردرزش گمرکی برای واردات يا صاين اتعي

 شرح دهيد

 ؟دهيد شرح مثال ذکر با را کاال یگذار ارزش یها روش با رابطه در گمرکی امور قانون 10 ماده -11

 توضيح دهيد؟گذاری کاال را تعريف و  قاعده دوم برای ارزش -14

 توضيح دهيد؟گذاری کاال را تعريف و  برای ارزش سومقاعده  -15

 ؟دهيد شرح را مبدا قواعد گمرکی، امور قانون 11 ماده با مطابق -25

حداکثر مهلت توقف کاال در اماکن گمرکی چقدر است؟ مبدا مهلت مزبور از چه تاريخی است و در چه صورتی و  -21

 به چه ميزانی قابل تمديد است؟

 ؟کنيد بيان را آن شرایط و اهداف و شرح را اختصاصی انبار -22

 توانند نرخ انبارداری کاال را تقليل يا افزايش دهند؟  کدام مراجع می -20

 پردازد؟ اداره گمرک در چه مواردی نسبت به کاالی مفقود شده يا آسيب ديده غرامت می -28

 کدام بها مالک است؟برای دريافت حق بيمه کاالهای تجاری توسط گمرک  -20

جع تحويل ای در مدت توقف در اماکن گمرکی متحمل خسارت شود در چه حالتی مر چنانچه کاالی بيمه نشده -20

 کند؟ میگيرنده خسارت را تامين 

تحويل گيرنده مکلف به پرداخت غرامت نسبت به ميزان آسيب ديدگی هستند و همچنين  که مرجع مواردی -21

شود و باالخره مستثنيات از  سيب ديدگی نسبت به حقوق ورودی و عوارض تخفيف قائل میمواردی که در اثر آ

 پرداخت غرامت و تخفيف گمرکی چيست؟ نام برده شود؟

 نمايند چيست؟ يی که ايجاد هزينه میاوظيفه گمرک در مورد نگهداری کاالی فاسد شدنی يا کااله -24

 کند؟ می عمل چگونه راستا این در تمليکی اموال فروش و یآور جمع سازمان و چيست متروکه یکاال -25

شود؟ )نحوه محاسبه به اختصار توضيح داده  از کاالهای وارده به کشور هزينه انبارداری از چه روزی دريافت می -05

 شود(

و  تواند کااليی را که برای آن اظهارنامه تسليم در چه صورتی سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی می -01

 عمليات ارزيابی آن پايان يافته و آماده ترخيص است به فروش برساند؟

آيا ذکر شماره تعرفه بر خالف مشاهدات گمرک با اسناد خالف واقع و اسناد نادرست چه تفاوتی با هم دارند  -02

دهد يا  ف به اسناد میصفت خالند ک مبدا کاال بر خالف آنچه گمرک ارزيابی می اال يا مقدار کاال با وزن کاال ياارزش ک

گر توأم با ارائه اسناد خالف واقع و اظهار خالف با نام ديگر ولی با ارائه اسناد خير؟ مجازات اظهار خالف واقع با نام دي

 نادرست در مورد کاالهای مجاز چيست؟ و اگر مجازات آنها با هم متفاوت است علت وجود تفاوت را شرح دهيد؟

 بيان فرماييد؟ العمل اداره گمرک را عکس

 هايی با حقوق گمرکی دارد وجوه اشتراک اين دو اصطالح را بنويسيد؟ سود بازرگانی چه تفاوت -00
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مده رايی قانون امور گمرکی به تفصيل آنامه اج های گمرکی در آيين تعاريف، تشريفات و مقررات اجرايی رويه -08

 را به طور خالصه بنويسيد؟های گمرکی را نام برده و تعريف هر کدام  است اين رويه

 شوند؟ )ذکر عناوين کافی است( های صادراتی و وارداتی به چند گروه تقسيم می رويه -00

 ؟نمایيد ترسيم را کاال قطعی ورود فرآيند -00

واردات موقت و واردات موقت برای پردازش را تعريف و مواردی که تحت اين عناوين برای ورود موقت پذيرفته  -01

 نام برده و به طور مختصر شرح دهيد؟شود  می

 ؟دهيد توضيح را قطعی صادرات رویه -04

اتی به نحوی که منجر به خروج غير قانونی ارز از کشور شود ردر راجع به کميت و کيفيت کاالی صادر مورد اظها -05

 شود؟ کدام يک از مقررات قانونی اعمال می

 ؟دهيد توضيح مثال ذکر با را کابوتاژ رویه -85

 قاچاق را تعريف نموده و علل و انگيزه آن را بيان نماييد؟ -81

 قاچاق گمرکی را نام ببريد؟ درموا -82

 داليل و موجبات تلقی يا عدم تلقی موارد زير به عنوان قاچاق گمرکی را مشروحاً بيان کنيد: -80

 و عوارضالف( بيرون بردن کاال از گمرک بدون تسليم اظهارنامه يا پرداخت حقوق ورودی 

 ها که اظهار شده است. های اظهار نشده ضمن ساير بسته ب( وجود بسته

 ج( اظهار کاالی ممنوع تحت عنوان کاالی مجاز ديگر

 د( وارد کردن کاال به کشور به ترتيب غيرمجاز

 .دهيد شرح را مورد 8 شوند می محسوب گمرکی قاچاق که یموارد از گمرکی، امور قانون 110 ماده با مطابق -88

توان به آنها استناد نمود نام  اسناد مثبته گمرکی را که در موارد سوءظن قاچاق میق.ا.گ   111 ماده طبق -80

 ببريد؟

 باشد؟ می اجرا حال در و پيشنهاد یجدید راهکار چه قاچاق یکاال واردات از یجلوگير یبرا -80

 (کنيد تحليل کاال یک یبرا مثال با) کند؟ می پيدا کاهش کاال قاچاق ميزان ،کاالها تعرفه کاهش با شما نظر به -81

گردد آيا تاکنون گمرک ايران چنين سيستمی را به  سيستم تعرفه ترجيحی چيست؟ و در چه مواردی اعمال می -84

 کار گرفته است يا خير؟ )در صورت مثبت بودن جواب مورد يا موارد را ذکر کنيد(

  ؟ببرید نام را باشند می یورود حقوق پرداخت از معاف که کاالهایی از مورد 4 گمرکی امور قانون 115 ماده طبق -85

 ؟دهيد توضيح را صادرات و خارجی عبور داخلی، عبور موقت، ورود قطعی، ورود با رابطه در ممنوعيت بحث -05

 است؟ استوار اصولی چه بر گمرکی کارگزار آزمون و جذب فرآيند در سنجی نياز -01

 ؟دهيد شرح را گمرکی کارگزار وظایف با رابطه در گمرکی امور قانون 125 ماده -02

 ؟کنيد تحليل کامل بطور را گمرکی امور قانون در بازبينی فرآيند -00
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 ؟دهيد توضيح را گ.ا.ق 180 ماده موضوع کاال ترخيص از پس حسابرسی فرآيند -08

ن اختالفات را نام برده و مراجعی که به اي حثاختالفات گمرکی عموماً راجع به چه مباحثی است اين مبا -00

 کنند بنويسيد؟ رسيدگی می

 ؟دهيد شرح آنها اعضاء همراه به را گمرکی اختالفات به رسيدگی کميسيون وظایف و اهداف -00

ملبغ رای و مبلغ مورد قبول مودی  نالتفاوت بي رای کميسيون رسيدگی به اختالفات گمرکی در مواردی که مابه -01

 ميليون لاير باشد از جانب کدام يک از اصحاب دعوی قابل تجديد نظر است؟ 05بيش از 

 برای کاالی تجاری با ارز مبادالتی چه اسنادی بايد به اظهارنامه حتماً ضميمه شود؟ )نام ببريد( -04

 ؟دهيد شرح را آزاد مناطق یها ویژگی و اهداف -05

نچه سازمان جهانی گمرک و يا گمرک ايران تعرفه کااليی را اصالح کند که در ماخذ حقوق ورودی موثر افتد چنا -05

کاالهای موجود در گمرک و کاالهايی که قبل از وصول نظر آن سازمان و گمرک ايران برای آنها گشايش اعتبار شده 

 است حقوق گمرکی را چه ماخذی بايد پرداخت نمايند؟

 المثنی يا رونوشت گواهی شده از اسناد وصول برای تسليم به صاحب سند مجاز است يا خير؟صدور  -01

 هايی به داشتن کارت بازرگانی نياز ندارند؟ ات چه کسانی و چه سازمانت و صادربرای مبادرات به امر واردا -02

صويب مجلس شورای اسالمی قانون مقررات صادرات و واردات که هم اکنون نيز حاکم است در چه سالی به ت -00

 رسيده است؟

 .موارد زير را مستنداً و مستدالً پاسخ دهيد -08

 شود؟ ای و يا چه زمانی مطرح می الف( مطالبات کسر دريافتی گمرک از صاحب کاال اصوالً در چه مرحله

 ب( مهلت قانونی مطالبات چه مدت است؟

 پ( مبدا مرور زمان چه روزی است؟

 يعنی چه؟ و درخواست قطع مرور زمان بايد حائز چه شرايطی باشد؟ت( قطع مرور زمان 

 ث( ابالغی قطع مرور زمان به چه صورت ممکن است؟

 گيرد يا خير؟ کند جريمه نيز تعلق می هايی که گمرک مطالبه می ج( آيا به کسر دريافتی

و واردات، قانون امور گمرکی و...(  ه مواد قانونی )قانون مقررات صادراتيک و به استناد چ لت يا گمرک کدامدو -00

 توانند ترانزيت يا ورود موقت کااليی را در حکم قانونی ممنوع نمايند؟ می

ق.ا.گ اشاره دارد به عبارت "کااليی که ترخيص قطعی نشده ...." از اين عبارت چه استنباطی داريد آيا فرق  -00

ی نشده چيست و چگونه است؟ اصوالً ترخيص چند است بين ترخيص قطعی يا مخالف آن؟ کااليی که ترخيص قطع

تواند استفاده شود؟ در کليه موارد  تواند باشد؟ اين عبارت در مورد واردات موقت می نوع است و يا چند نوع می

استدالل و استناد و تفسير عبارت مورد توجه است که به طور مشروط بايد آمده باشد. منظور از عبارت "کااليی که 

های قطعی صاحب کاال  کند و برای دريافت بدهی ی نشده ...." در جايی که کاال را گمرک توقيف میترخيص قطع

 شود؟ هايی هستند چطور قيد قطعی به آنها اطالق می های قطعی چگونه بدهی باشد چيست؟ بدهی می

فرض تغيير اين شرايط به  کند چه خواهد بود؟ با تکليف کااليی که شرايط ورود آن بعد از حمل از مبدا تغيير می -01

های مقرراتی را بيان نماييد؟ همچنين تغيير در نرخ حقوق ورودی را در موارد مفروض  حل به زيان صاحب کاال راه انفع ي

 مستند و مستدل و مشروح بيان شود()بينيد و چه تکليفی صاحب کاال و کاال خواهد داشت؟  چگونه می
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که ظرف از مظروف قابل تفکيک نباشد..." در ق.ا.گ چيست؟ به طور مشروح  مواردیمنظور از عبارت "... در  -04

دانند با ذکر  ضمن بيان چند مثال و به طور وضوح توضيح داده شود؟ چه مواقعی ظرف و مظروف را قابل تفکيک می

اصی دارند؟ آيا چند مثال بيان شود؟ ظروف عادی و معمولی چگونه ظروفی هستند و آيا در گمرک حقوق و عوارض خ

 گيرد يا خير؟ مشروحاً بيان شود؟ های گمرکی به آنها تعلق می به طور کلی حقوق ورودی و عوارض و هزينه

منظور از عبارت "اوصاف و مشخصات کامل کاال" در ق.ا.گ چيست؟ جزييات آن را با مستندات قانونی و  -05

 اف کاال را بيان کنيد؟ای شرح دهيد؟ در ضمن تفاوت بين مشخصات و اوص نامه آيين

اگر ورود کاال با اجازه وزارت صنايع باشد اجازه هم صادر کرده باشد  از کاالی مجاز در ق.ا.گ چيست؟ آيامراد  -15

شود يا خير؟ کاالهای مشمول استانداردهای اجباری چطور؟ آيا قيد مجاز فارغ از اين الزامات  کاالی مجاز تلقی می

 کنيد؟ است يا خير؟ مشروحاً بيان

کاالهايی که ورود آنها ممنوع است در صورتی که از طرف موسسات خارجی به اتباع ايرانی اهدا شود برای  -11

 ترخيص به چه مجوزی نياز دارد؟

 آيا ممکن است کااليی با تصويب هيأت وزيران ممنوع الورود اعالم شود به استناد کدام ماده قانون امور گمرکی؟ -12

 کند؟  "... رت "تحت عنوان کاالی ..." چيست؟ آيا عنوان همان نام کاال است. آيا نوع کاال را بيان میمنظور از عبا -10

 ..." آيا "عنوان کاال" با "نام کاال" تفاوتی دارد؟ مثبت يا منفی مستدالً بيان شود؟ با نام ديگر و

کمتر بودن قدر مطلق حقوق مراد از ی و عوارض آن کمتر است" ق.ا.گ اشاره دارد به کااليی که "حقوق ورود -18

رغم اظهار کاال تحت عنوان کاالی مجاز ديگر که  اگر علی يا ماخذ حقوق ورودی و عوارض. آيا ورودی و عوارض است

حقوق ورودی و عوارض آن کمتری است. در محاسبه اين حقوق به لحاظ انتخاب نرخ برابری ارز با لاير وجوه بيشتری 

 ه باشد )اشتباه در محاسبه( تخلف و يا قاچاق گمرکی محرز است يا خير؟ )استدالل نماييد(از حد مقرر پرداخت شد


