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1

معرفی

در این مستند ،چارچوبی برای تبیین ابعاد مختلف بارنامههای الکترونیکی ( )EBL1در صنعت حملونقل کشور ایران و بهویژه
در صنعت حملونقل دریایی برای سفرهای دریایی داخلی و بینالمللی ارائهشده است.
در سطح بینالمللی هنگامیکه کاالها به نقاط مختلف ارسال میشوند ،برای تایید دریافت محموله ،از بارنامه استفاده میشود.
صدور بارنامه از قراردادی بین فرستنده و حملکننده بار صحبت میکند .بارنامه سندی که مشخص میکند که بار توسط
صاحب کاال به مسئول حمل بار تحویل دادهشده است و به عبارتی نقش رسید کاال را دارد.

2

مقدمه

بارنامههای کاغذی باعث میشود طرفین درگیر مشکالت ،هزینه و ناکارآمدی باشند .درنتیجه به دلیل وجود مشکالت ناشی از
بارنامههای کاغذی و با توجه به تاثیر فناوری بر سیستمهای سنتی و خودکارسازی آنها ،به نظر میرسد که در سیستم باربری
نیز باید تغییراتی به سمتوسوی اتوماسیون صورت بگیرد .قاعدتا الکترونیکی شدن فرایندهایی همچون صدور بارنامه مزایای
زیادی برای ذینفعان بازار حمل بار ایجاد خواهد کرد.
باوجود بارنامه ،هر ادعایی که برخالف مندرجات درون آن توسط طرفین ارائه شود هیچگونه اعتباری ندارد زیرا تمام شرایط
توسط طرفین قبل از صدور بارنامه ،تایید شده است.
بهطور خالصه میتوان گفت که بارنامه:


دلیل مالکیت محسوب میشود.



سندی قابل معامله است.



باید بدون قید و شرط باشد مگر بهصورت دیگری بین طرفین توافق شده باشد.

در صدور بارنامه بر اساس ضوابط و مقررات عالوه بر صادرکنندگان آن ،فرستندگان ،گیرندگان ،و حملکنندگان بار نیز بایستی
از مقررات تبعیت کنند .برخی از این مقررات به شرح زیر است:
الف) صادرکنندگان(شرکت یا موسسه حملونقل)


تنظیم یا تکمیل مندرجات بارنامه ،بهویژه لحاظ نمودن کرایه حمل برابر قرارداد حمل



صدور بارنامه از مبدا قانونی شرکت به سایر نقاط کشور



اخذ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی و نیز صدور بارنامه جهت آنان



صدور بارنامه تحت پوشش بیمه مسئول حمل (مسئول مدنی حملکنندگان)

ب) فرستندگان


اعالم مشخصات بار و آدرس دقیق و صحیح محل بارگیری



اعالم مشخصات گیرنده کاال و آدرس دقیق و صحیح محل تخلیه



اعالم مشخصات کاال ازنظر تعداد ،وزن ،ارتفاع ،طول ،عرض ،نوع بستهبندی ،و غیره

Electronic Bill of Lading
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بارگیری بهموقع ناوگان و اعزام آن بهمنظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی

ج) گیرندگان


تخلیه بهموقع ناوگان بهمنظور جلوگیری از پرداخت حق توقف



پرداخت کرایه کل درجشده در بارنامه صادره توسط شرکت یا مؤسسه حملونقل به حملکنندگان کاال

د)حملکنندگان


نگهداری از بارنامه صادره جهت اخذ کرایه حمل در مقصد



حضور به هنگام بارگیری بار



عزیمت سریع پس از بارگیری در مبدأ برای بهموقع رساندن کاال به مقصد



حفظ و نگهداری از محموله بارگیری شده از زمان بارگیری تا زمان تخلیه



حضور به هنگام تخلیه بار در مقصد باربری

همانطور که گفته شد برای حمل بار ،صدور بارنامه الزامی است ،پس باید برای حمل بار توسط هر وسیلهای ،بارنامه خاص
خودش صادر شود .انواع بارنامهها به شرح زیر هست:


بارنامه هوایی :حمل با هواپیما



بارنامه راهآهن :حمل با قطار



بارنامه حمل با کامیون



بارنامه دریایی :حمل با کشتی



بارنامه سراسری :حمل با کامیون ،قطار ،و کشتی



بارنامه حمل مرکب فیاتا ()FIATA

در راستای این طرح به عناوین زیر پرداختهشده است:


کلمات کلیدی



صورت مساله



محورهای تاثیرگذار



راهحل پیشنهادی



ذینفعان طرح
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3

کلمات کلیدی

بارنامه :بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف شرکتهای حملونقل صادرشده و در آن مشخصات کاال ،ارسالکننده و
دریافتکننده ،تعداد و وزن کاال ،و هزینه شامل بیمه و کمیسیون در آن قید میشود.
بارنامه دریایی :2سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن ،درمقابل دریافت کاال جهت حمل صادر می گردد .این
نوع بارنامه سند مالکیت کاال به شمار رفته و قابل معامله است.
بارنامه حمل سراسر :3وقتی برای انتقال کاال از مبدأ به مقصد الزم است از حداقل دو نوع وسیله حمل استفاده شود مانندکشتی-
کامیون یا کشتی – قطار یا کامیون – هواپیما ،اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری نموده و خود او ترتیب
سایر وسایل حمل تا مقصد را می دهد .این نوع بارنامه که به بارنامه حمل سراسری معروف است ،قابل معامله و انتقال است.

بارنامه فیاتا ( 4فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های فورواردر) :اتحادیه بین المللی کارگزاران بار ،آن را به منظور
استفاده عاملین حمل و نقل مرکب تنظیم کرده است .بارنامه فیاتا می تواند به صورت بارنامه دریایی نیز صادر شود .بارنامه
فیاتا حاوی آرم سازمان فیاتا و اتاق بازرگانی بین المللی است.
بارنامه هوایی :5راهنامه یا بارنامه هوایی ،معموال در  12نسخه صادر شده که  3نسخه اصلی آن از نظر تجارتی مهم بوده و بقیه
نسخ آن برای قسمت های داخلی شرکت هواپیمائی به کار برده می شود .این نوع بارنامه باید ممهور به مهر شرکت هواپیمائی و
شامل اطالعات مربوط به تاریخ پرواز و شماره پرواز باشد .این نوع بارنامه قابل معامله نیست.
حمل و نقل کاال :حمل و نقل کاال به صورت کلی ابزاری برای جابجایی کاال ،اجناس و سایر اقالم محسوب می شود .این جابجایی
می تواند در داخل مرزهای یک کشور باشد و از استانی به استان دیگر و شهری به شهر دیگر صورت بگیرد ،همچنین می تواند در
ورای مرزها و جابجایی بین کشورها باشد.

4

صورت مساله
مشکالت بارنامههای کاغذی

4.1

بارنامه اهمیت بسیار زیادی در صنعت حمل بار دارد .اما موضوعی که وجود دارد این است که بارنامهها در طول زمان همیشه
دستخوش تغییر قرار میگرفتند و در کشور ایران هم این موضوع مستثنی نیست .در کشور ایران بارنامهها بهصورت کاغذی
صادر میشوند .سه مشکل اصلی در ارتباط با بارنامههای کاغذی وجود دارد :تأخیر ،هزینه ،و خطرات امنیتی.


تأخیر :انتقال بارنامههای کاغذی بهکندی انجام میشود درصورتیکه تحویل محموله به حملکنندگان باید بعد از
تحویل بارنامههای کاغذی صورت گیرد .در صورت نبود بارنامهها و عدم تحویل محموله ،این رویه باعث ادعای
خسارت یا هزینه شده و در صورت وجود مواد فاسدشدنی منجر به از دست رفتن کل محموله میشود.



هزینه :هزینه صدور و مدیریت بارنامههای کاغذی ،تقریبا برابر با  15درصد هزینه حملونقل است که باعث افزایش
هزینه حملونقل میشود.



خطرات امنیتی :بارنامههای کاغذی بهراحتی جعل و دزدیدهشده ،و یا گم میشوند.
2

Ocean Bill of Lading
Trough B/L
4
B.L
5
Airway Bill
3
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صنعت حمل بار در سالهای اخیر مشکالت فراوانی داشته است .نظارت عمومی و واحد اصلیترین راه برای حل این مشکالت
است .ازاینرو برای به وجود آوردن بستری برای نظارت و کنترل ،بارنامه الکترونیکی یکی از راههای آن است.

موضوع
متاثر اصلی

توضیحات
صنعت حملونقل (بهویژه حملونقل دریایی)
 -کیفیت خدمات ارایه شده :بهبود شاخصهای کیفی خدمات ارایه شده

تاثیرها

 کسبوکار :بهبود در کسبوکار ناشی از بهبود در وضعیت خدمات ارایه شده شبکه سازمان و صنعت :بهبود عملکرد سازمان و مناطق مرتبط صنعت حملونقل -مشتریان :افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات

بارنامههای الکترونیکی

4.2

بارنامههای الکترونیکی بهعنوان جایگزین بارنامه کاغذی ،درواقع سندی الکترونیکی است که در هنگام تحویل بار مشخص
توسط حملکننده برای حمل باری از مبدأ به مقصد ،توسط شرکتهای حملونقل صادر میشود .قوانین و مقرراتی که در مورد
بارنامههای کاغذی وجود داشته است ،برای بارنامههای الکترونیکی نیز صدق میکند .بهطورکلی ،مزایای استفاده از بارنامههای
الکترونیکی بهصورت زیر است:


شفاف شدن بازار حمل بار :یکی از مشکالت فعلی سیستم حمل بار کشور ،شفافیت نسبتا پایین در مبالغ ردوبدل
شده است .با الکترونیکی شدن صدور بارنامه ،مبالغی که در این سیستم جابجا میشوند شفاف خواهد شد.



کنترل راحت سیستمهای نظارتی بر فرایند حمل بار :با صدور بارنامه به شیوه الکترونیکی یک کد رهگیری
برای هر بار صادر میشود .از این کد برای رهگیری بار توسط سازمانهای نظارتی استفاده خواهد شد .این امر
پیگیری بار توسط صاحب بار را نیز ممکن میسازد.



صدور سریعتر و راحتتر بارنامه :با الکترونیکی شدن سیستم صدور بارنامه ،صرفهجویی قابلتوجهی در وقت و
هزینه ذینفعان انجام میشود .درواقع صدور بارنامههای الکترونیکی باعث حذف ترددهای غیرضروری و مسافتهای
طوالنی برای اخذ بارنامه میشود.

4.2.1

نمونهای از مزایای پیادهسازی بارنامه الکترونیکی

یک نمونه از پیادهسازی بارنامه الکترونیکی صنعت حملونقل جادهای است .در ایران بارنامهها بهصورت الکترونیکی برای
حملونقل جادهای صادر میشوند .مزایای این بارنامهها بهصورت زیر است:
جلوگیری از ضرر و زیان رانندگان :رانندگانی که بدون اخذ بارنامه الکترونیکی مبادرت به حمل کاال میکنند در بسیاری از
موارد به دلیل نداشتن بیمه ،موجب ضرر و زیان جبرانناپذیر برای خود و صاحب بار میشوند و یا حتی در موارد زیادی به دام
باندهای قاچاق کاال و مواد مخدر گرفتار میشوند .از سوی دیگر ،نگرفتن بارنامه الکترونیکی و عدم رعایت اصول آن عالوه بر
تضییع حقوق دولت بهمنظور ایمنسازی جادهها ،عرص ه را برای رانندگانی که حقوق ملت و دولت را رعایت میکنند ،تنگ
میکند؛ تا جایی که این مساله باعث گلهمندی بسیاری از رانندگان شده است.
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رعایت عدالت جادهای  :عدالت جادهای به این معنی است که تمام استفادهکنندگان از یک جاده باید سهم استفاده خود را
متناسب با استهالکی که در جادهها ایجاد میکنند ،پرداخت کنند .عدالت جادهای از سوی دیگر مانع حمل اضافهبارهایی
میشود که برای سالمت جادهها آسیبرسان هستند .عدالت جادهای بسیار حائز اهمیت است چراکه هیچ عاملی مانند اضافه
تناژ یا همان حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسایل نقلیه راهها را تخریب نمیکند .در صورت عدم اخذ بارنامه الکترونیکی،
عدالت جادهای هم محقق نخواهد شد و عدهای از طریق حمل بار بدون بارنامه و حمل اضافهبار ،بیشترین نقش را در تخریب
جادهها ایفا می کنند .این در حالی است که این عده سهم متناسب خود از میزان استهالکی که در جادهها ایجاد میکنند را
پرداخت نمیکنند .همچنین از دیگر فواید اخذ بارنامه میتوان به هدفمندسازی عوارض استفاده از جادههای کشور اشاره کرد
چراکه همواره بخشی از هزینههای ایمنسازی جادهها را از محل عوارض بارنامه تامین میشود.
اطمینان خاطر صاحبان بار :حمل بار بدون اخذ بارنامه الکترونیکی همواره برای صاحبان بار و بازرگانان ریسک آفرین و
دردسرساز است ،زیرا بارنامه بهنوعی سند مالکیت کاال محسوب می شود و در آن فرستنده ،کاالیی را به متصدی حمل تسلیم
کرده است .بدین ترتیب اگر متصدی حمل ادعای خالفی مبنی بر مالکیت کاال داشته باشد پذیرفتنی نیست و صدور بارنامه
اساسا از بروز چنین حالتی جلوگیری میکند.
بهبود کیفیت حمل بار  :اخذ بارنامه الکترونیکی موجب آن می شود که عموم مردم نسبت به دارا بودن بیمه و رعایت ایمنی
از جانب ناوگان ،خاطرجمع شوند .عدم رعایت اصول ایمنی و ند اشتن بیمه ،دو عاملی است که تاکنون بسیاری از رانندگان
کامیون ،صاحبان بار و حتی عموم مردم را متضرر کرده است.
کاهش تلفات جادهای  :کارت سالمت راننده و معاینه فنی ناوگان ازجمله مواردی به حساب میآید که برای صدور بارنامه
الکترونیکی الزم است بنابراین ارائه بارنا مه گواهی بر تایید سالمت راننده و ناوگان است .کهولت سن ،ضعف بینایی رانندگان و
نقص فنی خودروهای سنگین همواره یکی از مهمترین دالیل تصادفات رانندگی در جادهها بوده و این مساله لزوم اخذ بارنامه
الکترونیکی را بیشازپیش آشکار میکند.
کاهش قاچاق کاال و حمایت از تولیدکننده داخلی  :وجود بارنامه الکترونیکی به نیروهای انتظامی اجازه میدهد بهطور
جدی تری به کنترل بارنامه بپردازد و از این طریق گامی محکم برای مقابله با قاچاق و واردات غیرقانونی برداشته
میشود .درصورتیکه فعاالن اقتصادی که فعالیت سالم دارند به اخذ بارنامه مقید باشند ،تشخیص سره از ناسره برای نیروی
انتظامی هم راحتتر میشود و بدین ترتیب میتوان با پدیده قاچاق مبارزه جدیتری کرد .به عقیده اکثر صاحبنظران بسیاری
از فرآوردههای سالمتمحور که از طریق غیرقانونی وارد کشور شده و حمل میشود ،به دلیل شرایط غیراستاندارد حمل و
نگهداری فاسد شده و در صورت مصرف اثر سوء دارد .این در حالی است سازمان غذا و دارو و یا دامپزشکی برای برخی از
کاالهای حساس ،کنترلهای سالمتمحوری در نظر میگیرد که تنها در صورت اخذ بارنامه الکترونیکی میشود از وجود آنها
اطمینان یافت.
امکان رصد بار برای صاحب کاال  :صاحب کاال از طریق اخذ بارنامه این امکان را خواهد داشت که ناوگان حامل بار را از ابتدا
تا انتهای مسیر رصد کند و از سالمت محموله خود اطمینان پیدا کند .هرچند در سالهای اخیر توسعه الکترونیکی شدن
صدور بارنامه ،امکان نظارت مناسب از عوامل ذیربط را فراهم آورده است اما همواره افرادی وجود داشتهاند که با عدم اخذ
بارنامه ،مانع تحقق اهداف مدنظر شدهاند.
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5

محورهای تاثیرگذار

مزایای پیادهسازی بارنامه الکترونیکی در سطوح بینالمللی و داخلی در چندالیه قابلطرح است.


الیه کیفیت:



الیه کسبوکار:



الیه شبکه سازمان:



الیه مشتریان:

-الیه اول:بهبود کیفیت خدمات ارایه شده

الیه دوم :بهبود وضعیت کسب و کار و قابلیت-الیه سوم :بهبود عملکرد سازمان و مناطق مرتبط صنعت حمل و نقل

الیه چهارم :بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان5.1

الیه اول :کیفیت

تخلیه و بارگیری محمولهها در بندرگاهها فقط با ارائه بارنامهها صورت میگیرد .زمان صدور بارنامههای الکترونیکی بسیار کمتر
از بارنامههای کاغذی است .این امر باعث میشود که محمولهها ی فاسدشدنی زمان سفر و انبارداری کمتری داشته و متضرر
نشوند .از سوی دیگر دولتها تعامالت را راحتتر کنترل کرده و شفافسازی بیشتری نسبت به مبالغ تعامالت وجود خواهد
داشت .صاحبان کاال نیز میتوانند ،موقعیتهای مکانی محمولههای خود را رصد کرده و استرس آنها کاهش یابد .مزایای کلی
استفاده از بارنامههای الکترونیکی در این الیه که باعث بهبود کیفیت عملکرد و رضایت مشتریان خواهد شد بهصورت زیر
خالصه میشود.

موضوع
هدف

تاثیرها

توضیحات
بهبود شاخصهای کیفی خدمات ارایه شده.
-

کاهش زمان صدور بارنامههای الکترونیکی

-

کاهش زمان سفر و انبارداری

-

رصد موقعیتهای مکانی محموله

-

شفاف شدن خدمات ارایه شده

-

کاهش سازمان پنهان ناشی از مشکالت بارنامههای کاغذی

8

طرح بررسی بارنامه های الکترونیکی در صنعت حمل و نقل ()Vision

5.2

الیه دوم :وضعیت کسبوکار

هزینه بارنامههای کاغذی معموال  15درصد هزینه انتقال کاالها است .هزینه صدور بارنامهها بهصورت الکترونیکی بسیار کمتر
از بارنامههای کاغذی است که باعث کاهش هزینه حملونقل میشود .عالوه بر آن ،زمان صدور بارنامههای الکترونیکی بسیار
کمتر از بارنامههای کاغذی است درنتیجه کشتیها در بندرگاهها زمان کمتری را برای تخلیه ،بارگیری ،و انبارداری صرف
میکنند .پس تعداد کشتیهای بیشتری در یکزمان ثابت میتوانند از خدمات بندرگاهها استفاده کنند و فرصتهای کمتری
برای آن بندرگاهها نیز از دست میرود .این موارد باعث افزایش بهرهوری اقتصادی در یک کشور و بین کشورهای مختلفی
میشود که با یکدیگر تعامالت تجاری و دریایی دارند.
موضوع

5.3

توضیحات

هدف

بهبود کسبوکار و افزایش درآمد شرکتهای حملونقل

تاثیرها

 کاهش هزینه بارنامه کاغذی افزایش بهرهوری اقتصادی کاهش زمان انبارداری و جلوگیری از خراب بارهای قابل فاسدشدن به دلیل طوالنی بودن فرآیند صدوربارنامه کاغذی

الیه سوم :بهبود عملکرد سازمان و مناطق مرتبط صنعت حملونقل

در تعامالت بینالمللی ،اگر کشورهای مختلف زیرساخت صدور بارنامههای الکترونیکی را داشته باشند با توجه به کاهش
هزینهها  ،انبارداری ،و تقلب مبادالت بیشتری خواهند داشت .اگر کشورها را بهصورت یک شبکه در نظر بگیریم با تحلیل این
شبکه میتوان تعیین کرد که کدام کشورها قابلیت تعامالت بیشتر باهم را دارند .درواقع برخی بندرگاهها به دلیل تاخیر در
صدور و دریافت گذرنامههای کاغذی و افزایش سربار انبارداری ،از پذیرش برخی محمولهها سرباز زده و هزینههایی را از دست
میدهند که با تسریع در ترخیص محمولههایشان و پذیرش محمولههای جدید سود بیشتری عایدشان میشود.
موضوع
هدف
تاثیرها
5.4

توضیحات
بهبود عملکرد سازمان و مناطق مرتبط صنعت حملونقل
-

امکان قابلیت برنامهریزی برای مناطق مختلف برای انبارداری و بارگیری

الیه چهارم :بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان

در تعامالت تجاری ،برخی کشورها ازنظر جغرافیایی و اقتصادی برای تبادل کاالها بهتر هستند .صدور بارنامههای الکترونیکی
باعث افزایش اعتماد بین کشورها شده و با کاهش هزینهها و زمان ،پیشزمینههای افزایش تعامالت را فراهم میکند .همچنین
به دلیل ایجاد شفافیت در نوع بارهای جابجا شده میتوان مشتریان ویژه را شناسایی کرده و خدمات ویژهای به آنها ارایه داد.
موضوع
هدف

توضیحات
بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان
-

تاثیرها

-

شناسایی مشتریان ویژه و تحلیل نیازهای آنها جهت بهبود کیفیت خدمات پایه و ارائه خدمات
جدید جهت افزایش رضایتمندی
رفتارشناسی مشتریان
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6
6.1

راهحل پیشنهادی
اجرای طرح :نیازمندیها ،موانع ،و مشکالت

برای پیادهسازی صدور بارنامه الکترونیکی نیاز به یک پلتفرم تبادل داده الکترونیکی است که همه اعضا آن را پذیرفته ،ثبتنام
کرده ،و تابع قوانین و مقررات آن باشند .در این پلتفرم نیاز به سیستمهای آنالین پشتیبان ،شامل محصوالت ضدویروس ،کد
مخرب ،و سیستم مانیتورینگ دسترسی تشخیص حمالت ،و دسترسی غیرمجاز است .از مهمترین مشکالت مربوط به
بارنامههای الکترونیکی ،مساله انتقال آنها است .اگر این بارنامهها با پست الکترونیکی منتقل شوند امکان انتقال آنها به افراد
دیگر وجود دارد .بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که دسترسی افراد غیر مرتبط به آنها امکانپذیر نباشد .راهحل این امر،
استفاده از روشهای رمزنگاری مانند رمزنگاری متقارن و امضای دیجیتال است.
بهعنوان نمونه اتحادیه اروپا با همکاری ذینفعان صنعت حملونقل کاال و در راستای بهبود حملونقل چندوجهی اقدام به ایجاد
یک پلتفرم تبادل داده الکترونیکی با عنوان  E-freightنموده است که بر اساس  EU Transport Policyایجادشده و از
استانداردهای  GS1استفاده میکند .همچنین در آسیا ،دولت هندوستان پروژهای در سال  2018با عنوان e-way bill

راهاندازی نموده است.
6.2

مقررات کمیته دریایی بینالمللی

در این راستا ،باید قوانینی برای صدور بارنامههای الکترونیکی وجود داشته باشد .مقررات "بولرو"" ،سی.ام.آی ،".و "آنیسترال"،
سه تالش قابلتوجه در عرصه بینالمللی دراینباره بوده است که کوشیدهاند سه کارکرد بارنامه کاغذی اعم از "تلقی بارنامه
بهعنوان دلیل قرارداد حمل"" ،رسید دریافت کاالها" ،و "سند مالکیت" را در فضای الکترونیکی نیز برای بارنامه الکترونیکی
محقق سازند.
بهرغم تحقق دو کارکرد "دلیل قرارداد حمل" و "رسید کاالها" در جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی درباره
کارکرد مالکیت ،اما این اعتقاد وجود دارد که تلقی بارنامه بهعنوان سند مالکیت باید بهعنوان رویه تجاری بازرگانی بینالمللی
به رسمیت شناخته شود.
بهعنوان نمونه مقررات سی.ام.آی .در ارتباط با سند مالکیت در ادامه آورده شده است .در سیستم سی.ام.آی .متعاقب دریافت
کاالها از متصدی حمل  ،حامل مطابق عرف مبادالت الکترونیکی دادهها ،یک پیام به آدرس الکترونیکی حملکننده خواهد
فرستاد که شامل نام حملکننده ،توصیف کاالها ،تاریخ و مکان دریافت کاالها و کلید خصوصی استفادهشده در مبادالت
پسازآن است .هنگامیکه متصدی حمل ،به انتقال حق کنترل کاالها تصمیم میگیرد ،او باید به حامل ،از چنین قصدی اطالع
بدهد و حملکننده با نام آدرس الکترونیکی از دارنده جدید ،درجایی که بعدا حامل ،اطالعات و انتقال قراردادی الزم به دارنده
جدید را تا یید خواهد کرد ،تدارک ببیند .یک کلید رمز جدید نسبت بـه این دارنده جدید و نیز تأیید قبول او نسبت به حامل
صادر میشود ؛ هرچند عنوان شده است که قواعد سی.ام.آی .مسئولیت بسیاری برای حامل قرار داده ،روش مـوثری بـرای
انتقال حق در کاالها بهوسیله دادههای الکترونیکی فراهم کرده است .چگونگی عملکرد قواعد سی.ام.آی .مبین آن است که
ویژگی قابلیت انتقال در این قواعد ،درباره بارنامه الکترونیکی نیز قابل تحقق است .باوجوداین ،همانگونه که عنوان شد ،عرف
تجاری نقش قابلتوجه ای در عملکرد انتقال مالکیت اسناد دارد و این مقوله که آیا روش مذکور (سی.ام.آی ).توانسته است در
عرف تجاری چنین مقبولیتی دریابد یا خیر ،احتیاج بهدقت در عرفهای تجاری مرتبط با قواعد سی.ام.آی .درباره بارنامه
الکترونیکی دارد .گفتنی است ایـن مقـررات ،عنـوان میدارد :درجایی کـه انتقال کلید خصوصی صورت میگیرد ،آثار مشابهی
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همانند انتقال حقـوق در بارنامـه سـنتی محقـق خواهد شد .این حکم ،بهنوبه خود متضمن این مفهوم است کـه بارنامه
الکترونیکی تحت مقررات سی.ام.آی .قادر به تحقق عملکرد بارنامه الکترونیکی بهعنوان سند مالکیت است.
6.3

آینده  :تکنولوژی زنجیره بلوکی

از آنجایی که بارنامههای الکترونیکی باید یک سند منحصربهفرد باشند و تکنولوژی زنجیره بلوکی نیز تضمینکننده یکتا بودن
است ،میتوان از این تکنولوژی برای بارنامهها استفاده کرد.
ٔ
درزمینه
بهعنوان نمونه ،شرکت حقوقی  Reed Smithدر تحلیل خود ،بزرگترین فرصتهای پیش روی صنعت کشتیرانی
استفاده از زنجیره بلوکی را در دیجیتالی کردن زنجیره تأمین و همچنین الکترونیکی شدن صدور بارنامه ،بیمه دریایی و
قراردادهای هوشمند میداند .این شرکت ،چالشها و فرصتهای استفاده از زنجیره بلوکی در صنعت حملونقل دریایی را
بررسی کرده است .در بخش فرصت ها ،استفاده از زنجیره بلوکی در زنجیره تأمینی که همه طرفین میتوانند اطالعات را با
امنیت کامل و بالفاصله بارگذاری کنند و به اشتراک بگذارند ،میتواند هزینهها را به ازای هر کانتینر  300دالر کاهش دهد،
همچنین ریسک کالهبرداری و از بین رفتن اطالعات را نیز کم میکند.

در یک محیط مشابه بارنامههای الکترونیکی روی زنجیره بلوکی میتواند مسائل مربوط به تمایزات قانونی بین مدارک
الکترونیکی و کاغذی را کاهش دهد .در بررسیهای این شرکت اعالمشده است که این فناوری تضمین میکند که هر
صورتحساب الکترونیکی واحد باشد و همواره واحد باقی بماند .این موضوع اطمینان میدهد که تنها دارنده صورتحساب
الکترونیکی می تواند در خصوص محموالت مدعی باشد .ایجاد صورتحساب الکترونیکی در زنجیره بلوکی تنها یک صورتحساب
الکترونیکی صرف نیست و بیشتر تحت عنوان یک مدرک به کار میآید.
همچنین نوآوری زنجیره بلوکی در بخش «سررسید بلندمدت» است و زنجیره بلوکی جدید که بر اساس طرحی از شرکتهای
 ،AP Moller-Maersk ،EYماکروسافت و  Guardtimeایجاد میشود ،میتواند حوزه بیمه دریایی را متحول کند .بیمه
دریایی از گذشته صنعتی پرزحمت و پر از کاغذبازی بوده است .پیشبینی میشود که این طرح جدید بتواند بهطور چشمگیری
حجم کاغذبازی ،تأخیرها و اختالفات را در بازار بیمه دریایی به ارزش  30میلیارد دالر کاهش دهد .همچنین این امر منجر به
صدور و وصول سریعتر ،وضوح بیشتر تاریخچه دعاوی ،مدیریت دقیقتر ارائه اسناد و انطباق بیشتر بیمهنامهها خواهد شد.
زن جیره بلوکی همچنین انعقاد قراردادهای هوشمند را ممکن میسازد و درصورتیکه شرایطی پیش بیاید که پرداختها به
تعویق بیافتد ،مفاد قراردادها بهطور خودکار قابلاجرا خواهند بود .عالوه بر مواردی که در باال اشاره شد ،چالشهایی نیز
درزمینه استفاده از زنجیره بلوکی در صنعت کشتیرانی وجود دارد؛ مبادالت پیچیده کماکان به قضاوت انسانی نیاز خواهد
ٔ
داشت .درحالیکه فناوری بهطور روزافزون پیچیدهتر میشود ،بهاحتمالزیاد جایگزینی برای قوه تشخیص انسانی وجود نخواهد
داشت .برای اینکه زنجیره بلوکی بهدرستی موثر واقع شود ،باید در میان همه اعضای درگیر در زنجیره تأمین بهطور گسترده
مورداستفاده قرار گیرد .همانطور که وابستگی کشتیرانی به  GPSمیتواند این صنعت را درخطر هجوم هکرها قرار دهد ،در
مورد زنجیره بلوکی نیز چنین خطری وجود دارد .یک زنجیره دقیقاً به اندازه ضعیفترین جزء خود قوی است و برای فناوری
زنجیره بلوکی ضعیفترین ارتباط احتماال درجایی برقرار میشود که دنیای دیجیتال با دنیای فیزیکی تالقی میکند.
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7

ذینفعان

در ادامه به نهادهایی که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم از منافع ایجاد بارنامه الکترونیکی اشاره میشود.
ردیف

ذینفع

صنعت
حملونقل

ذینفعان

مشتریان

منافع
-

افزایش درآمد
کاهش هزینه بارنامه کاغذی
افزایش رضایتمندی مشتریان
کاهش سازمان پنهان و مغایرتها
بهبود عملکردی شرکت
مدیریت ریسک

-

کاهش هزینه انبارداری
گرفتن پاسخ مناسب در کوتاهترین زمان و کاهش زمان معطلی
رصد بار بهصورت لحظهای

-

ایجاد خدمات ویژه و استفاده از خدمات بهتر برای مشتریان ویژه و وفادار
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