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چكیده
اين تحقیق به دنبال پاسخگويی به اين سؤال میباشد که شرکت هاي حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کشورمان در زمینه اسناد تجااري
مورد نیاز حمل و نقل چه میزان آشنايی دارند؟ .با توجه به اين سوال ،تحقیاق حاضار داراي ماهیات کااربردي و از لحااو رود ،در زماره
تحقیقات توصیفی-پیمايشی است .پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق ،پرسشنامهاي از  3سؤال عمومی و  11ساؤال تخصصای ج ات
پاسخگويی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است .روايی محتوايی پرسشنامه توسط  7نفر از کارشناسان فرود و اسنادي شرکتهاي
کشتیرانی و پايايی پرسشنامه توسط آزمون کرونباخ ( )1/88مورد تايید قرار گرفت .در اين تحقیق از نظرات  111نفر از کارشناسان فرود
و اسنادي شرکت هاي کشتیرانی در قالب پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرينوف مشخص شد کاه
دادهها پارامتريک هستند و از بین آزمونهاي پارامتريکی ،آزمون  Tتک نمونه اي ج ت تجزيه و تحلیل سواالت پرسشنامه بکار گرفته شد.
يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد که اين شرکت ها با  6سند از  11سند تجاري مورد نیاز آشنايی دارند .براي آشانايی کامال باا اساناد
برگزري کارگاه هاي آموزشی براي افراد مرتبط با اسناد پیشن اد می شود.
واژگان کلیدی  :شرکت های کشتیرانی ،اسناد تجاری ،حمل و نقل

تاريخ دريافت مقاله 97/12/17 :
تاريخ پذيرد مقاله 97/18/15 :
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اسناد تجاري کاالهاي خطرناک و غیر خطرناک از تماامی
جوانب مخصوصااً از بعاد آشانايی کارشناساان فارود و
اسنادي شرکتهاي حمل و نقل با آنان بررسی میشود.
هدف اصلی اين تحقیق ،شناسايی و توضیح اسناد تجااري
مااورد نیاااز بااراي حماال و نقاال کاالهاااي خطرناااک و
غیرخطرناااک اساات .هم نااین آشاانا سااازي و افاازايش
افالعااات تجااار و بازرگانااان بااا اسااناد تجاااري کاالهاااي
خطرناک و غیر خطرناک در حمل و نقل و نقاد و بررسای
در اسناد تجااري کاالهااي خطرنااک و غیار خطرنااک در
حمل و نقل و ارائه پیشن اداتی براي ارائاه راهکارهاايی در
مورد ارتقاء سطح قوانین از اهداف فرعی اين تحقیق مای-
باشند.

 - 1مقدمه
ساااالنه چنااد صااد میلیااارد دالر کاااال در ج ااان مبادلااه
میشود تا نیازمنديهاي گوناگون ساکنان نقاا مختلا
ج ان تامین شود .رشد چشمگیر حجم مباادالت تجااري
در قرن اخیر ،هر چند متاارر از افازايش ماازاد تولیاد در
برخای کشااورها و نیااز گسااترد فعالیااتهاااي بازاريااابی
بینالمللی است ،امادر عین حال نمایتاوان سا م عماده
سیستم حمل و نقل ج ان را در زمینهسازي براي افزايش
حجم مبادالت تجاري ناديده گرفت .ايان در حاالی اسات
که در حمل و نقل بینالمللی قوانین مشترکی وجود دارد
که کشورها در بعضی از ماوارد بصاورت عاام و در بعضای
موارد بصورت خاص میبايست آن را رعايات نمايناد کاه
بالغ بر  61کنوانسیون موافقتنامه و پروتکل میباشد [.]1
در قلمرو حقوق تجارت ،اسناد تجاري متعددي بین تجاار
رد و بدل میگردد .از آنجا که تعري و تعیاین مصااديق
اسناد تجاري در قانون تجارت مصوب  1311که عمدتاً از
قانون تجارت  1817فرانسه ال ام گرفته اسات ،مشاخص
نشده است ،بعضی از استادان حقوق تجارت در ج ت پار
کردن اين خال قانونی ،از اسناد تجاري عام و خاص سخن
گفتااه و بیااان داشااتهانااد اسااناد تجاااري داراي مف ااوم
دوگانهاي است؛ به معنی اعم کلمه اسنادي اسات کاه در
امر تجارت بین بازرگانان و غیر بازرگانان به کار رفته و هر
يک بنا به شکل و وضع خود آرار و خصوصیاتی را با توجه
بااه مقااررات قااانونی ارايااه م ایدهنااد؛ اسااکناه ،س ا ام
شرکتها ،اوراق قرضه ،انواع بارنامههاا ،ضامانتناماههااي
بانکی ،قبوض انبار و غیره ،اسناد تجاري تلقی میشاوند و
به معنی اخص به اسنادي گفته میشود کاه قابال نقال و
انتقال بوده و متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقاد باه
رؤيت يا به سررسید کوتاه مدت است کاه باه جااي پاول
وسیله پرداخات قارار گرفتاه و از امتیاازات وياهه قاانونی
تبعیت میکند [.]2
اسناد تجاري در معناي عام خود ،عالوه بر اساناد تجااري
در معناي خاص ،شامل کلیه اسنادي نیز میشوند کاه در
مراودات بازرگانی داخلی و بینالمللی م متارين نقاش را
ايفاء میکنند .اين اسناد شامل برات ،سفته ،چاک ،قاب
انباار عماومی ،ساند در وجاه حامال ،اوراق سا ام ،اوراق
قرضه ،بارنامه ،اساناد صاادره از فارف ساازمان فیاتاا ياا
فورواردها (عامالن حمل و نقل) و اسناد اعتبااري و غیاره
هستند [ .]3در اين تحقیق سعی شده است تا حد امکان

 1-1انواع روشهای حمل و نقلی
معمولترين شیوههاي حمل و نقل بار عبارتناد از حمال و
نقل دريايی ،حمل و نقل زمینی شامل جادهاي ،راهآهان و
خطو لوله و حمل و نقل هوايی و يک شیوه ترکیبای ياا
چندوج ی که حداقل باا دو ياا بایش از دو شایوه فاوق و
تحت شرايط خاص ديگر امروزه خیلی عمومیات دارد .بناا
به شرايط اقتصادي و وجود ظرفیتهااي عملیااتی ،امکاان
حمل و نقل کاالهااي مختلا باه رود آبای (اساتفاده از
کشتی و دوباه) ،رود جاادهاي (اساتفاده از کاامیونهاا)،
رود حمل و نقل ريلای (اساتفاده از قطاار) ،رود هاوايی
(استفاده از هواپیما) و رود لولاهاي (حمال ماايع ياا فلاه
جامد به صورت روان) وجود دارد .هار ياک از ايانرودهاا
داراي ويهگی هاي منحصر به فردي هستند که آنهاا را در
فرايند حمل از ديگر رودها ممتاز میسازد .عملیترين راه
حمل کاال ،بهکارگیري رودهاي مختل حمال و نقال در
فراينااد جابجااايی کاااال در تجااارت درون ساارزمینی يااا
بینالمللی است [.]8
 2-1شرکتهای حمل و نقل بین المللی کاال و وظایف
آنان
حمل و نقل بینالمللای کااال عباارت اسات از جابجاايی و
حمل کاال از نقطهاي در داخل يک کشاور باه نقطاهاي در
داخل کشور ديگر با رعايت قوانین و مقررات حاکم بار آن.
شاارکت حماال و نقاال بااینالمللاای عبااارت اساات از يااک
شخصیت حقوقی که به منظاور تصادي عملیاات حمال و
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نیز بايد ضمیمه اسناد و توسط ارساال کنناده ت یاه شاود
[.]7
کلیه افراد مسبول بستهبندي و بارگیري کاالهاي خطرناک
در واحدهاي حمل و نقل بايد اسناد امضا شدهاي مبنی بار
اين که کاالهاي مورد نظر با رعايت قوانین و مفاد مربوفاه
بستهبندي و بارگیري شده است ،داشته باشند .در صورتی
که وجود داليل موجاه مبنای بار ايان کاه بساتهبنادي و
بارگیري کاالهاي خطرناک در واحدهاي بارگیري براسااه
قوانین و مقررات مربوفه صورت نگرفته اسات ،در صاورت
عدم ارائه مدارک و اسناد مذکور ،تخلیه و بارگیري کااالي
مااذکور ممنااوع اساات .کلیااه کشااتیهااايی کااه کاالهاااي
خطرناک حمل میکنند بايد ف رستی از کاالهاي خطرناک
خااود را باار اساااه کااد کاااالي خطرناااک داشااته باشااند.
هم نین محل کاالي خطرناک نیز بايد در لیسات ماذکور
قید شده باشد ،میتوان بجاي اين ف رسات از ياک نقشاه
بارچینی که و در آن کاله هر يک از کاالهاي خطرناک و
محل نگ داري آنها در کشتی ذکر شاده اسات ،اساتفاده
نمود .يک کپی از اسناد مذکور بايد قبل از تارک بنادر باه
شخص يا مقام تعیین شده از فرف مسابولین بنادر ارائاه
گردد [.]8

نقل بینالمللی کاال شامل فعالیتهاي فورواردري ،کرياري
و يا تواماً تشکیل خواهد شد [.]5
فعالیت فورواردري عبارتست از عمال همااهنگی و ترتیاب
حمل کاال به يکی از شیوههااي مختلا زمینای ،هاوايی،
دريايی و يا ترکیبای از آنهاا و هم ناین انجاام خادمات
مربااو و قبااول مساابولیت بااه موجااب بارنامااه صااادره و
قراردادهاي منعقده .فعالیت کرياري نیاز عباارت اسات از
تصدي بالفصل جابجايی کاال از کشوري به کشور ديگر باه
يکی از شیوههاي حمل و فبق قرارداد حمل [.]5
وظاي شرکتهاى حمل و نقل عبارتند از انعقااد قارارداد
حمل و صدور راهنامه ،ت یه اسناد و مادارک باراي امکاان
سفر از قبیل کارنه تیر ،کارناه دوپاساا  ،ويازا ،بیماهناماه،
گواهی قبول و ،...توديع ضمانتهااي الزم باه ارگاانهااي
ذيربط ج ت مادارک و اساناد ضاروري ،تاامین کاامیون
مناسب براي حمل با توجاه باه م لات مقارر در قارارداد،
تحويل گرفتن کاال از فرساتنده ياا فاورواردر و نظاارت در
بارگیري کامیون از نظر تطبیق مندرجات اساناد حمال باا
محموله ،ارائه اسناد مربو به مقامات گمرکات از مبادا تاا
مقصد راهنامه و مراقبت در ساالم نگ داشاتن پلما هااي
گمرکی ،تحويل کاال به گیرنده در محلهايی که به وسایله
مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده میشود ،رعايت مسایر
مشخص شده و مادت زماان حمال کااالي ترانزيتای کاه
مقامات گمرکی تعیین مایکنناد ،رعايات مسایر و مادت
زمان حمل کاال بر فبق قرارداد حمل ،تخلیه يا نظارت بار
تخلیه و شامارد کااال و امضااي اساناد کسار و اضاافه و
آسیبديدگی ،دقت در تحويل محمولاه باه مقصاد و اخاذ
گواهیهاي مربوفه [.]6

 1-3-1وظایف شرکتهای کشتیرانی درباره کاالهای
خطرناک
کلیه مدارک مربو به کاالهاي خطرناک از قبیل اعالمیاه
کاال ،نقشه بارچینی و نگ اداري کااالي خطرنااک و غیاره
بايد حداقل  28ساعت قبل از رسیدن کشاتی باه لنگرگااه
به اداره ذيرباط بنادر تحويال داده شاود .اداره کنتارل و
بازرسی بندر موظ است افالعات مربو به وجود يا عدم
وجااود کاالهاااي خطرناااک و ساااير افالعااات الزم و نیااز
مشخصات کشتیها به هنگام ورود به لنگرگاه و ياا پاس از
لنگراندازي را دريافت نماياد ،فرماناده کشاتی موظا باه
همکاري در خصوص ارائه ايان افالعاات مایباشاد .کلیاه
شرکتهاي کشتیرانی موظفند ف رسات اظ ارناماه وجاود
کاالهاي خطرناک را که براساه مقررات کنوانسایونهااي
فااال ،مااارپول و سااواله تنظاایم گرديااده ج اات کلیااه
شناورهاي حامل کاالهاي خطرناک تکمیل و قبال از ورود
کشتی به اسکله ،تحويل اداره مربوفه دهند .بادي ی اسات
مسبولیتهاي قانونی ناشی از عدم تحويل بهموقع ف رست

 3-1اسناد حمل کاالهای خطرناک
در اسناد مربو به کاالهااي خطرنااک بساتهبنادي شاده
عالوه بر نام تجاري کاال ،بايد شاماره ساازمان ملال و ناام
صحیح حمل و نقل دريايی کاال و توضیح کامل در ارتباا
باااا کااااله مااااده خطرنااااک ذکااار شاااده باشاااد.
گروه بسته بندي کاال به هماراه کااله کااالي خطرنااک،
خطرات فرعی ،تعداد بستههاي کاالي خطرنااک ،وزن کال
بستهها نیز بايد به عنوان افالعات تکمیلی در اسناد حمل
کاالي خطرناک منظور شده باشد .گواهیناماه ياا هار ناوع
سند ديگري مبنی بر اينکاه کااالي حمال شاده باه فاور
صحیح بستهبندي ،عالمتگذاري و برچسب زده شده است
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شماره 88

فصلنامه علوم و فناوري دريا
ماذکور باار ع ااده شاارکت کشااتیرانی مربوفااه ماایباشااد.
ضروري است شرکتهااي کشاتیرانی نسابت باه گارفتن
اسناد پشتیبان از فرمهاي مذکور به تعداد کافی اقدام الزم
به عمل آورند .در کلیه اسناد و مدارک مربو به کاالهااي
خطرناک ،اعالمیه کاال و بارناماه باياد اسام حمال و نقال
دريايی ،کاله مربو به آن و شرح کامال از خصوصایات
کاال ،رودهاي محافظت و نگ اداري ج ات پیشاگیري از
حريق ،رودهاي اففاء حريق و در صورت مضر بودن براي
سالمتی افراد چگونگی و شرايط برخورد و مقابلاه باا آن و
ساير مسائل ايمنی و ب داشتی الزم درج شده و نبايد فقاط
به اسم تجاري کاالي اکتفا نمود [.]9
بررسی قوانین و مقررات گمرک جم اوري اساالمی اياران
نشان داد که  11سند تجاري براي حمل و نقال کاالهااي
خطرناک و غیر خطرناک نیاز است که عبارتند از:

 .4بارنامه

سندي است که حمل کننده يا نماينده وي پس از وصاول
کاال صادر مینمايد و حاکی از حمل کاالي معینای از ياک
نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) باا وسایله
حمل مورد توافق (کشاتی ،قطاار ،کاامیون ،هواپیماا و ياا
ترکیبی از آن ا) در مقابل کراياه حمال معینای مایباشاد
[.]12
 .5فاکتور حمل

سندي است که توسط شارکت حمال و نقال باياد صاادر
گردد و میزان کرايه حمل ،محل و نوع وسیله حمل در آن
قید شود و توسط فروشانده فباق شارايط اعتباار ج ات
معامله اسناد به بانک معامله کننده ارائاه مایگاردد .ساند
مذکور بايد به تايید اتاق بازرگانی محل صدور برسد [.]12
 .6گواهی مبدا

سندي است که مبین نام کشور سازنده کااال اسات و ايان
فرم توسط اتاق بازرگانی محل در کشور فروشنده تکمیل و
گواهی میگردد [.]12

 .1پیش فاکتور

سندي است کاه فروشاندگان کااال پاس از ارائاه مظناه و
ن ايی شدن قیمت و ساير شارايط باه درخواسات خريادار
ج ت اخذ مجوزهاي ورود براي افتتاح اعتبار اسنادي و ياا
پرداخت وجه صادر مینمايد .مواردي که در پایش فااکتور
درج میگردند ،عبارتناد از :شارايط معاملاه ،قیمات کال،
قیمت واحد ،شرايط حمل ،مشخصات خريدار و فروشانده،
نحوه حمل ،مبدا و مقصاد حمال ،زماان تحويال ،شارايط
پرداخت ،نحوه بسته بنادي ،اعتباار پایش فااکتور و غیاره
[.]11

 .7گواهی بازرسی کاال

اين گواهی توسط موسسات بازرسی بینالمللای کاه ماورد
تايید بانک مرکزي میباشند ،صادر میگردد .معماوالً ايان
نوع گواهی براي تطابق کمیت ،کیفیت و نوع بساتهبنادي
کاالي مورد نظار فباق ماوارد منادرج در پایش فااکتور،
قرارداد ،اعتبار اسنادي و يا نمونه کاال میباشد [.]13
 .8گواهی بهداشت

اين نوع گواهی براي خريد مواد غذايی ،دامی و  ...میباشد
که توساط خريادار درخواسات و گاواهی مربوفاه توساط
وزارتخانههاي ب داشت ،کشاورزي و يا دامپاروري کشاور
فروشنده صادر و تايید میگردد [.]13

 .2سیاهه تجاری

يکی از اسناد م م مایباشاد کاه فروشانده کااال ،باه ناام
خريدار و به همراه ساير اسناد فبق قرارداد باراي خريادار
ارسال مینمايد .زمانی که فروشانده کااالي ماورد نظار را
آماده حمل مینمايد ،قیمت و کلیه افالعات و مشخصاات
خريدار را روي سیاهه تجاري درج نموده تا فباق شارايط
قرارداد بصورت مستقیم و يا از فريق بانک کاارگزار خاود
ارسال نمايد [.]11

اين گواهی مباین تجزياه ماواد اولیاه کااالي ماورد نظار
میباشد که میبايست توساط ياک آزمايشاگاه مساتقل و
معتبر صادر و تايید گردد [.]13

 .3لیست بسته بندی

 .11گواهی بازرسی کیفی/تطابق کاال

اين سند نشاندهنده تعداد کاالهاي موجود در هر کاارتن،
پالت و ياا هار ناوع بساته بنادي ماورد توافاق خريادار و
فروشنده میباشد .اين نوع ساند هنگاام تارخیص کااال در
گمرک فروشنده و خريدار بسیار اهمیت دارد [.]11

نظر به اينکه برخی کاالها بايد فبق اساتانداردهاي ملای و
يا بینالمللی تولید شوند و موسسه اساتاندارد مجاوز ورود
اين نوع کاالها را که استاندارد نداشته باشند ،نمیدهد؛ لذا
زمان ربت سفارد در وزارت بازرگانی ورود اين نوع کاالها
را مشرو به اخذ گواهی بازرسای کیفای کااال ماینماياد
[.]13

 .9گواهی تجزیه کاال
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میرباقري رودباري ( )1398در مقالاه خاود باا اساتفاده از
ادبیات توصایفی و انتقاادي ،جايگااه اساناد تجااري را در
قانون تجارت ايران قبال از اصاالح و بعاد از اصاالح ماورد
بررسی و تحلیل قرار داد .در پاياان نیاز ،نگااهی گاذرا باه
قانون تجارت فرانسه ،که قانون تجارت ايران اقتباسی از آن
بوده است و انگلیس می شود.
خط کشتیرانی مرسک ( )2113يکی از اساناد م ام باراي
حمل و نقل کاالي خطرناک ،پر کردن اظ ارنامه استاندارد
کاالي خطرناک (توسط کد بین المللی کاالهاي خطرنااک
دريايی تنظیم شده است) توسط فرستنده کاال میباشد.
موسسه  URAدر سال  2112به بررسی اسناد مورد نیااز
در گمرکات ورودي هر کشاور پرداخات .سایاهه تجااري،
راهنامه هوايی (چنان اه از حمال و نقال هاوايی اساتفاده
شود) ،بارنامه (چنان اه از حمال و نقال درياايی اساتفاده
شود) ،اظ ارنامه راه آهن (چنان اه از حمال و نقال ريلای
استفاده شود) ،پیشفاکتور ،گواهی مبدا ،بیمهنامه (چنان ه
کاال بیمه شده باشد) و ديگار اساناد مارتبط باا توجاه باه
ماهیت کاال از م مترين اين اسناد میباشد.
برنامه توسعه ساازمان ملال متحاد ( )2112در بخشای از
گزارد خود به اسناد مورد نیاز در رودهاي حمل و نقلی
پرداخت .فی اين گزارد م مترين سند در حمال و نقال
دريايی ،بارنامه و براي سیستم حمل و نقل هوايی ،راهنامه
هوايی و در سیستم حمل و نقل ريلی ،اظ ارناماه راه آهان
می باشد.
موسسااه بااین المللاای تجااارت کااولینز در سااال 2113
دساااتورالعمل حمااال و نقلااای انتشاااار دادناااد .در ايااان
دستورالعمل پس از تعريا فرايناد صاادرات و واردات باه
معرفی اساناد تجااري پرداختناد .م امتارين ايان اساناد
عبارتند از سیاهه تجاري ،لیست بستهبندي ،گواهی مبادا،
اجازهنامه صادراتی و واردات و اسناد کنترل بار.

 -2پیشینه تحقیق
موسسه مطالعات آنالين تجاري ( )1398در پهوهش خاود
علل استفاده از اسناد تجاري در حمل و نقل را تحويل کاال
در زمان و مکاان مناساب ،افمیناان از پرداخات درسات،
داشتن افالعات دربااره کااالي خرياده ياا فروختاه شاده
میباشد.
احمدي فر ( )1398در تحقیق خود به بررسی ارر تضامنی
اسناد تجااري پرداخات .براسااه نتاايج ايان تحقیاق در
صورتی که چند نفر سند تجاري را باه هار عناوان امضااء
نموده باشند ،در مقابل دارناده مساتقالً مسابول پرداخات
وجاه آن ساند مایباشااند .در ارتباا باین ضاامنین نیااز
مسبولیت تقسیم میشود.
باقري و رنگرز باسلیقه ( )1398به بررسی اسناد تجاري در
حقوق تجارت پرداخت .در ايان مقالاه باه مفااهیم اساناد
تجاري ،مزاياي اسناد تجاري ،اوصاف اساناد ،ظ رنويسای،
توریق اسناد تجاري ،ماهیت اسناد تجااري ،بارات ،سافته،
چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عادم قابلیات اساتناد باه
ايرادات در اسناد تجاري ،ضمانت و انحالل اساناد تجااري
.
پرداخته شده است
هاشاامی و همکاااران ( )1398پیاادايش اسااناد تجاااري
الکترونیکی به تاريخ حقوق تجارت باز میگاردد و در ياک
نگاه کلای حاصال نیازهااي تجااري و بازرگاانی اسات .در
تحقیااق خااود بااا اسااتفاده از رود کتابخانااهاي و رويکاارد
توصیفی-تحلیلی به تبیین مفاهیم اساناد تجااري مزايااي
اسناد تجاري ،اوصاف اسناد ،ماهیت اسناد تجاري ،ضامانت
و انحالل تجاري پرداختهاند.
اسدزاده فالعی ( )1398در قوانین ايران اين کاربرد اساناد
تجاري بهداليل ايرادات ماهیتی و عدم انطبااق باا قاوانین
موضوعه مورد قبول واقع نشده است .در تحقیاق خاود ،در
پی بررسی داليل عدم مقبولیت و يا مقايساه ماهیات ايان
ن اد با عقود موجود در قوانین داخلی نیسات بلکاه هادف
بررسی تطبیقی ماهیت توریق اسناد تجاري موارد استفاده
ضرورت و تکالی ايجادي آن در حقوق کشور انگلساتان و
کنوانسیونهاي نو و انسیترال میباشد تا بتوان باا تبیاین
جايگاه اين ن اد از فريق ،شنايی با کنوانسیونهاي ماذکور
و مطابقتسازي با حقوق داخلی به رفع مواناع موجاود در
ج ت استفاده و قانون گذاري در زمینه توریق ايان اساناد
کمک نموده و گامی در مسیر رشد و تقويت قوانین داخلی
همگام با مقررات بینالمللی برداشته شود.

 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیا هادف ،کااربردي و از نظار يافات،
توصیفی-پیمايشی است .هدف تحقیقات کاربردي ،توساعه
دانش کاربردي در يک زمینه خاص است .ايان تحقیاق از
رود کمی استفاده نموده است .از رودهاا و آزماونهااي
آماااري مناسااب بااراي تحلیاال و بررساای و نتیجااه گیااري
استفاده میشود .پس از مرور ادبیات و پیشینه ،به بررسای
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وضعیت فعلی اسناد تجاري مورد استفاده حمال کاالهااي
خطرناااک و غیرحطرناااک در ايااران پرداختااه ماایشااود.
دادههاي الزم در رابطه با آن ا از تحقیاق میادانی و مناابع
کتابخاناهاي و اينترنات بدسات مایآيناد و بادين منظاور
پرسشنامه اولیاه تادوين گشاته و پاس از تديیاد پاياايی و
روايی آن ،پرسشنامه ن ايی با استفاده از نظارات اسااتید و
خبرگان فراحی میشود و در ن ايت دادههااي حاصال ،باا
استفاده از تکنیکهاي آماري مورد ارزيابی قرار میگیرند و
نتايج و راهکارهاي پیشن ادي ارائه میگردند.
متغیرهاااي تحقیااق شااامل متغیرهاااي وابسااته و مسااتقل
میباشد .متغیر وابسته اين تحقیق شرکتهااي کشاتیرانی
می باشد .متغیر مستقل اين تحقیق اسناد تجاري کاالهاي
خطرناک و غیرخطرناک میباشد.
جامعه آماري اين تحقیق شامل کارشناسان واحد فرود و
اسناد شرکتهاي کشتیرانی میباشد .حجم اين گروه 151
نفر برآورد شده است .در اين تحقیق از فرمول کاوکران در
سطح خطاي  5درصد باراي نموناه گیاري اساتفاده شاده
است .با توجه به جايگذاري مقاادير در ايان فرماول118 ،
نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .هم نین ،نموناهگیاري
به صورت نمونههاي تصادفی ساده انجام میشود.
در اياان تحقی اق از اباازار زياار ج اات گااردآوري افالعااات
استفاده شده است:


روايی الزم ج ت سنجش موضوع را داراست .پس از تائیاد
روايی پرسشنامه ،نیاز به تائید پايايی تحقیق است تا اينکه
مشخص شود همان فاکتورهاي مورد نظر تحقیق سنجیده
می شود .ج ت انجام پايايی از ضريب آلفاي کرونباخ انجاام
شده است .میزان آلفاي کرونباخ 1/88 ،بدست آمد کاه باا
توجه به اينکه میزان بهدستآمده بیشتر از مقدار استاندارد
( )1/7است ،لذا پرسشانامه از پاياايی مناسابی برخاوردار
است .از فی لیکرت  5گزيناهاي اساتفاده شاد کاه آماار
توصیفی پاسخها در بخش تجزيه و افالعات تحقیاق بیاان
شده است .در اين تحقیق از نرمافزار  SPSSنسخه  21آن
براي تجزيه و تحلیل پرسشنامهها استفاده شده است.
 -4تجزیه و تحلیل اطالعات
پرسشنامه هاا باین افاراد نموناه پخاش گردياد کاه 111
پرسشنامه به محقق بازگردانیده شد .تجزيه و تحلیالهااي
انجام شده اين فصل بر اسااه ايان تعاداد پرسشانامههاا
میباشد.
 آمار توصیفی
در اين تحقیق سه جنبه میزان تحصیالت ،سمت سازمانی
و سابقه کاري پاسخ دهندگان مورد توجه قرار گرفت.
جدول ( )1شغل پاسخ دهندگان

منابع کتابخانهای

کارشناه اسناد

کارشناه فرود

81

59

در اياان تحقیااق از اسااناد سااازمان بنااادر و دريااانوردي و
مقاالت معتبر داخلای و خاارجی هم اون برناماه توساعه
سازمان ملل متحد ( )2118گزارد خط کشتیرانی مرسک
( ،)2113موسسه  )2112( URAاستفاده شده است.


جدول ( )2سابقه کاری پاسخ دهندگان

منابع غیرکتابخانهای

پس از شناسايی اسناد تجاري مورد نیاز با استفاده از منابع
کتابخانهاي ،پرسشنامه تحقیق ت یه شد .پرسشانامه از دو
بخش تشکیل شده است .بخش اول به بررسی ويهگیهااي
دموگرافیک پاسخ دهندگان از سه منظر سامت ساازمانی،
سابقه کار و میزان تحصیالت بوده است .بخاش دوم از 11
سند تجاري شناسايی شده ،تشاکیل شاده اسات .در ايان
تحقیق پس از اينکه پرسشنامه ن ايی ت یاه و آمااده شاد،
ج اات تعیااین میاازان رواياای محتااوايی آن ،از نظاارات
کارشناسااان فاارود و اساانادي شاارکتهاااي کشااتیرانی
استفاده شد که مشخص گرديد که اين پرسشنامه دقات و

زير  5سال

بیشتر از  5سال

29

71

جدول ( )3تحصیالت پاسخ دهندگان

لیسانس و زير لیسانس

کارشناسی ارشد

71

31

بااا توجااه بااه جااداول  2 ،1و  3مشاااهده ماای شااود کااه
پرسشنامهها توسط افراد مارتبط باا موضاوع تحقیاق کاه
داراي تجربه و داناش باودهاناد پاساخ داده شاده اناد کاه
بنابراين میتوان بر نتايج تجزيه و تحلیل اين پرسشنامه ها
اعتماد و اتکا کرد.
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فرضایه  :H0کارشناسااان اسانادي و فاارود شارکتهاااي
کشتیرانی با اسناد تجاري ماورد نیااز حمال و نقال آشانا
نیستند.
فرضایه  :H1کارشناسااان اسانادي و فاارود شارکتهاااي
کشتیرانی با اسناد تجاري ماورد نیااز حمال و نقال آشانا
هستند.

در جدول  8نحوه پاسخگويی به سواالت پرسشانامه بیاان
شده است.
جدول( )4نحوه پاسخگویی به سواالت تحقیق

سوال

خیلی
زياد

زياد

متوسط

ضعی

خیلی
ضعی

1

81

21

1

1

1

2

83

17

1

1

1

جدول ( )6نتیجه آزمون  Tسواالت پرسشنامه

3

75

25

1

1

1

8

23

58

19

1

1

عامل

T

سطح

میانگین

معنیداری

تایید
فرضیه

5

86

18

1

1

1

پیش فاکتور

88/788

1/11

1/8

H1

6

1

1

21

51

31

سیاهه تجاري

88/878

1/11

1/83

H1

7

55

35

11

1

1

8

1

1

8

33

59

لیست بسته
بندي

81/212

1/11

9

1

1

8

29

63

15/998

1/11

11

1

1

1

11

89

بارنامه کاالي
غیرخطرناک
گواهی مبدا

53/396

1/11

گواهی بازرسی
کاال

-15/696

1/151

گواهی ب داشت

21/567

1/11

گواهی تجزيه
کاال

-28/231

1/151

گواهی بازرسی
کیفی /تطابق
کاال

-28/97

1/151

بارنامه کاالي
خطرناک

-52/781

1/161



آمار استنباطی

براي تعیین آزمون آماري ابتدا نرماال باودن دادههاا باياد
بررس ای شااوند .در اياان تحقیااق از آزمااون کولمااوگروف-
اسمیرينوف استفاده شد که نتاايج آن در جادول  5آماده
است:
جدول ( )5نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف

1/75
1/18
1/86
-1/1
1/85
-1/52

H1
H1
H1
H0
H1
H0

-1/56
H0

مقدار

سطح معنی داري

میانگین

سوال 1

1/188

1/222

8/8

سوال 2

1/139

1/189

8/83

سوال 3

1/168

1/133

8/75

سوال 8

1/151

1/22

8/18

سوال 5

1/382

1/155

8/86

سوال 6

1/382

1/155

1/9

 -5نتیجه گیری

سوال 7

1/882

1/877

8/85

سوال 8

1/916

1/385

1/88

سوال 9

1/157

1/137

1/88

سوال 11

1/871

1/835

1/12

بیش از  91درصد تجارت ج اانی از فرياق حمال و نقال
دريايی و خطو کشتیرانی انجام مای شاود .باا توجاه باه
حجم عظیی از جابجايی کاالها در تجارت بینالملل ،باراي
قانونمند کردن اين جابجايی ها اسناد تجاري وضاع شادند
که هر کدام در بخشای از فرايناد صاادرات و واردات بکاار
میروند .با توجه به پیشینههاي اشاره شده در اين تحقیاق
و مراجعه به کتاب ه گمرکی کشور 11 ،ساند در بازرگاانی
بینالملل مورد نیاز است که در تحقیق به آنها اشاره شده
است و توضیح داده شدهاند.
در اين پهوهش محققین به دنبال آن بودناد کاه مشاخص
شود چه میازان کارشناساان فارود و اسانادي باا اساناد

-1/88

H0

با توجه به نتیجه جدول  6مشاهده میشود که اين کارشناساان
با  6سند آشنا بوده و با  8سند آشنايی ندارند.

با توجه به نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرينوف ،مشخص
میشود که دادههاا نرماال هساتند و باياد از آزماونهااي
پااارامتريکی اسااتفاده شااود .از آزمااون  Tج اات تجزيااه و
تحلیل افالعات استفاده شد.
 11سوال پرسشنامه توسط آزمون  Tمورد سانجش قارار
گرفت که نتیجه آن در جدول  6بیان شده است:
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] [1اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت (برات ،سفته ،قب انبار،
اسناد در وجه حامل و چک) ،1391 .انتشارات سمت ،ت ران.
] [2جلیلیخامنه ،ياسمین ،متین ،م راب ،بابايی ،امیرحسین،
میرکمال ،زهره ،حمل و نقل کاالهاي خطرناک،1388 .
انتشارات راه آهن جم وري اسالمی ايران ،ت ران.
] [3حسن زاده ،م.حمدعلی ،حمل و نقل چندوج ی ،ابزار
توسعه پايدار تجارت .نخستین همايش حمل و نقل چندوج ی،
ت ران ،صص .1391 ،12-1
] [8حسینی ،حسین ،نظام حقوقی بارنامه هاي دريايی در
حقوق ايران ،1392 .انتشارات زبانکده پرديس ،ت ران.
] [5خان احمدي ،م دي ،صالحی ،سارا ،رضائی ،نیره ،نقش
ريسک در اعتبارات اسنادي براساه اينکوترمز  .2111همايش
ملی ايدههاي نو در حسابداري و حسابرسی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان.1391 ،
] [6شريفی ،نعیم ،جايگاه حمل و نقل و تاریر آن بر ديگر
بخشهاي اقتصاد کشور:يک تحلیل داده-ستانده .فصلنامه
پهوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي ،)5( 2 ،صص ،237-217
.1391
] [7شوراي عالی هماهنگی ترابري کشور ،آيیننامه تاسیس و
فعالیت شرکت هاي حمل و نقل بین المللی کاال.1381 .
] [8شیرازي ،فربد ،پهوهش هاي موردي در رودهاي پرداخت
بینالمللی ،1391 .انتشارات کمیسیون بانکی کمیته ايرانی اتاق
بازرگانی بینالمللی ،ت ران.
] [9عباسی ،علیاصغر ،مديريت خريد و سفارشات خارجی و
مذاکرات بازرگانی .انتشارات ترمه ،فصل چ ارم.
] [11مافی ،هديه ،محسنزاده ،ايمان ،مقايسۀ اعتبارات اسنادي
تجاري و تضمینی در حقوق تجارت بینالملل .فصلنامه مجله
حقوقی ،دوره  ،6شماره  ،1صص .1398 ،323-311
] [11محمدي ،ناصر ،قانون امور گمرکی و آيین نامه اجرايی
آن ،1398 .انتشارات نشر وکیل ،ت ران.

تجاري بازرگانی بینالملل آشنا هستند .براي دساتیابی باه
اياان هاادف ،از نظاارات  111نفاار از کارشناسااان فاارود و
اسنادي شرکت هاي کشتیرانی ت ران استفاده شد.
يافتهها و نتايج اين تحقیق نشان میدهد کاه کارشناساان
اسنادي و فرود شرکتهاي کشتیرانی با  6ساند تجااري
مورد نیاز حمل و نقل آشنا هستند که اين اساناد عبارتناد
از:
پیش فاکتور
سیاهه تجاري
لیست بسته بندي
بارنامه کاالي غیرخطرناک
گواهی مبدا
گواهی ب داشت
و اين کارشناسان با  8سند گواهی بازرسی کاال ،تجزيه
کاال ،بازرسی کیفی /تطابق کاال و بارنامه کاالي خطرناک
آشنايی ندارند.
بررسیهاي میدانی نشان داد که اين اسناد ابتدا توسط
موسسات و دولت صادر میشوند و داراي م ر رسمی می-
باشند و به همین علت اين کارشناسان زياد به آنها دقت
نمیکنند و با مشخصات آنها آشنايی ندارند .در ارتبا با
بارنامه کاالي خطرناک مشاهده شد که خط کشتیرانی اين
بارنامه را به بندر محل تخلیه تحويل میدهد و در اغلب
موارد نمونهاي از آن را براي شرکتهاي کشتیرانی نمی-
فرستند.
بااراي افاازايش آگاااهی کارشناسااان اساانادي و فاارود
شرکتهاي کشتیرانی با اسناد تجاري ماورد نیااز حمال و
نقل راهکارهاي زير توصیه میگردد:
 براي آشنايی کارشناسان فرود و اسانادي برگازاري
دورههااا و کارگاااههاااي آموزشاای و گذراناادن دورههاااي
لجستیک بندري توصیه میشود.

[12] Jones, R. Kinsler, J. & Moens, G. International
Trade and Business Law Annual, Australian
Institute of Foreign, Comparative Law, RoutledgeCavendish, 2000.
[13] MAERSK Line, Dangerous goods transport
documentation requirements, 2012.
[14] Uganda Revenue Authority, Required
Documents at The Point Of Entry. P 2, 2012.
[15] UNCTAD, Review of Maritime Transport
2015. United Nations Publication, 2015.
[16] UNDP, Shipping and Incoterms. United
Nations Publication. P 19, 2012.
[17] United Nations, Recommendations of
transport of Dangerous Goods, Vol 1, pp 19-21,
2009.

 مشکلی که کارکناان قسامت اسانادي باا آن مواجاه
هستند نبود کتاب ه گمرکی به روز در شرکتها میباشد.
اهمیت اين موضوع از آن ج ت است کاه اتااق بازرگاانی
بینالمللی گاهی اوقات برخی تغییرات در اسناد و قاوانین
اعمال میکنند و گمرک اين تغییرات را در کتاب ه خاود
وارد میکنند .بنابراين توصیه میشود شرکتهاي حمل و
نقلی کتاب ه گمرکی به روز را ت یه نمايند.
 -6منابع
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[18] University of Helsinki, Shipping and Export
Documents. Published by Department of Forest
Economy, pp 1- 12, 2002.

] [19میرباقري رودباري ،آرين ،وضعیت اسناد تجاري در ايران
و بررسی تطبیقی آن با ساير کشورها .همايش ملی نقد و
بررسی اليحه جديد قانون تجارت ،مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مراغه.1391 ،
] [21باقري ،معتمد ،رنگرز باسلیقه ،فرهاد ،اسناد تجاري در
حقوق تجارت .اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پايدار
جامعه مدنی ،شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات فاره.1398 ،
] [21اسدزاده فالعی ،سیدحسن ،بررسی تطبیقی توریق اسناد
تجاري در حقوق انگلستان و کنوانسیون هاي نو و آنسیترال.
کنفرانس ساالنه رويکردهاي نوين پهوهشی در علوم انسانی،
ت ران ،موسسه ايده پرداز پايتخت ويرا.1398 ،
] [22هاشمی ،م دي ،عاشوري ،اسد ،ابراهیمی ،ب نام ،بررسی
تبیینی اسناد تجاري الکترونیکی .اولین همايش ملی
پهوهشهاي کاربردي حسابداري ،مديريت اقتصاد ،دامغان،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،باشگاه پهوهشگران و نخبگان
واحد دامغان.1398 ،
] [23احمدي فر ،ريحانه ،ارر مسبولیت تضامنی در اسناد
تجاري .همايش ملی مديريت و آموزد ،مالير ،دانشگاه مالير،
.1398
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