
 بسمه تعالي

 شركت ها و موسسات حمل و نقل عزيز مجهز به قوي ترين ،  پر سابقه ترين و معتبر ترين نرم افزار حمل و نقل ايران يعني

 نرم افزار جامع شيخ بهائي ، سالم و عشق بر شما

 كاغذ بارنامه براي شركت هاي حمل و نقل خوانده يا شنيده ايد :طي دو سال گذشته خبرهايي مبني بر حذف 

موضوع آن بود كه با مجهز شدن شركت هاي حمل و نقل به امضاي ديجيتال ، و برقرار شدن باالترين سطح امنيتي ثبت و ارسال بارنامه به 
 اغذ بارنامه به بانك مراجعه نمايند .سرور سازمان راهداري ، كاغذ فعلي بارنامه حذف و شركت نياز ندارند جهت دريافت ك

 خبر ها به شرح زير بود :

 اظهارداشت: بسترهای الزم برای صدور بارنامه الکترونیکی در کشور فراهم شده و به تدریج با برنامه ریزی  مهندس فرامرز مداح
د : حذف بارنامه کاغذی و صدور بارنامه وي افزو .ماه آینده صدور بارنامه کاغذی در حمل ونقل جاده ای متوقف می شود 3مناسب تا 

ها شود و انتظار می رود با همکاری و مساعدت سایر دستگاهای محسوب میونقل جادهالکترونیکی تغییر و تحول بزرگی در حوزه حمل
 از جمله پلیس راه این طرح مهم به بهترین شکل و کمترین مشکل در کشور اجرایی شود.

 
  مدیر کل حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور)غالمحسین دغاغله( گفت: حذف بارنامه فیزیکی از ابتدای

الزم به ذکر است پیشتر آقای شهرام آدم نژاد معاون برنامه ریزی سابق وعده حذف بارنامه کاغذی را  .اجرایی خواهد شد ۱3۹۸سال 
 .اعالم کرده بودند ۹۷ز مداح برنامه حذف بارنامه کاغذی را تا آخر شهریور و آقای فرامر ۹۷در خرداد 

 
  غالمحسین دغاغله در حاشیه پنجمین نشست تخصصی کارگروه حمل و نقل کاالی کشور گفت: طرح حذف بارنامه فیزیکی در راستای

 .کشور اجرایی می شودتحقق شعار دولت الکترونیک، سیستمی کردن برنامه ها و صرف جویی در مصرف کاغذ در 
وی ادامه داد: این طرح از دو سال قبل با تبدیل بارنامه های هشت برگی به سه برگی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

 .کلید خورده و از ابتدای سال آینده بارنامه های کاغذی حذف می شود

 

 و خبر هايي مشابه موارد فوق ....

وسعه نرم افزار شيخ بهائي ، با بهره گيري از تجربيات بيش از ربع قرن خود در خدمات نرم افزاري به صنعت حمل و امروز شركت طراحي و ت
نقل ايران ، و استفاده از اخبار و تصميم هاي اخير سازمان راهداري در تحول در فرايند بارنامه آنالين ، از جمله حساسيت هاي خاص روي 

راردادن كد لجستيك براي كاال ها و جلسه اي كه چند ماه پيش در زمينه امضاي ديجيتال و حذف كاغذ بارنامه بيمه و شماره قرارداد آن ، ق
با توليد كنندگان نرم افزار صدور بارنامه در محل سازمان راهداري كل كشور در تهران برگزار گرديد ، بر اين باور است ، پروژه امضاي 

 حتما عملياتي ميشود . ۱3۹۹هاي حمل و نقل در ابتداي سال  ديجيتال و حذف كاغذ بارنامه در شركت

و از آنجا كه شركت شيخ بهائي ، هميشه چنين تغييرات اساسي در عمليات نرم افزاري شركت ها را مو به مو بررسي و هميشه پيشتاز اجراي 
شركت هاي تحت پوشش  ماه مطالعه دقيق در اين باره ،  4تا پس از اراده اي قوي نموده است ، چنين پروژه هايي است ، همچون گذشته ، 

 نرم افزار شيخ بهائي ، همه بستر هاي الزم براي اجراي اين پروژه ملي را در شركت هاي خود آماده نموده و به محض اعالم سازمان مبني بر
وشش ما مثل هميشه آسوده خيال و با سيستمي آماده ، فعال شدن امضاي ديجيتال ، و حذف كاغذ بارنامه ، شركت هاي حمل و نقل تحت پ

 ....و به دنياي جديد صدور بارنامه بدون دريافت كاغذ بارنامه از بانك وارد شوندبدون هرگونه مشكل بتوانند به صدور بارنامه بپردازند 

 



  امه آنالين در كشور بودند ، و شركت هاي را كه فقط كاربران نرم افزار شيخ بهائي داراي سيستم صدور بارن ۱3۹۱بياد بياوريد سال
ديگر بدليل عدم داشتن نرم افزار هاي بروز ، و بدليل عدم صدور بارنامه آنالين ، حتي در دريافت كاغذ بارنامه نيز دچار مشكل و 

 محدوديت شدند
 بدون استرس و نگراني با سيستمي بياد بياوريد ، وقتي حواله الكترونيك فعال شد ، فقط شركت هاي مجهز به نرم افزار شيخ بهائي ، 

 كار نمودند كه از قبل همه چيز در آن پيش بيني شده بود
  بياد بياوريد ، زماني كه كد هاي لجستيك بر روي كاال ها فعال شد ، فقط كاربران نرم افزار شيخ بهائي بدون اينكه مشكلي داشته

بران ديگر برنامه هاي صدور بارنامه ، شديدا دچار مشكل شده و تازه د رهمان باشند ، اقدام به صدور بارنامه نمودند ، در حالي كه كار
روز فعال شدن كدينگ لجستيك ، پشتيبانان نرم افزارهايشان ، آپديت هاي الزم را بعد از گذشت چند ساعت از توقف كار شركت ها 

از ، فعال شدن كنترل كدينگ لجستيك ، در تمام شركت در حالي بود كه نرم افزار شيخ بهائي يك ماه قبل  نبهشون ارائه كردند ! اي
 هاي مجهز به آن ، تمهيدات الزم در اين زمينه را ديده و آپديت شده بود ...

اري ، زآنچه كه در باال براي شما بيان نموديم ، ياد آوري اين موضوع بود كه بدانيد ، كاربران نرم افزار شيخ بهائي ، در مورد تحوالت نرم اف
ماه از ديگر شركت هاي حمل و نقل كه از برنامه هاي ديگر استفاده ميكنند ، جلو هستند و اين نمي شود مگر اقرار به  4حد اقل  هميشه

و  ...تجربه ما ، اقرار به باال بودن سطح علمي شركت شيخ بهائي ، اقرار به تفاوت بين ما و ديگر نرم افزار هاي كشور ... آن هم با اختالف .
 شركت شيخ بهائي . هاي حمل و نقل بهمه اقرار به همراهي ، برادري و اعتماد شما شركت ه مهمتر از

 

، عمليات بزرگ تغييرات و ايجاد زير ساخت هاي الزم براي حذف كاغذ بارنامه ، و برقراري امضاي ديجيتال  ۱3۹۸اسفند  ۱5بر اين اساس ما از 
، آماده عملياتي شدن اين پروژه شده و شركت هاي مجهز به نرم افزار  ۱3۹۹ا ورود به سال در شركت هاي حمل و نقل مان را آغاز ميكنيم تا ب

 شيخ بهائي ، همچون گذشته آسوده خيال وارد اين مقوله شوند ....

 

 براي اين منظور ابتداي الزم است موارد زير را به شما عزيزانمان توضيح دهيم :

 هایارسال و دریافت اطالعات الکترونیکی بخش بزرگی از فعالیت در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و
استفاده از اطالعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش  .شوداجرایی را شامل می

 باشد. این تکنیک مبتنیباشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی میمی
ورنده سند و جامعیت باعث به رسمیت شناسی اطالعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآ، بر رمزنگاری 

 .باشداطالعات آن، قابل بازبینی و کنترل می

امروزه کاغذها که حامل اصلی اطالعات مهم بودند کم کم جای خود را به دیگر راه های تبادل اطالعات می دهند. 
ی را ت زیادباشد و بایگانی آنها نیز مشکالدر واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پرهزینه اسناد می

بوجود می آورد. به تدریچ با پیشرفت فناوری اطالعات، تبدیل تجارت سنتی به تجارت الکترونیک، تبادل اسناد 
در این نوع تجارت امری فراگیر شده است. این اسناد اغلب حاوی اطالعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فن 

رای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای آوری های محرمانه و یا تبادالت مالی می باشند. ب
اسناد به رمز درآورده  الکترونیکی همواره مترصد دست اندازی و خواندن مستندات می باشند الزم است این 

 .شوند

 ".اگر می خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضاء کنیم"

کی از روشهای ایمن سازی اطالعات است که کاربردی مشابه با امضاء معمولی در معامالت دارد و امضاء دیجیتالی ی
می باشد. این روش به خصوص در مساله تجارت اينترنت يا اينترانت  یکی از روشهای معتبر حفظ امنیت در شبکه 

 .است، جایگاه ویژه ای داردالکترونیک که امروزه در جهان صنعت و فن آوری از طرفداران بسیاری برخوردار 



های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است. در حال حاضر در امضای دیجیتالی بر روش
کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقاالت مالی و امضای اسناد تعهدآور 

های گیرد و کاربرد آن در شبکهدهد مورد استفاده قرار میات روح می، ابزاری که به اطالع بارنامههمانند 
الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که اطالعات  ارسال شده به سازمان ها توسط يك  فرد از 

ز لحاظ ن اکنند تا فرد مورد نظر با اطمینالحاظ امنیتی قابل تائید نیست، امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می
 امنیتی تبادالت خود را انجام دهد. یک امضای دیجیتال صرفا به شما نخواهد گفت که 

 " این شخص یک پیام را نوشته است " 

 بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : 

  "پیام را نوشته است اینشخص  این"

 "غیرقابل انکاربودن را تامین می کندامضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت، محرمانه بودن، امانت داری و "

اعتبار قانونی امضای دیجیتال را بیان  ۷قانون تجارت الکترونیک کشور به امضای دیجیتال پرداخته است که ماده 
 :می کند بدین صورت که

 ههرگاه قانون، وجود امضا را الزم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است، بر اساس این ماده، امضای دیجیتال ب
تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می کند. برای مثال می توان یک بارنامه امضاشده ديجيتال 

 .را به مجامع قانونی ارائه کرد

صحت  این قانون، شرایط  ۱۰قانون امضای دیجیتال مهمترین قانون در زمینه تجارت الکترونیک است که طبق ماده 
ه فردبودن، تعیین هویت امضا کننده، صدور به وسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی امضای دیجیتال منحصر ب

 .و البته قابل تشخیص بودن هرگونه تغییر نامه بعد از امضا روی آن است

بر خالف امضای دستی، پس از امضای دیجیتال سند، هر تغییری در محتوای سند امضاشده به سادگی قابل 
ان جعل یا تغییر اسناد غیرممکن می شود. در واقع هر تغییر در سند موجب تشخیص است، بنابراین امک

نامعتبرشدن امضای دیجیتال آن می شود. بر خالف امضای دستی که در آن فرد می تواند امضای خود را روی سند 
از  را با استفادهانکار کند، در امضای دیجیتال فرد به هیچ عنوان نمی تواند امضای خود را روی سند انکار نماید، زی

امضای دیجیتال روی سند و گواهی الکترونیکی فرد، می توان به هویت امضاکننده آن پی برد. بر خالف امضای 
دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصر به فرد است. در واقع امضای 

مکان جداسازی امضای دیجیتال از روی سند به دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است. بدین سان ا
 .منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر با جایگزین نمودن آن با امضای دیگر امکان پذیر نیست

 

 

 

 



براي اجرايي شدن اين فرايند در شركت هاي حمل و نقل نياز است عمليات دقيق و پيچيده اي روي سيستم هاي 
ارج از چهارچوب خدمات و پشتيباني در اصل نرم افزار صدور بارنامه شما است. شما بزرگواران صورت پذيرد ، كه خ

 مواردي كه بايد انجام شود عبارتست از :

  ارتقاء نرم افزار.NET  2۰۱5به نسخه    4.5.3روي سيستم هاي شما از نسخه 
  نصب نرم افزار امنيتي روي سيستم هاي شما براي مجوز ورود به سامانه 

 

 شركت هاي حمل و نقل در سامانه فوق براي دريافت )توكن امضاي ديجيتال ( ثبت نام شما 
  نصب توكن امضاي ديجيتال روي سيستم هاي شما 
  تاييد توكن امضاي ديجيتال شما در سرور 
 بتداي در ا شما و صاحبين كاال تهيه و فعال كردن سرور اينترنتي اختصاصي براي مديريت و اطالع رساني هاي الزم به

 ۱3۹۹سال 
  آپديت نرم افزار شيخ بهائي براي برقراري ارتباط با توكن امضاي ديجيتال شما ، در هنگام ثبت نهايي بارنامه و ارسال

 اطالعات بصورت رمز شده با امضاي شما ، به سازمان راهداري 

شركت شيخ بهائي ، با اجراي موارد فوق بسيار پيچيده و نياز به دقت و زمانبر خواهد بود كه الزم است كارشناسان 
تك يك شما شركت هاي حمل و نقل عزيز تماس برقرار كرده ، و عمليات فوق را روي سيستم هاي شما پياده سازي 

 نمايند . 

بدون توجه مي باشد . )اين هزينه  ريال ۰۰۰۸۱5.3.مبلغ هزينه در نظر گرفته شده ، براي شما شركت هاي همراه ، 
هر شركت است و ربطي به آن ندارد ( هر شركت مستقال الزم است ، لطف كرده مبلغ فوق  به تعداد سرور يا كالينت در

 به حساب شركت شيخ بهائي كه در زير معرفي شده واريز نمايد ۱5/۱2/۱3۹۸لغايت  ۱۰/۱2/۱3۹۸از تاريخ الذكر را 

 



اسم شركتتان ، در پيام رسان و مثل هر گونه پرداخت كه براي ما انجام ميدهيد ، مشخصات واريزي خود را با ذكر 
 ارسال نماييد .  ۰۹۱3۱۱3۰۰۷۱متصل به شماره همراه   rasoolsheikhbahaeiبله ، به آي دي 

 خواهشمنديم واريزي فقط بصورت كارت بكارت انجام شود و در پيام ارسالي متن زير را ارسال نماييد:

 

 ريال ۰۰۰۸۱5.3.مبلغ 

 تاريخ واريز : ........

  Xشركت حمل و نقل 

   Yاز كارت شماره 

 شماره موبايل جهت تماس : ...........

  بابت تنظيم و برنامه ريزي سيستم براي امضاي ديجيتال و حذف كاغذ بارنامه

 

 كه در متن فوق

X   )اسم شركت حمل و نقل شما است ( 

Y  هيد()چهار شماره آخر كارت خودتان را كه از آن واريز نموده ايد قرار د 

 

مكن م بزرگواران مجهز به نرم افزار شيخ بهائي ، توجه داشته باشيد ، اينكه ديگر برنامه هاي صدور بارنامه در كشور ، براي انجام اين فرايند
 است وجهي دريافت ننمايند ، يا ممكن است كمتر از شركت شيخ بهائي دريافت نمايند ، يا ممكن است بيشتر از شركت شيخ بهائي دريافت
نمايند ، اصال براي فعاليت ما در انجام پروژه فوق مهم نيست و ذهنمان را درگير چنين مقوالتي كه بعضا برخي افراد انگشت شمار در بين 

چرا كه سطح آناليز و معماري و علمي نرم افزار شيخ بهائي را فراتر شما ، به آن دامن ميزنند و بقولي حرف و نقل درست ميكنند ، نمي نماييم.
 3.۸۱۰.۰۰۰ريال است كه با ارزش افزوده مقدار  3.5۰۰.۰۰۰در ضمن ياد آوري مي نمايد مبلغ اصلي  از تمام نرم افزار هاي ديگر ميدانيم .

 ريال مي گردد

را طبق استانداردي كه در باال برايتان شرح داديم ، در پيام رسان بله به ما با اعتماد مطلق به ما هزينه مذكور را واريز و اعالم واريزي خود 
 اعالم كنيد.

 ما از شما نه عيدي ميخواهيم نه پاداش يكسال زحمت نفس گير با كمترين هزينه خدمات و پشتيباني .

لغايت  ۱۰/۱2/۱3۹۸ور را حتما در فاصله زماني فقط به زحمتي كه براي پياده سازي پروژه فوق برايتان ميكشيم ارزش قائل شويد و مبلغ مذك
 واريز و به ما اعالم كنيد. ۱5/۱2/۱3۹۸

 انجام ميشود ، شركت شيخ بهائي  ۱3۹۹توجه : با عملياتي شدن امضاي ديجيتال در شركت هاي حمل و نقل كه به احتمال زياد در ابتداي سال 
، هزينه عمليات مذكور را واريز ننموده اند نداشته ، و هر گونه مشكل در صدور تعهدي در قبال عزيزاني كه در فاصله تاريخي اعالم شده 

   بارنامه ديجيتال در شركت هاي اينچنيني ، مستقيما متوجه خود آنها خواهد بود .



 در ادامه سواالت متداولي كه ممكن است براي شما پيش بيايد را بيان مينماييم:

 ل و ثبت نام آن هزينه دارد ؟سوال : آيا تهيه توكن امضاي ديجيتا

توكن امضاي ديجيتال هر براي خريد هزار تومان و  4۰پاسخ : بله . در هنگام ثبت نام در مركز توسعه تجارت الكترنيك كشور مبلغي حدود 
 هزار تومان از شما دريافت ميشود ۱۰۰مبلغي حدود 

 

 سوال : از كجا توكن امضاي ديجيتال تهيه نماييم ؟

از ثبت نام فرد يا افراد متقاضي صدور و ثبت بارنامه در هر شركت در سامانه مذكور )كه با همراهي كارشناسان ما براي شما  پاسخ : پس
ييد اانجام ميگردد( ، الزم است به دفاتر استاد رسمي منتخب يا مراكز دولت الكترونيك مراجعه ، و از آنجا توكن يا توكن هاي خود را تهيه نم

 مذكور در هنگام ثبت نام در هر شهر در اختيار شما گذاشته ميشود. . ليست مراكز

 

سوال : در شركت هايي كه از بيش از يك سيستم براي صدور بارنامه استفاده ميكنند ، و بصورت شبكه و داراي سرور و كالينت هستند چند 
 توكن امضاي ديجيتال الزم است ؟

امضاي ديجيتال فقط براي يك دستگاه كامپيوتر قابل دسترس است . زمان استفاده از توكن امضاي ديجيتال ، لحظه ثبت پاسخ : توكن 
نهايي بارنامه ميباشد . چنانچه شركتي داراي چند سيستم بصورت شبكه محلي باشد ، به ازاي هرسيستم كه قصد دارد با آن بارنامه ثبت 

 يد.نهايي نمايد بايد توكن تهيه نما

 

 ؟توكن با يك مشخصات تهيه نمود كه در بين سيستم هاي شبكه استفاده شود  وال : آيا ميتوان براي هر شركت چندينس

توكن تهيه نمايد هر يك از توكن  4سيستم خود  4پاسخ : خير . توكن يعني امضاي ديجيتال يك شخص . اگر مثال شركتي مي خواهد براي 
ها بايد به نام يكي از اعضاي شركت يا يكي از كارمندان قابل اعتماد اون شركت باشد . توكن تحت پوشش سازماني شركت حمل و نقل 

 سم امضا كننده در هر توكن بايد يك شخص منخصربفرد باشدصادر ميشود ولي ، ا

 

 سوال : مدت اعتبار توكن امضاي ديجيتال چقدر است ؟

پاسخ : در ابتداي توكن ها بصورت يكساله صادر ميشد و براي تمديد ساليانه آن الزم بود صاحب توكن به دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر 
نون ميتوان توكن را با اعتبار دو ساله دولت الكترونيك مراجعه نمايد و توكن خود را براي يكسال ديگر تمديد نمايد . اما خوشبختانه اك

تهيه كرد ، و براي تمديد هم نياز به حضور فيزيكي در دفاتر مربوطه نيست ، بلكه ميتوان از طريق سامانه ، اقدام به تمديد مجدد توكن 
 نمود .

 

 ؟متوجه شركت است يا شخص صدور بارنامه در يك شركت با امضاي ديجيتال يك شخص ، مسئوليت سوال : 

پاسخ : از نظر ماهيت حقوقي اسناد ، شركت حمل و نقل مسئول اصلي صدور بارنامه است . بنابر اين اگر مشكلي پيش بيايد شركت حمل 
آن شخص مسئول اصلي صدور آن بارنامه بوده ، و بايد و نقل پاسخگوي آن بايد باشد . اما از آنجا كه شخص امضا كننده يك فرد است ، 

در اين باره بسيار دقيق و حساس باشيد . چنانچه توكن امضاي ديجيتال شما به سيستمتان  و نقل خود باشد . پاسخگوي شركت حمل
متصل بود و رمز آن را در اختيار ديگران گذاشته باشيد ، و شخص ديگري با توكن شما اقدام به صدور بارنامه نمود ، مسئوليت صدور آن 

 وكن ميباشد !بارنامه به عهده شما به عنوان صاحب ت

 



 سوال : چه نوع توكن و با چه اسمي بايد تهيه نمود ؟

مورد تاييد دولت الكترونيك كه در دفاتر اسناد رسمي و يا دفاتر دولت الكترونيك موجود است ، پاسخ : همه توكن هاي امضاي ديجيتال 
 باشد .مي    epass3003مي باشد ، اما پيشنهاد ما به شما خريد توكن هاي با مارك    

 

 در سيستم كافي است ؟بارنامه وجود توكن  سوال : براي ثبت نهايي

: بله كافي است ، اما توكن هاي امضاي ديجيتال عموما در هنگام استفاده ، رمز ورودي خود را از شما مي خواهند . كه بايد رمز را پاسخ 
 مي باشد ۱234وارد تا بارنامه شما ثبت نهايي شود . اين رمز پس از تهيه توكن در اختيار شما گذاشته ميشود و بصورت پيش فرض 

 

 شتباه بزنيم چه اتفاقي مي افتد؟را اتوكن سوال : اگر رمز 

توكن هاي  برايوضعيت قفل  حپاسخ : چنانچه پنج بار رمز توكن اشتباه وارد شود ، توكن قفل شده و غير قابل استفاده ميگردد ، براي اصال
epass3003 اجعه اتر دولت الكترونيك مرميتوانيد با كارشناسان ما تماس بگيريد و چنانچه مشكل حل نشد ، به دفاتر اسناد رسمي يا دف

 نماييد . بنابراين دقت نماييد رمز ورود به توكن را در هر بار نياز ، حتما صحيح وارد نماييد كه باعث قفل شدن توكن شما نشود .

 

 خود را در توكن چك نماييم ؟امضاي ديجيتال سوال : چگونه مدت اعتبار گواهي 

 و در صفحه اصلي نرم افزار تاريخ انقضاي توكن به شما نمايش داده ميشود پاسخ : در نرم افزار جامع شيخ بهائي پيش بيني اين كار شده 

 

 

 

 ۰۸/۱2/۱3۹۸يا علي مدد    


