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 مقدمه

، جستجو و  بازرگانهای تحت مالکیت یک  آموزش نحوه جستجو و مشاهده بارنامههدف از تهیه این سند،  

و انجام فرایندهایی چون ثبت درخواست معامله، رد درخواست معامله،    های معاملهمشاهده جزئیات درخواست

لغو درخواست معامله و تأیید درخواست معامله در سامانه جامع تجارت برای استفاده توسط مرکز تماس و  

 سایر کاربران ذینفع است. 

 مفاهیم و اصطالحات

 بارنامه .1

را صادر    منظور انعقاد قرارداد حمل، آنونقل یا نماینده آن بهشود که شرکت حملارنامه به سندی اطالق میب

معین به مقصدی معین توسط    أشده از یک مبد دهنده این است که کاالی مشخصاین سند نشاند.  می کن

به تعبیر دیگر    .شودمی  ارسال  شدهتوافق  حمل  کرایه  ازای  در نقلی که در قرارداد ذکر شده است،ووسیله حمل

شود و فرستنده کاالیی را به متصدی تسلیم  می  منعقد ونقل  قراردادی است که بین فرستنده و متصدی حمل

 . کند می

 ونقل کریر یا شرکت حمل .2

شود  هایی گفته می به شرکت  شود،کننده و یا متصدی حمل نیز از آن یاد میکه با نامهایی چون حمل  کریر

المللی و همچنین  ها، عرف بین  ا بر اساس کنوانسیون ههای آنکه دارای وسیله نقلیه حمل بار هستند و مسئولیت 

شناخته و  مشخص  زیادی  حدود  تا  کشورها  داخلی  مقررات  و  قوانین  شرکت در  این  است.  بهشده  عنوان  ها 

از کشور مبدا به کشور مقصد،  را  جایی کاال  ها وظیفه جابه این شرکت شوند.  میکننده قانونی کاال شناخته  حمل

 .توسط روش طراحی شده مطابق با قرارداد دارند 

 فورواردر یا بارفرابر  .3

یک   حملبارفرابر  شرکت  یا  کاالشخص  که  ونقل  شیوه ست  از  استفاده  های  با 

  از یک کشور به کشور دیگر   ، کاال راها طبق قراردادیی، و پذیرفتن مسئولیت هوا و ریلی زمینی، دریایی، حمل

  .باشد  کریر شود که رابط میان خریدار و شرکتبه شخص یا شرکتی گفته میدر واقع بارفرابر  کند.  جا میجابه
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توانند فقط در چند کشور  ملزم به داشتن نمایندگی در اکثر کشورهای دنیا نیستند و می   بارفرابر  هایشرکت

ممکن است با چندین کریر همزمان کار کند و یک نماینده در یک    بارفرابر همچنین یک  .  نماینده داشته باشند 

 .باشد  بارفرابرتواند نماینده چندین کشور هم می 

 بارنامه دریافتی از شرکت حمل .4

در  اطالعات آن بدون دخل و تصرف  ای است که جزئیات آن عیناً از سامانه بارفرابران دریافت شده و  مهبارنا

 شود. نمایش داده می ی که مالک آن است،سامانه جامع تجارت به بازرگان

 ویرایش بارنامه  .5

رنامه را  یک با  ، اطالعات گمرک مقصد و نوع ترانزیت فرایندی است که طی آن شرکت بارفرابر مالک جدید 

   کند مشخص می

 ظهرنویسی .6

بارنامه،   از ویرایش یک  بارفرابر پس  انجام میفرایندی است که شرکت  بارنامه  مالک جدید  احراز  تا و    دهد 

 وی قرار گیرد. مندرجات آن مورد تصدیق 

 قفل بارنامه  .7

کند تا امکان ویرایش  پس از ثبت درخواست معامله روی یک بارنامه، آن بارنامه را قفل میفرایندی است که  

 باشد.های بارفرابر وجود نداشتهآن از سوی شرکت

 معامله بارنامه  .8

شده  های ظهرنویسیتواند در سامانه جامع تجارت مالکیت بارنامهفرایندی است که طی آن یک بازرگان می 

 خود را تغییر داده و مالک جدیدی برای آن تعریف کند. 

 کد رهگیری بارنامه  .9

 شود. فردی است که پس از صدور بارنامه توسط شرکت حمل بدان تخصیص داده میمنحصربه کد 

 کد رهگیری درخواست معامله  .10

 شود. صادر می ثبت درخواست معامله  با هر توسط سامانه جامع تجارت فردی است که کد منحصربه 
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 عملیات قابل انجام روی یک بارنامه .11

o   :یک درخواست معامله  دهنده،  درخواستبا ثبت درخواست معامله توسط  ثبت درخواست معامله

گیرنده    شود.برای گیرنده درخواست که قرار است مالکیت بارنامه مذکور به وی منتقل شود، ارسال می 

 تواند این درخواست معامله را رد یا تأیید کند.درخواست می 

o معامله نهایی شده و  گیرنده درخواستد درخواست معامله توسط  تأیید درخواست معامله: با تأیی ،

 یابد.مالکیت بارنامه به گیرنده درخواست انتقال می

o   معامله انجام نشده و مالکیت    گیرنده درخواست،رد درخواست معامله: با رد درخواست معامله توسط

 کند. بارنامه تغییری نمی

o معامله انجام نشده و مالکیت    دهنده،درخواستمله توسط  لغو درخواست معامله: با لغو درخواست معا

 کند. بارنامه تغییری نمی

 های مختلف یک بارنامه در سامانه جامع تجارت وضعیت .12

o  )دریافتی از شرکت حمل )اعم از فورواردری و کریری 

o شده )از بازرگان( خریداری 

o ( شدهارز و ترخیص أهای منشمستهلک )شامل وضعیت 

o ازرگان( شده )به بفروخته 

 در سامانه جامع تجارت عبارت است از:   درخواست معامله های مختلف یک  وضعیت .13

o  دهنده( )به محض ثبت درخواست معامله از سوی درخواست منتظر تأیید مالک جدید 

o به محض تأیید درخواست معامله از سوی گیرنده درخواست(  تأییدشده( 

o به محض رد درخواست معامله از سوی گیرنده درخواست( ردشده( 

o دهنده( )به محض لغو درخواست معامله از سوی درخواست لغوشده 
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 دریافتی از شرکت حملی هابارنامه  فهرست و مشاهده جستجو -1

مطابق  شوید. پس از ورود،    www.ntsw.irابتدا وارد حساب کاربری خود در سامانه جامع تجارت به آدرس  

 قرار دهید.   بازرگاننقش جاری را برابر با  1 ر یتصو

 

 انتخاب نقش بازرگان :1 ریتصو

شود. روی این منو کلیک و  در سمت چپ صفحه ظاهر می  2  ریتصومنوی عملیات لجستیک خارجی مطابق  

 ها را انتخاب کنید.سپس گزینه مدیریت بارنامه 

 

 ها: انتخاب منوی مدیریت بارنامه2 ریتصو

های ظهرنویسی  فهرستی از تمام بارنامه  3  ر یتصومطابق   دریافتی از شرکت حملهای مدیریت بارنامهدر زبانه  

تایی نمایش    10صفحات  فرض در  صورت پیش ها بهبارنامه   ای را که مالک آن هستید، مشاهده خواهید کرد. شده

در سمت چپ باالی جدول، تعداد    نمایش محتویاتتوانید با استفاده از گزینه  شود. در صورت لزوم میداده می

 قرار دهید.  100یا   50، 25های قابل نمایش را برابر ردیف

http://www.ntsw.ir/
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 های دریافتی از شرکت حمل : فهرست بارنامه 3 ریتصو

،  کد پستی بندر تخلیهو    تاریخ صدور بارنامه با استفاده از دو فیلتر    4  ریتصو مطابق    توانید صورت نیاز میدر  

  نتایج جستجو را محدود کنید.

 با کلیک روی عالمت 
 

   شود. روزرسانی میفرم مجدداً به و   مقدار تمام فیلترها خالی

 
 : فیلترهای جستجوی بارنامه4 ریتصو

 های دریافتی از شرکت حملمشاهده جزئیات بارنامه -2

از    جزئیات بارنامهروی گزینه    5  تصویرابتدا ردیف بارنامه مورد نظر خود را از جدول انتخاب و سپس مطابق  

 .کلیک کنید  عملیاتستون 

 

 : مشاهده جزئیات بارنامه 5 تصویر

شود که در آن اطالعات سفر، اطالعات اصلی بارنامه و اطالعات کانتینر )در صورت  باز می   6  تصویرفرمی مطابق  

نام  ،  FBL/HBLشماره بارنامه  ،  گمرک مقصد الزم به ذکر است که اگر فیلدهای    است.وجود( نمایش داده شده
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 FBL/HBLتاریخ ثبت بارنامه    و   نوع ترانزیت،  FBL/HBLکد/شناسه ملی مالک بارنامه  ،  FBL/HBL  بارنامهمالک  

 خالی باشد، نشانگر آن است که بارنامه مذکور از نوع کریری است.

 

 : فرم جزئیات بارنامه 6 تصویر

 بارنامههای معامله جستجو و مشاهده فهرست درخواست -3

های  مدیریت درخواستروی زبانه    عملیات لجستیک خارجیاز منوی    هامدیریت بارنامهگزینه پس از انتخاب 

ای را که گیرنده  های معاملهفهرست تمام درخواست  7  ر یتصودر این زبانه مطابق    کلیک کنید.معامله بارنامه  

تایی نمایش    10فرض در صفحات  صورت پیش ها بهبارنامه  کنید. اید، مشاهده می دهنده آن بودهیا درخواست

در سمت چپ باالی جدول، تعداد    نمایش محتویاتتوانید با استفاده از گزینه  شود. در صورت لزوم میداده می

های مورد نظر را با  توانید درخواستدر صورت نیاز می    قرار دهید.   50یا    25های قابل نمایش را برابر  ردیف

 شده محدودتر کنید. این فیلترها عبارتند از: فیلترهای تعبیه

 تاریخ صدور بارنامه  •

 تاریخ تأیید معامله  •
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 تاریخ ثبت درخواست معامله  •

 شده و دریافتی از شرکت حمل(شده، فروختهضعیت بارنامه )شامل مقادیر خریداریآخرین و •

 آخرین وضعیت درخواست معامله )شامل مقادیر منتظر تأیید مالک جدید، لغوشده، ردشده، تأییدشده( •

 ونقل مد حمل •

 شود: ، فیلترهای زیر در صفحه نمایش داده میفیلترهای پیشرفتهبا کلیک روی گزینه 

 بندر تخلیه  •

 تاریخ سفر  •

 کد رهگیری بارنامه  •

 MBLشماره بارنامه  •

 FBL/HBLشماره بارنامه   •

 کد تعرفه کاال •

 کد رهگیری درخواست معامله  •

 . کلیک کنید  فیلترهای پایه برای عدم نمایش این فیلترهای اضافی روی گزینه 

 با کلیک روی عالمت 
 

 شود.  روزرسانی میمقدار تمام فیلترها خالی و فرم مجدداً به 
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 های معامله بارنامه : زبانه مدیریت درخواست7 ریتصو

 های معامله بارنامهمشاهده جزئیات درخواست -4

از    جزئیات بارنامهروی گزینه    8  تصویرابتدا ردیف بارنامه مورد نظر خود را از جدول انتخاب و سپس مطابق  

 .کلیک کنید  عملیاتستون 

 

 های معامله بارنامهدر تب مدیریت درخواست : مشاهده جزئیات بارنامه8 تصویر

شود که در آن اطالعات سفر، اطالعات اصلی بارنامه و اطالعات کانتینر )در صورت  باز می   6  تصویرفرمی مطابق  

نام  ،  FBL/HBLشماره بارنامه  ،  گمرک مقصد است. الزم به ذکر است که اگر فیلدهای  وجود( نمایش داده شده

  FBL/HBLتاریخ ثبت بارنامه    و   نوع ترانزیت،  FBL/HBLکد/شناسه ملی مالک بارنامه  ،  L/HBLFB  مالک بارنامه

 خالی باشد، نشانگر آن است که بارنامه مذکور از نوع کریری است.

در فرم    باشد،  منتظر تأیید مالک جدید شده دارای وضعیت درخواست معامله  اگر بارنامه انتخاب  نکته: •

جزئیات آن عالوه بر اطالعات سفر، اطالعات اصلی بارنامه و اطالعات کانتینر )در صورت وجود(، مطابق  

 د.شواطالعات درخواست معامله نیز نمایش داده می 9 ر یتصو
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 : اطالعات درخواست معامله در فرم جزئیات بارنامه9 ریتصو

 ثبت درخواست معامله -5

به گیرنده درخواست   )مالک فعلی(  دهندهدر فرایند ثبت درخواست معامله، یک درخواست از سوی درخواست

یک ردیف جدید با وضعیت    10  تصویرمطابق  محض ثبت درخواست معامله،  به  شود. )مالک جدید( ارسال می

برابر   معامله  جدید درخواست  مالک  تأیید  زبانه    منتظر  درخواستدر  بارنامه مدیریت  معامله  برای  هم    های 

 شود.ایجاد می دهنده و هم برای گیرنده درخواستدرخواست

 
 : درخواست معامله بارنامه در زبانه دوم 10 تصویر

کند که گیرنده، درخواست معامله  شود و مالک بارنامه تغییر می می  نهاییالزم به ذکر است که زمانی معامله  

دهنده، درخواست را لغو  لذا اگر گیرنده درخواست معامله را رد کند و یا خود درخواستمورد نظر را تأیید کند.  

 گیرد. کند، معامله انجام نشده و هیچ تغییر مالکیتی صورت نمی 

ردیف بارنامه مورد نظر    از شرکت حمل  های دریافتیمدیریت بارنامهاز زبانه  ابتدا  ،  برای ثبت درخواست معامله

کلیک    عملیات از ستون    ثبت درخواست معامله روی گزینه    11  تصویر   خود را از جدول انتخاب و سپس مطابق

را  بارنامه    جزئیاتدر ستون عملیات گزینه  ،  درخواست معامله  ثبت جای کلیک روی گزینه  توانید بهمی  .کنید 



10 

  درخواست معامله   ثبتانتخاب کنید تا فرم جزئیات آن بارنامه نمایش داده شود و سپس در این فرم روی دکمه  

 . (12 ر یتصو)  کلیک کنید 

 

 : ثبت درخواست معامله 11 تصویر

 

 : ثبت درخواست معامله از طریق فرم جزئیات 12 ریتصو

شخص  و یا    شخص حقوقی ،  شخص حقیقیشود. نوع کاربر را از بین مقادیر  باز می  13  تصویر   فرمی مطابق 

 انتخاب کنید.  خارجی

 
 : انتخاب نوع شخص13 تصویر

شناسه ملی و یا شناسه اشخاص خارجی    ، با توجه به نوع شخص انتخاب شده، کد ملی  14  تصویر مطابق    سپس

   د نظر را وارد و روی دکمه استعالم کلیک کنید.ورم
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 : نتیجه استعالم شخص14 تصویر

الزم به ذکر است که شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر حتماً باید در سامانه جامع تجارت حساب کاربری  

 مواجه خواهید شد. 15 تصویر  صورت با پیامی مشابه، در غیر اینباشد داشته

 
 : عدم یافتن حساب کاربری پس از استعالم 15 تصویر

داده شده مورد تأیید شما بود، روی دکمه  در صورتی که پس از کلیک روی دکمه استعالم، اطالعات نمایش 

شود که  نمایش داده می  17  تصویر  فرمی مطابقرا انتخاب کنید.    بلهگزینه    16  تصویرکلیک و مطابق    تأیید 

مالک جدید بارنامه و    شناسه ملی/ شناسه اشخاص خارجی /شماره بارنامه، کد رهگیری درخواست معامله، کد 

 است.پیام در یک جدول درج شده

 

 تأیید انجام عملیات : 16 تصویر

-خریداری و    دریافتی از شرکت حمل های با وضعیت  درخواست معامله فقط بر روی بارنامهثبت    نکته: •

 ممکن است.ده ش 

پس از ثبت موفق درخواست معامله روی یک بارنامه، آن بارنامه قفل شده و دیگر امکان ویرایش    نکته: •

 آن تا زمانی که درخواست مذکور رد یا لغو نشود، از سوی سامانه بارفرابران وجود نخواهدداشت.

های تحت  پس از ثبت موفق درخواست معامله روی یک بارنامه، بارنامه مذکور از فهرست بارنامه نکته:   •

اگر درخواست مذکور    حذف خواهدشد.  های دریافتی از شرکت حملبارنامهمالکیت بازرگان در زبانه  

های دریافتی از  بارنامه رد یا لغو شود )وضعیت از قفل به مجاز تغییر کند(، مجدداً آن بارنامه در زبانه  

 خواهدشد. نمایش داده شرکت حمل
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 : ثبت موفق درخواست معامله17 تصویر

 تأیید درخواست معامله -6

فرایند   تغییر میدرخواست معامله،    تأیید در  بارنامه  و مالکیت  نهایی شده  بارنامه  تأیید    کند.معامله  از  پس 

و  (  18  ر یتصو)   شدهفروختهدرخواست معامله توسط گیرنده درخواست، وضعیت آن بارنامه برای مالک قبلی به  

-مواره قفل باقیشده ه. همچنین بارنامه معامله بد یاتغییر می (  19  ریتصو )  شدهخریداریبرای مالک جدید به  

 دیگر وجود نخواهدداشت.  سامانه بارفرابرانانده و امکان ویرایش آن از سوی م

 

 شده: وضعیت بارنامه فروخته18 ریتصو

 

 شده: وضعیت بارنامه خریداری19 ریتصو

 MBLشماره بارنامه  و    کد رهگیری بارنامهمشخص است، دو فیلد    20  ری تصوطور که در  همان  نکته: •

شود  صورت کامل نمایش داده نمیبه  مالک قبلیبرای  باشد،    شده فروختهدر حالتی که وضعیت بارنامه  

پیام »جزئیات بارنامه در  با  ،  کند انتخاب  را    مشاهده جزئیاتصورتی که در ستون عملیات، گزینه  و در  

 شود. می مواجه این وضعیت غیر قابل مشاهده است«  
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 شده: بارنامه با وضعیت فروخته20 ریتصو

توان مجدداً روی آن یک درخواست معامله  شده خود قابل معامله بوده و می بارنامه خریدارینکته:   •

شده دیگر قابل معامله نبوده و امکان انجام هیچ عملیاتی روی آن  جدید ثبت کرد. اما بارنامه فروخته

 وجود ندارد. 

بارنامه مورد نظر را که   و سپس بارنامه  های معامله مدیریت درخواستبرای تأیید درخواست معامله، ابتدا زبانه  

انتخاب کنید. در ستون عملیات از جدول  است،    منتظر تأیید مالک جدید ت معامله آن برابر با  وضعیت درخواس 

گزینه   معامله روی  درخواست  )   تأیید  کنید  بهمی   (. 21  ر ی تصوکلیک  گزینه  توانید  روی  کلیک  تأیید  جای 

را انتخاب کنید تا فرم جزئیات آن بارنامه نمایش  بارنامه    جزئیاتدر ستون عملیات گزینه  ،  درخواست معامله

 .(22  ریتصو)  کلیک کنید   تأیید درخواست معاملهداده شود و سپس در این فرم روی دکمه 

 
 درخواست معامله  دیی: تأ21 ریتصو
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 : تأیید درخواست معامله از طریق فرم جزئیات22 ریتصو

شود که شماره بارنامه،  نمایش داده می   24  ریتصو را انتخاب کنید. فرمی مطابق    بله گزینه    23  تصویر مطابق  

کد رهگیری درخواست معامله، کد/شناسه ملی/ شناسه اشخاص خارجی مالک جدید بارنامه و پیام در یک  

 است. جدول درج شده

 

 درخواست معاملهتأیید : 23 تصویر

 

 : پیام عملیات موفق تأیید درخواست معامله24 ریتصو

 رد درخواست معامله -7

گیرنده درخواست، درخواست معامله را رد کرده و در نتیجه معامله بارنامه    ،در فرایند رد درخواست معامله

گیرنده و    برای  هم  پس از رد، وضعیت درخواست معامله آن بارنامه  کند.انجام نشده و مالکیت آن تغییری نمی

 .(26 ر یتصوو    25  ریتصو) نمایش داده خواهدشد  ردشده برابر با  دهندهدرخواست برای  هم
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 دهنده درخواست معامله ردشده در حساب کاربری درخواست :25 ریتصو

 

 : درخواست معامله ردشده در حساب کاربری گیرنده درخواست 26 ریتصو

 MBLشماره بارنامه  و    کد رهگیری بارنامهمشخص است، دو فیلد    27  ری تصوطور که در  همان  نکته: •

صورت کامل  به  گیرنده درخواست، برای  باشد   ردشده درخواست معامله برابر با  در حالتی که وضعیت  

را انتخاب کند، با    مشاهده جزئیاتشود و در صورتی که در ستون عملیات، گزینه  نمایش داده نمی

-درخواستاما برای    شود.پیام »جزئیات بارنامه در این وضعیت غیر قابل مشاهده است« مواجه می

 وجود ندارد.  و ثبت مجدد درخواست معامله روی آن بارنامه محدودیتی در نمایش اطالعات دهنده 

 

 : عدم نمایش کامل جزئیات بارنامه با وضعیت درخواست ردشده27 ریتصو

و سپس بارنامه مورد نظر را    بارنامه  های معاملهمدیریت درخواستبرای رد یک درخواست معامله، ابتدا زبانه  

است، از جدول انتخاب کنید. در ستون    منتظر تأیید مالک جدید که وضعیت درخواست معامله آن برابر با  

به(. می28  ر یتصوکلیک کنید )  درخواست معامله   رد عملیات روی گزینه     رد جای کلیک روی گزینه  توانید 

را انتخاب کنید تا فرم جزئیات آن بارنامه نمایش  بارنامه    جزئیاتدر ستون عملیات گزینه  ،  درخواست معامله

 . (29  ریتصو) ک کنید کلی  درخواست معامله رد داده شود و سپس در این فرم روی دکمه 
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 : رد درخواست معامله 28 ریتصو

 

 : رد درخواست معامله از طریق فرم جزئیات بارنامه 29 ریتصو

شود که شماره بارنامه،  نمایش داده می   31  ریتصو را انتخاب کنید. فرمی مطابق    بله گزینه    30  ر یتصومطابق  

رهگیری درخواست معامله، کد/شناسه ملی/ شناسه اشخاص خارجی مالک جدید بارنامه و پیام در یک  کد  

خالی است چرا که درخواست معامله رد شده و   مالک جدید بارنامهدقت کنید که فیلد  است.جدول درج شده

 است.معامله انجام نشده
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 اطمینان از رد درخواست معامله : پیام 30 ریتصو

 

 : رد موفق درخواست معامله31 ریتصو

 لغو درخواست معامله -8

دهنده، درخواستتت معامله خود را لغو کرده و در نتیجه معامله  درخواستتت  ،در فرایند لغو درخواستتت معامله

از لغو، وضتعیت درخواستت معامله آن بارنامه هم برای کند. پس بارنامه انجام نشتده و مالکیت آن تغییری نمی

 .(33 ریتصوو  32 ریتصو) نمایش داده خواهدشد  لغوشدهدهنده برابر با گیرنده و هم برای درخواست

 

 : درخواست معامله لغوشده در حساب کاربری گیرنده درخواست32 ریتصو

 
 دهنده کاربری درخواست: درخواست معامله لغوشده در حساب  33 ریتصو

 MBLشماره بارنامه  و    کد رهگیری بارنامهمشخص است، دو فیلد    34  ری تصوطور که در  همان  نکته: •

صورت کامل  به  گیرنده درخواست باشد، برای    لغوشده در حالتی که وضعیت درخواست معامله برابر با  

را انتخاب کند، با    مشاهده جزئیات، گزینه  شود و در صورتی که در ستون عملیاتنمایش داده نمی

-درخواستشود. اما برای  پیام »جزئیات بارنامه در این وضعیت غیر قابل مشاهده است« مواجه می

 وجود ندارد.  و ثبت مجدد درخواست معامله روی آن بارنامه محدودیتی در نمایش اطالعات دهنده 
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 لغوشدهعدم نمایش کامل جزئیات بارنامه با وضعیت درخواست   :34 ریتصو

و سپس بارنامه مورد نظر را    بارنامه   های معامله مدیریت درخواستبرای لغو یک درخواست معامله، ابتدا زبانه  

است، از جدول انتخاب کنید. در ستون    منتظر تأیید مالک جدید که وضعیت درخواست معامله آن برابر با  

  لغو جای کلیک روی گزینه  توانید به(. می35  ر یتصوکلیک کنید )  درخواست معامله   لغو عملیات روی گزینه  

را انتخاب کنید تا فرم جزئیات آن بارنامه نمایش  بارنامه    جزئیاتدر ستون عملیات گزینه  ،  درخواست معامله

 .( 36 ر یتصو)  لیک کنید ک  درخواست معامله لغو داده شود و سپس در این فرم روی دکمه 
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 : لغو درخواست معامله35 ریتصو

 

 : لغو درخواست معامله از طریق فرم جزئیات36 ریتصو

شود که شماره بارنامه،  نمایش داده می   38  ریتصو   را انتخاب کنید. فرمی مطابق   بله گزینه    37  ر یتصو  مطابق

رهگیری درخواست معامله، کد/شناسه ملی/ شناسه اشخاص خارجی مالک جدید بارنامه و پیام در یک  کد  

خالی است چرا که درخواست معامله لغو شده و    مالک جدید بارنامهاست. دقت کنید که فیلد  جدول درج شده

 است.معامله انجام نشده
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 اطمینان از لغو درخواست معامله : پیام 37 ریتصو

 

 درخواست معامله ق: لغو موف38 ریتصو

 مشاهده تاریخچه تغییرات بارنامه -9

توانید جزئیات تمام عملیاتی را که روی یک بارنامه انجام شده است، از قبیل: ثبت ، رد،  از طریق این بخش می

مدیریت  ابتدا به زبانه    39  ریتصومطابق    منظورتفکیک مشاهده کنید. بدینبه لغو و تأیید درخواست معامله را  

مشاهده  و پس از انتخاب بارنامه مورد نظر، از ستون عملیات روی گزینه    رفته   های معامله بارنامه درخواست

 کلیک کنید. تاریخچه تغییرات

 

 مشاهده تاریخچه تغییرات بارنامه : 39 ریتصو

توانید  در صورت لزوم می  شود.نمایش داده می  40  ری تصوفرمی مطابق  های معامله بارنامه در  تاریخچه درخواست

از طریق گزینه نمایش محتویات در سمت چپ باالی جدول، تعداد ردیف قابل نمایش در یک صفحه را تغییر  

رهگیر کد  به  بارنامه  روی  که  عملیاتی  تمام  جدول  این  در  شدهدهید.  انجام  مذکور  از  ی  ترتیب  به  است، 

قدیمی تا  تغییر  داده شدهجدیدترین  نمایش  تغییر  ادامه ترین  در  بخش،  است.  این  بهتر  فهم  به شرح    برای 

 است.شدهپرداخته شده روی بارنامه مذکورهر یک از تغییرات انجامجزئیات 

های تحت مالکیت خود  فهرست بارنامهیک بارنامه را از    Aکاربر    1400/ 09/ 29  15:42:53در تاریخ   .1

  های دریافتی از شرکت حمل انتخاب کرده و روی آن یک درخواست معامله در زبانه مدیریت بارنامه
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  منتظر تأیید مالک جدید . در این حالت وضعیت درخواست معامله برابر با  کند ثبت می  Bبرای کاربر  

 . جدول( 6و  5های شود )ردیفمی

کند. در این حالت وضعیت  درخواست معامله فوق را لغو می  Aکاربر    09/1400/ 29  23:40:58  در تاریخ .2

 جدول(. 4شود )ردیف  می لغوشدهدرخواست معامله برابر با 

مجدداً روی همان بارنامه یک درخواست معامله برای     Aکاربر    1400/ 04/10  22:23:46  در تاریخ  .3

  شود می  منتظر تأیید مالک جدید . در این حالت وضعیت درخواست معامله برابر با  کند ثبت می   Bکاربر  

باشید که در این حالت یک کد رهگیری درخواست معامله  جدول(. دقت داشته  3و    2های  )ردیف

 شود و با کد رهگیری درخواست معامله قبلی تفاوت دارد. جدید صادر می

. در این حالت وضعیت  کند درخواست معامله فوق را لغو می  Aکاربر    1401/ 11/02  15:36:39  در تاریخ  .4

 جدول(. 1)ردیف   شود می لغوشدهدرخواست معامله برابر با 
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 : جزئیات تاریچه تغییرات بارنامه40 ریتصو

 (: 41  ریتصوبگیرید )شده روی بارنامه زیر را در نظر بعنوان یک مثال دیگر، تاریخچه تغییرات انجام

های تحت مالکیت خود  یک بارنامه را از فهرست بارنامه  Xکاربر    1400/ 07/09  08:21:42در تاریخ   .1

های دریافتی از شرکت حمل انتخاب کرده و روی آن یک درخواست معامله  در زبانه مدیریت بارنامه

 منتظر تأیید مالک جدید کند. در این حالت وضعیت درخواست معامله برابر با  ت میثب  Yبرای کاربر  

 جدول(.  2 شود )ردیف می

کند. در این حالت وضعیت  درخواست معامله فوق را رد می  Yکاربر    09/1400/ 07  08:23:19در تاریخ   .2

 جدول(.  1شود )ردیف می ردشدهدرخواست معامله برابر با 
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 : جزئیات تاریخچه بارنامه 41 ریتصو

هر یک از عملیات قابل انجام روی یک بارنامه اعم از ثبت، رد، تأیید و لغو درخواست معامله  نکته:   •

این عملیات توسط خود بازرگان  هم توسط خود بازرگان و هم توسط نماینده وی قابل انجام است. اگر  

و    مالک عبارت کننده درخواست  نقش دریافتو   کننده درخواستنقش ثبت های انجام شود، در ستون

در مثال فوق، تمامی عملیات توسط    شود.درج می   نمایندهاگر توسط نماینده وی انجام شود، عبارت  

 است. درج شده مالک های فوق عبارت خود بازرگان )حقیقی یا حقوقی( انجام شده و لذا در ستون 

یکی از  چه تغییراتی را مشاهده کند که  تواند تاریخهر بازرگان در حساب کاربری خود، تنها می  نکته: •

در مشاهده  دهنده باشد. به عبارتی دیگر  طرفین درخواست یعنی یا گیرنده درخواست و یا درخواست

شده روی بارنامه تا جایی قابل مشاهده است تاریخچه تغییرات بارنامه، جزئیات و مراحل عملیات انجام

عنوان  در نتیجه فرایندهای میانی که کاربر جاری نه به  است.که کاربر جاری یک سمت آن عملیات بوده

درخواست به  گیرنده  نه  نداشته  دهندهدرخواستعنوان  و  بارنامه  حضور  تغییرات  تاریخچه  در  است، 

 مزبور در حساب کاربری کاربر جاری نمایش داده نخواهدشد. 

های مختلف بارنامه  ازای وضعیتبارنامه بهای از عملیات قابل انجام روی یک  جدول زیر خالصهبندی،  برای جمع

 دهد.و درخواست معامله را نشان می
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 درخواست معامله تیبارنامه و وضع تیوضع کتفکیبارنامه به کی یقابل انجام رو اتیعمل: 1جدول 

 حالت 

وضعیت 

فعلی 

 بارنامه 

وضعیت فعلی 

درخواست  

 معامله 

 عملیات 

وضعیت 

جدید  

درخواست  

 معامله 

وضعیت 

 جدید بارنامه 

فراخوانی متد 

 قفل بارنامه 

امکان انجام 

 عملیات جدید

1  
دریافتی از  

 شرکت حمل 
- 

درخواست 

 معامله 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
- 

تغییر   -بله 

 وضعیت به قفل
 رد، لغو و تأیید  /بله

2  
دریافتی از  

 شرکت حمل 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
 ردشده رد

دریافتی از  

 شرکت حمل 

تغییر   -بله 

وضعیت به 

 مجاز

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط  

 دهنده( درخواست

3  
دریافتی از  

 شرکت حمل 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
 تأییدشده  تأیید 

-خریداری

-شده/فروخته

 شده 

قفل   -خیر 

 ماند. باقی می

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط مالک  

 جدید( 

4  
دریافتی از  

 شرکت حمل 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
 لغوشده لغو

دریافتی از  

 شرکت حمل 

تغییر   -بله 

وضعیت به 

 مجاز

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط  

 دهنده( درخواست

5  
-خریداری

 شده 
- 

درخواست 

 معامله 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
- 

قفل   -خیر 

 ماند. باقی می
 بله/ رد، لغو و تأیید 

6  
-خریداری

 شده 

تأیید  منتظر 

 مالک جدید 
 شدهخریداری ردشده رد

قفل   -خیر 

 ماند باقی می

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط  

 دهنده( درخواست

7  
-خریداری

 شده 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
 تأییدشده  تأیید 

-خریداری

-شده/فروخته

 شده 

قفل   -خیر 

 ماند باقی می

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط مالک  

 جدید( 

8  
-خریداری

 شده 

منتظر تأیید  

 مالک جدید 
 شدهخریداری لغوشده لغو

قفل   -خیر 

 ماند باقی می

بله )ثبت درخواست  

معامله توسط  

 دهنده( درخواست
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