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 ویرایش بارنامه -1

خواهند  امکانی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده است که با استفاده از آن شرکت های حمل و نقل قادر به ویرایش اطالعات بارنامه

 از شرکت حمل را در اختیار داردوکالت کارمندی الکترونیکی که  کارمند شرکت حمل و نقل مورد تایید گمرک ایرانبود. برای این کار 

گشته و با وارد کردن شماره بارنامه و شناسه شرکت  "ویرایش بارنامه "پس از ورود به حساب کاربری پنجره واحد خود از منوی کاربر وارد منوی 

 بارنامه مورد نظر را فراخوانی می نماید.حمل و زدن کلید جستجو 

 

 : ویرایش بارنامه1 تصویر

 فیلد های ابتدایی 

 ابتدایی بارنامه فیلد های اجباری که باید تکمیل گردد در تصویر مشخص گشته و در جدول زیر با توضیحات کامل قرار گرفته است. قسمتدر . 

 

  اجباری در قسمت ابتدایی بارنامه: فیلد های 2 تصویر

 بارنامه کاالی صاحب درصورتیکه

(consignee )می فورواردری حمل شرکت 

 ثبت در را فورواردر شرکت ملی شناسه باشد،

 نیبازرگا شرکت کاال صاحب درصورتیکه و کرده

 رکتش ملی شناسه باشد، می شخص یا تولیدی ،

 فیلد این در را( کشتیرانی خط)حمل کننده 

 .کنید ثبت

Box Partnering 
Code 

کدینگ گیرنده 

 )صاحب کاال(

 برای واردات

Consignee 
Code 

کدینگ 

شرکت حمل 

 کننده

Shipper 
Code 

را  Manifest Registration Number فیلد باید حتما ،(M/BL)باشد می فورواردری حمل شرکت )گیرنده(Consignee که هایی بارنامه در

 .تکمیل نمایید
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Port Codesت کدهاور: پ  

 کد بند تخلیه 

 اولین گمرک ورودی به کشور( -)بندر مرزی کشور
Port Of 

Discharge 
 کد بند مبدا 

 )بار از آنجا به کشور ارسال شده است(
Place Of 
Receipt 

 کد بندر مقصد

 بار در آنجا اظهار واردات قطعی می گردد( که )گمرکی
Port Of 
Delivery 

 Port Of کد بندر بارگیری
Loading 

 مراجعه نمایید. http://locode.infoبرای اطالع از پورت کدهای ایران و سایر کشورها به آدرس 

 

  قابل رویت و ویرایش می باشد. محمولهکل وزن و  تعداد کل بسته هاو همچنین و کاالهای موجود در هر یک  هادر ادامه اطالعات مربوط به کانتینر

 

 فیلد های مهم در بخش اطالعات کاال:3 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://locode.info/
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 Total Weight( و )وزن کل محموله/ Total Number Of Packagesاین بخش فیلدهای )تعداد کل بسته ها/ نکته حائز اهمیت در اطالعات 

in Kg  تعداد بسته ها/  مجموع مقادیر درج شده( می باشد که هر یک باید به ترتیب برابر( در فیلد هایNumber Of Packages)  و )وزن

 باشد.( Gross Weightناخالص/ 

 

 مجموع تعداد بسته ها و وزن ناخالص :4 تصویر
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 اشتباه ردیف کاالیحذف  

( HSبه جای کد تعرفه اشتباه در فیلد )کد کاال/، به همین علت به منظور حذف تعرفه اشتباه از بارنامه، قلم کاال در بارنامه وجود ندارد ردیفامکان حذف 

م را بین فیلد های وزن و تعداد بسته تقسی صحیحوزن ناخالص و تعداد بسته ی کد تعرفه و  نمودهرا وارد  کد های تعرفه صحیح بارنامهیکی از 

 می نماییم.

(، HSدر بارنامه زیر به اشتباه وارد شده و خواهان حذف آن می باشیم. برای این کار مقادیر فیلد های )کد کاال/ 38089112 برای مثال کد تعرفه 

تعرفه صحیح، به عنوان مثال کد  هاییکی از کدو وده ( را پاک نمNumber Of Packages( و )تعداد بسته ها/ Gross Weight)وزن ناخالص/

 داریم. 38089110را وارد فیلد تعرفه می نماییم.اکنون دو ردیف کاال با کد تعرفه  38089110تعرفه 

 

 اشتباه HSدرست با  HSیک : جایگزینی 5 تصویر

تقسیم می نمایید. به طوری که   HSدو ردیف کاال با همین را بین  38089110حال مقدار وزن ناخالص و تعداد بسته های کد تعرفه 

 باشد. 3487و مجموع وزن ناخالص ردیف اول و دوم برابر   15مجموع تعداد بسته های ردیف اول و دوم برابر 

 

 : تقسیم وزن ناخالص و تعداد بسته بین دو کد تعرفه یکسان6 تصویر
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را طبق تغییرات ایجاد شده اصالح نماییم. برای این کار مجموع تعداد بسته های  وزن کل محمولهو  کل بسته هاتعداد در آخرین مرحله باید 

تغییر می دهیم و در نهایت با کلیک بر روی کلید ذخیره در انتهای صفحه  3489به  4820و وزن کل محموله را از  17به   22را از 

 را ثبت می نماییم.بارنامه جدید 

 

 HS: اصالح تعداد کل بسته ها و وزن کل محموله با توجه به حذف یک 7 تصویر
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 فیلدهای مخفی 

نمایش داده می شود که تکمیل  پایین بارنامهدر اطالعات بارنامه  مربوط به فیلد 25  با کلیک بر روی 

  فیلد از آن ها اجباری می باشد. 61

 می توان فیلد ها را مجددا مخفی نمود. پس از باز شدن و تکمیل فیلدهای اطالعات بارنامه با کلیک بر روی 

 

 : فیلد های اجباری اطالعات بارنامه8 تصویر

 توضیح فیلد های اجباری در بارنامه

- Notify 1 Address  ورود حرفT  برای واردات و

 برای ترانشیپ  Iحرف 
Trade Code 

 مارک کاال
Marks And 
Numbers 

 *Gargo Code بارنوع 
HS  کد کاال 

در صورتی که بارنامه دارای چندین قلم 
کاال باشد یکی از تعرفه ها را وارد 

 نمایید.

Commodity Code کد کشور مبدا Country Of Origin 

 توضیح کاال
Commodity 
Description 

 Shipper Address آدرس شرکت حمل

 Consignee Code کدینگ گیرنده )صاحب کاال( Packages تعداد بسته ها

 Packages Type* کد نوع بسته

Code 
 Consignee Name نام گیرنده )صاحب کاال(

 وزن بار
Gargo Weight in 

k.g 
 آدرس گیرنده )صاحب کاال(

Consignee 
Address 

 وزن ناخالص
معادل مجموع فیلد های 

Consignment Weight in K.g. 
 در هر قلم کاالی محموله ها

Gross Weight in 
k.g 

- Notify 1 Name 
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 به محموله هایی که ماهیت تجاری دارند در اصطالح کارگو می گویند. ها: Gargo Codeمخفف *

PASSENGER P BULK LIQUID Q EMPTY CONTAINER M FCL CONTAINER F 
GENERAL CARGO 

( BREAK BULK) 
G RO-RO UNIT R BULK SOLID B LCL CONTAINER L 

 

Packages Type Code* :کد های نوع بسته بندی بار 

 

  موجود در بارنامه نمایش داده می شود.کانتینر های اطالعات    با کلیک بر روی کلید

 

 : اطالعات کانتینر5 تصویر

باالی فیلد مربوط به اطالعات کاال در  52،  به ازای هر قلم کاالی موجود در این کانتینر  همچنین با کلیک بر روی کلید 

 فیلد از آن ها اجباری می باشد. 12نمایش داده می شود که تکمیل  اطالعات کانتینر

 

 فیلد های اجباری هر قلم کاال:11 تصویر

 

 

Unite UN Create CR Package PK Box BX 

 - Pallet PL Case CS Carton CT 
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 توضیح فیلد های محموله ها

 Serial Number شماره سلایر اظهار Package Type Code* کد نوع بسته ها
در صورتی که کاال دارای ماهیت خطرناک 

و   Yباشد عالمتمانند اسید، مواد منفجره و... 

 را وارد نمایید Nدر غیر اینصورت عالمت 

Dangerous Goods 
Indictor 

 توضیح بار
Cargo 

Description 

HS  کد کاال HS Code وزن ناخالص کاال 
Consignment 
Weight in Kg 

 حجم کاال No. of Pallets تعداد پالت
Consignment 
Weight in c.m 

در صورتی که کاال نیاز به سرما داشته باشد 
را  Nو در غیر اینصورت عالمت  Yعالمت 

 وارد نمایید

Refrigeration 
Required 

 تعداد بسته ها
Consignment 

Packages 

 

Packages Type Code* :کد های نوع بسته بندی بار 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با پشتیبانی سامانه -2

 تجارت فرامرزی  واحد پنجره اجرای به مربوطه راهنماهای و ها اطالعیه آخرین و بیشتر اطالعات دریافت جهت

 .کنید مراجعه زیر وبالگ به
 

Eplirica.blog.ir 
 

 شماست اختیار در اخبار اخرین دریافت همچنین و ارتباط برقراری جهت زیر ارتباطی های لینک
 

Telegram.me/CSW_Channel 
02188805385-8 

 

Unite UN Create CR Package PK Box BX 

 - Pallet PL Case CS Carton CT 


