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 شرح فیلد ها -1

 گ لیست می توانید از فایل اکسل براینصورت زیاد بودن موارد پکیدر این بخش به شرح تک تک فیلد های موجود در فرم عدلبندی می پردازیم. در 

 تکمیل فرم عدلبندی استفاده نمایید.

 

 فرم عدلبندی: 1 تصویر

 شماره کانتینر 

 .باشد برابر بارنامه داخل کانتینر شماره با میبایست حتما کانتینر شماره 

 .نمائید اقدام اقالم نمودن اضافه به نسبت کانتینر شماره تکرار با آنگاه بود متفاوت قلم چند حاوی کانتینری اگر 

 .است پذیر امکان سامانه در عدلبندی لیست داخل کانتینرهای شماره اساس بر بیجک ثبت لحظه در کاال خروج امکان تنها 

 اقدام اقالم نمودن اضافه به نسبت سپس و کنید انتخاب را BULK123456-7 عبارت کانتینر شماره باکس در کانتینر بدون حالت در 

 .نمائید

 تایپ نمائید. "فله"در صورت صدور قبض الکترونیکی موارد خاص،شماره کانتینر را به فارسی  

 شماره بسته 

 

 یرو بر شده درج های بسته عالمت شماره یا منظور ).نمائید وارد حروف گرفتن نظر در بدون را نظر مورد کانتینر داخل های بسته شماره 

 شما صورت این در. باشد همراه تلفن گوشی 28 تعداد 5224885 کارتن شماره در کنید فرض مثال عنوان به (باشد می بندی بسته

 .کنید هر بسته در کاالی موجود واحد تعداد ، کاال واحد تعداد فیلد در و نمائید وارد را 5224885 عدد شماره بسته فیلد در میبایست

 ها تهبس مثال برای شوند می وارد عدلبندی از ردیف یک در یکجا صورت به باشند می هم مشابه و سری صورت به ها بسته که صورتی در 

 55 در اگر مثال عنوان به. نمائید واردرا  ها بسته از یکی در موجود کاالی تعداد برابر را کاال واحد تعداد مواقع این در. 1-55 های شماره با

 کاالی واحد تعداد 55*3 حاصلضرب که گردد وارد 3عدد کاال واحد تعداد فیلد در باید آنگاه باشد داشته قرار کاال واحد 155 مشابه بسته

 .نماید رامشخص عدلبندی از ردیف آن

 به نسبت عدلبندی لیست از ردیفی جداگانه در شماره تکرار با بایست می انگاه داشت قرار کاال نوع یک از بیش بسته یک در صورتیکه در 

 .کنید اقدام بندی بسته در موجود دوم قلم اطالعات درج

 ایه بسته تعداد با برابر باید باشند می تعرفه کد یک دارای که عدلبندی مختلف های ردیف در شده وارد های بسته تعداد جمع حاصل 

 ..باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط(بسته تعداد باکس) 31 باکس در شده درج
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 کد تعرفه 

 .نمائید انتخاب را کد یک اظهارنامه داخل های hs کد بین از باکس این در میتوانید 

 به نسبت ینرکانت شماره تکرار با باید باشد انگاه موجود کدکاال چند کانتینر در و باشد قلمی چند اظهارنامه صورتیکه در باشید داشته توجه 

 .نمائید اقدام مجزا صورت به (قلم)تعرفه هر اطالعات درج

 نمائید قداما اطالعات سایر درج به سپس نسبت و )فله(انتخاب اول حالت مطابق را کانتینر نوع مشابه روش به کانتینر فاقد کاالی حالت در 

 کاال یا شناسه ارزششناسه  

 ابهمش روش به ایست بدیهی. انتخاب نمائید را شناسه یک ارزش اظهارنامه در شده استفاده های شناسه بین از میبایست قسمت این در 

 .الزامیست ارزش های شناسه تفکیک به اطالعات درج

 بر را نرکانتی داخل محتویات انگاه میبایست باشد شده بارگیری ارزش شناسه دو و تعرفه یک محل از کانتینر یک در اگر مثال عنوان به 

 .کنیدمشخص  تفکیک به ارزش اظهارنامه کاالهای قلم اساس

 تعداد واحد کاال 

 در صورتی که در فیلد شماره بسته فقط یک بسته را وارد نمودید تعداد واحد کاالی موجود در همان بسته را در فیلد مربوطه وارد کنید.اما 

ها را  از بسته در صورتی که تعداد بسته را به صورت سری و به عنوان بسته های متحدالشکل وارد کردید تعداد واحد کاالی موجود در یکی

 وارد نمائید."تعداد واحد کاال  "در فیلد 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 .باشد می ردیف همان در شده عدلبندی

 در شده وارد تعدادبسته در "واحدکاال تعداد "فیلد ضرب حاصل از که)عدلبندی مختلف های ردیف در کاالها واحد تعداد جمع حاصل 

 باکس)41 باکس در شده درج کاالی واحد تعداد با برابر باید  باشند می تعرفه کد یک دارای که( گردد می محاسبه "بسته شماره"فیلد

 .باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط( کاال واحد تعداد

 ناخالص هر بستهوزن  

 .نمایید وارد را اید کرده وارد "بسته شماره"فیلد در که ای بسته ناخالص عدلبندی،وزن از ردیف هر در 

وزن "فیلد در را ها بسته از یکی ناخالص وزن( 11-55 مثال)اید کرده وارد سری صورت به را مشابه های بسته که عدلبندی از ردیفی در 

 .نمایید وارد "بسته هر ناخالص

 دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب  

 . باشد می ردیف آن در

 .نماید مطابقت بارنامه در کانتینر آن ناخالص وزن با باید عدلبندی فرم در کانتینر هر ی شده عدلبندی های بسته ناخالص وزن جمع حاصل 

هنگام تکمیل فرم اظهارنامه حتما واحد کاال و متعاقب آن تعداد واحد کاال را مطابق با ماهیت کاال و طبق پکینگ لیست وارد نمایید.در : 1نکته مهم

 وجود دارد. در غیر اینصورت "تعداد واحد کاال در هر بسته"صورتی که واحد کاال از نوع کیلوگرم و یا مترمربع باشد امکان درج اعداد اعشاری در فیلد

 این فیلد فقط اعداد صحیح را می پذیرد.

 واحد کاال بر روی فرم ارزش را دقیقا مطابق واحد کاال در فرم اظهارنامه از طریق منوی آبشاری انتخاب نمایید.: 2نکته مهم

( TSC: تعداد واحد کاالی عدلبندی شده برای هر ارزش باید با تعداد واحد کاالی درج شده برای آن ارزش در فرم اظهار ارزش)فایل 3نکته مهم

 مطابقت نماید.

 فرم عدلبندی را بر اساس پکینگ لیست تکمیل نمائید. : 4نکته مهم
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 مثال های پر کاربرد 

 

 محاسبات الزم، به عدلبندی چندین اظهارنامه  با شرایط متفاوت می پردازیم.در این بخش برای آشنایی بیشتر با عملیات و 

 عدلبندی برای بسته های با شماره های منحصر به فرد 

 

 تعدادی کاالی پزشکی به شکل زیر اظهار گشته است.در اظهارنامه ای 

 ناخالص وزن اظهارنامه( 15)باکستعداد واحد کاال اظهارنامه( 35)با کس  تعداد بسته تعرفه
 2099 09 نگله 2 99515999

 

 در دو نگله و در یک کانتینر قرار دارند. 9916و  9910کاال ها با دو شناسه ارزش 

برای هر ارزش باید با تعداد واحد کاالی درج شده برای آن ارزش در فرم اظهار نکته مهم: تعداد واحد کاالی عدلبندی شده 

 ( مطابقت نماید.TSCارزش)فایل 

 در دو ردیف به این صورت تکمیل می گردد:فرم عدلبندی با این شرایط  

 ردیف اول:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 1ردیف تعداد واحد کاالی  25 =1×25

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 1وزن ناخالص بسته های ردیف  1800=1×1800
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 :ردیف دوم

 

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 8تعداد واحد کاالی ردیف  25 =1×25   

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 8وزن ناخالص بسته های ردیف  700=1×700

 محاسبات نهایی و انطباق اعداد فرم عدلبندی با اطالعات اظهار نامه:

 در شده وارد تعدادبسته در "واحدکاال تعداد "فیلد ضرب حاصل از که)عدلبندی مختلف های ردیف در کاالها واحد تعداد جمع حاصل 

 باکس)41 باکس در شده درج کاالی واحد تعداد با برابر باید  باشند می تعرفه کد یک دارای که( گردد می محاسبه "بسته شماره"فیلد

 .باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط( کاال واحد تعداد

 1تعداد واحد کاالی ردیف  +8تعداد واحد کاالی ردیف  = 50= 25 + 25 =فرم اظهارنامه 41باکس 

 های بسته تعداد با برابر باید باشند می تعرفه کد یک دارای که عدلبندی مختلف های ردیف در شده وارد های بسته تعداد جمع حاصل 

 ..باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط(بسته تعداد باکس) 31 باکس در شده درج

  8نگله+1نگله = 2= فرم اظهارنامه 31باکس 

 

 نماید مطابقت بارنامه در کانتینر آن ناخالص وزن با باید عدلبندی فرم در کانتینر هر ی شده عدلبندی های بسته ناخالص وزن جمع حاصل. 

 8وزن ناخالص بسته های ردیف  +8وزن ناخالص بسته های ردیف  = BULK123456-7 = 1800+700= 2500وزن ناخالص در کانتینر
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 عدلبندی برای بسته های مشابه با شماره بندی سری 

 

 به شکل زیر اظهار گشته است.در جعبه هایی یکسان که به صورت سری شماره بندی شده اند در اظهارنامه ای تعدادی کاال 

 وزن ناخالص اظهارنامه( 15تعداد واحد کاال)باکس اظهارنامه( 35تعداد بسته )با کس  تعرفه

 116191 011 کارتن 59699 83082000

 92999 299 کارتن 59999 35069900

 500999 09  کارتن 0999 82073000

 

در یک کانتینر قرار دارند.)در صورت تفاوت در کانتینرها هم به همین شیوه عمل می شود فقط شماره  9999کاال ها با شناسه های 

 کانتینر ها در ردیف های عدلبندی تغییر می کنند(

 ردیف به این صورت تکمیل می گردد: سهبا این شرایط فرم عدلبندی در 

 

 ردیف اول:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 1تعداد واحد کاالی ردیف  588 =196×3 ( اظهارنامه1مربوط به ردیف کاالی) فرم اظهارنامه 41باکس 

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 1وزن ناخالص بسته های ردیف   4468.8=196×22.8
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 :ردیف دوم

 

 یکاال واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بستهه شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 8تعداد واحد کاالی ردیف  200 =100×2 ( اظهارنامه8مربوط به ردیف کاالی) فرم اظهارنامه 41باکس    

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 8وزن ناخالص بسته های ردیف  920=100×9.2

 سوم:ردیف 

 

 یکاال واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بستهه شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 3تعداد واحد کاالی ردیف  50 =50×1 ( اظهارنامه3مربوط به ردیف کاالی) فرم اظهارنامه 41باکس    

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 3وزن ناخالص بسته های ردیف  1550=50×31

 

 محاسبات نهایی و انطباق اعداد فرم عدلبندی با اطالعات اظهار نامه:

 .نماید مطابقت بارنامه در کانتینر آن ناخالص وزن با باید عدلبندی فرم در کانتینر هر ی شده عدلبندی های بسته ناخالص وزن جمع حاصل

  3+ وزن ناخالص بسته های ردیف  2ردبف  وزن ناخالص بسته های +1وزن ناخالص بسته های ردیف  =HDMK89654-8 = 1550+920+4468.8= 6938/8 کانتینرناخالص دروزن 

 باشد. باید دارای شماره مجزا  نکته:امکان درج شماره بسته مشابه وجود ندارد.هر بسته حتما
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 عدلبندی برای بسته های اعشاری 

 

 در اظهارنامه ای تعدادی کاال در بسته هایی به صورت اعشاری تقسیم شده اند.

 وزن ناخالص اظهارنامه( 15تعداد واحد کاال)باکس اظهارنامه( 35تعداد بسته )با کس  تعرفه

 70 012 کارتن 9920 83082000

 199 329 کارتن 590 35069900

 209919 75  کارتن 9920 82073000

 

در صورتی که تعداد بسته ها به صورت اعشاری ثبت شده اند حاصل جمع تعداد بسته ها نشان دهنده تعداد بسته های موجود در بارنامه 

،کاالها به این شکل در بسته ها قرار گرفته  پکینگ لیستبسته داریم که طبق  2=590+9920+9920خواهد بود بنابراین در این اظهار 

 است.

 

 

 ردیف به این صورت تکمیل می گردد: چهاربا این شرایط فرم عدلبندی در 

 ردیف اول:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 1کاالی ردیف تعداد واحد  542 =1×542 

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 1وزن ناخالص بسته های ردیف 75=1×75

 



 عدلبندیجزوه آموزشی  51 | 59
 پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران

  
   96 خرداد

 

 :ردیف دوم

 

 

 یکاال واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بستهه شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 8تعداد واحد کاالی ردیف  71 =1×71   

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 8وزن ناخالص بسته های ردیف  250.40=1×250.40

 سوم:ردیف 

 

 

 یکاال واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بستهه شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 3تعداد واحد کاالی ردیف  120 =1×120   

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 .بدست می آوریم 155عدد را 35590055تعرفه بسته یک با وزن ناخالص  ساده با یک تناسب

 3وزن ناخالص بسته های ردیف  150=1×150
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 چهار:ردیف 

 

 

 یکاال واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بستهه شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 4تعداد واحد کاالی ردیف 200 =1×200   

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 بدست  می آوریم. 855عدد را 35590055تعرفه بسته دو با با یک تناسب ساده وزن ناخالص 

 4وزن ناخالص بسته های ردیف  250=1×250

 

 انطباق اعداد فرم عدلبندی با اطالعات اظهار نامه:محاسبات نهایی و 

 

 در شده وارد تعدادبسته در "واحدکاال تعداد "فیلد ضرب حاصل از که)عدلبندی مختلف های ردیف در کاالها واحد تعداد جمع حاصل 

 باکس)41 باکس در شده درج کاالی واحد تعداد با برابر باید  باشند می تعرفه کد یک دارای که( گردد می محاسبه "بسته شماره"فیلد

 .باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط( کاال واحد تعداد

 4تعداد واحد کاالی ردیف  +3تعداد واحد کاالی ردیف  = 320= 200 + 120 =( فرم اظهارنامه8مر بوط به ردیف کاالی) فرم اظهارنامه 41باکس 

  

 

 نماید مطابقت بارنامه در کانتینر آن ناخالص وزن با باید عدلبندی فرم در کانتینر هر ی شده عدلبندی های بسته ناخالص وزن جمع حاصل. 

 حاصل جمع وزن ناخالص بسته های ردیف های مربوط به کانتینرCGFE156387-4 = 2500 =75+250.40+150+250 =وزن ناخالص در کانتینر
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 عدلبندی برای بارنامه هایی با چند کانتینر 

 

 در اظهارنامه ای تعدادی کاال به شکل زیر اظهار گشته است.

 وزن ناخالص اظهارنامه( 15تعداد واحد کاال)باکس اظهارنامه( 35تعداد بسته )با کس  تعرفه

 2099 70 کارتن 2099 83082000

 92999 299 کارتن 59999 35069900

 

 بسته ها به این صورت در کانتینرها قرار گرفته اند:

 وزن ناخالص تعداد بسته کد تعرفه کانتینر شماره

WSDF156987-2 
 

83082000 29 
2999 

VFGH587463-1 83082000 0 099 

 35069900 599 929 

 

 با این شرایط فرم عدلبندی در سه ردیف به این صورت تکمیل می گردد:

 

 ردیف اول:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 1تعداد واحد کاالی ردیف  60 =20×3

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 1وزن ناخالص بسته های ردیف 2000=20×100

 ردیف دوم:
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 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 2تعداد واحد کاالی ردیف  15 =5×3

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 2ناخالص بسته های ردیف  500=5×100

 

 ردیف سه:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 3تعداد واحد کاالی ردیف  200 =100×2

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 3ناخالص بسته های ردیف  920=100×9.2

 محاسبات نهایی و انطباق اعداد فرم عدلبندی با اطالعات اظهار نامه:

 

 در شده وارد تعدادبسته در "واحدکاال تعداد "فیلد ضرب حاصل از که)عدلبندی مختلف های ردیف در کاالها واحد تعداد جمع حاصل 

 باکس)41 باکس در شده درج کاالی واحد تعداد با برابر باید  باشند می تعرفه کد یک دارای که( گردد می محاسبه "بسته شماره"فیلد

 .باشد اظهارنامه فرم در کاال ردیف آن به ،مربوط( کاال واحد تعداد

 8تعداد واحد کاالی ردیف  +1تعداد واحد کاالی ردیف  = 75= 15 + 60 =( فرم اظهارنامه1فرم اظهارنامه مر بوط به ردیف کاالی) 41باکس 

  

 

 نماید مطابقت بارنامه در کانتینر آن ناخالص وزن با باید عدلبندی فرم در کانتینر هر ی شده عدلبندی های بسته ناخالص وزن جمع حاصل. 

VFGH587463-1حاصل جمع وزن ناخالص بسته های ردیف های مربوط به کانتینر = 

 1420=920+500 3+وزن ناخالص بسته های ردیف 2=وزن ناخالص بسته های ردیف
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 عدلبندی برای بارهایی با واحد کیلو گرم 

 

 به شکل زیر اظهار گشته است. کیسه غالت 206در اظهارنامه ای 

 وزن ناخالص اظهارنامه( 15تعداد واحد کاال)باکس اظهارنامه( 35تعداد بسته )با کس  تعرفه
 36099 36099 کیسه 206 59955959

 

 ردیف به این صورت تکمیل می گردد:با این شرایط فرم عدلبندی در یک 

 نکته مهم:اعداد اعشاری را با تمام ارقام اعشاری وارد کنید.

 ردیف اول:

 

 کاالی واحد تعداد ی دهنده نشان عدلبندی، از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب 

 باشد: می ردیف همان در شده عدلبندی

 1تعداد واحد کاالی ردیف   36500 =142/578125×256 فرم اظهارنامه 41باکس 

  دهش عدلبندی های بسته ناخالص وزن ی دهنده نشان "بسته شمار " فیلد های بسته تعداد در "بسته هر ناخالص وزن" فیلدحاصلضرب 

 :باشد می ردیف آن در

 1وزن ناخالص بسته های ردیف    36500 =142/578125×256
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 تماس با پشتیبانی سامانه 

 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 
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