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 اصالحیه

 

 ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق

 ايران المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 ايران لجستیك و نقل و حمل فدراسیون

 خراسان المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 گلستان استان كاالي المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 غربي آذربايجان المللي بین نقل و حمل كتهايشر صنفي انجمن

 بلوچستان و سیستان المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 اردبیل المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 مقدس مشهد كاالي المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 تهران المللي بین نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 ايران گمركي كاران العمل حق اتحاديه

 هرمزگان گمركي كاران العمل حق اتحاديه

 

 اجرائي ضوابط ديگر و كانتینر عودت ديركرد هزينه: موضوع

 

 با سالم و احترام ؛

مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران  20/3/97مورخ  950/32654باستناد ابالغیه شماره 

و در پیروی از  30/11/90شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مورخ  167مصوبه  2رت راه و شهرسازی و مستند به بند وزا

ضوابط استفاده از کانتینر، مصوبه کمیسیون موصوف  20کمیسیون موضوع ماده  29/2/97و  23/2/97تصمیمات نشست مورخ 

 پی ابالغ سیاست های ارزی کشور، تعرفه دیرکرد، میزان سپرده در مورد متوازن سازی تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر در 

غیر نقدی، حداکثر سپرده نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت سالم کانتینر و مرجع نظارت بر نحوه 

 اجراء به شرح زیر ، جهت استحضار و اجراء ابالغ میگردد.

 

 به نام خدا 
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 ر بازه زماني د HCو   DCتعرفه ديركرد كانتینرهاي  -1

 

 

 

 در بازه زماني OTو   FRكانتینرهاي خاص تعرفه ديركرد عودت  -2

 

 به ريال -فوت 45و  40كانتینر  به ريال -فوت 20كانتینر  وارداتي و صادراتي

 معاف معاف روز اول 10

 840.000 420.000 روز 20-11

 1.160.000 580.000 روز 30-21

 2.000.000 1.000.000 روز40-31 

 3.200.000 1.600.000 روز بیشتر 41از 

 

 

 به ريال -فوت 45و  40كانتینر  ريالبه  – فوت 20كانتینر  وارداتي و صادراتي

 معاف معاف روز اول 10

 420.000 210.000 روز 20-11

 580.000 290.000 روز 30-21

 1.000.000 500.000 روز40-31

 1.600.000 800.000 روز بیشتر 41از
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 د عودت كانتینرهاي يخچالي در بازه زمانيتعرفه ديركر -3

 

 به ريال -فوت 45و  40كانتینر  ريالبه  – فوت 20كانتینر  وارداتي و صادراتي

 معاف معاف روز اول 4

 1.260.000 630.000 روز  5 -14

 1.740.000 870.000 روز  15 -24

 3.000.000 1.500.000 روز 34-25 

 4.800.000 2.400.000 روز بیشتر35از 

 

 وجوه سپرده ) اسناد تضامني چك / سفته ( برگشت سالم كانتینر غیر نقدي -4

 

 مبلغ سايز كانتینر

 میلیون ریال 160 فوت  HC 20و  DCکانتینر 

 میلیون ریال 320 فوت  HC 40و  DCکانتینر 

 میلیون ریال 320 فوت  OT 20و  FRکانتینر خاص 

 میلیون ریال 640 فوت  OT 40و  FRکانتینر خاص 

 میلیون ریال 480 فوت  20 کانتینر یخچالی

 میلیون ریال 960 فوت  40 کانتینر یخچالی
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 وجوه سپرده ) پیش پرداخت ( نقدي: -5

 فوت  40 فوت  20 كانتینر

 ریال 24.000.000 ریال HC 12.000.000و  DCمعمولی : 

 ریال 48.000.000 ریال OT 24.000.000و  FRخاص : 

 ریال 72.000.000 ریال 36.000.000 یخچالی

 توضیحات:

  می باشد. 1/4/97اجرای تعرفه های فوق برای کانتینرهای وارداتی و صادراتی از تاریخ 

  می باشد. 1/5/97اجرای تعرفه های فوق برای کانتینرهای عبور خارجی از تاریخ 

 نماید.کلی بازه های زمانی تغییر نمی ر درصورت افزایش مدت معافیت ، تعرفه فوق تابع توافق خاص می باشد اما به طو 

  روز کاری می بایستی به صاحبان کاال مسترد گردد. 3مانده وجوه سپرده نقدی حداکثر ظرف مدت 

  مبنای شروع محاسبه هزینه دیرکرد کانتینرهای ورودی به کشور ، روز خاتمه عملیات تخلیه کانتینرها از کشتی در

 بنادر می باشد.

 قف کانتینرهای صادراتی روز ارائه دستور حمل به خط کشتیرانی خواهد بود.پایان محاسبه حق تو 

 .شروع تاریخ اجرای هزینه دیرکرد کانتینر صادراتی روز واگذاری آن از طرف خط کشتیرانی خواهد بود 

  کانتینر ویژه محموالت خاص مانند ایزوتانک وBitutainer اشد.بیتابع توافقات خاص و خارج از شمول تعرفه ای م 

  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نظارت الزم بر حسن مراتب را در دستور کار قرار داده و موارد تخلف را به کمیسیون

 منعکس نماید. 20موضوع ماده 

 وجه مهم؛ت

به اطالع شرکتهای کشتیرانی و نماینده خطوط کشتیرانی عضو و غیر عضو میرساند حسب تصمیمات اتخاذ شده اعمال 

 ای ابالغی برای تمامی ذینفعان الزامی می باشد.               تعرفه ه

 

                                                                                   

 ونوشت:*ر
 مدیران محترم شرکتهای عضو انجمن جهت استحضار -1

 شرکت محترم بیمه پاسارگاد جهت استحضار -2

 
 
 


