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 ايران كشاورزي و معادن ، صنايع ، بازرگاني اتاق

 ايران لجستيك و نقل و حمل فدراسيون

 ايران المللي بين نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 تهران استان المللي بين نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 خراسان استان المللي بين نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 نقل بين المللي مالکان كاميون ايران انجمن شركتهاي حمل و

 شمالغرب المللي بين نقل و حمل شركتهاي انجمن

 غربي آذربايجان المللي بين نقل و حمل شركتهاي انجمن

  اردبيل استان المللي بين نقل و حمل شركتهاي  انجمن

 گلستان استان كاالي المللي بين نقل و حمل شركتهاي صنفي انجمن

 بلوچستان و سيستان استان المللي بين نقل و حمل شركتهاي انجمن

 مقدس مشهد كاالي المللي بين نقل و حمل شركتهاي كارفرمايي صنفي انجمن
 

 با سالم و احترام ؛

 مایعات (  –فله  -و محموالت غیر کانتینری ) جنرال کارگوهزینه های محلی مرتبط با عملیات کانتینری  بدینوسیله جدول

ر تقدیم میگردد. بدیهی است این ابالغیه متوجه کلیه شرکت های عضو و غیر عضو انجمن جهت استحضابه پیوست  7931سال 

 معتبر و اجرائی میباشد. 17/10/31کشتیرانی و خدمات وابسته خواهد بود و از تاریخ 

 

                                                          

 

 

 به نام خدا 
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  در صورت پشت نویسی اصل بارنامه جهت  : 7تبصرهTelex Release     فقط یک مرتبه هزینه فوق دریافت می گرردد   مگرر

شود   در ایرن صرورت هزینره صردور بارنامره اول بره         Telex Releaseآنکه پس از درخواست و صدور بارنامه مجدداً درخواست 

 اخذ می گردد .  Telex Releaseهمراه هزینه 

  کانتینرهای  از : 0تبصره SOC    عالوه بر دریافت هزینه ترخیصیه کاال   هزینه صدور ترخیصریه بررای کرانتینر  SOC    معرادل

 قابل اخذ می باشد . حاضرپنجاه درصد هزینه صدور ترخیصیه مندرج در بخشنامه 

  اخذ هر گونه هزینه جهت پرینت اظهارنامه و یا با هر عنوان مشابه آن مجاز نمی باشد  : 9تبصره. 

  کرانتینر و یرا    مالرک چاپ و تحویل حکم ترانشیپ در صورت درخواست دریافت کننده کانتینر منرو  بره موافقرت     : 4تبصره

 نماینده قانونی وی می باشد .

  هزینه پلمپ کانتینرهای صادراتی بر اساس محاسبات مالی ارائه دهنده خدمات قابل وصول می باشد. : 5تبصره 

 

 

 متقي عمليات كانتينريهزينه هاي محلي  رديف

 ريال 051.111 فوت( 41و  01هزينه اخذ پروانه عبور موقت )براي هر دستگاه كانتينر  7

 ريال 9.011.111 هزينه صدور هر فقره ترخيصيه و چاپ و تحويل قبض انبار الکترونيکي و اسنادي وارداتي 0

 ريال 0.411.111 هزينه صدور مجدد ترخيصيه يا اصالحيه )بنا به درخواست صاحب كاال (   9

 ريال 0.051.111 و اسناد صادراتي Telex Releaseهزينه صدور بارنامه يا  4

 ريال 7.011.111 هزينه اسنادي درخواست صدوربارنامه در كشور غير از مبداء 5

 ريال 0.051.111 هزينه صدور مجدد بارنامه )بنا به درخواست صاحب كاال ( 0

 ريال 0.151.111 االي ورودي به بنادر كشور به ازاء هر موردهزينه تفکيك بارنامه و يا مانيفست ك 1

 ريال 7.081.111 زينه چاپ و تحويل هر فقره حکم ترانشيپ در صورت درخواست دريافت كننده كانتينره 8

 ريال111.111 هزينه بارگذاري اطالعات الکترونيك در سيستم يکپارچه به ازاء هر بارنامه 3
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مايعات( -فله -ت محموالت غير كانتينري )جنرال كارگوهزينه هاي محلي عمليا  

 قیمت توضیحات ردیف مشخصات

 

 

 

 

 

 کاالی وارداتی
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 هزینه صدور ترخیصیه جهت هر ست بارنامه :

تن 011از یک تن تا   

تن 0111تن تا  010از   

تن 00111تن تا  0110از   

تن 010111تن تا  0110از   

تن به باال 01110از   

صورت تهیه و صدور قبض انبار هزینه آن مشابه هزینه صدور  تبصره : در

.ترخیصیه محاسبه خواهد شد  

 

ریال  001110111  

 ریال  000110111

 ریال  001110111

 ریال  000110111

 ریال 0001110111

 ریال  001110111 هزینه صدور مجدد ترخیصیه بنا به درخواست صاحب کاال 4

 

0 

 

امه درصورت درخواست صاحب کاالهزینه اصالحیه هر بارن  

 توضیح : هرگونه جریمه گمرکی و بندری بعهده صاحب کاال میباشد.  

 ریال  001110111

 ریال 000010111 هزینه تفکیک بارنامه مانیفست به ازاء هر مورد 2

هزینه صدور   5 SWICH B/L  ریال 000110111  جهت هر بارنامه 

 

 کاالی صادراتی

ور هر ست بارنامههزینه های صد 9 ریال  000010111   

ریال  000010111 هزینه صدور مجدد هر ست بارنامه بنا به درخواست صاحب کاال 7  

 ریال 000010111 هزینه اصالح هر بارنامه درصورت درخواست صاحب کاال 8

  
 
 


