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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني و نمايندگي كشتيراني 
 

 ٩٩١١هاي محلي عمليات غير كانتينري سال  هزينهموضوع: 
 

 با سالم؛

مصوب  ٩٩١١سال  فله و تانکر و جنرال کارگوهزینه های محلی مرتبط با عملیات  احترامًا بدینوسیله جدول       

جهت استحضار تقدیم میگردد. بدیهی است این ابالغیه متوجه گروه شرکتهای فله و تانکر و جنرال کارگو به پیوست 

 ایران ات وابستهعضو و غیر عضو انجمن کشتیرانی و خدمکشتیرانی و نمایندگی خطوط کشتیرانی  کلیه شرکت های

 معتبر و اجرائی میباشد. ٩١/1٩/٩٩١١خواهد بود و از تاریخ 

 

  
 
 

  

  

 

 

  رونوشت:

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت استحضار .8

 فدراسیون حمل و نقل و لجستیك ایران جهت استحضار .2

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران جهت استحضار .9

 انجمن  صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان جهت استحضار .4

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان تهران جهت استحضار .5

  انجمن  شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان اردبیل جهت استحضار .6

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی جهت استحضار .7

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب جهت استحضار .1

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان جهت استحضار .3

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی کاالی استان گلستان جهت استحضار .83

 

 



 /ص93/33/9333       
           81/38/8933 

 دارد
 

 

 توجه مهم : 

تخفیف از هر یک از آیتم های  %02وق به همکاران عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مشمول فارائه خدمات جدول -1

 مندرج خواهد بود .

در انجمن از طریق لیست مندرج  فعالاحراز هویت اعضاء  انجمن می باشد، لذامشمول اعضاء فعال " تخفیف مندرج در بند یک صرفا - 0

 که دارای عبارت فعال می باشند میسر است . www.saoi.irدر سامانه اینترنتی انجمن به آدرس 

 

9911سال  مایعات( -فله -هزینه های محلی عملیات محموالت غیر کانتینری )جنرال کارگو  
 مبلغ بریال

 عناوین ردیف عملیات

کاالی 

 وارداتی

8 

جهت هر ست  یا صدور مجدد ترخیصیه )حسب درخواست صاحب کاال ( هزینه صدور ترخیصیه 

                                              بارنامه :

                                                                                     تن 833از یک تن تا 

 تن 8333تن تا  838از 

 تن 00333تن تا  8338از 

 تن 030333تن تا  0338از 

 تن به باال 03338از 

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

 شد.

 

ریال003330333  

ریال8303330333  

ریال8003330333  

ریال0303330333  

ریال0303330333  

 

کاال درصورت درخواست صاحبمانیفست هزینه اصالحیه  0  
 

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

 ریال003330333

به ازاء هر مورد (مانیفست )هزینه تفکیک بارنامه 9  ریال003330333 

هر بارنامه  0 SWICH B/L  9303330333ریال 

کاالی 

 صادراتی

صدور هر ست بارنامه  0 ریال8303330333   

(درخواست صاحب کاال)به صدور مجدد هر ست بارنامه اصالح یا 0 ریال 003330333   

http://www.saoi.ir/
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