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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني و نمايندگي كشتيراني عضو و غير عضو
 

 ٩٩١١هاي محلي عمليات كانتينري سال  هزينهموضوع: 
 

 با سالم؛

مصوب گروه شرکتهای  ٩٩١١سال  كانتينريهزینه های محلی مرتبط با عملیات  احتراماً بدینوسیله جدول       

کشتیرانی و  جهت استحضار تقدیم میگردد. بدیهی است این ابالغیه متوجه کلیه شرکت هایبه پیوست  كانتينري

یخ خواهد بود و از تار ایران عضو و غیر عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهنمایندگی خطوط کشتیرانی 

 معتبر و اجرائی میباشد. 1٩/٩٩١١/٩١
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 مبلغ بریال 9911سال  هزینه های محلی عملیات کانتینری ردیف

 ریال 902.222 فوت( 02و  02اخذ پروانه عبور موقت )برای هر دستگاه کانتینر  9

0 

صدور یا اصالحیه یا صدور مجدد هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی ) اسناد 

 وارداتی(

 فوتی (                                                                     02یا  02دستگاه کانتینر ) اعم از  5تا  9الف: از 

 دستگاه کانتینر، هر دستگاه  02دستگاه کانتینر، تا  5ب: مازاد بر 

 جمعا  – ترباال ودستگاه کانتینر  09ج: 

 

      

 ریال 222/052/0

 ریال    222/522

 ریال 222/522/90

9 

 ) اسناد صادراتی ( Telex Releaseصدور مجدد بارنامه یا  یا اصالحیه صدور یا

                                  فوتی (                                                                                                                        02یا  02دستگاه کانتینر ) اعم از  5تا  9الف: از 

 ر، هر دستگاه دستگاه کانتین 02دستگاه کانتینر، تا  5ب: مازاد بر 

 جمعا  – ترباال ودستگاه کانتینر  09ج: 

 

 ریال 222/022/9

 ریال 222/022

 ریال 222/222/92

 ریال 9.152.222 تفکیک بارنامه و یا مانیفست کاالی ورودی به بنادر کشور به ازاء هر مورد 0

 ریال 0.922.222 چاپ و تحویل هر فقره حکم ترانشیپ در صورت درخواست دریافت کننده کانتینر 5

0 
 ریال 9.902.222 بارگذاری اطالعات الکترونیک در مجموع سیستم های یکپارچه به ازاء هر ست بارنامه

 

 

  هزینه پروانه عبور موقت به تعداد کانتینرها، بدون لحاظ سایز کانتینر محاسبه می گردد .: 9تبصره 

  در صورت پشت نویسی اصل بارنامه جهت : 0تبصرهTelex Release  فقط یک مرتبه هزینه فوق دریافت می گردد، مگر آنکه پس از درخواست و صدور                                        

 اخذ می گردد. Telex Releaseشود . در این صورت هزینه صدور بارنامه اول به همراه هزینه  Telex Releaseمجددا درخواست  ،بارنامه

  از کانتینرهای  :9تبصرهSOC معادل پنجاه درصد هزینه که  یکانتینر محفظه ی ، عالوه بر دریافت هزینه ترخیصیه کاال، هزینه صدور ترخیصیه برای

 . گردداخذ می  می باشدصدور ترخیصیه 

  قابل وصول می باشد ، هزینه پلمپ کانتینرهای صادراتی بر اساس محاسبات مالی ارائه دهنده خدمات: 0تبصره . 

  باشد . قابل وصول می ، هزینه اسنادی درخواست صدور بارنامه در کشوری غیر از مبداء بر اساس محاسبات مالی و اداری ارائه دهنده خدمات: 5تبصره 

  شد .اتحویل کانتینر خالی ) ترم صادرات ( مستلزم اخذ تعهدنامه و تضامین معتبر از فرستنده کاال برابر با دستورالعمل کانتینر وارداتی می ب :0تبصره 
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 انونی وی ق منوط به موافقت مالک کانتینر و یا نماینده لیکنصورت می پذیرد  درخواست دریافت کننده کانتینر باچاپ و تحویل حکم ترانشیپ : 7بصره ت

 می باشد .

  بارگذاری اطالعات بارنامه ای که بیش از یک  :0تبصرهHS  ریال مازاد بر بارگذاری  333/053کد داشته یا اصالحیه بارگذاری اطالعات، مستلزم اخذ مبلغ

 کد می باشد . HSبابت هر ،  اولیه

  فوق ریال مازاد بر هزینه های مندرج در جداول 333/533/8، مستلزم اخذ مبلغ  عهرگونه اصالحیه مورد تقاضای ذینفارائه خدمات اداری بابت : 1تبصره 

 می باشد .

  اختپرد تسویه حساب و بر عملیات صورت پذیرفته ، زمان ی این بخشنامهوصول هزینه های محلی و حاکمیت تعرفه ها برایاجراء  زمانی مبنای: 92تبصره 

 .شدباذینف می

  مجاز نمی باشد . دیگرهر عنوان مشابه پرینت اظهارنامه و یا  وجهی بابتاخذ هرگونه : 99تبصره 

 توجه مهم : 

 1- ز هر یک از آیتم های مندرج تخفیف ا 11%ارائه خدمات جدول فوق به همکاران عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مشمول

 بود . خواهد

 2- ر د لیست مندرجدر انجمن از طریق  فعالاعضاء احراز هویت  اعضاء فعال انجمن می باشد، لذامشمول " تخفیف مندرج در بند یک صرفا

 . استمیسر د نکه دارای عبارت فعال می باش www.saoi.irسامانه اینترنتی انجمن به آدرس 
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