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 به نام خدا

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي كشتيراني و نماينده كشتيراني، خدمات بندري و .... عضو و غير عضو
 

 

 ١٤٠١هزينه هاي حمل دريايي كاالهاي كانتينري سال  اصالحيهموضوع: 
 

 

 با سالم؛

جهت  1401.02.20احتراماً بدینوسیله اصالحیه هزینه های حمل دریایی کاالهای کانتینری ، اجرائی از تاریخ 

 استحضار ایفاد میگردد .
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 مبلغ به ريال ١٤٠١هزينه هاي حمل دريايي كاالهاي كانتينري سال  رديف

 ريال ٠٠٠/52٠ فوت( ٤٠و  2٠اخذ پروانه عبور موقت )براي هر دستگاه كانتينر  ١

صدور يا اصالحيه يا صدور مجدد هر فقره ترخيصيه و چاپ و تحويل قبض انبار الکترونيکي ) اسناد  2

 وارداتي(

 فوتي (                                                                     ٤٠يا  2٠دستگاه كانتينر ) اعم از  5تا  ١الف: از 

 دستگاه كانتينر، هر دستگاه  2٠دستگاه كانتينر، تا  5ب: مازاد بر 

  جمعاً –دستگاه كانتينر و باالتر  2١ج: 

 

 

 ريال 8/8٤٠/٠٠٠

 ريال 87٠/٠٠٠

 لريا 23/٠٠٠/٠٠٠

 ) اسناد صادراتي ( Telex Releaseصدور يا اصالحيه يا صدور مجدد بارنامه يا  3

                                  فوتي (                                                                                                                        ٤٠يا  2٠دستگاه كانتينر ) اعم از  5تا  ١الف: از 

 دستگاه كانتينر، هر دستگاه  2٠دستگاه كانتينر، تا  5ب: مازاد بر 

  جمعاً –دستگاه كانتينر و باالتر  2١ج: 

 

 ريال 7/25٠/٠٠٠

 ريال725/٠٠٠

 ريال 2٠/٠٠٠/٠٠٠

 ريال ٠٠٠/5٤٠/7 تجميع و تفکيک بارنامه و يا مانيفست كاالي ورودي به بنادر كشور به ازاء هر مورد ٤

 ريال ٠٠٠/555/8 صدور موافقت و چاپ و تحويل هر فقره حکم ترانشيپ در صورت درخواست دريافت كننده كانتينر 5

 بارگذاري اطالعات الکترونيک در مجموع سيستم هاي يکپارچه به ازاء هر ست بارنامه 6

 صادراتي(-)وارداتي

 ريال 2/39٠/٠٠٠

 

 ريال ٠٠٠/5٠٠/١ هزينه پلمب صادراتي  7

 

  هزینه پروانه عبور موقت به تعداد کانتینرها، بدون لحاظ سایز کانتینر محاسبه می گردد .: ١تبصره 

  در صورت پشت نویسی اصل بارنامه جهت : 2تبصرهTelex 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 Releaseبارنامه، مجددا درخواست 

  از کانتینرهای  :3تبصرهSOC  عالوه بر دریافت هزینه ترخیصیه کاال، هزینه صدور ترخیصیه برای محفظه ی کانتینری که معادل پنجاه درصد هزینه ،

 د .صدور ترخیصیه می باشد اخذ می گرد

  صدور یا تحویل ترخیصیه در محل اقامت قانونی شرکت نمایندگی کشتیرانی می باشد . تقاضای صدور یا تحویل ترخیصیه در محلی دیگر با : ٤تبصره

 هزینه ترخیصیه به نسبت نرخ مندرج در جدول تعرفه خواهد بود . %20افزایش 
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  ی خارج از ترمینال به دپو برابر صورت حساب نمایندگی در تعهد پرداخت گیرنده کانتنیرهزینه تخلیه و کارمزد تخلیه کانتینر خالی برگشت: 5تبصره 

 میباشد.

  باشد . هزینه اسنادی درخواست صدور بارنامه در کشوری غیر از مبداء بر اساس محاسبات مالی و اداری ارائه دهنده خدمات ، قابل وصول می: 6تبصره 

  اشد.تحویل کانتینر خالی ) ترم صادرات ( مستلزم اخذ تعهدنامه و تضامین معتبر از فرستنده کاال برابر با دستورالعمل کانتینر وارداتی می ب :7تبصره 

  مبلغ مازاد  کرایه حمل می باشد و در صورت لغو بوکینگ این %5مستلزم اخذ  برای بارگیری محموله صادراتی تحویل نامه واگذاری کانتینر خالی: 8تبصره

 بر هزینه دیرکرد کانتینر، بعنوان خسارت ابطال توافق حمل لحاظ میگردد .

  لیکن منوط به موافقت مالک کانتینر و یا نماینده قانونی وی  .چاپ و تحویل حکم ترانشیپ با درخواست دریافت کننده کانتینر صورت می پذیرد: 9تبصره

 می باشد.

  امه ای که بیش از یک بارگذاری اطالعات بارن :١٠تبصرهHS  ریال مازاد بر بارگذاری  000/435کد داشته یا اصالحیه بارگذاری اطالعات، مستلزم اخذ مبلغ

 کد می باشد . HSاولیه بابت هر 

  ندرج در جداول میباشد.ریال مازاد بر هزینه های م 000/600/2مستلزم اخذ مبلغ  ارائه خدمات اداری بابت هرگونه اصالحیه مورد تقاضای ذینفع،: ١١تبصره 

  بابت ارائه خدمات کارگزاری : ١2تبصره  THC 3%  ارزشTHC  ارزش  %2تخفیف ،  %1اخذ میگردد. این هزینه برای شرکتهای فورواردر با لحاظTHC.میباشد 

  تاخیر در پرداخت و تسویه هزینه  : ١3تبصرهTHC . ام بعد از تاریخ اعالمیه ورود  26مه روز مبداء زمانی شروع جری مستلزم جریمه عدم پرداخت میگردد

 جریمه محاسبه و قابل وصول است . THCهزارم مبلغ  1هر روز  THCبوده و روزانه تا تاریخ پرداخت و تسویه 

  ه های این بخشنامه و حاکمیت تعرف حمل دریاییو مبنای اجراء و وصول هزینه های  معتبر و اجرایی خواهد بود 20/02/1401این تعرفه از تاریخ : ١٤تبصره

 بر عملیات صورت پذیرفته ، زمان تسویه حساب و پرداخت ذینفع میباشد.

  اخذ هرگونه وجهی بابت پرینت اظهارنامه و یا هر عنوان مشابه دیگر مجاز نمی باشد .: ١5تبصره 

 توجه مهم : 

 1-  بود .بهره مندی از مندرجات این تعرفه مستلزم رعایت و اجراء کلیه مفاد آن خواهد 

 2- % تخفیف از هر یک از آیتم های مندرج  10ارائه خدمات جدول فوق به همکاران عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مشمول

 خواهد بود . در صورت عدم رعایت و اعمال تخفیف برخورد انضباطی بعمل می آید .

 3-  فیف بر هر یک از آیتم های مندرج برای اعضاء فعال انجمن کشتیرانی تخ %10شرط بهره مندی شرکتهای غیر عضو از تعرفه حاضر اعمال

 میباشد . 12و اجرای تبصره  و خدمات وابسته ایران

 4- در انجمن از طریق لیست مندرج در  فعالاحراز هویت اعضاء  مشمول اعضاء فعال انجمن مي باشد، لذا" تخفیف مندرج در بند یک صرفا

 که دارای عبارت فعال می باشند میسر است . www.saoi.irرس سامانه اینترنتی انجمن به آد

 

 

http://www.saoi.ir/

