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 مديران محترم شركت هاي كشتيراني؛ نماينده كشتيراني؛ خدمات بندري و .... عضو و غير عضو
 

 هزينه ديركرد كانتينر و تضامين قابل اخذ  ابالغموضوع: 
 

 با سالم؛ 

قابلیت اجراء از تاریخ           بشرح    15/08/1400احتراما، به پیوست تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و سایر منضمات با 

 پیوست ابالغ میگردد.  

 

 با تجديد احترام                                                                                    

 رييس هييت مديره                                                                                     
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 استحضار. اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران جهت  1

 . مرکز تدوین مقررات، ایمني حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازي جهت استحضار٢  

 . اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي تهران جهت استحضار3  

 . فدراسیون محترم حمل و نقل و لجستیك ایران جهت استحضار4  

 ین المللي ایران جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء . انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ب5  

 . انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حمل و نقل بین المللي خراسان رضوي جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء ٦  

 . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي مالكان کامیون ایران جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء ٧  

 ت هاي حمل و نقل ریلي و خدمات وابسته جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء  . انجمن صنفي شرک8  

 . انجمن پایانه داران بنادر ایران جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء ٩

 . اتحادیه حق العملكاران گمرکي ایران جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء 10  

 اطالع رساني به اعضاء . اتحادیه کارگزاران گمرکي بندرعباس جهت آگاهي و  11  

 . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي استان اردبیل جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء 1٢  

 . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي آذربایجان غربي جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء 13  

 ي و اطالع رساني به اعضاء . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي تهران و حومه جهت آگاه14  

 . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي سیستان و بلوچستان جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء 15  

 . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي شمالغرب کشور جهت آگاهي و اطالع رساني به اعضاء 1٦  

 هي و اطالع رساني به اعضاء . انجمن شرکت هاي حمل و نقل بین المللي گلستان جهت آگا1٧  
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  DCارزی برای وصول معادل ریالی، هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای    سازی  و یکسان  متوازن  تعرفه  - 1

   HCو 

 

ارزی برای وصول معادل ریالی، هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای   سازی و یکسان متوازن تعرفه   -2

FR  وOT   

 

 به دالر -فوت  40کانتینر  به دالر -فوت 20کانتینر  وارداتی و صادراتی

 معاف  معاف  روز اول  10

 20 10 روز  20-11

 28 14 روز 30-21

 40 20 روز 40-31

 60 30 روز و بیشتر 41از

 

 

 

 

 
 

 

 به دالر -فوت  40کانتینر  به دالر -فوت 20کانتینر  وارداتی و صادراتی

 معاف  معاف  روز اول  10

 10 5 روز  20-11

 14 7 روز 30-21

 20 10 روز 40-31

 30 15 روز و بیشتر 41از
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ارزی برای وصول معادل ریالی، هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای   سازی و یکسان متوازن  تعرفه  -3

   یخچالی

 

 اسناد تضامنی برگشت سالم کانتینر وارداتی / صادراتی  -4

 

 
 

 

 

 

 به دالر -فوت  40کانتینر  به دالر -فوت 20کانتینر  وارداتی و صادراتی

 معاف  معاف  روز اول  4

 30 15 روز  14-5

 42 21 روز 24-15

 60 30 روز  34-25

 90 45 روز و بیشتر  35از 

 به دالر –مبلغ  سایز کانتینر 

 2000 فوت HC 20و  DCکانتینر 

 4000 فوت HC 40و  DCکانتینر 

 4000 فوت OT 20و  FRخاص  کانتینر

 8000 فوت OT 40و  FRخاص  کانتینر

 9000 فوت 20 کانتینر یخچالی 

 18000 فوت 40 کانتینر یخچالی 
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  دوره معافیت و برابر جدول زیرروز هزینه دیرکرد بعد از  30سپرده نقدی بر اساس جدول وجوه سپرده نقدی:   -5

 میگردد.  روز هزینه دیرکرد بعد از دوره معافیت و برابر جدول زیر محاسبه  30سپرده نقدی بر اساس م

 

 : تبصره های مرتبط با جداول فوق

خارج از شمول این تعرفه بوده و تابع   Bitutainerو   Iso Tankکانتینرهای ویژه محموالت خاص مانند  :1تبصره 

 توافقات ذینفعان می باشد.

نقدی روز خاتمه عملیات تخلیه کشتی مبنای محاسبه برای سپرده نقدی و تضمین کانتینر های   ETS: نرخ 2تبصره 

 وارده به ایران می باشد . 

 مطالبه اسکناس ارز و یا تقاضای حواله ارزی هزینه دیرکرد کانتینر، تحت هر شرایط و عنوان ممنوع است. :3تبصره 

 

 توضیحات: 

برای .1 بخشنامه  این  اجرای  زمانی  تحویل  کانتینرها  کلیه  مبنای  تاریخ  و صادراتی  بنادر  به  کانتینر  ورود  تاریخ  وارداتی  ی 

 می باشد.  1400آبان  15برابر با تاریخ  Nov 2021 6از تاریخ کانتینر خالی به صاحب کاال 

بمنظور   .2 توقف( کانتینرها،  ریالی هزینه دیرکرد )حق  برای وصول معادل  ارزی  تعرفه های  ابالغی، سقف  تعدیل،  جداول 

 خواهد بود. متوازن سازی و یکسان سازی کلیه تعرفه ها جاری با رویکرد جلوگیری از افزایش هزینه دیرکرد

نقدی مورد استفاده سازمان بنادر و دریانوردی در    ETSخ  بمنظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی نرخ تسعیر ارز،  نر     .3

نقدی    ETSصورت حسابهای عوارض بندری شناورهای خارجی، مبنا محاسبات هزینه دیرکرد کانتینر می باشد . لذا نرخ  

نمایندگی    روز برگشت و تحویل به محوطه طرف قرارداد شرکت های کشتیرانی، مالک کانتینر و  آخرین کانتینر خالی 

تسعیر  ک نرخ  بود.  خواهد  وصول  و  حساب  صورت  صدور  مالک  آدرس    ETSشتیرانی  به  انجمن،  سامانه  در  روزانه 

WWW.SAOI.IR  .درج میگردد و مالک محاسبه هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینر می باشد 

 

 دالر به  -فوت  40 دالر به  -فوت  20 کانتینر 

 HC 220 440و   DCمعمولی:  

 OT 440 880و  FRخاص: 

 1220 660 یخچالی
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عملیات تخلیه کانتینرها از کشتی  مبنای شروع محاسبه هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای ورودی به کشور، روز خاتمه   .4

 در بنادر می باشد. 

پایان محاسبه هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای وارداتی، تاریخ برگشت سالم کانتینر به محوطه کانتینری مندرج    4.1

 در برگه مبادله می باشد.

واگذاری کانتینر از سوی محوطه    مبنای شروع محاسبه هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای خروجی )صادراتی(، تاریخ .5

 کانتینری می باشد. 

پایان محاسبه هزینه دیرکرد )حق توقف( کانتینرهای صادراتی از کشور، روز ارائه دستورالعمل صدور بارنامه حمل به    5.1

 همراه تحویل اسناد صادراتی و دستور حمل بارگیری به شرکت نماینده کشتیرانی می باشد. 

( ، محاسبه )حق توقف( از اولین ردیف بعد از معافیت )اسلب بعدی( می  Free timeمعافیت )در صورت افزایش مدت   .6

باشد اما به طور کلی بازه های زمانی بعدی تغییر نمی نماید. هم چنین هرگونه توافق مبلغی، کمتر از جداول اعالمی مورد  

 تایید است . 

ارائه اسناد مثبته و تسویه با شرکت نماینده کشتیرانی، به    روز کاری پس از  5بازپرداخت سپرده نقدی حداکثر ظرف مدت   .7

بدهی گیرنده کاال خواهند   با  را  نقدی  تهاتر سپرده  امکان  نمایندگی کشتیرانی  میپذیرد. شرکتهای  گیرنده کاال صورت 

وزه(،  ر  5)  مرحله اخطار کتبی  2داشت. در صورت عدم تمکین گیرنده کاال از پرداخت بدهی ها و صورت حساب پس از  

نمایندگی کشتیرانی حق وصول چک ضمانت استرداد کانتینر و حق توقف کانتینر    کشتیرانی، مالک کانتینر و شرکت های 

 خواهند داشت. از طریق ارجاع امر به داوری  را به میزان طلب خود

از تاریخ اجرائی    وعضو و غیر عض  و شرکت های نمایندگی کشتیرانیمالک کانتینر    و شرکت هایکلیه شرکتهای کشتیرانی   .8

خود    ی  در توافقات، اسناد مبادله ای و بارنامه  ابالغیسقف تعرفه های تعدیلی    مکلف به رعایت حداکثر  شدن این بخشنامه،

 . می باشند 

و  کلیه شرکتهای  .9 کانتینر  و مالک  و غیر عضو  نمایندگی کشتیرانی  کشتیرانی  ای تضمین  عضو  بیمه  بایستی طرح  ، می 

)بدون    وفق مصوباترا  تشریفات و الزامات پذیرش بیمه نامه، جایگزین در سپرده نقدی، چک و ...    ،ربرگشت سالم کانتین

 می باشند. معتبر برابر ضوابط اجرایی طرح اعمال و موظف به پذیرش بیمه نامه هیچ قید و شرطی(

جی معطی نمایندگی، در  شرکت های نماینده کشتیرانی مسئول وصول هزینه های مترتب بر کانتینر از طرف شرکت خار .10

 ایران و موظف به حسن اجراء این بخشنامه می باشند.
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تعرفه های ابالغی تنها تعرفه جاری در موضوع هزینه دیرکرد کانتینر می باشد. و هیچ گونه افزایشی تحت هر قالب و عنوان،   .11

ا متخلف )شرکت نمایندگی کشتیرانی  معتبر نخواهد بود. لذا در صورت مشاهده تخلف، انجمن از طریق مراجع قضایی قویا ب

 عضو و غیر عضو( برخورد می نماید.

مدیران محترم شرکتهای کشتیرانی، مالک کانتینر و نماینده کشتیرانی ایرانی مکلفند مراتب را در اسرع وقت به اطالع  .12

 طرفهای تجاری خارجی خود رسانده و مسئول حسن اجراء مفاد ابالغی می باشند. 

گونه اختالف در اجراء، تفسیر و ..... مفاد این بخشنامه مرجع حل اختالف و داوری، مرکز داوری و حل  در صورت بروز هر .13

اختالف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران می باشد و ضرورت دارد مراتب در کلیه اسناد و مدارک مرتبط ثبت و  

 ضبط گردد.

کلیه کانتینرهای پر وارده، کانتینرهای    ، اجرایی و نسبت به 2021نوامبر    6برابر با    1400آبان ماه    15این بخشنامه از  تاریخ   .14

تاریخ  خالی دریافتی، این  از  بوکینگ های صادره  یا  توافقات و  بعد   بارنامه ها،  به  به ماسبق    استالزم االجرا    و  و عطف 

تلقی میگردد.کلیه    عضو و غیر عضو  م از اع  در سایت انجمن به منزله ابالغ به کلیه ذینفعان   این بخشنامهبارگذاری    . نمیگردد  

 د بود.  نمشمول مفاد بخشنامه خواه شرکت های کشتیرانی، مالک کانتینر و نماینده کشتیرانی
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