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

 ١٤٠١هاي حمل دريايي كاالهاي غير كانتينري سال  هزينهموضوع: 
 

 با سالم؛

مصوب گروه  1401فله و تانکر و جنرال کارگو سال  اتیعمل حمل دریایی یها نهیجدول هز لهینوسیاحتراماً بد        

 هیمتوجه کل هیابالغ نیاست ا یهی. بدگرددیم میجهت استحضار تقد وستیفله و تانکر و جنرال کارگو به پ یشرکتها

خواهد  رانیو خدمات وابسته ا یرانیعضو انجمن کشت ریغ وعضو  یرانیخطوط کشت یندگیو نما یرانیکشت یشرکت ها

 .باشدیم یمعتبر و اجرائ 01/02/1401 خیبود و از تار

 

  
 
 

  

 

 

 

  رونوشت:

 سازمان بنادر و دریانوردی جهت استحضار

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت استحضار 

 ایران جهت استحضاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار

 فدراسیون حمل و نقل و لجستیك ایران جهت استحضار 

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران جهت استحضار 

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

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

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان اردبیل جهت استحضار 

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی جهت استحضار 

 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب جهت استحضار 

 های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان جهت استحضارانجمن شرکت 

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی کاالی استان گلستان جهت استحضار 
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1401مايعات( سال  -لهف -)جنرال کارگو کانتینري حمل دريايی کاالهاي غیرهاي  هزينه  
ريالمبلغ  به   

 عناوین ردیف عملیات

کاالی 

 وارداتی

به 

استثناء 

 اتومبیل

 

1 

ت سهزینه صدور ترخیصیه یا صدور مجدد ترخیصیه )حسب درخواست صاحب کاال (  جهت هر 

 بارنامه :                                             

                                  تن                                                    100از یک تن تا 

 تن 1000تن تا  101از 

 تن 5.000تن تا  1001از 

 تن 60.000تن تا  5001از 

 تن به باال 60001از 
اسبه خواهد تبصره: در صورت تهیه و صدور قبض انبار هزینه آن مشابه هزینه صدور ترخیصیه مح

 شد.

 

ریال000700.5.  

ریال000.00014.  

ریال000000.20.  

ریال000.00028.  

ریال000.00057.  

 

 اتومبیل

2 

 

 ترخیصیه یا صدور مجدد ترخیصیه اتومبیل سواری و وانت :هزینه صدور 

 از یک دستگاه اتومبیل تا پنج دستگاه اتومبیل

ه اضافه میگردد .ریال به مبلغ اولی 000/900از شش دستگاه اتومبیل به باال، هر دستگاه اتومبیل   

 

 

ریال000200.7.  

 

 کامیون

 )کشنده(

3 

 : کامیون )کشنده( بدون یدکهزینه صدور ترخیصیه یا صدور مجدد ترخیصیه 

 کامیون )کشنده(از یک دستگاه تا پنج دستگاه 

یه اضافه ریال به مبلغ اول 000/000/2 کامیون )کشنده(از شش دستگاه به باال، هر دستگاه 

 میگردد .

 

ریال000000.10.  

 

صاحب کاال هزینه اصالحیه مانیفست درصورت درخواست 4  
 

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

 ریال7.200.000

 ریال5.700.000 هزینه تفکیک بارنامه) مانیفست( به ازاء هر مورد 5

( هر بارنامه)   6 SWICH B/L  43.000.000ریال 

 ریال43.000.000 هزینه صدور بارنامه جدید در صورت درخواست صاحب کاال 7

مهبارگذاری اطالعات الکترونیک در مجموع سیستم های یکپارچه به ازاء هر ست بارنا 8  ریال 000/000/2 
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  باشد . قابل وصول می هزینه اسنادی درخواست صدور بارنامه در کشوری غیر از مبداء بر اساس محاسبات مالی و اداری ارائه دهنده خدمات ،: 1تبصره 

  بارگذاری اطالعات بارنامه ای که بیش از یک  :2تبصرهHS  ریال مازاد بر بارگذاری 000/360کد داشته یا اصالحیه بارگذاری اطالعات، مستلزم اخذ مبلغ 

 کد می باشد . HSاولیه بابت هر 

  بر هزینه های مندرج در جداول ریال مازاد 000/150/2مستلزم اخذ مبلغ ارائه خدمات اداری بابت هرگونه اصالحیه مورد تقاضای ذینفع ، : 3تبصره 

 باشد .می

  و حاکمیت تعرفه های این بخشنامه حمل دریاییمبنای اجراء و وصول هزینه های معتبر و اجرایی خواهد بود و  01/02/1401این تعرفه از تاریخ : 4تبصره 

 میباشد. ذینفع داختعملیات صورت پذیرفته ، زمان تسویه حساب و پر بر

 توجه مهم : 

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

 2- % تخفیف از هر یک از آیتم های مندرج  20ارائه خدمات جدول فوق به همکاران عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مشمول

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

 3- تخفیف بر هر یک از آیتم های مندرج برای اعضاء فعال انجمن  %20شرط بهره مندی شرکتهای غیر عضو از تعرفه حاضر اعمال

 کشتیرانی و خدمات وابسته ایران میباشد .

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

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

 

 

 

 

کاالی 

 صادراتی

صدور هر ست بارنامه  9 ریال14.000.000   

ریال 7.200.000 اصالح یا صدور مجدد هر ست بارنامه)به درخواست صاحب کاال( 10  

http://www.saoi.ir/
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