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  بنام خدا
  

  :  مقدمه

نماینده سازمان جهـانی دریـانوردي در امـر    به عنوان تنها مرجع حاکمیت دریایی کشور، سازمان بنادر و دریانوردي 

  مسئولیت هدایت و راهبري بنادر کشور را نیز به عهده دارد. بوده و اجراي کنوانسیونهاي دریایی 

  گردند. کلیه بنادر تجاري کشور در شمال و جنوب به صورت ادارات کل وابسته به این سازمان مدیریت می

مـذکور  بـوده و مـدیریت عامـل آن یکـی از معاونتهـاي وزارتخانـه        و شهرسازياین سازمان وابسته به وزارت راه 

دد. هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردي به نمایندگی از شورایعالی سازمان کـه متشـکل از وزراي   گر محسوب می

ریـزي و نظـارت راهبـردي     ، دفاع، اقتصاد و دارایی، فرماندهی کل نیروي دریایی و معاونت برنامـه شهرسازي راه و 

  نماید.  باشد در حیطه اختیارات خود قوانین و مقررات اجرایی بنادر را وضع می رییس جمهور می

  گذاري : تعرفه

اختیار آن را به هیـأت عامـل سـازمان    تواند  هاي بندري است که می یکی از وظایف شورایعالی سازمان تعیین تعرفه

تعرفـه هـاي مترتـب بـر      کشـتی و  تعرفه هاي مترتـب بـر    ها متشکل از دو بخش عمدة تفویض نماید. این تعرفه

  شود. هاي بندري تشکیل می ها از ردیفهایی شامل حقوق، عوارض و هزینه کاالست. تعرفه

از کشتی و کاالیی که به منطقـه تحـت حاکمیـت دولـت     بنادر  در است که به عنوان حق حاکمیتی ايتعرفه : حقوق

  گردد. شود اخذ می ایران وارد می

هاي ایجاد و نگهداري زیرساختهاي بنادر از کشـتی و   است که به عنوان جبران قسمتی از هزینه ايتعرفه : عوارض

  گردد. کاال اخذ می

  گردد.  هاي مترتب بر خدمات ارائه شده به کشتی و کاال دریافت می است که براي پوشش هزینه ايتعرفه : هزینه

  : حوزه قلمرو

  .شامل کلیه بنادر، لنگرگاهها، ترعه ها، دریاچه هاو رودخانه هاي قابل کشتیرانی و آبهاي ساحلی کشور می باشدحوزة قلمرو 
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  : شمالی و جنوبی کشور بنادر 

که تحت نظارت و یا با مجوز  سازمان بنادر و دریانوردي بوسیله سایر سازمانهاي دولتی یـا  است بنادري شامل کلیه 

  .یا خواهند شدهاي غیر دولتی  در سواحل دریاي خزر ، خلیج فارس و دریاي عمان احداث شده بخش

  : اعتبار

ن مصوبات هیـأت عامـل و همچنـین مصـوبات شـورایعالی      ومتبا استفاده از از آنجاییکه کتابچه تعرفه بطور معمول 

مـالك   جـاري این مجموعه به عنوا ن  مرجع تعرفه بنادر کشور براي سال خورشیدي لذا  تدوین می گردد، سازمان 

  خواهد کرد.   سقف مبالغ قابل وصول از مشتریان بنادر را تعیین عمل کلیه بنادر خواهد بود و 

  

  

  

  مربوط به کشتی و کاال: شرایط عمومی

  ي مترتب بر کشتی، کاال و کانتینر:ها اخذ تعرفهمحاسبه و  مبناي -1

و مقادیر مبناي دالر  برو خارجی ها و شناورهاي ایرانی  هاي بندري متعلق برکشتی حقوق، عوارض و هزینه -1-1

ریـال محاسـبه و دریافـت     صورتبه اي بانک مرکزي  و به نرخ واریزنامه)  Cکمتر از آن بر اساس سنت امریکا (

  ). 17/5/87مورخ 1551.(مصوبه اجالس شماره شود می

بر کاال  مترتبعوارض و هزینه هاي بندري  - 1-2 بصورت ریالی محاسبه و دریافت می گردد.      

دالر آمریکا بوده که براساس نـرخ واریزنامـه اي بانـک مرکـزي در روز  پهلـودهی       THCمبناي محاسبه -3-1

  ه اسکله هاي بندر محاسبه و به ریال دریافت می شود.کشتی ب
  :پیش پرداخت  -2

  کـاال  را  بر کشتی یـا  متعلقهاي  ها، تمام یا قسمتی از هزینه ی کشتیدهادارات کل بنادر اختیار دارند قبل از پهلو

دریافـت نشـده   مبلغ برآورد شده مادامیکه  در این صورت و تحت عنوان پیش پرداخت دریافت نمایندنموده  برآورد

  .نماینددهی کشتی به اسکله خودداري  از پهلومی توانند باشد 
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  :ترانزیت اداري  هايهزینه -3

 بنادر حق کنترل، بارگیري مجدد ، باراندازي و جابه جایی کل محموله را بـراي خـود محفـوظ دانسـته و      اتالف) ادار

ها و انبارها بـه صـالحدید بنـدر و بـا همـاهنگی و       درصورت ایجاد تراکم بیش از حد کاال و کانتینر در اماکن، محوطه

نماینـد، در ایـن   اقـدام  مجـاز  نسبت به ترانزیت اداري کاالها و کانتینرها به سایر گمرکـات داخلـی   گمرك موافقت 

و بارگیري، نگهداري، حمل و غیره در گمرکات به عهـده   هاي جابجایی، انبارداري، تخلیه پرداخت کلیه هزینه صورت

در هر صورت تحویل کاالي ترانزیت اداري شده در گمرکات مقصد به صاحب کـاال   صاحب کاال و کانتینر خواهد بود.

  هـاي   منوط به ارائه ترخیصیه صادره از سوي شرکت نمایندگی خط کشـتیرانی و نیـز تسـویه حسـاب بابـت هزینـه      

  باشد.سط صاحب کاال میالذکر توفوق

ـ  اتادار، اسـت   محموله یا کانتینري به محموله یا اموال دیگري صـدمه رسـانده   چنانچه مشخص شود که  ب) در حـق  ابن

  خواهد داشت. را به مکان دیگر، با ریسک و هزینه مالک یا نماینده صاحب کاال و یا کشتیی آن یبازرسی و جابجا
  

  : اداري، شبها و تعطیالت)ساعات کاري بندر (اداري، غیر  -4

 15ت غیـراداري از  او ساع 15تا  7کاري ادارات بنادر از روز شنبه لغایت چهارشنبه بوده و ساعات اداري از روزهاي

جمعـه هـر هفتـه و     هاي پنجشـنبه و گردد. ضمناً روز صبح روز بعد منظور می 7تا  19و ساعات کاري شبها از  19تا 

تعطیالت رسمی کشور به عنوان روز تعطیل قلمداد شده که در این روزها عملیـات تخلیـه و بـارگیري بـا احتسـاب      

فـروردین) و دهـم محـرم سـال قمـري (عاشـورا)       یکم  – روز اول سال شمسی (نوروز .گیرد کاري انجام می اضافه

  ترمینالهاي کـانتینري از ایـن امـر مسـتثنی      .انجام نمی گیردرسمی بنادر بوده و عملیات تخلیه و بارگیري  تتعطیال

  می باشند که در بخش کانتینر به آن اشاره خواهد شد.

  : مورد نیاز ورود کشتی  اسناد و مدارك -5

  ساعت قبل از ورود کشتی توسط نمایندگی کشتیرانی مربوطه به اداره بندر تحویل گردد : 48 اسناد ذیل باید حداقل

  )  General Declarationنامه اجمالی کشتی (اظهار  -

  )Cargo Declaration / Manifestاظهار نامه یا مانیفست کاال ( -

  ) Dangerous Goods Manifestمانیفست کاالهاي خطرناك( -

  )Crew Listفهرست خدمه کشتی ( -

  )Passenger Listفهرست مسافرین کشتی ( -



 2013مارس  20تا  2012مارس 21هجري شمسی برابر با  1391هاي مترتب بر کشتی و کاال در بنادر جمهوري اسالمی ایران سال کتابچه تعرفه

  10

  )Cargo  Plan & Stowage Plan( نقشه بارگیري و بارچینی -

  (Ship Stores Declaration)اظهارنامه مواد مصرفی کشتی  -

  (Marine Declaration of Health)اظهارنامه بهداشت دریایی  -

  (International Tonnage Measurement)تصویر گواهی ظرفیت بارگیري  -

  (Last Loading Port Certificate)حرکت آخرین بندر بارگیري  پروانهاصل  -

  توضیح :

        بایسـت عـدم حمـل کـاالي      هاي فاقد کاالي خطرناك اعم از کانتینري و یـا غیرکـانتینري مـی    کلیۀ کشتی -الف

 خطرناك را طی یک اظهارنامۀ جداگانه اعالم نماید.

انجـام    EDIهاي ورودي و فهرستهاي بارگیري بـا اسـتفاده از سیسـتم    در بنادري که مبادله اطالعات مانیفست  - ب

 بایست به طور جداگانه تسلیم بندر شوند.شود، مانیفست کاال وکانتینرهاي ترانشیپی و ترانزیت خارجی مینمی

  از خط کشتیرانی مربوطه دریافت می گردد. ریال200 , 000براي هر بار اصالح مانیفست مبلغ   - ج
 

  (ISPS Code )  نظام نامه امنیت بین المللی کشتی و بندر -6

(The International Ship and Port Facility Security Code)  در کلیه بنادر جمهوري با توجه به اینکه

کشتی هاي ورودي به لذا   می گردد اعمال  اسالمی ایران تمامی الزامات نظام نامه امنیت بین المللی کشتی و بندر

 ضمنآ .را رعایت نمایند Code  ISPSر وظایف تعیین شده د بوده وبنادر ایران می بایست داراي شرایط الزم 

هرگونه تخلف  .  بدیهی استرا رعایت نمایند  ISPS Codeاستفاده کنندگان از بندر باید الزامات تصریح شده در 

  باعث محرومیت از تسهیالت فراهم شده توسط بندر می گردد.

  :و شرایط زیست محیطی ایمنی -7

کـارگزاران  اعـم از   اشخاص حقیقـی و حقـوقی   و زیست محیطی، کلیه به منظور جلوگیري از بروز حوادث عملیاتی

مالکـان و  و همچنـین   اردرهـا روپیمانکـاران و فو  شرکتهاي تخلیه و بـارگیري،  ، صاحبان کاال، يبندر يترمینال ها

دستورالعملهاي ایمنی  ها وقوانین ، آئین نامه ملزم به رعایت خطوط کشتیرانی  هاي  نمایندگیو  فرماندهان کشتی

در صورت تخطی از قوانین و مقررات مذکورحسب مورد مسئول تلقـی  کشور می باشند و  در بنادرمحیطی زیست  و

  کمیته سوانح بنادر و سازمان جبران نمایند.کارشناسان و یا خسارت وارده را مطابق نظریه  می بایستو شده 
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  : آور خطرناك، مخاطره آمیز یا زیانکاالهاي  -8

ساعت قبل از ورود کاال بـه محوطـه بنـدري     48بایست حداقل  آور می کاالهاي خطرناك ، مخاطره آمیز و زیانحمل 

. دهاي کشتیرانی مربوطه به بندر اعالم گرد نمایندگیتوسط ورود کشتی در مورد  وتوسط صاحب کاال یا نماینده وي 

ـ ) مصـوب   IMDG Code(خطرنـاك  دستورالعمل کاالهـاي  اینگونه کاالها براساس  المللـی دریـایی    ازمان بـین س

)IMO ، ( بندي و لیست گردیده است طبقه ذیل کالس به شرح  9در: 

  عنوان انگلیسی  عنوان فارسی  کالس کاالي خطرناك

 Explosive  مواد منفجره   یک

  Gases  گازهاي خطرناك  دو

  Flammable Liquids  قابل اشتعالمایعات   سه

  Flammable Solids  اشتعالجامدات قابل   چهار

  Oxidizing Substances & Organic Peroxides  مواد اکسید کننده و پراکسید آلی  پنج

  Toxic & Infectious Substances  مواد سمی و عفونی  شش

  Radioactive  Material  مواد رادیو اکتیو  هفت

  Corrosive Substances  مواد خورنده  هشت

  Miscellaneous  Dangerous Substances  مواد خطرناك متفرقه  نه

  

  توضیح:

منظـور   IMDG Codeکربنات سدیم کـه در کتـاب   و  واکسید)ر(کلسیم دي هیداش -ماده شیمیایی سودا -1

  شود. نگردیده جزء کاالهاي خطرناك محسوب نمی
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  : اول فصل
  

  

  

  

  بخش اول :
  تعاریف مربوط به کشتی -

  بخش دوم :
  هاي بندري مترتب بر کشتی هزینهحقوق، عوارض و  -

  بخش سوم :
  معافیت ها و تخفیفات مربوط به کشتی -
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  هاي بندري مترتب بر کشتی حقوق، عوارض و هزینهتعرفه  –فصل اول 

  : تعاریف مربوط به کشتی -بخش اول

  :شناور

  .را داشته باشد شناور می گویند هاي مجاز در کلیه آبهر وسیله نقلیه آبی که قابلیت دریانوردي به  

  :  Tonnage  Registerd Gross (GRT)  خالص ثبت شده  کشتیناظرفیت 

عبارتست از حجم تمام فضاهاي بدنه و عرشه کشتی اعم از انبارها ، موتورخانه ها، مخـازن سـوخت و آب ، فضـاي    

 و فضاي مورد اسـتفاده و اسـتراحت خدمـه   . مواردي چون بسته باالي عرشه که قابلیت بارگیري کاال را داشته باشد

  پل فرماندهی کشتی و انبار آذوقه با برخی از استثنائات به شرح زیر از آن کسر می گردد: ،مسافر 

 فضاهاي مربوط به اتاق نقشه و مخابرات و عالئم کمک ناوبري. -

 فضاهاي مربوط به جمع آوري زنجیر و موتورگیرباکس لنگر کشتی و دوار (کابستون). -

 ضاهاي مربوط به نگهداري وسائل ایمنی و باطریها.ف -

  مترمکعب برابر با یک تن ظرفیت غیرخالص می باشد. 83/2فوت مکعب یا  100این ظرفیت حجمی است و هر 

  :   T G (Gross  Tonnage( تیخالص کشنا ظرفیت

شـده و فرمـول    GTتبـدیل بـه    GRTبراساس اصالحیه کنوانسیون اندازه گیري ظرفیـت،  قابل ذکر است که 

  :آن به شرح زیر تعیین شده است محاسبه 

GT = K Í V   

log V 2/0  +2/0  =K  

 Vحجم کلیه فضاهاي محصور شده در کشتی = 

  : Net Tonnage (NT)ظرفیت خالص کشتی 

  موتورخانـه و   مسـافر ، فضاهاي مربوط بـه خدمـه و    منهاي (GT)ظرفیت ناخالص کشتی برابر است با این ظرفیت 

  فرماندهی.پل 
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  : Dead Weight Tonnage (DWT)وزن قابل بارگیري 

مجموع وزن کاال، آذوقه، سوخت ،  بوده و عبارت است از  باواحد تن وزنی حداکثر وزن قابل بارگیري یک کشتی

  باشد.  می )SLW(کشتی مجاز به حمل آن در شرایط بارگیري تا خط حداکثر بارگیري تابستانکه خدمه و مسافر 

  :  و پرچم ملیت

  عبارتست از کشوري که کشتی در آنجا به ثبت رسیده و اجازه بر افراشتن پرچم آن کشور را دارد.

  : (Liner) خطوط منظم  کشتیهاي

نرخ کرایه حمل معینی که معموالً   ومشخص شده در خط سیر  با جدول زمان بندياینگونه کشتیها در خطوط منظم 

  نمایند. میبین بنادر گردد، مبادرت به حمل کاال  اي مشخص می المللی و منطقه توسط کنفرانسهاي بین

  : اجاره اي کشتی

 تواند به صورت زمانی یا سفري باشد. . این اجاره میکند اي کار می کشتی است که به صورت اجاره

  :کشتی باري 

  گیرد. حمل انواع کاال مورد استفاده قرار می کشتی است که جهت

 : شتی تمام کانتینريک

  .دارد   شتی است که فقط قابلیت حمل کانتینر راک

  : کشتی فله بر خشک

  رود. کشتی است که جهت حمل کاالهاي فله خشک مانند گندم ، جو ، ذرت و ذغال سنگ بکار می

  :ي کشتی مسافر

 گیرد. مسافر مورد استفاده قرار میکشتی است که اختصاصاً جهت حمل 

  : کشتی بار و مسافر

  شناوري است که توانایی پذیرش مسافر و حمل بار را به صورت توأم دارد.

  

 



 2013مارس  20تا  2012مارس 21هجري شمسی برابر با  1391هاي مترتب بر کشتی و کاال در بنادر جمهوري اسالمی ایران سال کتابچه تعرفه

  15

  : شیزو آمو کشتی تحقیقاتی

  هایی که به منظور تحقیقات علمی و آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند.کشتی
  

  : ماهیگیري  کشتی

  گیرد. مورد استفاده قرار می و صید آبزیان  ماهیگیريکشتی است که جهت 

  :رو  -کشتی رو

  د مستقیماً به آن وارد یا از آن خارج شوند.نتوان می موتوري  کشتی است که وسایل نقلیه زمینی

  :کر کشتی تان

  شود  بکار گرفته می نفتی و غیر نفتی  کشتی است که جهت حمل مواد مایع

   : کشتی یخچالی

کشتی است که فضاهاي بارگیري آن داراي کنترل درجه حرارت بوده و جهت حمل کاالهائی مانند گوشت ، لبنیـات و  

  رود. . بکار می…

    : شناور خدماتی

  …گیرد مانند یدك کش و قایق و  خدمات دریائی مورد استفاده قرار می ارائهاست که جهت شناوري 

   : موتور لنج (شناور چوبی )

اشـتغال دارنـد. (شـناورهاي    و دریاي عمان واحدهاي کوچک چوبی که بصورت سنتی به حمل کاال در مناطق خلیج فارس 

  دهند). کوچکتر از کشتی که عملیات حمل کاال بین بنادر داخلی و احیاناً بنادر کشورهاي همجوار را انجام می

  : رسان سوخت

هـا  در آبهـاي    رسانی به کشـتی  باشد و منحصراً به امر سوخت شناوري است که داراي مخازن نگهداري سوخت می

  پردازد. المللی می بینو داخلی 

  : گذار بویه

  باشد. گذاري می شناوري که داراي تجهیزات مخصوص بویه
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  : بر قایق تدارکاتی و خدمه

ها و همچنـین   ها بوده و  مواد و لوازم مورد نیاز کشتی مایحتاج کشتیشناوري است که مخصوص حمل مواد غذایی و 

  دهد. خدمه آنها را انتقال می

  :دوبه 

شـود.   کـش کشـیده مـی    ندارد و بوسیله یدك نیروي محرکهنقلیه آبی بزرگتر از قایق معمولی که  وسیلهعبارتست از 

پیما  گیري یا تخلیه کاالي کشتیهاي عظیم اقیانوسترین وسیله نقلیه دریائی است که توسط آن عمل باردوبه معمول

معموالً کم دوبه آبخور گیرد.  توانند در کنار اسکله پهلو بگیرند و مجبور به توقف در لنگرگاه هستند صورت می که نمی

  گیرد. کاري) مورد استفاده قرار می رسانی و انتقال کاال(دوبه خدماتی مانند آب رسانی، سوخت امورجهت است و 

    : کش یدك

جهت انجام امور خدماتی و پهلودهی یا جداسازي کشتی در بندر  ،با قدرت موتور زیاد ي کهواحد شناورعبارتست از 

  شود. بهاي آزاد از آن استفاده میبنادر و آیا یدك نمودن دوبه در 

 :الیروب 

  رود.  هاي بندر بکار می اسکلهدسترسی، حوضچه ها و پاي  کانال ، واحدي شناورکه جهت الیروبی آبراهها 

  : اسکله اختصاصی

  اسکله هایی که با سرمایه بخش دولتی ساخته شده و براي کاالیی خاص و یا بهره بردار خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

  :اسکله یا بندر خصوصی 

  شـده و مـورد بهـره بـرداري    اسکله ها یا بنادري هستند که کلیه زیر ساخت و روساخت آن با سرمایه غیر دولتـی سـاخته   

  قرار می گیرد.  

  : حوضچه

  از اسکله است. شدن ها براي پهلوگیري و  جدا شکنها که محل مانور کشتی فضایی در داخل محدودة موج

  : لنگرگاه خارجی

  ها. اي ایمن در خارج از محدودة بندر براي توقف و لنگراندازي کشتی منطقهعبارتست از 
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  : لنگرگاه داخلی

  .می باشد ها مدت کشتی اي ایمن در نزدیکی بندر جهت توقف و لنگراندازي کوتاه محدودهعبارتست از 

  )   Lay Upتوقف بدون فعالیت (

  داخلی یا خارجی اطالق می شود.توقف کشتی بصورت غیرفعال در لنگرگاه به 

 راهنمایی 

و ارایه مشاوره به ناخداي کشتی به منظور ورود و خروج به / از بندر ،  هدایتکه منتج به اطالق می شود فرآیندي به 

گردد که ارایه می دریانوردي مجرب و آموزش دیدهاین مشاوره توسط  .اسکله می گردد /بهپهلو دهی و جداسازي از

  داراي گواهینامه مربوطه بوده و راهنما نامیده می شود.

  آوري آلودگی نفتی شناور جمع

  .دارا می باشدآوري مواد نفتی در سطح آب را  شناوري است که تجهیزات الزم براي جمع

  شرایط اضطرار یا فورس ماژور

  شرایطی که امور، به دلیل عوامل طبیعی از حالت عادي و جاري خود خارج شده باشد. مانند سیل، زلزله، طوفان و ...

   SBMو  SPMتعریف 

(Single Point Mooring) SPM   و(Single Buoy Mooring) SBM    اي کـه در   اي، بویـه  مهار تـک بویـه

اي بـراي مهـار    ها به عنوان یک پایانه لوله نفت زیرآبی و وسـیله  رسانی به نفتکش آبهاي عمیق عموماً براي سوخت

  گیرد. نفتکش و یا تخلیه و بارگیري میعانات گازي مورد استفاده قرار می
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  هاي بندري مترتب بر کشتی تعرفه حقوق، عوارض و هزینه –فصل اول 
  کشتی ها در بنادر جنوبی و شمالی کشور برمترتب حقوق، عوارض و هزینه هاي بندري  : دومبخش 

  
  مقدمه : 

این کتابچه درج گردیده است، حقوق ،  7تعاریف مربوط به اصول تعرفه گذاري در بنادر که در صفحه  هبا توجه ب

  به شرح ذیل تعیین می شود : ،عوارض و هزینه هاي بندري مترتب بر کشتی
  
  
  

  :  ها شامل کشتی مترتب برعوارض بندري  و : حقوق  الف
  حق ورود كشتي به دهانه بندر -١
  بندر حق ورود كشتي به -٢
  حق تخليه و بارگيري در اسكله   -٣
  حق تخليه و بارگيري در لنگرگاه -٤
  عوارض فانوس دريايي -٥

  

  :ها شامل کشتی رب مترتبهاي بندري  ب : هزینه
  راهنمايي شامل :  هزينه -١

  لنگر اندازي و لنگر برداري -١-١  
  هدايت كشتي -١-٢  
  پهلودهي و جداسازي از اسكله -١-٣  

  اليروبيهزينه  -٢
  هزينه توقف كنار اسكله   -٣
  هزينه يدك كشي -٤
  هزينه جمع آوري زباله از كشتي -٥
  آوري مواد زائد آب خن هزينه جمع -٦
  )كاري اضافه(ديماند  -٧
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  1جدول شماره 
  

  رو-هاي کانتینري، رو هاي بندري بر کشتی تعرفه حقوق، عوارض و هزینه
هایی که کامالً با  هاي غیرنفتی وارده به بنادر و اسکله جنوبی و کشتیو غیرکانتینري / غیرنفتی در بنادر 

  * (بنادر آفتاب و چارك ) در سواحل جنوبی احداث گردیده یا خواهد شد گذاري بخش خصوصی سرمایه
  **هاي اختصاصی بنادرآزاد قشم و کیش،  و اسکله 

  
  

ف
ردی

  

  غیرکانتینري/ غیرنفتیهاي  کشتی  رو -هاي کانتینري  و  رو کشتی  عنوان تعرفه

1  

ري
بند

ق 
حقو

  

 C/ GT  79/0  C/GT  32/1  حق ورود به دهانه بندر

  C/ GT 79/0  C/GT  32/1  حق ورود به بندر

حق تخلیه و 

  بارگیري

  سنت 4/4هر تن کاال   سنت 64/2 هر تن کاال  در اسکله

  سنت  2/2هر تن کاال   نتس  32/1هر تن کاال   در لنگرگاه

 C/ GT 96/3  C/GT  6/6  فانوس دریاییعوارض   2

 C/ GT 92/7  C/GT 2/13  هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت  3

 C/ GT 64/2  C/GT 4/4  آوري زباله در اسکله هزینه جمع  4

 C/ GT 28/5  C/GT 8/8  هزینه الیروبی  5

  C/ GT3/3 هر نرم تخلیه  C/ GT 98/1هر نرم تخلیه   هزینه توقف کنار اسکله  6

 C/ GT 84/15  C/GT 4/26  کشی هزینه یدك  7

8  
 %  و در10تعرفه حق تخلیه و بارگیري و هزینه راهنمـایی در سـاعتهاي غیـراداري بـه میـزان       کاري : اضافه

  % افزایش خواهد داشت.20پنجشنبه و جمعه به میزان  ،روزهاي تعطیل ،شب  هنگام

   
  15/8/1385مورخ  1470* مصوبه  اجالس  شماره 

  18/4/1387مورخ  1547 شماره ،1/12/1384مورخ 1435شماره   ، 6/9/1384مورخ  1428اجالس شماره  اتمصوب **
تحت مالکیت  يتعرفه هاي حقوق، عوارض و هزینه ها در بنادرجنوبی کشور(فقط جدول شماره یک) براي شناورهاتوضیح :

شرکت کشتیرانی  ،شرکت کشتیرانی والفجرو شرکتهاي کشتیرانی وابسته نظیر  شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران
  رو -نري و روی% تخفیف براي کشتیهاي کانت15با احتساب  1391 پایان ساللغایت  1/1/1391از تاریخ  و ... خط ایران -جنوب

 احراز مالکیت شناورهاي مذکور به عهدهمحاسبه و اخذ می شود. ضمناً % تخفیف براي کشتیهاي غیرکانتینري/ غیرنفتی 50و 
  خواهد بود. )اداره کل امور دریایی معاونت امور دریایی(
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  : 1جدول شماره  توضیحات

باشد در صورتی که تنـاژ ناخـالص شـناور بـر اسـاس       (تناژ ناخالص) شناور می GTمبناي محاسبه براساس  -1

GRT  ثبت شده باشد  بر مبنايGRT  و درصورتی که یک شناور هم دارايGRT  و همGT    باشد مـالك و مبنـاي

 محاسبه تناژ باالتر خواهد بود.

باشـد و   کشی در عملیات پهلودهی و جداسازي شناور به/از اسکله توأم با هزینه راهنمایی مـی  اخذ هزینه یدك -2

هـاي   فاده نشود در هر صـورت هزینـه  کش است چنانچه در عملیات راهنمایی براي پهلودهی و جداسازي شناور از یدك

 کشی محاسبه و وصول خواهد گردید. یدك

 یابد. % افزایش می100کشی  درصورتی که کشتی فاقد نیروي محرکه باشد هزینه یدك -3

اي از بابت خـدمات واحـدهاي شـناور (راهنمـابر، قـایق،       براي انتقال راهنما به کشتی و شناور هیچگونه هزینه -4

 نخواهد شد.کشی و ...) وصول  یدك

 :می شود محاسبه نرم تخلیه و بارگیري مربوط به کشتی و طبق جدول ذیل مبناي بر هزینه توقف کنار اسکله  -5

  

  ردیف
  

  نوع کشتی
  

  

  نرم
  

  مازاد بر نرم
  هر ساعت مازاد بر نرم   هر روز مازاد بر نرم 

  C/ GT 92/7  یک روزبراي  C/ GT 98/1  رو –کانتینري/ رو   1
24

7/92 C/ GT  
  C/ GT 2/13  سه روزبراي  C/ GT 3/3  جنرال کارگو و صیادي  2

24
13/2 C/ GT  

  C/ GT 2/13  پنج روزبراي  C/ GT 3/3  کشتی هاي فله بر  3
24

13/2C/ GT  
و شناورهاي  GT  1500شناورهاي زیر   4

  کشتحقیقاتی، خدماتی و یدك
  C/ GT 2/2  معاف  *ساعت اول  24

24
2/2C/ GT

 
  

  ).26/8/1382مورخ  1354(براساس مصوبه اجالس شماره  *

سنت  2/2، با استفاده از طناب کشتی  GTسنت براي هر  5/5ا هزینه جابجایی (شیفتینگ) با استفاده از راهنم -6

 باشد. کشی هزینه مربوطه براساس جدول شماره یک قابل محاسبه و اخذ می و درصورت انجام یدك GTبراي هر 

  باشد. ها و یا جابجایی شناور از اسکله به لنگرگاه و بالعکس می منظور از شیفتینگ، جابجایی شناور در اسکله -1تبصره 

 اي دریافت نخواهد شد. اداري باشد هزینهدرصورتی که عملیات جابجایی (شیفتینگ) براساس مقتضیات  -2تبصره 
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ها و یا شناورهایی که طی یک سفر به بنادر جمهوري اسالمی ایران تردد نمایند اگر چه کشتی در چند  از کشتی -7

بندر پهلو بگیرد تا زمان ترك آخرین بندر ، فقط یک مرتبه و صرفاً در زمان ورود و در اولین بندر عـوارض فـانوس   

 ردد.گ دریایی وصول می

بـه شـناور یـا     (Double Bank)بویه و یا به صورت دوبله  هایی که در بنادر به مورینگ کلیه شناورها و کشتی -8

اي جدول شماره  کشتی دیگري جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیري پهلو داده شوند مشمول کلیه ردیفهاي تعرفه

 هاي بندري خواهند بود. یک حقوق، عوارض و هزینه

کشـند) حقـوق، عـوارض و     از واحدهاي شناور مختلط (یدك کشهایی  که واحد شـناور دیگـري را یـدك مـی     -9

 شناورهاي مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد. GTهاي بندري براساس مجموع  هزینه

آوري زباله در لنگرگاه و یا بصورت توأم در اسـکله و لنگرگـاه تعرفـه مربوطـه      درصورت انجام خدمات جمع -10

 برابر وصول خواهد شد. 2آوري زباله) فقط یکبار و به میزان  جمع(هزینه 

هایی که جهت تخلیه کاال در کنار اسـکله متوقـف بـوده و قصـد بـارگیري کـاالي صـادراتی را دارنـد          کشتی -11

سـاعت قبـل از پایـان تخلیـه      12توانند براي بارگیري در کنار اسکله بمانند که نمایندگان آنهـا تـا    درصورتی می

ت وارداتی، از بندر درخواست بارگیري کاالي صادراتی بر روي همان کشتی را نمایند. این امر منوط بـه آن  محموال

باشد که کاالي صادراتی در بندر آماده بوده و بارگیري بالفاصله انجام پذیرد. در غیر اینصورت کشتی از اسـکله   می

 هاي مربوطه وصول خواهد گردید. جدا گردیده و هزینه

مبناء محاسبه زمان توقف کنار اسکله عبارت از زمان پهلوگیري شناور بـه اسـکه تـا زمـان      تبصره :

  .جداسازي آن می باشد

کشتی، اعالم نماید و  N.O.Rچنانچه بندر آمادگی پهلودهی کشتی یا شناوري را به اسکله بعد از دریافت  -12

ت هر ساعت تأخیر پس از یک ساعت از اعالم کشتی یا شناور مذکور بنا به هر دلیلی از این امر امتناع ورزد باب

 باشد. دالر تا زمان اعالم انصراف کشتی و درج در دفتر ثبت وقایع قابل محاسبه و وصول می 880آمادگی بندر مبلغ 

 مانند هاي بار و مسافر)، شناورهاي خدماتی هاي مسافري (به جز کشتی عدم بکارگیري راهنما در کشتی -13

 رسان و آبرسان فقط در صورت آوري آلودگی نفتی، شناورهاي سوخت شناورهاي جمعها، الیروبها،  کش یدك

پذیرش کلیه مسئولیتها از سوي شرکتهاي کشتیرانی مربوطه و ارائه تعهد ، مشروط به  از شرایط ذیل یکیداشتن 

 ی گردد.باشد براي اینگونه شناورها هزینه راهنمایی محاسبه نم همچنین هماهنگی با برج کنترل مجاز می
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  : 13شرایط مندرج در بند 

  الف) شناور به نحوي تحت مالکیت یا اجاره ارگانها و یا بخش خصوصی (بدون توجه به ملیت)  باشد.

  ب) شناور تا محدوده لنگرگاههاي خارجی مبادرت به ارائه خدمات نمایند.

  ماه، حداقل سه سفر به بندر داشته باشد. 6ج) شناور در 

  فرمانده ایرانی باشد.د) شناور داراي 

 هـ) فرمانده شناور، متقاضی ورود به بندر بدون حضور راهنما باشد.

هـاي خروجـی بـه/ از بنـادر،      به منظور جلوگیري از وقفه در پهلودهی کشـتیهاي ورودي  و جداسـازي کشـتی    -14

قـوق، عـوارض و   هاي معتبر شرکتهاي کشتیرانی حداکثر بیست روز براي پرداخـت صورتحسـاب ارزي ح   نمایندگی

) 3/10/1386مـورخ   1519هاي بندري مترتب بر کشتی (در قبال ارائه چک) مهلت دارنـد (مصـوبه اجـالس     هزینه

 شایان ذکر است که اسامی این شرکتها توسط معاونت اداري ومالی به بنادر ابالغ شده است.

 نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی : -15

هاي پهلودهی و جدا سازي  شـناور یـا کشـتی،    در عملیاتی به غیر از عملیاتنرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی که 

  گردد. گیرند براساس نرخهاي توافقی محاسبه و دریافت می مورد استفاده قرار می
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  2جدول شماره 
  

  هاي مسافر، بار و مسافر تعرفه حقوق، عوارض و هزینه هاي بندري بر کشتی
  با انجام سفرهاي داخلی و بین المللی  

  

  مبلغ تعرفه  عنوان تعرفه  ردیف

  حقوق بندري  1

  C/ GT 66/0  حق ورود به دهانه بندر
  C/ GT66/0   حق ورود به بندر

  سنت 2/2 هر تن کاال  در اسکله  حق تخلیه و بارگیري
  سنت 1/1 هر تن کاال  در لنگرگاه

  C/ GT 3/3  عوارض فانوس دریایی  2
  C/ GT 6/6  هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت  3
  C/ GT 2/2  آوري زباله در اسکله هزینه جمع  4
  C/ GT 4/4  هزینه الیروبی  5
  C/ GT 65/1  هزینه توقف کنار اسکله هر نرم تخلیه  6
   C/ GT 4/15  کشی هزینه یدك  7

  

  : 2ات جدول شماره توضیح ⋅
 C/ GT  65/1معادل براساس نرم تخلیه و بارگیري کشتی مسافري جدول فوق ) 6 ردیفهزینه توقف کنار اسکله ( -1

 .براي سه روز توقف محاسبه می شود

ـیش از نرمهـاي فـوق الـذکر باشـد هزینـه توقـف کنـار اسـکله            -2   اگر مدت زمان تخلیه و توقف کشتی کنـار اسـکله ب

C/ GT 24 و کمتـر از روز بـه ازاي هـر سـاعت     C/ GT 6/6(خارج از نرم ) بـه ازاي هـر روز    
ـبه و اخـذ   6/6   محاس

 می گردد.  

مسافر در بنادر جنوبی کشور به تفکیک ایرانی و خارجی به  -تعرفه هاي مربوط به کشتیهاي مسافري و بار -3

 شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

  یدك کشی)(به استثناي  *2تخفیفات مربوط به جدول شماره 
  

  کشتی
  بار و مسافر  مسافری

  بین المللیسفر   داخلیسفر   بین المللیسفر   داخلیسفر 
  %۴۰  %۶۰  %۸۰  %۸۰  ایرانی
  %۲۰  -  %۴۰  -  خارجی

  17/11/1390به تاریخ  1685* مصوبه اجالس 
 

ریال صادر خواهد شد و در  150.000صورتحسابهاي صادره جهت شناورهاي ایرانی حداقل به میزان  -4

  ریال محاسبه خواهد شد.  150.000ریال باشد همان  150.000صورتیکه مبلغ قابل پرداخت کمتر از 
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  3جدول شماره   

  

  هاي بندري بر تانکرهاي نفتی و غیرنفتی مایع (ایرانی و خارجی)  تعرفه حقوق، عوارض و هزینه
صنایع فوالد  اسکلهاختصاصی پتروشیمی ، شمالی، در اسکلهدر بنادر جنوبی و کلیه شناورها در بنادر 

  و اسکله اختصاصی پتروشیمی بندر ماهشهر اسکله فوالد بندرشهیدرجایی ،در بندر امام خمینی (ره) 
  

  مالحظات  میزان تعرفه  واحد محاسبه  عنوان تعرفه  ردیف

1  

ري
بند

ق 
حقو

  

    سنت GT 6هر   حق ورود به دهانه بندر
    سنت GT  10هر   بندرحق ورود به 

حق تخلیه و 
  بارگیري

    سنت 22  هر تن کاال  در اسکله
    سنت 11  هر تن کاال  در لنگرگاه

    سنت GT  4هر   عوارض فانوس دریایی  2

هزینه راهنمایی در یک رفت و یا   3
    سنت GT  40هر   برگشت واحد شناور

  هزینه جمع آوري زباله  4

  فایبرگالس (لنجها)شناور هاي بدنه چوبی و   دالر 5
 GT 800شناورهاي بدنه فلزي تا   دالر 20

 GT 5000تا  801کشتی و شناور از   دالر 125
  به باال GT 5000کشتی و شناور از   دالر 700

    سنت GT  41هر   هزینه الیروبی  5
    *سنت 45/0  در ساعت GTهر   هزینه توقف در کنار اسکله  6

روزهـاي    ،شـب  هنگام %  و در10تعرفه حق تخلیه و بارگیري و هزینه راهنمایی در ساعتهاي غیراداري به میزان  کاري : اضافه  7
  % افزایش خواهد داشت.20پنجشنبه و جمعه به میزان  ،تعطیل

  

  )16/4/1379مورخ  1246(مصوبه اجالس *
  : 3ات جدول شماره توضیح

توقـف  روز توقف کنار اسکله در نظر گرفته شده و بـراي   7جدول فوق) تا  4آوري زباله (ردیف  جمعهزینه های  -١
به ازاي هر روز  روز، 7بیش از 

7
  دریافت خواهد شد. عالوه بر تعرفه هاي مذکور محاسبه وهاي فوق  تعرفه 1

هـاي   آوري زباله در لنگرگاه و یا به صورت توأم در اسکله و لنگرگـاه تعرفـه   درصورت انجام خدمات جمع  : تبصره
  فوق به میزان دو برابر وصول خواهد شد.

  و با اسـتفاده از طنـاب كشـتي    GTسنت  براي هر   ٧هزينه جابجايي (شيفتينگ در اسكله) با استفاده از راهنما  -٢
قابل محاسـبه و   4کشی هزینه مربوط براساس جدول شماره  باشد و درصورت انجام یدك می GTسنت براي هر  3 

  باشد. اخذ می
 تعرفه راهنمايي شامل هدايت كشتي، لنگراندازي، لنگربرداري، بستن كشتي به اسـكله و بـاز كـردن كشـتي از     -٣

له بـه لنگرگـاه داخلـی منتقـل و     باشد. لذا چنانچه حسب درخواست شرکت خدمات دریایی، کشتی از اسک اسکله می
بایسـت محاسـبه و    سپس پهلودهی گردد. درصورتی که بنا بر مقتضیات اداري نباشد هزینه یک مورد شیفتینگ مـی 

  باشد. قابل محاسبه و اخذ می 4کشی هزینه مربوط براساس جدول شماره  اخذ گردد و درصورت انجام یدك
 ٤ها بـه/ از اسـكله جداگانـه و طبـق جـدول شـماره        شدن كشتي كشي در عمليات پهلوگيري و جدا هزينه يدك -٤

  گردد. دریافت می
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  4جدول شماره 
  

کشی براي عملیات راهنمایی براي کشتی تانکرهاي  نفتی وغیر نفتی مایع ( ایرانی و  تعرفه هزینه یدك
خارجی )در بنادر جنوبی و کلیه شناورها در بنادر شمالی در یک عمل بستن و باز کردن کشتی* در اسکله 

   الد بندرشهیدرجاییاسکله فو ،صنایع فوالد در بندر امام خمینی (ره) اسکله اختصاصی پتروشیمی ، 
  و اسکله اختصاصی پتروشیمی بندر ماهشهر

  

  کشی هزینه یدك  تناژ کشتی  ردیف
  دالر GT 300 1500تا   1
  دالر GT 800 5000تا  1501از   2
  دالر GT 1500 10000تا  5001از   3
  دالر GT 2200 15000تا  10001از   4
  دالر GT  2900 20000تا  15001از   5
  دالر GT  3600 25000تا  20001از   6
  دالر 4500  به باال GT 25001از   7

  

  )3/6/1387مورخ  1553*(مصوبه اجالس شماره 
  

  : 4جدول شماره  توضیحات

ها و ساعات مورد استفاده براي بستن به اسکله و یا جـدا نمـودن از اسـکله در تعرفـه      کش نوع و تعداد یدك -1

 مذکور دخالتی ندارد.

گیـرد   از اسکله مورد اسـتفاده قـرار مـی   ي عملیاتی غیر از پهلوگیري و جداسازي به/ کشی که برا یدكهزینه  -2

 گردد. هاي جاري مورد عمل دریافت می جداگانه و برابر تعرفه

کـش اسـتفاده نشـود در هـر      یدكاسکله از جداسازي به/ از چنانچه در عملیات راهنمایی، براي پهلوگیري و  -3

 کشی برابر جدول فوق محاسبه و وصول خواهد گردید. یدكهاي  صورت هزینه

کشی مطـابق قـوانین و مقـررات و دسـتورالعملهاي جـاري انجـام خواهـد شـد و          عملیات راهنمایی و یدك -4

کش استفاده نشود هیچگونه هزینـه راهنمـایی و    درصورتیکه در هدایت و پهلوگیري و باز کردن از راهنما و یدك

 نخواهد گردید.کشی محاسبه و وصول  یدك

کش و غیره)  اي از بابت خدمات واحدهاي شناور (راهنمابر، یدك براي انتقال راهنما به کشتی هیچگونه هزینه -5

 وصول نخواهد شد.
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  *5جدول شماره 
  

  هاي بندري بر کشتی حامل میعانات گازي هاي حقوق، عوارض و هزینه جدول تعرفه
  جنوبی (عسلویه)در بنادر خدماتی پارس و ویژه پتروشیمی پارس 

  

  تعرفه  عنوان  ردیف
  C/ GT 12/1 حق ورود به دهانه بندر  1

  C/ GT 12/1  حق ورود به بندر  2
  سنت 74/3هر تن کاال   حق تخلیه و بارگیري در اسکله  3
  C/ GT 61/5 عوارض فانوس دریایی  4
  C/ GT 5/27  هزینه راهنما در یک رفت و برگشت  5
  C/ GT 74/3  آوري زباله هزینه جمع  6
  C/ GT 2/24  کشی هزینه یدك  7

 هیأت عامل). 18/4/87مورخ 1547شماره  و اجالس 25/4/86مورخ  1498شماره  اجالس ات * (مصوب

  
  * 6جدول شماره 

  

  هاي بندري بر کشتیهاي حامل میعانات گازي هاي حقوق، عوارض و هزینه جدول تعرفه
  هاي کلیه بنادر جنوبی کشورSPMو  SBMدر 

  

 تعرفه  عنوان   ردیف

  C/ GT 12/1  حق ورود به دهانه بندر  1
  C/ GT 12/1  حق ورود به بندر  2
  سنت 87/1هر تن کاال  SPMیا  SBMحق تخلیه و بارگیري در   3
  C/ GT 61/5  عوارض فانوس دریایی  4
  C/ GT 55  هزینه راهنما در یک رفت و برگشت  5
  C/ GT 48/7  آوري زباله هزینه جمع  6
  C/ GT 2/24  کشی یدك هزینه  7

  

 هیأت عامل). 18/4/87مورخ 1547و اجالس شماره  25/4/86مورخ  1498* (مصوبات  اجالس شماره 
  

  : 6و  5ات جداول شماره توضیح
  

  شود. اعمال نمی) 6و  5(جداول شماره هاي فوق  هیچگونه تخفیفی بر تعرفه -1

ن ، آیدك کشی سازمان بنادر و دریانوردي یا پیمانکار طـرف قـرارداد   راهنمایی و خدمات  در صورت عدم استفاده از  -2

 اخذ خواهد شد.محاسبه و  3حقوق، عوارض و هزینه هاي بندري براساس جدول شماره 



 2013مارس  20تا  2012مارس 21هجري شمسی برابر با  1391هاي مترتب بر کشتی و کاال در بنادر جمهوري اسالمی ایران سال کتابچه تعرفه

  27

هاي تجاري (غیرنفتی / غیرگازي) در بنادر خدماتی و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي انـرژي   براي کلیه کشتی -3

هاي الیروبی، توقف کنار اسـکله   شماره یک این کتابچه، بدون در نظر گرفتن هزینه پارس جنوبی (عسلویه) جدول

هاي حامـل کاالهـاي صـادراتی از     گردد. تعرفه فوق براي کلیه کشتی اعمال شده و هیچگونه تخفیفی محاسبه نمی

شـود   ه استفاده میهاي وارداتی نیز که کاالي آنها در خود منطق منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی و کشتی

 ).25/4/86مورخ  1498قابل اعمال خواهد بود (مصوبه اجالس 

  
 

  7جدول شماره 
  

  جدول اخذ دیماند از انبارهاي فعال کشتی در بنادر شمالی و جنوبی

  19الی  15از ساعت   شرح
صبح روز بعد و  7الی  19از ساعت 

  روزهاي تعطیل
  دالر براي هر ساعت انبار فعال 25/8  دالر براي هر ساعت انبار فعال 5  کشتی هاي ایرانی و خارجی 

، اسـکله خـارك ، اسـکله     هاي فوالد خوزستان ،اسکله فوالد شهید رجایی، اسکله پتروشیمی بنـدرامام(ره) در اسکله  -
  .شودعسلویه  اسکله کاوه ، اسکله نکاء، اسکله قشم و اسکله هاي اختصاصی دیماند کشتی وصول نمی

  باشد.شود مانند بندرباهنر یک انبار مالك عمل میبراي شناورهاي چوبی در اسکله هایی که دیماند اخذ می  -
  

  تعرفه آب بهاء :
  تغرفه آب بهاء مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

آب = تعرفه آب بهاء برای کشتی هـای  (لنگرگاه یا ا سکله) هزینه انتقال + ( تعرفه آب و فاضالب استان یا آب شیرین کن) هزینه تأمین 

  ایرانی
  

  درصد بیشتر از کشتی های ایرانی و بصورت ارزی می باشد. ٥٠تعرفه آب بها برای کشتی های خارجی  -
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  )2/10/1387مورخ  1569(مصوبه اجالس شماره  و شرایط آن کشتی ها LAY UPتعرفه 
  

  باشد:کشتیهاي ورودي به لنگرگاههاي بنادر کشور به شرح زیر می LAY UPنرخ تعرفه و شرایط 

  الف : تعرفه 

  (هریک که بیشتر باشد) GRTیا  GTیا  DWTسنت بر هر تن  1/1نرخ تعرفه لنگراندازي و توقف ، روزانه معادل  -1

دالر براي هر کشتی (در صورتیکه زمان کمتر از یک ماه باشد نیـز   770هزینه تخلیه زباله براي هرماه مبلغ  -2

 مالك محاسبه یک ماه خواهد بود).

  وارد بنادر می شوند از کلیه حقوق، عوارض و هزینه هـاي بنـدري معـاف     LAY UPکشتی هایی که براي  -3

ـ   ه هـاي بنـدري   می باشند لیکن در صورتیکه هنگام خروج اقدام به بارگیري نماید حقوق، عـوارض و هزین

 کتابچه تعرفه ) دریافت خواهد شد. 4الی  1طبق جداول مربوطه (

  ب : شرایط 

 رعایت کلیه قوانین و مقررات دریایی و بندري، گمرکی در زمان توقف. -1

 قید شود. (Ship Particular)و مشخصات کشتی  LAY UPتکمیل فرم درخواست که در آن مدت  -2

 شتی به منظور جلوگیري از هرگونه حادثه و اقدام در شرایط اضطراري.رعایت حداقل نفرات مورد نیاز روي ک -3

 توسط شرکت کشتیرانی براي نظارت و کنترل بر   Action Planتهیه و ارائه  -4

Regulator requirements maintenances & lay up procedure 

  دریا.آماده بکار بودن کلیه تجهیزات ایمنی کشتی براي مقابله با آلودگی و بقا در  -5
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  هاي بندري مترتب بر کشتی تعرفه حقوق، عوارض و هزینه –فصل اول 
  مربوط به کشتی ها و شناورها : معافیتها و تخفیفات -بخش سوم

  

  معافیت ها و تخفیفات کلی : -الف
 

 ها و شناورهاي متعلق به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، اعم از آنکه بیمارسـتانی و یـا   کلیه کشتی -1

باشـند   هـاي بنـدري معـاف مـی     براي سایر مقاصد خیریه باشد از پرداخت کلیه ردیفهاي حقوق، عوارض و هزینـه 

(قانون مربوط به اصالح قسمتی از تعرفه حقوق و عوارض بنـدري منضـم بـه قـانون تأسـیس سـازمان بنـادر و        

 ).1351آذر ماه سال  20دریانوردي مصوب 

ق به نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسـالمی ایـران و سـازمان بنـادر و     ها و شناورهاي جنگی متعل کلیه کشتی -2

نمایند از پرداخت کلیه ردیفهاي حقوق، عوارض و هزینه هاي بندري معاف  دریانوردي که در مقاصد غیرتجاري فعالیت می

) و درخصوص شناورهاي 1339به اجازه تأسیس سازمان بنادر و دریانوردي مصوب خرداد ماه سال  باشند (قانون راجع می

 باشد. هاي مرتبط به آن خدمات قابل وصول می جنگی درصورت ارائه هرگونه خدمات تنها هزینه

آوري  هاي فعال در عملیات راهنمایی، الیروبها، واحدهاي شناور جمع کش کلیه شناورهاي خدماتی ازجمله یدك -3

بر که در محدوده حوضچه بنـادر تـا    هاي تدارکاتی و خدمه گذار، قایق آلودگی نفتی، واحدهاي شناور، آبرسان، بویه

گردد (بـدون در نظـر گـرفتن     صادر نمی (Port Clearance)نمایند و براي آنها خروجی  لنگرگاه خارجی تردد می

شناورهاي مذکور) از پرداخت حق ورود به دهانه بندر، حق ورود به بندر، هزینه الیروبـی و عـوارض   » پرچم«ملیت 

گردند، بدیهی است شناورهاي مـذکور بـه هنگـام     فانوس دریایی، در ترددهاي بعدي پس از ورود اولیه معاف می

صـادر   (Port Clearance)ورودهاي بعدي که پیش از خروج از بندر جهت آنهـا خروجـی    ورود اولیه و همچنین

 الذکر براساس نرخهاي مصوب خواهند بود. هاي فوق گردیده باشد، ملزم به پرداخت حقوق ، عوارض و هزینه

نمایند  فارس و دریاي عمان تردد می رسان که تا مسیرهاي دریانوردي حوزه خلیج کلیه واحدهاي شناور سوخت -4

شناورهاي مذکور)  "پرچم"گردد (بدون در نظر گرفتن ملیت  صادر نمی (Port Clearance)و براي آنها خروجی 

از پرداخت حق ورود به دهانه بندر، حق ورود به بندر، هزینه الیروبی و عوارض فانوس دریایی، در ترددهاي بعدي 

مذکور به هنگام ورود اولیه و همچنین ورودهاي بعـدي   گردند، بدیهی است شناورهاي پس از ورود اولیه معاف می
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صادر گردیده باشد ملزم به پرداخـت حقـوق ،    (Port Clearance)که پیش از خروج از بندر جهت آنها خروجی 

مــورخ  1522الــذکر براســاس نرخهـاي مصــوب خواهنــد بــود (مصــوبه اجــالس   هــاي فــوق عـوارض و هزینــه 

18/10/1386.( 

گیـري، تعـویض    گیـري، آب  ناورهایی که جهت انجام عملیات غیرتجاري از قبیل سـوخت ها و یا ش کلیه کشتی -5

کارکنان، دریافت آذوقه، انجام تعمیرات، دریافت کمکهاي پزشکی، پناه گرفتن، امور تحقیقاتی، آموزشی و مشـابه  

 ذیربطاي تعرفه جدول امور مذکور به لنگرگاههاي بنادر جمهوري اسالمی ایران، وارد گردند از پرداخت کلیه ردیفه

 باشند. آوري زباله معاف می به استثناي جمع

ها و یا شناورهاي مذکور به غیر از دریافت کمکهاي پزشکی به اسـکله پهلـو داده    درصورتی که کشتی -1تبصره 

کشـی و توقـف کنـار اسـکله را درصـورت ارائـه        آوري زباله، یدك هاي مربوط به راهنمایی، جمع شوند، فقط هزینه

  نمایند. دمات پرداخت میخ

ها و یا شناورهایی که جهت دریافت کمکهاي پزشکی و شـرایط اضـطرار (فـورس مـاژور) بـه       کشتی -2تبصره 

ساعت توقف، مشمول معافیت در تمام ردیفهـاي تعرفـه جـدول حقـوق، عـوارض و       72اسکله پهلو داده شوند تا 

هـاي   ساعت، فقـط هزینـه   72درصورت توقف بیش از باشند و  هاي بندري بر کشتی (جدول شماره یک) می هزینه

 نمایند. کشی و توقف کنار اسکله را پرداخت می آوري زباله، یدك مربوط به راهنمایی، جمع

 هایی که دچار سانحه دریایی و یا حریق شده و نیاز به امداد، کمک و نجات دارند : شناورها و یا کشتی -6

  باشد. نجات جان افراد در دریا اجباري و بطور رایگان می -1-6

بایست هزینه کلیه تجهیزات و خـدماتی   نجات کاال و کشتی اختیاري بوده و درصورت قبول نجات از ناحیه بندر می -2-6

ریـق، انتقـال   شوند از جمله (یدك کشی، قایق، بارج، پمپ تخلیه آب، کپسول و مواد اطفـاء ح  که بکار گرفته و یا ارائه می

  کاال، شناور، دستمزد افراد ...) طبق قرارداد فیمابین صاحب کشتی و یا نماینده قانونی وي با بندر محاسبه و وصول گردد.

در مواردي که کشتی و یا شناورهاي مغروق یا مصدوم و یا بقایاي آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از  -3-6

تواند آنها را به هزینه خود به محل مناسبی انتقـال   دداري نماید سازمان بنادر و دریانوردي میانتقال آنها و رفع موانع خو

  هاي مربوطه از طرف مالک آنها را توقیف و به فروش رسـانیده و مطالبـات خـود را     داده و درصورت عدم پرداخت هزینه

قـانون   37از حاصل فروش تأمین نماید (مفاد ماده قانون دریایی و مقدم بر سایر طلبکاران  36و  29با رعایت مفاد مواد 

 دریایی).
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هاي سایز  سازي کشتی که داراي تجهیزات تخلیه و بارگیري بوده و جهت عملیات سبک کلیه شناورهاي خدماتی -7

نمایند از کلیه  می گردد، را سازي می خارجی مبادرت به بارگیري کاال از کشتی که سبک بزرگ در لنگرگاههاي داخلی و

کشی و توقف کنار  آوري زباله، یدك هاي مربوط به راهنمایی، جمع ردیفهاي حقوق و عوارض بندري به استثناي هزینه

 اسکله معاف می باشد.

چنانچه حسب مورد، تجهیزات تخلیه و بارگیري موجود در بندر توان جابجایی نگالت ویژه را نداشـته باشـد و    -8

کش به عنوان ارائـه ایـن    رانی شناور دیگري به تنهایی یا همراه یدكبنا به درخواست صاحب کاال یا شرکت کشتی

) عـوارض فـانوس   1کش از پرداخت حقوق بندري (ردیف  خدمات به بندر وارد شوند، هم شناور کمکی و هم یدك

  هـاي بنـدري    ) منـدرج در جـدول تعرفـه حقـوق، عـوارض و هزینـه      5) و هزینه الیروبـی (ردیـف   2دریایی(ردیف

آوري زبالـه و توقـف کنـار اسـکله      کشی، جمع هاي مربوط به راهنمایی، یدك یک) به استثناي هزینه (جدول شماره

  معاف می باشد.

به کلیه شناورهاي حامل مواد نفتی مکشوفه قاچاق از مبداء کشورهاي همسایه و از مسیر آبهاي ایران مشروط  -9

مـورخ   1397دد (طـی مصـوبه اجـالس شـماره     به اینکه اعالم قاچاق بودن کاال از سوي مراجع قانونی محرز گـر 

نامه اجرایی قانون نحـوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی مصـوب       آیین 20ماده  5) و با عنایت به تبصره 8/10/1384

ها و شناورها به نرخ  هاي نفتی قاچاق مکشوفه از کشتی هیأت محترم وزیران مبنی بر فروش فرآورده 29/3/1379

درصـد تخفیـف بـه     95یه یکسان در برخورد با اینگونه شناورها در بنادر، مشـمول  دولتی و به منظور تسریع و رو

 گردند. حقوق، عوارض بندري می

بنادر کشور که حامل کاالهاي کمکهاي ارسالی به منـاطق مصـیبت زده (ناشـی از     هاي ورودي به کلیه کشتی -10

باشند (براسـاس مصـوبه اجـالس     عاف میهاي بندري م باشند از کلیه حقوق، عوارض و هزینه وقایع غیرمترقبه) می

 ).14/9/1384مورخ 1429شماره 
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وارد بنـادر جنـوبی کشـور شـوند      کلیه کشتی های (غیرنفتی) حامل کاالی ترانزیتی که به مقصد عراق -۱۱

بـه نسـبت   ی یـدک کشـی)   % تخفیف در حقوق ، عوارض و هزینه های بندری (به استثناء هزینه۵۰مشمول 

 .می گردندکاالی ترانزیتی به کل کاال 

کلیه کشتیهاي الینر کانتینري که به حمل کانتینرهاي ترانشیپی جهت توزیع بین بنادر داخلی و یا خـارجی از طریـق    -12

ه بندرشهید رجایی مبادرت ورزند، براساس نسبت کانتینرهاي ترانشیپی به کل کانتینرهاي تخلیه و یا بارگیري شده  از /  ب

 بهره مند می شوند.درصد  20هاي بندري به جز هزینه یدك کشی تا سقفکشتی از تخفیف در حقوق ، عوارض و هزینه

کلیه کشتیهاي فیدري که کانتینرهاي ترانشیپی را از مبداء بندرشهید رجایی جهت توزیع بین بنـادر داخلـی و    -13

کانتینرهاي ترانشیپی به کل کانتینرهاي بارگیري شـده بـه   نمایند براساس نسبت یا خارجی در منطقه بارگیري می

  درصـد بهـره منـد     50کشی تا سقف کشتی از تخفیف در حقوق ، عوارض و هزینه هاي بندري به جزء هزینه یدك

 می شوند.

کلیه شناورهاي ایرانی و غیر ایرانی که صرفاً جهت انجام تعمیرات به حوضچه مجتمع هـاي کشـتی سـازي      -14

 ند از پرداخت حقوق، عـوارض بنـدري معـاف هسـتند ضـمناً محاسـبه هزینـه هـاي بنـدري مترتـب          وارد می شو

 ).30/4/1387مورخ  1549) کتابچه تعرفه می باشد(مصوبه اجالس 1برشناورهاي مذکور طبق جدول شماره (

و عـوارض بنـدري    حقـوق  کلیـه ردیفهـاي   درصد تخفیف در  30در بندرچابهار مشمول هاي کانتینري کشتیکلیه   -15

   .هستند

  : GT 1500معافیت ها و تخفیفات مربوط به شناورهاي ایرانی زیر  -ب
 

که براي امور ماهیگیري و صیادي و حمـل   (GT)تن ظرفیت غیر خالص 200با تابعیت ایرانی تا  هايشناور -1

نمایند فقط حق تخلیه و بارگیري کاال در آبهـاي بنـدر و    نقل کاالي کابوتاژي بین بنادر و جزایر ایرانی تردد می و

هاي بنـدري   هزینه توقف کنار اسکله را پرداخت نموده و از پرداخت سایر ردیفهاي تعرفه حقوق، عوارض و هزینه

سـاعت اول   24پرداخت هزینه توقف کنار اسـکله در   باشند. توضیح اینکه این نوع شناورها از بر شناور معاف می

ساعت در اسکله توقف داشته باشـند کـل هزینـه توقـف از سـاعت اول احتسـاب و        24معاف و چنانچه بیش از 

) و موضـوع مصـوبه اجـالس    17/7/1362گردد (مصوبه شورایعالی سازمان بنادر و دریانوردي مورخ  وصول می

: 8جـدول شـماره   عامل منضم به برگ اصالح شده جـدول بـه شـرح     هیأت محترم 19/3/1382مورخ  1335
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  8جدول شماره  - 2
  اعم از مسافري، صیادي ، کابوتاژي و تجاري GT 1500ها و شناورهاي ایرانی زیر  نحوه اعمال معافیتها جهت کشتی -3

ف
ردی

  

  تعرفه
یا کمتر حامل کاال و  GT 60شناورهاي ایرانی 

  یا بار و مسافر
حامل  GT 200الی  61شناورهاي ایرانی از

  کاال و یا بار و مسافر
 GT 1500الی  201شناورهاي ایرانی از 

  حامل کاال و یا بار و مسافر

  مسافر  صیادي  کابوتاژي  تجاري  مسافر  صیادي  کابوتاژي  تجاري  مسافر  صیادي  کابوتاژي  تجاري

 حقوق  1
  بندري

  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  ورود به دهانه بندر حق
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  ورود به بندر حق
  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  تخلیه و بارگیري حق

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  عوارض فانوس دریایی  2
  +*  +*  +*  +*  +*  -  -  +*  +*  -  -  +*  هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت  3
  +***  +***  +***  +***  +*** +*** +***  +***  +***  +***  +***  +***  آوري زباله هزینه جمع  4
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  هزینه الیروبی  5
  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  +**  هزینه توقف در کنار اسکله  6
  +***  +***  +***  +***  +***  +***  +***  +***  -  -  -  -  کشی هزینه یدك  7

  

  ها و شناورهاي مسافري طبق مندرجات مانیفست محاسبه و وصول خواهد شد. هاي بندري مربوط به کاالي مسافري غیر همراه در کشتی هزینه : 8ات جدول شماره توضیح
  باشد. ) : به معناي معافیت و عدم وصول تعرفه مربوطه می-(

  باشد. (+) : به معناي عدم معافیت و وصول تعرفه مربوطه می
  بایست وصول گردد. راهنما، هزینه راهنمایی می ) : در صورت استفاده از*(

C/ GT 24روز به ازاي هـر سـاعت    1و براي کمتر از  C/ GT 6/2ساعت در کنار اسکله هزینه توقف به ازاي هر روز توقف  24): در صورت توقف شناور بیش از **(
محاسـبه و وصـول    2/6

  گردد.  می
  باشد. قابل وصول می ) : در صورت ارائه خدمات***(
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  : 3معافیت ها و تخفیفات مربوط به جدول شماره  -ج
صـنایع فـوالد در   اسکله و  پتروشیمی اختصاصی تخفیفات شناورها اعم از ایرانی و خارجی در بنادر شمالی، اسکله

که تعرفه آنها و اسکله اختصاصی پتروشیمی بندر ماهشهر  اسکله فوالد بندر شهید رجایی  ،» ره«بندر امام خمینی 

  گردد : می اعمالمحاسبه و آمده است به شرح ذیل  3جدول شماره در 

  9جدول شماره 
  تخفیف  3معافیت ها و تخفیفات مربوط به کشتی هاي غیرنفتی جدول شماره  شرح

  ↓رو-هاي مسافري و رو کشتی -1
  رو حامل فقط کاالهاي جنرال کارگو –کشتی هاي رو  -2
  رو حامل کاالهاي ترکیبی -کشتی هاي رو -3
  کنند هاي صیادي ایرانی که در آبهاي داخلی جهت مصرف داخلی صید می کشتی -4

75%  
40%  
60%  
90%  

  صادرات
بیشتر که به منظور بارگیري کاالهایی از قبیل کلینکر، سـنگریزه،   یا GT 1500با ظرفیت  خالی هاي تجاري کشتی -5

  گردند. شن، ماسه، سیمان، گوگرد و کنسانتره مواد معدنی فله به بنادر وارد می
  گردند. که به منظور بارگیري سایر کاالهاي غیرنفتی به جز مواد مندرج در بند فوق به بنادر وارد میخالی  هاي تجاري کشتی -6

  
75%  

  
50%  

  ترانزیت
  گردند. هاي تجاري غیرنفتی که کل محموله آنها ترانزیت خارجی بوده و به منظور تخلیه و بارگیري به بنادر وارد می کشتی -7

  
75%  

باشـند بـه میـزان نسـبت کاالهـاي       هاي تجاري غیرنفتی که حامل کاالهاي وارداتی و ترانزیت خارجی بصورت توأم مـی  کشتی -8
  % مشمول تخفیف می باشد.75آنها به کل محموله حداکثر به میزانترانزیت خارجی 

درصورتیکه کشتی بدون تخلیه کاال جهت حمل کاال صادراتی و ترانزیتی بصورت توأم به بندر وارد شود به میزان نسبت کـاالي   -9
  شود. % مشمول تخفیف می50% و صادراتی بر مبناي 75ترانزیت خارجی بر مبناي 

  توضیح : 
ها و شناورها گردد، همواره باالترین تخفیف از نظر مجموع پرداختی مالك عمـل قـرار    مواردي که تخفیفات متعددي شامل کشتیدر 

  خواهد گرفت.
  ).28/8/1386مورخ  1515(مصوبه اجالس  ↓

درصد  25گردند  که مستقیم وارد بنادر شمالی کشور می ( ترانزیت و سوآپ)هاي حامل مواد نفتی به کلیه کشتی -1
درصـد تخفیـف    35گـردد   انجام می S.T.Sهایی که انتقال محموالت نفتی آن از طریق عملیات  تخفیف و کلیه کشتی

 ).16/5/85مورخ  1459) (مصوبه اجالس 3گردد (نسبت به جدول شماره  ارائه می

لغایـت   1385/ 1/1کـه از تـاریخ   غیر نفتـی  ندري براي کشتی هاي ایرانی هاي ب کلیه ردیفهاي حقوق، عوارض و هزینه -2
% تخفیـف  50 مشـمول   سـال  5از تاریخ ثبت به مدت  اند به ناوگان دریایی کشور در دریاي خزر ملحق شده 1389پایان سال 

  )2/12/1385مورخ  1483(مصوبه اجالس . ندگرد یم
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  : دوم فصل
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  بخش اول :
  و ضوابط و معیارهاي بسته بندي آن مربوط به کاال تعاریف -

  بخش دوم :
  بر کاالي غیر کانتینري مترتب هاي بندري  عوارض و هزینه -

  بخش سوم :
  بر کاالي کانتینريمترتب هاي بندري  عوارض و هزینه -
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  بسته بندي آن :و معیارهاي و ضوابط  کاالمربوط به  تعاریف -بخش اول

  

  تعاریف -الف
  

  : کاالي واردات قطعی

  شود. میترخیص از گمرك کاالیی است که براي مصرف در داخل کشور 

  : کاالي صادرات قطعی

  شود. میکاالیی است که به منظور فروش و یا مصرف به خارج از کشور فرستاده 

  : مجددکاالي صادرات 

پردازش، تبدیل، تکمیل، تعمیر و یا ... به   کاالیی است که به منطقه آزاد یا ویژه اقتصادي بندري وارد و پس از تولید،

  شود. خارج از کشور فرستاده می

  : کاالي کابوتاژ 

  هاي مرزي حمل گردد. کاالیی است که از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا رودخانه

   : ترانزیت خارجی(حاوي کاالي) انتینر ککاال و 

ترانزیـت   خارج شـود  ي از کشورو از نقطه مرزي دیگرکشور از یک نقطه مرزي وارد کاال وکانتینر (حاوي کاال) که  به عبور

. بنابر این درصورتی که پروانه خروج گمرکی به عنوان ترانزیت خارجی براي کاالي مـورد نظـر از طـرف    می گویند خارجی

صادر شده باشد و مدارك مربوط به تائید خروج کاال از مرز گمرکی (اعالم وصـول گمـرك مبنـی برخـروج کـاال از      گمرك 

مرزهاي گمرکی) ازطرف گمرك موجود بوده به صورتی که پشت پروانه ترانزیت کاالي مورد نظر ممهور به مهـر خـروج از   

  ات مـورد اشـاره در کتابچـه تعرفـه هـا بـه آن تعلـق        ، ترانزیت خارجی محسوب و تخفیف یگمرك نیز باشد، چنین کاالی

می پذیرد در غیراین صورت انتقال کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادي گرچه از نظر گمرك داراي پروانه ترانزیـت خـارجی   

 ترانزیت خارجی محسوب نگردیده و تخفیفات مـورد بحـث بـه آن تعلـق     دریانورديمی باشند، اما از نظرسازمان بنادر و 

 نمی پذیرد.

  : کاال سوآپ

  گردد. خارجکشور از یک مرز وارد و معادل آن از مرز دیگر  جهت  مصرف داخلی کاالفرایندي است که طی آن 
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  : کاالي ترانزیت داخلی

  گردد. میدیگري حمل و تحویل مجاز اي است که از یک گمرك خانه مجاز به گمرك خانه  کاالي گمرك نشده

  : (انتقالی)کاالي ترانشیپ 

انتقـال ممکـن اسـت    ایـن   ها یا در بنادر کشور از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده شود،  کاالیی است که در لنگرگاه

  بصورت مستقیم (کشتی به کشتی) و یا غیر مستقیم (تخلیه کاال در بندر یا گمرك و سپس بارگیري به کشتی) صورت گیرد.

  : بنادر مناطق ویژه

  .نمایند فعالیت می ،مناطق ویژه اقتصادي تعریف شده در قانون مناطق ویژه بنادري که در

  : بنادر مناطق آزاد

  نمایند. فعالیت می ،بنادري که در مناطق آزاد تعریف شده در قانون مناطق آزاد

  : آزاد و ویژه اقتصادي بندري ورودي به منطقهکاالي 

  شود. تبدیل، تکمیل، تعمیر و ... به منطقه آزاد و ویژه اقتصادي بندري وارد می ، برداري، تولید، پردازش کاالیی است که جهت بهره

  : از واردات / از صادرات کاالي مرجوعی

واردات و  ازمرجوعی و به داخل و خارج از کشور عودت می گردد را کاالي رخیص که تکاالي موجود در اماکن بندري 

  کاالهاي مرجوعی جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی شوند. .می نامندصادرات یا از 

  : کاالي حجیم و ترافیکی

آنها در اماکن بنـدري  و حمل بارگیري ،) متر بیشتر باشد و جهت تخلیه12*  5/2*  5/2کاالیی است که ابعاد آن از (

  از تجهیزات ویژه استفاده شود.

  : وسایل نقلیه سبک

  بار، موتور سیکلت و ... شامل خودروهاي سواري، وانت

  : نیمه سنگینوسایل نقلیه 

  کامیونت و ... ون ، بوس، شامل مینی

  : وسایل نقلیه سنگین

  و ... کلیه تجهیزات راهسازي،کشاورزي،واگن،لوکوموتیوو تجهیزات بندري ،تریلر  ،شامل کامیون،اتوبوس
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  : کانتینر 

المللی استاندارد براي بارگیري و حمل انواع کاالهاي خشک، مایع ، اي که مطابق با معیارهاي سازمان بین  محفظهبه 

گیـرد  گاز و یا یخچالی که از جنس فلز، فایبرگالس ، پالستیک و یا چوب ساخته شده و از آنچـه درون آن قـرار مـی   

  گویند.می محافظت نموده و از قابلیت جابجایی و تخلیه و بارگیري با اسپریدر کانتینري برخوردار باشد، کانتینر

  : کانتینر غیراستاندارد

  کانتینر غیراستاندارد تلقی می شود.مشخصات آن  با بند  فوق تطبیق نداشته باشد، کانتینري که 

TEU Equivalent Units) foot container (Twenty :  
 TEU گردد. محاسبه می فوتی 20معادل یک کانتینر واحد شمارش کانتینر است و  

  : کانتینر سنگین وزن

کانتینري که مجموع وزن آن و محموله اش موجب الزام استفاده از تجهیزات ویژه براي تخلیه و بـارگیري آن شـود،   

  شود.کانتینر سنگین وزن محسوب می

THC (Terminal Handling Charges) :  

هزینه عملیات تخلیه کانتینر از کشتی، حمل به محوطه و تخلیه و صفافی در محوطه و بارگیري و صـفافی بـه وسـیله    

بـارگیري و   گویند. همچنین هزینه تخلیه و صفافی کانتینر در محوطه کـانتینري،  تخلیه می THCحمل صاحب کاال را 

  گویند.بارگیري می THCرا  صفافی به وسیله حمل، حمل به پاي کشتی و بارگیري به کشتی

Move :  

  عبارت است از تخلیه یک کانتینر از داخل کشتی و یا بارگیري کانتینر به کشتی.  (Move)منظور از 

  : استریپ کانتینر

  کشتیرانی.خط تخلیه کاالي داخل کانتینر حسب درخواست صاحب کاال و یا نمایندگی 

  : استافینگ کانتینر

  کشتیرانی.خط حسب درخواست صاحب کاال و یا نمایندگی  کانتینربارچینی کاال به داخل 

  : FCL (Full Cantainer Load)کانتینرهاي

  که کاالي آن مربوط به یک پروانه گمرکی است. کانتینري
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  : LCL ( Less Contienr Load)کانتینرهاي 

  که کاالي آن مربوط به چند پروانه گمرکی است. يکانتینر

  : CFSانبار 

  .LCLیا  FCLمحوطه و انبار مخصوص استریپ و نگهداري کاالهاي مربوط به کانتینرهاي 

 :  بهره بردار ترمینال کانتینري(ترمینال اپراتور)

 برداري و ارائه خدمات ترمینال را به عهده دارد. شخصیتی است حقوقی که مسئولیت بهره

   :کانتینر ترانشیپ 

انتقـال ممکـن اسـت بصـورت     در بنادر یا لنگرگاهها اطالق می شود. ایـن  کشتی به کشتی دیگر  به عملیات انتقال کانتینر از یک

  بارگیري به کشتی) صورت گیرد. مستقیم (کشتی به کشتی) یا غیر مستقیم (تخلیه در بندر یا گمرك و سپس

 کانتینر خالی خطرناك:  

  و شستشو نگردیده باشد. پاکسازیکانتینري است که قبالً حاوي کاالي خطرناك بوده و پس از تخلیه کاال ، برچسب زدایی، 

  : ترانزیت اداري

انتقال محموالت از یک گمرك خانه بندري به گمرك خانه دیگر در داخل کشور حسـب تشـخیص ضـرورت توسـط     

  بندر و یا گمرك.

  : جابجایی کاال

  از محل اولیه نگهداري به مکانی دیگر در بندر. انتقال کاال
 

  : نگالت ویژه

  باشد و براي انتقال آنها نیاز به تجهیزات ویژه است. محموالتی که حجم و وزن آنها خارج از اندازة متعارف می

  : کاالي نفتی

  باشد. میو ... کاالي نفتی شامل نفت خام، بنزین، نفت گاز و نفت کوره 

  : کاالي غیرپالتیزه

بندي مناسب خود حمـل   بندي خود خارج شده و یا به صورت غیرمتعارف و بدون بسته کاالهایی که از فرم اولیه بسته

  گردد که داراي ضوابط و معیارهاي بسته بندي کاالهاي عمومی در این کتابچه نمی باشند. می
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  کاال و ضوابط و معیارهاي بسته بندي آن :مربوط به  تعاریف -بخش اول

  
  : ابط و معیارهاي بسته بندي کاالهاي عمومی که وارد بنادر جمهوري اسالمی ایران می گردندضو -ب

  
 

  صندوق چاي بصورت پالت یا بسته بندي مناسب با حجم حداقل یک متر مکعب. -1

 حجم حداقل یک متر مکعب یا یک تن وزن.کیسه (مواد شیمیایی، معدنی) بصورت پالت با  -2

  کیسه مواد غذایی( غالت کیسه اي) بصورت پالت یا پري سلینگ با حجم حداقل یک متر مکعب یا یک تن وزن. -3

 کیلوگرم وزن. 500کارتن، صندوقهاي کوچک و سبک وزن بصورت پالت با حجم حداقل یک متر مکعب یا  -4

 وزن حداقل یک تن.پاکت سیمان بصورت پالت یا پري سلینگ به  -5

کـه وزن بسـته   کیلوگرم ) بصورت بسته بندي مستحکم به نحـوي  100انواع بشکه ( به جز بشکه هاي باالتر از  -6

 کیلوگرم نباشد. 100بندي مذکور کمتر از 

 انواع کائوچو بصورت بسته بندي مناسب و یا بصورت پالت با حجم حداقل یک مترمکعب یا یک تن وزن. -7

اتومبیلهاي سواري ، مینی بوس ، وانت ، اتوبوس ، کامیون بصورت بسته بنـدي مناسـب یـا     انواع الستیک براي -8

 بصورت بندل.

انواع کاغذ و طناب ( به جز رولهاي باالتر از یک صد کیلوگرم) بصورت بسته بندي مستحکم به نحـوي کـه وزن    -9

 کیلوگرم نباشد. 100بسته بندي مذکور کمتر از 

 کیلوگرم. 100مناسب حداقل  انواع پوست بصورت بسته بندي -10

کیلوگرم باشد نیازي به پـالتیزه یـا پـري سـلینگ      500کلیه چتایی و الیاف هاییکه وزن آنها مساوي یا باالتر از  -11

 کردن ندارد.

 کیلوگرم . 500انواع فیبر، تخته و ورقهاي فلزي بصورت بسته بندي مناسب حداقل به وزن  -12

 ل حداقل به وزن یک تن.انواع الوار و پایه هاي چوبی بصورت بند -13

ورق آهن، میلگرد، پروفیـل ، نبشـی ، نـاودانی ، بصـورت بنـدل و مفتـول       تیر آهن، انواع آهن آالت ساختمانی ( -14

 بصورت کالف) در بسته بندي مناسب و تفکیک ، حداقل به وزن یک تن.

پالت و یا نگله بوده به انواع شمش فلزي (آلومینیوم ، سرب ، روي ، چدن) در بسته بندي مناسب بصورت بندل،  -15

 که وزن آنها کمتر از یک تن نباشد.نحوي
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 باشد.را دارا  جرثقیلقالب بوسیله  جابجاییقابلیت  که شمش آهن در بسته بندي مناسب (بصورت بندل ) -16

 قفسه هاي جام شیشه بصورت بندل با حداقل یک تن وزن.  -17

ورت بسته بندي مناسب و اگر قابل پالت شدن باشد سایر کاالهاییکه در فهرست هاي باال منظور نشده باید بص -18

 با پالت حمل گردد.

کاالهایی نظیر ذغال کک، بریکت، کلینکر و پودر آلومینیوم که قابلیت تخلیـه بوسـیله مکنـده را دارا نمـی باشـند و       -

 گردند.موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می آورند ، جزء کاالهاي غیرپالتیزه محسوب می

تن ظرفیت بارگیري که در بنادر خلیج فارس در تردد می باشند از اجـراي   200موتور لنج ها و واحدهاي شناور زیر  -

  مفاد این دستورالعمل مستثنی می گردند.

توسط قالب جرثقیل را داشته باشـند و در غیـر   جابجایی هاي ذکر شده فوق بجز پالت باید قابلیت کلیه بسته بندي -

  الهاي غیرپالتیزه محسوب می گردند.اینصورت جزء کا

در ضمن نحوه اعمال هزینه کاالهاي غیرپالتیزه براسـاس توضـیحات منـدرج در کتابچـه تعرفـه در بخشـهاي       

  مربوطه ذکر گردیده است.

هاي فـوالدي بـه شـرح     هاي فوالدي در بنادر کشور، تعرفه لوله سازي نحوه اعمال تعرفه لوله به منظور یکسان -19

  گردد : ه و اخذ میذیل محاسب

آالت تلقـی   جزء گروه آهن (OD ≤ 273.1mm)اینچ  10هاي فوالدي با سایز کوچکتر و یا مساوي  لوله -1-19

  باربري و انبارداري اخذ خواهد شد. –آالت اعم از خنکاري  و تعرفه مربوط به آهن

جزء گروه کاالهـاي متفرقـه تلقـی و     (OD > 273.1mm)اینچ  10هاي فوالدي با سایز بزرگتر از  لوله -2-19

  باربري و انبارداري اخذ خواهد شد. –تعرفه مربوط کاالهاي متفرقه اعم از خنکاري 

به منظور یکسان سازي نحوه اعمال تعرفه گروه کاالي کالف مفتول در بنادر کشور ، تعرفه گروه کاالهاي کالف  -20

  مفتول به شرح زیر محاسبه و اخذ می گردد:

بندل ) جزء گروه کاالهـاي   ≥ kg 1500کیلوگرم( 1500بندلهاي کالف مفتول با وزن مساوي و یا زیر  -1-20

  متفرقه محسوب  گردد.

 بندل ) جزء گروه آهن آالت تلقی گردد.<  kg 1500کیلوگرم( 1500بندلهاي کالف مفتول با وزن بیشتر از  - 20 -2
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  کاالهاي بندري مترتب بر  تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 

  کاالي غیرکانتینريبر مترتب هاي بندري عوارض و هزینه : دومبخش 
  

  
  

   تعرفه باربري کاالي غیر کانتینري -  الف

  ي جنرال کارگو و فله  هاتعرفه هزینه خنکاري کاال -ب 

  تعرفه انبارداري کاالي غیر کانتینري -ج

  )و کانتینر(عوارض و هزینه بندري بر کاال  -د 

   )و کانتینر(دیماند کاال  -هـ

  تعرفه اجاره تجهیزات ویژه   -و
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 

  

   تعرفه باربري کاالي غیر کانتینري -  الف
  

  10جدول شماره 
  تعرفه باربري کاالي غیرکانتینري در بنادر عادي، مناطق آزاد و ویژه بندري 

  واحد : ریال                                                                                                                                       

  گروه کاال
مرجوعی از ، وارداتی 

ي در بندر ژکابوتاواردات و 
  مقصد

  

و مرجوعی  صادرات
  از صادرات

  

  

ترانزیت خارجی  
  و ترانشیپ

  

کابوتاژي در 
  بندر مبدا

کاالهای سبک هرنگله 
 تن ٣٠کمتر از 

 ۱۸.۲۱۶ ۳۱.۶۸۰ ۱۵.۸۴۰ ٧٣١٢٨ متفرقه
 ۱۶.۱۰۴  ۲۸.۱۱۶ ۱۴.۱۲۴ ۶۵.۰۷۶ آهن آالت

 ۱۸.۲۱۶ ۳۱.۶۸۰ ۱۵.۸۴۰ ۷۳.۱۲۸  کیسه ای( پالت)

 کاالهای سنگین

 ۶۰.۹۸۴ ۱۰۵.۴۶۸ ۵۲.۸۰۰ ۲۴۳.۶۷۲ تن٦٠الی ٣٠از 
 ۱۲۱.۷۰۴ ۲۱۰.۸۰۴ ۱۰۵.۴۶۸ ۴۸۷.۲۱۲ تن ١٢٠الی  ٦١از 
 ۱۶۲.۳۶۰ ۲۸۱.۱۶۰ ۱۴۰.۵۸۰ ۶۴۹.۴۴۰ تن به باال ١٢٠از 

 ۷.۹۲۰ ۱۳.۴۶۴ ۶.۷۳۲ ۳۱.۴۱۶  *كفله خش

  فله مایع
 ۱.۹۸۰ ۳.۴۳۲ ۱.۷۴۲ ۸.۱۸۴  غیرنفتی

 ۱۹.۸۰۰ ۳۴.۳۲۰ ۱۷.۴۲۴ ۸۱.۸۴۰  نفتی غیرخطرناک**
 ۱.۹۸۰ ۳.۴۳۲ ۱.۷۴۲ ۸.۱۸۴  احشام ( هر راس)

 ۱۲.۱۴۴ ۲۱.۱۲۰ ۱۰.۵۶۰ ۴۸.۸۴۰  کاالی  سردخانه ای و یخ زده
 ۳۰.۳۶۰ ۵۲.۶۶۸ ۲۶.۴۰۰ ۱۲۱.۷۰۴  کاالی اوراقی و مواد قراضه
 ۲۴۳.۶۷۲ ۲۴۳.۶۷۲ ۲۴۳.۶۷۲ ۲۴۳.۶۷۲  ***کاالهای حجیم و ترافیکی

 ۴۰.۹۲۰ ۷۰.۲۲۴ ۳۵.۱۱۲ ۱۶۲.۳۶۰  ****کاالی خطرناک

وسایل نقلیه هر 
 دستگاه

 ۶۰.۹۸۴ ۱۰۵.۴۶۸ ۵۲.۸۰۰ ۲۴۳.۶۷۲ سبک 
 ۱۰۱.۶۴۰ ۱۷۵.۶۹۲ ۸۷.۹۱۲ ۳۹۱.۵۱۲ نیمه سنگین
 ۲۰۲.۸۸۴ ۳۵۱.۳۸۴ ۱۷۵.۶۹۲ ۸۱۱.۶۶۸ سنگین

کاالهایی نظیر ذغال کک، بریکت، کلینکر و پودر آلومینیوم که قابلیت تخلیه بوسیله مکنده را دارا نمی باشند و موجبـات آلـودگی محـیط     *
 گردد.زیست را فراهم می آورند ، جزء کاالهاي غیرپالتیزه محسوب می

یل قیر، نفـت کوره(مـازوت) ، گازوئیـل، انـواع روغـن هـاي پایـه و        **  فرآورده هاي نفتی غیرخطرناك بانقطه اشتغال باالتر از دماي محیط از قب
  صنعتی(فورفورال )،اسلک واکس، ضایعات نفتی ، روغن آروماتیک، میعانات گازي، روغن قطران زغال سنگ، روغن تصفیه و ...در بنادر جنوبی.

  سنگین مالك عمل می باشد. *** در صورتی که تعرفه براساس کاالهاي سنگین مبلغ باالتري باشد، تعرفه کاالهاي
  آورده شده است. 11**** توضیحات محموالت خطرناك در صفحه 
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  توضیحات عملیات باربري :

باشد که تعرفه هر یـک از عملیاتهـاي    عملیات باربري شامل عملیاتهاي حمل، تخلیه، صفافی و بارگیري می -١

 بود.باربري خواهد % تعرفه 25% و 10%، 25، %40مذکور به ترتیب 

شـوند (حمـل غیریکسـره)     تعرفه باربري کاالهاي غیرپالتیزه که درترمینالهاي کاال تخلیه و نگهـداري مـی   -٢

ریال بابت  1650برابر نرخهاي جداول باربري وصول خواهد شد که از این میزان مبلغ  2% افزایش یعنی 100

 گردد. جریمه و مابقی تحت عنوان هزینه کاالهاي غیرپالتیزه منظور می

موتـور  و ظرفیت تن  200کلیه واحدهاي شناور زیر اي که به وسیله  در بنادر جنوبی کاالهاي غیرپالتیزه تبصره:

  شوند از شمول بند فوق معاف خواهند بود. لنجها تخلیه و بارگیري می

هایی کـه داراي تأسیسـات و تجهیـزات اختصاصـی جهـت       تعرفه باربري کاالهاي حمل یکسره در اسکله -٣

باشند و تخلیه و بارگیري به وسیله تأسیسات و تجهیزات نصب شده صورت پـذیرد   وارده و صادره میکاالهاي 

) به ازاي هر تن محاسـبه  10-1و  10%  (جداول شماره 40هاي بندري با مأخذ  % و در سایر اسکله20به مأخذ 

 گردد. و وصول می

 .) تخفیف داده می شود10جدول شماره (صد در 30کاالها در بندر چابهار به میزان کلیه تعرفه باربري به  -٤

تعرفه باربري کاالها در بندر بوشهر که بصورت حمل یکسره و بدون استفاده از امکانات و تجهیزات بندري  -٥

غیر بنـدري منتقـل گردنـد     2و بوسیله تجهیزات اختصاصی از اسکله هاي بندر به منطقه ویژه اقتصادي شماره 

 ).8/1/84مورخ  1397ه % تخفیف می شود (مصوب50مشمول 

به کلیه کاالهاي متفرقه و کیسه اي (پالت) در بنادر شمالی اعم از بنادر عادي، مناطق آزاد و ویژه افتصـادي   -٦

 درصد تخفیف اعمال می گردد. 50

صرفاً بصورت حمل یکسره از کشتی تخلیه خواهند شد که تعرفه بـاربري آن  کاالهاي اوراقی و مواد قراضه  -٧

باشد. براساس مقتضیات و تشخیص مـدیر بنـدر در   می 10درصد تعرفه ذکر شده جدول شماره  40به میزان 

و هزینه انبـارداري آن نیـز بـه     10صورت  حمل غیریکسره تعرفه باربري کاالي مذکور براساس جدول شماره 

 گردد.محاسبه و دریافت می 12الي متفرقه براساس جدول شماره عنوان کا

ل انبار و یا درب خروج حنانچه با استفاده از جرثقیل و کفی به مچسنگین  نیمه سنگین و، انواع وسایل نقلیه سبک -٨

بـه آن   -باشـد بیشـتر    هر کدام -نقلیه  ئطو تعرفه کاالي متفرقه یا وساکاالي متفرقه محسوب می گردد  حمل گردد

، کتابچه) 40( مطابق تعریف مندرج در صفحه باشد  متر 12×5/2× 5/2ولی چنانچه ابعاد آن بیشتراز  تعلق می گیرد.

 و هزینه باربري آن براساس ردیف تعرفه حجیم و ترافیکی اخذ می گردد. شده حجیم و ترافیکی محسوبکاالي 
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 

  

  تعرفه هزینه خنکاري کاالهاي جنرال کارگو و فله  - ب

   11جدول شماره 
  در بنادر عادي، مناطق آزاد و ویژه بندري غیر کانتینريتعرفه هزینه خنکاري کاالهاي 

  : ریالواحد 

 ي ژکابوتا، مرجوعی از واردات و وارداتی  گروه کاال
صادراتی ، ترانزیت خارجی ، 
 ترانشیپ و مرجوعی از صادرات

 ۲۱.۱۲۰ ۴۸.۸۴۰ متفرقه

 ۱۷.۵۵۶ ۴۰.۹۲۰ آهن آالت

 ۳۵.۱۱۲ ۸۱.۱۸۰ کیسه ای ( پالت )

 ۱۷.۱۶۰ ۳۹.۶۰۰ فله خشک

 ۳.۴۳۲ ۸.۱۸۴ احشام هر راس

 ۴۲.۱۰۸ ۹۷.۴۱۶ یخ زده کاالی سرد خانه ای و

 ۴۲.۱۰۸ ۹۷.۴۱۶ کاالی اوراقی و مواد قراضه

 ۷۰.۲۲۴ ۱۶۲.۳۶۰ کاالی خطرناک 

وسايل نقليه 
 هر دستگاه

 ۷۰.۲۲۴ ۱۶۲.۳۶۰ سبک

 ۱۴۰.۵۸۰ ۳۲۴.۷۲۰ نیمه سنگین

 ۲۱۰.۸۰۴ ۴۸۷.۲۱۲ سنگین
  

  توضیحات عملیات خنکاري :

  گردد : بندي می زیر دسته خنکاري در دو عملیات بارگیري و تخلیه به شرح

  الف) خنکاري در عملیات تخلیه کاال شامل :

  جابجایی کاال در خن کشتی -1

  کاال از کشتی به وسایل حمل / اسکله تخلیه -2

  صفافی کاال بر روي وسایل حمل / اسکله   -3

  باشد. %  از تعرفه خنکاري می25% و 50%، 25توضیح اینکه سهم هر یک از عملیات مذکور به ترتیب 
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  خنکاري در عملیات بارگیري کاال شامل : ب)

  بارگیري کاال به کشتی از روي وسایل حمل / اسکله -1

  جابجایی کاال در خن کشتی -2

  صفافی کاال در داخل خن کشتی  -3

  باشد. خنکاري می تعرفهاز  % 25% و 25%، 50هر یک از عملیات مذکور به ترتیب سهم توضیح اینکه 

برابر نرخهاي جدول خنکاري وصول خواهد شد  2% افزایش یعنی 100هزینه تعرفه خنکاري کاالهاي غیرپالتیزه  ⋅

  ریال بابـت جریمـه و مـابقی تحـت عنـوان هزینـه خنکـاري کاالهـاي غیرپـالتیزه           1650که از این میزان مبلغ 

 گردد. منظور می

تـن   200واحدهاي شناور زیـر  موتور لنجها و کلیه ه وسیله در بنادر جنوبی کشور کاالهاي غیرپالتیزه که بتبصره  : 

 باشند. شوند از شمول مفاد بند فوق معاف می ظرفیت تخلیه و بارگیري می

توانند نسبت به انتخاب پیمانکار تخلیـه کـاال از خـن     در بنادر جنوبی کشور، خطوط کشتیرانی و صاحبان کاال می ⋅

  فیمابین نسبت به عملیات خنکاري عمل نمایند.کشتی اقدام نموده و براساس قرارداد 
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 

  
  

  تعرفه انبارداري کاالي غیر کانتینري -ج

  12جدول شماره 
  تعرفه انبارداري کاالهاي غیرکانتینري

  )يژکابوتامرجوعی از واردات و  و وارداتی (
  در بنادر عادي، مناطق آزاد و ویژه بندري

  واحد : تن یا بسته یا دستگاه / روز
  نرخ : ریال 

  مدت انبارداري
  

  گروه کاالها

از روز اول 
تا روز 
  دهم

از روز 
یازدهم تا 
  روز بیستم

از روز بیست 
و یکم تا روز 

  ام سی

از روز سی و 
یکم تا روز 
  چهلم

از روز چهل 
و یکم تا 
  روز پنجاهم

بعد از پنجاه 
  روز

 ۶.۰۹۸ ۴.۰۵۲ ۲.۸۵۱ ۲.۰۴۶ ۱.۵۴۴  معاف  اي و پالت(هر تن در روز) متفرقه، کیسه

 ۴.۰۵۲ ۳.۲۴۷ ۲.۰۴۶ ۱.۶۱۰ ۱.۲۲۰  معاف  آالت (هر تن در روز) آهن

 ۱۲.۱۹۷ ۸.۱۱۸ ۵.۶۸۹ ۴.۰۹۲ ۳.۰۶۲  معاف   الستیک (بندل، بسته یا هر تن در روز)

هر نوع 
بندي  بسته

کارتنی و صندوق 
  هر بسته در روز

 50وزن هر بسته تا 
 ۱.۶۱۰ ۱.۴۲۶ ۸۱۸ ۶۲۰ ۴۰۹ معاف  کیلوگرم

وزن هر بسته بیشتر 
 ۴.۸۸۴ ۳.۶۵۶ ۲.۴۴۲ ۱.۸۲۲ ۱.۲۱۴ معاف  کیلوگرم 50از 

  وسایل نقلیه

  سبک*
 ۶۴.۹۴۴ ۴۸.۶۹۵ ۴۰.۵۹۰ ۳۲.۴۷۲ ۲۴.۳۶۷ معاف  وانت و ...) –(سواري 

نیمه سنگین و 
  سنگین 

(کامیون، تراکتور، 
  بوس، اتوبوس و ...) مینی

 ۸۱.۱۶۷ ۶۴.۹۴۴ ۵۶.۸۱۳ ۴۸.۷۰۸ ۴۰.۵۹۰ معاف

 

  ، براساس تن محاسبه خواهد شد. آن در صورت عدم بسته بندی مناسب الستیک و یا عدم امکان برای بسته بندی -
محترم سازمان، مدت معافيت انبارداري خودروهـای   هيات عامل ١٦/١٠/١٣٩٠تاریخ  ١٦٨٤* براساس مصوبه اجالس 

روز تعیین و تعرفه انبارداري کاالهای مذکور از روز سوم طبق تعرفه های درج  شده در اولـين   ٢وارداتی به بنادر کشور  
  ستون بعد از معافيت زماني در جدول فوق محاسبه مي گردد.
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  12-1جدول شماره 
  تینريتعرفه انبارداري کاالهاي غیرکان 

  مناطق آزاد و ویژه بندري، عادي و ترانشیپ در بنادر **ترانزیت خارجی ، مرجوعی از صادرات،  *صادراتی
  واحد : تن یا بسته یا دستگاه / روز

  نرخ : ریال   

 شرح
از روز اول تا 
 دهم

از روز 
یازدهم تا 
 بیستم

از روز بیست و 
 یک و تا سی ام

از روز سی و 
 یکم تا چهلم

و  از روز چهل
 یکم تا پنجاهم

بعد از پنجاه 
 روز

 ۲.۶۴۰ ۱.۷۵۶ ۱.۲۴۱ ۸۸۴ ۶۶۰ معاف و پالت (هر تن در روز) کیسه ای،متفرقه

 ۱.۷۵۶ ۱.۴۱۲ ۸۸۴ ۷۰۰ ۵۲۸ معاف (هر تن در روز)آهن آالت 

  الستیک
 (بندل، بسته یا هر تن در روز)

 ۵.۲۸۰ ۳.۵۱۱ ۲.۴۵۵ ۱.۷۵۶ ۱.۳۲۰ معاف

هر نوع بسته 
بندی کارتنی 

 صندوقو 

 ۷۰۰ ۶۲۰ ۳۴۳ ۲۷۷ ۱۷۲ معاف کیلو گرم ٥٠وزن هربسته تا 

کیلو  ٥٠وزن هربسته بیشتر از 
 گرم

 ۲.۱۱۲ ۱.۵۸۴ ۱.۰۵۶ ۸۰۵ ۵۲۸ معاف

وسایل 
 نقلیه

 ۲۸.۱۱۶ ۲۱.۰۸۰ ۱۷.۵۶۹ ۱۴.۰۵۸ ۱۰.۵۴۷ معاف (سواری،وانت و ...)سبک 

  نیمه سنگین و سنگین
(کامیون، تراکتور، مینی بوس،   

 و ...)اتوبوس 
 ۳۵.۱۳۸ ۲۸.۱۱۶ ۲۴.۵۹۲ ۲۱.۰۸۰ ۱۷.۵۶۹ معاف

  توضیحات انبارداری مالحظه شود. ٤* برای کاالهای صادراتی بند 
هيات عامل محترم سازمان، مـدت معافيـت انبـارداري كاالهـاي      ٢٠/٤/١٣٩٠تاریخ  ١٦٦٤**براساس مصوبه اجالس 

تا روز دهم مطابق تعرفه هاي مندرج در اولين ستون بعد از  روز تعیین و تعرفه انبارداري از روز ششم ٥ترانزيت خارجي 
  معافيت زماني در جدول فوق محاسبه مي گردد.

  در صورت عدم بسته بندی مناسب الستیک و یا عدم امکان آن برای بسته بندی، براساس تن محاسبه خواهد شد. -
  

  12-2جدول شماره 
  هزینه انبارداري کاالها در بندر چابهار 

  میزان هزینه انبارداري  رویه گمرکینوع 

  12درصد تخفیف نسبت به جدول شماره  30با اعمال  وارداتی، مرجوعی از واردات و کابوتاژي در بندر مقصد

  12-1درصد تخفیف نسبت به جدول شماره  30با اعمال  صادارتی* ، مرجوعی از صادرات، ترانزیت خارجی و ترانشیپ
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   12-3جدول شماره 
  ، سجافی، شادگان، چوئبده و اروند کنارشهید باهنر ،تعرفه انبارداري کاالهاي کارتنی در بنادر خرمشهر، بوشهر

  کابوتاژي)مرجوعی از واردات و –(وارداتی 
  نرخ: ریال

  مدت انبارداري
از روز یازدهم   از روز اول تا روز دهم  گروه کاالها

  روز بیستمتا 
از روز بیست و 
  ام یکم تا روز سی

از روز سی و یکم تا 
  بعد از پنجاه روز  از روز چهل و یکم تا روز پنجاهم  روز چهلم

بندي  هر نوع بسته
کارتنی و صندوق هر 

  بسته در روز

  198  172  158  145  132  معاف  کیلوگرم 15وزن هر بسته تا 
  409  304  251  198  158  معاف  کیلوگرم 30وزن هر بسته تا 
  1610  1426  818  620  409  معاف  کیلوگرم 50وزن هر بسته تا 

  4884  3656  2442  1822  1214  معاف  کیلوگرم 50وزن هر بسته بیشتر از 
  

  12-4جدول شماره 
  ، سجافی، شادگان، چوئبده و اروند کنارشهید باهنر ،تعرفه انبارداري کاالهاي کارتنی در بنادر خرمشهر، بوشهر  

  ترانزیت خارجی و ترانشیپ)مرجوعی از صادرات ،   - *(صادرات
  نرخ : ریال                                                        

  مدت انبارداري
از روز بیست و یکم تا روز   از روز یازدهم تا روز بیستم  از روز اول تا روز دهم  گروه کاالها

  ام سی
از روز سی و یکم تا 

  روز چهلم

از روز چهل و 
یکم تا روز 
  پنجاهم

  بعد از پنجاه روز

بندي کارتنی  هر نوع بسته
  و صندوق هر بسته در روز

  92  79  73  66  61  معاف  کیلوگرم 15وزن هر بسته تا 
  172  145  119  92  73  معاف  کیلوگرم 30وزن هر بسته تا 
  700  620  343  277  172  معاف  کیلوگرم 50وزن هر بسته تا 

  2112  1505  1056  805  528  معاف  کیلوگرم 50بسته بیشتر از وزن هر 
  توضیحات انبارداری مالحظه شود. ٤* برای کاالهای صادراتی بند 
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  انبارداري :عملیات وضیحات ت

آخرین روز توقـف کـاال محاسـبه و دریافـت     هزینه انبارداري پس از گذشت مدت معافیت از روز اول تخلیه و براساس  -1

 شود. می

و سـایر   IMDG Codeبرابر کاالهاي خطرناك منـدرج در جـدول    5/1هزینه انبارداري کاالهایی همانند چوب و کاغذ  -2

 محاسبه و دریافت خواهد شد. 12برابر نرخهاي ردیف اول مندرج در گروه جداول شماره  3زا  کاالهاي آتش

هزینه انبارداري چوب و کاغذ در مناطق  عادي، آزاد و ویژه اقتصادي بنادر شمالی کشور برابر نرخهاي ردیـف اول   تبصره :

 گردد. محاسبه و دریافت می 12مندرج در گروه جدول شماره 

نبارهـاي  % هزینـه انبـارداري در ا  75هاي انبارداري در محوطه و انبارهاي هانگار مناطق عادي، مناطق ویژه و آزاد  هزینه -3

 باشد. سرپوشیده می

روز از معافیت در انبارداري برخوردار بوده و پس از گذشت این مدت هزینه انبارداري از  30، به مدت یکاالهاي صادرات -4

 شود. روز اول تخلیه، محاسبه و دریافت می

موضوع اعطـاي معافیـت ثانویـه    به منظور حمایت از صادرات و لزوم ایجاد تسهیالت مناسب در پشتیبانی از این  تبصره :

  گردد : روزه) با رعایت شرایط ذیل اعمال می 30روز (عالوه بر معافیت اولیه  15انبارداري کاالهاي صادراتی به مدت 

گردد که صاحب کاال در توقف، ترخیص و خروج کاالي خود از انبار نقش نداشـته   الف) معافیت ثانویه زمانی اعمال می

بوده و مراتـب بـه    ،... قرنطینه ،مرکی، استاندارد رخیص به موقع کاال ناشی از انجام تشریفات گو صرفاً توقف روند ت

  تأیید کتبی ارگانهاي ذیربط رسیده باشد.

  ب) درصورتی که شرایط و امکان بارگیري در بنادر (بطوریکه قادر به تحویل کاال نباشد) فراهم نشود.

برقرار شود که بدون انقطاع از معافیت اولیه انبارداري بـوده و شـرایط قـانونی    ج) اجراي معافیت مورد اشاره در حالی 

  روز اظهار کاال در متن قانون رعایت شده باشد.

روز معافیت اعطایی تجاوز نماید براي تمام مدت بعد از تـاریخ صـدور سـند     15د) بدیهی است چنانچه انبارداري از 

  و وصول خواهد شد.هاي انبارداري محاسبه  ترخیص کلیه هزینه
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هيات عامل محترم سازمان، مـدت معافيـت انبـارداري كاالهـاي      ٢٠/٤/١٣٩٠تاریخ  ١٦٦٤براساس مصوبه اجالس  -6

و تعرفه انبارداري از روز ششم تا روز دهم مطابق تعرفه هاي مندرج در اولين ستون بعـد از   تعیینروز  ٥ترانزيت خارجي 

  معافيت زماني در جدول فوق محاسبه مي گردد.

تعرفه خنکاري، باربري غالت توسط  هیات عامل سازمان 21/9/1390مورخ  1679مصوبه اجالس شماره  براساس -7

  دد:گرتعرفه انبارداري در بنادر شمالی به شرح ذیل محاسبه و اخذ می تجهیزات سیلو دربنادر شمالی و همچنین

  تعرفه خنکاري و باربري غالت توسط تجهیزات سیلو  در  بنادر شمالی
  (مبلغ به ریال)

  شرح عملیات
وارداتی، مرجوعی از 
واردات و کابوتاژ در 

  بندر مقصد

صادرات و 
مرجوعی از 
  صادرات

ترانزیت خارجی و 
  ترانشیپ

کابوتاژ در بندر 
  مبداء

  ٣٠.٥٠٠  ١٥.٣٠٠  ١٥.٣٠٠  ٣٠.٥٠٠  خنکاری

  ٦.٢٥٠  ١٢.٥٠٠  ٦.٢٥٠  ٢٥.٠٠٠  باربری

  

  تعرفه انبارداري غالت در سیلو بنادر شمالی
  (مبلغ به ریال)

  شرح
از روز اول 

تا روز 
  دهم

از روز 
يازدهم تا 
  روز بيستم

از روز بيست 
و يكم تا روز 

  ام سي

از روز سي و 
 يكم تا روز
  چهلم

از روز چهل 
و يكم تا 
  روز پنجاهم

بعد از 
  پنجاه روز

  ٤.٢٠٠  ٢.٨٠٠  ٢.٠٠٠  ١.٤٠٠  ١.١٠٠  معاف  وارداتی ،مرجوعی از واردات و کاپوتاژی 
صادراتی، مرجوعی از صادرات ، 
  ١.٨٠٠  ١.٢٠٠  ٨٥٠  ٦٠٠  ٤٥٠  معاف  ترانزیت  خارجی و ترانشیپ

 
 

 تعرفه (مصوب هیأت عامل سازمان) در مورد جدول فوق نیز جاری می باشد.توضیحات عملیات انبارداری مندرج در کتابچه -۱

ششم تا روز دهم مطابق تعرفه های مندرج  زروز تعیین و تعرفه انبارداری از رو ۵معافیت انبارداری کاالهای ترانزیت خارجی مدت  -۲

هیأت عامل  ۲۰/۴/۱۳۹۰رخ مو ۱۶۶۴مصوبه شماره (در اولین ستون بعد از معافیت زمانی در جدول فوق محاسهب می گردد

 .سازمان)

قرارداد سیلو ی شرکت اقیانوس آبی در بندر انزلی از شمول تعرفه های فوق مستثنی بوده و کماکان مشمول مفاد  -۳

و در صورت افزایش و یا کاهش تعرفه(  هیأت عامل سازمان می باشد ۳۰/۸/۱۳۸۷مورخ  ۱۵۶۰مصوبه اجالس 

 ازمان) تعرفه مذکور نیز به همان میزان نیز تعدیل می یابد.با مصوبه هیأت محترم عامل س

 مي باشد. مبالغ فوق به عنوان تعرفه خدمات مرتبط با تخلیه و بارگیری غالت نظیر گندم -4
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 

  

  عوارض و هزینه بندري بر کاال (و کانتینر) – د

  13جدول شماره 
  عوارض و هزینه هاي بندري بر کاال و کانتینر (اعم از پر و خالی) 

  کاال: به ازاي هر تن
 TEUکانتینر: به ازاي هر 

  کاال
  نوع تعرفه

  وارداتاز  وارداتی، مرجوعی
  وکابوتاژي در مقصد

  صادراتی
  و مرجوعی از صادرات

کابوتاژي در 
  مبداء

   عوارض بندري بر کاال
  -  26  86  کاال

  -  218  805  کانتینر پر
  -  -  205  کانتینر خالی

هزینه تخلیه/ بارگیري در روي 
  اسکله 

  409  409  ١.٦٧٦  کاال
  ٤.٠٦٦  ٤.٠٦٦  ١٦.٧٦٤  کانتینر پر
  1016  -  4198  کانتینر خالی

  عوارض بهداشت بندري
  7  7  86  کاال
  66  66  845  پرکانتینر 

  18  -  211  کانتینر خالی
  

  :  13ات جدول شماره توضیح
تعرفه کانتینرهاي خالی که پس از تخلیه کاالهاي ورودي به کشتی بارگیري و از بنـدر خـارج مـی شـوند مطـابق       ⋅

 محاسبه و اخذ می گردد.  از واردات ستون مرجوعی

گردد ولی عوارض بنـدري و   در روي اسکله وصول نمی ها و تأسیسات اختصاصی هزینه تخلیه و بارگیري در اسکله ⋅

 بهداشت بر کاالهاي وارداتی و یا صادراتی براساس جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

شـوند از   به) از طریق بنادر کشور وارد مـی قکاالهایی که بصورت کمکهاي ارسالی به مناطق مصیبت زده (ناشی از وقایع غیر متر ⋅

  )14/9/84مورخ  1429هاي بندري معاف می باشند (مصوبه اجالس  وارض و هزینهپرداخت کلیه حقوق، ع
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 

  
  

  و کانتینردیماند کاال  -هـ

   14جدول شماره 
  ( اعم از پر وخالی ) در بنادر شمالی و جنوبی کانتینر و جدول اخذ دیماند از کاال

  ریال نرخ:                                                                                                                                                       

به ازاي هر تن   بنادر   شرح
  کاال

به ازاي هر 
TEU   

  کانتینر پر 
 TEUبه ازاي هر 

  کانتینر خالی

واردات ،مرجوعی از  واردات ، کابوتاژ 
  و ترانزیت داخلی

  ١.٤٥٢  ٥.٨٠٨  581  بنادر شمالی ، بندر خرمشهر و بندر آبادان

  ٧٢٦  ٢.٩٠٤  290  سایر بنادر جنوبی

صادرات، مرجوعی از صادرات، کابوتاژ، 
  ترانزیت خارجی و ترانشیپ

  ١.٤٥٢  ٥.٨٠٨  581  آبادان بندر ، بندر خرمشهر وبنادر شمالی 
  ٧٣  ٢٩٠  33  سایر بنادر جنوبی

  

  
  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 

  هاي بندري مترتب بر کاالي غیرکانتینريعوارض و هزینه : دومبخش 
  

  تعرفه اجاره تجهیزات ویژه  -و
   15جدول شماره 

  تن بصورت تناژي جهت تخلیه و بارگیري کاالهاي  550و  140تعرفه اجاره جرثقیل هاي 
 غیرکانتینري بصورت موردي و یکنواخت

  

  هزینه تخلیه یا بارگیري در محوطه براي هر تن به ریال  هزینه تخلیه یا بارگیري از / به کشتی براي هر تن به ریال  تناژ و نوع کاال/ تن  ردیف

ترافیکی و کاالهای   ۱
  ویژه

٣٩٩.٣٠٠  ٣٩٩.٣٠٠  

  ١٥٩.٧٢٠  ٢٣٩.٥٨٠  تن ۳۰تا   ۲
  ٢٣٩.٥٨٠  ٣١٩.٤٤٠  تن ۶۰الی  ۳۱از   ۳
  ٣١٩.٤٤٠  ٣٩٩.٣٠٠  تن ۱۰۰الی  ۶۱از   ۴
  ٣٨٣.٣٢٨  ٥١١.١٠٤  تن ۱۴۰الی  ۱۰۱از   ۵
  ٤٣١.٢٤٤  ٧١٨.٧٤٠  تن به باال ۱۴۱از   ۶

  )27/12/86مورخ  1533(مصوبه 
  % نرخ فوق می باشد.۵۰تن  ۳۰ تعرفه کاالهای یکنواخت تا ⋅
دستگاه  ۲تن یا ترافیکی و ویژه که جهت  انجام عملیات ایمن نیاز به استفاده از  ۳۱تعرفه کاالهای باالی  ⋅

  % به نرخ های فوق اضافه می گردد.۵۰جرثقیل  دارند 
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 

  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  
  
  

  شرایط عمومی   -الف

  در بنادر کشورTHC) (نرخ تخلیه و بارگیري کانتینر -ب

 چابهاردر بندر  THC) (رخ تخلیه و بارگیري کانتینرن -پ

  انبارداري کانتینر عملیات تعرفه  -ج

  کانتینرهاي حاوي کاالهاي خطرناك -د

  کانتینريخدمات  سایر -هـ
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  

  :شرایط عمومی   -الف
 کاریها : ساعات کارکرد ترمینال کانتینر و اضافه -1

  

  پردازد. و به ارائه خدمات می فعال بوده ساعته 24سال بصورت  طول ترمینال کانتینري در -1-1
روز نهم ماه محرم تا سـاعت   18فروردین) و دهم محرم سال قمري (از ساعت یکم  – روز اول سال شمسی (نوروز : تبصره

  انجام نمی گیرد.عاشورا) تعطیل رسمی بنادر بوده و عملیات تخلیه و بارگیري  -ماه محرم روز دهم  18
ترانستینر  ،کرین ازاي هر ساعت کارکرد گنگ (شامل گنتري شود به ها نیز می شامل جمعهدر ایام تعطیالت رسمی که  -2-1

  .گردد دریافت می گی مربوطهکاري از خطوط کشتیرانی یا نمایند عنوان اضافه  دالر به 80و کشنده) 
  

  رد.گی می تحویل و تحول کانتینرهاي حمل یکسره، در محوطه اختصاصی حمل یکسره ترمینال کانتینري انجام-2
  الزم االجرا خواهد بود. 11/2/1391از تاریخ در این کتابچه و تغییرات آن  تعرفه هاي مترتب بر کاالهاي کانتینري-3
  

  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  

  :)   (  نرخ تخلیه و بارگیري کانتینر  در بنادر کشور THC   -ب
 

  16جدول شماره 
  در بنادر جنوبی کشور (برحسب دالر) (THC)نرخ تخلیه و بارگیري کانتینر 

  سایز کانتینر
، مرجوعی از واردات واردات 
  انزیت داخلیتر و

   و صادرات
  مرجوعی از صادرات

 خروجی –کانتینرخالی ورودي   ترانزیت خارجی

  ٨٠  ١٠٦  ٦١  ۱۴۶  فوت ٢٠
  ١١٠  ١٣٣  ٨٩  ٢٢٠  فوت ٤٠

  

 : 16توضیحات جدول شماره  ⋅

  % جدول فوق می باشد ٧٠در  بنادر شمالی کشور به میزان  THC*  تعرفه 
که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) بـا اسـتفاده از    یکانتینرهای  THCتعرفه * 

  درصد  جدول فوق می باشد. ١٢٠تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان 
که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینـی (ره) بـا اسـتفاده از     یکانتینرهای THCتعرفه * 
  درصد  جدول فوق می باشد. ٧٠به میزان هیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند تج

ــرای  (BOX)دالر بــه ازاء هــر دســتگاه  ٤٢کانتینرهــای ترانشــیپی اعــم از  پــر و خــالي معــادل   THC*  تعرفــه    ب
  دو عمل تخلیه و بارگیری می باشد.

صـادراتی  THCخروجی از بنادر ایرانی به بنادر ایرانـی جهـت امـور صـادراتی، معـادل       -*تعرفه کانتینر خالی ورودی
  محاسبه و اعمال می گردد.
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  : THCشرایط اعطاي تخفیفات در هزینه  ⋅
  

  کانتینرهاي حمل شده با کشتیهاي الینر : -1
  

 ١٦موضـوع جـدول شـماره     THC% تخفیف در هزینه هـای  ٢کانتینرهای حمل شده با کشتیهای الینر از 

(گردش سفر) آنها محـدود بـه بنـادر حـوزه خلـیج فـارس،        Round Tripکشتیهایی که مسیر  برخوردار می گردند.

دریای عمان و بنادر کشورهای عمان و پاکستان نبوده و بندر ماقبل و مابعد آنها برای بنادر جنوبی کشور یکسان نباشـد ،  

  کشتیهای الینر محسوب می گردند.

  

  براي انجام ترانشیپ: تخفیفات -2
  

در پایـان دوره  مبـادرت نماينـد    در بنادر كشـور  به انجام ترانشيپ كانتينرهریک از خطوط کشتیرانی کانتینری كه 

  برخوردار خواهند شد. درصدهای ذیل با  مطابق )١٦(شماره THCاز تخفیفات جدولدر یک بندر  عملکردی یکساله

  Moveتعداد 
کانتینر ترانشیپی در سال 

  عملكردي

  تا ٤.٠٠٠
٩.٩٩٩  

  تا١٠.٠٠٠ 
١٩.٩٩٩  

  تا٢٠.٠٠٠ 
٣٩.٩٩٩  

  تا ٤٠.٠٠٠
٧٩.٩٩٩  

  تا ٨٠.٠٠٠
١٥٩.٩٩٩  

١٦٠.٠٠٠  
 به باال

درصد تخفیفات قابل اعمال به 
   THCجدول تعرفه 

  

٢%  
  

٤%  
  

٦%  
  

٨%  
  

١٠%  
  

١٢%  
  

  
  حجم عملیات کشتی در هر سفر : -3

  

به ازای حجم  هریک از خطوط کشتیرانی کانتینری که با کشتی الینر به حمل کانتینر  به یک  بندر اقدام  نمایند 

  ) مطابق با درصدهای ذیل برخوردار خواهند شد. ١٦(شماره  THCاز تخفیفات جدولعملیات هر کشتی در هر سفر 
  

  تا ١.٥٠٠  ) (Moveحجم عملیات در یک سفر
١.٩٩٩  

  تا٢.٠٠٠
٢.٤٩٩  

  تا  ٢.٥٠٠
٢.٩٩٩  

  تا ٣.٠٠٠
٣.٤٩٩  

٣.٥٠٠   
  به باال

درصد تخفیفات قابل اعمال در تعرفه 
THC 

٩  %٧  %٥  %٣  %٢%  
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   THCهاي  توضیحات کلی، نحوه وصول و تخفیفات اعطاء شده در خصوص تعرفه ⋅

  
%)، 20%)، حمل به محوطـه ( 50تخلیه از کشتی ( در زمان تخلیه به تفکیک هر یک از عملیات شامل: THC فهتعر -1

در  THCباشد و تعرفه  %) می15وسیله حمل صاحب کاال ( ر%) و بارگیري و صفافی بCY )15تخلیه و صفافی در 

ـ CY )15 زمان بارگیري به تفکیک هر یک از عملیات شامل : تخلیه و صفافی در وسـیله   ر%)، بارگیري و صفافی ب

  باشد. %) می50%) و بارگیري به کشتی (20%)، حمل به پاي کشتی (15حمل (

  ع اتوماتیـک انـو اعـم از ا  (Lashing & Unlashing)نتینرهـاي بـاز و بسـتن مهـار کـا      شامل هزینه THCهزینه  -2

(Quick Release Type) گردد. مینیز  آن و یا دستی  

 THCغیـر از عملیـات    Lashing & Un Lashingدر صورتی که عملیات باز و بستن مهـار کـانتینر    : 1 تبصره

  شود. محاسبه و دریافت می )24(جدول شماره هاي مربوطه هاي مذکور به مأخذ تعرفه هزینه ،باشد

  شوند. محسوب می Moveبه عنوان یک  پر و خالی در هر مرحله ورود یا خروج لیه کانتینرهاي ترانشیپیک -3

یـا   بایست از طرف صـاحبان کـاال   د مینشو هزینۀ جابجایی کانتینرهایی که در خارج از ترمینال کانتینري تخلیه می -4

 مربوطه پرداخت گردد.هاي  براساس تعرفه نماینده خط کشتیرانی

 EDIفایـل کننده کانتینر، مالک کانتینر یا نماینده مالک کانتینر مکلفند در هنگام ارسـال  کلیه خطوط کشتیرانی اعم از حمل -5

ي بنـادري  کـانتینر  هاي اي ترمینال هاي بارگیري به سیستم رایانهفهرست و ها اطالعات مانیفست ورودي کشتیمربوط به 

نام مالـک اصـلی کـانتینر را مشـخص      ،)بندر شهید رجایی تبادل الکترونیکی داده ها هستند (مانندکه مجهز به سیستم 

  نمایند.

و سـت  فمانی در مربوط به کانتینرهایی که نـام مالـک آنهـا    THCصورتحسابهاي  فوق،درصورت عدم تحقق بند  -6

شتیرانی حمل کننـده کـانتینر   محاسبه و از ک 16جدول شماره قید نشده باشد، براساس فهرست بارگیري ارسالی 

  مطالبه خواهد شد. مربوطه

هر بندر بصورت مجزا و بـه عنـوان هـر یـک از      ترمینال اپراتورصادره توسط  THCصورت وضعیتها و صورتحسابهاي  -7

پرداخـت   برايصادر و مانیفست و فهرستهاي بارگیري از براساس اطالعات دریافتی  هاکنندگان کانتینر صاحبان یا اجاره

  گردد. هاي ذیربط آنان در ایران ارسال می جهت نمایندگی ههاي مربوط هزینه
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کانتینرهای جابجا شده در داخل کشتی یا از طریق اسکله، در آمار مربوطه برای اعطای تخفیفات محاسبه نمی -٨

  گردند.

  )  :Windowشرایط اختصاص برنامه زمانی پهلوگیري (  -9

  آنهـا محـدود بـه بنـادر حـوزه خلـیج فـارس، دریـاي عمـان و کشـورهاي           Round Tripکشتیهایی کـه مسـیر   -1-9

  عمان و پاکستان نبوده و بندر ماقبل و ما بعد آنها براي بنادر جنوبی کشور یکی نباشد. 

  باشد. TEU 2000ظرفیت و سایز کشتی بیش از -9 -2

   براي کشـتیهاي الینـري کـه بـین بنـادر جمهـوري اسـالمی ایـران و کشـورهاي آفریقـایی تـردد            : 1تبصره 

  ). 25/8/1388مورخ  1603باشد.( مصوبه اجالس شماره  TEU 1500می نمایند ظرفیت بیش از 

  برنامه ورود کشتی به بنادر جنوبی کشور بصورت منظم باشد. -3-9

اولویـت پهلـو    در صورت وجود ترافیک در لنگرگاه و اسکله ها، کشتیهاي حامل کانتینرهـاي ترانشـیپی در   : 2 تبصره

  دهی قرار دارند.

از خطـوط  بنـدر  طـرف قـرارداد    ترمینـال اپراتـور   توسـط  بندر و یا به نیابت،توسط کانتینرهاي پر  THCهزینه  -10

ـ   نمایندگان به تبع آن  و گردد وصول می یا نمایندگان آنان کشتیرانی را از  مـذکور  هخطوط کشـتیرانی نیـز هزین

  .می نمایندصاحبان کاال دریافت 
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

1 1-   

12-   

  :  بندر چابهار  )(  نرخ تخلیه و بارگیري کانتینر THC   -پ
 

 در چابهاراکانتینر و تخفیفات آن براساس حجم عملیات سالیانه در بن THCتعرفه    16-1جدول شماره 
  (شهیدرجایی،شهیدکالنتري و منطقه آزاد)

  هیأت محترم عامل) 17/11/1390به تاریخ  1685(براساس مصوبه 
 TEUبرحسب دالر /                          

 کانتینر و تخفیفات آن براساس حجم عملیات سالیانه در بندر چابهار THCتعرفه    16-1جدول شماره 

سایز 
 کانتینر

 وضعیت
نرخ پایه  رویه گمرکی کانتیر کانتینر

 چابهار

نرخ 
تا 5000

9999   
 

نرخ 
تا 10000

14999  
  

نرخ 
تا 15000

19999  
 

 به باال 20000نرخ 

 فوت  ٢٠

 پر

وارداتي ، مرجوعي از 
 واردات و ترانزيت داخلي

٧٤  ٧٩  ٨٤ ٩٥ ١٠٢ 

 ٣١ ٣٣ ٣٥ ٤٠ ٤٣ صادراتي 

 ٥٤ ٥٧ ٦١ ٦٩ ٧٤ ترانزیت خارجی

 ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٧ ٢٩ خارجیترانشيپ 

 خالي
 ٣٩ ٤٢ ٤٥ ٥٠ ٥٤ ورودی/خروجی 

 ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٧ ٢٩ خالی ترانشیپ

 فوت٤٠

 پر

وارداتي ، مرجوعي از 
 واردات و ترانزيت داخلي

١١١ ١١٩ ١٢٧ ١٤٣ ١٥٤ 

 ٤٥ ٤٨ ٥٢ ٥٨ ٦٢ صادراتي 

 ٦٧ ٧٢ ٧٧ ٨٧ ٩٣ ترانزيت خارجي

 ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٧ ٢٩  ترانشیپ خارجی

 خالي
 ٥٤ ٥٧ ٦١ ٦٩ ٧٤ ورودی / خروجی

 ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٧ ٢٩ ترانشیپ

 صادراتی محاسبهTHCخروجی از بنادر ایرانی به بنادر ایرانی جهت امور صادراتی، معادل  -تعرفه کانتینر خالی ورودی
  و اعمال می گردد.
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   در بندر چابهار (THC)و نحوه اعمال تخفیفات حجمی توضیحات 

توضیحات کلی، نحوه "  بخش سوم فصل دوم  موضوع  "ب"از قسمت  10الی  1عالوه بر توضیحات بندهاي       

کتابچـه تعرفـه، مـوارد     65و  64مندرج در صفحات  THC "هاي  وصول و تخفیفات اعطاء شده در خصوص تعرفه

  بندر چابهار اعمال می گردد: THCذیل نیز در خصوص تعرفه 

گردد. هزینۀ مذکور جهت عملیات بیشـتر   براساس نرخ پایه محاسبه می Move 5.000تا  THCهاي  هزینه -1

با توجه به عملکرد هر خط کشتیرانی صاحب کانتینر تحت شرایط ذیل پـس از کسـر میـزان هـر      Move 5.000از 

در محاسـبه تخفیفـات    گردد. ستون و بر اساس محدوده ستونهاي مربوطه (به صورت پلکانی) محاسبه و وصول می

  حجمی تنها کانتینرهاي مربوط به بند هاي زیر محاسبه می گردد :

  هاي متعلق  به خطوط کشتیرانی که بطور مستقیم توسط همان خط به بندر حمل گردد.کانتینرالف) 

که توسـط ایـن خطـوط بـه بنـدر حمـل شـده و در         (Leased)اي خطوط کشتیرانی کانتینري  کانتینرهاي اجاره ب)

  .است مانیفست و بارنامه صادره توسط خط کشتیرانی مربوطه درج گردیده

  .که توسط خطوط کشتیرانی کانتینري  متردد در این مسیر به بندر حمل گردد ط کانتینري دیگر کانتینرهاي دو یا چند خ ج)

هر یک از خطوط کشتیرانی کانتینري در صورتیکه در قالب قرارداد منعقده با بندر یا ترمینال اپراتور به انجـام   -2

ر یک از سـتونهاي مربوطـه   هTHCکانتینر در سال متعهد شود، از تخفیفات  (MOVE)جابجایی  15.000حداقل 

از ورود اولین کانتینر در ابتداي سال قراردادي تـا   THCمندرج برخوردار خواهد گردید. در اینصورت مبناي محاسبه 

  آخرین کانتینر در همان دوره زمانی یکساله و براساس عملکرد تعهد داده شده محاسبه و وصول خواهد شد.

کشتیرانی در پایان دوره قراردادي، کمتر از میزان تعهد شده باشد، عالوه بر تعرفه تبصره : درصورتیکه عملکرد خط 

التفاوت به عنوان جریمه از رابطه ذیـل محاسـبه و از خـط کشـتیرانی دریافـت       ، مابه16-1منطبق با جدول  شماره 

  خواهد شد.  

  میزان تعهد داده شده) –(میزان عملکرد سالیانه واقعی شرکت  *تعهدي)  THCجریمه = (نرخ هزینه 
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هـر  درصورتیکه عملکرد خط کشتیرانی در سال قراردادي از تعهد داده شده بیشتر باشد، مبناي محاسبه  - 1تبصره 

  خواهد بود. 16-1شماره یک از ستونهاي مربوطه مندرج در جدول 

باشد، ارائه تعهدنامـه کتبـی و    براي تضمین اجراي قرارداد درصورتی که قرارداد با اداره بندر منعقد شده -2تبصره

در خصوص قراردادهاي منعقـده بـا    چک معتبر شرکت طرف قرارداد به جاي ضمانتنامه بانکی مورد قبول خواهد بود.

  ترمینال اپراتور ، براساس مقتضیات وي عمل خواهد شد.

ارائـه   THCبجز موارد فوق و یا تحت شـرایط ورود کـانتینر بصـورت متفرقـه هیچگونـه تخفیفـی در جـدول         -3

 گردد.  نمی
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  

  : انبارداري کانتینرتعرفه    -ج
  17جدول شماره 

  مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی ،وارداتی انبارداري کانتینرتعرفه 
  در مناطق عادي ، آزاد و ویژه اقتصادي بنادر جنوبی کشور

  ریال ارقام به دستگاه / روز /

  مدت انبارداري 
  فوت  40  فوت  20

  خالی   پر   خالی   پر 
  معاف  معاف  معاف  معاف   1-10از روز 
 ٥١.٠٨٤ ١٠٢.٢٢١ ٢٥.٦٠٨ ٥١.١١٠   11-30از روز 

 ٦٣.٨٨٨ ١٢١.٤٤٠ ٤٤.٧٤٨ ٧٠.٢٧٧   31-60از روز 

 ٧٦.٦٩٢ ١٤٠.٥٨٠ ٥١.٠٨٤ ٨٩.٤٤٣  61-90از روز 

 ٨٩.٤٩٦ ١٧٨.٨٦٠ ٦٣.٨٨٨ ١٢٧.٧٧٦  روز به بعد 91از روز 
  

  

  : 17جدول شماره  توضیحات ⋅

ترانزيت خارجي و ترانشيپی  مرجوعی از صادرات ، های حاوی محموالت صادراتی،تعرفه انبارداري كانتينردر  -١
 د.شومی تخفیف داده جدول فوق  درصد ٥٠بنادر جنوبی کشور به میزان 

و  درصـد  ٣٠ وارداتـی، ترانزيـت داخلـي و مرجـوعی از واردات در بنـدر چابهـار       در تعرفه انبارداري كانتينر -٢
صادرات ، ترانزيت خـارجي و  های حاوی محموالت صادراتی، مرجوعی از تعرفه انبارداري كانتينرهمچنين در 
 درصد جدول فوق تخفیف داده می شود. ٦٥بندر مذكور به میزان  در ترانشيپی

هیأت محترم عامل، معافیـت تعرفـه انبـارداری     ١٠/١٢/١٣٨٣ به تاریخ ١٣٩٥براساس مصوبه اجالس  -٣
  باشد. روز مي ٢٠كانتينرهاي ترانشيپی در بنادر امام خمینی(ره) و شهیدرجایی 

هيات محترم عامل، معافيت انبارداري كانتينرهـاي خـالي    ٢٢/٢/٨٩به تاريخ  ١٦٢٠مصوبه شماره  بر اساس -٤
روز مي باشد. معافيت مذكور تنها شامل كانتينرهاي پر وارداتي مي باشد كـه از   ٣٠در بنادر استان خوزستان 

 مبادي استان خوزستان وارد كشور مي شوند.  

هيات عامل محترم سازمان، مدت معافيت انبارداري كاالهاي  ٢٠/٤/١٣٩٠تاریخ  ١٦٦٤براساس مصوبه اجالس -٥
و تعرفه انبارداري از روز ششم تا روز دهم مطابق تعرفه هاي مندرج در اولين سـتون   تعیینروز  ٥ترانزيت خارجي 

 بعد از معافيت زماني در جدول فوق محاسبه مي گردد.

  
  17-1جدول شماره 
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  مرجوعی از واردات و  وارداتی انبارداري کانتینر تعرفه  
  درمناطق  عادي،آزاد و ویژه اقتصادي بنادر شمالی کشور

  ارقام به دستگاه / روز / ریال

  فوت 40کانتینر   فوت 20کانتینر   مدت انبارداري دستگاه در روز
  خالی  پر  خالی  پر

  معاف  معاف  معاف  معاف  1-10از روز 
 ١٣.٩٩٢ ٢٧.٩٧١ ٦.٩٩٦ ١٣.٩٩٢   11-30از روز 

 ١٨.١١٠ ٣٦.١٩٤ ٩.٠٤٢ ١٨.١١٠   31-60از روز 

 ١٩.٧٤٧ ٣٩.٤٩٤ ٩.٨٧٤ ١٩.٧٤٧  61-90از روز 

 ٢٣.٠٣٤ ٤٦.٠٦٨ ١١.٥١٠ ٢٣.٠٣٤  روز به بعد 91از روز 
  

  
  

  17-2جدول شماره 
  در کلیه بنادر کشور (Out of Gage)دار و یا حاوي کاالي خارج از اندازه  شاسی تعرفه انبارداري کانتینر 

  ریال ارقام به دستگاه / روز /

  مدت انبارداري 
  فوت  40  فوت  20

  خالی   پر   خالی   پر 
  معاف  معاف  معاف  معاف   1-10از روز 
 ١٠٢.١٦٨ ٢٠٤.٤٦٨ ٥١.٠٨٤ ١٠٢.١٦٨   11-30از روز 

 ١٢٧.٧٧٦ ٢٤٢.٧٤٨ ٨٩.٤٩٦ ١٤٠.٥٨٠   31-60از روز 

 ٢١٨.٧٢٤ ٢٨١.١٦٠ ١٠٢.١٦٨ ١٧٨.٨٦٠  61-90از روز 

 ١٧٨.٨٦٠ ٣٥٧.٧٢٠ ١٢٧.٧٧٦ ٢٥٥.٥٥٢  به بعد 91از روز 

  

  
 

  17-2و   17-1اول شماره جد اتتوضیح ⋅
درمناطق و ترانزيت خارجي  ، مرجوعی از صادراتحموالت صادراتیهای حاوی متعرفه انبارداري كانتينردر  -١

  د.ومی شتخفیف داده ول فوق اجد درصد ٥٠بنادر شمالی کشور به میزان عادي، آزاد و ويژه اقتصادي 

هيات عامل محتـرم سـازمان، مـدت معافيـت انبـارداري       ٢٠/٤/١٣٩٠تاریخ  ١٦٦٤براساس مصوبه اجالس  -۲

روز تعیین و تعرفه انبارداري از روز ششم تا روز دهم مطابق تعرفه هاي منـدرج   ٥كانتينرهاي ترانزيت خارجي

  محاسبه مي گردد. ١٧-٢و  ١٧-١در اولين ستون بعد از معافيت زماني در جداول شماره 
  

  

  
  

  توضیحات عملیات انبارداري کانتینر :
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  پرداخت هزینه انبارداري براي کانتینرهاي ترانشیپی پر و خالی بعهده خط کشتیرانی یا نماینده آن است.   -١

  ) در بنـادر جنـوبی  IMDG Code( موضـوع دسـتورالعمل  تعرفه انبارداري کانتینرهاي حاوي کاالهاي خطرناك  -٢

  می گردد.محاسبه  17-2و  17-1برابر جداول  3و بنادر شمالی 17-2و  17برابر ارقام جداول  3

به دستورالعمل فوق ممنوع بوده و کانتینرهاي مذکور  7و  1کالسهاي حاوي کاالهاي انبارکردن کانتینرهاي :  تبصره

 شود.  صورت حمل یکسره تحویل صاحب کاال می

  محسوب نمی گردند.كانتينرهاي خالي، صادراتی  -٣

روز از معافیت در انبارداري برخوردار بوده و پس از گذشت این مدت هزینه  30کانتینرهاي پر صادراتی، به مدت  -٤

 شود. انبارداري از روز اول تخلیه، محاسبه و دریافت می

نماید پس از بارگیري به استفاده معافیت انبارداري فوق نانچه کاالیی قبل از بارگیري به داخل کانتینر از چ : 1تبصره

 .کسر خواهد شدمعافیت روزه  30مدت مذکور از سقف ، داخل کانتینر

اعطـاي معافیـت ثانویـه     ،به منظور حمایت از صادرات و لزوم ایجاد تسهیالت مناسب در پشـتیبانی از ایـن موضـوع     -٥

 گردد : رعایت شرایط ذیل اعمال می روزه) با 30روز (عالوه بر معافیت اولیه  15انبارداري کاالهاي صادراتی به مدت 

کـاالي  بـه موقـع   ترخیص و خروج  و بروز وقفه در گردد که صاحب کاال در توقف زمانی اعمال می همعافیت ثانوی-1-5

ه و قرنطینه بوده و مراتـب بـه تأییـد    یانصرفاً ناشی از انجام تشریفات گمرکی، پااین امر خود از انبار نقشی نداشته و 

  ذیربط رسیده باشد. کتبی ارگانهاي

  د.باشفراهم ن درصورتی که شرایط و امکان بارگیري در بنادر -2-5 

اجراي معافیت مورد اشاره در حالی برقرار شود که بدون انقطاع از معافیت اولیه انبارداري بوده و شرایط قانونی  -3-5

  روز اظهار کاال در متن قانون رعایت شده باشد.

بعد از تاریخ صدور سند   روز معافیت اعطایی تجاوز نماید براي تمام مدت 15نبارداري از بدیهی است چنانچه ا -4-5

  هاي انبارداري محاسبه و وصول خواهد شد. ترخیص کلیه هزینه

) در توقـف با گذشت مدت معافیت، مبلغ انبارداري براساس کل مدت زمان توقف (از روز تخلیه تـا آخـرین روز    -٦

 ستون مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.ترمینال و براساس نرخ 
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 ، به سایر گمرکـات برحسب ضرورت ، کانتینرهاي وارداتی از راه دریا  با تشخیص بندر و موافقت گمرك -٧

هاي مترتبـه   هزینه هاي معوقه انبارداري و سایر هزینه در این صورت کشور ترانزیت اداري خواهند شد مجاز

پس از رویت ترخیصیه صادره از سوي نمایندگی خـط کشـتیرانی    ،ددر مقصدر هنگام ترخیص نهایی  بندري

از صاحب کاال وصول و سهم بندر به حساب درآمد بنـدر  ترمینال اپراتور  توسطصاحب یا اجاره کننده کانتینر 

   باشد. گردد. هزینه حمل و نگهداري در گمرکات مقصد نیز به عهده صاحب کاال می واریز می

باشند که در هنگـام صـدور بیجـک نهـایی      روانه، مشمول پرداخت هزینه انبارداري میکانتینرهاي مانده از پ -٨

 گردد. هزینه آن از صاحب کاال یا نماینده قانونی وي دریافت می

شوند تـا زمـان اسـتریپ و یـا      منتقل می CFSکانتینرهایی که جهت انجام عملیات استریپ و ارزیابی به انبار  -٩

شوند، ضمناً کاالهاي استریپ شده که بـه   خروج از ترمینال مشمول پرداخت هزینۀ انبارداري کانتینرهاي پر می

یابند نیز مشمول پرداخت هزینۀ انبارداري مطابق جدول تعرفـۀ انبـارداري کـاال در انبـار      انتقال می CFSانبار 

CFS  اهند شد.) خو21(جدول شماره  

صاحبان کاالهایی که کانتینرهاي آنها در پایانه اصلی کانتینري بندر شهیدرجایی با زمان مانـدگاري بـیش از    -١٠

روز رسوب می گردد، ملزم می باشند بابت تأخیر در ترخیص کاال و ضرورت جابجایی هاي مجدد کانتینرها  30

فـوت هزینـه    40ریال براي هـر کـانتینر   385.000فوت و  20ریال براي هر کانتینر 302.500در پایانه، مبلغ 

 اضافه جابجایی پرداخت نمایند.

دریافت این هزینه صرفاً از طرف پایانه اصلی امکان پذیر است و پایانه هاي اختصاصی مجاز به دریافـت   :تبصره

  این هزینه نمی باشند.
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  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  

  کانتینرهاي حاوي کاالهاي خطرناك -د

کانتینرهاي وارداتی ، صادراتی و مرجـوعی حـاوي    THCو توضیحات ذیل آن، 16با توجه به جدول شماره  -1

ت % افزایش و براي کانتینرهـاي ترانزیـت خـارجی و ترانشـیپی حـاوي محمـوال      50محموالت خطرناك با 

  شود. % افزایش محاسبه و دریافت می20خطرناك با 

خطرناك بودن محموالت کانتینرهایی که به مقصد بندر شهیدرجایی بارگیري می شوند می بایسـت شـش   

ساعت قبل از ورود کشتی، کتباً توسط خطوط کشتیرانی یا نمایندگان آنان اظهار گردد. این مدت زمـان در  

اشد. در صورت عدم رعایت این موضوع یـا اظهـار نادرسـت و نـاقص و     ساعت می ب 24مورد سایر بنادر 

دالر  THC  ،5775همچنین رعایت نکردن استانداردهاي بارچینی و دسته بندي محموالت ، عالوه بر مبلغ 

فوت به عنوان وجه التـزام از   40دالر براي هر دستگاه کانتینر  11550فوت و  20 کانتینربراي هر دستگاه 

  خطوط کشتیرانی یا نمایندگان آنان دریافت و به حساب سازمان واریز خواهد شد.

بابت هر روز توقف کانتینر در بندر تا زمان اظهار یا کشف کاالي خطرناك درون آنها که از پیش به درستی و 

 40دالر و براي هر دسـتگاه کـانتینر    116فوت  20براي هر دستگاه کانتینر  به طور کامل اظهار نشده باشد

دالر از خطوط کشتیرانی یا نمایندگان آنان دریافت خواهد شد، این مبلغ عالوه بر هزینه انبارداري  231فوت 

است که توسط صاحب کاال پرداخت می شود. هزینه جابجایی کانتینرهاي مکشوفه به محوطه کانتینرهـاي  

  .خطرناك و خسارتهاي احتمالی براساس مقررات مربوطه وصول و به حساب سازمان واریز خواهد شد

بدیهی است کلیه هزینه هاي بازرسی، آزمایشگاهی، پاکسازي محیط و اماکن بندري، تجهیـزات و وسـایل   

هاي مربوطه از  ه شود به انضمام سایر هزین خدماتی، امداد، ایمنی و حفاظت که  در این مورد بکار گرفته می

  گردد. خط کشتیرانی یا نماینده آن دریافت می

) ، عـدم وجـود   LCLکانتینر حاوي محموالت مشترك( در ي معمولیهاصفافی کاالهاي خطرناك در مجاورت کاال -2

برچسب بر روي کانتینر حاوي کاالي خطرناك ، عدم نصب برچسب بـر روي کـاالي خطرنـاك در داخـل کـانتینر      

) ، عدم نصب برچسب بر روي کـاالي خطرنـاك در کـانتینر حـاوي محمـوالت      LCLحاوي محموالت مشترك( 

FCL  کاالهـاي خطرنـاك موجـود درون    گانـه   9که در داخل بندر استریپ می شوند، اشتباه در اعالم کالسهاي
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اظهارنادرسـت کـاال و کانتینرهـاي خطرنـاك     یـا  عـدم اظهـار    و کانتینر از جمله مصادیق بارچینی غیر اسـتاندارد 

 محسوب می شوند.

رچینی غیـر  جـزء مصـادیق بـا    وجود برچسب کاالي خطرناك بر روي کانتینرخالی تخلیـه شـده از کشـتی     -3

فـوت و  20دالر بـراي کـانتینر    58عدم رعایت این موضوع بـه میـزان    بابت ولی شودنمی  تلقی داردناستا

به عنوان وجه التزام از خطوط کشتیرانی یا نماینـدگان آنـان دریافـت و بـه      فوت 40دالر براي کانتینر 116

  حساب سازمان واریز خواهد شد.

بایـد بطـور حمـل     IMDG Code) در رده بندي 7) و رادیواکتیو (کالس  1محموالت مواد منفجره ( کالس  -4

باشـند)   5و  3یکسره از بندر خارج شوند و سایر کانتینرهاي حاوي محموالت خطرناك (به ویژه کالسـهاي  

ساعت مجاز به اقامت در بندر بوده و پس از آن باید از بندر خارج  72تا  48نیز برحسب تشخیص بندر بین 

هـاي   الها به مکانهاي دیگر اقدام و کلیه هزینهبندر نسبت به انتقال اینگونه کا ،شوند و درصورت عدم خروج

  .باشد به عهده صاحب کاال میمتعلقه 

  هاي بندري مترتب بر کاال تعرفه عوارض و هزینه –فصل دوم 
  هاي بندري مترتب بر کاالي کانتینريهزینه : سومبخش 

  

  سایر خدمات کانتینري -هـ 

به شرح جدول  جعبه استوكجابجایی  درب انبار و در کشتی، باز و بستن  جابجایی کانتینرتعرفه  -1
  :ذیل محاسبه و وصول می شود

  18جدول شماره 
  در کشتی جابجایی کانتینر، درب انبار و جعبه استوك

  به ازاي هر دستگاه
  مبلغ به دالر  رح عملیات ش  ردیف

  42  تغییر موقعیت کانتینر داخل انبار بدون استفاده از اسکله  ) یاBay to Bayجابجایی کانتینر از انبار به انبار (  1
) یا تغییر موقعیت کانتینر داخـل انبـار   Bay to Bayجابجایی کانتینر از یک انبار به یک انبار دیگر (  2

  42  با استفاده از اسکله  

  64  انبارو مجدداً بستن درب کشتی بازکردن هر درب انبار و قراردادن آن برروي انبار دیگر   3
  127  بازکردن هر درب انبار و قراردادن آن روي اسکله و مجدداً بستن درب انبار  4
  42  ازاي هر مرحله جابجایی   جابجایی جعبه استوك به  5

 كانتينرهاي ترانشيپي مي باشد. THCجدول فوق برابر با تعرفه  ٥و  ٢،  ١رديفهاي 
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  عملیات محوطه کانتینري : -2

  کانتینر یا حمل آن در محوطه مشمول تعرفه هاي ذیل می باشد.انجام عملیات تخلیه و بارگیري 

  19جدول شماره 
  عملیات محوطه کانتینريتعرفه 

  به ازاي هر دستگاه                                                      
  به ریال مبلغ  وضعیت  شرح عملیات محوطه کانتینري  سایز
  

  فوت 20
  

  هر مرحله تخلیه یا بارگیري کانتینر و یا هر مرحله حمل در ترمینال کانتینري  
  

 ١٠٧.١٤٠  پر

 ٤٥.٩٢٥  خالی

  
  فوت 40

  
  هر مرحله تخلیه یا بارگیري کانتینري و یا هر مرحله حمل در ترمینال کانتینري  

 ١٣٩.١٥٠  پر

 ٧٦.٥٣٨  خالی

  

  

  استفاده از تجهیزات ویژه : -3

دالر عالوه بر  42استفاده از وایر، زنجیر و سایر وسایل مشابه اضافه جهت جابجایی، تخلیه و بارگیري کانتینر  يارب 

  دریافت خواهد شد. THCمربوط به   تعرفه

  کانتینرهاي سنگین وزن : -4

وسایل مجاز و ویژه بندري به کار گرفته خواهند شد  سنگین وزن، فقطدر مورد تخلیه، بارگیري و جابجایی کانتینرهاي 

  هاي توافقی دریافت خواهد شد. هاي آن براساس ساعت کارکرد تجهیزات ویژه برابر با تعرفه و کلیه هزینه

  استریپ کانتینرها : -5

نیـز   آن  صاحب کاال انجام شده و پرداخت هزینـه  بر درخواست بنا  FCLکانتینرهاي  کامل استریپعملیات  -1-5

فــوت،  40ریــال و ٢٧٨.٢٠٠,1فــوت،  FCL 20هزینــه اســتریپ کامــل کانتینرهــاي  .باشــد  مــیوي بــر عهــده 

  می باشد.به ازاء هر دستگاه ریال 1,٥٩٧.٢٠٠

  بـوده   بـه ازاء هـر دسـتگاه    دالر 183فـوت   40دالر و  152فوت،  LCL 20هزینه استریپ کامل کانتینرهاي   -2-5

  خـط کشـتیرانی یـا    عملیات انجام شده و پرداخت ایـن هزینـه بـر عهـده      ،به محوطۀ ترمینالکه پس از ورود کانتینر 

 باشد. آن مینمایندگی 
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هـر دسـتگاه   بـراي   ،قبل از ورود کشتی اعـالم نشـده باشـد    (LCL)درصورتی که مشترك بودن کانتینرهاي  -3-5 

  گردد. دالر از خط کشتیرانی یا نماینده آن دریافت می 229فوت،  40هر دستگاه کانتینردالر و  183فوت،  20کانتینر 

  باشد. می استریپ کنندههزینه جابجایی کانتینر خالی استریپ شده به اماکن نگهداري اختصاصی به عهده  -4-5

ارائه خدمات و عملیات اضافی در استریپ کانتینرها به داخل واگن عالوه بر هزینه اسـتریپ کـانتینر    رايب -5-5 

توسـط  ریـال   ١٣٠.٩٠٠فـوت   40کانتینر هر دستگاه و ریال  ١١١.٧٦٠فوت مبلغ  20کانتینر دستگاه براي هر 

  گردد. پیمانکار بندر دریافت می

  باشد : شرح جدول ذیل میهزینه استریپ بخشی از فضاي کانتینر به  -6-5
  

  20جدول شماره 
  تعرفه استریپ کانتینر بر حسب حجم کاال 

  

  مبلغ به ریال  حجم کاال  اندازه کانتینر
  

  فوت  20
 ٣١٩.٠٠٠  مترمکعب 3تا 

 ٤٤٩.٩٠٠  مترمکعب 10تا 

 ٦٣٩.١٠٠  مترمکعب10بیش از 

  
  فوت 40

 ٣١٩.٠٠٠  مترمکعب 3تا 

 ٤٤٩.٩٠٠  مترمکعب 10تا 

 ٦٣٩.١٠٠  مترمکعب 15تا 

 ٩٥٨.١٠٠  مترمکعب 15بیش از 
  

  : CFS کاالي استریپ شده در  انبارداريتعرفه  -6

    به شرح جدول  ذیل می باشد: CFSدر ي استریپ شده انبارداري کاال  هزینه
  

  21جدول شماره
  CFSتعرفه انبارداري کاال در انبار  

  ریالبرحسب  : تن / روز واحد      

   مدت
  انبارداري

از تاریخ 
 10  تاتخلیه 
  روز

 تا11از 
  روز30

 45 تا 31از 
  روز 

 60 تا46از 
  روز 

 75 تا 61از 
  روز

 90 تا76از 
  روز 

به  تا91از 
  باال

 ٢٥.٥٥٥ ١٩.١٦٦ ١٢.٧٧٨ ٩.٥٨٣ ٦.٣٨٩ ٤.٣١٦  معاف   وارداتی

 ١١.٦١٦ ٨.٧١٢ ٥.٨٠٨ ٤.٣٥٦ ٢.٩٠٤ ١.٩٦٧  معاف  ترانزیتی خارجی و ترانشیپی

 ١٦.٧٣٨ ١٢.٥٦٦ ٨.٣٦٩ ٦.٢٧٠ ٤.١٨٤  معاف  معاف  صادراتی
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  : 21توضیحات جدول شماره  ⋅
  باشد. روز مي ٢٠معافيت كاالي ترانشيپ  -١
با گذشت مدت معافیت، انبارداري براساس کل مدت زمان توقف (از اولین روز تخلیه در انبـار تـا آخـرین      -2

  گردد. روز نگهداري) و براساس نرخ ستون مربوطه محاسبه و اخذ می
  

  داخل کانتینر:  از/به تخلیه یا بارگیري خودرو تعرفه  -7
  

  22جدول شماره 
 ٣٨٤.٧٨٠  کانتینر  / بهخودرو از هر دستگاه  تخلیه و بارگیري

 ٨٩٢.٩٨٠  خودرو در داخل کانتینر یا بازگشایی مهار هر دستگاه مهار

  
  

  خدمات کانتینرهاي یخچالی :تعرفه  -8

شـرح زیـر وصـول     هایی بـه  و انبارداري مربوطه، هزینه THC  مانیتورینگ کانتینرهاي یخچالی عالوه بر هزینهبراي 
  خواهدشد.

  23جدول شماره 
  ساعت 24درهر  ریال  187.000  فوت یخچالی در محوطه 20کانتینر 
  ساعت 24درهر  ریال 275.000  فوت یخچالی در محوطه 40کانتینر 

  

  

  : 23توضیحات جدول شماره  ⋅
  

  باشد. ) و کنترل درجه دما نیز میPlug & Unplugاین خدمات شامل اتصال و جداسازي از برق ( -1

مشکالت فنی و تعمیراتی کانتینرهاي یخچالی مسئولیتی نخواهد داشت و صرفاً ترمینال کانتینر در قبال  -2

  خواهدشد.  مراتب به خط کشتیرانی یا نماینده آن اطالع داده

کانتینرهاي یخچالی بر روي عرشه کشتی بنا بـه  )   Plug & Unplug(اتصال و جداسازي از برق خدمات  -3

  دالر است. 31درخواست و نیاز به ازاء هر کانتینر 

استریپ به عهده  کانتینرها به اماکن نگهداري اختصاصی هزینه جابجایی کانتینرهاي یخچالی استریپ شده -4

  باشد. می کننده
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  کانتینري: خدمات جانبی -9
  24جدول شماره 
  خدمات جانبی

  مبلغ  شـرح  ردیف
  
1  

  

  معطلی جرثقیل :
(کسـر   یـا جرثقیـل   کرین گنتريدقیقه تأخیر به ازاي هر ساعت معطلی براي هر  30پس از 

  ساعت ، یک ساعت کامل محاسبه خواهد شد)

  
  دالر 305

  
2  

  برچسب :
  خــالی  برداشــتن برچســب از روي کــانتینریــا   پــر چســباندن برچســب بــر روي کــانتینر

  ( پس از حصول اطمینان از باقی نماندن آثار کاالي خطرناك در کانتینر )

  
  

  ریال 53.240

  ریال 63.888  : به ازاي هر دیواره Flat Rockخواباندن دیواره کانتینرهاي   3
  
4  

  

  : Open Topبرزنت کانتینرهاي یا جداسازي نصب 
  ریال 130.680  فوت 20کانتینر 
  ریال 196.020  فوت 40کانتینر 

  
  
  
  
  
  
5  

    هاي اداري و جاري :   هزینه
  وارداتی به ترانشیپی و بالعکستغییر وضعیت کانتینرهاي   ریال 108.900

  ریال 163.350  جهت بارگیري به کشتی CYتغییر بندر مقصد کانتینر تحویل شده به 
کانتینري که به منظور بارگیري به کشتی روي کفی قرار گرفته لیکن به درخواست نمایندگی 

  دالر 38  دوبازگردانده ش CY به کشتیرانی به کشتی بارگیري نشده و

  ریال 5.280  صدور مانیفست به ازاي هر کانتینر  
ـین خطـوط  که مالکیت  یا نمایندگی آنها  یبراي کانتینرهایصدور اینترچنچ  و شـرکتهاي نماینـدگی     ب

  ریال 159.720  یابدکشتیرانی تغییر می

یا صاحب کاال بـه ازاي  خط کشتیرانی ها برحسب درخواست نمایندگی  اصالح و الحاق داده
  ریال 31.900  کانتینرواحدهر 

ــتی      ــارگیري بــه کش ــت ب ــات لیس ــورت دســتی   (Loading List)ورود اطالع   بص
  5.280  به ازاء هر واحد کانتینر

  ریال 5.280  به ازاء هر واحد کانتینر (Bay Plan)تهیه و صدور نقشه نهایی بارچینی 
  دالر 13  درب کانتینر صحیح نباشداصالح و تغییر سمت قرارگیري کانتینر در کشتی زمانی که جهت 

  ریال 159.720  شود مقصد به بندر تحویل مینام بندر  کانتینري که بدون اعالم
  

  هزینه پلمپ (در عملیات فک یا حک) :  6
  استفاده از هر عدد پلمپ

  
  ریال 25.476

  

7  
  اجاره زمانی تجهیزات :

  کرین هر ساعت گنتري
  

  دالر 412
  ) :THC(در عملیات غیر از  Lashing & Unlashingهزینه   8

  به ازاي هر دستگاه کانتینر
  

  دالر 39/1
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  تعرفه مخصوص مناطق ویژه اقتصادي بندري 
  
  

  الف) تعرفه هزينه حفاظت، پاكسازي ، نظافت ، بهداشت و حراست از منطقه ويژه اقتصادي.

  از طريق مناطق ويژه اقتصادي بندري .) در هزار ارزش سيف كاالهاي وارداتي ٥/١يك و نيم (

: كاالهاي صادراتي، ترانزيتي خارجي و ترانشيپي و همچنين كاالهايي كه به منظور استفاده در محدوده ١تبصره

  بندري وارد منطقه مي شود از پرداخت هزينه هاي فوق معاف مي باشند.

% تخفيف ٥٠يق منطقه بندري مبادله شوند مشمول : كاالهايي كه بين ساير مناطق ويژه و آزاد كشور از طر ٢تبصره 

  مي گردند. 

  ب) تعرفه هزينه تسهيالت مواصالتي خدمات عمومي و زيربنايي منطقه ويژه اقتصادي بندري.

) در هزار ارزش سيف كاال از مواد اوليه ،ماشين آالت ، كاالهاي واسطه اي ، كمكي و مصرفي كه به منظور ٥پنج( -١

  ده بندري مي شوند.استفاده وارد محدو

  تبصره : در مورد كاالهاي داخلي قيمت تمام شده جايگزين ارزش سيف مي شود.

) در هزار ارزش فروش خدمات در سطح منطقه براي فعاليت هاي فني، مهندسي و خدماتي انجام شده در ٥پنج (-٢

  محدوده بندري.

  âتوضيح 

  کاالي ترانزیت خارجی:

بور از خاك جمهوري اسالمي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي كاالي خارجي است كه به منظور ع

  شود. بديهي است انتقال كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ترانزيت خارجي محسوب ديگر از كشور خارج مي

  گردد.نمي
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  تعرفه مخصوص مناطق ویژه اقتصادي بندري "الف  "رویه اجرایی و نحوه محاسبه بند 

  هیأت محترم وزیران 20/10/88هـ مورخ  41788/ت 205830موضوع تصویب نامه شماره 
  "تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازي ، نظارفت ، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادي

  
هزينه حفاظت، پاكسازي، نظافت ، بهداشت و حراست از منطقه ويژه اقتصادي بندري براساس فرمول و جدول ذيل 

ك نوع اظهار و ترافيك ورودي كاال و به استناد مفاد اسناد مثبته ترخيص كاال محاسبه شده و در هنگام و به تفكي
خروج كاال به سرزمين اصلي بصورت يك رديف مشخص در صورتحساب مربوطه درج و بهمراه ساير عوارض و 

  هزينه هاي بندري بر كاال وصول مي گردد.

1000×   ضریب پرداخت 
  ارزش سیف کاال = هزینه حفاظت ، پاکسازي و ...×  1/5

  
  ارزش كاالي مندرج در پروانه گمركي ارزش سیف :

باشد كه مقادير آن متفاوت و براساس نوع  ترافيك كاال، حسب ميزان مشموليت پرداخت مي ضریب پرداخت :
  جدول ذيل تعيين مي گردد.

  یکجدول ضرایب پرداخت به تفکیک نوع اظهار و تراف
  ضریب پرداخت  نوع اظهار و ترافیک ورودي کاال  ردیف
  ١  ورود قطعي به سرزمين اصلي  ١
  ١  ترانزيت داخلي  ٢
  ٥/٠  انتقال كاال از منطقه بندري به ساير مناطق آزاد و ويژه كشور  ٣

  

  توضیحات:
كاميون، تريلي، واگن، درصد و از طريق  ٢٠در صورت حمل يكسره كاال از طريق لوله يا تسمه  نقاله معادل  -١

 درصد هزينه متعلقه به رديف مربوطه محاسبه و اخذ مي گردد. ٤٠دوش نفتي معادل 

 * حسب تعريف مندرج در كتابچه تعرفه مصوب سازمان:

حمل يكسره عبارتست از انتقال مستقيم كاال از كشتي توسط وسيله حمل (كاميون ، واگن، لوله و دوش  -
  منطقه بندري (فنس هاي بندر) و برعكس. نفتي) به خارج از محدوده

چنانچه صاحب كاال مبادرت به اجاره زمين/مخزن در محوطه هاي منطقه بندري نموده و كاال به محوطه/  -
مخزن مورد اجاره اي صاحب كاال منتقل و سپس بعد از مدتي به خارج از محدوده منطقه منتقل گردد، حمل 

 يكسره تلقي نمي شود.

موضوع بند "هزينه حفاظت، پاكسازي، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه"ز پرداخت كاالهاي ذيل ا -٢
 معاف مي باشند. "الف"

صادرات(موقت ، قطعي ، برگشتي ، مجدد و ...) ترانشيپ ( مستقيم يا غيرمستقيم ) داخلي و خارجي، -٢-١
  موقت.ترانزيت خارجي (به كشور ثالث)، كاپوتاژ (مبداء و مقصد)، مرجوعي و ورود 

  كااليي كه به منظور استفاده در مناطق ويژه اقتصادي بندري وارد مي شوند. -٢-٢
  كاالي توليدي واحدهاي مستقر در منطقه بندري. -٢-٣
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  ها و شناورها بابت هزینه خدمات قرنطینه هاي قابل وصول از کشتی هزینه

  

ي اسالمی ایران وارد و در لنگرگاهها و بنادر ایران ها و شناورهایی که از بنادر خارجی به آبهاي جمهور از کلیه کشتی

طبق جـدول زیـر بـه حسـاب وزارت      »هزینه خدمات قرنطینه«نمایند، براي هر سفر دریایی وجوهی به نام  توقف می

  گردد. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وصول می

  25جدول شماره 
  ها و یا شناورهاي باري و مسافري کشتی -الف 

  هزینه خدمات قرنطینه  غیرخالص کشتی یا واحد شناورظرفیت   ردیف

  معاف  تن 500تا   1

  دالر 72/27هر فروند   تن 1000تا  501از   2

  دالر 81/35هر فروند   تن 2500تا  1001از   3

  دالر 89/43هر فروند   تن 4000تا  2501از   4

  دالر 36/47هر فروند   تن 5000تا  4001از   5

  دالر 98/51هر فروند   تن 7000تا  5001از   6

  دالر 44/55هر فروند   تن 10000تا  7001از   7

  دالر 06/60هر فروند   تن 20000تا  10001از   8

  دالر 53/63هر فروند   تن 30000تا  20001از   9

  دالر 15/68هر فروند   تن به باال 30001از   10

  

  )16/6/1379مورخ  37954(مصوب هیأت وزیران به شماره 
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  26جدول شماره 
  نفتکشها و یا شناورهاي  ) کشتیب

  هزینه خدمات قرنطینه  ظرفیت غیرخالص کشتی یا واحد شناور  ردیف
  دالر 72/27هر فروند   تن 5000تا   1
  دالر 50/33هر فروند   تن 15000تا  5001از   2
  دالر 27/39هر فروند   تن 25000تا  15001از   3
  دالر 89/43هر فروند   تن 35000تا  25001از   4
  دالر 34/47هر فروند   تن 45000تا  35001از   5
  دالر 98/51هر فروند   تن 55000تا  45001از   6
  دالر 44/55هر فروند   تن 65000تا  55001از   7
  دالر 06/60هر فروند   تن 75000تا  65001از   8
  دالر 54/63هر فروند   تن 100000تا  75001از   9

  دالر 15/68هر فروند   تن 150000تا  100001از   10
  دالر 61/71هر فروند   تن 250000تا  150001از   11
  دالر 23/76هر فروند   تن به باال 250001از   12

  
ـتی  عالوه بر وجوه اشاره شده براي اقدامات بهداشتی براي دفع جوندگان و صدور گواهینامه بینج)  هـایی   المللی از کش

  گردد : باشند بر حسب ظرفیت خالص ثبت شده کشتی وجوهی به شرح ذیل دریافت می که فاقد گواهینامه معتبر

  27جدول شماره 
  

  ظرفیت خالص کشتی یا واحد شناور  ردیف
هزینه اقدامات پزشکی دفع 
  جوندگان و صدور گواهینامه

  معاف  تن 100تا   1
  دالر 97/118هر فروند   تن 1500تا  101از   2
  دالر 66/198هر فروند   تن 2500تا  1501از   3
  دالر 76/221هر فروند   تن 3500تا  2501از   4
  دالر 15/299هر فروند   تن 4500تا  3501از   5
  دالر 42/338هر فروند   تن 5500تا  4501از   6
  دالر 48/398هر فروند   تن 6500تا  5501از   7
  دالر 17/478هر فروند   تن 7500تا  6501از   8
  دالر 44/517هر فروند   تن 8500تا  7501از   9

  دالر 87/557هر فروند   تن به باال 8501از   10
  

  توضیح :
  بهاي مقدار سموم مورد مصرف با توجه به ارزش زمانی محاسبه و به هزینه فوق اضافه خواهد شد. -
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  هاي مخابراتی تعرفه هزینه

  28جدول شماره 
 LL (LAND LINE CHARGES)الف) 

  از ایران به
 (Gold Franc)به گلد فرانک   ها هزینه

  تلکس در دقیقه  تلفن در دقیقه  هر کلمه با تلگراف

  جمهوري اسالمی ایران

  منطقه ایستگاه ساحلی -

  سایر موارد -

 

00/0  

20/0  

 

00/0 

00/1  

 

00/0 

60/0  

  اروپا

  ترکیه -

  سایر کشورها -

 

1.30  

1.50  

 

6.00  

6.30  

 

3.70  

4.40  

  آفریقا

  تونس الجزایر، مصر، مراکش، -

  سایر کشورها -

 

1.50 

1.60 

 

4.50 

8.60 

 

4.40 

5.80 

  آسیا

  پاکستان -
0.30 2.80 1.58 

 2.90 2.90 0.35  عراق، بحرین، کویت، عمان، قطر -

امارات متحده عربی، بنگالدش، قبرس، یمن، عربستان  -

  سعودي، سوریه، لبنان
0.37 4.00 4.40 

چـین، مالـدیو،   کنگ، اندونزي، کره، مالزي،  ژاپن، هنگ -

  النکا، تایلند، فیلیپین، تایوان سنگاپور، سري
0.40 7.50 5.90 

 5.90 10.00 1.30  استرالیا و اقیانوسیه -

 4.40 5.00 1.00  آمریکا -
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  29جدول شماره 
 CC (COAST STATION CHARGES)ب) 

  
 (Gold Franc)ها به گلد فرانک  هزینه

هر کلمه با 
  تلگراف

  تلکس در دقیقه  تلفن در دقیقه

   1.00  ها تلگرام

  دقيقه) ٣تماسهاي تلفني (حداقل 
  V.H.Fموج : 
         M.F.  
         H.F.  

  
2.00 
2.34 
2.34 

 

 3.00    دقيقه) ٣تماسهاي راديوتلكس (حداقل 

  

  : تعرفه هزینه هاي مخابراتی توضیحات

  هزینه رادیویی مورد محاسبه کشتی به ساحل :

   CC(COAST (STATION CHARGESالف) 

چنانچه کشتی درخواست ارتباط رادیو تلفنی و یا ارسال رادیو تلگرام و رادیو تلکس را براي حـوزه عملیـات بنـدر و    

  گردد. منظور می CCشهري که ایستگاه رادیویی در آن واقع است را بنماید مبناي محاسبه فقط مبلغ 

  LL (LAND LINE CHARGES)ب) 

ت ارتباط رادیو تلفنی و یا ارسال رادیو تلگرام و رادیو تلکس را براي سایر نقاط ایـران و یـا   چنانچه کشتی درخواس

  خواهد بود. LLو  CCخارج از کشور را از ایستگاه ساحلی بنماید مبناي محاسبه مجموع 

  : 1تبصره 

 HARBOUR  ،QUARANTINE  ،PORT CONTROL  ،PORTکلیه پیامهـاي کشـتی بـه آدرسـهاي     

HEALTH  ،MASTER  تلگرام و یا رادیو تلکس مجاز خواهد بود. –از طریق وي اچ اف  

هزینه رادیویی از ساحل به کشتی براي کلیه ارتباطات تلفنی، ارسال تلگراف و یا رادیو تلکس از سـاحل بـه کشـتی    

  خواهد بود. LAND LINE (CHARGE) LLمبناي محاسبه فقط مبلغ 
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  : 2تبصره 
هاي ساحلی کشور کلیه ارتباطات رادیویی (کشـتی بـه    هاي ایرانی از ایستگاه کشتیبه منظور ترغیب استفاده  -1

 % تخفیف محاسبه خواهد شد.50ساحل و ساحل به کشتی) اعم از رادیو تلفن، تلگرام و رادیو تلکس با 

ه توضیح اینکه درصورت درخواست تماس کشتی ایرانی از طریق ایستگاه ساحلی به خارج از کشور مبنـاي محاسـب  

 گردد. % تخفیف نمی50طبق تعرفه خواهد بود و شامل 

روز،  5بهمن)، روز اول فروردین و اعیاد قربان، غـدیر و فطـر، مجموعـاً     22در روز پیروزي انقالب اسالمی ( -2

 هاي ایرانی رایگان خواهد بود. تلفنی براي کشتی HFارائه خدمات رادیویی در باند 

از طریق برقراري تماس بین کشتی پزشک طرف قرارداد سـازمان در   ها، ارائه خدمات پزشکی به کلیه کشتی -3

 باشد. ساحل، رایگان می

ها مخابرات دریایی بنادر ایـران بـراي    هاي خارجی جهت تماس با ایستگاه به منظور تشویق و ترغیب کشتی -4

ـ    25صـبح روز بعـد و در روز    4الـی   22کلیه سرویسهاي رادیو تلفنـی بـین سـاعت       یـا   LLه دسـامبر فقـط هزین

LAND LINE CHARGE گردد. محاسبه می 

 -3تبصره 

 دقیقه با احتساب یک دقیقه حق اپراتور خواهد بود. 3رادیو تلفنی : حداقل مدت مورد محاسبه  -1

 دقیقه با احتساب یک دقیقه حق اپراتور خواهد بود. 3رادیو تلکس : حداقل مدت محاسبه  -2

 شود. فوري بودن دو برابر محاسبه میکلمه در صورت  7حداقل محاسبه تلگرام عادي  -3

 کلمه خواهد بود.22شود  دریافت می SLTحداقل محاسبه تلگرافی که بصورت  -4

 باشد. می GOLD FRANCکلیه ارقام مندرج در جداول مربوطه به  -5

نرخ مورد عمل جهت محاسبه برابري دالر با ریال در هر ماه همواره براساس نرخ اعالم شده رسمی از طـرف   -6

 رکزي در آخرین روز ماه قبل خواهد بود.بانک م

ج) ارائه خدمات ایمنی کشتیرانی (ناوتکس) شامل پخش پیامهاي هواشناسی، اخطارهاي دریانوردي، پیامهاي اولیه 

  باشد. اضطرار، جابجایی عالئم کمک ناوبري بصورت رایگان می
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  30جدول شماره 
  براي هر یک ساعتآوري و پاکسازي مواد نفتی  هاي جمع تعرفه هزینه

 براي هر یک ساعت

هاي  کشتی تعداد تجهیزات مورد نیاز ردیف
 ایرانی

هاي  کشتی
 خارجی

  دالر 1.575  فروند 1  کش یدك  1
  دالر 252  فروند 1  قایق  2
  دالر31.5  فروند 1  تن بدون موتور 500بارج   3
  دالر 378  ریال 633.600  متر 20به ازاء هر   هاي نفتی بوم مهار لکه  4

متر مکعب در  20تا ظرفیت   اسکیمر  5
  دالر 315  ریال 528.000  ساعت

متر مکعب در  50تا  21از   اسکیمر  6
  دالر 504  ریال 844.800  ساعت

  دالر 63  ریال 105.600  به ازاء هر لیتر  کننده مواد شیمیایی پاك  7

 Separatorاستفاده از   8
به ازاء هر متر مکعب مواد 

  دالر 63  ریال 105.600  آوري شده جمع

بدون احتساب مواد شیمیایی   دستگاه شوینده تأسیسات بندري  9
  دالر 189  ریال 316.800  کننده پاك

  دالر 63  ریال 105.600  هر نفر در ساعت  دستمزد تکنیسین و کارگر موردي  10

  دالر 189  ریال 448.800  هر نفر در ساعت  دستمزد مشاوره کارشناس  11
  

  )8/12/72مورخ  2/98/236(مصوب شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی به شماره 

  
  شود. % به نرخ تجهیزات اضافه می30مایلی دریایی باشد  17درصورتیکه محل وقوع آلودگی در فاصله بیش از  -1 تبصره

واحدهاي شناوري کـه در  جدول فوق به منظور سختی کار و نظافت  3و  2و  1هاي ردیف  % به تعرفه30 -2تبصره 

  نمایند افزوده خواهد شد. عملیات پاکسازي آلودگی آب دریا شرکت می
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  *الثبت کشتی و یا شناور تعرفه حق

  باشد : الثبت و سایر حقوقی که براي ثبت اسناد مدارك کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر می حق -13ماده 

  31جدول شماره 
  الثبت الف) تعرفه حق

  الثبت به ریال هزینه حق  ظرفیت غیرخالص ثبت شده کشتی یا شناور  ردیف
  000.000,3هر فروند   تن 500کمتر از   1

  000.000,4هر فروند   تن 1000تا  501از   2

  000.000,5هر فروند   تن 1500تا  1001از   3

  000.000,7هر فروند   تن 2000تا  1501از   4

  000.000,9هر فروند   تن 2500تا  2001از   5

  000.000,11هر فروند   تن 3000تا  2501از   6

  000.000,13هر فروند   تن 4000تا  3001از   7

  000.000,15هر فروند   تن 5000تا  4001از   8

  000.000,17هر فروند   تن 6000تا  5001از   9

  000.000,19هر فروند   تن 7000تا  6001از   10

  000.000,21هر فروند   تن 8000تا  7001از   11

  000.000,23هر فروند   تن 9000تا  8001از   12

  000.000,25هر فروند   تن 10000تا  9001از   13

  000.000,30هر فروند   تن به باال 10001از   14

  
  باشد. الثبت مندرج در بند الف فوق می درصد حق 50ها به مأخذ  ب) حق تجدید ثبت کشتی

ریال براي هر تغییر در مشخصات یا خصوصـیات کشـتی یـا     500000ها مبلغ  ج) هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه

  باشد. اجزاء آن می

  الثبت همان کشتی است. درصد حق 30د) هزینه صدور المثنی گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ 
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و تصویب  کمیسیون مشترك مجلس 29/6/1343(مواد مستخرج از قانون دریایی ایران مصوب  *

  )15/6/1390به تاریخ هـ  47113/ت120785نامه شماره 

  32جدول شماره 
  الثبت معامالت کشتی و یا شناور حق

  

  الثبت کلیه معامالت مربوط به کشتی و یا شناور (اعم از رهن و غیره) حق 49ماده 
  هزینه ثبت  ظرفیت خالص ثبت شده  ردیف

  ریال 300.000  تن 500کمتر از   1

  ریال 500.000  تن 1000تا  501از   2

  ریال000.000,1  تن 5000تا  1001از   3

  ریال500.000,1  تن 10000تا  5001از   4

  ریال500.000,2  تن به باال 10001از   5

  

Note Of Pro/test  
  

  33جدول شماره
  هاي با پرچم ایران کشتی

  
  مبلغ قابل پرداخت  ردیف  ردیف

  ریال 39.600  تن ظرفیت غیرخالص 10000تا   1

  ریال 66.000  غیرخالصتن ظرفیت  10000بیش از   2

  

  34جدول شماره
  هاي با پرچم خارجی کشتی

  مبلغ قابل پرداخت  ردیف  ردیف
  دالر 378  تن ظرفیت غیرخالص 10000تا   1

  دالر 630  تن ظرفیت غیرخالص 10000بیش از   2
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  35جدول شماره 
  هاي با پرچم خارجی جدول محاسبه هزینه ارائه خدمات بازرسی مجدد از کشتی

  
  هزینه ارائه خدمات بازرسی مجدد در ساعات اداري  شناورظرفیت 

  دالر GT 500  8,100ظرفیت ناخالص کمتر از 

  دالر GT 1000  2,151تا  GT 500ظرفیت ناخالص از 

  دالر GT 3000  252تا  GT 1000ظرفیت ناخالص از 

  دالر GT 40000  504تا  GT 3000ظرفیت ناخالص از 

  دالر GT 40000  756ظرفیت ناخالص باالتر از 

  هاي جدول فوق اضافه خواهد شد. دالر به هزینه 50در صورت انجام بازرسی در ساعات غیراداري و ایام تعطیل مبلغ 

  

  هیأت عامل) 15/8/1385مورخ  1470(مصوبه اجالس شماره 
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  36جدول شماره 
  پردازش مواد زائد از کشتی هاتعرفه دریافت و 

  روش محاسبه کارمزد  شماره ضمیمه 
  
  
  
  
  
  

  ضمیمه 
(پیشگیري از آلودگی ناشی از زائدات 

  نفتی کشتیها)

کنوانسیون مارپل با توجه به حساس بودن منطقه خلیج فارس و دریای عمان و بسته بودن دریای خـزر بایـد    Iهزینه دریافت مواد زائد نفتی مربوط به ضمیمه 
  های بندری اخذ شود:بطور الزامی از کلیه کشتیهای تجاری،تانکر نفتی، تانکر حمل مواد شیمیایی و ... در قالب صورتحساب هزینه

   دالر ٦/١٢شناورچوبی و فایبرگالس                                                  -١
  دالر ٢/٢٥                   GT ٨٠٠شناورهای فلزی با ظرفیت ناخالص تا  -٢
  متر مکعب١دالر تا سقف  ٦٥                 GT ٥٠٠٠تا  ٨٠١کشتیهای با ظرفیت ناخالص  -٣
  متر مکعب ٥دالر تا سقف  ٦٣٠              GT ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠١ت ناخالصکشتیهای با ظرفی -٤
  متر مکعب ٥دالر تا سقف  ٩٤٥            GT ٣٠٠٠٠تا  ١٠٠٠١کشتیهای با ظرفیت ناخالص -٥
  متر مکعب ٥دالر تا سقف  ٢٦٠/١ به باال                  GT  ٣٠٠٠١کشتیهای با ظرفیت ناخالص -٦

  اضافه خواهد شد. ٦الی  ٣دالر به مبالغ مندرج از ردیفهای  ٢٠رمکعب اضافه تخلیه : برای هر مت١تبصره 
های مندرج نمایند، در هر ماه تقویمی از اولین تاریخ ورود فقط یکبار هزینهکه منحصراً بین بنادر خلیج فارس و دریای عمان تردد میکشتیهایی :2تبصره 

  گردد.اخذ می ١نمایند. در سایر موارد هزینه مندرج در تبصره ایرانی پرداخت می فوق را به اولین بندر ٦تا  ١در ردیف های 
 ٦تا  ١نمایند، در هر شش ماه تقویمی فقط یکبار هزینه مندرج در بندهای کشیتهای الینر(تانکر و کانتینری) که به طور منظم به بنادر ایران تردد می :3تبصره 

  اخذ میگردد. ١نمایند. در سایر موارد هزینه های مندرج در تبصره را به اولین بندر ایرانی پرداخت می
  باشد.می ١% تحفیف در هزینه مندرج در تبصره ١٠٠% نفت قابل استحصال باشد، مشمول ٧٠% تا ٥٠که دارای  (SLOP)بازمانده بار دریافت :4تبصره 

% نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی ٧٠که دارای بیش از  SLOP)مترمکعب از بازمانده بار ( ٢٠دریافت مقادیر بیشتر از  :5تبصره 
  انجام 

  پذیرد.می
  پذیرد.دریافت روغن روانکار استفاده شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی انجام می :6تبصره 

   IIضمیمه
(پیشگیري از آلودگی ناشی از مواد 

  مایع سمی بصورت فله)
  

  کنوانسیون مارپل براساس تعرفه ذیل اخذ خواهد شد: IIهزینه دریافت زائدات مایع مربوط به ضمیمه 
  گردد)مترمکعب محاسبه می ٥دالر بر مترمکعب (حداقل هزینه برای   ٢٥٢                            GT ١٠٠٠٠کشتی های با ظرفیت ناخالص تا  -١
  گردد)مترمکعب محاسبه می ٥دالر بر مترمکعب (حداقل هزینه برای  ٣٧٨     GT ٣٠٠٠٠تا   GT ١٠٠٠١کشتی های با ظرفیت ناخالص تا  -٢
 گردد)مترمکعب محاسبه می ٥دالر بر مترمکعب (حداقل هزینه برای  ٦٣٠به باال                     GT ٣٠٠٠١کشتی های با ظرفیت ناخالص تا  -٣

  گردد.دالر به مبالغ فوق اضافه می ٥/٣١برای هر مترمربع اضافه تخلیه مبلغ  توضیح :
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  عرفه دریافت و پردازش مواد زائد از کشتی هات

  
  روش محاسبه کارمزد  شماره ضمیمه 

 IVضمیمه 

(پیشگیري از آلودگی ناشی از فاضالب 
  کشتیها)

کنوانسیون مارپل در صورت درخواست تحویل این مواد از سوی کشتی یـا نماینـده آن بـه بنـدر براسـاس       IVهزینه دریافت زائدات مایع مربوط به ضمیمه 
  تعرفه ذیل اخذ خواهد شد:

  شناورهای چوبی و فایبرگالس، بدون دریافت هزینه                                                                   -١
-مترمکعب یکبار پس از اولین درخواست تحویل فاضالب در هر سفر برای شـناور محاسـبه مـی    ٥حداقل برای دالر به ازاء هرمترمکعب ،  ٥/٣١سایر شناورها  -٢

  گردد.دالر اخذ می ٧٥/١٥گردد. به ازاء هر مترمکعب اضافه تخلیه فاضالب در نوبت اول یا نوبت های بعدی در همان سفر مبلغ 

  
  
  
   Vضمیمه

(پیشگیري از آلودگی ناشی از زباله 
  کشتیها)

  

ازکلیـه   بطـور الزامـی  کنوانسیون مارپل با توجه به حساس بودن منطقه خلیج فارس و بسته بودن دریای خزر باید  Vهزینه دریافت زباله  مربوط به ضمیمه 
و برای کشتیهای ١٣٨٧نادر در سال کتابچه  تعرفه های مترتب بر کشتی و کاال در ب ٣و ٢و  ١های بندری براساس جداول شماره کشتیها در قالب صورتحساب هزینه

  شود:مسافری بطریق زیر اخذ 
  
  بایست براساس فرمول ذیل هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند:کشتیهای مسافربری با سفرهای بین المللی می -

(GTÍ2/1Cent)+[(No of max passenger allowed +No of min safe maning) Í52/5 Cent)]  
  % تعرفه کشتیهای مسافربری با سفرهای بین المللی را باید پرداخت نمایند.٢٥باشند ، مسافربری که مشغول سفرهای داخلی میکشتیهای  -
ـ  IMDGکنوانسیون مارپل با توجه به طبقه بندی مواد در کدهای IIIهزینه دریافت ضایعات بار خشک مربوط به ضمیمه  - ش (شامل مواد بسیار مضر، مواد مضر، مواد آت

  گردد.زا و خورنده) براساس توافق بین بندر و کشتی تعیین می
 گردد.محاسبه میهزینه دریافت مواد زائد خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه شناور (حمل و نقل ) به تعرفه های فوق الذکر  ⋅

 % جهت تفکیک زباله ها اضافه خواهد شد.١٠ه هزینه های فوق مبلغ کنوانسیون مارپل بVدر صورت عدم تفکیک زباله براساس ضمیمه  ⋅

ساعت قبل یا به دلیل تقاضای کشتی بـرای تحویـل    ٢٤در صورت انجام عملیات دریافت مواد زائد در غیر ساعات اداری(به دلیل عدم ارسال درخواست تحویل مواد زائد حداقل از  ⋅

  هزینه های فوق افزوده می شود.% به ١٠مواد زائد خارج از وقت اداری)، مبلغ 

 
   17/5/87مورخ  1551توضیح : مصوبه اجالس شماره  *


