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 :تعرفه های مترتب بر کشتی   -الف

 های تجاری غیر نفتی در بنادر جنوبیکشتی 1-1

 

  واحد میزان تعرفه کشتی های تجاری غیر نفتی عنوان

 سنت 96/1 (GTحق ورود به دهانه بندر )به ازای هر 

 سنت 96/1 (GTحق ورود به بندر )به ازای هر 

 سنت 19/3 در اسکله )به ازای هر تن کاال( -حق تخلیه و بارگیری

 سنت 61/1 در لنگرگاه )به ازای هر تن کاال( -حق تخلیه و بارگیری

 سنت 83/3 (GTعوارض فانوس دریایی )به ازای هر 

  توضیحات 1بند  هزینه توقف کنار اسکله

شناورهایی که از مبادی بنادر خارجی به مدیریت و راهبری گروه پاس کشتی )کلیه 

 ( GTبنادر ایرانی تردد می نمایند( )به ازای سنت بر

 سنت 3

 دالر GT 1 211برای شناورهای تا -ساعت 24هزینه جمع آوری زباله در هر 

 دالر GT 2 511تا  211از -ساعت 24هزینه جمع آوری زباله در هر 

 دالر GT 4 1111تا  511 -ساعت 24هزینه جمع آوری زباله در هر 

 دالر GT 11 5111تا  1111از  -ساعت 24هزینه جمع آوری زباله در هر 

 دالر GT 41 15111تا   5111ساعت از  24هزینه جمع آوری زباله  در هر 

 دالر 111 به باال GT 15111ساعت از  24هزینه جمع آوری زباله در هر 

 سنت 16/19 (GTهزینه راهنمایی در یك رفت و برگشت )به ازی هر 

 سنت 9/19 (GTهزینه الیروبی )به ازی هر 

 سنت 34/38 (GTهزینه یدك کشی )به ازی هر 

 %11 افزایش هزینه راهنمایی در ساعت های غیر اداری به میزان

 %21 جمعه به میزانافزایش هزینه راهنمایی در هنگام شب، روزهای تعطیل، پنج شنبه و 
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 توضیحات جدول شماره یک

هزینه توقف کنار اسکله بر مبنای نرم تخلیه یا بارگیری مربوط به کشتی با توجه به نوع محموله آن طبقه بندی 

 .می شود

در GT براساس نرم نرم نوع کشتی ردیف

 ساعت

در  GT مازاد بر نرم

 ساعت

رو-کانتینری / رو 1  28/1 (C/GT) (C/GT) 167/1 یك روز 

مسافر و صیادی -جنرال کارگو، مسافری، بار  ۲  73/1 (C/GT) (C/GT) 133/1 سه روز 

 73/1 (C/GT) (C/GT) 12/1 پنج روز کشتی های فله بر ۳

1511شناورهای زیر  ۴  GT شناورهای تحقیقاتی، و 

 خدماتی و یدك کشی

 11/1 (C/GT) (C/GT) 128/1 یك روز

 

 بنادر جنوبیهای تانکر در کشتی -2

 

 در بنادر جنوبی  های بندری بر تانکرهای نفتی و غیرنفتی مایع )ایرانی و خارجی( تعرفه حقوق، عوارض و هزینه

 واحد میزان تعرفه  عنوان ردیف

 سنت 6 (GT به ازای هر)  حق ورود به دهانه بندر 1

 سنت 11  (GT به ازای هر) حق ورود به بندر ۲

 سنت 24 در اسکله -حق تخلیه و بارگیری ۳

 سنت 12 لنگرگاهدر -حق تخلیه و بارگیری ۴

 سنت 4 (GT به ازای هر) عوارض فانوس دریایی 5

 سنت  41 (GT به ازای هر)هزینه راهنمایی در یك رفت و برگشت واحد شناور  6

 سنت  41 (GT به ازای هر)هزینه الیروبی  

 سنت در ساعت  45/1 (GT به ازای هر)هزینه توقف در کنار اسکله  

مدیریت و راهبری گروه پاس کشتی )کلیه شناورهایی که از مبادی بنادر خارجی به  6

 بنادر ایرانی تردد می نمایند(

 سنت ۳

 دالر GT 1 211شناورهای تا -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  1۲

 دالر GT 2 511تا  211شناورهای از -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  1۳

 دالر GT 4 1111تا  511شناورهای از -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  1۴

 دالر GT 11 5111تا  1111شناورهای از -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  15

 دالر GT 41 15111تا  5111شناورهای از -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  16

 دالر 111 به باال GT 15111شناورهای از -ساعت 24هزینه جمع آور زباله هر  11

 دالر GT 311 1511تا  شناور هزینه یدك کشی 11



 دالر GT 811 5111تا  1511از  شناور هزینه یدك کشی 11

 دالر GT 1511 11111تا  5111از شناور هزینه یدك کشی  ۲2

 دالر GT 2211 15111تا  11111از شناور هزینه یدك کشی  ۲1

 دالر GT 2911 21111تا  15111از شناور هزینه یدك کشی  ۲۲

 دالر GT 3611 25111تا  21111از شناور هزینه یدك کشی  ۲۳

 دالر 4511 به باال GT 25111از  شناور هزینه یدك کشی ۲۴

 % 11 اداری به میزان افزایش هزینه راهنمایی در ساعت های غیر ۲5

 % 21 افزایش هزینه راهنمایی در هنگام شب، روزهای تعطیل، پنج شنبه و جمع به میزان ۲6

 

 

 تعرفه دیماند از انبارهای فعال کشتی -3
 

 صبح روز بعد و روزهای تعطیل 7الی  51از ساعت  51الی  51از ساعت  شرح

 دالر برای هر ساعت هر انبار فعال 12 انبار فعالبرای هر ساعت دالر  5 کشتی های ایرانی و خارجی

 هزینه دیماند کشتی در صورت حساب شناور درج و از حساب شناور و یا از نمایندگی کشتیرانی اخذ می شود.  -الف

در اسکله های فولد خوزستان، اسکله فوالد شهید رجایی، اسکله پتروشیمی بندر امام )ره(، اسکله خارک، اسکله  -ب

 عسلویه، اسکله کاوه، اسکله نکاء، اسکله قشم و اسکله های اختصاصی دیماند کشتی توسط سازمان وصول نمی شود. 

 شود مانند بندر باهنر، یک انبار مالک عمل می باشد. برای موتور لنج ها در اسکله هایی که دیماند اخذ می  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوق، عوارض و تعرفه های مترتب بر کاال  -ب

  تعرفه باربری کاالی غیرکانتینری در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری  -5

 

 تعرفه باربری کاالی غیرکانتینری در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری

 عنوان
وارداتی ، مرجوعی از واردات، کابوتاژی در بندر مقصد و 

 تن(ریال/) ترانزیت داخلی

 115،281 سنگ گچ، شن و ماسه و سنگ آهن(فله خشك ) 

 85،991 (مواد غیر معدنی و غیر شیمیاییفله خشك )

 214،411 (انواع سنگ آهن، بالی کلی، خاك کائولین، خرده سنگ و پودر کلینکرفله خشك )

 212،231 (سیمان فله، ذغال سنگ، بریکت، سنگ منگنز، پودر پتاسیم و غیرهفله خشك )

 169،211 متفرقه -تن  21کاالهای سبك هرنگله کمتر از 

 158،131 /فلزاتآهن آالت -تن 21کاالهای سبك هرنگله کمتر از 

 145،731 کیسه ای یا پالت -تن 21کاالهای سبك هرنگله کمتر از 

 166431 تن 31الی  21سنگین از نیمه کاالهای 

 619451 تن 41الی  31سنگین از نیمه کاالهای 

 1،258،411 تن 61الی  41سنگین از نیمه کاالهای 

 1،839،271 تن 111الی  61کاالهای سنگین از 

 2،183،561 تن 121الی  111کاالهای سنگین از 

 2،462،771 121کاالهای سنگین بیش از 

 1144129 (سبك هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 1712291 (نیمه سنگین هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 3،618،851 (سنگین هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 21،411 فله مایع غیر نفتی

 195،461 فله مایع نفتی غیر خطرناك

 21،431 احشام)هر راس(

 125،421 کاالی سردخانه ای و منجمد

 297،911 غراضه و مستعمل ، موادکاالی اوراقی



 544،981 کاالهای حجیم و ترافیکی

 392،181 کاالی خطرناك

 

 خنکاری کاالهای غیر کانتینری -2

 
 در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری تعرفه هزینه خنکاری کاالهای غیر کانتینری

 عنوان
 وارداتی ، مرجوعی از واردات ، کابوتاژی و ترانزیت داخلی

 / تن( )ریال

 63111 (سنگ گچ، شن و ماسه و سنگ آهكفله خشك )

 84111 (مواد غیرمعدنی و غیرشیمیاییفله خشك )

 115111 (سنگ آهن، بال کلی، خاك کائولین، خرده سنگ و پودر کلینکرفله خشك )

 145111 (زغال سنگ، بریکت سنگ منگنز، پودر پتاسیم و غیرهفله خشك )

 86111 متفرقه

 72111 آهن آالت

 124,211 کیسه ای یا پالت

 581،111 (سبك هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 1,144,211 (نیمه سنگین هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 1,725,111 (سنگین هر دستگاه)وسایل نقلیه 

 13,511 (غیر نفتی)فله مایع 

 94,211 (نفتی غیر خطرناك)فله مایع 

 14,511 احشام هر راس

 171611 و منجمد کاالی سردخانه ای

 171,611 کاالی اوراقی و مواد قراضه

 285,911 کاالی خطرناك

 

 

 



 انبارداری کاالهای غیر کانتینری -3
 

در بنادر عادی،  تعرفه انبارداری کاالهای غیرکانتینری )وارداتی، مرجوعی از واردات، کابوتاژی و ترانزیت داخلی(

 (مناطق آزاد و ویژه بندری

 نوانع

مدت 

انبار 

داری از 

روز اول 

تا روز 

 پنجم

مدت 

انبار 

داری از 

روز اول 

تا روز 

 دهم

مدت انبار 

داری از 

روز اول تا 

روز 

 بیستم

مدت انبار 

داری از روز 

اول تا روز 

 سیم

مدت انبار 

داری از روز 

اول تا روز 

 چهلم

مدت انبار 

داری از روز 

اول تا روز 

 پنجاهم

مدت انبار 

داری از روز 

د از اول تا بع

 پنجاه روز

 واحد

متفرقه، کیسه ای و پالت )هر تن در 

 روز(

 ریال 13،721 9،811 7،111 5،111 3،511 2،511 1

 ریال 11،491 7،491 5،351 3،821 2،751 1،951 1 آهن آالت )هر تن در روز(

 ریال 4871 4871 4871 4871 3411 2411 1 غیرمعدنی -فله خشک 

 ریال 4،481 4،171 3،711 3،361 2،381 1،651 1 مواد معدنی -فله خشک 

  5،211 4،511 4،111 3،511 2،911 2،211 1 غالت و شکر –فله خشک 

  4،311 3،911 3،511 3،211 2،411 1،811 1 خوراکی-فله مایع 

الستیک )بندل، بسته یا هر تن در 

 روز(

 ریال 27،951 21،121 13،635 9،621 6،481 4،511 1

هر نوع بسته بندی کارتنی و 

صندوق هر بسته در روز )وزن هر 

 کیلو گرم( 52بسته تا 

 ریال 3،771 3،511 2،125 1،431 961 551 1

هر نوع بسته بندی کارتنی و 

صندوق هر بسته در روز )وزن هر 

 کیلو گرم( 12تا  52بسته بیشتر از 

 ریال 11،181 8،961 5،941 4،161 2،641 1،651 1

هر نوع بسته بندی کارتنی و 

صندوق هر بسته در روز )وزن هر 

 کیلو گرم( 12بسته بیشتر از 

 ریال 19،761 15،681 11،261 7،151 4،561 2،861 1

 ریال 1،117،111 797861 569911 417111 32311 218811 وسایل نقلیه سبک هر دستگاه

وسایل نقلیه نیمه سنگین هر 

 دستگاه

 ریال 2،211،611 1،579،111 1،141،761 814،831 627،911 411،711

 ریال 2،919،981 2،178،561 1،484،681 1،161،491 825،111 551،111 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه

 



 عوارض و هزینه های بندری بر کاال و کانتینر )اهم از پر و خالی( -4
 

 خالی(عوارض و هزینه های بندری بر کاال و کانتینر )اهم از پر و 

 در مقصدکابوتاژی  و وارداتی ، مرجوعی از واردات  نوع کاال نوع تعرفه

 265 کاال 

 2،411 کانتینر پر عوارض بندری بر کاال

 531 کانتینر خالی 

 3،451 کاال 

 34،321 کانتینر پر هزینه تخلیه/بارگیری در روی اسکله

 8،611 کانتینر خالی 

 161 کاال 

 1611 کانتینر پر عوارض بهداشت بندری

 411 کانتینر خالی 
 

 تعرفه دیماند از کاال و کانتینر )اعم از پر و خالی( در کلیه بنادر -1

 

 TEU  به ازای هر  کانتینر پر TEU به ازای هر  به ازای هر تن کاال شرح

 کانتینر خالی

واردات، مرجوعی از واردات، کابوتاژ در مقصد و 

 ترانزیت داخلی
1۲11 1۲111 ۳111 

 

 کاالهای کانتینر -ج

5- THC   کلیه بنادر(کانتینر( 

 

 به جزء چابهار در بنادر جنوبی کشور (THC) نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر

 واحد خروجی-کانتینرخالی ورودی واردات، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی عنوان

 دالر 11 111 فوت ۲2 -سایز کانتینر 

 دالر 1۳۳ ۲66 فوت ۴2 -سایز کانتینر 

 

2- THC   چابهار )بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری( بنادر کانتینر 
 

 چابهار )بندر شهید بهشتی و شهید رجایی( در بنادر (THC) نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر

 واحد خروجی-کانتینرخالی ورودی و اعاده/انتقالواردات، مرجوعی از واردات  عنوان

 دالر 65 1۲۳ فوت ۲2 -سایز کانتینر 

 دالر 11 116 فوت ۴2 -سایز کانتینر 



 تعرفه انبارداری کانتینر در مناطق عادی، آزاد و ویژه اقتصادی - 3

 

 ارقام به دستگاه/روز/ریال                                                                                                     

 فوت 42 فوت 22 عنوان

 خالی پر  خالی پر 

 معاف معاف معاف معاف 5 - 1از روز 

 11112 1115۴2 ۴۴1۳2 11112  12 - 1از روز 

 111522 116115 51۴۴2 115115  ۲2 - 1از روز 

 152252 ۲11515 11562 16۲۲12  ۳2 - 1از روز 

 15۲۴52 ۳۴1512 1۲1162 ۲221۲2  62 - 1از روز 

 ۲۲۳۲11 ۴115۳2 151112 ۲6۴۲62  12 - 1از روز 

 ۲66۴62 5۴6۲۴2 115212 ۳12112 روز 12از روز اول تا بعد از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدمات جانبی کانتینر در کلیه بنادر کشور -4

 خدمات جانبی کانتینر در کلیه بنادر کشور

 واحد مبلغ شرح

دقیقه تأخیر به ازای هر ساعت معطلی برای  ۳2معطلی جرثقیل: پس از  تعرفه خدمات جانبی کانتینری

 کرین یا جرثقیل )کسر ساعت، یک ساعت کامل محاسبه خواهد شد( هر گنتری

 دالر 336

برچسب :چسباندن برچسب بر روی کانتینر پر یا برداشتن برچسب از روی کانتینر خالی )پس از حصول 

 اطمینان از باقی نماندن آثار کاالی خطرناک در کانتینر(

 ریال 131،111

 ریال 151،111 به ازای هر دیواره Flat Rock خواباندن دیواره کانتینرهای

 ریال Open Top 313،111 فوت ۲2نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 

 ریال Open Top 476،811 فوت ۴2نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 

 ریال 261،111 تغییر وضعیت در رویه گمرکی هر دستگاه کانتینر

 ریال 493،111 جهت بارگیری به کشتی CY هزینه تغییر بندر مقصد کانتینر تحویل شده به

هزینه کانتینری که به منظور بارگیری به کشتی روی کفی قرار گرفته لیکن به درخواست نمایندگی 

 بازگردانده شود CY کشتیرانی به کشتی بارگیری نشده و به

 دالر 42

 ریال 21،111 مانیفست به ازای هر دستگاه کانتینرهزینه صدور 

هزینه صدور اینترچنچ برای کانتینرهایی که مالکیت یا نمایندگی آنها بین خطوط و شرکتهای نمایندگی 

 کشتیرانی تغییر می یابد

 ریال 493،111

 ریال 343،111 هزینه صدور مجدد شناسنامه هر دستگاه کانتینر

ها برحسب درخواست نمایندگی خط کشتیرانی یا صاحب کاال به ازای هر  دادههزینه اصالح و الحاق 

 (FCL/ FCL) دستگاه کانتینر

 ریال 149،111

ها برحسب درخواست نمایندگی خط کشتیرانی یا صاحب کاال به ازای هر  هزینه اصالح و الحاق داده

 به ازای هر بارنامه( LCL/LCL ) دستگاه کانتینر

149،111  

 ریال 29،811 بصورت دستی (Loading List) ورود اطالعات لیست بارگیری به کشتیهزینه 

 ریال 14،111 به ازاء هر دستگاه کانتینر (Bay Plan) هزینه تهیه و صدور نقشه نهایی بارچینی

 دالر 14 هزینه اصالح و تغییر سمت قرارگیری کانتینر در کشتی زمانی که جهت درب کانتینر صحیح نباشد

 ریال 493،111 شود هزینه کانتینری که بدون اعالم نام بندر مقصد به بندر تحویل می

 ریال 325،111 و پلمپ )در عملیات فک یا حک( :استفاده از هر عدد پلمپکانتینر هزینه باز و بستن درب 

 دالر 453 کرین هر ساعت گنتری: اجاره زمانی تجهیزات

 دالر 2 به ازای هر دستگاه کانتینر:(THC عملیات غیر ازدر ) Lashing & Unlashing هزینه

 ریال 651،111 برای هر پالت LCL هزینه پالتیزه نمودن کاالی کانتینر

 دالر  5 هزینه کسر و اضافه تخلیه/بارگیری به شناور در سامانه کانتینری به ازای هر دستگاه کانتینر

 

 

 

 



 غیر کانتینری ها مربوط به کاالهایتخفیفات و معافیت -د
 

 تخفیفات و معافیت های مربوط به کاالهای صادرات، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات

 میزان تخفیف یا معافیت شرح ردیف

 % ۲5 خنکاری، باربری )به استثنای کاالهای حجیم و ترافیکی( و انبارداری 1

 % 122 عوارض بندری بر کاال 2

 % 122 عوارض بهداشت بندری 3

 % 52 هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله 4

 % 52 هزینه دیماند بر کاال 5

 % 55 هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری 6

معافیت انبارداری کاالهای صادراتی، مرجوعی از صادرات و صادرات  7

 مجدد )به استثنای وسایل نقلیه(

 روز 12

 

 مربوط به کاالهای ترانزیت خارجی )به کشور ثالث( تخفیفات و معافیت های -2

 

 میزان تخفیف یا معافیت شرح ردیف

 % 52 تن 15،222خنکاری، باربری )به استثنای کاالهای حجیم و ترافیکی( و انبارداری تا  1

 % 62 تن 122222تا  15222خنکاری، باربری )به استثنای کاالهای حجیم و ترافیکی( و انبارداری از  

 % 12 تن 122،222خنکاری، باربری )به استثنای کاالهای حجیم و ترافیکی( و انبارداری بیش از  

 % ۲5 خن کاری و باربری وسایل نقلیه 2

 % 122 عوارض بندری بر کاال 3

 % 122 عوارض بهداشت بندری 4

 % 122 هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله 5

 % 52 هزینه دیماند 6

خدمات عمومی و زیر بنایی مناطق ویژه )توسط هر یک از فرواردر ها در یک بندر و یک هزینه  7

 15،222سال عملکرد اعم از تخلیه و بارگیری( تا 

55 % 

هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی مناطق ویژه )توسط هر یک از فرواردر ها در یک بندر و یک  8

  122،222تا  15،221سال عملکرد اعم از تخلیه و بارگیری( از 

15 % 

هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی مناطق ویژه )توسط هر یک از فرواردر ها در یک بندر و یک  9

 122،222بارگیری( بیش از  سال عملکرد اعم از تخلیه و

122 % 

 روز 5 معافیت انبارداری کاالهای ترانزیت خارجی )به استثنای وسایل نقیله( 11

 

 



 ت و معافیت های مربوط به کاالهای ترانشیپ )داخلی و خارجی(تخفیفا -3

 

 میزان تخفیف شرح ردیف

 % 52 انبارداریخن کاری، بابری )به استثنای کاالهای حجیم و ترافیکی( و  1

 % 122 عوارض بندری بر کاال ۲

 % 122 عوارض بهداشت بندری ۳

 % 122 هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله ۴

 % 52 هزینه دیماند 5

 % 55 هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری 6

 روز 6 مدت معافیت انبارداری )به استثنای وسایل نقلیه( 1

 

 خفیفات و معافیت های مربوط به کاالهای کابوتاژ در بندر مبدأت -4

 

 میزان تخفیف شرح ردیف

 % 75 هزینه باربری  1

 %  111 عوارض بندری  2

 % 77 هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله 3

 % 92 عوارض بهداشت بندری 4

 % 51 هزینه دیماند 5

 % 111 مناطق ویژه اقتصادی بندریهزینه خدمات عمومی و زیربنایی  6

 روز 5 مدت معافیت انبارداری )به استثنای وسایل نقلیه( 7

 

 تخفیفات و معافیت های مربوط به کانتینر و کاالی کانیتنری  -ح

 تخفیفات مربوط به واردات و مرجوعی از واردات در چابهار   -5

 میزان تخفیف شرح ردیف

1 

 چابهارانبارداری کانتینری در بندر 

نسبت به عدم خروج کاال از بندر اقدام نمایند، از تاریخ  "چنانچه صاحبان کاال تعمداتبصره: 

صدور پروانه گمرکی برای کاالی مذکور، تخفیف انبارداری به کاالی مربوطه تعلق نخواهد 

 گرفت.

15 % 

  

 

 



 

 تخفیفات مربوط به صادرات، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات   -2

 

 میزان تخفیف شرح ردیف

1 
THC  کانتینرهایOpen-top  حاوی کاالی صادراتی فله معدنی اعم از حمل با کشتی

 کانتینری و یا کشتی غیر کانتینری
۴1 % 

۲ THC ۲5 انواع کانتینر در بنادر شامل چابهار % 

 % ۲5 انبارداری کانتینر در بنادر به جز چابهار ۳

 % 6۲ حاوی کاالی فله معدنی open-topانبارداری کانتینر  ۴

 % 12 انبارداری کانتینر در بندر چابهار 5

 % CFS ۲5تعرفه انبارداری کاال در انبار  6

 % 55 هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری 1

1 
حاوی  open-top( برای کانیتنر 11هزینه عملیات محوطه های اختصاصی )جدول 

 کاالی فله معدنی
۳2 % 

 % 52 هزینه دیماند 1

 % 52 هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله 12

 % 122 عوارض بندری و عوارض بهداشت 11

1۲ 

 مدت معافیت انبارداری:

پس از گذشت مدت معافیت هزینه انبارداری از روز اول تخلیه و تا آخرین  -1تبصره 

 افت می شود.روز توقف کاال محاسبه و دری

چنانچه کاالیی قبل از بارگیری به داخل کانتینر از معافیت انبارداری فوق  -۲تبصره 

روز معافیت  12استفاده نماید پس از بارگیری به داخل کانتینر، مدت مذکور از سقف 

 کسر می گردد.

 کانتینر خالی صادراتی محسوب نمی شود. -۳تبصره 

 روز 12

1۳ 

 CFSمدت معافیت انبارداری در انبار 

پس از گذشت مدت معافیت هزینه انبارداری از روز اول تخلیه و تا آخرین روز  –تبصره 

 توقف کاال محاسبه و دریافت می شود.

 روز 12

 

 

 

 

 

 



 

 تخفیفات و معافیت های مربوط به  کانتینرهای حاوی کاالی ترانزیتی خارجی و کانتینر خالی ترانزیتی  -3

 

میزان تخفیف یا  شرح ردیف

 معافیت

1 THC   )27 فوت 21کانتینرهای ترانزیت خارجی )شامل چابهار % 

2 THC  )39 فوت 41کانتینرهای ترانزیت خارجی )شامل چابهار % 

3 THC 51 کانتینرهای حمل شده با ریل % 

 % 51 هزینه عملیات محوطه های اختصاصی کانتینرهای حمل شده با ریل 4

انبارداری کانتینرها به هر یك از فرواردرها در یك بندر و یك سال عملکردی اعم از تخلیه و  5

 TEU 21،111بارگیری تا 

51 % 

انبارداری کانتینرها به هر یك از فرواردرها در یك بندر و یك سال عملکردی اعم از تخلیه و  6

 TEU 51،111تا  21،111بارگیری تا از 

55 % 

تینرها به هر یك از فرواردرها در یك بندر و یك سال عملکردی اعم از تخلیه و انبارداری کان 7

 TEU 51،111بارگیری بیش از 

65 % 

 % 87 انبارداری کانتینرها در بندر چابهار 8

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری توسط هر یك از فرواردرها  9

 TEU 21،111در یك بندر و یك سال عملکدری اعم از تخلیه و بارگیری تا 

55 % 

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری توسط هر یك از فرواردرها  11

 TEU 51،111تا  21،111ی اعم از تخلیه و بارگیری از در یك بندر و یك سال عملکدر

75 % 

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری توسط هر یك از فرواردرها  11

 TEU 51،111در یك بندر و یك سال عملکدری اعم از تخلیه و بارگیری بیش از 

111 % 

 % 51 هزینه دیماند 12

 % CFS 54تعرفه انبارداری کاال در انبار  13

 % 111 عوارض بندری، عوارض بهداشت و هزینه تخلیه / بارگیری در روی اسکله 14

مدت معافیت انبارداری پس از گذشت مدت معافیت، هزینه انبارداری از روز اول تخلیه تا  15

 آخرین روی توقف کاال محاسبه و دریافت می شود.

 روز 5

 CFSافیت انبارداری در انبار مدت مع 16

پس از گذشت مدت معافیت، هزینه انبارداری از روز اول تخلیه تا آخرین روز توقف کاال 

 محاسبه و دریافت می شود.

 روز 5

 

 

 

 



 

 ترانشیپ اعم از داخلی و خارجی  -4 

 

 میزان تخفیف یا معافیت شرح ردیف

1 THC  85 * فوت برای یك عمل )( 41فوت و  21کانتینرهای پر % 

2 THC  74 *فوت برای یك عمل )( 41فوت و  21کانتینرهای خالی % 

3 THC  72 * فوت برای یك عمل )( در بندر چابهار 41فوت و  21کانتینرهای پر % 

4 THC  46 *فوت برای یك عمل )( در بندر چابهار  41فوت و  21کانتینرهای پر % 

 % 51 انبارداری کانتینر بجز چابهار 5

 % 87 انبارداری کانتینر در بندر چابهار 6

 % CFS 54انبارداری کاال در  7

 % 55 تعرفه های خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری 8

 % 111 عوارض بندری، عوارض بهداشت و هزینه تخلیه /بارگیری در روی اسکله 9

 % 51 دیماند  11

 روز 21 معافیت تعرفه های انبارداری کانتینرهای ترانشیپی پر در بنادر امام خمینی )ره( و شهید رجایی 11

 روز 11 معافیت تعرفه های انبارداری کانتینرهای ترانشیپی پر در بنادر امام خمینی )ره( و شهید رجایی 12

 روز CFS 21رانشیپی در انبار معافیت تعرفه انبارداری کاالهای کانتینری ت 13

 

 سایر تخفیفات و معافیت های کانتینری -1

 

 میزان تخفیف یا معافیت شرح ردیف

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری برای کانتینرهای حمل شده توسط  1

 ریل

51 % 

 % 41 هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری برای کاالی حمل یکسره  2

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری برای کاالهای تولیدی واحدهای  3

 مستقر در منطقه و کاالهایی که به منظور استفاده در مناطق ویژه بندری وارده بنادر می شوند. 

111 % 

 % 111 هزینه خدمات عمومی و زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی بندری در رویه کابوتاژ  4

 روز 11 معافیت انبارداری کاناینرهای حمل شده توسط ریل در رویه واردات 5

 معافیت انبارداری کانتینرهای حمل شده  در بنادر خوزستان.  6

معافیت مذکور تنها شامل کانتینرهای پر وارداتی می باشد که از مبادی استان خوزستان وارد کشور 

 شوند. 

 روز 31

 

 

 



 بسته مشوق های تعرفه ای و سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار -6

 

 مشوق های قابل اعطاء به خطوط الینر  

 3 2 1 نوع مشوق ردیف

اول  ماه 3تخفیف برای مدت   

)پس از راه اندازی سرویس 

 کشتیرانی(

تخفیف از ماه چهارم تا پایان 

ماه ششم )راه اندازی سرویس 

 کشتیرانی(

تخفیف از ابتدای ماه هفتم تا 

پایان سال اول )پس از راه اندازی 

 سرویس کشتیرانی(

 % 41 % 61 % 81 حقوق و عوارض 1

 % 51 % 65 % 81 هزینه توقف 2

هزینه های  3

راهنمایی، یدك 

 کشی، الیروبی

61 % 41 % 31 % 

 % THC 91 % 51 % 31هزینه های  4

انبارداری کانتینر  5

 خالی

75 % 75 % 75 % 

 

 

 

 


