
 

 )) مشوقات و تخفیفات بندر چابهار((

 

 الف(: تخفیفات و مشوق های مرتبط با کشتی

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 
ظور هزینه شیفتیگ شناورها بین بنادر شهید کالنتری و شهید بهشتی یا بالعکس به من

 ربهشتی چابها بارگیری کانتینرهای پر صادراتی و یا ترانزیتی از مبدا بندر شهید
صفحه  -14)بند   9جدول شماره 

 (کتابچه تعرفه 20
100 % 

 

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 
مرکی ( در کلیه رویه های گتخفیف های بندر چابهار )بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری

 انبارداریو  باربرینسبت به سایر بنادر جنوبی در  (واردات)شامل 

صفحه  -4)بند   22شماره جدول 

 کتابچه تعرفه( 30
30 % 

2 
شهید  )مدت معافیت انبارداری کاالهای مواد معدنی و مصالح ساختمانی در بنادر چابهار 

 کالنتری و شهید بهشتی( در کلیه رویه های گمرکی
 -13)بند   22جدول شماره 

 کتابچه تعرفه( 30صفحه 
 ماه 3



 

 می باشد.تعرفه باربری  %25، %10، %25، %40کور به ترتیب عملیات باربری شامل حمل، تخلیه، صفافی و بارگیری که تعرفه هر یک از عملیات مذ 

  توسط خط  %25برای حمل مستقیم میزان و  %40توسط کامیون، واگن و ...  و   % 20به میزان از طریق خط لوله حداقل تعرفه باربری مربوط به حمل یکسره

 توسط کامیون، واگن و ... وصول خواهد شد. %50و یا لوله 

 

 ب(: تخفیفات و مشوق های مرتبط با کاالهای غیر کانتینری

 میزان تخفیف رویه گمرکی تخفیفات و مشوق های مربوط به کاال ردیف

1 
)به استثنای کاالهای خن کاری، باربری 

 و انبارداریحجیم و ترافیکی( 

 کاالهای صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات*
25 %  

% 50 )به کشور ثالث(کاالهای ترانزیت خارجی   

% 50 )داخلی و خارجی(کاالهای ترانشیپی   

 کاالهای کاپوتاژ در بندر مبدا
باربری شامل )فقط هزینه  % 75

 می شود(

 عوارض بندری بر کاال 2

 % 100 کاالهای صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات

 % 100 )به کشور ثالث(کاالهای ترانزیت خارجی 

 % 100 )داخلی و خارجی(کاالهای ترانشیپی 

 % 100 کاالهای کاپوتاژ در بندر مبدا

 عوارض بهداشت بندری 3
 % 100 صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادراتکاالهای 

 % 100 )به کشور ثالث(کاالهای ترانزیت خارجی 

داری ماه، هزینه انبارداری از روز اول و بر اساس جدول هزینه انبار 3پس از تبصره: 

 می شود.وصول 



 % 100 )داخلی و خارجی(کاالهای ترانشیپی 

 % 100 کاالهای کاپوتاژ در بندر مبدا

 معافیت انبارداری 4

 روز 10 ه()به استثنای وسائط نقلی کاالهای صادراتی، صادرات مجدد و مرجوعی از صادرات

روز 5 )به کشور ثالث(کاالهای ترانزیت خارجی   

روز 5 )داخلی و خارجی(کاالهای ترانشیپی   

روز 5 کاالهای کاپوتاژ در بندر مبدا  

 

 

کزی مبنی بر ، پس از ارایه تاییدیه بانک مرهیات عامل سازمان، اعطای تخفیفات کاالهای صادراتی  22/07/1399به تاریخ  2017* براساس مصوبه شماره 

 بازگشت ارز، قابل اعمال می باشد.

 

 یکانتینرکاالی کانتینر و ج(: تخفیفات و مشوق های مرتبط با 

  (31صفحه  – 24در بنادر چابهار )جدول شماره ( THCینر  )بارگیری کانت هزینه تخلیه و  -1
 

 سایز کانتینر
واردات و مرجوعی از واردات 

 اعاده / انتقال و

میزان تخفیف نسبت به سایر بنادر 

 جنوبی کشور
 خروجی -کانتینر خالی ورودی 

میزان تخفیف نسبت به سایر 

 بنادر جنوبی کشور

 (32) 65 (54) 123 فوت 20

 (44) 89 (80) 186 فوفت 40

 کتابچه تعرفه( 31صفحه  24)جدول شماره مبالغ به دالر می باشد. *



 CYدر  لو بارگیری و صفافی بر وسیله حم CY (%15)(، تخلیه و صفافی در %20(، حمل به محوطه )%50به تفکیک هر یک از عملیات شامل: تخلیه از کشتی ) تخلیه THC تعرفه *

 کشتی پای، حمل به  CY (%15)در  وسیله حملبارگیری و صفافی بر ، CY (%15)به تفکیک هر یک از عملیات شامل: تخلیه و صفافی در  بارگیری  THC تعرفهمی باشد و  (%15)

 می باشد. (%50) به کشتی(، بارگیری 20%)

 

 کانتینرواردات و مرجوعی از واردات تخفیفات و مشوق های   -2
 

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

 % 75 کتابچه تعرفه( 37صفحه  - 1)بند  35جدول شماره  )شهید بهشتی و کالنتری( در بندر چابهار انبارداری کانتینر 1
 

 کانتینر صادرات، صادرات مجدد و مرجوعی از صادراتتخفیفات و مشوق های   -3

 

هیات عامل سازمان، اعطای تخفیفات کاالهای صادراتی ، پس از ارایه تاییدیه بانک مرکزی مبنی بر  22/07/1399به تاریخ  2017* براساس مصوبه شماره 

 بازگشت ارز، قابل اعمال می باشد.

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 THC ر چابهار )شهید بهشتی و کالنتری(انواع کانتینر در بناد 
 37صفحه  - 2)بند  36جدول شماره 

 % 25 کتابچه تعرفه(

 ر چابهار )شهید بهشتی و کالنتری(انبارداری کانتینر در بناد 2
 37صفحه  - 5)بند  36جدول شماره 

 % 80 کتابچه تعرفه(

 عوارض بندری و عوارض بهداشت 3
 37صفحه  -9)بند  36جدول شماره 

 % 100 کتابچه تعرفه(

 مدت معافیت انبارداری 4
 37صفحه  -10)بند  36جدول شماره 

 روز 10 کتابچه تعرفه(



 کانتینر حاوی کاالی ترانزیت خارجی و کانتینر خالی ترانزیتی -4
 

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 THC )انواع کانتینر در بنادر چابهار )شهید بهشتی و کالنتری 
 38صفحه  -2)بند  37جدول شماره 

 % 50 کتابچه تعرفه(

 انبارداری کانتینر در بنادر چابهار )شهید بهشتی و کالنتری( 2
 38صفحه  -6)بند  37جدول شماره 

 % 90 کتابچه تعرفه(

 و عوارض بهداشتعوارض بندری  3
 38صفحه  -9)بند  37جدول شماره 

 % 100 کتابچه تعرفه(

 مدت معافیت انبارداری 4
 38صفحه  -10)بند  37جدول شماره 

 روز 5 کتابچه تعرفه(

 

 ترانشیپ اعم از داخلی و خارجی و کابوتاژ در بندر مبدا -5

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 
THC  فوت برای یک عمل  40فوت و  20کانتینرهای پر(Move ) در بنادر چابهار

 )شهید بهشتی و کالنتری(
 -3)بند  38جدول شماره 

 کتابچه تعرفه( 38صفحه 
75 % 

2 
THC  فوت برای یک عمل  40فوت و  20کانتینرهای خالی(Move ) در بنادر چابهار

 )شهید بهشتی و کالنتری(
 -4)بند  38جدول شماره 

 کتابچه تعرفه( 38صفحه 
45 % 

3 
 انبارداری کانتینر در بنادر چابهار )شهید بهشتی و کالنتری(

 
 -6)بند  38جدول شماره 

 کتابچه تعرفه( 38صفحه 
90 % 

 عوارض بندری و عوارض بهداشت 4
 -8)بند  38جدول شماره 

 کتابچه تعرفه( 38صفحه 
100 % 

 



 سایر تخفیفات و معافیت های کانتینری   -6

 میزان تخفیف شماره جدول عنوان تعرفه ردیف

1 

THC  تخلیه کانتینرهای خالی از کشتی صرفا جهت تخصیص برای استافینگ و حمل دریایی کاالهای

 )شهید بهشتی و کالنتری( می شوند.صادراتی و یا ترانزیتی وارد به بنادر چابهار 

 

)بند  39جدول شماره 

کتابچه  39صفحه  -7
 تعرفه(

100 % 

2 

در چابهار بنا ادراتی و یا ترانزیتی واردمدت معافیت انبارداری کانتینر خالی که جهت بارگیری کاالی ص

 )شهید بهشتی و کالنتری( می شوند.

بر اساس جدول مربوطه  ر خالی: پس از گذشت مدت معافیت، هزینه انبارداری از روز اول تا آخرین روز توقف کانتین 1تبصره 
 وصول می شود(

نبارداری بدون معافیت این بند و : در صورت خروج کانتینر خالی بدون بارگیری کاالی صادراتی و یا ترانزیتی، هزینه ا2تبصره 
 بر اساس جدول مربوطه محاسبه و وصول می گردد.

 

)بند  39جدول شماره 

کتابچه  39صفحه  -8
 تعرفه(

 ماه 3

 

 

 

 

 



 ای خطوط الینر کانتینریهای تعرفهبسته مشوقد( 

 توافقنامه   

هیئت محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردی، این توافق نامه بین اداره کل  بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان  با  14/12/1396مورخ  1910به موجب اجالس شماره  

و شرکت .................. به شماره ثبت ............ مورخ .............................. و کد اقتصادی   نمایندگی آقای ............................... با سمت .................................. از یک طرف

............................. از طرف دیگر که در این توافقنامه با سمت مدیرعامل با کد ملی . ........................ و شناسه ملی ............................................. با نمایندگی آقای .........................

 باشند. تحت شرایط و ضوابط زیر منعقد شده و طرفین ملزم به اجراء و رعایت دقیق و کامل مفاد آن می شوند،به اختصار به ترتیب اداره کل و شرکت نامیده می

 : تعاریف 1ماده 

 نادر و دریانوردی می باشد.سازمان: منظور از سازمان، سازمان ب

 باشد. اداره کل: منظور اداره کل  بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می

درت به حمل های کشتیرانی )که از تاریخ عقد توافق نامه تا پایان آن در اجاره شرکت باشد( که مباشرکت کشتیرانی: شرکت دارای کشتی های ملکی، استیجاری یا نمایندگی

 کانتینر از/ به بنادر کشور می نماید. )شرکت های خارجی می بایست دارای نمایندگی رسمی و مستقر در کشور ایران باشند.(

 : شرکت متصدی حمل بدون وسیله حمل بوده که مدیریت کانتینر و بار را به عهدا دارد. NVOCCشرکت 

ش می قرارداد با متصدی حمل )شرکت کشتیرانی( تا انجام کلیه تشریفات گمرکی و مدیریت امور را پوششرکت فورواردری: شرکت هایی هستند که طیف وسیعی، از انعقاد 

 دهند.

 کانتینر: منظور کانتینرهایی است که در کلیه رویه های گمرکی به صورت پر یا خالی از/ به بنادر وارد یا خارج می شوند.

 های سازمانرهای موضوع این توافقنامه مطابق با تعرفهصورتحساب: صورت حساب های صادره برای کشتی یا کانتین

TEU فوت محاسبه می گردد. 20: واحد شمارش کانتینر که معادل یک کانتینر 

 : موضوع توافقنامه 2ماده 

 موضوع توافقنامه عبارت است از:

شناورهای ( مترتب بر کشتی/1400کتابچه تعرفه سال  1های )جدول شماره نهای مربوط به حقوق، عوارض و هزیهای تعرفهای منحصرا در ردیفهای تعرفهاعمال مشوق -1-2

اره کل مطابق پیوست زمانبندی ارائه شده به اد لیست که از/به مبدأ بنادر خارجی به/ از بندر شهید بهشتی چابهار تردد می نمایند به شرح پیوست شماره )یک( و براساس برنامه

 شماره )دو(. 



ن( متعلق به و توضیحات ذیل آ 1400کتابچه تعرفه سال  24های مترتب بر کانتینرهای )جدول شماره ای مربوط به هزینههای تعرفهای در ردیفهای تعرفهاعمال مشوق -2-2

 شرکت و یا حمل شده توسط شناورهای شرکت در بندر شهید بهشتی چابهار.

 : مدت توافقنامه3ماده 

 باشد.لغایت .................... بمدت ........... ماه/سال شمسی می مدت توافقنامه از تاریخ ..........

 روش اجرایی :4ماده 

 شرکت موظف می باشد در هنگام عقد توافقنامه لیست شناورهای خود را در پیوست شماره یک قرارداد اضافه نماید.-1-4

دک کشی و با احتساب تخفیفات اعمالی بر سه ردیف راهنمایی، ی 1400کتابچه تعرفه سال  1ماره های حامل کانتینر، جدول شهای مترتب بر کشتیمبنای محاسبه تعرفه-2-4

 باشد.الیروبی مطابق پیوست شماره )سه( می

شماره )سه( شود و براساس پیوست و توضیحات ذیل آن محاسبه می 1400کتابچه تعرفه سال  24بندر شهید بهشتی چابهار بر اساس جدول شماره  THCتعرفه  -3-4

 گردد. اعمال می

( ای مندرج در پیوست شماره )سههای مترتب بر کشتی و صورتحساب کانتینر بر اساس مشوق های تعرفهدر هر سفر صورتحساب مربوط به حقوق، عوارض و هزینه – 4-4

 باشد.صادر و شرکت موظف به پرداخت آن در هر سفر می

 باشد. سفر شرکت ملزم به ارائه ضمانتنامه معتبر و مورد تایید این اداره کل می به منظور استفاده از تخفیفات در هر 5-4

 : سایر موارد5ماده 

ادی های عبق با تعرفهز انتفاع خارج و مطادر صورتیکه مطابق با پیوست شماره )دو(؛ برنامه زمان بندی ماهانه، سفرها انجام نگردد، کلیه تخفیفات قید شده در این توافقنامه از حی

 ای منتفع شده باشد.  های تعرفهها، صورتحساب اصالحی صادر و شرکت ملزم به بازگرداندن کلیه وجوهی است که در اثر اعمال مشوقمندرج در کتابچه تعرفه

 اصل محرمانگی :6ماده 
  .کلیه مفاد این توافق نامه محرمانه می باشد و طرفین موظف به حفظ اصل محرمانگی آن می باشند

 : حل اختالف7ماده 

ورت عدم دستیابی صرتفع گردد. در در صورت بروز هرگونه اختالف در مورد اجرای توافقنامه و یا تعبیر و تفسیر مفاد آن، ابتدا کوشش خواهد شد تا مشکالت از طریق مذاکره م

لوچستان به عنوان دری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و ببه تفاهم کمیته ای متشکل از نماینده اداره کل، نماینده شرکت کشتیرانی و معاون امور بن

 مرجع رفع اختالف و داوری تعیین می گردد.

 :نسخ توافقنامه8ماده 



نسخه  3 ماده و 9است در  هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسیده 14/12/1396مورخ  1910این توافقنامه که فرم خام آن براساس مفاد اجالس شماره 

 باشد.االجرا مییکسان که همگی حکم واحد را دارند تهیه و به مهر و امضای اداره کل و شرکت رسیده و برای طرفین الزم

 : نشانی طرفین9ماده 

   054-31283000شماره تماس:  9971658749کدپستی:  -اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان –انتهای بلوار شهید ریگی  –چابهار  نشانی اداره کل:
 

 
 نشانی شرکت: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

شود ق ارسال میکه به نشانی فودر صورت تغییر نشانی طرفین موظفند کتباً و در اسرع وقت نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعالم نمایند در غیر اینصورت کلیه مکاتباتی 

 گردد.ب میابالغ شده محسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل: 

 

 شرکت: 

 



 پیوست شماره)یک(لیست شناورهای شرکت
 

 

 IMOشماره  GRT نوع شناور نام شناور ردیف

     

     

     

     

     

 

 پیوست شماره )دو(  برنامه زمانبندی ماهانه
 

 زمان خروج  زمان ورود نام شناور ردیف

    

    

    

    

    

   

 های قابل اعطا به خطوط الینرپیوست شماره )سه( مشوق
 

 نوع مشوق ردیف
ماه اول )پس از راه اندازی  3تخفیف برای مدت 

 سرویس کشتیرانی(

تخفیف از ماه چهارم تا پایان ماه ششم )پس از راه 

 اندازی سرویس کشتیرانی(

تخفیف از ماه هفتم تا پایان سال اول 

)پس از راه اندازی سرویس 

 کشتیرانی(

 % 40 % 60 % 80 حقوق و عوارض 1

 % 50 % 65 % 80 هزینه توقف 2

 % 30 % 40 %  60 هزینه های راهنمایی، یدک کشی و الیروبی 3

4 
 THCهزینه های 

 (24)بر مبنای نرخ پایه جدول شماره 
90 % 50 % 30 % 



 


