
16 شماره جدول

 روز به باال 61از  روز60تا  روز45تا  روز30تا  روز15تا 

نرخ قابل اجرانرخ قابل اجرانرخ قابل اجرانرخ قابل اجرانرخ قابل اجرا

18,57320,37721,01320,16521,227هر تن (... پالت ، صندوق ، کیسه و  )متفرقه 

7,0277,7308,4329,1359,837آهن آالت بسته بندی شده

35,16650,94153,70250,94155,187(هر تن  )کاالی خطرناک و آتش زا 

169,133180,409190,275204,369204,369هر تن (رادیو اکتیویته  )کاالی پرتوزا 

331,118350,221369,323390,548408,592باالی صفر

375,267397,978420,265441,808449,516زیر صفر

84,56698,661105,708112,755112,755(هر دستگاه  ) فوت پر 20کانتینر 208-209

28,18932,41735,23738,761422,831(هر دستگاه  ) فوت خالی 20کانتینر 207

112,755126,849140,943155,038169,133(هر دستگاه  ) فوت پر 40کانتینر 210-910

42,28349,33170,47181,74884,566(هر دستگاه  ) فوت خالی  40کانتینر 209

9,79810,61411,43012,24513,062(هرتن  )ماشین آالت مستعمل غیر خودرو 

326,545244,909244,909244,909244,909هر دستگاه (وانت - سواری  )خودرو سبک 201

25128,18935,23742,28349,32156,378

252140,943169,133183,227190,275190,275

25384,56691,61598,661105,708112,755

254112,755119,803126,849133,897133,897

417,500557,000696,000835,000920,000(هر دستگاه  )هواپیما و بالگرد 212
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*

بسمه تعالی

.............تاریخ اجرا  - (ره)جدول نرخ تعرفه انبارداری کاالی تجاری مسافری در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی 

: توضیحات

(هر قطعه  )پرندگان 

(هر رأس  )اسب 

(هر قالده  )انواع سگ و از این قبیل 

(هر رأس  )دام اهلی 

حیوانات 

زنده

(به روز         ریال : نرخ / تن یا دستگاه : شاخص  )تعرفه انبارداری کاالی تجاری 

مدت انبارداری/ گروه کاال 

. میگردد ارائه تخفیف درصد30 دارو به

 (هر تن  )کاالی سردخانه ای 

. گردد می محسوب تن ، تن کسر میباشد تن آنها شاخص که تجاری کاالهای انبارداری های هزینه محاسبه در

. بود خواهد میزان همان به نیز مجدد صدور و گردد می وصول لاير 250،000 کاالها کلیه خروجی بیجک یا انبار قبض صدور بار هر برای ماشینی خدمات هزینه

. گردد می وصول لاير 50،000 ( خالی و پر ) وسیله هر برای باسکول هزینه

. گذشته سال مصوبه وفق

 صاحب متوجه فوری ترخیص عدم از ناشی نگهداری عواقب هرگونه اینصورت غیر در ، گردید خواهد اقدام ، آنها فوری ترخیص برای تعهد ارائه صورت در نگهداری امکانات کمبود به توجه با زنده حیوانات خصوص در

. نماید اقدام آن فوری ترخیص به نسبت وقت اسرع در میبایست حیوان صاحب بنابراین.  میباشد حیوان

130*  نرخ*  مدت * (تن) وزن : انبارداری محاسبه فرمول


