
مالحضاتنرخ قابل اجراگروه کاالردیف

324,751هر تن (... پالتی ، صندوق ، کیسه ای ، عدلی و  )متفرقه 1

96,602(... تیرآهن ، ورق رول ، میلگرد و  )آهن آالت آماده بسته بندی شده 2

392,671(هر تن  )کاالی خطرناک و آتشزا 3

123,447(هر تن  )ماشین آالت مستعمل غیر خودرو 4

119,189(هر تن )شیشه جام 5

141,892(هر تن  )لوازم شیشه ای 6

284,598هر تن (رادیو اکتیویته  )کاالی پرتوزا 7

درصد تخفیف ارائه می شود30به دارو 413,897کاالی یخچالی هر تن 8

92,496(هر دستگاه  ) تن 10 فوت پر تا 20کانتینر208

92,230(مازاد بر هر تن ، تنی  ) تن 10فوت پر با وزن بیش از 20کانتینر 908

347,635(هر دستگاه  ) فوت خالی 20کانتینر 207

967,633(هر دستگاه  ) تن 15 فوت پر تا 40کانتینر 210

92,230(مازاد بر هر تن ، تنی  ) تن 15 فوت پر با وزن بیش از 40کانتینر 910

426,897(هر دستگاه  ) فوت خالی 40کانتینر 209

1,565,288هر دستگاه  (... سواری ، وانت ،  )وسایل نقلیه سبک 201

FCL2,582,095 فوت  20هزینه استریپ و یا استافینگ کانتینر 16

FCL3,227,619 فوت  40هزینه استریپ و یا استافینگ کانتینر 17

652هزینه حمل یکسره مخصوص کاالهای گوشتی به ازای هر کیلو18

1,030هزینه حمل یکسره سایر کاالها به ازای کیلو19

50,000هزینه حمل یکسره جنازه به ازای هر جنازه213

600,000(هر دستگاه  )هزینه باربری هواپیما و بالگرد 212

295,227(هر قطعه  )پرندگان 251

295,227(هر راس  )اسب 252

295,227(هر قالده  )انواع سگ 253

295,227(هر راس  )دام اهلی 254

جدول نرخ تعرفه باربری کاالی تجاری هوایی

بسمه تعالی

15جدول شماره ...........                                                 تاریخ اجرا  - (ره)                                                                                 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی 



:توضیحات 

.در صورت پالتیزه کردن کاال توسط شرکت هزینه های آن به نرخهای مربوطه اضافه میگردد 1:

(به جز مسافری  ). در محاسبه هزینه باربری کاالهایی که شاخص آنها تن میباشد کسر تن ، تن محسوب می گردد 2:

.نرخ باربری شامل تخلیه ، بارگیری ، صفافی و بارچینی کاال میباشد 3:

. ریال 468،000 (هر تن  )لشینگ داخل کانتینر برای محموله حجیم سبک 4:

. ریال 117،000 (هر تن  )لشینگ داخل کانتینر برای محموله حجیم سنگین 5:

. درصد نسبت به نرخهای فوق تخفیف اعمال میگردد 10بمنظور حمایت از صادرات ، 6:

 ریال 2.312.420 ریال و 2.784.265فوت  به ترتیب 20  فوت و 40LCLهزینه استریپ یا استافینگ کامل کانتینرهای 7:

 ریال 1.690.040 ریال و 2.112.297فوت  به ترتیب 20  فوت و 40FCVهزینه استریپ یا استافینگ کامل کانتینرهای 8:

. ریال 93.425 کیلوگرم 50نرخ تخلیه و بارگیری کاالهای کارتنی در یک بارنامه تا سقف 9:

. ریال 139.815 کیلوگرم 100نرخ تخلیه و بارگیری کاالهای کارتنی در یک بارنامه تا سقف  10:

:11

:12

:13

:14

.می باشد (ره  ) درصد تخفیف تعرفه های مورد اجرا در فرودگاه امام خمینی 20هزینه خدمات تخلیه و بارگکیری انبارداری کاالی صادراتی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با اعمال 15:

. ریال 179.010 کیلوگرم  200نرخ تخلیه و بارگیری کاالهای کارتنی در یک بارنامه تا سقف  

. ریال 186.732 کیلوگرم  500 کیلوگرم تا 100نرخ تخلیه و بارگیری کاالهای کارتنی در یک بارنامه از  

.   کیلوگرم به باال برابر تعرفه اعالمی در جدول  500نرخ تخلیه و بارگیری کاالهای کارتنی در یک بارنامه از  

.مبالغ بارانداز میباشد  %130و انبارهای نشقف معادل % 115مبنای محاسبه مرخ انبارداری برای بارانداز در نظر گرفته شده و مبنای هانگار 


