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 : مقدمه

 مصوب آغاز نمود .تاسیس و فعالیت خود را بر مبنای اساسنامه  1340شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در سال

مسئولیت گذشته( قانون امور گمرکی  58قانون امور گمرکی )ماده  23 با انعقاد قرارداد با گمرک ایران و دریافت مجوز ماده 1350در سال 

 .انبارداری ، تخلیه و بارگیری کاالهای گمرکی ، مسئولیت نگهداشت و عملیات اپراتوری در محدوده های گمرکات را بر عهده گرفت 

در  هوایی کشور محسوب میگردد و بعنوان رهبر بازار گمرکات گمرکات زمینی و هایبزرگترین اپراتور جزءاین شرکت در حال حاضر 

 گمرک در حال ارائه خدمات میباشد.  23

 گذاری :تعرفه

مایه گذاری صااندو  بابت بخشاای از دیون دولت به شاارکت ساار انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شاارکتسااها   1378از سااال 

ایده تجارت بعنوان شرکت سهامی عا  و بر مبنای مدیریت هزینه و فن یه صبا واگذار گردید و شرکت بر اساس قانوبازنشستگی و سپس آت

 اییدوتصاااویی هیات مدیره و همننین تشااارکت با توجه به شااارایر بازار به فعالیت خود ادامه میدهد . بنابراین تعرفه قیمت ارائه خدمات 

و بخش دشاارکت راهبردهای قیمت گذاری نیز متواوت بوده و شااام  بر اساااس نوف فعالیت های  تعیین و دریافت میگردد .مراجع قانونی 

 به شرح ذی  میباشد. تدوین گردیده کهتعرفه های مترتی بر کانتینر و  تعرفه های مترتی بر کاال ها 

 : حوزه قلمرو

 .ای عموی و خدمات گمرکی ایران می باشدشام  کلیه شرکتها ، شعی شرکت انباره

 : اعتبار

مبالغ قاب  وصااول از مشااتریان شاارکت معیار مالک عم  خواهد بود و  1396این مجموعه به عنوان مرجع  تعرفه برای سااال خورشاایدی  

 د.  بوخواهد 

 

تا  8 از چهارشاانبهاز روز شاانبه ليایت  کلیه شااعی و شاارکتهای وابسااتهکاری روزهای: ساااعات کاری )اداری، غیر اداری و تعالیالت( -1

صاابر روز بعد منرور  7تا  19و ساااعات کاری شاابها از به بعد  13.30ت غیراداری از اساااعمی باشااد و  12.30  تا 8پنجشاانبه از و  13.30

ملیات تخلیه و جمعه هر هوته و تعالیالت رسااامی کشاااور به عنوان روز تعالی  قلمداد شاااده که در این روزها عهای گردد. ضااامناو روزمی

 گیرد.کاری انجا  میبارگیری با احتساب اضافه
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 ایمنی و شرایر زیست محیالی: -2

 

به منرور جلوگیری از بروز حوادث عملیاتی و زیساات محیالی، کلیه اشااخای حقیقی و حقوقی اع  از کارگزاران ترمینال ها ، صاااحبان 

لهای ایمنی و ها و دستورالعمحق العملکاران  ملز  به رعایت  قوانین ، آئین نامه کاال،  مسئولین  تخلیه و بارگیری، شرکتهای حم  و نق  و

شده و می بایست خسارت وارده را  سئول تلقی  صورت تخالی از قوانین و مقررات مذکورحسی مورد م شند و در  زیست محیالی می با

 کمیته سوانر جبران نمایند.کارشناسان و یا مالابق نرریه 

 : آور، مخاطره آمیز یا زیانخالرناککاالهای  -3

ست حداق  آور میکاالهای خالرناک ، مخاطره آمیز و زیان صاحی کاال یا نماینده وی ساعت قب  از ورود کاال به محوطه  48بای سر  تو

 9ر د( IMOالمللی دریایی )ازمان بینس( مصوب  IMDG Code)خالرناک دستورالعم  کاالهای . اینگونه کاالها براساس داعال  گرد

 :بندی گردیده استطبقه ذی  کالس به شرح 

 

 1جدول شماره 

 IMDG Codeجدول طبقه بندی کاالهای خطرناک بر اساس دستورالعمل 

 عنوان انگلیسی عنوان فارسی کالس کاالی خطرناک

 Explosive مواد منفجره  يک

 Gases گازهای خطرناک دو

 Flammable Liquids قابل اشتعالمايعات  سه

 Flammable Solids جامدات قابل اشتعال رچها

 پنج
مواد اکسید کننده و پراکسید 

 آلی
Oxidizing Substances & Organic Peroxides 

 Toxic & Infectious Substances مواد سمی و عفونی شش

 Radioactive  Material مواد راديو اکتیو هفت

 Corrosive Substances مواد خورنده هشت

 Miscellaneous  Dangerous Substances خطرناک متفرقه مواد نه
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جزء  ،منرور نگردیده IMDG Codeکربنات ساادی  که در کتاب و  )کلساای  دی هیدرواکسااید(اش -ماده شاایمیایی سااوداتوضاایر : 

سوب نمی سناد مثبته و  شود.کاالهای خالرناک مح صاحی کاال و ا ساس اعال   شروش تعیین طبقه بندی کاالها  بر ا شخیص کار سان ت نا

HSE  .و عملیات در هریک از شرکت ها و شعی تابعه میباشد 

برای شرکتهای شهریار و غرب از چهار گروه برای ارزیابی و محاسبه شرایر ارائه  HSEبا توجه به شرایر ارائه خدمات شرکت درزمینه  

 خدمات  به این گروه کاالیی استواده شد.

 دسته بندی گردید. 4.3 – 4.2- 7 –1 –5.2که بصورت کالس های   پراکسیهای آلی -مواد منوجره -کتیومواد رادیوا( شام  :   1 )گروه

ی( مواد سمی)حجم – کلیه گازها - مواد اکسید کننده -کاالهای خالرناک با مقادیر ک  -مایعات و جامدات قاب  اشتعالشام  :  (2)گروه

 ندی گردید.دسته ب   6 – 5.1 -4.1 -3 – 2 که بصورت کالس های

دسته بندی  9 -8کالس های که بصورت  مواد تحریک کننده سیست  تنوسی -متورقه کاالهای خالرناک -مواد خورندهشام  :  ( 3)گروه

 گردید.

 UN –لوزی خالر  -آسیی رسان به محیر زیست –محرک شیمیایی  –مواد تحریک کننده پوست و چش  و غیره ( شام  : 4)گروه

 .دسته بندی گردید   GHSکد های ایمنی  –خالی 

 تعاریف مربوط به کانتینر و کاال -

 : کاالي واردات قطعي

 شود.میترخیص از گمرک مصرف در داخ  کشور فروش و یا کاالیی است که برای 

 : کاالي صادرات قطعي

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

 : کاالي کابوتاژ 

( رویه ای اسااات که بر اسااااس آن کاالی داخلی از یک گمرک مرزی دیگر در قلمرو کاپوتاژی ) کران برقانون امور گمرکی: 99ه ماد 

گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حم  میشود . کاالیی که از لحاظ نزدیکی راه بارعایت صرفه تجاری از یک نقاله به نقاله دیگر 

مینی مجاز با عبور از خاک کشاااور خارجی و همننین کاالیی که از راه دریا و رودخانه های مرزی به مناطق قلمرو گمرکی از راه های ز

شمول  شد  نیز م صرف در این مناطق با صورتی که برای م شود در  شود . دی ) کابمقررات کران برآزاد حم  می ر ر این موارد هوتاژ( می 

 وتاژی ( است .ی ) کاالی کابویه کاالی کران برشود وسیله نیز تابع ر ی با وسیله نقلیه داخلی حم گاه کاالی کران بر
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 : کاالي ترانزیت خارجي

شور وارد و از نقاله سالمی ایران از یک نقاله مرزی ک ست که به منرور عبور از خاک جمهوری ا شور دیگر  مرزی کاالی خارجی ا از ک

 شود.میخارج 

 : کاالي ترانزیت داخلي

 گردد.میدیگری حم  و تحوی  مجاز است که از یک گمرک خانه مجاز به گمرک خانه  ایکاالی گمرک نشده

 : مناطق ویژه

می نمایند و رویه های گمرکی در آنها  همان رویه های متداول گمرکی   فعالیت قانون مناطق ویژه  بر اساس مناطق ویژه اقتصادی  انبارهای

در و یا از آن صاااا ، پردازش ، تبدی ، تکمی ، تعمیر و ... به منالقه ویژه اقتصاااادی وارد  تولید جهت اسااات  . عموما کاالها در این مناطق 

 شود.می

 از واردات / از صادرات : کاالي مرجوعي

به خارج از کشاااور ترخیص نمود و کاالی مرجوعی جزء واردات و  از/ توان به عنوان اعادهرا می گمرکیکاالی وارده موجود در اماکن 

 شود.محسوب نمی صادرات قالعی

 : کاالي حجیم و ترافیكي

 از تجهیزات ویژه گمرکی  آنها در اماکنو حم  بارگیری ،( متر بیشااتر باشااد و جهت تخلیه12*  5/2*  5/2کاالیی اساات که ابعاد آن از )

 استواده شود.

 : وسایل نقلیه سبك

 شام  خودروهای سواری، وانت بار، موتور سیکلت و ...

 : نوسایل نقلیه سنگی

 ، تراکتور ، لیوتراک) نرمال و یخنال دار (تریلر  ،  اتوبوس ، کامیونبوس ، ون ، کامیونت وام  مینیش

 : کانتینر 

از جنس  مایع ، و یا یخنالی ای که مالابق با معیارهای سازمان بین المللی استاندارد برای بارگیری و حم  انواف کاالهای خشک، محورهبه 

فایبرگالس ، ساااا بارگیری کانتینری خته شاااده و از آننه درون آن قرار میفلز،  قابلیت جابجایی و تخلیه و  گیرد محافرت نموده و از 

 گویند.برخوردار باشد، کانتینر می

 کانتینر غیراستاندارد :

 کانتینری که مشخصات آن  با بند  فو  تالبیق نداشته باشد، کانتینر غیراستاندارد تلقی می شود.
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TEU (Twenty Equivalent Unites) : 

 TEU گردد.محاسبه می فوتی 20معادل یک کانتینر واحد شمارش کانتینر است و 

 کانتینر سنگین وزن :

کانتینری که مجموف وزن آن و محموله اش موجی الزا  اساااتواده از تجهیزات ویژه برای تخلیه و بارگیری شاااود، کانتینر سااانگین وزن 

 شود.محسوب می

THC (Terminal Handling Charges) : 

ه حم  بارگیری و صااوافی به وساایل ،تخلیه و صااوافی در محوطه ، عملیات تخلیه کانتینر از وساایله حم  )واگن(، حم  به محوطه مجموعه 

ارگیری و بگویند. همننین تخلیه و صااوافی کانتینر در محوطه کانتینری، تخلیه می THCکه شااام  چهار مرحله میگردد صاااحی کاال را 

 گویند.بارگیری می THCبارگیری به وسیله حم  )واگن( را  ، صوافی در وسیله حم  یا کانتینر ، حم  به پای وسیله حم  )واگن(

 استریپ کانتینر :

 .یا گمرک  تخلیه کاالی داخ  کانتینر حسی درخواست صاحی کاال

 استافینگ کانتینر :

    . یا گمرک البارچینی کاال به داخ  کانتینر حسی درخواست صاحی کا

 : FCL (Full Cantainer Load)کانتینرهاي

 کانتینری که کاالی آن مربوط به یک پروانه گمرکی است.

 : LCL ( Less Contienr Load)کانتینرهاي 

 کانتینری که کاالی آن مربوط به چند پروانه گمرکی است.

 ترانزیت اداري :

 خ  کشور حسی تشخیص ضرورت توسر گمرک یگر در دادانتقال محموالت از یک گمرک به گمرک 

 جابجایي کاال :

 انتقال کاال از مح  اولیه نگهداری به مکانی دیگر.

 حمل یكسره کاال :

 از  روی وسیله حم   )کامیون ، واگن( به خارج  از گمرک  به منرور صادرات و یا وارداتجهت انتقال مستقی  انتقال کاال  

 ویژه : ه هاينگل
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که ح عارف میمحموالتی  ندازة مت خارج از ا ها  به تجهیزات ویژه اسااات.ج  و وزن آن یاز  ها ن قال آن ند: باشاااد و برای انت تجهیزات مان

 کوموتیوول واگن، ، )کمباین(،کشاورزی)جرثقی ، ریچ استاکر ،کنتری کرین و ...( بندری

 کاالي نفتي :

 اشد.بکاالی نوتی شام  نوت خا ، بنزین، نوت گاز و نوت کوره و ... می

 کاالي غیرپالتیزه :

ارای ضوابر گردد که دبندی مناسی حم  می بندی خود خارج شده و یا به صورت غیرمتعارف و بدون بستهکاالهایی که از فر  اولیه بسته

 و معیارهای بسته بندی کاالهای عمومی در این کتابنه نمی باشند.

 کاالي پالتیزه :

 م  بسته بندی های  یورو پالت  نیز میگردد.بسته بندی آن استاندارد میباشد و شا

 دیماند :

 در ساعات غیر اداری و روزهای تعالی  را گویند.و یا گمرک  به درخواست صاحی کاال عملیاتی انجا  فعالیتهای 

 

 کاال و ضوابط و معیارهاي بسته بندي آن :مربوط به  تعاریف

 

 رد شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ایران میگردند:که وا ابط و معیارهاي بسته بندي کاالهاي عموميضو -ب

 مناسی با حج  حداق  یک متر مکعی یا یک تن وزن. صندو  چای بصورت پالت یا بسته بندی -1

 کیسه )مواد شیمیایی، معدنی( بصورت پالت با حج  حداق  یک متر مکعی یا یک تن وزن. -2

 حداق  یک متر مکعی یا یک تن وزن. کیسه مواد غذایی) غالت کیسه ای( بصورت پالت با حج  -3

 کیلوگر  وزن. 500های کوچک و سبک وزن بصورت پالت با حج  حداق  یک متر مکعی یا  کارتن، صندو  -4

  پاکت سیمان بصورت پالت به وزن حداق  یک تن -5

 کیلوگر   250با وزن تا   فرودگاهکاالهای فو  برای  -6

 100که وزن بسته بندی مذکور کمتر از لوگر  ( بصورت بسته بندی مستحک  به نحویکی 100انواف بشکه ) به جز بشکه های باالتر از  -7

 کیلوگر  نباشد.

 انواف کائوچو بصورت بسته بندی مناسی و یا بصورت پالت با حج  حداق  یک مترمکعی یا یک تن وزن. -8

 سته بندی مناسی یا بصورت بندل.انواف الستیک برای اتومبیلهای سواری ، مینی بوس ، وانت ، اتوبوس ، کامیون بصورت ب -9
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انواف کاغذ و طناب ) به جز رولهای باالتر از یک صااد کیلوگر ( بصااورت بسااته بندی مسااتحک  به نحوی که وزن بسااته بندی مذکور  -10

 کیلوگر  نباشد. 100کمتر از 

 کیلوگر . 100انواف پوست بصورت بسته بندی مناسی حداق   -11

 .بصورت بندل و دارای بسته بندی مناسیکیلوگر  باشد  500مساوی یا باالتر از  که وزن آنها کلیه چتایی و الیاف هایی -12

 کیلوگر  . 500انواف فیبر، تخته و ورقهای فلزی بصورت بسته بندی مناسی حداق  به وزن  -13

 انواف الوار و پایه های چوبی بصورت بندل حداق  به وزن یک تن. -14

وفی  ، نبشاای ، ناودانی ، بصااورت بندل و موتول بصااورت کالف( در بسااته بندی انواف آهن آالت ساااختمانی )ور  آهن، میلگرد، پر -15

 مناسی و توکیک ، حداق  به وزن یک تن.

ه وزن آنها کانواف شامش فلزی )آلومینیو  ، سارب ، روی ، چدن( در بساته بندی مناسای بصاورت بندل، پالت و یا نگله بوده به نحوی -16

 کمتر از یک تن نباشد.

 بندی مناسی )بصورت بندل (  شمش آهن در بسته -17

 قوسه های جا  شیشه بصورت بندل با حداق  یک تن وزن.  -18

 یزه شود .پالتیاکه در فهرست های باال منرور نشده باید بصورت بسته بندی مناسی و  سایر کاالهایی -19

آلودگی محیر  و موجباتندارند ا کاالهایی نریر ذغال کک، بریکت، کلینکر و پودر آلومینیو  که قابلیت تخلیه بوسااایله مکنده ر -20

 گردند.غیرپالتیزه محسوب میفله زیست را فراه  می آورند ، جزء کاالهای 

سته بندی -21 شده فو  بجز پالت باید قابلیت حم  توسر قالب کلیه ب صورت  (HOOK)های ذکر  شند و در غیر این شته با جرثقی  را دا

 جزء کاالهای غیرپالتیزه محسوب می گردند.

سان -22 شرکت، تعرفه لولهسازی نحوه اعمال تعرفه لولهبه منرور یک سبه و اخذ های فوالدی در انبارهای  شرح ذی  محا های فوالدی به 

 گردد :می

تلقی و تعرفه مربوط به کاالهای متورقه جزء  (OD  273.1mm)اینچ  10های فوالدی با ساایز کوچکتر و یا مسااوی لوله -1-22

 اع  از باربری و انبارداری اخذ خواهد شد. کاالهای متورقه 

له -2-22 با سااااایز بزرگتر از لو فه مربوطآالت گروه آهنجزء گروه  (OD  273.1mm)اینچ  10های فوالدی   تلقی و تعر

 اع  از باربری و انبارداری اخذ خواهد شد. آالتآهن

 در انبارهای شرکت ، تعرفه گروه کاالهای کالف موتول به شرح به منرور یکسان سازی نحوه اعمال تعرفه گروه کاالی کالف موتول -23

 زیر محاسبه و اخذ می گردد:
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بندل ( جزء گروه کاالهای متورقه محساااوب   kg 1000 کیلوگر ) 1000بندلهای کالف موتول با وزن مسااااوی و یا زیر  -1-23

 گردد.

 بندل ( جزء گروه آهن آالت تلقی گردد. > kg 1000کیلوگر ) 1000ر از بندلهای کالف موتول با وزن بیشت - 23 -2

االجرا منالقه ویژه الز  این تعرفه در کلیه شاارکتها و مجتمعات تابعه شاارکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اع  از عادی، -24

 باشد.می

 کتابچه تعرفه در بخشهاي مربوطه ذکر گردیده است.نحوه اعمال هزینه کاالهاي غیرپالتیزه براساس توضیحات مندرج در  -
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 2جدول شماره 

 شرکتها و شعب و انبارداری تعرفه تخلیه و بارگیری

 ریال-واحد : روز                                                                                                                   

ف
دي

ر
 

 باربری روزبه باال61 روز60تا روز30تا گروه کاال)واحد:ريال(

1 
)پالتی، صندوقی، کیسه ای  کاالی عمومی 

 ..(هرتن فله خشک و فله ، عدلی و

 تعرفه  تعرفه  تعرفه  تعرفه 

 3.122  3.896  5.130  143.603 

2 

فلزات و  آهن آالت آماده بسته بندی

اندارد قراضه است

 )تیرآهن،ورق،رول،میلیگردو....(هرتن

 2.335  2.372  2.783  130.244 

3 
ماشین آالت راهسازی و معدن )هر 

 دستگاه(
 183.612  245.916  306.029  2.479.646    

4 

 کلیه ماشین آالت و دستگاههای مختلف

ماشین آالت مستعمل غیر خودرو از  و

 )هرتن(  قبیل پرس

 3.001  3.301  3.631  348.995 

5 

 نیمه سنگینو  وسائل نقلیه سبک

(هر کامیونت ، مینی بوس ،)سواری ،وانت

 دستگاه

 162.806  195.367  211.653  683.615 

6 
)هر و انواع کامیون اتوبوس و تراکتور

 دستگاه(
 201.634  259.243  288.101  1.539.226 

 1.032.493  114.853  79.594  61.710  تن )هر دستگاه( 10فوت پر تا 20کانتینر  7

8 
تن  10فوت پر با وزن بیش از 20کانتینر 

 هر تن(آن )مازاد بر 
 6.171  7.959  11.485  103.249 

9 
تن )هر  15فوت پر تا وزن 40کانتینر 

 دستگاه (
 140.263  168.650  268.367  1.523.414 

10 
تن  15فوت پر با وزن بیش از 40کانتینر 

 هر تن( نآ)مازاد بر
 14.026  16.865  26.836  152.341   

 517.973  89.150  67.349  43.161  فوت خالی)هر دستگاه(20کانتینر  11

 697.977  128.228  94.288  66.865  فوت خالی )هر دستگاه(40کانتینر  12

13 

 -مواد منفجره -مواد راديواکتیو:  1 گروه

 )هرتن( های آلیدپراکسی

 4.3 – 4.2- 7 –1 –5.2های شامل  کالس 

 205.724  244.904  308.574  333.960 

14 

 -مايعات و جامدات قابل اشتعال: 2گروه

اکسید  -کاالهای خطرناک با مقادير کم

مواد سمی)هرتن(   – گازها- ها کننده

    6 – 5.1 -4.1 -3 – 2شامل  کالس های 

 9.413  14.218  20.524  261.747 
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15 

 کاالهای خطرناک -خورندهمواد : 3گروه

مواد تحريک کننده سیستم  -متفرقه

 تنفسی

 9 -8)هرتن(  شامل  کالس های 

 

 8.965  13.541  19.547  237.952 

16 

مواد تحریك كننده پوست و : 4گروه

 –محرک شيميایی  –چشم و غيره 

لوزی  -آسيب رسان به محيط زیست

كد های ایمنی  –خطی  UN –خطر 

GHS   

 8.517  12.864  18.570  226.054 

17 

 4-3-2-1کلیه گروه های کااليی 

درصد به ارقام 10  )هرتن()حجمی(

 جدول افزوده خواهد شدرديف های 

        

 673.750  25.685  23.375  21.285  کاالی سردخانه ای و يخ زده)هرتن( 18

19 
کاالی عمومی ويژه) پنبه،کاالی کارتنی و 

   کیلو(50کیسه ای باالی 
 5.830  8.250  9.790  128.843 

20 

 1م رديف درصد به رق10 پالیتزه)هر تن(

کاالی غیر  .جدول افزوده خواهد شد

آهن آالت قراضه وپالیتزه بندل فلزات 

درصد به ارقام 10 غیر استاندارد )هر تن(

 جدول افزوده خواهد شد 2رديف 

        

 198.372  19.287  11.967  7.163  انواع الستیک)هرتن( 21

 17.464  55،253  48،345  34.540  پرندگان )هر قطعه(   

حيوانات 

 زنده
 

،سیرک و باغ اسب 

  هر رأس وحش
 174.746  186،483  186،483  455.400 

22 
 

انواع سگ )هر 

 قالده(
 89.793  103،609  110،506  30.360 

  
 30.360  138،138  131،230  117.414  دام اهلی )هر رأس( 

23 
بر مبنای وزن )کاالی حجیم و سبک 

  ( واقعی کاال 
 8.167  8.470  8.833  452.327 

 492.800  11.242  10.780  10.395  کاالی حجیم و ترافیکی)هر تن( 24

 213.140  84.966  56.362  43.209  )هر دستگاه( موتورسیکلت 25
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 :  و باربري توضیحات انبارداري

بنای مو میباشد ول انبارداری مندرج در جدنرخ پایه بارانداز  انبارهای برای در شعی و شرکت ها ه نرخ انبارداریمبنای محاسب .1

 30 نرخ پایه بعالوه مسقف معادل مبنای محاسبه نرخ انبارهایو  درصد 15نرخ پایه بعالوه هانگار معادل محاسبه نرخ انبارهای 

 باشد. میدرصد 

برای انبارهای بارانداز، نرخ پایه مندرج در جدول  در شرکت های غرب و شهریار تهران بارداریمبنای محاسبه نرخ های ان .2

درصد و مبنای  45درصد درنرر گرفته شده و و مبنای محاسبه نرخ انبارهای هانگار معادل نرخ پایه بعالوه  30انبارداری بعالوه 

 می باشد. درصد 60محاسبه نرخ انبارهای مسقف معادل نرخ پایه بعالوه 

برای انبارهای بارانداز، نرخ پایه مندرج در جدول  در شرکت فرودگاه اما  خمینی)ره( مبنای محاسبه نرخ های انبارداری .3

 درصد می باشد. 45انبارداری درنرر گرفته شده ومبنای محاسبه نرخ انبارهای مسقف معادل نرخ پایه بعالوه 

 محاسبه و دریافت می شود. ین روز توقف کاالآخر تاهزینه انبارداری از روز اول تخلیه   .4

و سایرکاالهای   IMDG Codeهزینه انبارداری کانتینرهای حاوی کاالی خالرناک وکاالهای خالرناک مندرج در جدول .5

 محاسبه و دریافت خواهد شد. در جدولتعیین شده برابر نرخ های  3ضریی اعمال  آتش زا با

نکر و پودر آلومینیو  که قابلیت تخلیه بوسیله مکنده را دارا نمی باشند و موجبات کاالهائی نریر ذغال کک ، بریکت ، کلی .6

 ، جز کاالهای غیر پالیتزه محسوب می گردند. هستندی محیر زیست گآلود

 تعرفه خواهد بود. %50های مذکور  عملیات تخلیه و بارگیری شام  دو مرحله که تعرفه هر یک از عملیات .7

 ولیت، موکت،، یون ،پوشاک و سایر صنایع چوبی پش  شیشه ، المپ، مب  کاالی سبک و حجی  مانند:تعرفه تخلیه و بارگیری  .8

حجمی  بر مبنای وزن ،و فریزر ، انواف تلویریون درب قوطی ، ظروف خالی اسپری ، انواف یخنال  فیبر دیالیزی،دستمال کاغذی ،

 .کاال محاسبه گردد 

نقلیه  وسائراستواده از جرثقی  و کوی به مح  انبار و یا درب خروج حم  گردد با  کهو سنگین انواف وسای  نقلیه سبک  .9

کاالی حجی  و ترافیکی متر  باشد، 12×5/2× 5/2 آن تعلق می گیرد ولی چناننه ابعاد آن بیشتر از به محسوب می گردد و تعرفه 

 دد.محسوب شده و هزینه باربری آن براساس ردیف تعرفه حجی  و ترافیکی اخذ می گر

هزینه خدمات تخلیه و بارگیری و انبارداری کاالی صادراتی بر مبنای جدول تعرفه انبارداری و تخلیه و بارگیری کاالی وارداتی  .10

 می باشد.در نرخ کاالهای وارداتی تخویف  %10با اعمال 
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نرخ تخلیه  و  %20معادل ود هزینه حم  یکسره کاالی عادی صادراتی که هیچ گونه خدمات تخلیه و بارگیری به آن ارائه نمیش .11

 بارگیری قاب  وصول است.

نرخ تخلیه  و  %20که هیچ گونه خدمات تخلیه و بارگیری به آن ارائه نمیشود معادل  تیوارداهزینه حم  یکسره کاالی عادی  .12

  بارگیری قاب  وصول است.

شاخص تن  فرودگاه اما  خمینی)ره( ی انبارهای عمومشرکت در  و انبارداری کاالی تجاریباربری در محاسبه هزینه های  .13

 .)به جز کاالهای مسافری (دگردیخواهد یک تن محسوبمعادل تن از  کاال کمتر  میباشد. بنابراین وزن

 فرمول محاسبه انبارداری  :    وزن )تن( * مدت * نرخ *ضریی انبارداری .14

 .می شود هباسیک ماه محمدت کمتر از یکماه ،ماه( که  مدت )بر اساس× ()تعرفه بیمه× حق بیمه کاالی فاقد بیمه = ارزش کاال   .15

 . دیا  نماآن اقد یفور صیدر اسرف وقت نسبت به ترخ ستیبایم وانیصاحی ح نیزنده با توجه به بنابرا واناتیدر خصوی ح .16

 نرخ باربری شام  تخلیه ، بارگیری ، صوافی و بارچینی کاال میباشد . .17

 سیست  نر  افزار تحت عنواندرفرودگاه اما  خمینی)ره( انبارهای عمومی  سنگین برای شرکتکاالهای حجی  سبک و  .18

CHARGEABLE    بعنوان وزن مجازی در سیست  تعریف شده است.و 

ه اما  فرودگاشرکت انبارهای عمومی و هرگونه کاالی تجاری دیگری که در جدول تعرفه  کانتینر ، ماشین آالت غیر خودرو  .19

فعالیت و انجا  تشریوات گمرکی برای آن متصور است ، بر مبنای جداول تعرفه ای غرب و شهریار باشد و احتمال  خمینی نمی

 قاب  انجا  می باشد . 

مالابق جدول و در صورت  نهیوجود داشته باشد هز یکه امکانات نگهدار یزنده در صورت واناتیح یدر خصوی گروه تعرفه ا .20

توسر  یهر گونه حادثه ا رشینسبت به پذ هیدییحی کاال و گمرک با اخذ تاصا ازیبنا بر ن یمناسی نگهدار یعد  وجود فضا

 دیگرد  یبه شرکت تحم ینگهدار نهیاز هز ریبه غ یا نهیاخذ گردد . اگر هز ورقهمت یتعرفه کاال یها بر مبنا نهیصاحی کاال هز

در صورت کمبود همننین  .دیمااز صاحی کاال اخذ ن یجانب یها نهیمجموعه و بصورت هز ریمد  یابیآن را بصورت ارز

هرگونه عواقی  نصورتیا ری، در غ نمودآنها ، اقدا  خواهد  یفور صیترخ یبراصاحی حیوان ارائه تعهد  ،بایامکانات نگهدار

 . باشدیم وانیمتوجه صاحی ح یفور صیاز عد  ترخ یناش ینگهدار
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 جدول تعرفه های شرکتهای غرب و شهريار تهران

 

ف
دي

ر
 

 باربری روزبه باال61 روز60تا روز30تا ال)واحد:ريال(گروه کا

1 
)پالتی، صندوقی، کیسه ای  کاالی عمومی 

 هرتن (...فله خشک و فله ،عدلی،کارتنی ،

 تعرفه  تعرفه  تعرفه  تعرفه 

 7.563  8.325  9.160  242.327 

2 

فلزات و  آهن آالت آماده بسته بندی

قراضه استاندارد 

 ،میلیگردو....(هرتن)تیرآهن،ورق،رول

 4.937  7.563  9.136  212.900 

3 
ماشین آالت راهسازی و معدن )هر 

 دستگاه(
 357.918  393613  433.059  3.260.744    

4 

 کلیه ماشین آالت و دستگاههای مختلف

ماشین آالت مستعمل غیر خودرو از  و

 )هرتن(  و... قبیل پرس

 130.583  170.320  212.900  319.912 

5 

نیمه سنگین و  وسائل نقلیه سبک

کامیونت ، مینی بوس(هر  ،)سواری ،وانت

 دستگاه

 311.248  400.183  461.119  2.086.875 

6 
)هر و انواع کامیون اتوبوس و تراکتور

 دستگاه(
 357.918  393.613  433.059  2.295.370 

 1.163.766  175.317  130.837  86.951  تن )هر دستگاه( 10فوت پر تا 20کانتینر  7

8 
تن  10فوت پر با وزن بیش از 20کانتینر 

 هر تن(آن )مازاد بر 
 8.695  713.083  17.531  116.376 

9 
تن )هر  15فوت پر تا وزن 40کانتینر 

 دستگاه (
 205.857  288.307  420.124  1.717.111 

10 
تن  15فوت پر با وزن بیش از 40کانتینر 

 (هر تن آن)مازاد بر
 20.585  28.830  42.012  171.711   

 474.804  83.575  70.712  44.516  فوت خالی)هر دستگاه(20کانتینر  11

 639.812  120.214  99.002  68.946  فوت خالی )هر دستگاه(40کانتینر  12

13 

 -مواد منفجره -مواد راديواکتیو:  1 گروه

 )هرتن( های آلیدپراکسی

 4.3 – 4.2- 7 –1 –5.2شامل  کالس های 

 226.695  274.786  309.125  549.131 

14 

 -مايعات و جامدات قابل اشتعال: 2گروه

 اکسید کننده -کاالهای خطرناک با مقادير کم

مواد سمی)هرتن(  شامل  کالس  – گازها-ها 

    6 – 5.1 -4.1 -3 – 2های 

 17.929  31.984  42.778  506.893 

15 
 کاالهای خطرناک -مواد خورنده: 3گروه

 مواد تحريک کننده سیستم تنفسی -متفرقه

 9 -8)هرتن(  شامل  کالس های 

 16.557  29.069  38.892  464.652 
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16 

مواد تحریك كننده پوست و چشم : 4گروه

آسيب رسان  –محرک شيميایی  –و غيره 

 UN –لوزی خطر  -به محيط زیست

   GHSكد های ایمنی  –خطی 

 16.299  29.076  38.889  337.929 

17 

 4-3-2-1کلیه گروه های کااليی 

درصد به ارقام رديف 10)حجمی()هرتن(  

 های جدول افزوده خواهد شد

        

 288.948  257.136  192.192  109.472  کاالی سردخانه ای و يخ زده)هرتن( 18

19 

ت آهن آالوکاالی غیر پالیتزه بندل فلزات 

درصد به 10 هر تن(قراضه غیر استاندارد )

 و جدول افزوده خواهد شد 2ارقام رديف 

 1م رديف درصد به رق10 پالیتزه)هر تن(

 جدول افزوده خواهد شد

        

 153.283  17.884  12.209  6.512  انواع الستیک)هرتن( 20

 160.023  60.778  53.180  37.994  پرندگان )هر قطعه(   

حيوانات 

 زنده
 

اغ اسب ،سیرک و ب

  وحش هر رأس
 153.197  205.131  225644  417.450 

 12  
 

انواع سگ )هر 

 قالده(
 98.772  113.970  121.557  41.745 

  
 30.360  151.952  144.353  129.155  دام اهلی )هر رأس( 

22 
 کاالی حجیم و سبک

 (واقعی کاال بر مبنای وزن )
 13.177  14.496  15.936  397.304 

 476.765  19.123  17.395  14.375  ی حجیم و ترافیکی)هر تن(کاال 23

24 
 10وسیله نقلیه معادل   VIPخدمات ويژه 

 اضافه میشود  5درصد به تعرفه رديف 
        

 195.379  84.978  56.362  43.209  )هر دستگاه( موتورسیکلت 25

26 
حمل –رول های کاغذ بزرگ و مشابه آن 

 شودبا بغل کن انجام می
 8.228  9.075  9.922  254.100 
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 (4دول شماره )ج

 فرودگاه امام خمینی )ره(شرکتها  و انبارداری تعرفه تخلیه و بارگیری                                               

 

 

 باربری روز به باال 30از  روز 30تا  روز 15تا  گروه کاال / مدت انبارداری

 42.120 27.144 26.910 26.325 صندوق ، کیسه و ... ( هر تن عادی ) پالت ،  

 518.326 85.000 84.053 58.025 گانه خطرناک وآتش زا  )هر تن( 9 کاالی 

 550.000 449.612 396.900 372.092 کاالی پرتوزا ) راديو اکتیويته ( )هر تن(  

 کاالی سردخانه ای ) هرتن(

 FREEZINGيخچالی 

 -18تا  0
472.500 522.000 534.200 637.402 

8تا  2  COLD  546.345 496.500 453.108 405.000  سرد 

COOL  25تا 15 سرد    400.000 450.000 490.000 540.000 

گانه خطرناک  9 کاالی

وآتش زا و راديو اکتیو 

 باالی صفر
486.000 543.729 595.800 645.700 

طرناک گانه خ 9 کاالی

تیو وآتش زا و راديو اک

صفر زير  
567.000 626.400 641.040 670.052 

 4.029.051 1.298.700 1.260.792 1.681.056 انواع خودرو سبک  هر دستگاه 201

 526.500 0 0 0 حمل يکسره جنازه 

 3.510 0 0 0 به ازای هر کیلو  پست سريع 

 2.106 0 0 0 حمل يکسره  ساير کاالها به ازای هر کیلو 
 1.287.000 1.082.250 731.250 561.600 کوپتر هواپیما و هلی 

حیوانات 

 زنده

 386.100 64.350 45.630 37.440 پرندگان ) هر قطعه ( 251

252 

 - سنگین وزن اسب

شیر ) هر راس  - فیل

) 
217.763 261.204 293.862 17.550.000 

253 
سبک وزن سگ و 

 )هرقالده ( گربه و...
119.720 129.700 149.643 417.953 

254 
دام اهلی  و شتر مرغ 

 ) هر راس (
159.628 169.604 189.559 409.500 

غیر 

 پالتیزه

 631.800  عادی 

 970.307  گانه کاالهای نه 
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 5جدول شماره 

 امام خمینی )ره(شرکت فرودگاه تعرفه انبارداری کاالی مسافری در 

 
 نرخ انبارداری )روز ريال( نرخ ورودی )ريال( وزن

 18.018 97.680 کیلوگرم 30تا 

 23.166 123.872 کیلوگرم 60تا 

 27.027 141.570 کیلوگرم 100تا 

 36.036 146.531 کیلوگرم به باال 101

 

 6جدول شماره 
 انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ايران)زمینی( تابعه شرکت ها و شعب تعرفه انبارداری کاالی مسافری در شرکت

 انباردارینرخ  انه اینرخ خدمات راي وزن

 4.850 100.000 کیلوگرم 50تا 

 8.100 130.000 کیلوگرم 100تا 

 12.000 135.000 کیلوگرم 200تا 

 15.200 147.000 کیلوگرم 500تا 

طبق شرح کاالی عادی و تجاری گروه بندی شده اقدام  کیلوگرم به باال 501از 

 خواهد گرديد.

 
 7جدول شماره 

 ند در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیلجدول تعرفه ديما

 )ساعات غیر اداری(نرخ تعرفه شرح
 

 روزهای تعطیل نرخ تعرفه

 310.000 150.000 وانت

 350.000 250.000 کامیون خاور

 420.000 300.000 کفی

 490.000 350.000 تريلر

 560.000 400.000 تن30واگن تا وزن کاالی 

 630.000 450.000 تن 30واگن تا وزن بیش از کاالی 
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 توضیحات:

و روز پنجشنبه ساعت  13:30ساعت مالک برای وصول دیماند تخلیه و بارگیری کامیون و واگن ازروز شنبه تا چهارشنبه ساعت  -1

 خواهد بود. 12:30

 :در دریافت دیماند از وسائر نقلیه که برای بارگیری مراجعه می نمایند -2

 ساعت ورود  وسیله نقلیه  الف:

 ب: ساعت دریافت بیجک لحاظ گردد و لذا هر کدا  از این دو مورد دیرتر اتوا  افتد مالک وصول مبلغ دیماند خواهد بود. 

در خصوی وصول دیماند کامیون هائی که برای بارگیری مراجعه می نمایند ضروری است با توجه به شرایر ذکر شده نسبت به  -3

 دا  و درآمد حاصله همان روز به همراه سایر درآمدها به امور مالی گزارش شود.دریافت دیماند بر اساس فیش های موجود اق

مسئول ثبت اطالعات اسناد کامیون با توجه به  در خصوی نحوه وصول دیماند برای تخلیه الز  است روش ذی  اعمال گردد: -4

ای و طوالنی شدن عملیات تخلیه در نسبت به وصول دیماند اقدا  نماید.در صورت بروز موارد خ 1ساعت تعیین شده در بند 

مواردی که قب  از ساعت مذکور صورت گرفته باشد وصول دیماند با تأیید مسئولین عملیات و توسر واحد صدوز قبض انبار 

 امکان پذیر خواهد بود.

سئول صدور م دریافت دیماند تخلیه واگن پس از تأیید تخلیه توسر مسئولین عملیات و در هنگا  دریافت قبض انبار توسر -5

 قبوض انبار صورت پذیرد.

و پیش بینی  2امکان پذیر نباشد با رعایت مواد بند  4و  3در شرکت ها و شعی تابعه که دریافت دیماند با توجه به توضیحات بند  -6

 تمهیدات الز  توسر مدیران و معاونین مربوطه و نرارت کافی در خصوی دریافت دیماند اقدا  گردد.

عاونت عملیات یید مناحیه شرکت باشد و به تشخیص و تا تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری  از که علت در صورتی -7

 ونه درآمدی بابت تأخیر )دیماند( یا انبارداری اضافه اخذ نخواهد شد.گیا جانشین وی برسد هین
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 توضیحات عملیات انبارداری کانتینر :

صورت حم  یکسره تحوی   7و  1اوی کاالهای کالسهای حانبارکردن کانتینرهای   -1 ستورالعم  فو  ممنوف بوده و کانتینرهای مذکور به  د

 شود. صاحی کاال می

باشند که در هنگا  صدور بیجک نهایی هزینه آن از صاحی کاال یا کانتینرهای مانده از پروانه، مشمول پرداخت هزینه انبارداری می -2

 گردد.ت مینماینده قانونی وی دریاف

ستریپ و ارزیابی به انبار  -3 شمول منتق  می CFSکانتینرهایی که جهت انجا  عملیات ا ستریپ و یا خروج از ترمینال م شوند تا زمان ا

شده که به انبار پرداخت هزینة انبارداری کانتینرهای پر می ستریپ  ضمناو کاالهای ا شمول پرداخت انتقال می CFSشوند،  یابند نیز م

 خواهند شد. CFSنبارداری مالابق تعرفة انبارداری کاال در انبار هزینة ا

خارج  انبارهاباید بالور حم  یکسره از  IMDG Code( در رده بندی 7( و رادیواکتیو )کالس  1محموالت مواد منوجره ) کالس  -4

ساعت مجاز  72تا  48بین  انبارخیص باشند( نیز برحسی تش 5و  3شوند و سایر کانتینرهای حاوی محموالت خالرناک )به ویژه کالسهای 

صورت عد  خروج شوند و در سبت به انتقال اینگونه کاالها به مکانهای  شرکت انبارهای عمومی ،به اقامت بوده و پس از آن باید خارج  ن

 .باشدبه عهده صاحی کاال میهای متعلقه دیگر اقدا  و کلیه هزینه

 کانتینر خالی خالرناک: 

  حاوی کاالی خالرناک بوده و پس از تخلیه کاال ، برچسی زدایی، پاکسازی و شستشو نگردیده باشد.کانتینری است که قبالو

صاحبان کاالد مینشوهزینة جابجایی کانتینرهایی که در خارج از ترمینال کانتینری تخلیه می - ست از طرف  سب بای های اس تعرفهرا

 مربوطه پرداخت گردد
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 (8جدول شماره)

 ریننتینر در محوطه کانتیتعرفه جابجايی کا

 سايز
شرح عملیات محوطه 

 کانتینری
 نرخ تعرفه وضعیت

 فوت 20

تخلیه يا  بارگیری در مرحله 

ر مرحله حمل در کانتینر و يا ه

 ترمینال کانتینری

 450.000 پر

 250.000 خالی

 فوت40

در مرحله تخلیه يا بارگیری 

کانتینری و يا هر مرحله حمل در 

 ریترمینال کانتین

 600.000 پر

 300.000 خالی

 
 (9جدول شماره )

 کاالحجم بر حسب   LCLتعرفه استريپ کانتینر برای کانتینر 

 نرخ تعرفه حجم کاال اندازه کانتینر

 فوت 20

 950.000 متر مکعب 3تا 

 2.850.000 متر مکعب 10تا 

 3.200.000 متر مکعب 10بیش از 

 فوت 40

 

 

 

 950.000 متر مکعب 3تا 

 2.850.000 متر مکعب 10تا 

 3.200.000 متر مکعب 15تا 

 3.450.000 متر مکعب 15بیش از 

 

 ( 10جدول شماره) 

 تعرفه تخلیه يا بارگیری خودرو از / به داخل کانتینر:

 نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 1.100.000 تخلیه و بارگیری هر دستگاه از / به کانتینر

 1.500.000 ار هر دستگاه  خودرو در داخل کانتینرمهار يا بازگشائی مه
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 (11جدول شماره )

 استريپ کانتینرها

 نرخ تعرفه شرح عملیات رديف

 2.150.000 فوت fcl 20استافینگ کانتینر-عملیات استريپ 1

 2.750.000 فوتfcl 40استافینگ کانتینر-عملیات استريپ 2

3 
 40و  LCL 20استافینگ کانتینر های -هزينه استريپ 

محاسبه و دريافت  9فوت بر اساس جدول حجمی شماره 

 گردد.

 9برابر جدول شماره 

4 
خدمات و عملیات اضافی در استريپ کانتینرها به داخل 

واگن عالوه بر هزينه استريپ کانتینر برای هر دستگاه 

 فوت 20کانتینر 

1.400.000 

5 
 لخدمات و عملیات اضافی در استريپ کانتینرها به داخ

واگن عالوه بر هزينه استريپ کانتینر برای هر دستگاه 

 فوت 40کانتینر 

1.650.000 

6 
 LCLهزينه استريپ و استافینگ کاالهای کانتیتنرهای 

 فوت به ازای هر دستگاه 20
3.310.000 

7 
 LCLکانتینرهای الهای هزينه استريپ و استافینگ کا

 فوت به ازای هر دستگاه 40
3.650.000 

8 
 کانتینری الهای استريپ و استافینگ کا هزينه

 هر دستگاه آتشزا ،کاالهای خطرناک 
4.125.000 

 (12جدول شماره )

 تعرفه خدمات کانتینرهای يخچالی

 نرخ تعرفه مدت زمان خدمات قابل ارائه

 فوت یخچالی در محوطه 20كانتينر 
یك شبانه روز 

 ساعت 24معادل  
300.000 

 محوطه فوت یخچالی در 40كانتينر 
یك شبانه روز 

 ساعت 24معادل  
450.000 



 22 

 

 (13جدول شماره )

 خدمات جانبی

 نرخ تعرفه شرح رديف

1 

 برچسب:

چسباندن برچسب بر روی کانتینر پر يا برداشتن از روی کانتینر 

خالی)پس از حصول اطمینان از باقی نماندن کاالی خطرناک در 

 کانتینر(

140.000 

 100.000 به ازای هر ديواره:  Flat Rockنرهای خواباندن ديواره کانتی 2

3 
نصب يا جداسازی برزنت 

 Open Topکانتینرهای 

 210.000 فوت 20کانتینر 

 320.000 فوت 40کانتینر 

4 

هزينه پلمپ)در عملیات فک يا 

 حک(:

 استفاده از هر عدد پلمپ

150.000 

 

 

 (14جدول شماره )

 و لشینگ هزينه خدمات
 نرخ تعرفه شرح

 450.000 هزينه خدمات ماشینی

 70.000 هر توزين( –)پر/خالی  هزينه باسکول

لشینگ داخل کانتینر 

برای محموله حجیم و 

 سبک)دستگاه(

 3.850.000 فوت 20

 4.450.000 فوت 40

لشینگ داخل کانتینر 

برای محموله 

 سنگین)هردستگاه(

 4.450.000 فوت20

 5.100.000 فوت40
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 (15) جدول شماره

 خدمات سايرتعرفه 

 

 نرخ تعرفه نوع خدمات رديف

 150.000 تفکیک و جابجائی کاال )هر تن( 2

4 
تعویض بسته بندی كاال برای هر كارتن ، صندوق 

یا بسته )تامين كارتن و صندوق خاص بعهده 

 صاحب كاال ميباشد(
70.000 

 122.000 انوانتر )هر تن( 5

 1.400.000 2*2به ابعاد چادر کشی )هر تخته( 6

 تسمه کشی 7

بسته های 

 کوچک
80.000 

بسته های 

 بزرگ
150.000 

 420.000 قطعه برداری و نمونه برداری –برش  8

 350.000 صدور قبض انبار تفکیکی 9

10 

جابجائی و انتقال 

کانتینرهائی که از واگن 

تخلیه و به وسیله 

وسائط نقلیه به محوطه 

 کانتینری

 فوت20

 
650.000 

 750.000 فوت40

11 

ترانشيپ فاقد قبض انبار چنانچه توسط 

حق عوامل صاحب كاال انجام شود)هر تن(

 محوطه 
30.000 

12 
صادراتی هر  –روشن نمودن خودروهای وارداتی 

 (دستگاه)باطری به باطری
250.000 

 130.000 تعرفه راه بند  13

14 
ترانشیپ فاقد قبض انبار چنانچه خدمات 

 ل شرکت انجام شودتوسط عوام
 بر اساس تعرفه هر گروه از کاالی کتابچه 
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 توضیحات:

 

  چناننه خدمات توسر عوام  شرکت انجا  شود بر اساس تعرفه هر  انبار فاقد قبضدارای و یا ترانزیت عبوری در کاالهای

 هزینه ها وصول میشود. گروه از کاالی کتابنه

  زینه ها ه بر اساس تعرفه هر گروه از کاالی کتابنهخدمات توسر عوام  شرکت انجا  شود ترانشیپ فاقد قبض انبار چناننه

 وصول میشود.

 هزینه ها وصول میشود. بر اساس تعرفه هر گروه از کاالی کتابنهکاال  تخلیه و بارگیری مجدد هر تن 

 تهیه و تأمین لواز  مربوط به انوانتر بعهده صاحی کاالست. 

 صاحی کاال درخواستت و نوف در محوطه تخلیه میگردد ولی می پذیرد که کاال بر اساس مشخصا چادر کشی زمانی صورت 

  .دارد کاال را چادر کشی روی 

 .تأمین لواز  تسمه کشی به عهده شرکت می باشد 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 


