
 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  9صفحه 

 

 

 

 

 

 منطقه ویژه اقتصادی الوان

تعرفه های پیشنهادی سال 

9911 

 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  2صفحه 

 

های گمرکی تعرفهبخش اول :   

وارداتی کاالوتجهیزات به متعلق گمرکی های هزینه تعرفه جدول  
9911 

 ردیف شرح خدمات
 به ازای هر تن

 

ریال 721,333  

 

پتروشیمی و پاالیشگاهی – گازی – نفتی های پروژه آالت ماشین کلیه   

 

7 

 

ریال 721,333  

 

ای پروژهکلیه ماشین آالت و تجهیزات صنعتی  غیر   
 

 

2 
 

 

ریال  721,333  

 

ای بخش خصوصی سرمایهکلیه ماشین آالت خط تولید و کاالهای   
 

 

3 

 

ریال  721,333  

 

ای و نیم ساخته و قطعات صنعتی جهت تولید واسطهمواد اولیه مصرفی و کاالهای   
 

 

4 

 

ریال 721,333  

 

 سایر کاالها ) مصرفی و خدماتی (
 

 

5 

 

 

 جدول تعرفه های خدمات گمرکی متعلق به صادرات

9911  

 شرح خدمات

 

 ردیف
 

هر ازای به  

متریک تن/مترمکعب/ تن  

 

11.641 
 

 و پاالیشگاهی و پتروشیمی های مجتمع محصوالت – مایع گاز – گازی میعانات

 به دستی پایین صنایع و خصوصی بخش تولیدی های آورده فر و محصوالت

کشور از خارج  

 

1 
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 هزینه خدمات گمرکی نقل و انتقالی کاال  

 شرح خدمات مبلغ تعرفه

7.373.382تن مبلغ  33تا سقف   

ریال 17.413تن به باال به ازای هر تن  33از   

نقل و انتقال کاال , مواد , تجهیزات و ماشین آالت و وسایط نقلیه به مناطق 

 آزاد و ویژه صنعتی

تن به باال  5ریال از  3.333.333تن  5تا سقف 

ریال 533.333به ازای هر تن   

خروج کاال, ماشین آالت, تجهیزات و بر تعرفه نظارت و صدور مجوز 

 ضایعات از منطقه ویژه 
 

 

امورگمرکی  های تعرفه:  9-9 جدول  

9911  

 شرح خدمات 
 

 

 ردیف
 

 هرفقره

 33تن واز  33ریال تا سقف  7,373,382

ریال 11,434تن به باالتر برای هر تن   

 

  نام و ظهر نویسی () به ازاء هر عمل تجمیع و یا تغییر قابل معامله  قبض انبار

 

7 
 

 33تن و از  33ریال تا سقف   7,373,382

ریال 11,434تن به باالتربرای هر   

 

 قبض انبار تفکیکی 

 

2 
 

تن و از  33ریال تا سقف  2,348,115

 11,434تن به باالتر برای هر تن  33

 ریال

 

 گواهی مبدا جهت تولیدات داخل منطقه 

 

3 
 

تن و  33ریال تا سقف  7,213,138825

  11,434تن به باالتر برای هر تن  33تز 

 ریال

 

 گواهی مبدا جهت کاالهای غیر تولیدی منطقه 

 

4 
 

ریال 3,823,713  

ارزیابی و صدور قبض انبار کاالهای اسقاطی و ضایعاتی از محل کاالهای وارداتی 

ضایعات بوده به منطقه همچون چوب, آهن قراضه و غیره که به تشخیص گمرک 

 باشد.و دارای ارزش اقتصادی می

5 

ریال 1,311,338  
 و پتروشیمی هایمجتمع تولیدی محصوالت تولید کلیه گواهی صدور

 پاالیشگاهی
1 

ریال 7,213,388  1 تولیدی محصوالت تولید سایر گواهی صدور 
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  نکته :

 محسبو   تب،  تب،   کسب   باشبم   مبی  عمب   مبك   کباال  وزن آنهبا  خبمما   هزینبه  در محاسبهه  که کاالهایی خصوص در -1

 گ دد. می

 .شود می صادر یكهار ب اي توليم از پس مشخص ف آورده یا توليم جهت توليم گواهی -2

 

 

هزینه صدور گواهی مصرف و نصب کاال در پروژه های منطقه:  9-2جدول   

هزینه بر اساس تناژ محموله 

 مصرف شده

 ردیف وزن محموله

ریال  3,823,713 تن کل محموله 53تا    1 

ریال 1,311,338 تن کل محموله 233تن تا  53   2 

ریال 73,781,733 تن 233باالتر از    3 

 

 

 

هزینه صدور گواهی مصرف و بکارگیری کاال در سکوهای دریایی:  9-9جدول   

 

دالر ه  ت، می باشم رقم تع فه پيشنهادي در  000 4توضيح اینكه با توجه به ميانگي، ارزش کاالهاي وارداتی منطقه که در حمود 

.ط از کمت  از یک در هزار می باشم  

 

زینه بر اساس تناژ محمولهه  ردیف وزن محموله 

ریال  5,188,725 تن وزن کل محموله 53تا    1 

ریال  3,217,333 تن کل محموله 233تن تا  53   2 

ریال  77,511,253 تن 233باالتر از    3 
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: أگواهی مبد  

قانون تشكي  و اداره مناطق ویژه   سازمان منطقه مجاز است به در خواست متقاضی ب اي کاالهایی  10ذی  ماده ب  اساس تهص ه 

نمایم . أکه از منطقه خارج می شونم اقمام به صمور گواهی مهم  

ی باشم.م ف اینم فوق شام  اخذ در خواست از صاحب کاال   ب رسی   رویت و انطهاق مشخصا  کاال با اسناد ارائه شمه  

 مدت توقف کاال در گمرگ منطقه:

منطقه می باشم و پس از انقضاي ای، مم  و عمم  صمور قهض انهارمم  زمان مجاز توقف کاال در گم   منطقه شش ماه از تاریخ  

 .خ وج یا تعيي، تكليف کاال از گم   منطقه نسهت به اعمال ضوابط اج ایی خود اقمام می نمایم

 خودرو :

امكان  منطقهدر داراي مجوز فعاليت  ن اقتصاديو فعاال اشخاصتوسط  به منطقه ویژه اقتصادي الوان فقطورود خودرو  (1

       .پذی  می باشم

 .  ممنوع می باشم ساخت  پایي، ت  از سال مملبا بيش از سه ورود خودروهاي سواري  (2

اخت  سبا بيش ازچهار ممل پایي، ت  از سال   ...  وناز قهي  اتوبوس   مينی بوس   نيمه سنگي، عمومی  ورود خودروهاي (3

 . ممنوع می باشم

 با بيش ازچهار ممل پایي، ت  از سال ساخت  ممنوع می باشم.ماشي، آال  سنگي، و راه سازي خودروهاي بارب ي   ورود   (6

 ی باشم .م مش وط به اخذ تأئيمیه کارشناس فنی سازمان مستعم  و پایي، ت  از ممل سال   خودروهايورود ضمناً 

 امكان پذی  می باشم .سی سی  250و حماکث  حجم  یكسال عم  کمت  ازورود موتور سيكلت با  (5

حماکث  زمان مجاز استفاده از خودروها و ماشي، آال  فوق الذک  در منطقه ویژه اقتصادي الوان ده  سال از تاریخ ساخت  (4

آنها می باشم  و پس از اتمام دوره مذکور با تایيم کارشناس فنی مورد تأیيم و معتمم منطقه ویژه  زمان مجاز استفاده از 

 باشم. در غي  ای،می سال از تاریخ ساخت قاب  تممیم 15ساليانه تا سقف  خودروها و ماشي، آال  مورد نظ  بصور 

 صور  اینگونه خودروها  بایم به مهما م جوع گ دیمه و یا توسط م اکز قانونی اسقاط شود

ه ساله زمان مجاز استفاده از خودروها   تاریخ ساخت آنها می باشم . بمیهی است که ب 15مك  احتسا  مم  تبصره:      

 سال( کاهش می یابم.15نسهت سنوا  سپ ي شمه از زمان ساخت در زمان ورود به منطقه   مم  قابليت استفاده از آنها )
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 پالک منطقه در داخل منطقه خودرو  تردد  سالیانه  هزینه  :9-4لجدو

 

 

خودرو های سنگین 

 و

 ماشین آالت سنگین

 

 موتور سیکلت
 

 

 

 

خودروی نیمه 

 سنگین

 

سواریخودروی   

 

 

حجم 

تر ازبیشموتور  

cc927 

حجم 

 موتورکمتر از

cc927 

 حجم موتور

تر ازبیش  

cc2000 

تا حجم موتور  

cc2000 

  

  

 

92,599,557 

 

2,746,557 

 

9,259,955 

 

5,640,927 

 

7,019,770 

 

9,520, 969  

       

( درصد 73ده ) معادلاز زمان  ساخت به ازای هر سال مبالغ فوق در خصوص خودروهای مدل سال می باشد که توضیح اینکه  

 مبالغ فوق به تعرفه هزینه سالیانه تردد خودرو اضافه می گردد.

 

گمرکی و صدور قبض انبار هزینه های  : 9-7 جدول  

  ماشین آالت سنگین

ریال     

             موتور سیکلت

 ریال 

 خودروی عمومی

 ریال 

خودرو سواری 

 ریال 

 شرح خدمات 

  مدارک مالکیتصدور  3,823,713 1,311,338 7,213,388 72,133,815

  پالک گذاری 1,311,338 8,373,173 7,213,388 72,133,815

المثنی  مدارک مالکیتصدور  1,311,338 8,373,173 7,213,388 1,311,338  

 تعویض پالک مجدد  1,311,338 1,311,338 - 1,311,338

  صدور قبض انبار 7,373,382 7,373,382 7,373,382 7,373,382
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72,133,815 3,783,413 3,335,125 1,311,338 
تنظیم صورتجلسه نقل و 

در داخل منطقه انتقال  

 شیالت :

صاحهان شناورها با موافقت شيك  موظف به انتخا  یک بنمر به عنوان بنمر اصلی می باشنم ودر ای، صور  شناورهاي صيادي در 

گ دنم . بناب ای، بابت حق ورود   پهلوگي ي و توقف شناورها صيادي در بنادر صيادي  میسای  بنادر به عنوان شناور مهمان محسو  

ذی  مهالغی را به عنوان تع فه پ داخت نماینم. ب  اساس ن خهاي مهناي جمول  

 تعرفه استفاده از خدمات بندری برای هر بار استفاده از تاسیسات بندری و به ازای هر تن ظرفیت ناخالص

 

ساعت 24توقف تا  پهلوگیری کنار اسکله  

 حداکثر یک ساعت

ورود به حوضچه آرام 

 بندر

 نوع شناور

ریال 383  
 

ریال 222 ریال 156   قایق   لنج   کشتی 
 

 

شناور صيادي مهمان حماکث  به ميزان دو ب اب  تع فه هاي مورد نظ  ب اي شناورهاي صيادي مقيم محاسهه و  تع فه بنمري .1

دریافت می شود مگ  آنكه انتقال شناور مذکور از بنمر اصلی به بنمر دیگ  ب  اساس سياستهاي ممی یت صيم صور  گ فته 

 باشم .

به منظور استفاده از اسكله   ه گاه پهلو گي ي شناور در کنار اسكله بيش از یک ساعت به طول انجاميم ب اي یک ساعت  .2

به مهلغ عمد مهناي منمرج اضافه محاسهه و % 50% و ب اي ساعتهاي بعمي 20اول به ازاي ه  ت، ظ فيت نا خالص شناور 

 دریافت می شود .

عمم حوضچه آرام   شناورها ناچار به پهلوگي ي در کنار اسكله هستنم از اج اي مفاد ای،  در مناطقی که به دلي  تبصره (

 بنم مستثنی می باشنم.

روز از پ داخت حق توقف  10ه گاه شناور صيادي به دلي  خ ابی موتور یا بمنه مجهور به توقف در بنمرگاه شود حماکث  تا  .3

 عمد مهنا اضافه خواهم شم . % به20روز سوم به بعم  10منمرج در جمول و از 

در صورتيكه توقف شناور در بنمرگاه به دلي  ممنوعيت ها و سياستهاي ممی یت صيم صور  گ قته باشم   تا زمان رفع  .6

ممنوعيت   عوارض بنمري دریافت نخواهم شم. بمیهی است شناورهایی که به دلي  تخلف متوقف می شونم مشمول مفاد 

 ای، بنم نمی شونم.

 :نظارت بر حمل و نقل مسافرهزینه 
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درصم مهلغ ن خ پایه از مهمأ و یا به مقصم جزی ه  10هزینه نظار  ب  حم  و نق  مساف  )توسط شناورهاي حم  و نق (  -

 الوان می باشم.

 

 هزینه های خدمات ترانزیت خارجی :

قانون تشكي  و اداره مناطق ویژه ت انزیت خارجی را به عنوان یكی از اهماف تشكي  مناطق ویژه ذک   1با توجه به اینكه در ماده 

نموده لذا کليه کاالهایی که تحت رویه ت انزیت خارجی با نظار  سازمان منطقه وارد محموده منطقه ویژه شمه و از یكی از مهادي 

و انطهاق کاال با د مشمول هزینه فوق می گ دنم . خمما  ارئه شمه در ای، حوزه شام  بازدیم ب رسی مجاز منطقه خارج می شو

 نظار  ب  بارگي ي و انتقال کاال به وسيله خ وجی . –اسناد ورودي   نظار  و تنظيم صور  جلسه کاال در اماک، مورد تائيم گم   

 خارجی اخذ می گ دد بش ح ذی  می باشم . هزینه کليه عمليا  فوق در زمان صمور مجوز ت انزیت

 ریال تعيي، می گ دد .  348 4به ازاي ه  ت، کاالي عهوري از منطقه تحت رویه ت انزیت خارجی مهلغ 

 % مهلغ فوق را افزایش دهم .15: سازمان منطقه می توانم در ه  سال به ميزان 7تبصره     

 : ) کس  ت،   ت، محسو  می گ دد (2تبصره     

 خدمات عمومی ، زیر بنایی ، بهداشتی ، مهندسی و رفاهی  بخش دوم : 

به ه ب داران   وکه ارائه آنها به موجب قانون ب  عهمه سازمان منطقه می باشم خمماتی است  م بوط به به ه منمي ازای، بخش 

تسهيك     آن متنفع می گ دنم. همچني،  تع فه هاي ای، بخش شام  س مایه گذاران و بطور کلی فعاالن اقتصادي در منطقه از 

منم می شونم و ادامه استفاده از ای،  به هامكانا    تاسيسا  زی  بنایی و ساختمانی ایجاد شمه توسط و به هزینه سازمان منطقه 

اشم . ای، تاسيسا  بطور کلی شام  امكانا  مستلزم ص ف هزینه جهت حفاظت   نگهماري   ت ميم و نوسازي دائمی آنها می ب

راههاي ارتهاطی و دست سی  پ  ها   فضاي سهز عمومی   تنظيفا  عمومی   خمما  آتش نشانی و دفع پسمانم   ح است و نظم و 

م. باش نمیامنيت عمومی منطقه و نظای  آن می باشم که به ه حال هيچنوع فعاليت اقتصادي بمون وجود آنها در منطقه امكان پذی  

 ی  می باشم .ذتع فه هاي متعلق به ای، بخش خمما  شام  بنمها و جماول 

 ریال 1.210.082ساالنه   فعال در منطقه ش کتهاي پيمانكاري و خمماتی اشخاص حقيقی تع فه صمور مجوز فعاليت ب اي  الف :  

 باشم.می  ریال  12.333.835و ب اي ش کتهاي توليمي  ساالنه 

تممیم مجوز فعاليت ب اي اشخاص حقيقی  ش کتهاي پيمانكاري و خمماتی فعال در منطقه با توجه به مم  زمان ارائه تع فه  تبصره :

 خمما   کس ي از هزینه صمور ساليانه مجوز فعاليت می باشم.

 می باشم.  ریال  12.333.835تع فه صمور پ وانه به ه ب داري و تأسيس ش کتهاي توليمي در منطقه   ب :  
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از ش کتهاي توليم کننمه محصوال  شيميایی یا پت وشيمی به ازاء ه  ت، محصول توليمي خ وجی از مجتمع ها ب اي صمور به  : ج  

 ریال . 240 150خارج یا ورود به داخ  س زمي، اصلی 

 

 ریال 348 4از ش کتهاي تامي، کننمه یوتيليتی) پشتيهانی کننمه( بازاء ه  ت، یا مت  مكعب محصول توليمي مهلغ   : د  

ریال  102 12ب اي اشخاص حقيقی و حقوقی که در منطقه فعاليتهاي خمماتی انجام می دهنم بازاء ه  مت م بع اراضی متص ف  : ه

 ساالنه .

هزینه آمادگی بابت به ه ب داري   تعمي  و نگهماري و توسعه زی  ساختهاي منطقه به ازاء ه  ت، ظ فيت اسمی توليم مهلغ  : و  

 ریال . 648 25

انم ( به ازاء ه  مت   ننمودهب اي آن دسته از اشخاص حقيقی و حقوقی که هنوز در م حله اج اي ط ح هستنم ) پایان کار اخذ  :ز  

 ریال ساليانه. 433ت تص ف م بع اراضی تح

ب اي اشخاص حقيقی و حقوقی که خارج از ف آینم توليم مهادر  به نگهماري   ذخي ه سازي یا ف وش ت کيها  هيمروک بوري  : ح  

 ریال . 015 28غي  ت انزیتی وارده از س زمي، اصلی ) اعم از محصوال  یا مواد اوليه خام ( می نماینم به ازاء ه  ت، 

 فعاليت پ وژه ب اي کليه پيمانكاران فعال در سطح منطقه ب اساس جمول زی  صادر می گ دد. مجوز : ط

 

 

 
 

   ميليارد ریال( محاسهه 6000ميليارد ریال ميزان تع فه ب اساس مهلغ مذکور) 6000هاي با مهلغ باالت  از ب اي پيمان -1

 می گ دد.

 گ دد.مهلغ تع فه یک بار ب اي پيمان )با ه  مم  زمان ( محاسهه و وصول می -2

 ب اساس ن خ تسعي  بانک م کزي در سال انعقاد ق ارداد می باشم.ها ن خ تسعي  ارز پيمان -3

 باشم.هاي ق ارداد میمهلغ ق ارداد شام  مجموع مهلغ اوليه و کليه الحاقيه -6

 

ریال  238 344 4آئي، نامه اج ائی جهت ارزش افزوده توليما  منطقه  3ي تع فه اخذ مجوز کميسيون ماده : ی  

 .ب اي ه  ف آورده

 مجوز فعالیت پروژه = 3335/3/مدت قرارداد ماه( * )مبلغ قرارداد(*72/ متوسط تعداد پرسنل پیمان+7333)

 (*7+ (پیمان+ مدت قرارداد به ماهمتوسط تعداد پرسنل )/ (متوسط تعداد پرسنل پیمان* مدت قرارداد به ماه))
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 ک: تخلفات و جرائم

تخطی از مق را  ای، کتابچه تخلف محسو  شمه و سازمان ب اب  قواني، و مق را  حسب مورد عكوه ب  

 نمایم.اعمال مجازاتهاي مق ر در قواني، م بوطه به ش ح ذی  عم  می

صور  پذی د  انتقال مجوز فعاليت یا به ه ب داري به ه  شخص حقيقی و حقوقی که بمون موافقت سازمان  -1

تخلف محسو  گ دیمه و موجب ابطال مجوز فعاليت خواهم شم . همچني، انجام ه گونه فعاليتی که مغای  با 

 گ دد.موضوع مجوز باشم  موجب تعليق مجوز می

در صور  لغو مجوز فعاليت یا به ه ب داري  دارنمه مجوز بایم ظ ف ده روز از تاریخ ابكغ تصميم قطعی  -2

 وز را به م جع صمور مجوز مست د نمایم.سازمان  اص  مج

شخص حقوقی یا حقيقی دارنمه مجوز بایم ه  گونه تغيي  در امور م بوط به ش کت و یا اقامتگاه خود را به  -3

اطكع سازمان ب سانم  در غي  اینصور  فعاليت او به تشخيص منطقه از یک تا سه ماه به حالت تعليق در 

 آیم.می

صاحب مجوز تمام یا یكی از ش ایط مق ر در ای، کتابچه را بنا به تشخيص  در صورتی که شخص حقيقی -6

ماه معلق گ دیمه و در صورتيكه در مم  یاد شمه ش ایط مورد نظ  را  3سازمان از دست دهم  فعاليت وي تا 

 گ دد.ف اهم ننمایم مجوز فعاليت وي لغو می

محجور شود  ورثه متوفی یا قيم شخص در صورتی که شخص حقيقی صاحب مجوز فعاليت فو  نمایم یا  -5

ماه  شخصی را که حائز ش ایط مق ر در ای، کتابچه باشم مع فی نمایم. در غي   3محجور بایم حماکث  تا 

 گ دد.اینصور  مجوز فعاليت وي لغو می

 شود.ورشكستگی به تقصي  و تقلب که منج  به انحكل ش کت گ دد  موجب لغو مجوز می -4
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قی فعال در منطقه موظف به حفظ و نگهماري ابنيه  مستحمثا   تأسيسا  و اشخاص حقيقی و حقو -3

همچني، تجهيزا  مستق  در منطقه بوده و در صور  ای اد ض ر و زیان مسئول پ داخت خسار  به سازمان 

 و اشخاص ثالث و رفع نقص وارده ب اب  تشخيص سازمان می باشنم.

هاي مش وحه مذکور را در منطقه که ضوابط و مق را  و هزینهت دد ه  نوع وسيله نقليه مشمول ای، کتابچه  -8

رعایت ننمایم  ممنوع و ح است منطقه ضم، اعمال مق را   وسيله نقليه را تا تعيي، تكليف متوقف       

 نمایم.می

 

 

 
ه  گونه جع  و تزوی  نسهت به اسناد صادره از منطقه ویژه  جع  در اسناد دولتی محسو  و م تكهي، به  -2

مجازا  مق ر در قواني، م بوط محكوم خواهنم شم. عكوه ب  ای، از با  ورود خسار  به منطقه نيز مسئول 

 جه ان آن می باشم.

شخص حقوقی یا حقيقی داراي مجوز فعاليت در منطقه ملزم به رعایت قواني، حاکم ب  مناطق ویژه و  -10

هاي ها و دستور العم مچني، سای  بخشنامههاي گم کی صادره از نماینمه گم   مستق  در منطقه و هرویه

 باشم.صادره از سوي باالت ی، مقام منطقه می

در صور  عمم پ داخت به موقع تع فه هزینه خمما   سازمان مجاز می باشم نسهت به ج یمه اشخاص  -11

 % تع فه م بوطه اقمام نمایم.15حقيقی و حقوقی متخلف به ميزان 

 

 مور ورزش آتعرفه های مربوط به خدمات زیر بنایی : آب و فاضالب ، برق ، پسماند و 

 

 رقم مقطوع حق انشعاب آب و فاضالب خانگی ) شهری (

 شناسه کاربری انشعاب

 

حق انشعاب فاضالب نسبت  حق انشعاب کاربری انشعاب 

 به حق انشعاب آب

 %30 642 183 3 خانگی ) شه ي ( 1
 

 حق انشعاب آب و فاضالب برای کاربرهای غیر خانگی 
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 شناسه کاربری انشعاب

 

 کاربری انشعاب

 

حق انشعاب آب ) بهای 

 پایه (

 

نسبت  حق انشعاب فاضالب

 به حق انشعاب آب

 %30 363 318 تجاري 2

 %100 363 318 خمماتی -صنعتی  3

 %100 363 318 توليمي –صنعتی  6

 %100 363 318 م اکز آموزشی و ورزشی 5

 %100 363 318   م اکز بهماشتی و درمانی 4

 %100 363 318 م اکز ف هنگی و مذههی 3

 %100 363 318 دولتی  نظامی   انتظامی و عمومی 8

 %100 363 318 آ  فضاي سهز با کنتور 2

 0 0 آ  با تانك  10

 %100 363 318 آزاد 11

 0 0 منفعهلاعام  12

 

Y=Q*P*K 

 ای، رابطه :که در 

Yحق انشعا  آ  و فاضك  ب  حسب ریال :   Qظ فيت ق اردادي ب حسب مت  مكعب : 

Pبهاي پایه منمرج در جمول فوق :    K  ض یب تعمی : 

 ریال به ازاء ه  واحم اضافه شود. 033 346به انشعا  تجاري رقمی معادل 

تع فه و هزینه هاي مشابه شه  م کز شه ستان م بوطه محاسهه و هزینه هاي اشت ا  انشعا  مشت کي، غي  خانگی روستاها معادل 

 دریافت گ دد .

 

 

 Kض یب تعمی  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  99صفحه 

 

 

 جمعیت شهر ) نفر (
 

 Kضریب تعدیل 

 

  000 000 1بيش از 
4/7 

 

 000 000 1تا  000 500
3/7 

 

  533,333تا  253,333
2/7 

 

 253,333تا   733,333
7/7 

 

 733,333تا   53,333
3/7 

 

  53,333تا   23,333
3/3 

 

 23,333کمتر از 
8/3 

 7 منطقه ویژه

 

 

 

فاضالب دفع وهزینه بها آب های تعرفه  

.گ دد می تعيي، ریال(  سيصموسهو  هزارپنجاه و هفت )  303 53 ب اب    منطقه ب داشت درایستگاه آ  ه مت مكعب بهاي  . 

 ویژه درمنطقه واقع مناطق برای آب حمل تعرفه

 

 ناحیه

 

 

 فاصله حمل کیلومترمتوسط 

 

بهای حمل به ازای هر متر مکعب 
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 آب

A 432 25 10 تا شعاع 

B 653 38 20 تا شعاع 

C 206 62 30 تا شعاع 

D 201 52 60 تا شعاع 

E 523 30 50 تا شعاع 

F 631 128 80 تا شعاع 
% به ن خ آ  بهاء مشت کينی که بهاي 20توان ب اي ممی یت مص ف آ  در ماههاي گ م سال ) خ داد   تي    م داد   شه یور ( می 

 فص  دارن افزود.

 

 تعرفه های برق

 بهای مصرف به ازای هر کیلووات نرخ تعرفه

A 013 382 هزینه حق انشعا  خانگی 

B 484 665 هزینه حق انشعا  تجاري 

C 426 434 هزینه حق انشعا  صنعتی 

 

 

D 

 

 نشعا  مجمداهزینه وص  

 خانگی و

 تجاري

382 013 

 

 332 821 صنعتی
 

 شرایط عمومی :

کيلووا  ب  حسب آمپ  خواهم بود . در  30کيلووا  و کمت  از ب سحکيلووا  و بيشت  ب   30هزینه تامي، ب ق متقاضيان ب  مهناي 

 آمپ  یک فاز معادل یک کيلووا  منظور خواهم گ دیم . 5محاسها  

 آمپ  و بيشت  ب  حسب کيلووا  می باشم. 32و  25سه فاز آمپ  و  32و  25آمپ اژهاي استانمارد یک فاز 

 ریال است . 336 12ریال و ب اي سه فاز ه  آمپ  سه فاز  820,3حماق  مهلغ آبونمان به ازاي ه  انشعا  تكفاز 
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مگاوا  بجاي  5ریال خواهم بود . در صور  تصویب هيئت ممی ه ب اي مشت کي، بيش از  3.820به ازاي ه  کيلووا  ب ق صنعتی 

 هزینه اشت ا  می توان حماق  هزینه مص ف سه ماهه را به عنوان ودیعه گ فت .

 

 ساختمان ه: تعرفه پروان 2-2جدول 

 دوره دریافت  میزان تعرفه نوع خدمت ردیف

 یكهار ریال  426 434 کارشناسی 1

 یكهار ریال  388 233 1 تایيم نقشه 2

 یكهار ریال 100.000 م بعه  مت  صمور پ وانه ساخت 3

 ساليانه تا اتمام کار  %تع فه صمور پ وانه30 تممیم پ وانه ساخت 6

 یكهار ریال363 318ه  مت  م بع  نظار  ب  ساخت 5

 

 محاسبه تعرفه صدور پروانه  9جدول شماره 

 

 کاربری

 

 تراکم مجاز

 

 مازاد تراکم

 

 مازاد اشغال

 

 

صنعتی 

 )توليمي(

 

 

 

 

 

سازه هاي 

 صنعتی

 

 

 ) سطح اشغال / زی  بنا ( 

*P *2 

 

 

 مساحت مازاد *

P*4 

 

 

 

 P *3مساحت مازاد *

 

سازه هاي 

 غي  صنعتی

 

 

 
(+ P *3) مساحت همكف *

 ی)مساحت طهقا  فوقان

*P *2 5 ) 

 

 

 

  Pمساحت مازاد *

*4 

 

غي  

صنعتی 

 

سازه هاي 

 صنعتی

 

 

 سطح اشغال / زی  بنا ( )

 

 

 Pمساحت مازاد *
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 )تجاري و

 خمماتی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 *P *3 *8  

 P *2مساحت مازاد *

 

سازه هاي 

 غي  صنعتی

 

 

 

(+ P *6) مساحت همكف *

 )مساحت طهقا  فوقانی 

*P *3 ) 

 

 

 

 Pمساحت مازاد *

*8 

 

 

 

 

 توضیحات :

گي د . میآغاز شمه انم صور   1322اخذ تع فه صمور پ وانه و پایان کار فقط ب اي ساخت و سازهاي بمون پ وانه که از ابتماي سال 

 ؟) ه  چنم ای، ساخت و ساز ب اي بخشی از پك  باشم .(

 ریال می باشم . 10.183معادل  1322ب اي سال  Pفاکتور 

 % می باشم .40ي الوان سطح اشغال مجاز در منطقه ویژه اقتصاد

% نسهت به طيقه همكف 40% و در طهقا  دوم به باال 80درصم ت اکم مجاز ب اي سازه هاي قاب  محاسهه ب اي ت اکم در طهقه اول 

 می باشم.

ور   سوله با کارب ي صنعتی   اتاق کنت ل   کولينگ تاور   بچينگ   کول    مخازن   تامنظور از سازه هاي صنعتی   پست ب ق   

 راکتور   پایپ     باسكول   ني وگاه   فل    بویل  و ... می باشم .

 توسط واحم س مایه گذاري سازمان منطقه ویژه مشخص می گ دد .نوع کارب ها 

 کليه مساحتها به مت  م بع می باشم .
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 تعرفه مربوط به امور ورزشی

 

 ردیف

 

 

 مجموعه ورزشی

 

مدت زمان 

 استفاده

 

تعداد نفر در 

 هر سانس 

 

مبلغ فعلی 

 )ریال(

 

مبلغ پیشنهادی 

 )ریال(

 

 توضیحات

1 

 

یک  386 233 162 135 646 135 50 دقيقه 20 استخ 

 سانس

2 

 

یک  261 023 3 263 265 2 50 دقيقه 20 زمي، چم،

 سانس

3 

 

سال، چنم 

 منظوره 

یک  038 381 2 464 468 2 30 دقيقه 20

 سانس

6 

 

یک  438 833 1 340 364 1  30 دقيقه 20 سال، جودو

 سانس

 

بابت نگهماري تاسيسا  و تجهيزا  مخازن آ  و تصفيه خانه آ  اختصاصی سازمان منطقه ویژه اقتصادي الوان به ازاء ه  مت مكعب 

 ( ریال از مص ف کننمه اخذ می گ دد .پانصمو سی و دو)  532آ  مص فی 

( ریال  نود و یک)  21بابت نگهماري ایستگاه تقلي  فشار گاز و شهكه هاي اختصاصی منطقه به ازاء ه  مت مكعب گاز مص فی مهلغ 

 از مص ف کننمگان اخذ می گ دد .

 ( ریال از یكصمو هشت)  108بابت حفظ و نگهماري شهكه هاي اختصاصی توزیع ب ق در منطقه به ازاء ه  کيلو وا  ب ق مص فی 

 مص ف کننمه اخذ می گ دد .

تهص ه یک : نظ  به اینكه بخشی از هزینه هاي نگهماري تاسيسا    آ    ب ق و گاز م بوطه به هزینه ماليا  ب  ارزش افزوده ایست 

بنمهاي که ب اب  مق را  جاري امكان انتقال آن به مشت یان و مص ف کننمگان بعمي وجود نمارد و بش ح جمول ذی  در ن خ تع فه 

باال اضافه و منظور شمه است . لذا ه  گونه افزایش بها خ یم آ    ب ق   گاز و یا افزایش درصم ماليا  ب  ارزش افزوده بيش از ارقام 

منمرج در جمول ذی  که موجب افزایش هزینه هاي سازمان خواهم شم   ما به التفاو  افزایش یافته به ن خ تع فه هاي بنم باال 

 وان ن خ تع فه جمیم از مص ف کننمگان اخذ می گ دد .اضافه و بعن

و افزایش ن خ ماليا   ( 01/01/1322گاز و ب ق ناشی از تهص ه یک از تاریخ افزایش بهاء خ یم )تهص ه دو : تغيي  در تع فه هاي آ   

 ب  ارزش افزوده خواهم بود . 
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 بهاء خرید مبلغ )به ریال ( شرح
نرخ مالیات بر ارزش 

 افزوده

هزینه مالیات بر ارزش 

افزوده محاسبه شده در 

 بندهای باال )به ریال (

 32/314 %2 515 3 آ 

 

 

 ب ق

 

 

 46/26 %2 236 کم بار

 38/62 %2 562 ميان بار

 55/28 %2 1.025 اوج بار

 25/80 %2 822 گاز

 

 پسماند :

ریال بابت دف، ه  کيلو گ م زباله م بوط به ش کتهاي مستق  در منطقه ) تاسيسا  و پاالیشگاه ها    113سازمان منطقه ویژه مهلغ 

ش کتهاي پت وشيمی   پيمانكاران و س مایه گزاران ( هزینه می کنم که ای، هزینه با صكحمیم ممی ان می توان در پایان ه  سال 

 طهق ف مول زی  از ش کتها اخذ نمود .

مهلغ ه  کيلو گ م زباله * مقمار زباله  385) ض یب نگهماري و هزینه هاي جانهی مح  دف، ( *  5/1له ه  ش کت = هزینه دف، زبا

 توليمي روزانه ه  ش کت ) کيلو گ م ( 

 

 

 : تعرفه استفاده تبلیغاتی از فضاهای منطقه 2-9جدول 

 

 شرح

 

 استند خیابانی متغیر

 

 تابلو و بیلبورد ثابت

 

 پارچه نوشته

 روز -مت  م بع  روز -مت  م بع  روز -مت  م بع  واحم
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 216 8 835 31 102 12 مهلغ واحم به ریال 
 

 % تخفيف محاسهه می شود .20قيمت ب اي یک ماه متوالی اجاره با 

 

 تامین خطوط تلفن

 عنوان

 

 بین شهری

 ریال 426 434 واگذاري خط تلف،

 ریال 335 564 2 دیعه حس، پ داخت قهوضو

 ریال 202 38 آبونمان قهوض دوره اي دو ماهه

 دریافت هزینه کارک د تلف،

 

 %باالس ي3ب  اساس پالس مصو  سازمان تنظيم مق ا  و ارتهاطا  رادیویی+

 

 

 تعرفه مربوط به ارتباطات :  -4

مهالغ ذی  حسب مورد از بابت حفظ و نگهماري خطوط مخاب اتی   فيه  نوري و پهناي بانم اختصاصی مستق  در منطقه ویژه 

 اشخاص حقيقی و حقوقی اخذ می گ دد :

 انه .يریال ماه 161 82حفظ و نگهماري شهكه هاي کابلی و فيه  نوري به ازاء ه  خط  الف(

 ریال ماهيانه . 480 168 8جهت ب ق اري ارتهاطا  E1خط   ب(

 ریال ماهيانه. 363 318) زوج کاب  ارتهاطی ( به ازاء ه  خط  HOTLINEخط  ج(

 ریال ماهيانه. 1.202.318به ازاء ه  خط  FXانتقال خطوط  د(

 ریال ماهيانه . 332 821شهكه اینت نت به ازاء ه  ارتهاط  ه(

 ریال ماهيانه . mg1 406 642 ( به ازاء ه   ONLINE)  MPLSب ق اري و ارتهاط  و(
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نگهماري  و کارمزد ریال 10.000.000ب اي ه  کارب  مهلغ  منطقه ویژه  خمماتیاتوماسيون استفاده از  هزینه فعالسازي اوليه جهت ث(

  ریال 3.000.000شهكه به ازاي ه  کارب  ساليانه 

 تجهيزا  ب ق اري اینت نت به ازاء پهناي بانم به ش ح جمول ذی  :ز(

 ردیف

 
 پهنای باند

 هزینه ماهیانه )ریال(

 
 مبلغ به حروف ) ماهیانه (

1 46KBPS 502 355  ریالپانصدو نه هزارو سیصدو پنجاه و پنج 

2 128KBPS 346 033 ریال هفتصدو شصت و چهار هزارو سی و سه 

3 254KBPS 1 528 045  و پانصدو بیست و هشت هزارو شصت و پنجیک میلیون 

 ریال

6 512KBPS 3 310 808  ریال سیصدو ده هزارو هشتصدو هشتسه میلیون و 

5 1MBPS 8 220 313  ریالنهصدو بیست هزارو سیصدو سیزده هشت میلیون و 

4 2MBPS 15 280 450 پانزده میلیون و دویست و هشتاد هزارو ششصدو پنجاه 

 ریال

3 6MBPS 25 643 350  پنج میلیون و چهارصدو شصت و هفت هزارو بیست و

 ریالهفتصدو پنجاه 

8 4MBPS 38 201 425  هزارو ششصدو سی و هشت میلیون و دویست و یک

 ریال بیست و پنج

2 8MBPS 68 388 325  هشت میلیون و سیصدو هشتاد و هشت هزارو چهل و

 ریال هفتصدو بیست و پنج

10 10MBPS 53 302 638  هفت میلیون سیصدو دو هزارو چهارصدو سی و پنجاه و

 ریال هشت

 

 تعرفه اجاره فضا برروی دکل های مخابراتی

 

 ردیف

 

 مراکز مخابراتی

هزینه استفاده از یک مترمربع فضا 

 مفید ساختمانهای مخابراتی)ریال(

 

هزینه ماهیانه استفاده از یک متر 

 فضای یدون بنا )ریال(

 426 434 388 233 1 م اکز مخاب اتی سازمان  1
 

 روی دکل های مخابراتی رتعرفه نصب آنتن ب

 نوع آنتن

 

 هزینه ماهیانه ) ریال (
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 5 1اي تا قط   صفحهانواع آنت، هاي یاگی و یک سكتور تا طول یک مت  شيپوري شهكه اي و 

 مت  انواع ميله اي

121 008 

 026 533 مت   5 1انواع آنت، هاي یاگی و یک سكتور موبای  تا طول یک مت  و بشقابی توپ  تا قط  

 332 821 مت  5 1انواع آنت، هاي بشقابی ) شهكه اي و توپ  ( با قط  بيش از 

 

 تعرفه بهره برداری از سیستم دیجیتال رادیو تانک بشرح جدول ذیل :ح(

 ردیف

 

 مبلغ اجاره به حروف )ماهیانه( مبلغ اجاره ماهیانه نوع گوشی

 ریالنودو نه هزارو نودو یک ششصمو  021 422 گوشی معمولی 1

هزارو یكصمو سی و سه یک ميليون و  STP8 X 1.133 315گوشی  2

 ریال سيصمو پانزده

 سی و شش هزارو ششصمو شانزدههفتصمو  SRH 834 414 3200گوشی ممی یت  3

 ریال

 ریال هشتصمو چه  و یک هزارو هفتصمو ده SRG 861 310 3200گوشی خودرویی  6

 ریال نهصمو بيست و هفت هزارو بيست و شش SRG 223 024 3200گوشی ثابت  5

 

هزینه مكالما  تلف، عينأ معادله وجه پ داختی توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادي الوان و مطابق با صور  حسا  صادره :تبصره 

 گ دد . می  از مشت کي، و ب  اساس سهم ه  مشت   محاسهه و اخذ ه مزگاناز ش کت سهامی مخاب ا  استان 

 هاي تعيي، شمه  تع فهدرصم ساليانه نسهت به اعمال  10کث  سازمان منطقه ویژه می توانم ب اي سنوا  آتی با افزایش حما

 اقمام نمایم .

 

 

 

 تعرفه خدمات تشریفات و امور پشتیبانی

 ردیف

 

 نرخ پیشنهادی شرح هزینه ها عنوان خدمات 

 013 382 هزینه ه  نف  مهمان   مستقه  یا بمرقه کننمه خمما  پاویون 7

 038 556 14 ) روزانه ( VIPت انسف  زمينی با اتوبوس  خمما  نقليه 2

 313 213 8 یا ون ) روزانه( VIPت انسف  زمينی با مينی بوس  خمما  نقليه 3
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 335 564 2 ت انسف  زمينی با سواري پژو ) روزانه ( خمما  نقليه 4

 831 101 پذی ایی ميان وعمه به ازاي ه  نف   پذی ایی 5

 362 203 کام  معمولی) ناهار وشام ( یک وعمه غذاي غذا 1

 082 210 1 هزینه سال، توجيه معمولی ) روزانه ( سال، 1

 813 100 12 ) روزانه ( VIPهزینه سال، توجيه معمولی  سال، 8

 500 235 50 هزینه سال، آمفی تئات  روزانه )سال، همایش ( سال، 3

 045 528 1 پارسيانهزینه یک با  اتاق کمپ مسكونی  اسكان 73

 642 183 3 مانس اي کمپ رشاد هزینه یک با  اتاق مه اسكان 77

 000 023 5 یک با  سوئيت مهمانس اي کمپ رشاد هزینه  اسكان 72

 %20 هزینه ارایه ه گونه خمما  مذکور)باالس ي( خمما  73

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم :

 تعرفه خدمات فرودگاهی 

مح  ف وش بليط هاي پ وازي از ش کتهاي عملياتی مستق  در منطقه که از  عنوان هزینه باالس ي از % به5دریافت 

 خمما  پ وازي سازمان استفاده می نماینم .

 

 

 اخذ عوارض فرودگاهی :
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ه  مساف  هزینه هایی ب اي ف ودگاه در ب  دارد ساالنه پذی اي تعماد زیادي مساف  می باشم . ت دد  جزی ه الوانف ودگاه 

ب ق   آ    س مایش و گ مایش   هنملينگ ف ودگاهی   تامي، مح  است احت مساف ی،   سيستم پایش هزینه هایی نظي  

 امنيتی ف ودگاه و نظای  آن .

تا کنون ف ودگاه ای، هزینه را از بودجه ش کت ملی نفت ای ان پ داخت نموده است و ش کتهاي استفاده کننمه از ای، 

ریال از  350 183نهوده انم . پيشنهاد می شود به ازاء ه  نف  / صنملی مهلغ خمما  هزینه اي در ای، خصوص متحم  

 ش کتهاي خمما  گي نمه دریافت نمایيم .

 : ورودی پارکینگ فرودگاه 9-9جدول 

 ورودي

 

 تومان 1.236

 مجانی تا یک ساعت اول 

 تومان 345 به ازاء ه  ساعت توقف اضافی

 تومان 15.281 ساعته 26

 

 

 

 

 

 

 و آزمایشگاهی  HSEبخش چهارم : خدمات 

ای، بخش از خمما  شام  کليه عملياتی است که توسط ممی یت بهماشت   ایمنی و محيط زیست سازمان منطقه در جهت 

پاکسازي منطقه ورفع پسمانم و زباله هاي صنعتی و انجام آزمایشا  مختلف و آناليز ک دن آنها انجام می شود . تع فه هاي مت تب 

 اي خمما  طهق جمول زی  دریافت می گ دد .ب 

 HSE: هزینه آنالیز آزمایشگاه  4-9جدول 
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 بهای تمام شده ) ریال ( نام پارامتر ردیف

7 PH 34 606 

2 TH 150 240 

3 ALK-M 164 660 

4 EC 82 133 

5 TDS 82 133 

1 CL2-FREE 105 421 

1 FE 123 512 

8 PO4 208 834 

3 MN 212 023 

73 SO4 133 304 

77 NH4 188 642 

72 TURBIDITY 120 233 

73 COD 68 382 

74 BOD5 305 413 

75 TOC 2 033 620 

71 TSS 145 560 

71 VOC 133 304 
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: تعرفه خدمات آتش نشانی 4-2جدول   

 

 ردیف

 

 

واحد ارائه دهنده 

 خدمات

 

 شرح خدمات

 حجم / مقدار

فعالیت پیش 

 بینی شده

نرخ یک واحد 

خدمات پیش 

 بینی شده )ریال(

قیمت کل پیش 

 بینی شده )ریال(

 

7 

 

HSE 
 آتش نشانی -

شارژ سيلنمرهاي اطفاء ح یق 

 شش کيلویی پودر

 

100 

 

305 413 

 

30 541 300 

 

2 

 

HSE 
 آتش نشانی –

 

شارژ سيلنمرهاي اطفاء ح یق 

 دوازده کيلویی پودر

 

50 

 

502 355 

 

25 643 350 

 

3 

 

HSE  
 آتش نشانی –

شارژ سيلنمرهاي اطفاء ح یق 

 بيست و پنج کيلویی پودر

 

25 

 

255.061 

 

23 834 014 

 

4 

 

HSE  
 آتش نشانی –

شارژ سيلنمرهاي اطفاء ح یق 

 دوازده آ  و گاز

 

25 

 

256.438 

 

4 344 238 

 

5 

 

HSE 
 آتش نشانی -

 

 4شارژ سيلنمر دستگاه تنفسی 

 ليت ي

 

150 

 

256.438 

 

38 201 425 

 

1 

 

HSE  
 آتش نشانی –

آموزشهاي ارائه شمه ب اي 

ني وهاي آتش نشانی منطقه 

 )تئوري (

 

200 

 

ریال/ نف   332 123

 ساعت

 

25 643 350 

 

1 

 

HSE 
 آتش نشانی –

آموزشهاي ارائه شمه ب اي 

 ني وهاي آتش نشانی منطقه 

 ) عملی (

 

100 

 

ریال /  825 343

 نف  ساعت

 

38 201 425 

 

8 

 

 

 
HSE 

 آتش نشانی -

اعزام خودرو و تيم هاي آتش 

نشانی ب اي حضور به صور  

آماده باش) یک دستگاه خودرو 

 6سنگي، آ  و فوم+ یک گ وه 

 نف ه اطفاء ح یق (

 

10 

 شهانه روز 

 

ریال  425 201 38

 ساعت 26/ 

 

382 014 250 

 

 256 152 530 جمع کل ) ریال (
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پسماند :: تعرفه مربوط به خدمات جمع آوری و انبارش  2-3  

سانتيمت ي بي، پالت ها بش ح  35مساحت اشغال شمه   مساحت ک  هزینه هاي انهار داري توسط محموله با در نظ  گ فت، فاصله 

 ذی  است :

:   مساحت اشغال شمه  (L*3,15)*(W+O.15)*N 

L    )  مت ( طول پالت :W    )  ع ض پالت ) مت :N تعماد پالتها  : 

 % مساحت اشغال شمه (30مساحت اشغال شمه + ) مساحت ک  )مت م بع ( :

 روز  345ریال در روز *  3.183هزینه ) ریال در سال ( :  مساحت ک  * 

 

 .هزینه بصور  روز شمار و ب اي یكسال اخذ می شود 

  است اد چنانچه پسمانم کمت  از یكسال در مح  انهار موقت انهارش شونم   مابقی هزینه ها بصور  روز شمار به متقاضی

 می گ دد .

  چنانچه پسمانم بيش از یكسال در مح  انهار موقت انهارش شونم   هزینه سال بعم نيز بصور  روز شمار و ب اي یكسال

 اخذ می شود .

 

 تعرفه دفن پسماند صنعتی غیر خطرناک :

   پسمانم * مقمار پسمانم قاب  دف،ریال ب اي ه  کيلو گ م  383) ض یب نگهماري و هزینه هاي جانهی ( *  15 1هزینه دف، زباله 

 ) کيلو گ م ( .

لف به پرداخت سالیانه مبلغی که در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قراردارند مک کلیه شرکتهای تولیدی فعال در حوزه انرژی*

یک میلیاردو مبلغ تا سقف و  نفت خام و فراورده های نفتی هربشکه/مترمکعب تولید ریال)پنجاه ریال( به ازای76معادل

( بابت هزینه بهبود محیط زیست و رفع آثار مخرب زیست محیطی به سالیانه ریال 000/067/725/9ریال) سیصدو بیست و سه

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی می باشند.

  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  25صفحه 

 

 تعرفه های در آمدی اداره پایانه ها

 هزینه های مواصالتی و خدمات عمومی

 ردیف

 

 مبناء مبلغ عنوان تعرفه

7 

 

 

هزینه های 

 مواصالتی

هزینه صمور مجوز فعاليت ش کت هاي حم  

 و نق  

1 210 082  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال

2 

 
 هزینه صمور پ وانه عهور بارهاي ت افيكی 

 

434 426 

3 

 
 310 1.018 هزینه صمور پ وانه بار خودروهاي بوژي

4 

 
 008 121 هزینه عهور بار خارجی

5 

 
 336 12 هزینه صمور بار نامه 

1 

 
هزینه صمور بار نامه داخلی ) مجوز عهور 

 داخلی (

12 102 

1 

 
%( مهلغ ه  صور  وضعيت 5پنج در صم)

 مساف ي

پنج درصم ه  صور  

 وضعيت مساف ي
8 

 

 

سایر تعرفه 

 ها

 013 382 هزینه صمور پ وانه اشتغال

3 

 
 202 38 هزینه ورود موقت

73 

 
 438 256 هزینه صمور مجوز المثنی

77 

 

 

 عمومی
هزینه خمما  عمومی ماهيانه ش کتهاي 

 حم  ونق  کاال

822 

72 

 

هزینه خمما  عمومی ماهيانه ش کتهاي 

 حم  ونق  کاال

664 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  25صفحه 

 

 تعیین جرایم نقدی متخلفان

 ردیف

 

 مبناء مبلغ )مرتبه دوم( مبلغ )مرتبه اول( شرح تخلف 

عمم نصب ب چسب قيمت و  7

 خ یمعمم صمور فاکتور 

318 363 502 355  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال

2 

 
نصب تابلو یا نوشته ف وش 

 نقمي امانی

256 438 382 013 

3 

 
نصب تابلو یا نوشته ف وش 

ح اج بمون  -فوق العاده

 مجوز اخذ مجوز

 

256 438 

 

 

382 013 

 
 

4 
تغيي  کارب ي شغ  و تفكيک 

واحمها بمون اخذ مجوز از 

سازمان عمم رعایت ساعا  

 تععي، شمه کاري

 

 

382 013 

 

 

434 423 

 

5 
استفاده غي  مجاز از مح  

 کار

382 013 434 426 

 

1 
گ انف وشی ف وش و ع ضه 

کاال و خمما  فاقم کيفيت 

غي  استانمارد   اغفال مشت ي 

   عمم ارایه ضمانت نامه

 

 

434 426 

 

 

1 233 388 

 

 

8 

هزینه عمم نگهماري و 

تخ یب فضاي سهز پس از 

اخطار و تععي، مهلت صمور 

 مق ر

 

434 426 

 

 

- 
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 هزینه های صدور مجوز فعالیت و هزینه های خدمات عمومی واحدهای متقاضی فعالیت در پایانه ها

 ردیف

 
 

 واحمهاي

 مستق درپایانه هاي

 کاال حم  و نق 

هزینه ماهانه  عنوان واحد

 خدمات عمومی

هزینه صدور مجوز 

 فعالیت

 مبناء

  7,213,388 812 31 بيمهنماینمگی  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 7,373,382 163 53 هایپ  مارکت 2

 7,213,388 522 141 رستوران 3

 7,373,382 525 102 فست فود 4

 7,213,388 812 31 بانک 5

مجتمع تعمي  گاهی و  1

 ف وش قطعا 

434 426 3,783,413 

 2,541,115 426 434 کارواش 1

 2,541,115 520 305 تنی 40باسكول  8

 7,373,382 812 31 10پليس +  3

 2,541,115 426 434 م کز معاینه فنی 73

 7,213,388 264 48 دفت  خمما  ارتهاطی 77

 2,541,115 183 323 تاکسی س ویس 72

 7,213,388 812 31 نانوایی صنعتی 73

 3,783,413 124 630 ( اتاقه22مهمان پذی  ) 74

 2,541,115 426 434 جایگاه سوخت 75

 7,213,388 - فعاليت تهليغاتی 71

71 

 

 

 حم  هاي پایانه

 مساف  ونق 

غ فه ف وش لوازم آرایشی 

 و بهماشتی

- 7,213,388 

غ فه ف وش لوازم جانهی  78

تلف، هم اه و لوازم 

 تصوی ي

- 7,213,388 

 7,213,388 - غ فه آرایشگاه 73

غ فه ف وش لوازم خانگی و  23

 پتو

- 7,213,388 

 7,213,388 - غ فه سوپ  مارکت 27

 7,213,388 - غ فه اغذیه 22

 7,213,388 - رستوران 23

 7,213,388 - انهار امانا  مساف  24

 7,373,382 - پارکينگ عمومی 25

 2,541,115 - تاکسی س ویس 21
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 بندریبخش پنجم : هزینه های 

جماول تع فه مشتم  ب  دو بخش می باشم که بخش اول آن مقایسه تع فه هاي پيشنهادي سالهاي قه  نسهت به تع فه پيشنهادي 

که ب  اساس تع فه سازمان بنادر ودریا نوردي کشور تنظيم گ دیمه و بخش دوم جماول تع فه م بوط به خمماتی است  1321سال 

 اهم داد .که منطقه ویژه مستقأل ارائه خو

 توضیحات تکمیلی : 

 منظور از درصم افزایش   ميزان افزایش ن خ تع فه پيشنهادي نسهت به ن خ تع فه سال قه  می باشم . .1

 ظ فيت ناخالص شناور و ) * ( عكمت ض   می باشم. (GTام یكا و ) ت سن(  Cمنظور از )  .2

هزینه هاي بنمري متعلق ب  کشتی ها و شناورهاي ای انی و خارجی ب  مهناي دالر و مقادی  کمت  از آن ب  اساس سنت  .3

 ( و به ن خ واریز نامه اي بانک م کزي بصور  ریال محاسهه و دریافت می شود.  cام یكا ) 

م کزي در روز پهلو دهی کشتی به اسكله دالر ام یكا بوده که ب  اساس ن خ واریز نامه اي بانک  THCمهناي محاسهه  .6

 هاي بنمر محاسهه و به ریال دریافت می شود .

ساعت اول از پ داخت هزینه  26و شناورهاي تحقيقاتی   خمماتی و یم  کش در  GT 1500کشتی ها و شناورهاي زی   .5

 توقف کنار اسكله معاف می باشم .

از شناورهایی که جهت تعمي  و تجهيز وارد بنمر می گ دنم عكوه ب  دریافت هزینه هاي مت تب ب  شناورها به ازاي ه  مت   .4

ریال در روز دریافت می گ دد ؛ ن خ تع فه توقف کنار اسكله ای، شناورها ب اي ه  مم   202 38طول شناور به ميزان 

 توقف   ثابت است .

در صورتيكه بيشت  از یكماه به ه  دلي  در  بنمر یا لنگ گاه  SPMیا  SBMو غي  نفتی به  کشتی ها و شناورها نفتی .3

 توقف نماینم . در صور  انجام خمما  جمع آوري زباله هزینه جمع آوري زباله مجمد محاسهه می گ دد .

تع فه م بوطه ) هزینه جمع در صور  انجام خمما  جمع آوري زباله در لنگ گاه و یا بصور  توام در اسكله و لنگ گاه  .8

 آوري زباله ( فقط یكهار و به ميزان دو ب اب  وصول خواهم شم .

ریال صادر خواهم شم و در صورتيكه مهلغ  008 121صور  حسابهاي صادره جهت شناورهاي مساف ي حماق  به ميزان  .2

 ریال محاسهه خواهم شم . 008 121ریال باشم همان  008 121قاب  پ داخت کمت  از 

     چنانچه شناورهاي گازي   نفتی و شيميایی جهت دریافت خمما  وارد بنمر گ دنم تع فه آنها هماننم شناورهاي باري  .10

 ) غي  کانتين ي ( محاسهه می گ دد. ن خ تع فه توقف کنار اسكله ای، شناوران ب اي ه  مم  توقف ثابت است.

 تی هاي ای انی می باشم .% بيشت  از کش50تع فه آ  بهاء ب اي کشتی هاي خارجی  .11

چنانچه کاال بصور  حم  یكس ه از بنمر خارج گ دد یا بارب ي آن توسط صاحب کاال یا نماینمگی کشتي انی شناور و یا  .12

% تع فه بارب ي به ازاي ه  ت، محاسهه و وصول می  60نماینمگان آنها انجام گي د تع فه بارب ي ای، قهي  کاالها به مأخذ 

 % (20كله هاي اختصاصی گ دد . ) در اس
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( و بنمل هاي کكف مفتول با وزن مساوي  OD<273/1 mmاینچ )  10لوله هاي فوالدي با سایز کوچكت  و یا مساوي  .13

 کيلوگ م جزء گ وه آه، آال  تلقی گ دد . 1500و یا بيشت  از 

 خواهم شم. تع فه بارب ي و خنكاري کاالهاي غي  پالتيزه دو ب اب  ن خ تع فه هاي م بوطه وصول .16

و سای  کاالهاي  IMDGب اب    و کاالهاي خط نا  منمرج در جمول  5/1هزینه انهار داري کاالهایی هماننم چو  و کاغذ  .15

 آتش زا سه ب اب  محاسهه و دریافت خواهم شم .) ردیف انهار داري کاالهاي متف قه (

 

 باشم . میروز  5روز و کاالهاي ت انزیت خارجی  2اتی روز و خودروهاي وارد 30مم  معافيت انهار داري کاالهاي صادراتی  .14

% 50تع فه انهار داري کانتين هاي حاوي محموال  صادراتی   م جوعی از صادرا    ت انزیت خارجی و ت انشيپی به ميزان  .13

 انهارداري کانتين هاي وارداتی می باشم.

اي ه % به ن خ50ایم، نياز به استفاده از ج ثقي  دارنم . تع فه کاالهاي باالي تنی ت افيكی و ویژه که جهت انجام عمليا   .18

 تع فه اجاره بهاء ج ثقي  اضافه می گ دد .

ب اي کانتين هاي که در ت مينال غي  کانتين ي با استفاده از تجهيزا  بنمر تخليه و بارگي ي شونم   به ميزان  THCتع فه  .12

 م .می باش THC% تع فه 30% و با استفاده ج ثقي  کشتی 120

20. THC  افزایش و ب اي کانتين هاي ت انزیت 50کانتين هاي وارداتی   صادراتی و م جوعی حاوي محموال  خط نا  با %

 % افزایش محاسهه  و در یافت می شود . 20خارجی وت انشيپی حاوي محموال  خط نا  با 

 روز می باشم. 5ارجی روز و کانتين هاي ت انزیت خ 30مم  معافيت انهارداري کانتين هاي پ  صادراتی  .21

(  IMDG CODEرده بنمي  3و1تع فه انهارداري کانتين هاي حاوي کاالهاي خط نا  کليه کكسها ) به جزء کكسهاي  .22

 بصور  حم  یكس ه تحوی  صاحب کاال می شود . 3و 1ب اب  و کكسها  3در بنمر 
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خش اولب  

 7333نرخ سال  برای یک سفر (عنوان تعرفه ) توقف روزانه و سایر موارد  

 C*GT   12/3 کشتيهاي کانتين ي و رورو –جمع آوري زباله در اسكله 

 C*GT 6/38 کشتی هاي تجاري غي  کانتين ي/ غي  نفتی –جمع آوري زباله در اسكله 

 C*GT 6/38 کشتيهاي کانتين ي و رورو –الیه روبی 

 C*GT 12/78 غي  نفتیکشتيهاي تجاري . غي  کانتين ي / –الیه روبی 

 C*GT 2/40 کشتيهاي کانتين ي و رورو –توقف کنار اسكله 

 C*GT 4/80 کشتيهاي تجاري –توقف کنار اسكله 

 C*GT 2/40 کشتيهاي مساف ي –توقف کنار اسكله 

 C*GT 3/3 جابجایی کشتی) شيفتينگ (

 

 نوع کشتی
 

 7333نرخ سال 

 C*GT 4/2  بيش از یک روز  –کانتين ي و رورو 

 C*GT 19/18 روز 3بيش از  –تجاري)غي  نفتی و غي  کانتين ي( 

18/12 بيش  –فله ب    C*GT 

4/2 روز  3بيش از  –مساف ي   C*GT 
 

 

 

 

 SBMبندر خدماتی /  –جدول تعرفه هزینه های بندری وارد بر کشتیهای نفتی و گازی 

 7333نرخ سال  عنوان تعرفه

62/5 خمماتی ) ه  سف (جمع آوري زباله / بنمر           C*GT 

85/10 ) ه  سف  (  SBMجمع آوري زباله در /         C*GT 

  C*GT            61 الی وبی / بنمر خمماتی )ه  سف  (

65/0 توقف کنار اسكله / بنمر خمماتی ) ساعتی (          C*GT 
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 C*GT            12 ) ه  سف  ( SBMتوقف کنار 

3/3 کشتی ) شيفتينگ ( / بنمر خمماتیجابجایی   C*GT 
 

 واحد : دالر –جدول تعرفه اخذ دیماند از انبارهای فعال کشتی ) هر ساعت انبار فعال ( 

 

 7333نرخ سال  نوع کشتی

 4/4 12الی  15ساعت  –کشتی هاي ای انی و خارجی 

 11 صهح 3الی  12ساعت  –کشتی هاي ای انی و خارجی 

 

 وارداتی، مرجوعی ازواردات ، کابو تاژی در بندر مقصد / واحد ریال -باربری کاالی کانتینریجدول تعرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7333نرخ سال  گروه کاال

 

 کاالهای سبک هر

 33نگله کمتر از 

 تن

 772,135 متفرقه

 733,343 آهن آالت

 732,383 کیسه ای ) پالت (

 

 

 کاالی سنگین

 315,335 تن 13الی  33از 

 153,112 تن 723الی  37/13از 

 7.333,128 تن به باال 37/723از 

 48,383 فله خشک

 

 فله مایع

 

 72,131 غیر نفتی

 721,311 نفتی غیر خطرناک

 72,131 احشام ) هر رأس (

 15,258 کاالی سرد خانه ای و یخ زده

 781,513 کاالی اوراقی و مواد قراضه

 315,335 کاالی حجیم و ترافیکی

 253,223 خطرناککاالی 

 154,332 وسایل نقلیه سبک هر دستگاه

 7,232,133 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه

 2,173,353 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه
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 صادراتی و مرجوعی از صادرات / واحد ریال  –جدول تعرفه باربری غیر کانتینری 

 7333نرخ سال  گروه کاال

 

سبک  کاالهای

هر نگله کمتر از 

 تن 33

 84,553 متفرقه

 15,258 آهن آالت

 11,181 کیسه ای ) پالت (

 

 

 کاالی سنگین

 

 287,541 تن 13الی  33از 

 513,332 تن 723الی  37/13از 

 153,531 تن به باال 37/723از 

 31,237 فله خشک

 

 فله مایع

 

 3,424 غیر نفتی

 34,173 نفتی غیر خطرناک

 3,424 احشام ) هعر رأس (

 کاالی سردخانه ای ویخ زده

 

51,477 

 734,333 کاالی اوراقی و مواد قراضه

 315,211 کاالی حجیم و ترافیکی

 781,513 کاالی خطرناک

 511,211 وسایل نقلیه سبک هر دستگاه

 324,483 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه
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 7,314,582 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه

 

 

 

 ترانزیت خارجی و ترانشیپ / واحد ریال –جدول تعرفه باربری کاالی غیر کانتینری 

 7333نرخ سال  گروه کاال

 

کاالهای سبک هر 

 33نگله کمتر از 

 تن

 48,117 متفرقه

 43,235 آهن آالت

 44,447 کیسه ای ) پالت (

 

 

 کاالی سنگین

 712,253 تن13الی  33از 

 324,847 تن 723الی  37/13از 

 433,238 تن به باال 37/723از 

 23,251 فله خشک

 

 فله مایع
 343,5 غیر نفتی

 52,133 نفتی غیر خطرناک

 5,281 احشام ) هر رأس (

 32,533 کاالی سردخانه ای و یخ زده

 87,774 کاالی اوراقی و مواد قراضه

 315,335 کاالی حجیم و ترافیکی

 738,773 کاالی خطرناک

 511,211 نقلیه سبک هر دستگاه وسایل

 324,483 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه
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 7,314,582 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه

 

 

 

 

 

 کابوتاژی در بندر مبدأ / واحد ریال –جدول تعرفه باربری کاالی غیر کانتینری 

 7333نرخ سال  گروه کاال

 

 

کاالهای سبک هر 

 33نگله کمتر از 

 تن

 28,375 متفرقه

 24,837 آهن آالت

 25,418 کیسه ای ) پالت (

 

 

 کاالی سنگین

 33,311 تن13الی  33از 

 781,513 تن 723الی  37/13از 

 253,223 تن به باال 37/723از 

 72,224 فله خشک

 

 

 فله مایع

 3,351 غیر نفتی

 33,517 نفتی غیر خطرناک

 3,351 احشام ) هر رأس (

 78,173 یخ زدهکاالی سردخانه ای و 

 41,134 کاالی اوراقی و مواد قراضه

 315,335 کاالی حجیم و ترافیکی

 13,333 کاالی خطرناک
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 511,211 وسایل نقلیه سبک هر دستگاه

 324,483 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه

 7,314,582 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه

 

   

 

وارداتی، کابوتاژی و مرجوعی / واحد ریال  –جدول تعرفه هزینه خنکاری برای کاالهای جنرال کارگو و فله   

نرخ سال 

7333 

 گروه کاال

 متفرقه 15,258

 آهن آالت 13,333

 کیسه ای ) پالت ( 725,341

 فله خشک 13,331

 احشام ) هر رأس ( 721,311

 کاالی سرد خانه ای و یخ زده 753,732

 کاالی اوراقی و مواد قراضه 753,732

 کاالی خطرناک 253,223

 وسایل نقلیه سبک هر دستگاه 538,413

 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه 7.337,573

 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه 7,533,383



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  95صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدریال/  وترانشیپی خارجیصادراتی و ترانزیتی –کارگووفله جنرال کاالهای برای خنکاری هزینه تعرفه جدول  

نرخ سال 

7333 

 گروه کاال

 متفرقه 51,477

 آهن آالت 41,313

 کیسه ای ) پالت ( 333,318

 فله خشک 45,843

 احشام ) هر رأس ( 3,553

 کاالی سرد خانه ای و یخ زده 772,511

 کاالی اوراقی و مواد قراضه 772,511

 کاالی خطرناک 781,131

نقلیه سبک هر دستگاهوسایل  387,383  

 وسایل نیمه سنگین هر دستگاه 157,717
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 وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه 7.732,557

 

 

 

 

 

 

کابوتازی در بندر مقصد و مرجوعی از واردات  –جدول تعرفه انبارداری کاالهای غیر کانتینری / وارداتی   

 ) پنج روز اول معاف ( واحد : ریال / تن / بسته / دستگاه

7333نرخ   
 

مدت انبار داری –گروه کاالها   

183,7 پنج روز دوم –متفرقه , کیسه ای و پالت    

ده روز دوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  2.423  

783,3 ده روز سوم –متفرقه , کیسه ای و پالت    

745,4 ده روز چهارم –متفرقه , کیسه ای و پالت    

233,1 ده روز پنجم –متفرقه , کیسه ای و پالت    

از روز پنجاه و یکم –متفرقه , کیسه ای و پالت  3,424  

پنج روز دوم –آهن آالت  7,437  

ده روز دوم –آهن آالت  7,377  

ده روز سوم –آهن آالت  2,541  

ده روز چهارم –آهن آالت  3,783  

ده روز پنجم –آهن آالت  4,311  

از روز پنجاه و یکم –آهن آالت  1,233  

پنج روز دوم-الستیک  3,133  

ده روز دوم –الستیک  4,175  

ده روز سوم –الستیک  1,318  

ده روز چهارم –الستیک  8,374  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  40صفحه 

 

ده روز پنجم –الستیک  72,483  

از روز پنجاه و یکم –الستیک  78,173  

پنج روز دوم  –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  383  

ده روز دوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  131  

ده روز سوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  7.373  

ده روز چهارم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  7,214  

ده روز پنجم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  2,715  

از روز پنجاه و یکم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتونی و صندوق تا  2,541  

پنج روز دوم -کیلوگرم 53بسته بندی کارتونی و صندوق بیشتر از  7,214  

 

 

 

7333نرخ سال    
 

مدت انبار داری –گروه کاالها   

ده روز دوم  –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق بیشتر از  7,377  

ده روز سوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق بیشتر از  2,832  

ده روز چهارم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق بیشتر از  3,823  

ده روز پنجم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق بیشتر از  5,133  

و یکمکیلوگرم از روز پنجاه  53بسته بندی کارتنی و صندوق بیشتر از  1,573  

ده روز اول –وسایل نقلیه سبک  754,383  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سبک  237,712  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سبک  338,713  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سبک  385,733  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سبک  412,243  

از روز پنجاه و یکم –وسایل نقلیه سبک  533,213  

ده روز اول –وسایل نقلیه سنگین  338,713  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سنگین  412,243  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سنگین  171,323  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سنگین  113,433  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سنگین  324,483  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  49صفحه 

 

از روز پنجاه و یکم –وسایل نقلیه سنگین  7.318,513  

 

 

 

 

 

 

 

و ترانشیپ  تعرفه انبارداری کاالهای غیر کانتینری / ترانزیت خارجی جدول  

 ) پنج روز اول معاف واحد : ریال / تن / بست

7333نرخ سال  مدت انبارداری –گروه کاالها    

پنج روز دوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  115  

ده روز دوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  7.373  

ده روز سوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  7,437  

ده روز چهارم –متفرقه , کیسه ای و پالت  2,423  

ده روز پنجم –متفرقه , کیسه ای و پالت  2,114  

از روز پنجاه و یکم –متفرقه , کیسه ای و پالت  4,314  

پنج روز دوم –آهن آالت  131  

ده روز دوم -آهن آالت 115  

ده روز سوم –آهن آالت  7.384  

ده روز چهارم –آهن آالت  7,437  

ده روز پنجم –آهن آالت  2,232  

از روز پنجاه و یکم –آهن آالت  2,114  

پنج روز دوم –الستیک  7,528  

ده روز دوم –الستیک  2,331  

ده روز سوم –الستیک  2,114  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  42صفحه 

 

ده روز چهارم –الستیک  3,823  

ده روز پنجم –الستیک  5,411  

از روز پنجاه و یکم –الستیک  8,753  

پنج روز دوم  –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  234  

ده روز دوم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  218  

ده روز سوم  –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  433  

ده روز چهارم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  535  

ده روز پنجم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  355  

از روز پنجاه و یکم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  7.313  

پنج روز دوم  –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  125  

ده روز دوم  –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  875  

241,7 ده روز سوم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر    

ده روز چهارم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  7,133  

ده روز پنجم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  2,445  

از روز پنجاه و یکم –کیلو گرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  3,253  

ده روز اول–وسایل نقلیه سبک  775,123  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سبک 713,338  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سبک 237,723  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سبک 288,332  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سبک 341,144  

از روز پنجاه ویکم –وسایل نقلیه سبک 434,428  

ده روز اول –وسایل نقلیه سنگین 237,723  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سنگین 341,144  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سنگین 412,243  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سنگین 511,814  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سنگین 133,313  

از روز پنجاه و یکم –وسایل نقلیه سنگین 838,383  

 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  49صفحه 

 

مرجوعی از صادرات ) ده روز اول معاف (جدول تعرفه انبارداری کاالهای غیر کانتینری / صادراتی و   

واحد :ریال/تن/بسته   

نرخ سال 

7333 

مدت انبارداری –گروه کاالها   

ده روز دوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  73,377  

ده روز سوم –متفرقه , کیسه ای و پالت  2,423  

ده روز چهارم –متفرقه , کیسه ای و پالت  3,377  

ده روز پنجم –متفرقه , کیسه ای و پالت  4,177  

از روز پنجاه ویکم –متفرقه , کیسه ای و پالت  1,334  

ده روز دوم –آهن آالت  7,437  

ده روز سوم –آهن آالت  7,377  

ده روز چهارم –آهن آالت  2,423  

ده روز پنجم –آهن آالت  3,823  

از روز پنجاه ویکم –آهن آالت  4,177  

ده روز دوم –الستیک  3,515  

ده روز سوم –الستیک  4,177  

ده روز چهارم –الستیک  1,122  

ده روز پنجم –الستیک  3,424  

از روز پنجاه و یکم –الستیک  74,735  

ده روز دوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  533  

ده روز سوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  115  

ده روز چهارم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  7.373  

151,7 ده روز پنجم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا    

از روز پنجاه و یکم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته تا  7,377  

ده روز دوم -کیلوگرم 53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  7,437  

ده روز سوم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  2,715  

ده روز چهارم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  2,832  

ده روز پنجم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  4,232  

از روز پنجاه و یکم –کیلوگرم  53بسته بندی کارتنی و صندوق وزن هر بسته بیشتر  5,133  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  44صفحه 

 

ده روز اول –وسایل نقلیه سبک  775,123  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سبک  713,338  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سبک  237,723  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سبک  333,318  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سبک  314,387  

از روز پنجاه و یکم –وسایل نقلیه سبک  424,153  

ده روز اول –وسایل نقلیه سنگین  242,115  

ده روز دوم –وسایل نقلیه سنگین  341,143  

ده روز سوم –وسایل نقلیه سنگین  412,243  

ده روز چهارم –وسایل نقلیه سنگین  511,814  

ده روز پنجم –وسایل نقلیه سنگین  133,313  

از روز پنجاه و یکم –وسایل نقلیه سنگین  838,383  

 

 

 

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

 

 کاال : به ازاي ه  ت،                            ن خ : ریال                     TEDکانتين  : به ازاي ه  

7333نرخ سال   عنوان تعرفه 

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بندری بر کاال  737  

242,7 وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بندری بر کانتینر پر    

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بندری بر کانتینر خالی  371  

صادراتی –عوارض بندری بر کاال  3  

صادراتی –عوارض بندری بر کانتینر پر  3  

صادراتی –عوارض بندری بر کانتینر خالی  3  

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –هزینه تخلیه / بارگیری کاال روی اسکله  2,581  

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر پر روی اسکله  25,825  

وارداتی و کابو تاژی در مقصد –هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر خالی روی اسکله  1,413  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  47صفحه 

 

صادراتی -هزینه تخلیه / بارگیری کاال روی اسکله  7,343  

صادراتی -هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر پر روی اسکله  73,313  

صادراتی -هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر خالی در روی اسکله  3  

کابوتاژی در مبدأ –هزینه تخلیه / بارگیری کاال روی اسکله  141  

کابوتاژی در مبدأ –هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر پر روی اسکله  1,451  

کابوتاژی در مبدأ –هزینه تخلیه / بارگیری کانتینر خالی روی اسکله  7,178  

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بهداشت بندری بر کاال  737  

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بهداشت بندری بر کانتینر پر  7,337  

وارداتی و کابوتاژی در مقصد –عوارض بهداشت بندری بر کانتینر خالی  325  

صادراتی –عوارض بهداشت بندری بر کاال  72  

صادراتی –عوارض بهداشت بندری بر کانتینر پر  737  

صادراتی –عوارض بهداشت بندری بر کانتینر خالی  3  

کابوتاژی در مبدأ–عوارض بهداشت بندری بر کاال  72  

کابوتاژی در مبدأ–عوارض بهداشت بندری بر کانتینر پر  737  

کابوتاژی در مبدأ–عوارض بهداشت بندری بر کانتینر خالی  21  

 

 

(جدول تعرفه اخذ دیماند از کاال و کانتینر ) اعم از پر و خالی   

 ریال:  بهازایه تنن خ:  کاال  TEU                  بهازایه :  کانتين 

 7333نرخ سال  شرح کاال

 441 وارداتی , مرجوعی و ترانزیت داخلی –کاال 

وارداتی , مرجوعی و ترانزیت داخلی –کانتینر پر   4,413 

وارداتی , مرجوعی و ترانزیت داخلی –کانتینر خالی  7.727 

صادراتی , ترانشیپ و ترانزیت خارجی –کاال   337 

صادراتی , ترانشیپ و ترانزیت خارجی –کانتینر پر   3,353 

صادراتی , ترانشیپ و ترانزیت خارجی –کانتینر خالی   843 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  46صفحه 

 

تن جهت تخلیه یا بارگیری کاالهای غیر کانتینری بصورت تناژی موردی یا  970و  940جدول تعرفه اجاره جرثقیل 

 واحد : تن / ریال یکنواخت

 7333نرخ سال  تناژ و  نوع کاال
 175,333 از / به کشتی –کاالهای ترافیکی و ویژه 

 175,333 در محوطه –کاالهای ترافیکی و ویژه 

 313,751 از / به کشتی –تن  33کاالی با وزن کمتر از 

 245,231 در محوطه –تن  33کاالی با وزن کمتر از 

 432,714 از / به کشتی –تن  13الی  37کاال با وزن 

 313,751 در محوطه –تن  13الی  37کاال با وزن 

 175,333 از / به کشتی –تن  733الی  17کاال با وزن 

 432,714 در محوطه –تن  733الی  17کاال با وزن 

 181,413 از / به کشتی –تن  743الی  737کاال با وزن 

 533,538 در محوطه  –تن  743الی  737کاال با وزن 

 7.731,415 از / به کشتی –تن  743کاالی با وزن بیش از 

 114,454 در محوطه –تن  743کاالی با وزن بیش از 

 

 

در بندر)برحسب دالر(کانتینر جدول نرخ تخلیه و بارگیری  

 7333نرخ سال  شرح کانتینر 

 221 وارداتی و مرجوعی آن و ترانزیت داخلی –فوت 23کانتینر 

 713 صادراتی و مرجوعی آن –فوت  23کانتینر 

 714 ترانزیت خارجی –فوت  23کانتینر 

خروجی –فوت خالی / ورودی  23کانتینر  723  

ترانشیپی –فوت پر / خالی  23کانتینر  11  

وارداتی وو مرجوعی آن و ترانزیت داخلی –فوت  43کانتینر  343  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  45صفحه 

 

صادراتی و مرجوعی آن –فوت  43کانتینر  255  

ترانزیت خارجی –فوت  43کانتینر  231  

خروجی –فوت خالی / ورودی  43کانتینر  713  

فوت پر / ترانشیپی 43کانتینر  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: واحد(  معاف روزاول پنج)  واردات از ومرجوعی داخلی ترانزیت–وارداتی/  کانتینر انبارداریه تعرف جدول

 ریال/دستگاه

13الی  37روز  –فوت پر  23کانتینر  738,233  

33الی  17روز  –فوت پر  23کانتینر  731,182  

به بعد 37روز  –فوت پر  23کانتینر  731,811  

 

درصم   ت انزیت خارجی و  25م جوعی از صادرا  در تع فه انهارداري کانتين هاي حاوي محصوال  صادراتی و 

درصم جمول فوق تخفيف داده می شود . 50ت انشيپی به ميزان   

73الی  1روز  –فوت خالی  23کانتینر  33,871  

23الی  77روز  –فوت خالی  23کانتینر  33,411  

33الی  27روز  –فوت خالی  23کانتینر  41,152  

13الی  37روز  –فوت خالی  23کانتینر  18,833  

33الی  17روز  –فوت پر  23کانتینر  13,214  

به بعد 37روز  –فوت خالی  23کانتینر  38,432  

73الی  1روز  –فوت پر  23کانتینر  13,713  

23الی  77روز  –فوت پر  23کانتینر  18,131  

33الی  27روز  –فوت پر  23کانتینر  33,311  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  45صفحه 

 

 

ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات )پنج روز اول معاف( واحد: ریال / دستگاه –جدول تعرفه انبارداری / وارداتی   

7333سال نرخ   شرح کانتینر 

73الی  1روز  –فوت خالی  43کانتینر  13,713  

23الی  77روز  –فوت خالی  43کانتینر  18,131  

33الی  27روز  –فوت خالی  43کانتینر  81,331  

13الی  37 –فوت خالی  43کانتینر  38,432  

33الی  17روز  –فوت خالی  43کانتینر  771,838  

به بعد 37روز  –فوت خالی  43کانتینر  731,338  

73الی  1روز  –فوت پر  43کانتینر  721,323  

23الی  77روز  –فوت پر  43کانتینر  751,578  

33الی  27روز  –فوت پر  43کانتینر  712,544  

13الی  37روز  –فوت پر  43کانتینر  781,317  

33الی  17روز  –فوت پر  43کانتینر  271,133  

به بعد 37روز  –فوت پر  43کانتینر  215,517  

 

%   ت انزیت خارجی و 25در تع فه انهارداري کانتين هاي حاوي محصوال  صادراتی و م جوعی از صادرا  

% جمول فوق تخفيف داده می شود .50ت انشيپی به ميزان   

 : FCL–LCLجدول هزینه استریپ کانتینرهای 

 7333نرخ سال  نوع کانتینر 

FCL- 23 ) 2,527,338 فوت / ) برحسب ریال 

FCL– 43 ) 3,537,871 فوت / ) برحسب ریال 

LCL– 23 ) 747 فوت / ) برحسب دالر 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  41صفحه 

 

LCL– 43 ) 277 فوت / ) بر حسب دالر 

 

 جدول هزینه استریپ کانتینرها بر حسب حجم کاال ) نوع کاال (

 7333سال   نرخ نوع کانتینر

 437,521 متر مکعب 3تا  –فوت  23

 132,123 متر مکعب 73تا  –فوت  23

 384,333 متر مکعب 73بیش از  –ت وف 23

 534,212 متر مکعب 3تا  –فوت  43

 132,123 متر مکعب 73تا  –فوت  43

 384,333 متر مکعب 75تا  –فوت  43

 851,415,7 متر مکعب 75بیش از  –فوت  43

 

  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  70صفحه 

 

 جدول هرینه جابجایی کانتینر ، درب انبار و جعبه استوک در کشتی : دالر

 

 در جابجایی کانتینرشرح عملیات 

 

 7333نرخ سال 

 

یا تغییر موقعیت کانتینر داخل انبار  دیگرجابجایی کانتینر از انبار  به انبار 

 بدون استفاده از اسکله

 

11 

 

جابجایی کانتینر از یک انبار به یک انبار دیگر  یاتغییر موقعیت کانتینر 

 داخل انبار با استفاده از اسکله

 

13 

 

مجددأ  انبار دیگر کشتیوروی بر باز کردن هر درب انبار و قرار دادن آن 

 بستن درب انبار

 

38 

 

باز کردن هر درب انبار و قرار دادن آن روی اسکله و مجددأ بستن درب 

 انبار

 

731 

 

 جابجایی جعبه استوک به ازای هر مرحله جابجایی

 

11 

  

 

 

  



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  79صفحه 

 

 ترمینال کانتینری:جدول تعرفه خدمات / جرایم متفرقه در 

 7333ال سنرخ  شرح

 773 تعطیل )در هر ساعت دالر (اضافه کاری کارکرد گنگ ترمینال کانتینری ایام 

 473,381 روز / ریال 33فوت بعد از مدت  23جابجایی کانتینر 

 533,213 روز / ریال 33فوت بعد از مدت  43جابجایی کانتینر 

فوت و رعایت  23جریمه عدم اطالع کتبی خطرناک بودن محموالت کانتینر 

 نکردن استانداردهای بار چینی / دالر 

14,151 

فوت و رعایت  43جریمه عدم اطالع کتبی خطرناک بودن محموالت کانتینر 

 نکردن استانداردهای بار چینی / دالر

743,114 

روز / دستگاه /  –ی خطرناک فوت حاوی کاال 23جریمه روزانه کشف کانتینر 

 دالر

714 

روز / دستگاه /  –فوت حاوی کاالی خطرناک  43جریمه روزانه کشف کانتینر 

 دالر

323 

 11 فوت خالی / دالر 23عدم وجود بر چسب کاالی خطرناک بر روی کانتینر 

 11 فوت خالی / دالر 43عدم وجود بر چسب کاالی خطرناک بر روی کانتینر 

 11 , تخلیه و بارگیری هر کانتینر / دالربکارگیری زنجیر, وایر,.... جهت جابجایی 

کانتینرهای یخچالی بر روی عرشه کشتی بنا به  Unplug & Plugخدمات 

 درخواست هر کانتینر / دالر

41 

 251 /دالر  LCLفوت  23جریمه عدم اعالم مشترک بودن کانتینرهای 

 233 /دالر LCLفوت  43جریمه عدم اعالم مشترک بودن کانتینرهای 

 712,283 فوت به داخل واگن / ریال 23هزینه استریپ کانتینر 

 237,135 فوت به داخل واگن / ریال 43هزینه استریپ کانتینر 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  72صفحه 

 

 ازای هر دستگاه/ریال(به  جدول تعرفه عملیات اضافی در محوطه کانتینری شامل هر عمل تخلیه،بارگیری،جابجایی

 7333نرخ سال  وضعیت سایز

 

 فوت 23

 254,118 پر

 254,118 خالی

 

 فوت 43

 382,371 پر

 382,371 خالی

  

 بخش دوم  

 جدول تعرفه انبارداری کانتینر شاسی دار  یا حاوی کاالی خارج از اندازه)ارقام به دستگاه /روز/ریال(

 

 مدت انبارداری

 فوت 43 فوت 23

 خالی پر خالی پر

 معاف معاف معاف معاف 7-5از روز 

1-73ازروز   721,323 13,713 252,143 721,323 

77-23ازروز   751,333 18,131 375,331 751,333 

27-33ازروز   

 
783,487 34,233 341,144 714,313 

37-13ازروز  271,133 731,338 313,333 731,811 

17-33ازروز  

 
215,517 751,333 433,238 331,311 

به بعد 37ازروز  333,132 731,811 557,722 215,517 

 

 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  79صفحه 

 

 ) واحد: تن / روز برحسب ریال ( CFSجدول تعرفه انباری کاال در انبار 

 

 مدت انبار داری

 

 

 نوع کاال

 

 وارداتی

 ترانزیت خارجی و 

 ترانشیپی

 

 

 صادراتی

 7-5از روز 

 

 

 معاف

 

 معاف

 

 معاف

1-73از روز   5,343 

 

 معاف 2,423

77-23از روز   1,122 3,318 4,311 

27-33از روز   1,381 3,433 5,133 

37-45از روز   3,834 4,451 1,381 

41-13از روز   74,117 1,143 77,313 

17-15از روز   73,131 8,374 74,117 

11-33از روز   23,543 73,317 27,332 

به بعد 37از روز   33,341 71,354 23,543 

 

 هزینه های خدمات جانبیجدول 

 مبلغ شرح ردیف

 

7 

 معطلی جرثقیل : 

دقیقه تاخیر به ازای هر ساعت معطلی یا بخشی از یک  33پس از 

 ساعت برای هر گنتری کرن جرثقیل

 دالر 423

 دالر 11,434 چسباندن برروی کانتینر –برچسب : برداشتن برچسب از روی کانتینر  2

 دالر 83,731 ) به ازای هر دیوار ( Flat Rockخواباندن دیواره کانتینرهای  3



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  74صفحه 

 

 دالر 718,215 فوت 23: کانتینر  Open Topنصب یا جداسازی برزنت کانتینرها  4

 دالر 283,741 فوت 43کانتینر  -

 

 

 

 

 

 

 

5 

هزینه های اداری و جاری: تغییر وضعیت کانتینرهای وارداتی به 

 بالعکسترانشیپی و 

 ریال 752,831

جهت بار گیری  cyتغییر بندر مقصد کانتینر تحویل شده به  -

 به کشتی

 ریال  223,273

کانتینری که به منظور بارگیری به کشتی روی کفی قرار می  -

گیرد لیکن به درخواست نمایندگی کشتیرانی به کشتی 

 باز گردانده شد. cyبارگیری نشده و 

 

 دالر 53

 ریال 1,147 (Unitصدور مانیفست به ازای هر کانتینر )  -

صدور اینترچنج برای کانتینرهایی که مالکیت آنها بین  -

 خطوط کشتیرانی تغییر می کند.

 

 ریال 223,273

اصالح و الحاق داده ها بر حسب در خواست نمایندگی خط  -

 کشتیرانی یا صاحب کاال به ازای هر واحد .

 

 ریال 44,513

(  Loading listاطالعات لیست بارگیری به کشتی ) ورود -

 بصورت دستی به ازاء هر واحد کانتینر .

 

 ریال 147,1

( به ازاء هر واحد  Bay planتهیه و صدور نقشه بارچینی )  -

 کانتینر

 ریال 147,1

اصالح وتغییر سمت قرار گیری کانتینر در کشتی زمانی که  -

 جهت درب کانتینر صحیح نباشد .

 دالر 73

 ریال 233,142 صدور مجدد شناسنامه کانتینر

 

کانتینری که بدون اعالم نام بندر مقصد به بندر تحویل می  -

 شود .

 

 ریال 223,273

 ریال 737,338 هزینه پلمپ ) در عملیات فک یا حک ( : استفاده از هر عدد پلمپ 1

 دالر 518 هر ساعت گنتری کریناجاره زمانی تجهیزات :  1

( : به  THC) در عملیات غیر از  Lashing & Unlashingهزینه  8

 ازای هر دستگاه کانتینر

 دالر5/2

 ریال 382,371 برای هر پالت LCLهزینه پالتیزه نمودن کاالی کانتینر  3
 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  77صفحه 

 

 

 جدول تعرفه های جمع آوری و پاکسازی مواد نفتی برای هریک ساعت

 

 ردیف

 

 تجهیزات مورد نیاز

 

 تعداد

 

 های ایرانیکشتی 

 

 کشتی های خارجی

 دالر 2,238 دالر 2,238 فروند 7 یدک کش 7

فروند 7 قایق 2  دالر 313 دالر 352 

فروند7 تن بدون موتور 533بارج  3  دالر 45 دالر 45 

 دالر 533 ریال 311,183 متر 23به ازاء هر  بوم مهار لکه های نفتی 4

 مترمکعب 23 تاظرفیت اسکیمر 5

 درساعت

 دالر 442 ریال 874,318

 مترمکعب 53 تا 27 از اسکیمر 1

 درساعت

 دالر 138 ریال 7,337,432

 دالر 83 ریال 712,334 بهازاءهرلیتر مواد شیمیایی پاک کننده 1

 بهازاءهرمترمکعبمواد Separator استفاده از 8

 جمعآوریشده

 دالر 83 ریال 712,334

 

3 

 دستگاه شوینده 

 تاسیسات بندری

 بدوناحتساب

 موادشیمیایی

 پاککننده

 

 ریال 481,138

 

 دالر 214

دستمزد تکنسین و کارگر  73

 موردی

 دالر 83 ریال 712,334 هر نفر در ساعت

 دستمزد مشاوره  77

 کارشناس

 دالر 214 ریال 137,453 هر نفر در ساعت

 

 جدول تعرفه دریافت زائدات مایع از کشتی مربوط ضمیمه کنواسیون مارپل

 

 نوع شناور

 

 میزان تعرفه ) دالر (

 

 مالحظات
 تا سقف پنج  GT 73333 353کشتیهای با ظرفیت نا خالص تا 

 GT 33333 533تا  73337کشتیهای با ظرفیت نا خالص  متر مکعب

 882 به باال GT 33337کشتیهای با ظرفیت نا خالص 

 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  76صفحه 

 

 

 

 کانتینر) نرخ : ریال (جدول هزینه تخلیه یا بارگیری خودرو) از/ به ( داخل 

 نرخ : ریال شرح عملیات

 532,883 تخلیه و بارگیری خودرو به / از کانتینر

 7,315,835 در داخل کانتینر ومهار خودر
 

 جدول هزینه مانیتورینگ و خدمات کانتینرهای یخچالی در محوطه ) نرخ : ریال (

 مدت نرخ : ریال شرح عملیات 
 ساعت 24درهر  352,434 فوت یخچالی 23کانتینر 

 ساعت 24در هر  7,281,727 فوت یخچالی 43کانتینر 
 

 9915جدول اجاره بهای زمین ) واحد : ریال / روزانه / هر متر مربع ( سال 

 مدت اجاره

 

 نوع انبار

 روزهای

 73الی 7

روزهای 

 23الی 77

روزهای 

 33الی 27

روزهای 

 43الی 37

روزهای 

الی  47

53 

روزهای 

 به بعد 57

 

محوطه های روباز واقع در پسکرانه 

 اسکله ها

 

3,823 

 

4,232 

 

4,584 

 

5,382 

 

5,537 

 

1,757 

 

محوطه های روباز واقع در پسکرانه 

 اسکله ها) اجاره ثابت ماهیانه (

 

4,843 

 

4,843 

 

4,843 

 

4,843 

 

4,843 

 

4,843 

 

 سایر محوطه های روباز

 

2,541 

 

2,832 

 

3,351 

 

3,377 

 

3,515 

 

3,823 

 سایر محوطه های روباز 

 )اجاره ثابت ماهیانه ( 

 

3,783 

 

3,783 

 

3,783 

 

3,783 

 

3,783 

 

3,783 



 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی،شیالت و آبخیز داری الوان)سهامی خاص(

9911تعرفه های  سال   

  

 75از  75صفحه 

 

 

 انبارهای سر پوشیده

 

4,232 

 

4,584 

 

5,382 

 

5,537 

 

1,757 

 

1,143 

 

  . ای، جمول تنها ب اي کاالهاي حجيم و ت افيكی و ج ثقي  ها به هم اه ادوا  مك  ق ار می گي د 

    مساحت اشغال شمه محاسهه % 130ب اي کاالهاي حجيم و ت افيكی و ج ثقي  ها به هم اه ادوا  ميزان مت اژ مورد اجاره

 % (30می گ دد . ) مساحت کاال + 

 .اجاره بهاي زمي، پس از گذشته مم  زمانه م قومه در جمول فوق از روز اول محاسهه و منظور می گ دد 

فو  جهت تجهيزا  با  60و  20مت  م بع و کانتين هاي   12*3و    4*3 اداري استق ار کانكسهاي  جمول تع فه اجاره بهاي مح 

 1322احتسا  فضاي مشاع پي امونی به ش ح جمول ذی  می باشم : ) ب  حسب ریال / ماهيانه ( سال 

 

 

 متری 72کانکس 

 

 متری 1کانکس 

 

 فوت 43کانتینر 

 

 فوت 23کانتینر 
 

75,283,153 

 

1,433,132553 

 

72,331,782 

 

1,311,338 

 

 . کس  ماه   روزانه محاسهه و منظور می گ دد 

 . ن خهاي فوق بمون احتسا  هزینه ب ق   آ    تلف، و یا سای  خمما  جانهی دیگ  است 

 

  هزینه حم  یكس ه . 10پارس هزینه حم  یكس ه ميعانا  گازي صادراتی از ط یق بنمر % 

  هزینه توقف کنارSBM 23  ( ،سنت در ه  تGRT ) 


