
خصوصیدولتی

$172.39واگن1واگن       99.81$          

$172.39کانتینر1 فوت40کانتینر        99.81$          

$86.20کانتینر1 فوت20کانتینر          49.91$          

$34.48کانتینر1 فوت5کانتینر          19.96$          

$17.24کانتینر1 فوت3کانتینر          9.98$           
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هر مشاورههزینه مشاوره تخصصی بر اساس درخواست مشتری3

کانتینر1 فوت باردار40کانتینر 

کانتینر1خالی

کانتینر1 فوت باردار20کانتینر 

کانتینر1خالی

کانتینر1خالی/  فوت باردار40کانتینر 

کانتینر1خالی/  فوت باردار20کانتینر 

واگن1واگن

کانتینر1 فوت40کانتینر 

کانتینر1 فوت20کانتینر 

کانتینر1 فوت5کانتینر 

کانتینر1 فوت3کانتینر 

کانتینر/واگن1پلمب واگن یا کانتینر  با تجهیزات پلمب ایستگاه7

واگن1(، قوانین حمل کاال4، بند 19بخش ). هزینه پاکسازی واگن بعد از تخلیه آن دسته از کاالهایی که عملیات پاکسازی برای آن ها الزامی است8

شبانه روز/ تندر انبارهای مسقف

شبانه روز/ تندر انبارهای روباز

$0.60شبانه روز/ تندر واگن بدون هزینه          

هزینه اعزام واگن به ایستگاه های آکینا و تورگوندی از طریق مرز سرخت آباد و امام نظر و برعکس 

$274.29واگن1واگن       124.56$        

$274.29کانتینر1 فوت40کانتینر        124.56$        

$137.15کانتینر1 فوت20کانتینر        62.28$          

ترکمن باشی- روی فرابر آلیات /بارگیری واگن از/ هزینه تخلیه

واگن1واگن

کانتینر1 فوت40کانتینر 

کانتینر1 فوت20کانتینر 

کانتینر1 فوت5کانتینر 

حامل 1 محوره6حامل 

حامل 1 محوره8حامل 

حامل 1 محوره12حامل 

واگن1 محور12حامل با بیش از 

واگن1واگن مسافری

هزینه
واحد محاسبات شرح هزینه ردیف

کانتینرهای مازاد بر برنامه اولیه/ هزینه واگن

30.00$                               

5

20.66$ هزینه تغییر برنامه اولیه بعد از تایید آن                              

19.23$                               

عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرهای حجم باال

54.00$                               

27.00$                               

30.00$                               

15.00$                               

انتقال کانتینر از واگن روی خط عریض به واگن روی خط نرمال وبرعکس

4

40.00$                               

5.00$                                 

55.00$                               

0.60$                                 

از محوطه بارگیری/خروج واگن و کانتینر توسط لوکومتیوهای راه آهن به/ واگذاری

88.27$                               

88.27$                               

44.14$                               

17.65$                               

8.83$                                 

100.00$                             

0.40$                                 
9

هزینه نگهداری و انبار کاال 

50.00$                               

50.00$                               

25.00$                               

10

11
10.00$                               

75.00$                               

100.00$                             

150.00$                             

200.00$                             

1

6



هر محورانتقال واگن از خط نرمال به عریض و برعکس12

واگن1(آکیایال/ اعزام از مرز اینچه برون)دموراژ بارگیری مجدد واگن در ایستگاه های سرخس و اترک 13

واگن 1واگن

کانتینر1 فوت40کانتینر 

کانتینر1 فوت20کانتینر 

کانتینر1 فوت5کانتینر 

کانتینر1 فوت3کانتینر 

واگن21آماده سازی واگن مخزن دار جهت بارگیری در ایستگاه ترکمن باشی 15

واگن1هزینه توزین بار و اتاقک واگن16

هر برگه سندهزینه صدور اسناد تکمیلی در حمل ترانزیتی17

18

C 0.62ساعت/ واگنواگن مسقف HF    0.31 C HF     

C 0.32ساعت/ واگنواگن مسطح HF    0.16 C HF     

C 0.71ساعت/ واگنواگن لبه بلند HF    0.36 C HF     

C 0.78ساعت/ واگنواگن مخزن دار HF    0.39 C HF     

C 0.57ساعت/ واگنواگن فله بر HF    0.29 C HF     

C 0.55ساعت/ واگنواگن هوپر HF    0.28 C HF     

C 0.75ساعت/ واگن محور12حامل با حداکثر  HF    0.38 C HF     

C 2.31ساعت/ واگن محور20 تا 16حامل با  HF    1.16 C HF     

C 3.58ساعت/ واگن محور24حامل با بیش از  HF    1.79 C HF     

C 0.12ساعت/ واگنواگن کمرشکن HF    0.06 C HF     

C 1.49ساعت/ واگنواگن یخچالی HF    0.75 C HF     

 کیلومتر100ابتدای هر /کشیکاعزام کشیک نماینده گیرنده یا فرستنده همراه بار 20

C 0.37 ساعت360 تا 1از  HF     

C 0.42 ساعت به باال360از  HF     

واگن 1واگن

کانتینر1 فوت40کانتینر 

کانتینر1 فوت20کانتینر 

سیاست تعرفه ای دو برابر نرخ اعالمی خواهد بود. 3.6کاالی خطرناک طبق بند  (11بند )هزینه بارگیری و تخلیه 

نرخ های اعالمی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده هستند

نرخ های اعالم شده به فرانک سوئیس به دالر تبدیل میشوند

 بنا بر درخواست مشتری برای انجام پاکسازی به هزینه ها اضافه میگردد8هزینه های بند 

(به نفع ایستگاهی که واگن در آن متوقف بوده است)جریمه توقف واگن در مسیرهای ترانزیتی در اثر اشتباهات فرستنده یا گیرنده 

حمل باردار6% هزینه خدمات سیر واگن های خالی در حمل صادراتی و وارداتی

45.00 C HF                        

60.00 C HF                        

105.32$                             

105.32$                             

52.66$                               

21.06$                               

10.53$                               

104.09$                             

28.71$                               

8.70 C HF                          

فرانک سوئیس

(SMGSبه ازای هر بارنامه )هزینه تغییر مقصد واگن یا کانتینر 

12.00 C HF                        

4.90 C HF                          

100فرانک به ازای هر 0.72   

فرانک ارزش بار

ساعت/  محوره4بوژی واگنهای 2
دریافت توسط 

راه آهن ایران

فرانک سوئیس

41.55$                               

41.55$                               

20.78$                               

،گرجستان، لتونی، لیتوانی و استونیCISهزینه حمل لوازم خانگی در مراودت بین دولتی کشورهای 

برای پوشش هزینه های راه آهن مرتبط با بررسی گمرکی لوازم خانگی، مستقل از هزینه های سازمان گمرک

هزینه ارزش گذاری بار

 میلی متری1435هزینه استفاده واگن های باردار از بوژی 

بارگیری/ هزینه های ایستگاه تخلیه
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