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 آشنايي با فرايندها و 
 درآمدهاي ناشي از ترانزيت كاال از كشور

معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل  
 وزارت راه و شهرسازي

 95خرداد 
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 جدول ميزان كاالي ترانزيت شده
 برحسب مرز ورودي و مرز خروجي

 1393در سال 

 مبادي ورودي عمده كاالي ترانزيتي

 1393ميزان كاالي ترانزيت شده برحسب مرز ورودي در سال 

 (تن)وزن مرز ورود رديف
 3,646,108 پرويزخان 1
 3,321,344 بندرعباس 2
 1,179,910 بازرگان 3
 1,080,007 باشماق 4
 606,046 سرخس 5
 514,517 لطف آباد 6

 10,347,932 جمع

ماتريس ترانزيت.xlsx
ماتريس ترانزيت.xlsx
ماتريس ترانزيت.xlsx
ماتريس ترانزيت.xlsx
ماتريس ترانزيت.xlsx
ماتريس ترانزيت.xlsx
Copy of transit_customs_1394_12_4.xlsx
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 مبادي خروجي عمده كاالي ترانزيتي

 1393ميزان كاالي ترانزيت شده برحسب مرز خروجي در سال 

 (تن)وزن مرز خروج رديف
 

 4,038,766 بندر امام خميني 1
 1,073,755 بندرعباس 2
 1,000,802 لطف آباد 3
 976,072 باشماق 4
 948,639 سرخس 5
 726,695 دوغارون 6
 723,383 بازرگان 7
 407,936 جلفا 8

 9,896,048 جمع

آنچنان كه از جداول صفحات قبل مشخص ميي شي،د    
سيرخ  و   -بنيدرببا   -باشياا   -پنج ميرز بازرايان  

لطف آباد هم از لحاظ ورود كاالي ترانزيتي و هم خيرو   
 .كاال جزء مرزهاي باده محس،ب مي ش،ند
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 جمع بندي

موضوع شناسايي درآمد ناشي از ترانزيت از چند ديدگاه قابل   
يكي از تقسيمات، مي تواند براسلاس نلوع ملرز    . بررسي است

براين اساس، تقسيمات زير براي احصاء . باشد( خروج/  ورود)
 :درآمد وجود دارد

 دريايي -الف
 (جاده اي  ريلي)زميني  -ب

 مرز دريايي

 (%40حدود )درآمدهاي ناشي از كرايه حم  دريايي براي ناوگان ملي كشتيراني  :كرايه( الف
خلدمت    3سازمان بنلادر و دريلانوردي در ايلن مرحلله بلا ارا له        : Port Duesعمليات بندري ( ب

هزينه هايي را از صاحبان ( mooring)طناب  گيري-( pilotage)راهنمايي -(towage)يدك كشي
 .كشتي دريافت مي نمايد

مرحلله   4اين عمليات كه به طور معمول در  (:هزينه هاي جابجايي كاال در ترمينال) THCعمليات ( ج
 :به شرح زير انجام مي شود، درآمدهايي را براي سازمان بنادر و اپراتورها دربر دارد

بارگيري مجدد بله كلاميون    -تخليه از كشنده -حم  داخلي توسط كشنده -برداشتن كانتينر از كشتي
 .صاحب كاال

در مرحله چهارم و پلس از اتملام املور گمركلي، هزينله هلاي        :عمليات پس از اظهار گمركي كاال( د
 :ديگري نيز از صاحب كاال به شرح ذي  دريافت مي شود

عوارض بندري و  -(از اقدامات گمركشي نا)بندر هزينه جابجايي اضافي در  -(روز اول 5غير از )انبارداري 
اسلتري  كلانتينر و جابجلايي و     -هزينه هاي اسنادي -(مختص اتفاقات در بندرگاه)بيمه كاال  -منطقه ويژه
 .ارزيابي

هزينه هاي ثابت و متغير.docx
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 مرز جاده اي

منظور از مرز جاده اي، مبادي ورودي و خروجي رسلمي كشلور   
 .است كه در آنها پايانه مرزي مستقر مي باشد

در گذر از پايانه مرزي، چنانچه مرز را به عنوان بنلدرگاه درنظلر   
بگيريم، به جز هزينه سمپاشي و هزينه هاي ناشلي از ترانشليپمنت   

 .كاال، هزينه ديگري دريافت نمي شود
 :هزينه هاي ترانشيپمنت، متناسب با هر مرز به شرح زير مي باشد

 بيمه -تخليه -هزينه انبارداري -هزينه جابجايي

 مرز  ريلي

جمع بندی ريلي.docx
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 ترانزيت ريلي

نوع كاالي ترانزيتي ريلي از ايران با توجه به تولیدات و صنايع •
 .استمتفاوت كشورهاي همسايه 

پنبه، كود شیمیايي و : كاالهاي عمده عبوري از ايران از طريق ريل•
 .گوگرد است

يك ازبکستان ساالنه حدود در میان كشورهاي همسايه ايران، •
هزار   400پنبه تولید مي كند كه حدود  میلیون و دويست هزار تن

هزار   250مقدار عبوري به  94در سال مي كرد كه ايران عبور از تن 
  . رسیده استتن افزايش 

قرقیزستان و قزاقستان تولید كود و ، كشورهاي ازبکستان •
 .دارندهزار تن شمش آلومینیم را  160تاجیکستان تولید ساالنه 

 فرايند ترانزيت ريلي

از تعیین قیمت و گرفتن تخفیفات، قرارداد بسته شده و  پس •
وقتي بار به مرز ورودي ايران . واگن در مبدا بارگیري مي شود

موظف به  شركت فورواردر مقیم در مرزكه مي رسد، نماينده 
انجام كلیه كارهاي شركت در رابطه با بازكردن در واگن،  

مي باشد، ورود واگن ها را به  ... قرنطینه، گمرک، احراز هويت و 
 . گمرک اظهار مي كند
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 فرايند ترانزيت ريلي

گمرک ابتدا واگن ها را بررسي كرده و در صورت عدم مشکل،  •
.  را با توجه به واگن هاي اظهارشده، صادر مي كند نامه قرنطینه

براي صدور آن، كارشناس گمرک معموال براي طي مسیر  
  ديماندساختمان گمرک تا ايستگاه راه آهن ، مبلغي را به عنوان 

. شوندواگن ها اسکن مي  به صورت رندم نیز . دريافت مي كند
 .، اظهارنامه صادر مي شودپلمپ واگن هاو گمرک بعد از تايید 

  بن بیمهحقوق ورودي عبور كاالي خارج، به منظور تضمین   •
گذاشته مي  ( ذينفع)گمرکتوسط نماينده خريداري شده و نزد 

 . شود

 

 فرايند ترانزيت ريلي

در صورت آماده نشدن و عدم تحويل به موقع اظهارنامه به راه آهن •
دريافت مي  ( خواب واگن) حق توقف، راه آهن (به داليل متفاوت)

اظهارنامه  . احتمال خواب واگن وجود دارد% 30كند كه حدودا 
 .واگن ها مي پردازد توزينصادره به راه آهن ابراز شده و راه آهن به 

به  حق استفاده واگناز انجام امور مربوطه، راه آهن بابت پس •
تعويض سپس در صورت نیار . صاحب واگن مبلغي پرداخت مي كند

در صورتي كه مبدا بارگیري  . توسط راه آهن انجام مي شود بوژي
 كرايه حملتوسط راه آهن صادر شده و  بارنامهداخل ايران باشد 

داشته باشد مي  تمايلو در صورتي كه صاحب كاال . گرفته مي شود
 . تواند كاال را نیز بیمه نمايد
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 فرايند ترانزيت ريلي

هر نماينده مبلغي را بابت انجام كارهاي شركت به صورت  •
وقتي بار به مرز مقصد رسید، نماينده  . دريافت مي كند كارمزد

. شركت در آنجا بار را تحويل گرفته و قبض انبار صادر مي شود
روز مدت انبارداري داده مي شود تا   30اگر بار وارد بندر شود، 

بار به كشور مقصد حمل شود كه بابت اين مدت هزينه اي  
و اگر مرز خشکي باشد به گونه اي كه مي  . پرداخت نمي شود

در نهايت  . بايست ادامه مسیر داده شود، بار حمل مي شود
پرداخت  ( متقاضي حمل)كمیسیون شركت توسط صاحب كاال 

 .مي شود

 

 94مقايسه عملکرد بخش ريلي و جاده اي سال 
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 جمع بندي پرسشنامه ناوگان ريلي•

 محورهاي ترانزيتي•

 جدول عملكرد مرز ريلي سرخس•

 

  94سبد كاالي ترانزيت ريلي سال •

•  

 ترانزيت جاده اي

جنبله رويله هلاي     2در يك نگاه كلي به ترانزيت جاده اي،  مي توان از 
 .گمركي و رويه هاي حم  ونقلي موضوع را بررسي نمود

هر كااليي كه وارد كشور مي شود، مشمول پرداخت  علوارض گمركلي   
مي شود و درنتيجه كشورها به منظور جلوگيري از عدم پرداخت حقلوق  
و عوارض گمركي كاالهايي كه از كشور ترانزيلت ملي گلردد، در ملرز     
ورودي پس از بازرسي دقيق كلاال متناسلب بلا نلوع و ميلزان كلاال و       
مقررات گمركي وجه نقد يا ضمانت نامه هايي را از شركت حم  ونق  يلا  

 .صاحب كاال دريافت مي نمايند

جمع بندي ريلي جديد2.xlsx
عملكرد بخش ريلي در ترانزيت كالا به تفكيك محور در سال 93.xlsx
جدول مقايسه اي ترانزيت وارده ريلي سرخس89 الي 94.xlsx
جدول مقايسه اي ترانزيت وارده ريلي سرخس89 الي 94.xlsx
جدول مقايسه اي ترانزيت وارده ريلي سرخس89 الي 94.xlsx
كالا هاي عمده ترانزيتي سال 94 ريلي.png
كالا هاي عمده ترانزيتي سال 94 ريلي.png
كالا هاي عمده ترانزيتي سال 94 ريلي.png
جدول مقايسه اي ترانزيت وارده ريلي سرخس89 الي 94.xlsx
انيمشن ترانزيت.pptx


5/30/2016 

10 

رژيللم گمركللي درخصللو   2بللراين اسللاس، درحللال حاضللر 
هرآنچه فعالت گمرك را مبني بر اينكه متعهد به گمرك اجرا )تضمينات 

 :وجود دارد( خواهد شد، تأمين نمايد
كه بيمه نامه تعهلد پرداخلت حقلوق ورودي    )اخذ ضمانت نامه  -الف

 (.عبور كاالي خارجي جايگزين آن شده است
استفاده از منافع كنوانسيون گمركي مربوط به حمل  ونقل     -ب

 (TIR)بين المللي كاال در جاده ها تحت كارنه تير 

درخصو  بند الف و براساس اظهار صلاحب كلاال و بررسلي    
گمرك ارزش كاال، مشخص شده و متناسب بلا آن، بيمله نامله    

 .صادر مي شود
به طور متوسط كاالهاي عبلوري از قلملرو بله ازاء هلر كلانتينر      

درحال حاضلر، گملرك   . هزار تومان بيمه مي شوند 200حدود 
ايران با چند شركت بيمه ازجمله بيمله پاسلارگاد و كلارآفرين    

 .قرارداد دارد
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استفاده از دفترچه كارنه تير بلا عضلويت شلركت حمل  ونقل       
( به عنوان مؤسسه ضامن)بين المللي كاال در اتاق بازرگاني ايران 

 .و امكان سنجي مالي و فني شركت توسط اتاق انجام مي شود
نوع دفترچه كارنه تير توسط اتاق ايران صلادر   3درحال حاضر، 

 :مي شود
 برگي 6 -برگي 16 -برگي 20دفترچه هاي 

 .تومان مي باشد 340كه به طور متوسط هزينه هر دفترچه 
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 :گمرك بابت خدماتي كه ارا ه مي كند، مبالغي را به شرح زير دريافت مي نمايد
 .نمونه هايي كه قب  از ورود كاال درخواست تعيين تعرفه مي شود: هزينه تعيين تعرفه

در انبارهاي اختصاصي و نقاط خارج از گملرك بلراي هلر نفلر در روز     : هزينه مراقبت
 هزار تومان 10هزار تومان و در شب هر نفر ساعتي  7ساعتي 

 هزار تومان 50هر شبانه روز : هزينه بدرقه كاال
 تومان 5.000  (:هر بار)توزين 
 تومان 70.000  (:X-Ray)اسكن 
 تومان 8.000   (:سي )پلم  

 (:ديماند)هزينه هاي خدمات فوق العاده 
 تومان25.000   روزهاي تعطي 

 تومان16.000  ساعات غيراداري  

 رويه هاي حمل ونقلي عبور كاالي ترانزيتي

 2درخصو  حم  ونق  جاده اي و نحوه عبلور كلاالي ترانزيتلي از كشلور     
 :رويه وجود دارد

كه ( CMR)عبور از كشور با قرارداد راه بارنامه بين المللي جاده اي كاال  -الف
 .توسط شركت كرير صادر و به امضاي فرستنده كاال مي رسد

درحال حاضر، براساس مبالغ و كرايه مسيرهاي خا ، حق كميسيوني بابت 
هزارتومان دريافلت    200به  طور متوسط به مبلغ ( CMR)صدور سند حم  

 .مي شود
رويه ديگر حم  ونق  جاده اي، استفاده از بارنامه حم  داخلي به منظور  -ب

% 10درحلال حاضلر حلدود    . ترانشيپمنت به يك وسيله ديگر در مرز است
 .كاالهاي عبوري از اين رويه استفاده مي نمايند

نرخ هزينه انجام خدمات در گمرك1.jpg
نرخ هزينه انجام خدمات در گمرك1.jpg
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 حقوق و عوارض دولتي در جاده ها
سازمان راهداري و حم  ونق  جاده اي، متولي وصول حقلوق و علوارض مربلوط بله ترانزيلت جلاده اي       

 .مي باشد
 :اين سازمان در قالب عناوين زير و براساس قانون تردد وساي  نقليه خارجي، مبالغي را اخذ مي نمايد

اخذ عوارض متقاب  از وساي  نقليه خارجي متعلق بله كشلورهايي كله از وسلاي      : عوارض متقاب  -الف
 .نقليه ايراني به طور يك جانبه عوارض و ماليات دريافت مي نمايند

براساس طول مسلير تلردد و متوسلط مصلر      اخذ مابه التفاوت سوخت از ناوگان جاده اي خارجي  -ب
 .سوخت هريك از وساي  نقليه خارجي

سلنت يلورو دريافلت    30از ناوگان جاده اي كشورهاي همسايه بابت هر ليتر سلوخت بله طلور متوسلط     
 .مي شود

به ازاي هر يك تن كاالي عبوري در يك كيلومتر كيلومتر از ناوگان جاده اي ايراني  -اخذ عوارض تن -ج
 500تلن بلار حلدود     22به طور مثال  از مرز بندرعباس تا دوغارون براي . تومان اخذ مي گردد 10مبلغ 

  نقشه. هزارتومان دريافت مي شود

 جدول مابه التفاوت سوخت و عوارض رفتار متقابل

 ب،ارض رفتار متقابل مابه التفاوت س،خت كش،ر 
 يورو 120+ دالر  104 سنت يورو   30 افغانستان

 دالر 160 0 تركمنستان
 دالر 160+ دالر  280 سنت يورو 20 آذربايجان

 دالر 360 :بابت حم  كاالي خطرناك
 متر 4باالتر از  دالر براي ارتفاع 108+ دالر  200 سنت يورو 30 ازبكستان
 (در مرز نوردوز تخليه شود، عوارض اخذ نمي شود چنانچه)دالر  220 سنت يورو 30 ارمنستان
 0 سنت يورو 30 قرقيزستان
 0 0 قزاقستان
 سنت يورو 30 :تانك دار عراق

 سنت يورو 20: معمولي
0 

 0 . تركيه
 0 سنت يورو 40 بلغارستان

نقشه جانمايي پايانه.png
جدول مابه التفاوت سوخت و رفتار متقابل.docx
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 درآمدهاي ناشي از كرايه ناوگان جاده اي

عمده ترين درآمد كشلور از ترانزيلت كلاال از محل  كرايله      
ناوگان غيرايراني نيز كرايله حمل    . ناوگان داخلي مي  باشد

دريافت مي نمايد كه البته مقلدار قابل  تلوجهي از آن را در    
 .طول مسير عبور هزينه مي نمايد

،  CISحداق  كرايه دريافتي به كشورهاي اطلرا  ازجملله   
 .ميليون تومان براي يك تريلي است 6قفقاز، تركيه و عراق 

 درآمدهاي ناشي از صدور انواع بيمه نامه

 هزارتومان 30حدود ( اتباع خارجي)بيمه سالمت رانندگان  -الف
 (براساس وزن كاال) CMRبيمه مسئوليت  -ب
 (ميليون تومان 2به طور متوسط ساالنه )بيمه شخص ثالث  -ج
 بيمه نامه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كاالي خارجي -د
 بيمه محلي -ه
 كارت سبز-و
 بيمه تضمين تعهدات تحوي  گيرندگان كانتينر به مالكان كشتي-ز

جدول جمعبندي پرسشنامه.xlsx
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بيمه مسئوليت سي ام ار.pdf
بیمه کالا در اماکن گمرکی.docx
کارت سبز.docx
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 هزينه هاي مربوط به خروج كاميون از كشور

و پالك ( يكساله)دفترچه مالكيت بين المللي خودرو•
 هزار تومان   700به طور متوسط : ترانزيت

براي هر سفر حدود (: تريپتيك و ديپتيك)كارنه دوپاساژ•
 هزار تومان200

 هزينه صدور پروانه خروج موقت كاميون هاي ايراني•
 

 هزينه هاي داخلي مرب،ط به خرو  راننده از كش،ر

 هزار تومان 83(: يكساله)هزينه صدور گواهينامه بين المللي•
 هزار تومان 110+50: اخذ پاسپورت و دفترچه خروج•

 
 انيمشن ترانزيت•

انيمشن ترانزيت.pptx
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 جداول جمع بندي

 جمع بندي ناوگان جاده اي ايراني •
 خارجيجمع بندي ناوگان جاده اي •

 

 شناسايي مسیرهاي ترانزيتي كشور

جدول جمعبندي پرسشنامه.xlsx
جدول جمع بندي ناوگان خارجي.xlsx
جدول جمع بندي ناوگان خارجي.xlsx
مسيرهاي ترانزيتي1 (Autosaved).xlsx
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 هزينههايمربوطبهصنعتترانزيت
 

 :هزينه هاي ثابت•
مانند سرمايه گذاري در زيرساختها، هزينه هاي ثابت سرمايه اي •

 .  نقلیهوسايط هزينه هاي استهالک و فرسودگي 
ثابت روزمره كه مشتمل بر دستمزدها، هزينه هاي هزينه هاي •

 .است... انبارداري، گمركات، بازرسي، مديريت و 
 :يا متغیرهزينه هاي جاري •
هزينه هاي جاري يا خدماتي مشتمل بر مجموع هزينه هايي است كه •

در پايانه ها و يا ضمن حركت در طول مسیر از انجام خدمات الزم  
 .  پديد مي آيد

 هزينه هاي جاري يا متغیر
 

عملكرداينگونههزينههاتابعهزينههايياستكهازايستگاهمبدأتامقصد•
 .صرفميشود

 :هزينه هاي متغیر به دو گروه قابل طبقه بندي است•
يعني . هزينه هاي متغیري كه با مسافت طي شده رابطه نسبي دارد( الف•

هر قدر به مقدار مسافت طي شده افزوده شود، هزينه هاي متغیر نیز به 
همان نسبت افزايش مي يابد، مانند هزينه هاي صدور پروانه تردد، سوخت 

 .و عوارض راهها
هزينه هاي متغیري كه لزوماً رابطه مطلق با مسافت طي شده ندارند، ( ب•

 .مانند هزينه هاي خدمات گمركي و استفاده از پايانه ها
هزينه هاي متغیر بسیار متنوع بوده و از يك نوع حمل ونقل به نوع ديگر، •

 .لذا جزء كردن هزينه ها كار پیچیده اي است. داراي تفاوت زيادي مي باشد
• 
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 تعيينعددوسالشاخصبرايدرآمدهايترانزيتي

درآمدها و هزينه هاي ناشي از ترانزيت كاال همانند تمامي  •
مؤلفه هاي اقتصادي تحت تأثیر تغییرات اقتصاد كالن و شرايط 

به نحوي كه تورم و ركود بر جريان  . مي باشد( بازار)منطقه اي 
كلي كاالي ترانزيتي تأثیر گذاشته و شرايط امنیتي، سیاسي و 

و نیز درآمدها كاال  اقتصادي كشورهاي مبدأ و مقصد ترانزيت 
 .مقادير آن را تحت تأثیر قرار مي دهند

 

 تعيينعددوسالشاخصبرايدرآمدهايترانزيتي

تأثیر دو پارامتر اصلي تکانه  كاال تحت درآمد ناشي از ترانزيت   •
 .قرار دارد( بازار)هاي اقتصاد كالن و شرايط منطقه اي 

الزم است مسیرهاي ترانزيتي به صورت مستقل مطالعه شده و    •
غیر از مسیر نوع كاال هم در  . درنهايت جمع بندي ارائه شود

میزان درآمدها و هزينه ها مؤثر است، بعضي از مسیرها  
لذا،  . كاالست وابسته به نوع ( به خصوص مسیرهاي سوختي)

عبور  تغییرات در قیمت كاال و شرايط و بازار جهاني نیز مقدار 
 .و هزينه ها را تحت تأثیر قرار مي دهددرآمدها و كاال 
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 تعيينعددوسالشاخصبرايدرآمدهايترانزيتي

يکي از عوامل ديگر كه موجب مي شود تا درآمدها و هزينه ها  •
را در قالب مسیر بررسي نمايیم، سیاست هاي اعمالي كشورهاي  

چنانچه بعضي از  . مبدأ و مقصد كاالي ترانزيتي مي باشد
كشورهاي همسايه و ماوراء همسايه اقدام به اخذ رواديد، 
عوارض متقابل و از اين دست هزينه ها مي نمايند كه همه  
لذا؛  . اين  گونه هزينه ها تأثیرگذار در درآمدهاي مربوطه مي باشد

محاسبه درآمد واحد براي همه مسیرها و براي همه كاالهاي  
غیرعلمي بوده  و بهتر است  به ازاي هر مسیر ترانزيتي درآمد  

 .اعالم كرد

 

 پیشنهاد

درآمدها و هزينه هاي ناشي از ترانزيت كاال براي •
به  94هر يك از  مسیرهاي عمده ترانزيتي در سال 

تفکیك ريلي و جاده اي محاسبه شده و اعداد 
مذكور به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود و با 

ايجاد نرم افزاري نسبت به محاسبه ساالنه درآمدها 
و هزينه هاي ناشي  از ترانزيت بر اساس عملکرد 

 .هر مسیر اقدام نمود



5/30/2016 

20 

 (:ناوگان ايراني)لطف آباد  -تحلیل مسیر ترانزيتي بازرگان

 
در اين مسیر به علت مسائل امنیتي تركیه و هزينه گزاف سوخت در كشور •

تركیه،  بعضي از ناوگان ايراني تمايلي به تردد در خاک تركیه ندارند، لذا 
 .پس از تخلیه كاال در مرز بازرگان، ناوگان ايراني در مرز بارگیري مي نمايد

ماشین آالت خدمات، قطعات : در اين مسیر عمده كاالي ترانزيتي عبارتند از•
 .اتومبیل، اتومبیل سواري، لوازم خانگي، مصالح ساختماني و میوه

 میلیون تومان 5: كرايه دريافتي•

در تمامي مسیرهاي ترانزيتي گمرک در دو مرحله نسبت به توزين كامیون •
مرز ورود و خروج و در هر مرحله . مي نمايداقدام حامل كاالي ترانزيتي 

هزار  10تومان و مجموعاً هزار  5طبق بخشنامه وزير محترم اقتصاد مبلغ 
 تومان هزينه دريافت مي نمايد

 (:ناوگانايراني)لطفآباد-تحليلمسيرترانزيتيبازرگان

 

 :هزينه هاي تعمیر و نگهداري•
اين نوع هزينه ها، باتوجه به سن كامیون و همچنین رانندگي يا عدم •

 .رانندگي مالك كامیون متغیر مي باشد
تومان بابت  400.000به طور متوسط در هر دو سفر ترانزيتي مبلغ •

تعويض روغن و سرويس كامیون هزينه مي شود و با احتساب ساير  
هزار تومان هزينه  500هزينه ها در هر سفر متناسب با سن ناوگان حدود 

 .مي شود
 :هزينه هاي خوراک•
اين هزينه ها عموماً كنترل شده است، چون اكثر رانندگان شخصاً نسبت •

هزار تومان  100در كل به طور متوسط حدود . به پخت وپز اقدام مي نمايند
 .مي شودبابت خوراک در اين مسیر هزينه 
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 (:ناوگانايراني)لطفآباد-تحليلمسيرترانزيتيبازرگان

 

 :هزينه اسکان و هتل داري•
هیچ يك از رانندگاني كه نسبت به پرسش گري از آنها اقدام شد، هزينه اي بابت •

هتل و اسکان پرداخت نکرده اند، طبق اظهارات رانندگان به علت مسائل امنیتي  
 .و احتمال سرقت، راننده از كامیون فاصله نمي گیرد

 :بیمه شخص ثالث•
بیمه شخص ثالث براي ناوگان ايراني باتوجه به تخفیفات سنواتي متغیر مي  •

 Trip)مبالغ اعالم شده سالیانه مي باشد كه باتوجه به زمان سفر ترانزيتي . باشد
Time ) تومان   65.000روز هزينه سرانه هر سفر بابت بیمه حدود  15حدود
 .مي شود

 :نحوه محاسبه هزينه سرانه بیمه شخص ثالث•
تعداد سفرهاي  ) 24÷ متوسط هزينه بیمه پرداختي ناوگان در يك سال •

 (محتمل ترانزيتي در يك سال
 

 (:ناوگانايراني)لطفآباد-تحليلمسيرترانزيتيبازرگان

 

 :عوارض آزادراه ها•
باتوجه به استفاده و عدم استفاده ناوگان حمل ونقل از آزادراه ها،  •

در اين . هزينه هاي مربوط به عوارض آزادراه ها نیز متفاوت مي باشد
هزار تومان بابت عوارض پرداخت شده  72مسیر به طور متوسط 

 .است 
 : GPSهزينه هاي مربوط به نصب •
فعالً مربوط به كامیون هاي تحت پوشش كارنه تیر   GPSنصب •

باتوجه به نوع و سطح خدمات ارائه شده مبالغ دريافتي  . مي باشد
 313.000متفاوت است ولي به طور متوسط مبلغ  GPSبابت نصب 

 .تومان  در اين مسیر دريافت شده است
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 (ناوگانايراني)لطفآباد-تحليلمسيرترانزيتيبازرگان

 

 :هزينه هاي ثابت•
برخي از هزينه هاي مربوط به ناوگان به صورت ثابت بوده و براي يك بار •

 :اين هزينه ها عبارتند از. دريافت مي گردد
  -گواهینامه رانندگي -هزينه دفترچه مالکیت خودرو -GPSهزينه نصب •

ماه مبلغ  3البته هر . پالک ترانزيت و هزينه دفترچه خروج راننده
بابت تمديد ساالنه . اخذ مي گردد GPSتومان بابت به روزرساني  25.000

هزار تومان  73دفترچه مالکیت خودرو و گواهینامه رانندگي نیز مبلغ 
 .دريافت مي شود

 

 


 لطفآباد-درآمدهاوهزينههايمسيرترانزيتيبازرگانجمعبندي

 (تومان)هرسفرترانزيتيبهازاء

 
 350,000 درآمدهاي شركت فورواردر

 164,000 درآمدهاي شركت كرير 
 5,240,000 درآمد هاي ناوگان  

 94,400 درآمدهاي خدمات گمركي
درآمدهاي سازمان راهداري و حمل و  

 314,000 نقل جاده اي

 1,114,833 درآمدهاي بخش خصوصي 
 1,075,000 هزينه هاي ثابت
 72,000 جرايم رانندگي
 652,000 هزينه سوخت

 669,375 هزينه ويزاي كشور مقابل
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 :درآمدهايشركتهايفورواردروكرير
 

طبق آيین نامه تأسیس و فعالیت شركت هاي حمل و نقل بین المللي كاال، •
شركت هاي حمل و نقل بین المللي كاال اشخاص حقوقي هستند كه به 
منظور تصدي عملیات حمل و نقل بین المللي كاال شامل فعالیت هاي 

 . فورواردي، كريري و يا توأماً تشکیل مي شوند
فعالیت كريري و فورواردي عبارت از هماهنگي و ترتیب حمل كاال فعالیت •

 تصدي بالفصل جابجايي كاال از كشوري به كشور ديگر طبق قرارداد حمل 
هزارتومان به  20شركت هاي فورواردري كامالً متنوع مي باشد و از درآمد •

میلیون تومان متغیر است و كامالً تابعي از شرايط  2ازاء يك كامیون تا 
 .بازار، نوع كاال و مقدار آن مي باشد

 150 – 170مبلغي بین  CMRقرارداد شركت هاي كرير هم بابت صدور •
 .هزار تومان از رانندگان دريافت مي نمايند

 

 جدولمبالغدريافتيبابتويزايكشورهايمجاور

 مبلغ كشور 

 دالر 375شش ماهه  تركمنستان

 تاجيكستان
 دالر 165كثيرالسفر سه  ماهه 

 يورو 100كثيرالسفر ماهه  6

 دالر 280ماهه  6 قزاقستان

 دالر 370يكماهه  قرقيزستان

 افغانستان

 –دالر ويزا  110)دالر يكبار ورود  260

 (پاس روددالر  150

 –دالر ويزا  220( )سه ماهه)دالر  770

 (رود پاسدالر  450

فقره دوزبالغ توسط  1500سالیانه تعداد . براي ورود به كشور قزاقستان داشتن دوزبالغ الزامي مي باشد
قزاقستان در اختیار سازمان راهداري قرار گرفته و ازطريق انجمن شركت هاي حمل ونقل با اخذ مبالغي در 

 .اختیار شركت هاي حمل و نقل قرار مي گیرد
كشور تاجیکستان باتوجه به روابط حسنه في مابین درصورت ارايه دوزبالغ توسط راننده از پرداخت عوارض ورود 

 .معاف مي شود( دالر 200)
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 (:سوخت)بندرامام-تحليلمسيرترانزيتيباشماق

 

باتوجه به وضعیت بد امنیتي عراق كاالي سوختي و نفتي كه •
مي بايست از طريق لوله منتقل شود، ازطريق كامیون و از مسیر  

 .جمهوري اسالمي ايران انجام مي شود
بندر امام و پرويز خان بندر امام  -عمده مسیرهاي سوختي باشماق•

 .هستند
در اين مسیر عالوه بر تمام هزينه هاي متعارف در موقع خروج از  •

كشور سیاست باک پُر اعمال مي شود و كامیون ها چه ايراني و چه  
البته با قیمت . غیر ايراني مي بايست با باک پُر از مرز خارج شوند

با . كشوري كه كامیون قصد تردد در آنجا را دارد، محاسبه مي شود
هزار تومان توسط  400لیتري مبلغ  400در نظر گرفتن باک 

 .شركت پخش فراورده هاي نفتي دريافت مي شود
 

 

 (:سوختي)بندرامام-تحليلمسيرترانزيتيباشماق

 

در مرز باشماق بابت هزينه صدور پروانه تردد  نمايندگان  •
تومان بدون لحاظ نمودن   295.000شركتهاي فورواردر مبلغ 

تناژ كاال دريافت و مبلغ درخواستي سازمان راهداري را واريز و  
 .مابقي را نزد خود نگه مي دارند

دينار   25.000در عبور از مرز باشماق اقلیم كردستان مبلغ •
برابر  207)عراقي بابت ويزا دريافت مي نمايد كه با نرخ دينار 

 .بابت ويزا از رانندگان دريافت مي شود 67500مبلغ ( تومان
تني ترانزيت ورودي مرز باشماق   1.104.000از مجموع عملکرد •

 .مواد سوختي بوده است% 97، 1394در سال 
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مبالغبه(سفرسرخسبهازاءيك-هزينهمسيرترانزيتيبندرعباس-جدولدرآمد

 )تومانميباشد

 

 25000 درآمدهاي شركت فورواردر
 150,000 درآمدهاي شركت كرير 

 4,223,526 درآمد هاي ناوگان  
 70,000 درآمدهاي خدمات گمركي

 293,333 درآمدهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

 2,121,875 درآمدهاي بخش خصوصي 
 980,500 هزينه هاي ثابت
 0 جرايم رانندگي
 638,333 هزينه سوخت

 67,500 ...هزينه هاي صدور ويزا عوارض متقابل و

 سرخس-تحليلمسيرترانزيتيبندرعباس
 

بندر مي باشد، كامالً متفاوت از مبدا آنها تمام مسیرهاي ترانزيتي كه •
 .مسیرهاي زمیني مي باشد

در . درآمدهاي ناشي از ترانزيت كاال در بنادر كامالً ويژه و خاص است•
... مرزهاي زمیني صرفاً كرايه حمل، عوارض مربوط به صدور پروانه تردد و 

درحالي كه در مرزهاي دريايي عالوه بر اين درآمدها . دريافت مي شود
درآمدهاي متنوع ديگري نیز وجود دارد كه كشور را منتفع مي سازد، اين 

 :  درآمدها عبارتند از
 كرايه حمل دريايي براي ناوگان ملي كشتیراني( الف•
كاالهاي ترانزيتي به تفکیك ناوگان ملي و میزان حمل آمار دقیقي از •

ناوگان ملي در % 40علي ايحال؛ باتوجه به سهم . غیرملي وجود ندارد
درصدي از  40حمل ونقل دريايي مي تواند با اشاعه موضوع به ترانزيت سهم 

 .حمل ترانزيتي را نیز براي ناوگان ملي در نظر گرفت
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 سرخس-مسيرترانزيتيبندرعباستحليل

 
 يدک كشي، راهنمايي، طناب گیري:  عملیات بندري( ب•

(  هزينه هاي جابجايي كاال در ترمینال) THCعملیات ( ج•
برداشتن كانتینر از كشتي، حمل داخلي توسط كشنده، تخلیه  

از كشنده بادگیري مجدد به كامیون صاحب كاال در عملیات  
 پس از اظهار گمركي

، هزينه جابجايي اضافي در بندر  (روز اول 5غیر از )انبارداري •
، عوارض بندري و منطقه ويژه، بیمه  (ناشي از اقدامات گمرک)

هزينه هاي اسنادي ،استريپ كانتینر و ( بیمه محلي)كاال 
 (.جابجايي و ارزيابي

 

 سرخس-تحليلمسيرترانزيتيبندرعباس
 

در اين مسیر چنانچه از حمل ونقل جاده اي استفاده شود، هزينه ها و •
عوارض صدور  حمل، درآمدهاي مرتبط با بخش جاده اي اعم كرايه 

همانند ساير مسیرها خواهد  ... پروانه تردد، هزينه سوخت مصرفي و 
 .بود

در اين . كیلومتر مي باشد 1753سرخس  -طول  مسیر بندرعباس •
 .مسیر ناوگان ايراني و تركمن فعال هستند

(  عشق آباد، چارجو، ماري)از اين مسیر هم به شهرهاي تركمنستان •
و همچنین به ماوراء تركمنستان يعني كشورهاي . تردد مي نمايند

( شهر آستانه)و قزاقستان ( شهرهاي دوشنبه و خجند)تاجیکستان
 .تردد مي شود
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برمبناي(ازمبداءبندرعباس)كرايهناوگاندرمسيرهايعمدهترانزيتيجدول

 تنبار20حداقل

 
 توضيحات (هزارتومان)مبلغ مسير

 در اين مسیر ناوگان ايراني فعال هستند 2800 – 3000 دوغارون –بندرعباس

 سرخس –بندرعباس

 :  تركمنستان

 4800:شهرعشق آباد

 5600: شهر ماري

 5000: شهر چارجو

 : ماوراء تركمنستان

   14000-15000: تاجیکستان
   19000-20000: قزاقستان

  مقصد به تن هر ازاء به تن 20 بر اضافه
  مقصد به تومان هزار 200 تركمنستان
  مقصد به و تومان هزار 400 تاجیکستان

 .شود مي اضافه تومان هزار 600 قزاقستان

 .در اين مسیر افغان ها فعال هستند 5000 – 5200 ميلك –بندرعباس

 باشماق –بندرعباس

 422 – 4800اربیل 

 3000 – 3400سلیمانیه 

 3600 – 3800دهوک 

 5600 - 6000زاخو 

 منطقه كردنشین نزديك سوريه


مبالغ)بهازاءيكسفرسرخس-مسيرترانزيتيبندرعباسهزينه-جدولدرآمد

 )بهتومانميباشد

 350,000 درآمدهاي شركت فورواردر 
 200,000 درآمدهاي شركت كرير 

 6,000,000 درآمد هاي ناوگان  
 70,000 درآمدهاي خدمات گمركي

درآمدهاي سازمان راهداري و حمل و نقل  
 415,000 جاده اي

 1,575,833 درآمدهاي بخش خصوصي 
 1,040,000 هزينه هاي ثابت
 20,000 جرايم رانندگي
 505,000 هزينه سوخت

 669,375 ...هزينه هاي صدور ويزا عوارض متقابل و
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 هزينه سوخت

استاندارد خاصي در مصرف سوخت فعال در كشور تعريف نشده  •
 .است

متوسط   94طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در آذر ماه •
  100سال در هر  20مصرف سوخت هر كامیون با عمر متوسط 

 .لیتر است 60كیلومتر 
تن و با   20كامیون هاي ترانزيتي با حداقل بار به وزن •

  100لیتر در هر  50سال به طور متوسط 10تا  5عمرمتوسط 
 .كیلومتر مصرف سوخت دارند


