 10ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ
ـﺪ )
ـﺪ ﺑﺪاﻧـ
ـﺪه ﺑﺎﯾـ
و وارد ﮐﻨﻨـ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ(
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ واردﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  EAFF، B/L، GAو ..ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 10
ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﻣﻮرد
اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪی ﻫﻢ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
) (GRIﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖ ) (BFAﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ را ﻣﮑﺮر ﺑﻪ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻨﯿﺪه
اﯾﺮان

ﻋﻮارض ﺑﺎراﻧﺪازی
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﮑﻠﻪ
و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻨﺪر درﯾﺎﯾﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻼﻓﯽ ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪه
از ﻃﺮﯾﻖ آن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﯾﺎ در ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در
درج ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﭘﻮرت ﻣﻘﺼﺪ و ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻘﺼﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
ﺑﺮای ﭘﺮدازش و اﻧﺠﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺠﻬﯿﺰات )(ESI
 EISﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪث ﮐﻪ دارای ارزش ﺗﺠﺎری
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط از ﯾﮏ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در
ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻣﻼن
 EISرا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ )(VGM
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی در دﻧﯿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در واﻗﻊ وزن ﮐﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ
ﭘﻮﺷﺎلﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ و وزن ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی و/ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ وزن ﮐﺮدن
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻻﯾﻦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎرﺑﺮیﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ
ﺑﻪ روز ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺻﻼح راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﺻﻼح ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ )(SEC
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ  ISPSﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﻼش ﺑﻨﺎدر در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ  ISPSﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ )(HEA
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎز وزن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻃﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪیﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

اﺿﺎﻓﻪ وزن )(OWS
اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد
آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻦ ای
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺣﺎﻣﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن وزن ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﻬﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد )(OOG
اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
ﻣﺤﻤـﻮﻟﻪ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎدی ﻏﯿﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻗﺮارﮔﯿـﺮی آن در
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎز ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ )(WAR
ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺟﻨﮓ
وﺟﻮد دارد ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ و اﻣﻨﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ و… را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در آﻧﺠﺎ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ دزدی درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﻨﺪر ،ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ )(PCC
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ )(SUE
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن )(ADE
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ دزدان درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ )(SMD
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﻤﺮک
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻨﺪری ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
و درﯾﺎﯾﯽ از ﭼﯿﻦ ،اﻣﺎرات و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه.

