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به نام خدا

جناب آقاي خسرو سرايي
مديركل محترم ترانزيت ،لجستيك و توافقنامه ها سازمان بنادر و دريانوردي

موضوع :عدم دريافت نتايج مذاكرات
با سالم؛
احتراما ،استحضار دارند تعرفه خدمات بندری و دریایی سال  1999با زمان اجرایی  1999/00/01خارج از
توافقات پیشین مبنی بر کسب نظر تشکل و زمانبندی  60روز از تاریخ ابالغ تا زمان اجراء اعمال گردید  .در عین حال
حسب پیگیریهای بعمل آمده و متعاقب نامه شماره /60611ص 99/مورخ  1999/01/01حضرتعالی بخشی از
موضوعات در نشست مورخ  1999/01/06بررسی و مقرر گردید با توجه به اهمیت مطالب ،جلسات بصورت هفتگی
استمرار یابد این در حالیست که نه تنها توافق بعمل آمده در نشست اجرایی و ابالغ نگردیده بلکه جلسات بعدی در
محاق قرار گرفته است  .نیک میدانند ایرادات ابرازی و مورد کنکاش ،اساسی و برای ذینفعان مشکالتی و امکان تفسیر
به رای را بوجود آورده است  .به نظر می رسد ضرورت توجه به اصالح موارد مذکور بیش از پیش محسوس بوده ،تا
امکان بهره مندی از شفافیت های اداری ،مالی و عملیاتی میسر گردد  .قبال از توجه آن جناب کمال امتنان خواهد داشت .

 -1بند  3مبناي محاسبه و اخذ تعرفه هاي مترتب بر كشتي و كانتينر
" مبنای محاسبه  THCو هزینه ارزی مرتبط با فعالیت های کانتینری ،دالر آمریکا بوده که از سوی نمایندگی های
کشتیرانی می بایست مبلغ صورت حساب به سیستم بانکی فروخته و اعالمیه فروش ارز دریافت نمایند و معادل ریالی
آن را به حساب سازمان ( بنادر تابعه ) واریز و به همراه اعالمیه فروش ارز ،به امور مالی ذیربط تسلیم نمایند ".در
حالیکه مکانیزم اجرایی فعلی خارج از این مصوبه بوده و هیچ سندیت رسمی بر وجاهت قانونی صورت حسابهای صادره
توسط امور مالی ادارات تابعه نخواهد داشت  .پیشنهاد گردید در ادامه جمله ی در غیر اینصورت هزینه ها بر مبنای
نرخ مصوب مراجع ذیصالح قانونی ،تسعیر " و حسب صورت حساب صادره از سوی امور مالی سازمان " دریافت می
شود اضافه تا از مشکالت آتی جلوگیری شود .
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 -2بند  2بخش چهارم ،توضيحات كلي در خصوص تعرفه THC
" تخفیفات تعرفه های  THCبه غیر از موارد قید شده در این کتابچه ،منوط به عقد توافقنامه با سازمان بنادر و
دریانوردی می باشد"  ،مفهوما تمامی تخفیفات جاری بر  THCاز زمان اجراء این تعرفه از درجه اعتبار ساقط است و
شرکت های نمایندگی کشتیرانی می بایستی  THCرا تمام و کمال از صاحبان کاال اخذ نمایند .
 -3بند  4بخش چهارم توضيحات كلي در خصوص تعرفه THC
 THCکانتینرهایی که وزن محموله آنها بیش از ظرفیت تعریف شده کانتینر باشد ،معادل  160درصد تعرفه مربوطه
محاسبه و اخذ می شود  .ظرفیت کانتینر  60فوت حداکثر  60تن و کانتینر  00فوت حداکثر  90تن در نظر گرفته می
شود .
الف :این اقدام مغایر تمامی رویه های عملیاتی جاری در بنادر دنیا می باشد .
ب :تکلیف وزن کانتینرهای سنگین نامعلوم است .
ج :تکلیف وزن خالص و ناخالص کانتینر نامعلوم است .
د :محدودیت وزن  60تن برای کانتینر  60فوتی نامتعارف است .
ه  :موجب افزایش هزینه مبادله کاال بویژه در محموالت صادراتی میگردد .
و :امکان تفسیر به رای در محاسبه و وصول هزینه  %660از  THCرا پدید آورده است .
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