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به نام خدا

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

موضوع :پيشنهادات اصالحي كتابچه تعرفه سال ٩٩١١
با سالم؛
احتراما ،به پیوست تصویر نامه شماره /1001/96/3092ص مورخ  1396/10/11مبنی بر ارائه پیشنهادات این
تشکل در خصوص اصالح تعرفه های خدمات بندری و دریایی کشور در سال  1399و حسب توافقات بعمل آمده در
زمان مقرر به سازمان ارسال گردیده بود  ،جهت استحضار تقدیم میگردد  .الزم بذکر می باشد تاکنون هیچ گونه
بازخوردی از ارائه پیشنهادات اصالحی موصوف دریافت نگردیده است  ،فلذا ضمن تقاضای توجه آنجناب به موارد
مطروحه  ،معروض میدارد این تشکل آمادگی دارد در موضوع یا موارد مشابه همکاری الزم را معمول و از توانمندیهای
تجربی ،تخصص ی و منابع کارآمد انسانی خود برای برنامه ریزی بهینه و هرچه بهتر اجرا شدن مکانیزم های عملیاتی با
رویکرد هم افزایی و پویائی بنادر کشور دریغ ننماید .
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به نام خدا

جناب آقاي سعيدي پور
مديركل محترم توافق نامه ها و توسعه بازار

موضوع :پيشنهادات براي كتابچه تعرفه سال ٩٩١١
با سالم؛
احتراما  ،بازگشت به نامه شماره /29492ص 09/مورخ  1409/90/92و پیرو جلسه مورخ  ، 09/9/10ضمن تشکر
از مساعی بعمل آمده در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و جلب نظرات این تشکل در تدوین
تعرفه خدمات دریایی و بندری کاال و کشتی  ،پیشنهادات ذیل ایفاد میگردد.
استحضار دارند بازنگری مفاد اجرایی کتابچه تعرفه نیازمند نشست های کارشناسی و تخصصی بوده و ضرورتا" به این
مکتوب محدود نخواهد گشت لذا این تشکل آمادگی دارد مطابق روال سال های قبل با مشارکت حداکثری در بهبود
و پویایی تعرفه تدوینی مشارکت نماید.
 -٩تفکيک كتابچه تعرفه
کتابچه فعلی با  90صفحه شامل تعرفه های مترتب بر کشتی و کاال میباشد که پیشنهاد میشود :
 -1-1به دو کتابچه مجزا شامل تعرفه های مترتب بر کشتی و تعرفه های مترتب برکاال تقسیم گردد.
 -2-1در کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی نیاز است عناوین متعدد هزینه ای را حتی المقدور تحت یک سرفصل
هزینه ای تبیین نمود و از تکثر صورتحساب ها جلوگیری نمود  .در حال حاضر تعداد صورتحساب های صادره از
سوی سازمان و پیمانکاران ذینفع به نمایندگان کشتیرانی بالغ بر 12فقره بشرح ذیل میشود.
 – 1-2-1حقوق و عوارض و هزینه بندری
 -2-2-1هزینه خدمات قرنطینه

( صادر کننده = سازمان )
( صادرکننده = سازمان به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

 ARRIVAL WAGE – 4-2-1آب توازن

( صادر کننده = سازمان)

 ARRIVAL WAGE - 3-2-1آب توازن

( صادر کننده = پيمانکار)

 – 9-2-1هزینه  ,حقوق  ,عوارض بندری بر کانتینر

( صادر کننده = سازمان )

 – 6-2-1هزینه خدمات جانبی کشتی کانتینری

( صادرکننده = پيمانکار ا )

/ 1991/09/4903ص
1409/19/11

 – 0-2-1هزینه الیروبی

( صادر کننده = پيمانکار و سازمان )

 – 9-2-1هزینه یدک کشی و راهنما

( صادرکننده = پيمانکار )

 – 0-2-1هزینه جمع آوری زباله

( صادرکننده = پيمانکار )

 – 19-2-1هزینه THC

( صادرکننده = سازمان)

 - 11-2-1هزینه THC

( صادرکننده = پيمانکار)

 – 12-2-1هزینه دیماند انبارهای فعال کشتی

( صادرکننده = سازمان )

پیشنهاد میشود:
الف) صورتحساب های  1-2-4و  1-2-9و  1-2-19کال" حذف گردند و سر فصل های آنها در صورتحساب
حقوق و عوارض و هزینه بندری ادغام گردند .
ب) صورتحساب  THCکال" از سمت سازمان صادر گردد تا مشکالت شرکت های نمایندگی با ممیزین سازمان
مالیاتی و ماده  49تامین اجتماعی حل گردد و یا اینکه راسا" توسط پیمانکار بندر صادر گردد در اینصورت شرکت
کشتیرانی /مالکین کانتینر بتوانند مستقیما" با پیمانکار عقد قرارداد نموده تا امکان کسر حق بیمه میسر گردد و یا
اینکه روال بین المللی بشرح طرفیت سازمان با اپراتور  ،طرفیت اپراتور با نماینده کشتیرانی و طرفیت نماینده
کشتیرانی با گیرنده کانتینر صورت پذیرد و هریک سهم پرداختی و مطالباتی خود را صورتحیاب و مدیریت نمایند.
ج) سرفصل های اضافی صورتحساب حقوق عوارض و هزینه بندری سازمان در راستای ساده سازی و تقلیل آیتم های
هزینه ای حذف گردند .سرفصل های اصالحی بشرح ذیل پیشنهاد میگردد .
 حقوق بندری عوارض فانوس دریایی هزینه توقف کنار اسکله -2ساده سازي كتابچه
 - ٩-2از منظر سرفصل صورتحساب ها :
 - ٩-٩-2بخش دوم صفحه : ٩1
جدول شماره  = 1آیتم  1حذف حقوق بندری بابت حق تخلیه و بارگیری در اسکله و لنگرگاه .
جدول شماره  = 1آیتم  4هزینه توقف کنار اسکله از کشتیرانی اخذ میگردد در صورتیکه کشتیرانی دریافت کننده
این خدمات از طرف پیمانکاران سازمان میباشند وعدم اجرای نرم نباید بعهده مشتری بندر که همان شرکت های
کشتیرانی هستند باشد.
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جدول شماره  = 1آیتم  3حذف این سر فصل هزینه  ،عمال" هماهنگی ها و هزینه ها توسط نمایندگی کشتیرانی
پرداخت می شود و این یک هزینه مازاد میباشد .
جدول شماره  = 1آیتم های 9و6و0و9و0و 19مستقیما از طرف پیمانکار مربوطه صادر و اخذ گردد..
جدول شماره  = 1کشتی های فله در اسکله فوالد بندر شهید رجایی پهلو میگیرند لیکن حقوق و عوارض طبق
جدول شماره  2تانکر ها محاسبه میشود .
جدول شماره  = 1پیشنهاد می شود آیتم  0هزینه الیروبی توسط پیمانکار مربوطه بر اساس بندر مربوطه اخذ
گردد  .لذا نباید این هزینه برای همه بنادر یکسان باشد.
 - 2-٩-2بخش دوم صفحه : 22
جدول شماره  = 2آیتم های 4 1و3و9و6و0و9و0و 19مطابق با پیشنهادات فوق ذکر.
هزینه راهنمایی = با افزودن کلمه (این هزینه دوبل ) گردیده است  .پیشنهاد میشود همانند جدول شماره  1و 4
تصحیح گردد.
از منظر رویت هزینه ها در قالب جداول بدون نیاز به مراجعه به صفحات قبل و بعد و انجام محاسبات تا حصول به رقم
واقعی هزینه ای .
 -٩بخش تعاريف صفحه  6لغايت ٩1
 - ٩-٩بخش اول صفحه  : 6مبناي محاسبه و اخذ تعرفه هاي مترتب بر كشتی و كاال و كانتينر
شفافیت در مراجع ذی صالح قانونی برای تسعیر ارز دریافت  THCمستقیما از ذینفعان بارنامه ها .
 - 2-٩بخش اول صفحه  : 6روزها و ساعات كاري بنادر كشور ( اداري -غير اداري – شب ها و تعطيالت )
 – ٩-٩پیشنهاد میگردد در راستای ساده سازی به اداري و اضافه كاري تغيير پيدا كند همچنين دسترسی نرم
افزاري به ذينفعان صورتحساب ها جهت بررسی دقيق داده شود .
 - 4-٩بخش اول صفحه  : 1بنادر حاكميتی :
با توجه به اعمال حاکمیت و نظارت بر امور بندری و امور دریایی و کشتیرانی و بازرگانی سازمان در بنادر اختصاصی و
خصوصی تعرفه سایر خدمات ( غیر از حقوق و عوارض ) این بنادر چگونه مشخص میشود ؟
پيشنهاد ميشود تعرفه هاي اين بنادر نيز ساليانه بصورت مکتوب با مهر تاييد سازمان رسما ابالغ گردد.
 - 5-٩بخش اول صفحه  : ٩4كانتينر سنگين وزن
تعریف مشخص وزنی نیاز است .

/ 1991/09/4903ص
1409/19/11

 - 6-4بخش اول صفحه : ٩5
تعریف ترانشیب حذف شده نیاز به درج صحیح و مجدد دارد .
 - 1-٩بخش اول صفحه  : ٩5نگالت ويژه
تعریف مشخص نیاز میباشد.
 -4شفاف سازي
 -4-1بخش دوم صفحه : 2٩
آیتم  = 9تعرفه جاری مشخص شود .
 -4-2بخش دوم صفحه : 22
جدول شماره  = 4آیتم های  4و  9مطابق با پیشنهادات فوق الذکر.
 - ٩-4بخش دوم صفحه : 2٩
جدول شماره  = 3تعرفه دیماند از انبارهای فعال کشتی
ساعات کاری ساده سازی شود و صورتحساب از صاحب کاال اخذ شود.
تعرفه لنگر اندازی و توقف  LAY UPبند ب = لفظ در صورت دریافت زباله از کشتی اضافه شود .
 – 4-4بخش دوم صفحه : 24
بند  = 3نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی :
لحاظ نرخ بر اساس توافق باعث سردرگمی نمایندگان کشتیرانی در مقابل شرکت های کشتیرانی بوده و احتمال فساد
وجود دارد .پیشنهاد میشود این قبیل خدمات دارای سقف حداکثری نرخ ساالنه با تایید سازمان بوده و شرکت متولی
موجاب به خدمات رقابتی زیر نرخ اعالمی شود.
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 -بخش سوم تعرفه هاي مترتب بر كاالي غير كانتينري ( صفحه . )21-25

جدول شماره  9و  = 6توضیحی در مورد ماهیت فعل تعرفه باربری و تعرفه خن کاری وجود ندارد  .آیا این تعرفه ها
عالوه بر تعرفه خنکاری پیمانکاران است ؟
جدول شماره  9صفحه  = 49با توجه به تعریف اسکله های اختصاصی و خصوصی و اینکه سرمایه گذاری زیر ساخت و
روساخت با سرمایه گذار غیرازسازمان میباشد اخذ این هزینه مغایر با تعاریف فوق میباشد لذا پیشنهاد میشود حذف
گردد.
جدول شماره  0صفحه  = 49مطابق ادله فوق پیشنهاد میشود حذف گردد.
جدول شماره  19صفحه  = 41ماهیت این تعرفه چیست ؟( تعرفه دیماند از کاال و کانتینر پر و خالی ).
جدول شماره  11صفحه  = 41تعرفه اجاره تجهیزات ویژه :تعریف کاالی یکنواخت چیست ؟

/ 1991/09/4903ص
1409/19/11

6-4

 -بخش چهارم تعرفه هاي مترتب بر كاالي كانتينري

جدول شماره  = 12تمامی نرخ ها شامل واردات و صادرات و ترانشیب و  29 ...و  39فوت پر و خالی همگی طی یک
جدول قابل دسترسی باشد .
بند  6صفحه  % 49 = 44کاهش نرخ  THCمتعلق به صاحب /اپراتور کشتی میباشد و نه صاحب کاال.
بند  9صفحه  = 44معموال هر  3فلت رک باندل شده بایستی نرخ یک  THCرا داشته باشد چون در واقع یک فعل
انجام میشود  .بصورت عادی نرخ یک کانتینر بیست فوت فلت رک خالی  00دالر میباشد ولیکن بر اساس این بند 3
عدد بیست فوت فلت رک باندل شده بجای 00دالر میشود 4 X 4 = 160 $
بند  0صفحه  = 44صورتحساب  THCمیبایستی مستقیما بنام صاحب کاال صادر و تسویه شود یا برابر یک از
پیشنهادات فوق تغییر یابد.
بند  14صفحه  = 44چنانچه عملیات تخلیه در اسکله غیر کانتینری بدرخواست خط کشتیرانی انجام شود .
شرایط اختصاص برنامه زمانی پهلو گیری صفحه  = 44نیاز به بازنگری کلی دارد و اساسا یک فرمول برای همه بنادر
منطقی نمیباشد.
جدول شماره  ٩4تعرفه انبارداري كانتينر = معافیت انبارداری ترانشیب برای مدت  9روز بسیار کم میباشد لذا از
 9روز به  19روز افزایش یابد.
جدول شماره  ٩1تعرفه عمليات محوطه هاي اختصاصی كانتينري =این هزینه اصوال" باید زمانی اتفاق بیافتد که
صاحب کاال متقاضی دریافت این خدمات جابجایی باشد ولیکن سهمیه بندی کانتینرها بین محوطه های اختصاصی
ارتباطی به صاحبان کاال ندارد و ایضا" اخذ این هزی نه ها از صاحبین کاال توسط محوطه داران خصوصی افزون بر
هزینه  THCپرداختی توسط صاحبین کاال میباشد و بعبارت دیگر نرخ  THCدر شهید رجایی بصورت غیر رسمی
بیشتر از نرخ مصوب در کتابچه تعرفه در حال اجرا میباشد.
كانتينر هاي سنگين صفحه  = ٩6همانگونه که در بند  -3-4پیشنهادات مطرح شد تعریف دقیقی از کانتینر
سنگین وجود ندارد.
تعرفه استريپ و استاف كانتينر صفحه  = ٩1جهت دسترسی سهل و جلوگیری از تفاسیر و اشتباهات کلیه نرخ ها
طی یک جدول ارایه گردند.
جدول شماره  2٩تعرفه خدمات جانبی كانتينري صفحه  = ٩١بند  19-9در شهید رجایی تفسیر غلط میشود.
در ذیل جدول مرقوم شده خدماتی را که سازمان ارایه میدهد تعرفه آن نیز توسط سازمان وصول میگردد  .سوال
اینجاست که تمامی خدمات مندرج در جدول که توسط پیمانکاران بندر ارایه میگردد هم مشمول این تعرفه ها
میباشد ؟؟.
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يکی از مهترين خدمات جانبی كانتينري شستشو و تعميرات كانتينر ميباشد كه براي آن تعرفه اي در
كتابچه نميباشد.
از آنجاییکه شرکت کشتیرانی اختیاری برای تعیین ترمینال کانتینری در بندر شهید رجایی ندارند لذا اخذ هزینه
جابجایی کانتینر ترانشیپ بین ترمینال یک و دو از شرکت کشتیرانی اجحاف بر شرکت کشترانی و باعث افزایش هزینه
ترانشیپ و کاهش جاذبیت بندر شهید رجایی در مقابل بنادر رقیب میباشد.
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 -بخش پنجم تعرفه هاي متفرقه

تعرفه خدمات عمومی و زير بنايی منطقه ويژه اقتصادي بندر=سازمان بابت کانتینر های ترانشپیی هزینه ای
بابت منطقه ویژه اخذ میکند که باعث میشود اوال هزینه ترانشیبب باال رود و دوما تعداد صورتحساب ها افزایش یابد .
جدول شماره  = ٩1کارمزد آب توازن =  299یورو و کارمزد دریافت آب توازن و فضوالت نفتی  99یورو بابت هر
متر مکعب  .ماهیت  299یورو بدون ارایه خدمات چیست ؟
توجه مهم :
معموال" در اكثر بنادر بين المللی متولی دريافت فضوالت نفتی از كشتی مبلغی را نيز به كشتيرانی پرداخت
ميکند در صورتيکه در ايران كشتيرانی بايد  12يورو بابت هر متر مکعب نيز بپردازد
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 -بخش ششم تخفيفات و معافيت ها

بسیار پیچیده و منطبق بر اصل ساده سازی نمیباشد .
توجه مهم :
كتابچه حداقل  45روز قبل از اجرايی شدن اعالم رسمی شود
تعرفه ها حتی المقدور در طول سال تغییر پیدا نکنند و در صورت نیاز به تغییر حداقل  69روز قبل از اجرایی شدن به
انجمن اطالع رسانی گردد.

