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 به نام خدا 

 

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو 
 

 % تخفيف در صورتحساب هاي كشتي ٤پذيرش استمرار  عدمموضوع: 
 

 با سالم؛ 

ذیحساب و مدیرکل محترم امور    30/08/1401مورخ    1401/ص/35630احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره           

با موضوع   و دریانوردی  بنادر  استمرار    "مالی سازمان    "   تخفيف در صورتحساب هاي كشتي  %٤عدم پذيرش 

 جهت استحضار ارسال میگردد . 

 

                                                                                             

 

 

 

  
 
 

  

  

 





 

 ١٤٠١ / پ ٢٣ / ٣٨٧٨٤

 
١٤٠١/   ٠٨/   ٢٣ 

 

 

 

 

 

 جناب آقاي پارسي نيا 

 مدير كل محترم امور مالي 

    انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران   تقاضاي موضوع :

 با سالم  

 

باتوجه به موارد مطروحه در   17/08/1401به تاريخ    1401پ/37722/23، پيرو نامه دعوت به جلسه به شماره  "احتراما

  16/01/1401/ص به تاريخ  1087نمايندگان اين اداره كل، مالي و فاوا به آگاهي مي رساند باتوجه به ابالغيه شماره  جلسه با حضور  

  01/01/1400، همانگونه كه در متن ابالغيه قيد گرديده مصوبه از تاريخ  23/12/1401تاريخ    2079)تصوير پيوست( منضم به شماره  

و انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ارسال گرديد. لذا   كشتيوشت آن نيز به اتحاديه مالكاناعتبار داشته كه رون  31/03/1401لغايت  

  ETSاجابت خواسته شركت مذكور و همچنين شركت هاي مشابه امكان پذير نبوده، خواهشمند است باتوجه به ماهيت مالي مصوبه  

 . به شركت و همچنين شركت هاي مشابه اعالم گردد . / "،موضوع راسا

 

 
 خسرو سرايي  
 مدير كل ترانزيت، لجستيك و توافقنامه ها   

 رونوشت :  
 جهت استحضار یو اقتصاد یعامل و معاون امور بندر اتیمقام محترم عضو ه   - 
 ی جهت آگاه یعملکرد و حقوق شهروند  تیریمد ،یعامل، بازرس  ریاداره کل حوزه مد  - 
 ی اداره کل حراست جهت آگاه  - 
 یاطالعات و ارتباطات جهت آگاه یاداره کل فنآور  - 
 اقدام کننده خانم مهرپور   - 

 

 





 

 

 ١٤٠١ / ص / ١٠٨٧

 
16/01/1401 

 

 
 
 

   .انمه بدون مهر ربجسته افقد اعتبارمي باشد

 

 بنادر كليه

 - 

در خصوص تمديد مهلت اعطاي تخفيف حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري و ٢٣/١٢/١٤٠٠به تاريخ٢٠٧٩مصوبه ابالغ موضوع :

     THCدريايي مترتب بر شناورهاي ايراني، خارجي و خدمات  

 با سالم

 

شماره مصوبه  تصوير  پيوست  به  تاريخ  ٢٠٧٩ احتراماً،  سازمان  ١٤٠٠/    ١٢/    ٢٣به  عامل  محترم  )ابالغيه  هيات 

/    8٠٣شماره تاريخ  ١٤٠١/ ص  به  ع  در خصوص١٤٠١/  ٠١/    ١5/هـ  تمديد مهلت اعطاي تخفيف حقوق،   " ( 

جهت اجرا از     "   THCعوارض و هزينه هاي بندري و دريايي مترتب برشناورهاي ايراني، خارجي و خدمات  

 .رسال مي گردد١٤٠١/  ٠٣/  ٣١لغايت  ١٤٠١/  ٠١/  ٠١تاريخ 

 

 

 خسرو سرايي  

 مديركل ترانزيت، لجستيك و توافقنامه ها  

 رونوشت :  
 جهت استحضار  یو اقتصاد یمعاونت محترم امور بندر  - 
 ی جهت آگاه یاداره کل امور بندر  - 
 ی و مناطق جهت آگاه یاداره کل امور اقتصاد  - 
 و اقدام الزم یجهت آگاه یاداره کل امور مال  - 
هفته   کیحداکثر ظرف مدت   جهیمرتبط و اعالم نت یو سامانه ها ستمهایدر س یو اقدام الزم ) بارگذار یاطالعات و ارتباطات جهت آگاه یاداره کل فناور  - 

 بعد از اعمال در سامانه ها(
 نفعان یبه ذ  یو اطالع رسان یجهت آگاه رانیا یو معادن و کشاورز عی،صنایاتاق بازرگان  - 
 نفعیذ یبه شرکتها   یو اطالع رسان یو خدمات وابسته جهت آگاه یرانیجمن کشتان  - 
 نفعانیبه ذ  یو اطالع رسان یجهت آگاه یمالکان کشت هیاتحاد  - 
 نفعانیبه ذ  یو اطالع رسان  یجهت آگاه کی حمل و نقل و لجست ونیفدراس   - 
 یر یگیاداره تعرفه جهت اطالع و پ  - 
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