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 30/03/1401 تاریخ ( 1شماره )دستور جلسه  –مقررات و رویه اجرایی  شناسه

 ارزی صورت به دموراژ هزینه پرداخت امکان بررسی عنوان 

 و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز  های دام و طیور ایرانهتحادیه واردکنندگان نهادا مرجع طرح 

 شرح دستور

 مقدمه: 

 نری، کانتیاجاره کشت یخود، قراردادها یو اقتصاد یبازرگان یهاتیدر امور حمل و نقل فعال یدر حوزه تجارت خارج یفعاالن اقتصاد

که مدت  یگردد و در مواردیم نییو تع دیق هیو تخل یریتحت عنوان زمان مجاز بارگ یقراردادها بنداین . در کنندیو ... منعقد م

هر روز  یفروشنده کاال باشد، به ازا ای داریتجاوز کند، اجاره کننده که بسته به مورد ممکن است خر ینیاز حد مع هیتخل ای یریبارگ

 پردازد. یم نریکانت و یمالک کشتاز بابت خسارت عدم انجام تعهد به دموراژ تحت عنوان به صورت ارزی  نیمع یمبلغ ،یتوقف اضاف

 شود و مبلغ آنیاست که مالک به علت معطل شدن به ناچار متقبل م یاضاف یهانهیهز نیبه منظور تام یدموراژ تا حد پرداخت

واردکنندگان  .پردازدیبه مالک م هیتخل ای یریبارگ یاز حد برا شیاجاره کننده به علت توقف ب کهباشد یقرارداد م نیمورد توافق طرف

 . کنندیو منعکس م ییشناسا نهیبه عنوان هزخود  یو ... را در دفاتر قانون نریو کانت یکشت یبابت توقف اضاف یمبالغ پرداخت

تامین و  که هشدعامل ابالغ  یهابه همه بانک 24/02/97مورخ  55512/97به شماره  یطبق بخشنامه بانک مرکز در این ارتباط

ها و مستندات مربوطه )سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله ، پس از ارائه صورت حسابهای دموراژ و حق توقفبابت هزینهانتقال ارز 

 یوجوه پرداخت 13/06/1397ص مورخ /96/97/200شماره  هبا ابالغ بخشنام یاتیسازمان امور مالکانتینر( بالمانع است. همچنین 

 هینقل لیواگن راه آهن و وسا نر،یکانت ما،یهواپ ،یکشت هیتخل ای یریبارگ یو مشخص قرارداد برا نیاز دوره مع شیب یبابت توقف اضاف

 .ه استاعالم نمود یاتیمال یقابل قبول نهیبه عنوان هزگردد را ی)دموراژ( به مالکان پرداخت م یتحت عنوان خسارت معطلکه  یاجاده

 ارز صیتخص یبرا یهمچنان سازوکار، دموراژ نهیهز رشیبر پذ یمبن 97در سال  یبانک مرکز ابالغ بخشنامه رغمیعل در ادامه لیکن

 نیا و شوندیها میو صراف یواردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانک نیبنابرا .نشده است فیتعر برای این هزینه

 . ردیقرار نگ رشیپذ وردم یاتیارقام در حوزه مال نیتا پرداخت ااقدام سبب شده است 

به عدم واردکنندگان نسبت  در اعتراض 17/07/1400ص مورخ  /7258/235در نامه شماره  یاتیامور مال سازمان الزم به ذکر است

منوط به ارائه خسارت طبق بخشنامه مورد اشاره  نیا رشینموده است که پذ انیب یاتیتوسط ادارات مال یدموراژ پرداخت نهیقبول هز

 باشد.یربط م یذ یاتیاداره مال بهمزبور  نهیبه تحمل هز اسناد و مدارک مثبته

 گردش کار: 

  شنهادیپمبنی بر بررسی کمیته حمایت از کسب و کار  رخانهیاز دب رانیا وریدام و ط یواردکنندگان نهادها هیاتحادپس از درخواست 

قرار گرفت و با توجه بررسی مورد یی، این موضوع در جلسه کارگروه تخصصی مایدموراژ به صورت ارز به نرخ ن نهیامکان پرداخت هز

بانک  97بخشنامه سال  یسازوکار اجرابه اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و همچنین با توجه به اینکه 

واردکنندگان  هیاتحاد مقرر شد موجود بهره ببرند، تیها نتوانستند از ظرفسال نین در اف نشده و واردکنندگایهمچنان تعر یمرکز

 دییامکان تاها و فراهم شدن ینگارتا با نامهنماید ارسال  یاتیسازمان امور مال یبرارا ها سال نیاسناد مربوطه به ا یدام یهانهاده

 زین نیبعد از ا یبراشود.  یریگمیتصم هانهیدرباره اصل وقوع دموراژ و پرداخت هز یانوردیسازمان بنادر و در یاسناد از سو نیا

سامانه و  را طراحی ارز دموراژ با نرخ مشخص نیتامبرای ارز  صیتخص زمیو مکانرا اصالح  97سال بخشنامه مربوطه بانک مرکزی 

 اصالح گردد. جامع تجارت 
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 طی  را وبه کارگروهمدارک و مستندات مذکور در مص ایران وریدام و ط یهاواردکنندگان نهاده هیاتحاد ،کمیتهجلسه کارگروه  رویپ

 ارائه نمود. یاتیبه سازمان امور مال 12/08/1400مورخ  4399نامه شماره 

 زارت راه و مهندس آدم نژاد، معاون حمل و نقل و یجناب آقااز  26/08/1400مورخ  00 /246858نامه شماره طی  یبانک مرکز

مرکزی تادیه صادر  به بانک به لحاظ وقوع و مبلغ دموراژ یاعالم دییمرجع مورد تا ایآن وزارتخانه و  نمود تا درخواست یشهرساز

  نماید.

 به سازمان  29/09/1400مورخ  930/127958طی نامه شماره  های به عمل آمده از وزارت راه و شهرسازی این مکاتبهطبق پیگیری

 لیکن تاکنون پاسخی از این سازمان دریافت نشده است.  ،استشده بنادر و کشتیرانی ارجاع 

 درخواست دفتر سرپرستی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از   21/10/1400مورخ  309459/00نامه شماره طی  بانک مرکزی

واست بانک مرکزی را طی نامه شماره معاونت حمل و نقل درخ همچنین تسریع صورت گیرد.پاسخ  در ارسالنمود تا 

 از سازمان بنادر و کشتیرانی پیگیری نمود.  16/11/1400مورخ 93/157712

 اد بانک مرکزی موافقت ننموده و اعالم با پیشنه 18/11/1400مورخ  1400ص//46945طی نامه شماره  سازمان بنادر و کشتیرانی

نموده است که خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیرکرد روزانه عبارت است از مبلغ معین و توافق شده که به سبب معطلی کشتی 

ن مجاز مازاد بر زمان مجاز تخلیه و بارگیری براساس قرارداد اجاره و الحاقیه های مربوط محاسبه و به مالک کشتی مازاد بر زما

گردد با نمایندگی قانونی وی پرداخت میجاره و الحاقیه های مربوط محاسبه و به مالک کشتی و اتخلیه و بارگیری براساس قرارداد 

رانی ندارد. الزم به توضیح است در گذشته در خصوص حب کاال و خطوط کشتیو این سازمان اطالعی از توافقات فی مابین صا

 رکزی و سایر سازمان ها کارگروهی دایر بوده که مباحث دموراژ مورد کارشناسی قرار می گرفت. دموراژ با تولیت بانک م

  از معاونت حمل و نقل وزارت راه و  4/2/1401مورخ  /24884/01بانک مرکزی مجدداً در خصوص موضوع مربوطه طی نامه شماره

   شهرسازی استعالم نموده است. 

  پس از جلسه کارگروه و توافقات به  کهمکاتبه نموده کمیته مجدداً با دبیرخانه  رانیا وریدام و ط یهاواردکنندگان نهادهاتحادیه

بنابراین کماکان مشکالت تجار و بازرگانان با سازمان های مختلف  از جمله سازمان امور مالیاتی حل نشده است. عمل آمده، 

 قرار گیرد. رسیدگی شود تا موضوع در دستور کار درخواست می

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

ساً یک هزینه ارزی  .1 سا ست هزینه دموراژ ا صورت کلی امکان پرداخت ا صآن و به  سیبه  های به ورت ریالی وجود ندارد. طبق برر

صدور فاکتور ریالی برای هزینه  ست ولی در مورد کاای دموراژ فراهم هعمل آمده برای کاالهای کانتینری اجازه  ای الهای فلهشده ا

 این امکان فراهم نیست و محلی نیز برای تامین ارز و پرداخت آن وجود ندارد. 

و براساس بایستی در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش را انجام دهد ارزی دریافت کند، ابتدا می بخواهد برای کاالواردکننده اگر  .2

ثبت کردن در حال حاضر روشی برای و کاال خریداری شود. لیکن  و سپس ارز تامین گردد شودثبت سفارش، کد تخصیص ارز داده 

سامانه جامع تجارت و پذیرش هزیه دموراژ  سط در  ست ارز برای این هزینه وجود نداردبانک مرکزی  تو با نامه نگاری . الزم به ذکر ا

 یو بانک یدر نظام پول یساز و کار شفافمی بایستی  نیبنابراشود.  و باید در این سامانه انجامتخصیص داده نمی شود با بانک مرکزی 

 تعریف گردد. پرداخت دموراژ  یکشور برا

 بپردازد دیمضاعف دموراژ را با نهیواردکننده هز شود؛یواردکننده به عنوان جرم شناخته م یاز سو نهیهز نیا هیدر حال حاضر تسو .3

 شود. محسوب میخروج ارز از کشور و قاچاق  یبه معنالذا  ،ارزی استاین پرداخت به صورت  از آنجایی که و



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار نشست  هشتاد و چهارمین  دستور جلسه  

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12بند )ب( ماده موضوع )  

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 مدرک:کد 

 کمیته حمایت از کسب و کار توزیع نسخ: دبیرخانه  3

 

امکان ارائه  یاست ول قابل قبول شناخته شده نهیبه عنوان هز یاتیبراساس بخشنامه سازمان امور مال دموراژ نهینکه هزیبا وجود ا .4

 . آن پرداخت شود اتیمال دیبا ، بنابراینوجه به سازمان وجود ندارد نیاسناد و مدارک پرداخت ا

های گذشته دالر در سالهزار  12الی  10حدود روزی است و از  های دموراژ کشتی سنگینهتوجه به شرایط کنونی کشور، هزین با .5

روز دموراژ  15زیرساخت های لجستیک در کشور به نحوی است که پایین تر از  . همچنینهزار دالر در روز رسیده است 40به روزی 

که به لحاظ منطقی هیچ  پردازندبابت دموراژ میدر بندر امام برای تخلیه بار وجود ندارد؛ بنابراین واردکنندگان مبالغ سنگینی 

 .واردکننده و مالک باری حاضر به ایجاد دموراژ و پرداخت این هزینه نیست

 دهد. نمیاجازه دسترسی به کاال را به واردکننده  ،تا زمانی که پول دموراژ تسویه نشده باشدایران  درصاحب کشتی  ایجنت )نماینده( .6

بندی جمع

جلسه 

گروه کار

  –تخصصی 

4/8/1400 

 

 بانک مرکزی  نمایندگان

س رهیدا سیرئ ،یرضااا مومن ستیاداره   نکهیبر ا یمبن 97در سااال  یبخشاانامه بانک مرکز :بانک مرکزی یو مقررات ارز هاا

و این بخشاانامه صااادر شااده  مجاز اساات،و از محل ارز متقاضاای ارائه مسااتندات مربوطه  هرگونه دموراژ با یو انتقال ارز برا نهیهز

ست؛ صالح و تعرلیکن  همچنان معتبر ا شرایط روز آن یاجرا یچگونگ یبرا یساختار فیا ست.  با توجه به  ضر با الزم ا در حال حا

 فیارز هنوز تعر نیتام یدموراژ برا نهیدموراژ وجود ندارد؛ اما سرفصل هز نهیهز یارز برا نیتام یبرا یمشکل ،بخشنامه نیتوجه به ا

بنادر و کشااتیرانی، سااازمان بنادر به لحاظ وقوع همچنین طبق مکاتبات بانک مرکزی با سااازمان  شااود. یریگیپ دینشااده اساات و با

زیرا مبلغ براسااااس قرارداد واردکننده با صااااحب کشاااتی  ،امکان را ندارد تواند تادیه بدهد ولی به لحاظ مبلغ دموراژ اینمیدموراژ 

 همچنین اصالح بخشنامه در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. شود. تعیین می

د مشخص شود که سبب این دموراژ چیست : برای بانک مرکزی بایها و مقررات ارزی بانک مرکزیمعاون اداره سیاست ،شعیبی

شود، فروشنده باشد و زمانی که حواله انجام میبه صورت حواله میدر واردات روش پرداخت و چرا باید هزینه دموراژ پرداخت شود. 

 ،بار اسنادی باشدبنابراین نباید مشکلی در اجازه تخلیه کشتی وجود داشته باشد. اگر هم روش پرداخت با اعت کند،ارز را دریافت می

ک مرکزی مشخص نیست که متولی تایید نبرای با ولی شرایط پرداخت مشخص است. فرض کنیم مستندات هم وجود داشته باشد،

سازمان  شنده یا  صور وارد کننده یا فرو ست که این هزینه بابت ق ست. همچنین معلوم نی سی ا اعداد و ارقام پرداختی دموراژ چه ک

ست؟ شده ا سعیر انجام  بنادر ایجاد  ست یا خیر؟ همچنین با چه ارزی باید این ت ستی آزمایی بابت تادیه دموراژ امکان پذیر ا و آیا را

           باید تصمیم گیری شود.  ؟ بنابراین برای تمامی مواردشود

 نماینده سازمان امور مالیاتی 

 یاتیقابل قبول مال نهیموجود هز یهادموراژ طبق بخشنامه نهیهز: یاتیمالسازمان امور  یکل دفتر حسابرس ریمدپور، رستم یعل

منظور  نیا یمحرز شود که واقعا به عنوان دموراژ پرداخت شده است. برا یاتیمال زیمم یبرا دیبا نهیهز نیکه ا نجاستینکته ا .است

 یبانک مرکز یارز مجاز از سو نیتام یبرا یچارچوبشود می شنهادیپ .ردیقرار گ یاتیسازمان امور مال اریدر اخت یمستندات کاف دیبا

قابل قبول  هزینهدموراژ هم به عنوان  نهیهز بیترت نیکند و بد دییدموراژ را تا نهیسازمان بنادر فاکتور هز نکهیا ایشود و  فیتعر

به اسناد و مدارک دسترسی مامور مالیاتی اگر  ،های سازمان امور ماالیاتیهمچنین طبق دستورالعمل در دفاتر به ثبت برسد. یاتیمال

آن کاال و خدمت که خریدار  شته باشد( حداقل به ارزش منصفانهندارد ولی تحقق هزینه محرز باشد )مثال تادیه سازمان بنادر وجود دا

هایی شامور مالیاتی چال سازمان هصادر شود در تعیین نرخ تسعیر ب هم است، باید محاسبات را انجام دهد. هر چند اگر بخشنامه هشد

 وجود خواهد داشت. 
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 نماینده کانون صرافان ایران 

در هر بازار یک کاال، یک خریدار و یک فروشنده با یک نرخ مشخص وجود دارد. در : رییس کانون صرافان ایرانلواسانی، احمد 

حتی بازار آزاد هم چند اسم با نرخ های متفاوت مثل ارز نیمایی، ارز متشکل، ارز آزاد. زار ارز با چند نرخ مواجه هستیم صورتی که در با

ثبت معامالت نداشتیم برای کنند. از آنجایی که بستری ارزشان را با واردکننده تهاتر میدارد. در شرایط کنونی تمامی صادرکنندگان 

ز تقاضا نماید می بایستی بخواهد اردر سامانه نیما وقتی تاجر  ها رد خواهد شد.است، بنابراین تمام دفاتر آن و ارزی هم وجود نداشته

داند که دموراژ خواهد داشت. از آنجایی که دموراژ ، نمیدهددر زمانی که معامله را انجام می کند. ثبتدر سامانه جامع تجارت خود را 

نه نیما زمانی خریدار سامادر فرایند  لدر سامانه جامع تجارت پیش بینی نشده است. حا لذا پس از تمام شدن معامله اتفاق می افتد،

ارز  ان. معموالً خریدارتواند تایید معامله را اعالم کند که ارز را به فروشنده کاال تحویل داده است و کاال را دریافت کرده استارز می

 هرا باز نگه دارد، بای باشد که معامله اگر بحث دموراژ به گونه کسب کنند؛ بنابراینمزایایی کنند تا در اعالم تایید معامله تعلل می

به باز نگه داشتن معامالت  جامع تجارت دیده شود تا منجررت مستقل در سامانه وگردد یعنی دموراژ می بایستی به صتبدیل می معضل

  در سامانه نیما نشود. 

  ، معدن و تجارتنماینده وزارت صنعت

تا  سامانه بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت دیده شود و : هزینه دموراژ دروزارت صمتنماینده معاونت طرح و برنامه ، محمدی

 مدارک خود را در این سامانه بارگذاری کنند.  سازمان بنادر و کشتیرانی بتوانند با تایید واردکنندگان

 رانیا وریدام و ط یهاهواردکنندگان نهادنماینده اتحادیه 

پذیرفته  97: بانک مرکزی در بخشنامه سال رانیا وریدام و ط یواردکنندگان نهادها هیاتحاد ندهینما ،نهاوندیمحمد مهدی 

است که هزینه ای به عنوان دموراژ وجود دارد. دموراژ در تمامی کشورها وجود دارد. همچنین در تمامی قراردادهای تجاری آیتمی به 

از طریق صرافی  ،کندداری میارزی که واردکننده از بانک عامل خریروز زمان الزم است تا  48در ایران شود. بینی میپیشنام دموراژ 

گوید که کاال باید در واریز شود. بانک مرکزی می نداردکه واردکننده از آن اطالعی بی و....وبار گردش در د 3به حساب ذینفع بعد از 

مام برای از سوی دیگر ظرفیت اسکله های بندر ا بندر بیاید تا تخصیص ارز را انجام دهد که فرایند تخصیص ارز نیز طوالنی است.

ته باشد، تراکم و ترافیک به ای کشور جوابگو نمی باشد. به عبارت دیگر حتی اگر مشکل بانکی هم وجود نداشتامین نیاز کاالهای فله

رخی از سیاست ها باید به سبب ب واردکنندگان هزینه دموراژ را روز مشمول هزینه دموراژ خواهد شد. 15ای است که حتما گونه

ی معتقد است که ارزی ی اگر بانک مرکزحتپرداخت کنند ولی نباید با مجبور کردن آن ها به پرداخت مالیات به آن ها ظلم شود. 

زی پرداخت شدنی است تا از بپذیرد که این هزینه به صورت ار در کوتاه مدت در تامین ارز دارد، حداقل تینباید بدهد و یا محدودی

کشتیرانی تحت عنوان اعالمیه هم پیشنهاد می شود سازمان بنادر و  مدت در بلندی واردکننده و پرداخت مالیات خارج شود. د ارزتعه

 روز برای تحویل دهی و پهلوگیری معطل بوده است. 20کشتی به بندر رسید، تادیه دهد که به طور مثال این کشتی  ورود، زمانی که

محاسبه تواند از مراجع رسمی و سایت های رسمی بین المللی که نرخ دموراژ را مورد نرخ دموراژ ابهامی دارد می بانک مرکزی اگر در

حداقل کف قیمت را اعالم کنند. برای واردکنندگان آنچه اهمیت دارد پذیرفتن این هزینه از سوی حاکمیت  کنند، استفاده نماید ومی

 شاورزی برای تعیین نرخ متوسط دموراژ به شرح ذیل است: به طور مثال جدول وزارت جهاد کاست. 
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پیشنهاد 

 دبیرخانه

سناد و مدارک ارائه شده از  4/8/1400با توجه به توافق صورت پذیرفته در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گو مورخ  -1 و ا

، سااازمان امور مالیاتی مبالغ 12/08/1400مورخ  4399طی نامه شااماره   رانیا وریدام و ط یواردکنندگان نهاده ها هیاتحادسااوی 

 را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.به بعد  97پرداختی دموراژ از سوی اعضای اتحادیه مذکور از سال 

سوی  -2 سناد و مدارک مربوط به وقوع دموراژ از  صادی بتوانند ا شکل های اقت سته های کاری، انجمن ها و ت سایر ر صوص  در خ

سازمان،  سی و تایید  سال نمایند تا پس از برر سازمان امور مالیاتی ار  انجمن هایاعضای  مبالغ پرداختی دموراژاعضای خود را برای 

 ه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.ب به بعد را 97از سال  نیز مذکور

قانون بهبود  3و  2د موابا رعایت هفته  2حداکثر ظرف مدت را  24/02/97مورخ  55512/97شاااماره بخشااانامه  یبانک مرکز -3

سب و کار  ستمر محیط ک صالح م ص زمیو مکاننماید ا شخص را طراح نیتام یارز برا صیتخ وزارت  سپس .کند یارز دموراژ با نرخ م

 نماید. پیش بینی سامانه جامع تجارت  دررا  راژسرفصل هزینه دمو صنعت، معدن و تجارت

هفته  2حداکثر ظرف مدت را و ارائه با بانک مرکزی وقوع دموراژ های تاییدیهساز و کار الزم برای ارائه سازمان بنادر و کشتیرانی  -4

 نماید.  تدوین و ابالغ هب

وزارت جهاد کشاورزی مراجع رسمی نظیر از به صورت دوره ای و مستمر  ،دموراژمتوسط نرخ  برآورد و تاییدجهت  بانک مرکزی -5

 استعالم نماید. 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار نشست  هشتاد و چهارمین  دستور جلسه  

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12بند )ب( ماده موضوع )  

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 مدرک:کد 

 کمیته حمایت از کسب و کار توزیع نسخ: دبیرخانه  6

 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

ستندات قانونی به ویژه  .1 شنامه بانک مرکزم شماره  یبخ شماره ، 24/02/97مورخ  55512/97به  شنامه  ص مورخ /96/97/200بخ

 سازمان امور مالیاتی 13/06/1397

بنی بر اعتراض به اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور به سااازمان امور مالیاتی م 22/06/1400مورخ  4311. نامه شااماره 2

 عدم قبول هزینه های دموراژ پرداختی واردکنندگان نهاده های دامی توسط ادارات مالیاتی 

 17/7/1400 ص مورخ/7258/235ی به اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران به شماره . پاسخ سازمان امور مالیات3

 یور به معاونت ارزی بانک مرکزی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و ط 18/07/1400مورخ  4346نامه شماره . 4

شماره . 5 سناد و  12/08/1400مورخ  4399نامه  سازمان امور مالیاتی مبنی بر ارائه ا اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور به 

 مدارک به سازمان 

 بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی  26/08/1400مورخ  00 /246858نامه شماره . 6

 یرانیو کشت به سازمان بنادروزارت راه و شهرسازی  29/09/1400مورخ  930/127958نامه شماره . 7

  رانیا وریدام و ط یواردکنندگان نهاده ها هاتحادی 27/09/1400مورخ  4497. نامه شماره 8

 یحمل و نقل وزارت راه و شهرساز یدفتر سرپرستبه  مرکزی بانک 21/10/1400 مورخ 309459/00 شماره نامه. 9

 یرانیسازمان بنادر و کشتمعاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به   16/11/1400مورخ 93/157712نامه شماره . 10

به شااماره . پاسااخ سااازمان بنادر و دریانوردی خطاب به مدیرکل دفتر تجاری سااازی و امور تشااکل ها وزارت راه و شااهرسااازی 11

 در تایید وقوع دموراژ پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش  1400ص//46945

به وزارت راه و شااهرسااازی مبنی بر  رانیا وریدام و ط یواردکنندگان نهاده ها هیاتحاد 31/01/1401مورخ  1432. نامه شااماره 12

 درخواست تعیین تکلیف حق توقف شناورهای خارجی حامل کاالهای اساسی 

مبنی بر درخواساات مجدد از وزارت راه و شااهرسااازی جهت حل  17/2/1401مورخ  35228/01نامه بانک مرکزی به شااماره . 13

 مشکل 

 


