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  چكيده
 .شود متجلي مي ،مدت قابل اجرا ريزي بلند شود كه در سايه برنامه اقتصاد پويا زيربناي توسعه پايدار هر كشور محسوب مي

 ،از جمله اين ابزارها. دزن رقم ميرا قتصاد كشورها پويايي ا ،كارگيري ابزارهاي كنترلي پولي و مالي مناسب هدر اين راستا ب
با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تحقيق حاضر  .استكاالهاي وارداتي ) تعرفه گمركي(وضع حقوق و عوارض گمركي 

عنوان  به )ره(بندر امام خميني تخفيف سود بازرگاني بر ميزان درآمد اداره كل بنادر و دريانوردي راهبردي ي رابطهبه بررسي 
 اداره مشتريان رضايت باعث بازرگاني سود تخفيفات كه دهد نتايج اين تحقيق نشان مي. بندر نمونه كاوي خواهد پرداخت

 صاحبان ترغيب باعث بازرگاني سود تخفيفات اينكه به توجه با. است گرديده )ره(خميني امام بندر دريانوردي و بنادر كل
عالوه بر رضايت صاحبان كاال باعث رونق  امر اين تداوم لذا است، شده امام بندر طريق زا خود كاالهاي ورود به كاال

 هر ابتداي در بازرگاني سود با مرتبط مصوبات ابالغ گردد لذا پيشنهاد مي. نيز خواهد شد )ره(نيياقتصادي شهر بندر امام خم
 .شودگذاريهپايامامبندرترخيصيكاالهاي با مناسب و سال
  درآمد، بندر، سود بازرگاني، ورود كاال :ت كليديكلما

  
  
  مقدمه. 1

 مالياتعبارت است از فهرست مرتب و منظم  عوارض گمركي
قانوني به كليه كاالهاي  اقسام گمركي كه بنابر تصميم مرجع

 عبارت به. گيرد وارداتي يا صادراتي كشور در يك زمان تعلق مي

هايي است كه از مرز ، ماليات وضع شده بر كاالعوارضديگر 
علت  به عوارض گمركي اصوالً .شوند كشور وارد و يا صادر مي

تر از  مطلوب شفاف بودن، سادگي محاسبه، ايجاد درآمد براي دولت
 عوارض گمركي اخيرهاي  در سال. هاي حمايتي است ساير روش

 .ه استبخش حقوق گمركي و سود بازرگاني تقسيم گرديد به دو
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اما سود بازرگاني با ثابت است، ي مقداري حقوق گمرگ اگرچه
  .دگرد يتصويب هيات دولت به صورت ساليانه تعيين م

نوعي ماليات دولتي است و از كااليي كه حقوق گمركي 
گذارد دريافت  مرزهاي دولتي و يا مناطق گمركي را پشت سر مي

به استناد و طبق مصوب هيات وزيران نيز سود بازرگاني  .شود مي
قانون امور گمركي و قانون  ،حصار تجارت خارجيقانون ان

مقررات صادرات و واردات از برخي كاالهاي وارداتي اخذ 
عبارت ديگر حقوق گمركي كاالها بر اساس جداول  به. شود مي

اند و توسط مجلس  همين منظور تهيه گرديده اي كه به تعرفه
ت سود بازرگاني توسط دول البته .ندگرد شود اخذ مي تصويب مي
). 1381بنايي، (گردد  شود و شامل همه كاالها نمي تصويب مي

 در صورت لزوم و تا دهد اجازه ميسود بازرگاني به دولت وجود 
ن را تغيير آبه منظور حمايت از توليدات يا صنايع كشور ميزان 

طبق  واگر اين وجوه در قالب حقوق گمركي وصول شود . دهد
غيير احتمالي آن مستلزم انجام هر ت مجلس آن را تعيين كند ،قانون

در حالي كه اين وجوه  خواهد بود بر مقدمات و تشريفات زمان
لذا با تصويب هيات  ؛ممكن است هر سال محتاج تغيير باشد

  .شود دولت اين تغيير با سهولت انجام مي
توجه به تغييراتي كه در بازار تجارت كاالهاي وارداتي و  با

در كه دارد وجود اين امكان  صادراتي در حال انجام است و
درازمدت بر روي جذب كاال در بندر تأثير بگذارد و همچنين با 

، نياز )1387بندر و دريا، (جامع بازرگاني بنادر طرح  توجه به
هاي  ژيبه دنبال ايجاد تحول اساسي در استراتايراني در ااست تا بن
و  هاي جاري منظور پوشش هزينه هبلذا از يك سو  .دنخود باش

عه تاسيسات سها و تو جهت ايجاد زيرساخت اي هاي سرمايه هزينه
و تسهيالت بندري، پرداختن به مقوله درآمد و راهكارهاي 

از . استاي برخوردار  از اهميت ويژه بنادر كشورافزايش آن براي 
 ريزي دولت در استفاده از راهبرد سويي ديگر با توجه به برنامه

ان مزيت رقابتي جهت افزايش ورود عنو بهسود بازرگاني  تخفيف
كارگيري و استفاده  هتوانند با ب كاال، هر يك از بنادر كشور مي

و  باعث ترغيب و جذب صاحبان كاال صحيح از اين راهبرد
  .دهند افزايشرا  ي خودميزان درآمدهاي بندرخطوط كشتيراني 

 در رساله كارشناسي ارشد خود با عنوان) 1385(پريزن 
نرخ تعرفه  "تعرفه در واردات كاالهاي كشاورزي اثرات كاهش"

كاالهايي همچون گندم، ذرت، جو و سويا را مورد ارزيابي قرار 
ها بر رفتار  داده و به اين نتيجه رسيده است كه تغيير نرخ تعرفه

  .ات تمامي محصوالت كشاورزي موثر استوارد

 در رساله كارشناسي ارشد خود با عنوان) 1376(آزرمي 
 "سازي تعرفه انبارداري در بنادر جنوب كشور نحوه بهينه بررسي"

هاي انبارداري بنادر جنوبي كشور را با برخي از بنادر در  تعرفه
ساير كشورها مورد ارزيابي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است 

 .هاي انبارداري سنتي بنادر جنوب نياز به بازنگري دارند كه تعرفه
De Langen  وPallis )2006 (از  يرقابت درون بندر ريتاث

با هاي عملياتي بندري را  شركت انيها م جمله رقابت در تعرفه
در . ندا نمودهبررسي  "يرقابت درون بندر ديفوا ليتحل" عنوان

رقابت درون  كه تاثير است گيري شده اين تحقيق چنين نتيجه
 و همچنينهاي بندري  رويه تعرفه افزايش بيكنترل بندري بر 

هاي عملياتي  شركت زايش سطح تخصص و خالقيت مياناف
  .استوري بنادر مفيد  بهره در افزايش كارآيي وبندري و نهايتاً 

Heggie )1974 ( بندي  تعرفه"عنوان  كه بادر تحقيق خود
 شدهانجام  ")Charging for Port Facilities(خدمات بندري 

عواملي از قبيل با  را هايشان است، قابليت مانور بنادر بر تعرفه
و شرايط پسكرانه بنادر  بندر تماهي ها، نوع كشتي بارزماهيت 
در  بايدپودر آهن  كاالهايي همچوناين محقق . داند ميمرتبط 
تخليه و در مجاورت كارخانه ذوب آهن و خاص  يبنادر

كه براساس ي ي ديگراثابت و كااله بارگيري شوند را كاالي
بنادر مختلفي تخليه و بارگيري  توانند در هاي بندري مي جاذبه

كند كه  گيري مي نتيجه او چنين. نامد مي متغير كااليشوند را 
بندي هزينه  ثابت، تعرفه كااليبندي  روش مناسب براي تعرفه

 كااليبندي  كه روش مناسب براي تعرفه در حالي ،اي بوده حاشيه
  .است) Average Cost Pricing( بندي هزينه متوسط متغير تعرفه

Thomas )1978 (تجربيات "تحقيق خود كه با عنوان  در
صورت گرفته  ")Port Charging Practices(بندي بندري  تعرفه
 يمختلف تعرفه بند هاي نظريهاي  سي تفصيلي و مقايسهربه بر ،است

 Commodity Rate(تخليه و بارگيري در بنادر مانند روش نرخ كاال 

Method( روش هزينه افزوده ،)Cost Plus Method(،  روش
 ي امانهو نيز روش س) Sliding Scales Method( معيارهاي كشويي

  .پرداخته است )Consolidated System(يافته  قوام

 مطالعه روش. 2

پس از تهيه سوابق و گزارشات پيرامون موضوع تحقيق، 
هاي  نامه مبناي آزمون اين پرسش. اي طراحي گرديد نامه پرسش

  .يابي به پاسخ تحقيق است آماري براي دست
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  ي مورد مطالعه ي آماري و نمونه جامعه .1ـ2

ي آماري مورد بررسي شامل صاحبان كاالي اداره كل  جامعه
و اطالعات مرتبط با سبد  )ره(بنادر و دريانوردي بندر امام خميني

از . اداره كل است 87تا  84هاي  كاالي تخليه و بارگيري در سال
دريانوردي در دو سال اخير وضعيت متغير و  آنجا كه بازار جهاني

منظور  ناپايداري را طي سپري نموده است، لذا در اين تحقيق به
استفاده شده  87تا  84ها از بازه زماني  افزايش قابليت اعتماد داده

توان  داليلي مانند ركود اقتصاد جهاني و دزدي دريايي را مي. است
روش  .دريانوردي دانستاز علل عمده وضعيت ناپايدار بازار 

هر عبارت ديگر  به. صورت تصادفي ساده است گيري نيز به نمونه
 يكسانياحتمال داراي ) صاحبان كاال(آماري يك از افراد جامعه 

  .استنمونه براي حضور در 

  نحوه برآورد حجم نمونه .2ـ2

. جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است
به ) ره(صاحبان كاالهاي اصلي بندر امام خميني با توجه به اينكه

و ضريب  p =q= 5/0و  z= 96/1نفر هستند و با فرض  45تعداد 
 30حجم نمونه  1/0درصد و با توجه به مقدار خطاي  95اطمينان 
   .دست آمده است نفر به

 :وقتي حجم جامعه معلوم باشد، فرمول كوكران به شرح ذير است

pqZNd

pqNz
n 22

2


  

n  =حجم نمونه  
N = حجم جمعيت آماري 
z = مقدار احتمال نرمال استاندارد  
p =  صفت معين داراينسبتي از جمعيت 
q = 1 - p 
d = درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب  

  هاي پژوهش ادهروش تجزيه و تحليل آماري د .3ـ2

 شامل يفيآمار توص ق،يتحق نيها در ا داده ليو تحل هيروش تجز
نحوه . است) نيانگيعمدتاً م( يمركز يها و شاخصانحراف معيار 
هاي آمار استنباطي شامل تحليل  ها با استفاده از روش آزمون فرضيه

آزمون (آزمون مقايسات زوجي . استاستيودنت  tو آزمون 
براي تحقيقات تجربي و نشان دادن تاثير يك نوع  معموالً) ها فرضيه
هاي قبل و  اگر آزمون نشان دهد كه داده. شود گر استفاده مي مداخله

در اين صورت عامل  ،گر متفاوت است بعد از ورود مداخل
اين آزمون دو متغير كمي مربوط به يك . گر موثر بوده است مداخله

ست تمام تجزيه و الزم به ذكر ا. كند جامعه را مقايسه مي
نسخه  SPSSو  MS Execlهاي آماري با استفاده از نرم افزار  لتحلي
و  ييمحتوا ييپژوهش، روا ييرواهمچنين . رديگ صورت مي 15
استفاده  صاحبان كاالو نظر  يمنابع علماز (است  يصور ييروا
  .شده استكرانباخ استفاده  يآلفا از ييايپا نييتع يبراو  )شود مي

  نامه ه تهيه پرسشنحو .4ـ2

نامه در خصوص تخفيفات  پرسش هيمنظور ته بهمراحل زير 
دنبال  )ره(ينيامام خم يانوردياداره كل بنادر و در سود بازرگاني

  :ه استشد
با افراد  يو گروه يفرد يهاگام، با انجام مصاحبه نيدر اول ـ1

 وجودي سود بازرگاني در بنادرعلل ) صاحبان كاال(جامعه هدف 
 نيتر مصاحبه مهم نيا جينتا .بحث و بررسي قرار گرفت مورد
  .اند بودهاالت مرحله بعد وس هيته هيما دست
صاحبان كه به اعتقاد  ييها طهيح نيتر در مرحله دوم، مهم ـ2
مصوبات مرتبط با سود  جاديدر ا يانوردياداره بنادر و در كاالي

از  دست آمده به يها جواب .مطرح شد دخالت دارند بازرگاني
اعمال  ينامه مقدمات پرسش هيمنبع ته ،سواالت مرحله دوم

  .بود )ره(امام خميني در بندر تخفيفات سود بازرگاني
گنجانده  ينامه مقدمات در پرسش سواالتدر مرحله سوم  ـ3
بودن و  يتكرار از زيو پره يياز نظر محتوا سواالتتمام  .شد

و  يورد بررسبه دقت م سود بازرگانيبا  فيارتباط ضع نيهمچن
اصالح  گريد يحذف و تعداد يگرفتند كه تعداد رقرا ينيبازب

  .شدند يو ادب يصور

  نامه روايي پرسش .1ـ4ـ2

نامه  در اين تحقيق از دو روش جهت تعيين روايي پرسش
  :استفاده شده است

نشان دهنده روايي ظاهري  كه :روايي صوري ـ الف
  .نامه است پرسش
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كميت و كيفيت سواالت آن  طي كه :روايي محتوايي ـ ب
نامه از ديدگاه كارشناسان و خبرگان بررسي و مورد تاييد  پرسش

  .قرار گرفته است

  نامه پايايي پرسش .2ـ4ـ2

نامه دو روش همساني دروني  براي سنجش پايايي پرسش
  .و دو نيمه كردن بكار گرفته شده است) آلفاي كرانباخ(

جش همساني دروني براي ارزيابي و سن: همساني دروني -الف
هاي نمونه محاسبه  نامه ضريب آلفاي كرانباخ بر روي داده پرسش
 .گرديد
در اين روش ابتدا سواالت هر آزمون : روش دونيمه كردن -ب

در مرحله بعد ضريب . شوند به صورت زوج و فرد تقسيم مي
سواالت (و نيمه فرد ) سواالت زوج(همبستگي ميان نيمه زوج 

سپس . شود ب پايايي هر نيمه است محاسبه ميكه همانا ضري) فرد
2  ها در رابطه ضريب همبستگي بين نيمه /1 )r  ضريب

نتيجه حاصل ضريب پايايي . شود قرار داده مي) همبستگي است
هايي كه  الزم به توضيح است در پژوهش. كل آزمون خواهد بود

 روش ،براي انجام بازآزمايي، پژوهشگر با مشكالتي مواجه است
  .دونيمه كردن آزمون، شيوه مناسبي است

نفر  30در اختيار نامه  ي برآورد شده پرسش مطابق با حجم نمونه
هاي  نتايج حاصل از اجراي آزمون. از جامعه آماري قرار داده شد

  .ارائه شده است 2و  1آلفاي كرانباخ و دونيمه كردن در جداول 

  نامه  نباخ پرسشايب آلفاي كرـ ضر1جدول 
 تعداد متغيرها كرانباخ آلفاي

80/0 15 

 نامه  نيمه كردن پرسشـ ضرايب دو2جدول 
  تعداد متغيرها  پايايي

 )سواالت زوج(  8  73/0

 )سواالت فرد(  7 78/0

 )كل سواالت( 15 82/0

    

طور كه در جداول نشان داده شده است ضريب پايايي  همان
و در روش  80/0نامه در روش ميانگين آلفاي كرانباخ برابر  پرسش

اين ارقام نشان دهنده آن است كه . است 82/0دونيمه كردن 
  .تحقيق از پايايي الزم برخوردار استنامه  پرسش

  ها تجزيه و تحليل داده .3

- هاي تحقيق ابتدا دادهاي مربوط به پرسشبراي تحليل فرضيه
سپس سه فرضيه مطابق با . وارد شد SPSSنامه در نرم افزار 

  .ورد بررسي قرار گرفتهدف تحقيق م
 باعث ترغيب  تخفيفات سود بازرگاني: تحليل فرضيه اول

 امام بندرصاحبان كاال به ورود كاالهاي خود از طريق 
 .دشو مي

نامه از آزمون  جهت تحليل فرضيه اول با توجه به پرسش
استفاده شده ) نامه توصيف سواالت پرسش(ها  توصيف گويه

اسبه شده از ميانگين فرضي در صورتي كه ميانگين مح. است
توان نتيجه گرفت كه نظرات جامعه آماري  بيشتر يا كمتر باشد، مي
  .ترتيب مطلوب يا نامطلوب است در يك مورد خاص به

مقدار ( 4با توجه به اينكه طيف نمره سواالت بين صفر تا 
، ميزان 4مندي خيلي كم و مقدار  صفر، ميزان رضايت

است، لذا در صورتي ) دهد شان ميمندي خيلي زياد را ن رضايت
باشد، فرضيه اين  5/2كه ميانگين رضايت صاحبان كاال بيش از 

ي نتايج تحقيق را پس از  خالصه 3جدول . گردد آزمون تاييد مي
  .دهد بررسي پانزده گويه نشان مي

 توصيف ميانگين و انحراف استاندارد كلي صاحبان كاال ـ3جدول 

 ف استانداردانحرا ميانگين تعداد متغير

 60/0 43/3 30 رضايت

        

ترغيب صاحبان كاال  ي دست آمده در زمينه هبر اساس نتايج ب
پس از اعمال  )ره(خمينيامام  به ورود كاالهاي خود از طريق بندر

است كه  43/3 با برابر تيتخفيفات سود بازرگاني، ميانگين رضا
ه فوق تاييد لذا فرضي .است 5/2بسيار بيشتر از حد متوسط يعني 

  .دگرد مي
 4يك دوره تخفيفات سود بازرگاني در : تحليل فرضيه دوم 

 .تاثير دارد )ره(خمينيامام  بندر درآمدهاي ربساله 
ه،  588ت  /167631ت دولت به شماره ابر اساس مصوبه هي

درصد معافيت سود بازرگاني به كاالهاي وارداتي از  10اعطاي 
نيز  87تصويب و در سال  86ال در س )ره(طريق بندر امام خميني

كليه كاالهاي وارداتي از طريق بندر  بر اين اساس. تمديد گرديد
درصد معافيت سود بازرگاني  10 مشمول 86امام از ابتداي سال 

حدود دو تا  همچنين). 1387 ،گمركات استان خوزستان( هستند
سه هزار دالر تخيف سود بازرگاني شامل هر كانتينر وارداتي به 
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كه فرصتي طاليي براي صاحبان اعطاء گرديد  )ره(امام خمينيندر ب
ميزان درآمد بندر را در  4جدول  .ست آوردد هبي اين بندر كاال
پورتال آمار و (دهد  هاي قبل و بعد از تخفيفات نشان مي سال

  ).1387عمليات، 

يفات هاي قبل تخفيفات و بعد از تخف مقايسه درآمدهاي بندر امام در سال ـ4جدول 
  )ميليون ريال(

هاي قبل از  سال  عنوان  رديف
  )85و  84( تخفيفات

هاي بعد از  سال
  ) 87و  86( تخفيفات

  121270  124014  درآمد حقوق و عوارض بر شناورها  1
  430612  404034  درامد حاصل از عمليات بندري و دريايي  2
  19914  27182  ساير درآمدهاي حاصل از شناورها  3
  400532  297085  از عمليات بندري بر كاالدرآمد حاصل   4
  916322  625201  درآمد حاصل از خدمات اموالي  5
  140921  99920  ساير درآمدها  6

  2030027  1577437  جمع كل
      

جهت تحليل فرضيه دوم از آزمون مقايسات زوجي استفاده 
  :ده است و فرضيات آن به شرح زير استش
 H0 :پس از تخفيفات و قبل از  هاي ميانگين درآمدها در سال

  .تخفيفات با هم مساوي است
 1H :هاي پس از تخفيفات و قبل از  ميانگين درآمدها در سال

  .تخفيفات با هم اختالف دارند
هاي آمار توصيفي دو جامعه را نمايش  شاخص 5جدول 

جمع  Yو متغير  85و  84هاي  جمع درآمد سال Xمتغير . دهد مي
مطابق با استيودنت  t نتايج آزمون. ستا 87و  86هاي  درآمد سال

شود مقدار سطح  طور كه مشاهده مي همان. است 6جدول 
 .شود د مير H0 بنابراين ،درصد است 5 كوچكتر از دار معني

اي بين ميانگين درآمدها در  عبارت ديگر تفاوت قابل مالحظه به
  .هاي قبل از تخفيفات و پس از تخفيفات وجود دارد سال

  هاي آمار توصيفي دو جامعه خصشاـ 5جدول 
  خطاي انحراف از ميانگين  انحراف استاندارد  تعداد  ميانگين  متغير

X 262906  6  225283  91971  
Y 338261  6  326782  133408  

  مقايسات زوجي tجدول آزمون ـ  6جدول 

انحراف   ميانگين  
  استاندارد

خطاي 
انحراف از 
  ميانگين

فاصله اطمينان 
95%  t df  sig  

  باال  پايين
مقايسه
زوجي 

X  وY  
250802  11298  46126  193922  432164  634/1  5  016/0  

درصدي براي اختالف ميانگين درآمدها  95فاصله اطمينان 
  .استصورت زير  هب

432164≤µ≤193922 

لذا ميانگين  هستند،پايين و باال مثبت  ي هاحداز آنجايي كه 
ي از ميانگين درآمدها درآمدهاي پس از تخفيفات سود بازرگان

  .استقبل از تخفيفات سود بازرگاني بيشتر 
 4يك دوره تخفيفات سود بازرگاني در : تحليل فرضيه سوم 

 ي رابطه )ره(خمينيامام  بندر )كسب درآمد(با عملكرد ساله 
  .دارد يمستقيم

جهت تحليل فرضيه سوم از ضريب همبستگي استفاده شده 
  :است.شرح زير فرضيات آزمون به .است

 H0 :داري بين دو متغير  همبستگي معنيX  وY وجود ندارد.  
 1H :داري بين دو متغير  همبستگي معنيX  وY وجود دارد.  

جمع درآمدهاي ( Xضريب همبستگي بين دو متغير  7جدول 
را ) 87و  86هاي  جمع درآمدهاي سال( Yو ) 85و  84هاي  سال

  .دهد نشان مي

  همبستگيجدول ضريب  ـ7جدول 
  sig  همبستگي  تعداد  يب همبستگيضر

X  وY  6  98/0  0  
      

دست  به 98/0 باداده زوجي برابر 6ضريب همبستگي براي 
لذا  ،برابر صفر است )sig(دار  با توجه به اينكه مقدار معني. آيد مي

همبستگي  Yو  Xدر نتيجه بين دو متغير . شود رد مي H0فرض 
به اينكه ضريب همچنين با توجه . داري وجود دارد معني

 يمستقيم ي همبستگي مثبت است، لذا دو متغير با يكديگر رابطه
تخفيفات سود بازرگاني در دارند؛ به عبارت ديگر اين ادعا كه 

 )ره(خمينيامام  بندر )كسب درآمد(با عملكرد ساله  4يك دوره 
  .گردد تاييد مي دارد يمستقيم ي رابطه

 گيري بحث و نتيجه. 4

دهد كه تخفيفات سود بازرگاني  نشان مي نتايج اين تحقيق
باعث رضايت مشتريان اداره كل بنادر و دريانوردي بندر امام 

با توجه به اينكه تخفيفات سود بازرگاني . گرديده است )ره(خميني
باعث ترغيب صاحبان كاال به ورود كاالهاي خود از طريق بندر 

بر رضايت  شده است، لذا تداوم اين امر عالوه )ره(خميني امام
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نيز  )ره(صاحبان كاال باعث رونق اقتصادي شهر بندر امام خميني
گردد ابالغ مصوبات مرتبط با سود  لذا پيشنهاد مي. خواهد شد

بازرگاني در ابتداي هر سال و مناسب با كاالهاي ترخيصي بندر 
  .گذاري شود پايه )ره(خميني امام

بر رشد از آنجايي كه سود بازرگاني در دوره چهار ساله 
تاثير مثبتي داشته است، لذا پيشنهاد  )ره(درآمدهاي بندر امام خميني

 )ره(گردد تا دولت نرخ تخفيفات سود بازرگاني بندر امام خميني مي
اي كه  را متناسب با نياز منطقه مورد تصويب قرار دهد به گونه

با توجه به اينكه  .باعث جذب خطوط كشتيراني جديد گردد
مستقيم دارد، لذا   رگاني با عملكرد بندر رابطهتخفيفات سود باز

صورت معمول  نه بههاي بندري  افزايش تعرفهگردد  پيشنهاد مي
سود  تا افزايش احتمالياي جديد صورت گيرد  بلكه با شيوه

هاي زماني خاص باعث كاهش  از سوي دولت در بازه بازرگاني
  .ددنگر )ره(امام خميني عملكرد تخليه و بارگيري در بندر

  سپاسگزاري. 5

لفين مراتب تشكر و قدرداني خود را از اداره كل بندر و ؤم
دليل همكاري در ارائه اطالعات  به )ره(دريانوردي بندر امام خميني

  .نمايند مورد نياز اعالم مي
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