
تصویب نامه راجع به رفع مشکل تراکم کاال در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت 
 در حمل و نقل کاالھا

 
 ۱/۶/۲۵۳۵ ۳۵۵۱۰شماره 

 
 وزارت راه و ترابری

  
 

وزارت راه و ترابری و وزارت  ۳۰/۳/۲۵۳۵مورخ  ۵۶۸۷/بنا به پیشنھاد شماره م ۱/۶/۲۵۳۵ھیئت وزیران در جلسه مورخ 
موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بمنظور رفع مشکل تراکم کاال در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در بازرگانی و 

 :حمل و نقل کاالھا مراتب زیر را تصویب نمودند 
  
بمنظور برقراری نظم کامل وارداتی درباره کاالھای سازمان ھای دولتی و وابسته به دولت دفتر برنامه ریزی ورود و  - ۱

ل کاالھای دولتی در وزارت بازرگانی تشکیل شود و کلیه وزارتخانه ھا ، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به حم
مکلفند ) باستثنای وزارت جنگ و نیروھای مسلح شاھنشاھی که از مقررات مربوط به خود تبعیت خواھند کرد(دولت 

 .ازرگانی انجام دھند ترتیب حمل کاالھای خود را در دریا و زمین از طریق وزارت ب
 
وزارت بازرگانی موظف است توسط شرکتھای کشتیرانی ایرانی ترتیب حمل دریائی کاالھا را بدھد و حمل و نقل  - ۲

حمل و نقل دریائی کاالھای .خلی با اولویت راه آھن انجام دھدزمینی را از طریق سرویسھای حمل و نقل دا
انتخاب کشتیرانی را بعھده پیمانکاران و یا فروشندگان محول کرده اند تا  سازمانھائی که بموجب قرار دادھای منعقده

 .زمان انقضای قراردادھای مذکور مستثنی است 
  
در مواردیکه مقتضی شناخته شود با موافقت وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری طبق مقررات ترانزیت داخلی ،  - ۳

نادر به سایر انبارھای گمرکی و ھمچنین انبارھای شرکت سھامی انبارھای کاالھای وارده و یا کاالھای موجود در ب
عمومی که جزء اماکن گمرکی شناخته شده است انتقال یابد و بابت کاالھائی که با استفاده از حمل مستقیم از 

ر و کشتیرانی کشتی به این قبیل اماکن حمل میشود و از کل ھزینه ھای متعلقه تخلیه و بارگیری که به سازمان بناد
درباره حمل کاالھای موجود در محوطه . درصد کسر و بقیه در وجه انبارھای عمومی پرداخت شود  ۱۰پرداخت میشود 

ریال دروجه شرکت انبارھای عمومی پرداخت شود و به تشخیص مرکز  ۳۰۰ریال دریافتی از صاحبان کاال  ۷۲۰بنادر از 
نه ھای انجام شده را نکرد مابه التفاوت آنرا از صاحبان کاالھا دریافت و به بررسی قیمتھا چنانچه این مبلغ تکافوی ھزی

 .انبارھای عمومی پرداخت گردد 
  
تخلیه ، نقل و انتقال ، بارگیری ، صفافی و انبارداری کاال برای ارزیابی و صورت (ھزینه ھای عملیات باربری  - ۴

ان بنادر و کشتیرانی محاسبه و توسط گمرک ایران از در انبارھای عمومی بمأخذ نرخھای مصوب سازم) موجودی
 .صاحبان کاال دریافت و پس از کسر دوازده در ھزار متداول به شرکت انبارھای عمومی پرداخت گردد 

  
گمرک ایران موظف است ھنگام ترخیص کاال کلیه ھزینه ھای حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و انبارداری را از  - ۵

یافت و در وجه سازمان بنادر و کشتیرانی ، راه آھن دولتی ایران و وزارت بازرگانی و انبارھای عمومی صاحبان کاال در
 .طبق نرخھای جاری و مصوبات این تصویبنامه و قوانین و مقررات مربوط پرداخت نماید 

  
از محل اعتبارات جاری شرکت به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان  - ۶

شرکت انبارھای . معامالت خارجی به شرکت انبارھای عمومی برای تأمین ھزینه ھای شروع عملیات پرداخت نماید 
عمومی ظرف مدت یکسال با شروع دریافت ھزینه ھای مربوط از صاحبان کاال نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواھد کرد 

 . 
و حمل کاالھای دولتی ، به گمرک ایران اجازه داده میشود در مواردیکه اسناد ترخیص این  بمنظور تسریع در ترخیص - ۷

نوع کاالھا تکمیل نشده با دریافت تعھد کاالھای سازمانھای دولتی را بطور موقت ترخیص نماید و ھزینه ھای گمرکی 
حساب مذکور شش ماه خواھد بود و حداکثر مھلت تسویه . را پس از تکمیل اسناد ھنگام ترخیص قطعی دریافت دارد 

در صورت لزوم وزارت بازرگانی ترتیب حمل و بارھای سازمانھای دولتی و وابسته به دولت را خواھد داد و صورتحساب 
ھزینه ھای مربوطه را بوزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواھد داشت که از اعتبارات سازمانھای مربوط کسر و 

 .ی پرداخت گردد دروجه وزارت بازرگان
 
  
سازمانھای دولتی که برای حمل کاالھای خود از بنادر وسایل و یا پیمانکاران اختصاصی دارند و یا بموجب  - ۸

کلیه سازمانھای . قراردادھای خود تعھداتی در این خصوص دارند با رعایت سایر موارد کاالھای خود را حمل خواھند کرد
ھنگام انقضای قراردادھای موجود حمل برای حمل کاالھای وارداتی با نظر دفتر دولتی و وابسته به دولت مکلفند 

 .اقدام نمایند ) ۱موضوع ماده (برنامه ریزی 
  
با توجه به اھمیت و اولویت محصوالت مواد غذائی و دامی و ھمچنین نھادھای مؤثر در تولید کشاورزی در اینگونه  - ۹

 .بع طبیعی و وزارت بازرگانی اقدام خواھد شدموارد با موافقت وزارت کشاورزی و منا
  

وزارت بازرگانی مکلف است با توجه به نیازھای روزافزون باحداث انبارھای فنی و مجھز به وسایل ایمنی برای  - ۱۰



تعیین ضوابط این انبارھا بر عھده ھیئت نظارت بر . نگاھداری کاالھای صنعتی و کشاورزی اجازه ھای الزم را صادر کند 
انبارھای عمومی با ھمکاری شھرداریھا با رعایت ضوابط ایمنی سازمان دفاع غیر نظامی محول میشود که پس از تأیید 

 .وزارت بازرگانی قابل اجرا خواھد بود 
  

. گمرک ایران مکلف است نسبت به تعیین تکلیف کاالھای متروکه بر طبق قوانین و مقررات موجود اقدام نماید  - ۱۱
ماه در تعیین قیمت کاالھا  ۳وزارت بازرگانی موظف است از قبول ھزینه ھای انبارداری کاالھا بیش از ھمچنین 

 .خودداری کند 
  

مازاد ابوابجمعی و بارگیرھای شرکت ترابری زمینی اعم از نو و مستعمل ، که در تاریخ تصویب و اجرای این  - ۱۲
طبق مشخصات موجود روز به وزارت بازرگانی تحویل و بھای آن بر  تصویبنامه موجود است ، با تنظیم صورت مجلس و بر

اساس قیمت خرید مستقیماً از طرف وزارت بازرگانی بابت بدھیھای شرکت ترابری زمینی به ترتیبی که طرفین توافق 
 .خواھند کرد به بانک مرکزی ایران پرداخت گردد 

  
در ماه برای وزارتخانه ھا و سازمانھای دولتی از شمول این محموالت پستی و ھمچنین محموالت زیر پنجاه تن  - ۱۳

 .تصویبنامه مستثنی است
  

 .اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است 
  

 ھادی ھدایتی -وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر 

شماره انتشار  تصویب نامه : نوع 
 : ۹۲۴۲ 

 
 ۱۳۵۵/۰۶/۲۸ : تاریخ ابالغ  ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب 

دستگاه  
 : اجرایی 

 : موضوع  
 

 

 


