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نامه اجرایی قانون مقررات   آیین20 از ضوابط مربوط به اجرای تبصره ماده 10 و 3مواد  -1

هایی از آن در جلسه قبل شورا مورد تصویب قرار  تردد وسایل نقلیه خارجی که قسمت
 کمیسیون فرعی شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت گرفته بود مجدداً با توجه به نظرات

 :شرح زیر به تصویب رسیده و ب
 

ونقل ایرانی برای حمل کاالی خود با  های حمل در مواردی که صاحبان کاال با شرکت -3ماده 
هر دلیل از ه ونقل ایرانی ب نمایند، در صورتیکه شرکت حمل وسیله نقلیه ایرانی قرارداد منعقد می

ونقل ایرانی راساً بایستی  لیه خارجی استفاده نماید عوارض مربوط را شرکت حملوسیله نق
 .پرداخت نموده و دیگر تبعات آنرا بپذیرد

 .ای است که در ایران ثبت و دارای شماره و پرچم ایرانی باشد منظور از وسیله نقلیه ایرانی وسیله
 

آهن برای حمل کاالهای وارداتی، کلیه  همنظور تشویق صاحبان کاال به استفاده از راه ب -10ماده 
شود از  ا از مبادی اولیه به نقاط داخلی کشور حمل می.ا.آهن ج کاالهای وارداتی که توسط راه

عوارض قانون مقررات تردد وسایل % 10دریافت مجوز حمل از وزارت راه و ترابری و از پرداخت 
 .باشد نقلیه خارجی معاف می

های کشور  ونقل و پایانه المللی حمل  دفتر امور بین18/11/73 مورخ 77/12193 پیشنهاد شماره -2
. شوند المللی دولتی منصوب می ونقل بین های حمل عنوان مدیران شرکته مبنی بر اینکه افرادی که ب

د باشن ربط معرفی گردیده و دارای صالحیت خاصی می چون از سوی باالترین مقام ارگان ذی
 مجموعه 4پیشینه و همچنین عدم اعتیاد موضوع بند ج و د ماده ءبنابراین از ارایه برگ عدم سو
المللی مستثنی گردند، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به  ونقل بین ضوابط حاکم بر امور حمل

های  نظرات کمیسیون فرعی پیشنهاد ارایه شده به تصویب رسید و مقرر گردید مدیران عامل شرکت
 .المللی دولتی از ارایه برگ عدم سوپیشینه و ارایه برگ عدم اعتیاد معاف گردند ونقل بین حمل


