
8
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فصل 2
کدها و جداول استاندارد
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 جدول 1ـ بار محوری مجاز
بار محوری مجازمحورردیف

8 تنراهنما )دوچرخ(1

13 تنمنفرد )چهارچرخ(2

22 تنزوج )هشت چرخ(3

24 تنتریوله4

جدول 2ـ وزن کل مجاز کامیون دو محور و سه محور

وزن کلکامیونردیف

20 تندو محور )شش چرخ(1

28 تنسه محور )ده چرخ(2

جدول 3ـ وزن کل مجاز چند نمونه تریلی

توضیحاتوزن مجازتریلیردیف

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب 34 تنچهارمحور )چهارده چرخ(1
تریلر کمتر از 2 متر باشد.

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب 38 تنچهارمحور )چهارده چرخ(2
تریلر بیشتر از 2 متر باشد.

42 تنپنج محور )دوازده چرخ(3

44 تنپنج محور )هجده چرخ(4

44 تنشش محور )شانزده چرخ(5
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جدول 4ـ وزن کل مجاز چند نمونه کامیون با یدک

شکلوزن مجازکامیونردیف

دو محور شش چرخ با 1
33 تنیدک دو محور چرخ

دو محور شش چرخ با 2
35 تنیدک سه محور چرخ

سه محور ده چرخ با 3
40 تنیدک دو محور چرخ

سه محور ده چرخ با 4
42 تنیدک سه محور چرخ

جدول 5ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون

تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در 
گروه های محوری یا 

ترکیب آنها )تن(

تعداد چرخ 
در گروه های 

محوری

نحوه 
تقسیم بندی 

گروه های 
محوری

کد وسیله

A+BBABA

22013842501

32822882507

32416862515

32619862517

430248102504

434221484506

محور عقب با الستیک رادیال با عرض حداقل 36/5
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جدول 6ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون با 
یدک

د  ا تعد
محور

ترکیب  یا  محوری  گروه های  در  مجاز  وزن  میزان 
آنها )تن(

تعداد چرخ در 
تقسیم بندی گروه های محوری نحوه 

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C +DC +DA+BDCBADCBA

242531ـ10138ـ3281018

433161713101384242503

535181722101388242505

638201822141388442541

282533ـ10228ـ4361026

540182213102284282509

642202222102288282511

742202222142288482543

د  تعدا
محور

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها 
)تن(

تعداد چرخ در 
تقسیم بندی گروه های محوری نحوه 

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C +DC +DA+BDCBADCBA

2102514ـ10248ـ5401030

6421626131024842102524

7422022221024882102534

8422022221424884102544

284516ـ102214ـ5401030

6421626131022144284526

7442024221022148284536

8442024221422148484546

A B C D

A B C D

A B C D

A B C

A B C D

A B C D

A B C D

A B C

A B C D

A B C D

A B C D
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جدول 7ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع تریلی

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب ت
آنها )تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری

کد 
وسیله 
نقلیه A+B+C+DC+DA+BDCBADCBA

442602ـ13138ـ3281320

242612ـ11138ـ3281120

442622ـ19138ـ4341920

842601ـ22138ـ4342220

438262013131384442603

642631ـ24138ـ5342420

642605ـ24138ـ5422420

1042632ـ24138ـ5422420

642362022221388842642

282604ـ11228ـ4341128

482614ـ13228ـ4341328

482624ـ19228ـ5421928

882606ـ22228ـ5442228

682607ـ24228ـ6442428

1282644ـ30228ـ6443028

744362822222288882654

284608ـ112214ـ5381130

484618ـ132214ـ5381330

484628ـ192214ـ6421930

884638ـ222214ـ6442230

684648ـ242214ـ7442430

8443630222222148884658

a

aa<2

a>2

D

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیک های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

a>2

a>2
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جدول 8ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه کمرشکن

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

حور
د م

عدا
میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها )تن(ت

تعداد چرخ در گروه های 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

محوری

کد 
وسیله 
نقلیه A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

کن
رش

کم

842610ـــ22138ـــ2220ـ438

کن
رش

کم

1242626ـــ30138ـــ3020ـ544

کن
رش

کم

8842627ــ2222138ــ3620ـ654

کن
رش

کم

222713881242616ــ4520ـ760

کن
رش

کم

22222222888842629ـ868223620

کن
رش

کم

882609ـــ22228ـــ2228ـ544

کن
رش

کم

1282611ـــ30228ـــ3028ـ656

کن
رش

کم

8882613ــ2222228ــ3628ـ762

کن
رش

کم

222722881282620ــ8684528

کن
رش

کم

22222222888882621ـ974223628

کن
رش

کم

882615ـ2222888ـ9783622282222

کن
رش

کم

119636362822222222228888882617

E

ED

FEDC

D
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جدول 9ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه بوژی

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

حور
د م

عدا
تعداد چرخ در میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها )تن(ت

نحوه تقسیم بندی گروه های محوری
گروه های محوری

کد 
وسیله 
نقلیه A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

ژی
482625ـــ10228ـــ28ـــبو

ژی
482623ـــ10228ـــ28ـــبو

ژی
482630ـــ10228ـــ28ـــبو

ژی
482635ـــ10228ـــ28ـــبو

ژی
1282633ـــ27228ـــ28ـــبو

ژی
1682619ـــ36228ـــ28ـــبو

جدول 10 ـ میزان خسارت وارده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور منفرد

محور منفرد چهار چرخمحور منفرد دو چرخ

جرم به 
تن

خسارت در هر کیلومتر به 
ریال

جرم به 
تن

خسارت در هر کیلومتر به 
ریال

80130

96900144900

10284001520300

11637001645500

121132001780900

1317690018126400

1425460019181900

1534690020247800

1645300021323600

1757310022409400
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1870760023505400

1985610024611500

20101900025727900

جدول 11 ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور 
مضاعف

محور مضاعف چهار 
چرخ

محور مضاعف شش چرخ 
دارای الستیک های با 
عرض کمتر از 36/5 

سانتی متر

محور مضاعف 
شش چرخ دارای 

الستیک های با عرض 
بزرگتریا مساوی 36/5 

سانتی متر

محور مضاعف هشت چرخ

جرم به 
تن

خسارت 
در هر 

کیلومتر به 
ریال

جرم به تن
خسارت در 
هر کیلومتر 

به ریال
جرم به تن

خسارت 
در هر 

کیلومتر به 
ریال

جرم به تن
خسارت در 
هر کیلومتر 

به ریال

140160190220
153000172500202700232200
161220018101002111400249500
1727300192270022270002522500
1848500204040023476002639600
1975800216320024755002763000
201091002290900251080002890000
21148700231239002614820029123500
22194100241618002719310030160900
23245600252047002824520031204400
24303300262527002929420032245200
25367000273058003036660033305500
26436700283639003143590034363200
27513100294276003251210035426800
28596100304968003359330036494400
29686500315720003468200037568400
30784100326534003577240038643600
31889600337414003686520039721000
321003200348360003795580040796500

محور منفرد چهار چرخمحور منفرد دو چرخ

جرم به 
تن

خسارت در هر کیلومتر 
به ریال

جرم به 
تن

خسارت در هر کیلومتر 
به ریال

جدول 10 ـ میزان خسارت وارده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور منفرد
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1870760023505400

1985610024611500

20101900025727900

جدول 12ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور تریوله

محور تریوله دوازده محور تریوله ده چرخمحور تریوله شش چرخ
چرخ

جرم به 
تن

خسارت در هر 
کیلومتر به ریال

جرم 
به تن

خسارت در هر 
کیلومتر به ریال

جرم 
به تن

خسارت در هر 
کیلومتر به ریال

240240300
253400253100312900
261340026123003211200
273030027277003325200
285400028495003445000
298420029772003570200
301214003011130036101100
311650003115130037137500
322156003219760038179700
332730003325020039227500
343370003430890040280800
354078003537380041339800
364852003644470042404300
375694003752190043474500
386605003860550044550400
397582003969500045631800
408627004079080046718900
419738004189260047811500
42109170042100070048909700
431216500431115100491013700
441347800441235500501123200

توضیحات مربوط به هر سه جدول )10 و 11 و 12(:
 حداقل میزان خسارت وارده به راه در مورد تمام انواع وسایل نقلیه با هر مقدار 
اضافه بار محوری یا کلی و هر میزان مسافت پیموده شده معادل 1000000 

)یک میلیون( ریال منظور گردد.
وزن  بار کل،  اضافه  با وجود  که  نقلیه  مورد وسایل  در  راه  به  وارده   خسارت 
گروه های محوری آنها از مقادیر مجاز تجاوز نکرده باشد، به ازای هر یک تن ـ 

کیلومتر معادل چهار هزار ریال منظور گردد.
 مبالغ این جدول ها ممکن است هر چند سال تغییر کند و به عنوان نمونه آورده شده است.
 جریمه اضافه بار مطابق جدول های فوق به وسیله سامانه اضافه بار محاسبه می گردد.
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جدول13ـ امتیاز منفی برخی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

شرح تخلفردیف

ماده )دستورالعمل 
جابه جایی 

محموله های ترافیکی 
در راه های کشور(

امتیاز 
مالحظاتمنفی

عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابه جایی 1
120محموله های ترافیکی

عدم تکمیل یا درج صحیح ابعاد و اوزان 2
610وسیله نقلیه و محموله در پروانه عبور

عدم درج صحیح ساعات مجاز حرکت 3
910وسیله نقلیه

تخلف 92حرکت وسیله نقلیه در ساعات غیرمجاز4
راننده

حرکت در مسیری غیر از مسیر تعیین 5
915، 14 و 30شده یا انتخاب مسیر غلط

عدم تأمین و به کارگیری تجهیزات 6
2110ـ  19هشداردهنده

روشن نکردن چراغ های جلوی وسیله 7
تخلف 222نقلیه و یا اسکورت

راننده

عدم رعایت سرعت مجاز درحین حرکت 8
تخلف 272وسیله نقلیه ترافیکی

راننده

بارگیری 9 صورت  در  بار  ماندگی  بیرون 
4410محموله های پشت سر هم

10
بلدوزر،  تیغه  کمباین،  دروکن  حمل 
آسفالت پخش کن فینیشر یا دکل سایدبوم 

به صورت غیر مجاز
4520

جدول 14ـ  سرعت مجاز وسایل باری در آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده ها

حداقل نوع محور
سرعت

حداکثر سرعت 
وانت بار

حداکثر سرعت انواع تریلر، 
کامیون و کامیونت

70120110آزادراه

بزرگراه دارای خطوط 
110100ـرفت و برگشت جدا

در روز 95 و در شب 85ـجاده اصلی

در روز 85 و در شب 75ـجاده فرعی
 



19

فصل 3

زبان فنی 
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اصطالحات فنی

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نهاد دولتی ناظر بر امور حمل و نقل جاده ای کشور توسط متصدیان حمل و نقل 
می باشد که سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتهای کالن حمل و نقل بار را بر 

عهده دارد.  
ادارات استانی: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای اداراتی در هریک 
از استان های کشور است که مسئولیت صدور مجوزها و نظارت بر حمل و نقل 
یک  داری  ادارات  این  می باشد.  ادارات  این  عهده  بر  استان ها  سطح  در  کاال 
معاونت حمل و نقل و یک اداره کاال هستند که حمل و نقل بار و امور تصدی گری 

حمل و نقل در استان ها تحت نظارت آنها می باشد.
شرکت های حمل و نقل بار جاده ای: شرکت حمل ونقل جاده ای بین شهری 
کاال عبارت است از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل 
و  استانی  )شهرستانی،  معینی  محدوده  در   کـاال  شهری  بین  جاده ای  نقل  و 
سراسری( تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا ادارات 

استانی آن پروانه فعالیت دریافت می نماید.  
یک  در  کاال  جابه جایی  و  حمل  وظیفه  به  کاال:  حمل و نقل  در  تصدی گری 
محدوده خاص و از یک مبدأ تا یک مقصد را تصدی گری حمل و نقل کاال گویند.   
پروانه فعالیت: مجوزی است که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
برای فعالیت شرکت های حمل و نقل صادر می گردد. این مجوز دارای یک زمان 

مشخص است.
نماینده متصدی حمل و نقل: شرکتی است که به عنوان نماینده شرکت متصدی 
حمل و نقل اصلی و بر اساس قرارداد نمایندگی، صرفاً مدیریت فعالیت های اجرایی 

شرکت اصلی را در محل تأسیس نمایندگی بر عهده دارد.    
شعبه متصدی حمل و نقل:  بخشی از شرکت حمل و نقل کاال است که به منظور 
شرکت  که  وظایفی  و  فعالیت  حدود  براساس  و  فعالیت ها  از  قسمتی  تصدی 

حمل و نقل اصلی تعیین کرده است و بارنامه صادر می نماید.
صادر  کاال  حمل و نقل  متصدی  که  است  مدارکی  و  اسناد  کاال:  حمل  اسناد 
تا مقصد و  از تحویل، جابه جایی  بار و کاال در کلیه زمان ها  می نماید و همراه 

تخلیه کاال باید همراه کاال باشد. 
مقررات حمل و نقل: شامل قوانین و مقرراتی است که توسط سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای به متصدیان حمل و نقل کاال ابالغ می گردد. متصدیان موظف 

به اجرای این قوانین می باشند.
حوزه فعالیت: محدوده جغرافیایی که یک شرکت حمل و نقل مجاز به فعالیت 

در آن می باشد.
وسیله نقلیه ملکی: وسیله نقلیه عمومی باری است که سند مالکیت این وسیله 
نقلیه باید به نام شرکت و یا مدیران آن باشد. این وسیله نقلیه دارای مشخصات 
فنی مجاز و ظرفیت ناخالص کافی )برحسب تن( برای حمل کاال می باشد که این 

مشخصات در کارت مشخصات فنی وسیله نقلیه آماده است. 
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وسیله نقلیه تحت پوشش: وسیله نقلیه عمومی باری است که براساس قرارداد 
یا شعبه های شرکت  و  به مدت حداقل یک سال تحت پوشش شرکت  همکاری 
می باشد و در جهت انجام عملیات حملونقل کاالی آن شرکت به کار گرفته می شود. 
مشخصات فنی مجاز و ظرفیت ناخالص کافی )برحسب تن( در کارت مشخصات فنی 

وسیله نقلیه مشخص شده است.
اشخاص  عده  یک  بار به وسیلۀ  حمل و نقل  هر شرکت  شرکت:  مدیره  هیئت 
صاحب سهم اداره می شود که قانون، عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این 
هیئت مدیره هریک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که 

در امور جاری شرکت اقدام می نمایند.
مدیرعامل شرکت: معموالً عالی رتبه ترین مسئول اجرایی یا رئیس عهده دارمدیریت
تام یک شرکت حمل و نقل می باشد که از طرف هیئت مدیره منصوب می گردد 

و گزارش فعالیت های شرکت را باید به هیئت مدیره ارائه کند. 
و  اداری  خدمات  هماهنگی  و  هدایت  برنامه ریزی،  اداری  امور  مدیر  اداری:  مدیر 
پشتیبانی شرکت حمل و نقل بار و کلیه مکاتبات اداری و ارسال و دریافت نامه ها را 
برعهده دارد. در یک شرکت کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور 
اداری باشد. ولی در شرکت بزرگ، مدیر امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان 

بخش امور اداری است.
واحد حقوقی شرکت: بخشی شامل افراد حقوقی می باشد که هدایت و کنترل و 
برنامه ریزی فعالیت های مربوط به امور حقوقی و مشکالت قراردادهای شرکت حمل و نقل 

را بر عهده دارد. 
تصادف منجر به قتل: تصادف جاده ای که به علت آن یک یا چند انسان کشته 

می شود. 
انسان  چند  یا  یک  آن  علت  به  که  جاده ای  تصادف  به جرح:  تصادف منجر 

مجروح می شود.
مدل بار: اصطالحی که به عنوان شرکت سازنده یا تولید کننده بار بر روی جعبه 

بار درج می گردد.
بر روی جعبه کاال است که  معموالً شماره ای 13 رقمی  بار:   شماره سریال 
به عنوان شماره شناسایی کاال شناخته می شود و اعداد مختلف آن نشان دهنده 
یک موضوع خاص و یک دسته بندی خاص می باشد. به عنوان مثال سه حرف اول 

سمت چپ آن نشان دهنده شرکت تولید کننده آن است. 
وصول محموله: دریافت و پذیرش کاال توسط متصدی حمل و نقل برای حمل 

آن می باشد.
بیمه نمودن بار: بیمه  نمودن  کاالیی معین از یک مبدأ معین تا یک مقصد 
معین و در کل مسیر اگر خسارتی به بار وارد شود توسط شرکت بیمه پرداخت 

خواهد شد. 
بارنامه بین المللی: سند بین المللی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال 
صادر می نماید و حاکی از حمل کاالی معینی از یک نقطه به نقطه دیگر با وسیله حمل 
مورد توافق )کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و یا ترکیبی از آنها( در مقابل کرایه حمل 

معینی می باشد. این بارنامه برای حمل و نقل بین کشورهای مختلف صادر می گردد. 
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پیش نویس نامه : متنی است که قبل از نامه رسمی اصلی تهیه می شود و پس 
از تأیید آن تبدیل به نامه اصلی به شیوه رسمی می شود. 

در  برگیرنده مشخص شده  اشخاصی هستند که عالوه  و  سازمان ها  رونوشت: 
عنوان نامه باید نامه به دست آنها برسد و در زیر نامه مشخص می شود.

فعالیت فورواردی: فعالیت فورواردی عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب 
حمل کاال به یکی از ُطرق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و 
قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این 

زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
انواع بارنامه رایج در حمل و نقل

  )Ocean/Marine Bill of Lading( بارنامه دریایی: حمل با کشتی 
)Airway Bill( هوایی: حمل با هواپیما )راه نامه )بارنامه 
 )Railway Bill( راه آهن: حمل با قطار )راه نامه )بارنامه 

)CMR/TRUCK Way Bill( حمل با کامیون :)راه نامه )بارنامه 
  )Through Bill of Lading( بارنامه سراسری: حمل با کامیون، قطار وکشتی 

)Combined Transport Bill of Lading( بارنامه حمل مرکب فیاتا 
 :)Transshipment Bill of Lading( )ترانسشیپ )بارنامه ترانسشیپ
این نوع بارنامه صرفاً برای حمل کاال از طریق دریا بوده و کاال از یک کشتی به 
نقطه  مقصد محموله و همچنین  کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدأ و 

انتقال کاال از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.
فعالیت کریری: فعالیت کریری بین المللی عبارت است از تصدی بالفصل جابه جایی 

کاال از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

اصطالحات بین المللی حمل و نقل
1 از محل کار..... )از محل کارخانه، از محل کشتی، از محل انبار و غیره(
Ex Works… (Ex Factory, Ex Mill, Ex Frame, Ex Warehouse(

از محل کار بدین معنی است که تنها مسئولیت فروشنده در این است که کاال را 
در محل شخصی خود )یعنی محل کار و یا محوطه کارخانه( در اختیار مشتری 
قرار دهد. خاصه اینکه فروشنده مسئول نیست تا کاال را بر روی وسیله نقلیه ای 
شده  گذاشته  دیگری  قرار  اینکه  مگر  کند  بارگیری  می نماید  تهیه  خریدار  که 
باشد. خریدار کلیه هزینه های خطرات ناشی از آوردن کاال به مقصد مورد نظر را 
متحمل می گردد. از این جهت این شرط مبین کمترین وظیفه برای فروشنده 

می باشد.
2  فور فوت )تحویل روی واگن محل ارسال تعیین شده(

FOR FOT )Free on Rail/ Free on truck(
فور فوت به معنی تحویل روی واگن است. این مقررات دارای معانی مشترکی 
باید  از آنجایی که لغت )تراک( به واگن اطالق می شود، این مفاهیم  می باشد، 

فقط در حالتی استفاده شوند که کاال به وسیله راه آهن حمل شود.
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3 فاس )تحویل کنار کشتی(
 FAS (Free Alongside Ship(…(Named Port of Shipment(
با  فروشنده  تعهد  مقررات  این  تحت  است  کشتی  کنار  تحویل  معنی  به  فاس 
گذاردن کاال کنار کشتی روی اسکله یا بارج به پایان می رسد. بدین مفهوم که 
خریدار تمام هزینه ها و مسئولیت های خسارت یا فقدان را از زمان گذاردن کاال 
کنار کشتی باید متحمل گردد. باید توجه داشت که برخالف مقرارت فوب این 

مقررات خریدار را موظف می سازد تا تشریفات صادراتی کاال را انجام دهد.
4 فوب)تحویل روی عرشه کشتی(

 FOB(Free on Board(…(Named Port of Shipment(
فروشنده  وسیله  به  کاال  می باشد.  عرشه کشتی«  روی  »تحویل  معنی  به  فوب 
در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده روی  عرشه کشتی گذارده می شود. 
خطرات خسارت، فقدان کاال، هنگامی که از لبه کشتی می گذرد از فروشنده به 

خریدار انتقال می یابد.
5 سی اند اف )ارزش و کرایه(... )بندر مقصد تعیین شده(

 C&F (Cost & Freight) … (Named Port of Destination)
بایستی  فروشنده  کرایه« می باشد.  اضافه  به  کاال  »ارزش  به معنی  اف  اند  سی 
کرایه و هزینه های الزم جهت حمل به مقصد تعیین شده را بپردازد ولی خطر 
لبه  از  کاال  گذر  موقع  از  هزینه  افزایش  هرگونه  همچنین  و  فقدان  یا  خسارت 

کشتی در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.
6 سیف )ارزش، بیمه و کرایه(...)بندر مقصد تعیین شده(

CIF (Cost, Insureance & Freight) … (Named Port of Destination)
سیف به معنی » ارزش بیمه و کرایه« می باشد. این مقررات مانند )سی اند اف( 
را در مقابل  بیمه دریایی کاال  اینکه فروشنده موظف است  بر  می باشد. مضاف 
خسارت یا فقدان در مدت حمل فراهم آورد. فروشنده با بیمه گر قرارداد منعقد 
می نماید و حق بیمه را می پردازد. خریدار بایستی توجه داشته باشد که بر اساس 
این مقررات برخالف مقررات )کرایه و بیمه پرداخت شده( تا از فروشنده خواسته 

می شود که حداقل پوشش بیمه ای را که) FPA  نامیده می شود( اخذ نماید.
Ex Ship 7 تحویل از کشتی

»تحویل از کشتی« به معنی آن است که فروشنده باید کاال را روی عرشه کشتی در 
مقصدی که در قرارداد فروش ذکر شده در دسترس خریدار قرار دهد. فروشنده باید 

کلیه هزینه و خطرات مربوط به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
8 از اسکله )عوارض پرداخت شده....بندر مقصد تعیین شده(

Ex QUAY (Duty Paid … Named Port(
» از اسکله « به این معنی است که فروشنده کاال را روی اسکله در مقصدی که 
در قرارداد فروش ذکر شده است در دسترس خریدار قرار می دهد. فروشنده باید 

کلیه هزینه ها و خطرات مربوط به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
9 تحویل شده در مرز... )محل تعیین شده برای تحویل در مرز(

Delivered at Frontier … (Named Place of Delivery at Frontier(
»تحویل شده در مرز« به معنای آن است که تعهدات فروشنده زمانی به انجام 
می رسد که کاالها به مرز رسیده باشد. البته پیش از »مرز گمرکی« کشوری که 
در قرارداد فروش تعیین شده است. این اصطالح اصوالً در موردی باید به کار رود 
که کاالها با راه آهن یا راه شوسه حمل می شود، ولی می توان آن را بدون توجه 

به نوع طریقه حمل نیز به کار برد.
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10 فوب فرودگاه... )فرودگاه تعیین شده برای ارسال(
FOB Airport … (Named Airport of Departure(

مقرراتی که ذیًال برای تحویل کاالها طبق شرایط فوب از طریق حمل با هواپیما 
بازرگانی  در  معموالً  که  را  کاربردهایی  تا  است  تدوین شده  به دقت  ذکر شده 
با  به درستی  که» فوب «  شد  خواهد  داده  توجه  سازد.  منعکس  می شود  رعایت 
معنای » تحویل روی وسیله حمل« در ارتباط با حمل و نقل هوایی نباید به مفهوم 
ظاهر آن گرفته شود بلکه به این عنوان باید تلقی شود که واژه بعدی نقطه ای را، 

مشخص می سازد که مسئولیت فروشنده در آن باید پایان یابد.
11 حمل کننده آزاد... )نقطه معین شده(

Free Carrier … (Named Point( 
این اصطالح را برای آن اختیار کرده اند تا ضرورت های حمل و نقل مدرن را به ویژه 
یا »رول آن ـ رول آف« توسط  از قبیل کانتینر  الگویی«  مانند حمل و نقل »ضد 
تریلرها و فری ها جوابگو باشد. این ترتیب مبتنی بر همان اصول عمده ای است 
که در  مورد فوب وجود دارد ـ به استثنای آنکه فروشنده هر زمان که کاالها 
پایان  به  تعهداتش  دهد  قرار  شده  تعیین  نقطه  در  حمل و نقل  عامل  ید  در  را 
می رسد. اگر هیچ نقطه مشخصی را نتوان در زمان عقد قرارداد فروش متذکر شد 
دو طرف باید به محل یا فاصله ای که در آنجا عامل حمل باید کاالها را تحویل 
بگیرد اشاره کنند. خطر آسیب یا از میان رفتن کاالها از آن زمان از فروشنده 
به خریدار منتقل می شود، نه از زمانی که روی کشتی قرار گیرد.»حمل کننده« 
به معنای هر شخصی است که توسط او یا به نام او پیمان حمل کاالها از طریق 
جاده، خط آهن، هواپیما، راه دریا یا هر مجموعه مختلطی از این طریق منعقد 
شده باشد. هر زمان که فروشنده باید بارنامه یا راه نامه یا رسید حمل کننده را 
ارائه دهد بی درنگ با ارائه چنان سندی به شخص حمل کننده، او وظیفه خود 

را انجام می دهد.
12  کرایه به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(

Freight Carriage Paid to … (Named Point of Destination(
که  است  آن  معنای  به  شده...«  پرداخت  حامل  به  »کرایه  اف  اند  سی  مانند 
فروشنده کرایه را بابت حمل کاالها به مقصد تعیین شده می پردازد. به هر حال 
خطرات فقدان یا آسیب دیدن کاالها و نیز هر هزینه اضافی دیگر از لحظه ای 
کاالها به ید نخستین حامل تحویل شد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ـ 

نه از زمانی که روی کشتی قرار گرفت.
13  کرایه و بیمه حمل و نقل به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(
Freight Carriage & Insurance Paid to … (Named Point of Destination(

این اصطالح مانند اصطالح »کرایه به حامل پرداخت شده... « است اما به اضافه 
آنکه فروشنده باید بیمه حمل و نقل را در قبال خطر فقدان یا آسیب کاالها طی 
جریان حمل آن تأمین کند، فروشنده با بیمه گر پیمان بیمه را منعقد می کند و 

حق بیمه را می پردازد.
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 BAF (Bunkering Adjustment Factor( 14 ضریب تعدیل نرخ سوخت
سورشارژ1 برای تعدیل نرخ سوخت است )چون نرخ سوخت متغیر است( لذا در 
زمان های مختلف بر حسب تغییر، ضریب محاسبه شده متغیری بر کرایه اضافه 

می گردد.
)BULK( 15  فله

فله کاالیی است که بدون هیچ گونه بسته بندی در کشتی وارد می گردد مانند 
غالت سنگ آهن، سیمان، شکر، امالح معدنی، فسفات، ذغال و غیره.

CAF (Currency Adjustment Factor( 16 ضریب تعدیل نرخ ارز
سورشارژ برای تعدیل نرخ ارز، چون نرخ برابری دالر به سایر ارزها به طور روزانه 
در تغییر است لذا در زمان های مختلف برحسب تغییرات روزانه، ضریب محاسبه 

شده متغیری بر کرایه اضافه می گردد.
)Charter Party( 17  قرارداد اجاره ای

قرارداد اجاره ای، چون بعضی از کشتی ها به صورت دربست اجاره می شوند لذا 
برحسب شرایط اجاره قراردادهایی موجود است که چارتر پارتی نامیده می شود 
و کلیه تعهدات اجاره کننده و اجاره دهنده با ذکر مشخصات کشتی در آن مندرج 

است.

انگلیسیفارسیردیف

Accessibilityقابلیت دسترسی1

Administrative departmentواحد اداری2

Administrative valueارزش اداری3

Aggregate working load limitبار مجاز افزوده4

 Agricultural productsمحصوالت کشاورزی5

Airportفرودگاه6

Airway billبارنامه هوایی7

Alarm equipmentتجهیزات هشداردهنده8

Allowed speedسرعت مجاز9

Analytical reportsگزارش های تحلیلی10

Anchor pointمحل اتصال 11

Animal husbandry productsمحصوالت دامپروری12

Archive equipmentتجهیزات بایگانی13

1ـ سورشارژ به معنی شارژ مازاد است.
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Archives/filingبایگانی14

Archivistبایگان15

Article of cargoمحموله 16

Attachmentپیوست نامه17

Authorizationمجوز18

Auto Technical Examination Cardبرگه معاینه فنی خودرو19

Axial overloadاضافه بار محوری20

Axial weighbridgeباسکول محورکش21

axle loadبار محوری22

Backupنسخه پشتیبان23

B/LـBill of ladingبارنامه24

Bill of loadingاسناد حمل کاال25

Bill Way TRUCK بارنامه حمل با کامیون26

Binderزونکن )پروندان(27

Board of directorsهیئت مدیریه28

Bogieبوژی29

Borderterminalپایانه مرزی30

Bulkheadتیغه محافظ میانی 31

Bundleباندل  32

Bunkبونک 33

Bunk unitبونک یونیت 34

Bunkerبونکر35

انگلیسیفارسیردیف
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Cab shieldحفاظ کابین  36

car cardکارت مشخصات خودرو37

Car insuranceبیمه نامه خودرو38
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فصل 4

قوانین و دستورالعمل ها 
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مواد مهم آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت 
و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده ای

رعایت  بر  عالوه  موظف اند  جاده ای  حمل و نقل  مؤسسات  و  شرکت ها  1ـ  ماده 
ترابری  عالی هماهنگی  بهره برداری مصوب شورای  و  تأسیس  شرایط و ضوابط 

کشور، پس از دریافت پروانه فعالیت موارد ذیل را رعایت کنند:
الف( کلیه شرایط و ضوابط مربوط به تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز و در صورت 

استقرار در پایانه تمدید به موقع قرارداد بهره برداری
ب( اقدام الزم جهت تمدید پروانه فعالیت بر اساس ضوابط تأسیس و بهره برداری
ج( رعایت محدوده جغرافیایی محل فعالیت بر اساس ضوابط تأسیس و بهره برداری
ماده 2ـ شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل جاده ای بایستی دارای پروانه فعالیت 
مجاز و معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور باشند، در غیر اینصورت 
آنها جلوگیری خواهد  فعالیت  ادامه  از  مذکور  اعالم سازمان  با  انتظامی  نیروی 

نمود.
ماده 3ـ شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای باید رانندگان وسایل نقلیه 
مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر کنند و از تحویل مسافر و بار و صدور بارنامه 
و صورت وضعیت مسافری جهت وسایل نقلیه ای که رانندگان آن فاقد مدارک 

مزبور باشند، خودداری نمایند:
الف( گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث

ب( کارت شناسایی عکس دار راننده که از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور تهیه و تنظیم می شود.

از مؤسسات و شرکت های حمل و نقل  نقلیه به یکی  ج( کارت وابستگی وسیله 
بار ومسافر

د( گواهینامه رانندگی متناسب
ـ ( کارت صحت و سالمت جسمی و روحی از مراجع ذیربط ه

ماده 4ـ شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای باید از دادن مسافر و تحویل 
بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافری جهت وسیله نقلیه ای که به وسایل 

ایمنی زیر مجهز نباشد، خودداری نمایند:
الف( جعبه کمک های اولیه درمانی

ب( عالئم ایمنی مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ
ج( کارت معاینه فنی

د( کپسول آتش نشانی
هـ( دستگاه سنجش سرعت و زمان )تاخوگراف( بدون نقص فنی

و( زنجیر چرخ در موارد لزوم
ز( الستیک های آج دار قابل قبول

تبصره ـ به کارگیری وسایل نقلیه که کارت آنها با وضعیت فعلی وسیله نقلیه 
مغایرت دارد ممنوع است.

وسایل  جهت  فقط  باید  جاده ای  حمل و نقل  مؤسسات  و  شرکت ها  5ـ  ماده 
نقلیه ای، بارنامه یا صورت وضعیت مسافری صادر نمایند که از هر حیث سالم 
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باشند و هیچ گونه نقص فنی در سیستم ترمزها، سیستم فرمان، سیستم اتصال 
و  گرمایشی  وسایل  و  برف پاک کن  بوق،  روشنایی،  سیستم  تریلی ها،  مورد  در 

سرمایشی مناسب نداشته باشند.
تبصره1ـ شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل موضوع این آیین نامه باید فردی را 
را  نقلیه  از حرکت، وسیله  قبل  تا  نمایند  تعیین  فنی  یا مسئول  به عنوان مدیر 

معاینه و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی نماید.
تبصره 2ـ به کار گرفتن الستیک های بزرگ تر از حد استاندارد کارخانه سازنده 
در اتوبوس های مسافری که باعث افزایش سرعت وسیله نقلیه و عدم ثبت آن در 

دستگاه سرعت سنج می شود، ممنوع است.
ماده 6  ـ هرگاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کاال یا مسافر در طول مسیر 
مبدأ، مقصد، منجر به قتل یا جرح شود که ناشی از تقصیر راننده وسیله نقلیه یا 
به کار گرفتن راننده فاقد صالحیت یا عدم مهار مناسب محموله و یا وجود نقص 
کننده  مؤسسه حمل و نقل صادر  یا  باشد، شرکت  نقلیه  وسیله  در  فنی مستمر 

بارنامه یا صورت وضعیت، مسئول و مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده 10ـ اخذ هرگونه وجهی توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل غیر از حق 
کمیسیون )کارمزد( و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری 

و بارنامه از رانندگان و مسافران و صاحبان کاال ممنوع است.
ماده 11ـ شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کاال مکلف اند شرایط عمومی حمل 
کاال و ضوابط حمل مواد خطرناک مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و 
مقررات وزارت راه و ترابری در مورد حمل بار در راه های کشور و نحوه جابه جایی 
کاالهای خارج از ابعاد استاندارد حمل و نقل )محموالت ویژه یا ترافیکی( را دقیقاً 

رعایت نمایند و در صورت تخلف مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
در  جاده ای  حمل و نقل  مؤسسات  و  شرکت ها  تخلفات  به  رسیدگی  12ـ  ماده 
خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آیین نامه بر عهده کمیسیونی مرکب از 3 

نفر از افراد ذی صالح به انتخاب رئیس سازمان است.
کمیسیون  توسط  مقررات،  رعایت  عدم  و  تخلف  وقوع  صورت  در  13ـ  ماده 
موضوع ماده )12( براساس اسناد و مدارک مربوط و در صورت لزوم با دعوت از 
مدیر شرکت یا مؤسسه حمل و نقل ذیربط و با توجه به اهمیت تخلف به ویژه تأثیر 
آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و مالحظه عمد یا قصور و تکرار دفعات 
تناسب1  به  نوع تخلف  اساس  بر  یا مؤسسه حمل و نقل متخلف،  تخلف، شرکت 

پروانه فعالیت آن از یک ماه تا یک سال لغو می گردد.
تبصره 1ـ در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه متخلف به 

صورت دائم لغو خواهد شد.
تبصره 2ـ پس از لغو پروانه فعالیت، نیروی انتظامی موظف است با اعالم سازمان 
مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل متخلف در مدت لغو پروانه 

فعالیت و یا به صورت دائم )درصورت لغو دائم( اقدام نماید.
رعایت  تهیه گزارش الزم در مورد عدم  و  تخلفات  به منظور کشف  ماده 14ـ 
مقررات این آیین نامه توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل، سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور می تواند تحقیقات الزم را به عمل آورد و شرکت ها و 

مؤسسات حمل و نقل مکلف به همکاری با سازمان مزبور می باشند.
1- اصالحی به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 12708/ ت 23072ه مورخه 1379/4/2

برگ درخواست پروانه عبور
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و  بار  حمل  )آئین نامه  ماده12  کمیسیون  رسیدگی  نحوه  دستورالعمل 
مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای(

فصل اولـ  تعاریف وكلیات

و  اصول  مجموعه  دستورالعمل  این  موضوع  رسیدگی  نحوه  ضوابط  1ـ  ماده 
مقرراتی است که برای کشف تخلف و نحوه رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن 

توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وضع شده است.
در  شده  احصا  تخلفات  کلیه  به  دستورالعمل  این  موضوع  تخلفات  2ـ  ماده 
مؤسسات  تعطیلی  و  فعالیت  پروانه  لغو  مدت  و  مسافر  و  بار  حمل  آیین نامه 

حمل و نقل جاده ای مصوب 78/08/05 اطالق می گردد.
پروانه  لغو  مورد  متخلف حسب  مؤسسات  و  مجازات شرکت ها  ماده 3ـ حکم 

فعالیت به طور موقت و دائم می باشد.
ماده 4ـ تکرار تخلف عبارت است از اینکه شرکت یا مؤسسه حمل و نقل پس 
مرتکب تخلف  اجرای آن مجدداً  و  رای توسط کمیسیون  از رسیدگی و صدور 

می گردد.
ماده 5ـ شاکی و ذی نفع در این دستورالعمل عبارت اند از سازمان حمل و نقل 
و  اجرای ضوابط  متولی  به عنوان  استانی(  و  مرکزی  از  )اعم  پایانه های کشور  و 
دریافت  رانندگان درخصوص  و  و مسافرین  کاال  و صاحبان  مقررات حمل و نقل 

کمیسیون )کارمزد( اضافی.
این  در  اختصار  به طور  که  مسافر  و  بار  حمل  آیین نامه  از  منظور  6  ـ  ماده 
دستورالعمل قید شده است آیین نامه حمل بارمسافر و مدت لغو پروانه وتعطیلی 
نحوه  قانون  اصالح  قانون   14 ماده  موضوع  جاده ای  و  حمل و نقل  مؤسسات 

رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی می باشد.
و  حقوقی  دفتر  در  که  واحدی  از  است  عبارت  کمیسیون  دبیرخانه  7ـ  ماده 
تدوین مقررات به منظور تعیین وقت رسیدگی و دریافت لوایح دفاعیه شرکت ها 
و مؤسسات متخلفی که پرونده آنان در کمیسیون مطرح می باشد و همچنین 
ابالغ رأی کمیسیون به سازمان استان ها و متخلفین جهت اجرای آن تشکیل 
می شود و فردی از طرف ریاست کمیسیون به عنوان دبیر آن انتخاب می گردد که 

در جلسات کمیسیون بدون حق رأی شرکت می نماید.
ماده 8  ـ کمیسیون موضوع ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر متشکل از مدیر کل 
دفتر حقوقی و تدوین مقررات به عنوان رئیس کمیسیون و مدیر کل دفاتر حمل و نقل 
کاال یا مسافر یا ترانزیت و امور بین الملل یا ایمنی و ترافیک )حسب مورد( و نماینده 

انجمن یا اتحادیه صنفی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کاال یا مسافر مربوطه.
تبصره ـ در صورت تفویض اختیار استانی و تشکیل کمیسیون در سازمان استان ها 
اعضای تشکیل دهنده کمیسیون حسب نظر ریاست سازمان تعیین و اعالم خواهند شد.
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فصل دوم ـ كشف تخلف و تشكیل پرونده مقدماتی

ماده 9ـ کلیه واحدهای اجرائی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تا زمانی 
و  شرکت ها  تخلف  مشاهده  با  مکلف اند  باشند  نگرفته  صورت  اختیار  تفویض 
با اسناد و مدارک مربوط به  بار و مسافر مراتب را همراه  مؤسسات حمل و نقل 
مسافر  دفترحمل و نقل  یا  کاال  )دفترحمل و نقل  مرکز  در  سازمان  ستادی  واحد 
ارسال  مقدماتی(  پرونده  تشکیل  جهت  مورد  بین الملل حسب  امور  ترانزیت  و 

نمایند.
موظف اند  الملل  بین  امور  ترانزیت  و  مسافر  و  کاال  دفاتر حمل و نقل  ماده10ـ 
ضمن  مسافر  و  بار  حمل و نقل  مؤسسات  و  شرکت ها  تخلفات  وصول  از  پس 
بررسی تخلفات اعالم شده در صورت انطباق آن با یکی از تخلفات احصا شده در 
آیین نامه حمل بار و مسافر مراتب را به دبیرخانه کمیسیون در دفتر حقوقی و 
تدوین مقررات جهت تعیین وقت رسیدگی و طرح آن درکمیسیون ارسال نمایند.

مؤسسات  و  شرکت ها  پرونده  وصول  از  پس  کمیسیون  دبیرخانه  11ـ  ماده 
متخلف با هماهنگی قبلی با اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به تخلف تعیین 
مقرر  وقت  در  پرونده اش  که  مؤسسه ای  یا  شرکت  به  را  مراتب  و  نموده  وقت 

درکمیسیون مطرح خواهد شد ابالغ می نماید.
با  می باشد  درکمیسیون مطرح  پرونده اش  که  مؤسسه ای  یا  ماده 12ـ شرکت 
اعالم و ابالغ وقت رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون که فاصله آن کمتر از 10 
روز نخواهد بود می تواند در جلسه کمیسیون شرکت نموده و از تخلفات انتسابی 
به خود دفاع نماید. همچنین می تواند تا قبل از تشکیل جلسه کمیسیون الیحه 

دفاعیه تنظیم نموده و به دبیرخانه کمیسیون تحویل نماید.
ماده 13ـ شرکت در جلسات کمیسیون جهت دفاع و پاسخگویی در شرکت های 
یا مدیرعامل و در مؤسسات حمل و نقل  حمل و نقل توسط رئیس هیئت مدیره 

توسط صاحب امتیاز یا مدیرمسئول به عمل خواهد آمد.
تبصره 1ـ چنانچه مدیران شرکت یا  مؤسسه ای که پرونده اش در کمیسیون 
مطرح است نتواند به علت عذر قانونی یا پزشکی با ارائه مدارک مثبته در وقت 
مقرر در جلسه حاضر شوند کمیسیون می تواند در صورت ضرورت تشکیل جلسه 

را برای یک مرتبه تجدید نماید.
تبصره 2ـ استفاده از وکالی دادگستری توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل 
بالمانع  نامه  وکالت  ارائه  با  انتسابی  تخلف  از  دفاع  در جلسات کمیسیون جهت 

می باشد.
ماده 14ـ به اسناد و مدارکی که پس از رسیدگی در جلسه کمیسیون اتخاذ و تصمیم 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر آنکه ذی نفع اعاده رسیدگی را درخواست 

نماید و کمیسیون با توجه به مدارک ارائه شده رسیدگی مجدد را بپذیرد.
ماده 15ـ چنانچه کمیسیون تحقیقات مقدماتی انجام شده را کافی تشخیص 
ندهد می تواند ضمن اعاده پرونده به واحدهای اجرائی از آنان درخواست تحقیقات 
تکمیلی را بنماید که در این صورت پس از انجام تحقیقات تکمیلی که مدت آن 
حداکثر یک ماه خواهد بود مراتب در اولین جلسه کمیسیون مطرح و رسیدگی 

مجدد به عمل خواهد آمد.
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تبصرهـ  در مواردی که کمیسیون موضوع را حائز اهمیت تشخیص دهد می تواند 
با تشکیل گروه تحقیق تحقیقات الزم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم نماید.

توسط  رأی  صدور  و  رسیدگی  تا  مقدماتی  پرونده  تشکیل  زمان  از  ماده 16ـ 
کمیسیون از فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل ذی ربط ممانعت به عمل 

نخواهدآمد.

فصل سومـ  ترتیب رسیدگی درجلسات كمیسیون

ماده 17ـ جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم 
و صدور رأی درآن با اکثریت نسبی به عمل می آید.

تبصره ـ چنانچه جلسات کمیسیون به اکثریت الزم نرسد پرونده هایی که برای 
رسیدگی  و  مطرح  کمیسیون  بعدی  جلسه  در  شده اند  وقت  تعیین  جلسه  آن 
خواهد شد مگر آنکه جلسه بعدی از نظر تعداد پرونده تعیین وقت شده کامل 

باشد که در این صورت وقت فوق العاده تعیین خواهد شد.
حمل و نقل  مؤسسات  و  شرکت ها  حمل و نقل  تخلفات  به  رسیدگی  18ـ  ماده 
آنان  عمومی  جرائم  ارتکاب  به  متخلفین  کیفری  تعقیب  از  مانع  کمیسیون  در 
دادگاه های عمومی  در  آنان  )غیرحمل و نقل(  به جرائم عمومی  لیکن  نمی باشد 

کشور رسیدگی خواهد شد.
ماده 19ـ کلیه آرای صادره توسط کمیسیون بایستی مستدل و موجه بوده و 

مستند قانونی و دالیل آن در متن رأی صادره ذکرشود.

فصل چهارمـ  اعاده رسیدگی وبرائت

ماده 20ـ اعاده رسیدگی توسط کمیسیون صرفاً در محل زیر امکان پذیر خواهد بود:
1 یکی از اعضای کمیسیون به اشتباه کمیسیون پی برده و مراتب را کتباً از 

کمیسیون درخواست نماید.
2  مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ذی ربط با مالحظه اسناد و 
مدارک جدید که مؤثر در رای  صادره باشد درخواست اعاده رسیدگی را بنماید.
3  به درخواست کتبی شرکت یا مؤسسه ذی ربط و وارد دانستن دالیل ابزاری 

درکمیسیون
اولین  اعاده رسیدگی در  این ماده  بندهای  از  تبصره ـ درصورت تحقق هریک 

جلسه کمیسیون و یا در وقت فوق العاده به عمل خواهد آمد.
یا  متوجه شرکت  انتسابی  تخلف  دهد  تشخیص  کمیسیون  چنانچه  ماده 21ـ 
مؤسسه مذکور نبوده و یا اساساً عمل ارتکابی تخلف محسوب نمی گردد با صدور 

رأی برائت پرونده را مختومه اعالم می نماید.
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فصل پنجمـ  صدور رأی و اجرای آن

ماده 22ـ در انشای رأی توسط کمیسیون نکات ذیل بایستی در آن تصریح  و 
به واحدهای اجرائی و محکوم علیه ابالغ شود:

1  شماره پرونده و جلسه کمیسیون با ذکر تاریخ
2  مشخصات شرکت یا مؤسسه حمل و نقل با ذکر نام مدیران مسئول آنها

3  تخلفات ارتکابی توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل
4  دالیل و مستندات رأی صادره

5  شرح رأی صادره
ماده 23ـ آرای صادره توسط کمیسیون قطعی می باشد و حداکثر طرف ده روز 
و پس از صدور بایستی توسط دبیرخانه به واحدهای اجرائی سازمان های استانی 

و محکوم علیه ابالغ شود.
از  ابالغ آرای صادره  از  تبصره 1ـ سازمان های استانی مکلف اند بالفاصله پس 

طریق نیروی انتظامی رأی صادره را به مورد اجرای بگذارند.
تبصره 2ـ چنانچه به هرعلت امکان اجرای آرای صادره توسط نیروی انتظامی یا 
سازمان وجود نداشته باشد مراتب توسط سازمان استانی کتباً به اطالع کمیسیون 
خواهد رسید تا کمیسیون ضمن بررسی نسبت به رفع موانع اجرای حکم اقدام 

نماید.
پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده 

از صورت وضعیت مسافری و بارنامه )مصوب 1368/2/31(
ماده 1ـ شرکت ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر 
نوع  برحسب  موظف اند  می نمایند،  فعالیت  بین المللی  و  داخلی  از  اعم  کاال  یا 
بارنامه های داخلی و  و  از صورت وضعیت مسافری  برای هر جابه جایی  فعالیت 
از  استفاده  به  به جای آن مجاز  و  نمایند  استفاده  قانون  این  بین المللی موضوع 

اوراق انحصاری، اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.
ماده 2ـ بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق 
امور  وزارت  طریق  از  و  تهیه  ترابری  و  راه  وزارت  توسط  آن  طرح  که  مالکیت 
به  1000ریال  میزان  به  تمبر  حق  وصول  از  پس  و  چاپ  دارایی  و  اقتصادی 
موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل 
جاده ای داخلی کاال جهت جابه جایی محموالت بین شهرهای کشور قرار خواهد 

گرفت.
تبصره ـ صدور بارنامه جهت حمل محموالت به صورت خرده بار تابع ضوابطی 
خواهد بود که از سوی وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و 
اعالم خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار1000ریال  تعیین می گردد.

ماده 5 ـ چنانچه شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای مسافر و کاال در خصوص 
بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند  نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و 

متخلف محسوب می شوند.
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بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد )2(، )3( و )4( این قانون استفاده 
ننمایند یا به جای آنها  از اوراق عادی استفاده نمایند.

قرار  استفاده  مورد  و  تهیه  بارنامه  یا  مسافری  وضعیت  غیر مجاز صورت  به طور 
دهند.

مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات 
آن را تکمیل ننمایند. 

نسخه های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض 
و متفاوت تکمیل کنند.

اوراق مزبور در موارد یادشده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار )برگ فعالیت( معتبر صادر 

نمایند.
بلیت  و  و صورت وضعیت  بارنامه  از  استفاده  و  تنظیم  نحوه  به  مربوط  مقررات 

مسافری را رعایت ننمایند.
سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور )در استان ها( در صورت احراز تخلف برای 
بار اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و برای بار دوم 
و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت 
پروانه  چهارم  بار  برای  و  نموده  قطع  را  حمل ونقلی  خدمات  سایر  و  مسافری 

فعالیت آن را به طور دائم لغو می نماید.
تبصره1 ـ هرگاه شرکت یا مؤسسه ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از 
تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان می تواند به 
یا مؤسسه  یا شرکت  و  یا شعب  تخلفات شعبه  به  نسبت  فوق  در  مقرر  ترتیب 

اصلی اقدام نماید.
تبصره2ـ مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور 
تصدی  دیگری  حمل و نقل  مؤسسه  یا  شرکت  در  نمی تواند  می گردد،  لغو  دائم 

مدیریت را به عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
و  قطعی  ماه  یک  برای مدت  مذکور  قطع خدمات  به  راجع  تصمیم  تبصره3ـ 
غیر قابل اعتراض می باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل 
تواند ظرف حداکثر  می  معترض  مؤسسه حمل و نقل  یا  و شرکت  بوده  اعتراض 
بیست روز از تاریخ ابالغ تصمیم اتخاذ شده، اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب 
از نماینده وزارت راه وترابری، یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده 
صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان تشکیل 

می گردد ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور، قطعی و الزم االجرا است.
تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیلی دائم شعبه یا 
شعب در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه اعتراضات 
کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه وترابری، نماینده کانون عالی انجمن های 
راه  وزارت  محل  در  قضائیه  قوه  رئیس  معرفی  به  قاضی  یک  و  مربوطه  صنفی 

وترابری در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه های 
کشور و کمیسیون های مذکور نافی حقوق ذی نفع در طرح دعوی و اعتراض نزد 

مراجع ذی ربط قضایی نخواهد بود.
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اعتراض،  برای  مقرر  مهلت  در  شده  یاد  سازمان  اولیه  تصمیمات  4ـ  تبصره 
غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف مهلت 
در  موضوع  قطعی  تکلیف  تعیین  تا  اولیه  تصمیم  باشد،  گرفته  صورت  قانونی 
ارائه  عدم  صورت  در  شد.  نخواهد  اجرا   )3( تبصره  در  مندرج  کمیسیون های 
اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و الزم االجرا خواهد بود. درصورت اجرای تصمیم، 
وضعیت های  صورت  و  بارنامه ها  که  است  موظف  متخلف  مؤسسه  یا  شرکت 

مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
تبصره 5 ـ دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب 
وسیله  به  قطع خدمات  مدت  در  مذکور  افراد  به  وارده  قانونی  و خسارات  آنها 
این  در  خواهد شد.  پرداخت  مسئول شرکت  مدیران  یا  مؤسسه  امتیاز  صاحب 
موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است ترتیب حمل کاال )پس از تأیید 
و  شرکت ها  وسیله  به  کرده  تعهد  قبًال  که  را  مسافرینی  حمل  و  کاال(  صاحب 
مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد در غیراین صورت مسئول خسارات وارده 

به اشخاص ثالث خواهد بود.
نیروی انتظامی موظف است با اعالم سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت 

حمل و نقل و شعبه یا شعب آنها در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.
ماده 6 ـ چنانچه رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده 
یا  و  بنمایند  بار  یا حمل  به جابه جایی مسافر  اقدام  قانون  این  مواد ذی ربط  در 
محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری 
که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و مأموران راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی موظف اند متخلفان را بر اساس قانون نحوه رسیدگی به 
تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگ اخطاریه به مبلغ دویست هزار 
)200000( ریال جریمه نموده و در دفترچه کار )برگ فعالیت( آنان ثبت و مراتب 

را به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه اعالم نمایند.
تبصره ـ تردد در جاده ها بدون همراه داشتن دفترچه کار )برگ فعالیت( ممنوع 
به تشخیص  برای دفترچه کار )برگ فعالیت( به مدت حداکثر شش ماه  است 
سازمان یادشده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید 
و تجدید دفترچه کار )برگ فعالیت( توسط وزیر راه و ترابری تعیین می شود و 
لغو  انتظامی  نیروی  از سوی  کنترل سرعت صادره  و  کار  دفترچه  آن  با صدور 

می گردد.
تزویر  و  را جعل  مسافری  وضعیت  یا صورت  و  بارنامه  اوراق  ماده 7ـ هرکس 
به تشخیص دادگاه صالح  استفاده کند،  بودن آن  به مجعول  با علم  یا  و  نماید 
قانون   )535( و   )533(  ،)532( مواد  در  مقرر  مجازات های  به  مورد  برحسب 

مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375/3/2 محکوم می شود.
از  استفاده  یا  و  تهیه  به  مبادرت  که  مجاز  غیر  هر شخص  ماده 9 اصالحی ـ 
تا شش ماه و  از یک ماه  نماید به حبس  بارنامه  یا  صورت وضعیت مسافری و 
جزای نقدی از یک میلیون )1000000( ریال تا ده میلیون )10000000( 

ریال محکوم خواهد شد.
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آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از بارنامه 

داخلی  بارنامه  اوراق  از  استفاده  و  زیر مشمول صدور  موارد مشروحه  ماده 1ـ 
موضوع  قانون »الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت 

وضعیت مسافری  و بارنامه مصوب 1368 نمی باشد.
1 حمل محصوالت کشاورزی از مزارع  به کارخانجات  مربوط واقع در اطراف 
مزرعه مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محموالت مؤسسه حمل و نقل 

مجاز وجود نداشته باشد.
2 حمل و نقل کاال از مبدأ یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، 

شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
3 حمل و نقل کاال از روستا به محدوده نزدیک ترین شهر )و بالعکس( با حداکثر 

فاصله بیست )20( کیلومتر.
از  )15(کیلومترخارج  پانزده  حداکثر  شعاع  تا  شهرها  از  کاال  حمل و نقل   4

محدوده آنها.
5 حمل و نقل کاال با  وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا 

کمتر باشد.
تبصره 1ـ برای وسایل نقلیه باربری با ظرفیت باالتر از دو تن، صدور و استفاده 

از بارنامه الزامی است.
تبصره 2ـ عدم استفاده و صدور ا وراق بارنامه جهت موارد فوق، مانع از اقدام 
کاشف حقوق  که  دیگری  اسناد  و  اوراق  از  استفاده  و  زمینه صدور  در  ذی نفع 

مالکیت و موارد نظیر آن باشد، نخواهد بود.
فهرست موارد احتمالی تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای 

کاال درخصوص استفاده از بارنامه
1 عدم استفاده از بارنامه در عملیات حمل و نقل. 

2  استفاده از اوراق عادی یا غیررسمی به عنوان بارنامه.
3  تهیه بارنامه از طریق غیرمجاز و استفاده از آن.

4  واگذاری یا فروش بارنامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر.
5  عدم تکمیل مندرجات بارنامه.

6 جعل و تزویر در تحریر مندرجات بارنامه.
7 مخدوش نمودن و جعل در بارنامه.

8 مغایرت مندرجات بارنامه با مشخصات محموله.
9  استفاده غیرمجاز از نسخ بارنامه)مغایرت مندرجات نسخ مختلف یک بارنامه(.

10  صدور بارنامه در نقاط خارج از حوزه مجاز فعالیت.
11  صدور بارنامه به صورت رفت و برگشت.

12  صدور بارنامه و تحویل بار به رانندگان فاقد صالحیت و مدارک الزم.
13 صدور بارنامه و تحویل بار به وسایط نقلیه فاقد مدارک الزم و وسایل ایمنی 

مورد نیاز./ک 6/1
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حقوق و وظایف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کاالیی را  از نقطه ای به  نقطه دیگر بر 
عهده دارد دارای حقوق  و وظایفی است که در ماده 384 قانون تجارت و مواد 

بعدی آن مشخص گردیده و مهم ترین آنها به  شرح زیر می باشد؛
1  متصدی حمل و نقل باید وصول کاال را به مرسل الیه اطالع دهد.

2  باید کلیه مخارج و وجوهی که متصدی حمل و نقل قانوناً مستحق مطالبه آن 
می باشد به او پرداخت نماید.

متصدی  نماید  خودداری  مزبور  وجوه  پرداخت  از  مرسل الیه  در صورتی  که   3
تا  بنابراین  کند  خودداری  او  به  مال التجاره  تسلیم  از  می تواند  هم  حمل و نقل 
مرسل الیه مخارج متصدی حمل و نقل را نپردازد حق تحویل گرفتن کاال را ندارد 
مگر اینکه مبلغ مورد بحث را در صندوق دادگستری به  طور امانت تسلیم نماید.

4 در صورتی که مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا اینکه به او دسترسی 
نباشد و یا اینکه مخارج و وجوه مربوط به حمل و نقل کاال به متصدی آن تحویل و 
تأدیه  نگردد متصّدی حمل و نقل باید فوراً چگونگی را به ارسال کننده کاال اطالع 
دهد و به طور موّقت مال التجاره را نزد خود نگهداری و یا به شخص ثالثی به طور 
امانت بسپارد و در این صورت مخارج هرگونه نقص و عیبی که متوّجه کاال بشود 

به  عهده ارسال کننده آن خواهد بود.
5 در صورتی که ارسال کننده و یا گیرنده کاال در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره 
را مشّخص و معلوم ننماید متصدی حمل و نقل حق دارد چگونگی را به اطالع 
دادستان محل رسانیده و یا اجازه و یا نماینده وی مال التجاره را به فروش برساند.

6 در مواردی که کاال و اشیای ارسال شده در معرض از بین رفتن فوری باشد 
باید جریان  نباشد  انجام شده  یا  قیمت آن جواب گوی مخارج و هزینه های  و 
فروش کاال توسط متصدی حمل و نقل به ارسال کننده و گیرنده آن اّطالع داده 
شود و با تجویز دادستان محل و یا نماینده او و با نظارت وی در مورد فروش 

کاال اقدام گردد.
در  اختالفی  حمل و نقل  متصدی  و  کاال  گیرنده  و  ارسال کننده  بین  هرگاه   7
نحوه تحویل و یا مطالبه وجوه  و مخارج  و یا  هر موضوع مربوط به مال التجاره 
آنجا وجود  در  کاال  محلّی که  دادگاه صالحیت دار  یا  اختالف  رفع  حاصل شود 
مال  اینکه  بر  مبنی  طرفین  از  یک  هر  تقاضای  صورت  در  و  بود  خواهد  دارد 
دادگاه  برسد  فروش  به  اینکه  یا  و  شود  سپرده  امانت  به  طور  دیگری  فرد  نزد 
بر  مبنی  دادگاه  تصمیم  در صورتی که  و  نماید  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  می تواند 
فروش مال التجاره باشد چگونگی و وضعیت موجود مال باید صورت مجلس گردد 
و به امضای متصدی حمل و نقل و مرسل الیه و مأمورین ذی صالح برسد. لیکن در 
صورتی که مرسل الیه کلیه مخارج و هزینه های مورد مطالبه را به صندوق دادگاه 

سپرده باشد از فروش آن کاال می تواند جلوگیری کند.
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مسئولّیت متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل که عدل ها و بسته های ارسالی را تحویل می گیرد موظف 
به  و  برساند  به مقصد  را صحیح و سالم  آنها  است در مدتی که مقرر گردیده 
گیرنده آن تحویل نماید. چنانچه در تحویل و تسلیم و یا حمل و نقل آن تعلّل و 
مسامحه کند مسئول بوده و حسب مورد باید قیمت آن را بپردازد و یا خسارت 

وارده را تأدیه نماید.
1  هرگاه مال التجاره را تلف نموده باشد موظف به جبران خسارت است.

2  هرگاه به مال التجاره خسارتی وارد نموده باشد مسئول جبران آن است البته 
میزان خسارت از قیمت مال التجاره تجاوز نخواهد نمود مگر اینکه طرفین شرط 
نموده باشند که در صورت ایجاد خسارت مبلغ بیشتری از قیمت آن را بپردازد.

3  چنانچه متصدی حمل و نقل قرارداد حمل و نقل را امضای نموده ولی کاال را 
به فرد دیگری سپرده که تحویل دهد و خسارت، ناشی از عمل فرد اخیر باشد 
مسئولیت جبران خسارت به عهده متصدی حمل و نقل خواهد بود برای اینکه او 
طرف قرارداد حمل و نقل می باشد زیرا همیشه شرکت ها و بنگاه هایی که متصدی 
به  حمل  جهت  را  آن  بلکه  نبوده  کاال  حمل کننده  خود  می باشند  حمل و نقل 
دیگری می سپارند بدین جهت نمی توان مسئولیت آنها را نادیده گرفت چرا که 

طرف قرارداد می باشند.
 موارد منع متصدی از پرداخت قیمت در موارد زیر با وجود تلف شدن و یا عیب 
و نقل کاال متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت بهای آن نخواهد بود که به آنها 

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل کاال گفته می شود.
1 درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف شدن مال التجاره مربوط 
به خود جنس بوده است مثل فساد میوه با وجود مراقبت کامل در حمل و نقل آن.

2  درمواردی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره 
مربوط به تقصیر ارسال کننده و یا گیرنده آن و یا ناشی از دستورات آنها بوده 

است.
3 درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره 
و  مواظبت  و  است  بوده  و...  قبیل سیل  از  طبیعی  و  قهری  حوادث  به  مربوط 

مراقبت تأثیری نداشته است.
4 حمل و نقل کاال با پست از شمول مقررات این قانون خارج است.

قانون حمل و نقل و عبور كاالهای خارجی از قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران

 قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران
ماده 1ـ ترانزیت خارجی کاال عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کاالیی 
از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده 
و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کاال از قلمرو جمهوری اسالمی 
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ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و کاال از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی 
کشور خارج می گردد.

تبصره ـ آن میزان از کاالهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی 
که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کاال داده شود تابع 

مقررات و ضوابط کاالهای وارده به کشور خواهد بود.
 ماده 2ـ به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیالت الزم در توزیع 
از  انتظام، هر یک  این  از  منطقه ای کاالهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل 
پایانه ها باربری ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضای وزارت راه 
و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و  یا رعایت مقررات و 
اسالمی  و گمرک جمهوری  مربوطه، محوطه های گمرکی شناخته شود  ضوابط 

ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیالت در  مناطق فوق اقدام نماید.
ماده 3ـ ترانزیت خارجی کاالهایی که به کشور وارد می گردند در حدود قراردادهای 
موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به کسب  هیچ گونه مجوزی 

ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1ـ فهرست کاالهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت 

کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2ـ ترانزیت خارجی محموالت دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب 

مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
از  خارجی  ترانزیت  عنوان  تحت  که  کاال  حامل  کانتینرهای  و  کاالها  ماده 4ـ 
از  و  نمی گردند  محسوب  قطعی  صادرات  و  واردات  جزو  می کنند،  عبور  کشور 
پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت 
ترانزیتی  اینکه در  موافقت نامه  بود، مگر  هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند 
بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت نامه های گمرکی و حمل و نقل بین المللی، 
مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که  در این صورت کاالی ترانزیتی 

تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت نامه های مربوط تعیین شده است.
ماده 5  ـ کلیه کاالهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت های سهامی حمل و نقل 
بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر 
سپردن وجه الضمان در حکم کاالی مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های 
تضمینی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای 

وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.
ماده 6  ـ هرگاه کاالی ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات 
تلقی  یافته  خاتمه  ترانزیت  شود،  خارج  کشور  مرزهای  از  یا  و  تحویل  خروجی 

گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
 ماده 7ـ گمرکات و سازمان های ذی ربط مکلف اند انبار و محوطه های کافی و 
مناسب جهت تخلیه و نگهداری کاالهای خارجی با دریافت هزینه ها  طبق مقررات 
با  ترانزیتی  کاالهای  تکمیل  یا  و  بسته بندی  تغییرات  دهند.  تخصیص  مربوطه 

نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.
و  پرداخت سود  از  و  تلقی  محفظه  عنوان  به  کاال  کانتینرهای حامل  ماده 8   ـ 
عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار  ورود و خروج آنها اقدام 

می نماید.
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ارزیابی  به  نیاز  بدون  می گردند  وارد  اولیه  پلمب  با  که  کانتینرهایی  ماده 9ـ 
محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت  اسناد و 

اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
تبصره ـ در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود 
با تنظیم  صورت  مجلسی  ارزیابی محتویات و پلمب مجدد  دارد، فک پلمب و 
بالمانع  قبلی و جدید  پلمب های  و  کانتینر  بررسی و شماره های  نتیجه  حاوی 

است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
 ماده 10ـ در مواردی که تعهد حمل کاالی ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی 
است، گمرکات و سازمان های ذیربط موظف اند تسهیالت الزم جهت  تخلیه کاال 
در اماکن گمرکی و یا انتقال کاال از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را 

فراهم نمایند.
قبول  با  گمرک  حمل،  وسیله  از  کاال  تخلیه  از  قبل  حتی المقدور  11ـ   ماده 
اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن 
اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کاال 

از گمرکات و بنادر موکول می نماید.
ماده 12ـ وضع هرگونه عوارض به کاالهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی 

هماهنگی ترابری و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده 13ـ به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور  و در 
از  نقلیه خارجی جاده ای جهت ترانزیت کاال  از وسایل  نیاز به استفاده  صورت 
کشور، آیین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران 

خواهد رسید.
اعمال  و  جانبه  دو  قراردادهای  انعقاد  موجبات  ترابری  و  راه  وزارت  ماده 14ـ 
همکاری های منطقه ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

ترانزیت  ایجاد هماهنگی بین مقررات  به  ترابری نسبت  ماده 15ـ وزارت راه و 
کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقت نامه های 
بین المللی، ارتباط با سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی 

اقدام خواهد نمود.
ماده 16ـ تردد کامیون های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه 
دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسایل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت های 
حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می نماید.

نباتی و  ترانزیت کاالهای  یکنواختی ضوابط  و  به منظور هماهنگی  ماده 17ـ 
دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات 

الزمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
قرنطینه  و کشاورزی موظف اند پست های  وزارتین جهاد سازندگی  ماده 18ـ 
دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دایر نموده و کلیه امور 

مربوط به قرنطینه در آن پست ها انجام پذیرد.
ماده 19ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
مبادی  کلیه  در  تیر  کارنه  پوشش  تحت  کاالهای  ترانزیت  موجبات  می بایست 

ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
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ماده 20ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است حمایت های مالی 
فعال  ترانزیت  امر  در  که  ایرانی  بین المللی  حمل و نقل  شرکت ها  از  اعتباری  و 

می باشند به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

روش های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد نمود.
به  مربوط  خروجی  دفترچه  و  گذرنامه  است  مکلف  گذرنامه  اداره  21ـ  ماده 
رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابه جایی کاالهای ترانزیتی فعالیت 
می نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد  و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه های 

کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.
مهلت  ظرف  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  22ـ  ماده 
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی،  مقرر 
پالک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون هایی که قصد فعالیت 
در خطوط بین المللی را دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور 

صادر نماید.
مکانی،  و  زمانی  موقعیت  به  توجه  با  پایانه ها  و  حمل و نقل  سازمان  ماده 23ـ 
مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و 

نیروی انتظامی موظف است کنترل های الزم را به عمل آورد.
ماده 24ـ هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون 

تأمین می گردد.
ماده 25ـ از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
ماده 26ـ شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه 
گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیالت در آیین نامه اجرایی این قانون 
که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و 
ترابری، اموراقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید 

تعیین می گردد.
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فصل 5

ضمائم
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برگ درخواست پروانه عبور
شماره:           
تاریخ:           

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان .......
با سالم و احترام 

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور پروانه عبور با مشخصات ذیل اقدام الزم معمول 
فرمایند.

شماره پالک :                                                               سریال پالک: ایران  
نام وسیله نقلیه:                                                           شماره کارت هوشمند ناوگان:

تعداد محور:                                                                  تعداد چرخ: 
وزن خالی وسیله نقلیه:                   تن

حداکثر بیرون ماندگی دکل )جرثقیل(:                 متر
مبدأ:                                                                            مقصد:

مسیرحرکت: 
نوع بار:                                                                   طول بار:        متر           طول کل:                      متر
طولی که از عقب وسیله نقلیه بیرون می ماند:          متر                               بزرگ ترین عرض:          متر
ارتفاع کل از سطح زمین:             متر                           وزن بار:             تن               وزن کل:                 

تن 
نام و نام خانوادگی راننده:                                                 شماره کارت هوشمند راننده:

کلیه مندرجات با کنترل و تأیید مدیر فنی انجام گرفته است.
نام و نام خانوادگی مدیر فنی

 محل امضای مدیر فنی                                                     مهر و امضای مدیر شرکت حمل و نقل
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فرم خام پروانۀ عبور بار ترافیكی

مشخصات وسیله نقلیه و محموله

نوع وسیله نقلیه:        تعداد محور:            تعداد چرخ:          وزن خالی وسیله نقلیه )تن(:

شماره و سریال پالک:          نوع محموله:               وزن محموله )تن(:        وزن کل )تن(:

بزرگ ترین عرض )متر(:       طول محموله )متر(:     طول کل )متر(:             ارتفاع کل )متر(:

    میزان بیرون ماندگی بار از مرکز آخرین محور وسیله نقلیه )متر(:

    میزان جلوآمدگی بار از مرکز اولین محور وسیله نقلیه )متر(:

مشخصات مسیر و شرایط عبور

          مبدأ:                                                             مقصد:
          مسیر:

          ساعات مجاز تردد )به حروف(:                      سرعت:                 کیلومتر در ساعت

  مشخصات اسکورت ها
شماره و سریال پالک:        اسکورت شمارۀ 1 نوع: 
شماره و سریال پالک:        اسکورت شمارۀ 2 نوع: 

توضیحات و آرایش بار محوری وسیله نقلیه

نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادرکننده:                  کد شرکت:                      تلفن:
        آدرس:

        مهر و امضای مدیر فنی                        مهر و امضای مدیر عامل شرکت
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                       اظهارنامه توزین وسیله نقلیه ترافیكی قبل از آغاز سفر

به استناد ماده 12 دستورالعمل جابه جایی محموالت ترافیکی در راه های کشور و مطابق ماده 
و  ایمنی  و مقررات  ترابری جاده ای داخلی  از مؤسسات  بهره برداری  و  تأسیس  آیین نامه   26
رفت و آمد وسایل ترابری در راه های کشور، اوزان محوری وسیله نقلیه ................................... با 
شماره پالک .............................. و محموله ....................................... که از مبدأ ...............................
........ به مقصد .............................. طبق بارنامه شماره ............................ مورخ .......................... در 

حال حرکت خواهد بود، به شرح زیر می باشد:
جدول شماره 1ـ مشخصات توزین

نام گروه 
محوری

وزن گروه 
محوری )تن(

ترکیب گروه های 
محوری

وزن ترکیب گروه های 
محوری )تن(

AA+B

BC+D

CD+E

DE+F

E
A+B+C+D+E+F

وزن کل F

جدول شماره 2ـ محل درج تأیید شرکت

تأییدیه مدیرعامل شرکتتأییدیه مدیر فنی شرکت

نام مدیر عامل شرکت:نام مسئول / مدیر فنی شرکت:

تاریخ تأیید:تاریخ تأیید:

امضای مدیرعامل و مهر شرکت:امضا و مهر مسئول / مدیر فنی شرکت:
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صورت جلسه عبور وسایل نقلیه فوق سنگین از كنارگذرها 

الف( مشخصات کلی وسیله نقلیه و پروانه عبور

  نوع وسیله نقلیه:    شمارۀ پالک:     محل شماره گذاری و سریال:            تعداد محور:   
  تعداد چرخ:نوع محموله:                  وزن محموله )تن(:                         وزن کل )تن(: 

  طول کل )متر(:       عرض )متر(:
  مبدأ:                                                       مقصد:

  شماره و تاریخ پروانه عبور:                      نام و کد شرکت حمل و نقل ترافیکی:

ب( وضعیت عبور از کنارگذر محدودیت های واقع در مسیر

ردیف

نام و امضاینوع و مشخصات محدودیت
نماینده اداره کل راه و 

شهرسازی استان

نام و امضای
نماینده راه آهن یا برق 
منطقه ای )بر حسب 

مورد(
تاریخموقعیتمحورنام
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گواهی كنترل وسایل و تجهیزات هشداردهنده در حمل محموالت             
ترافیكی یك و دو اسكورت

و  لوازم   …………… مورخ   …………… ساعت  در  می گردد،  گواهی  بدین وسیله 
تجهیزات ترافیکی مربوط به دستورالعمل شماره 64/2811/14 در حضور راننده لوازم و تریلر 
 …………. گواهینامه  شماره  به   …………… آقای  محور   ………… کمرشکن 
کنترل و ضمن توجیه راننده در مورد رعایت موارد ذکر شده در برگ ترافیک و دستورالعمل 
استفاده از وسایل و تجهیزات هشداردهنده یک نسخه از دستورالعمل نحوه استفاده از وسایل 

و تجهیزات هشداردهنده جهت اطالع و رعایت آن به راننده تحویل گردید.
الف( وسایل و تجهیزات همراه کامیون ترافیک معمولی

1 چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی از نوع آذرخش.
2 مثلث شبرنگی …………… عدد یا تابلو سه وجهی ……… عدد.

3 گِوه 2 عدد.
4 جعبه کمک های اولیه درمانی یک عدد.
5 کپسول آتش نشانی 6 کیلویی یک عدد.

راننده دارای لباس شبرنگ می باشد/ نمی باشد.
ب( وسایل و تجهیزات اسکورت یا اسکورت ها

شماره  به  خودرو  دستگاه  یک  و   …………… شماره  سواری  خودرو  دستگاه  یک   1
........…

2 …………… عدد چراغ گردان به رنگ زرد که در وسط سقف نصب شده است.
3 …………  عدد تابلو که روی آن کلمه احتیاط / محموله ترافیکی نوشته شده است.

4 پرچم قرمز ……………  عدد با دو خط شبرنگ که سمت چپ ستون وسط خودرو/ 
خودروها نصب شده است.

5 چراغ چشمک زن از نوع آذرخش …………… عدد.
6 جعبه کمک های اولیه ………… عدد.

7 کپسول آتش نشانی دارای اعتبار مصرف ………… عدد.

نام و امضا و اثر انگشت راننده                                            مشخصات و امضای نماینده شرکت


