
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران

 اصالحات و الحاقات بعدي با 22/22/2731مصوب 

 

ست كه طي آن كاال -1ماده  سله مراحلي ا سل مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن ه مبادي خارجي بي از يترانزيت خارجي كاال عبارت از 

شور وارد و  در مناطق سالمي ايران از يك نقطه مرزي ك صاحب كاال از قلمرو جمهوري ا ضاي  شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقا ست  حرا

 .گرددديگر نقاط مرزي كشور خارج مي ال از همان نقطه يا ازآم

شوند در صورتيكه تقاضاي حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب وارد مناطق حراست شده ميكه  ييآن ميزان از كاالها -تبصره 

 .شود تابع مقررات و ضوابط كاالهاي وارده به كشور خواهد بودكاال داده 

از اين  عايدات حاصل منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيالت الزم در توزيع منطقي كاالهاي ترانزيتي و تحصيله ب -2ماده 

ستگاههر يك از پايانهانتظام،  سازيآهن و فرودگاههاي راههاي باربري اي شهر ضاي وزارت راه و  سب تقا صالحی   ها كه بر ح و  2(11/31/03)ا

مهوري هاي گمركي شووناخته شووود و گمر  جبا رعايت مقررات و ضوووابط مربوطه، محوطه عالي هماهنگي ترابري كشووور و تصووويب شوووراي

 .مناطق فوق اقدام نمايد اسالمي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيالت در

هاي طرفين نياز هاي منعقده بين دولتنامهگردند در حدود قراردادها و موافقت كه به كشووور وارد مييي ترانزيت خارجي كاالها -1ماده 

 .نيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشدگونه مجوزي ندارند، مگر اينكه بنا بر علل امهيچ به كسب

 .رسدت وزيران ميافهرست كاالهاي ممنوعه براي ترانزيت خارجي توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هي -1تبصره 

 .ي منوط به كسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بودايترانزيت خارجي محموالت دامي و نباتي و شيمي -2تبصره 

شور عبور م -4ماده  سوب يكاالها و كانتينرهاي حامل كاال كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از ك صادرات قطعي مح كنند، جزء واردات و 

شمول پرداخت هزينهگردند نمي ست لكن م سود بازرگاني و عوارض معاف ا هاي گمركي و عملياتي خواهند بود، و از پرداخت حقوق گمركي، 

شورهاي ديگر يا موافقتنامه  موافقت مگر اينكه در صي بهاي گمركي و حمل و نقل بين  نامه ترانزيتي بين دولت با ك راي المللي، مقررات خا

 .هاي مربوط تعيين شده است نامه صورت كاالي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقت در اينآنها تعيين شده يا بشود كه 

شركت كليه كاالهاي ترانزيت -5ماده  سط  سهامي حمل و نقل بين خارجي كه تو المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و  هاي 

سازي صالحی  شهر سپردن وجهيم حمل (11/31/03)ا ضمانتگردند، از نظر  ضمين بانكي و يا  شده، ت ضمان در حكم كاالي مجاز تلقي   ال

 .شودالضمان ترانزيت پذيرفته ميهاي معتبر بجاي وجهنامهمللي و يا بيمهالبين هاي حمل و نقلهاي تضامني بانكي شركتنامه

هرگاه كاالي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشووور خارج شووود، ترانزيت  -6ماده 

 .بود يافته تلقي گرديده و گمر  مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد خاتمه

هاي كافي و مناسووب جهت تيليه و نگهداري كاالهاي خارجي با دريافت هاي ذيربط مكلفند انبار و محوطهگمركات و سووازمان -7ماده 

صيص دهندها هزينه سته .طبق مقررات مربوطه تي ذير خواهد پبندي و يا تكميل كاالهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكان تغييرات ب

 .بود
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كانتينرهاي حامل كاال به عنوان محفظه تلقي و از پرداخت سود و عوارض گمركي معاف بوده و گمر  صرفاً به ثبت آمار ورود و  -8ده ما

 .نمايندآنها اقدام مي خروج

سرويس ارزيابي و در خروج كه با پلمپ اوليه وارد مييي كانتينرها -0ماده  سط  قط با از گمر  فگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات تو

 .گردنداسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمر  با صدور پروانه ترانزيت ميمطابقت 

ي كه ظن قوي براي گمركات و نيروي انتظامي وجود دارد، فك پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با يدر موارد اسوووت نا -تبصررره

سي و  صورتتنظيم  سي حاوي نتيجه برر ست هاي كانتينر و پلمپ شمارهمجل ضور نماينده  .هاي قبلي و جديد بالمانع ا صورت ح در هر 

 .گمر  الزامي است

هاي ذيربط موظفند تسووهيالت در مواردي كه تعهد حمل كاالي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي اسووت، گمركات و سووازمان -13ماده 

 .نتقال كاال از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايندتيليه كاال در اماكن گمركي و يا ا الزم جهت

المقدور قبل از تيليه كاال از وسيله حمل، گمر  با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت حتي -11ماده 

 .نمايدرا به بعد از خروج كاال از گمركات و بنادر موكول ميضمن اخذ تعهد از شركت حمل تشريفات اداري و حسابداري  تسريع و

 .عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود وضع هرگونه عوارض به كاالهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي -12ماده 

ت اي جهاده از وسائل نقليه خارجي جادهمنظور استفاده هر چه بيشتر از ناوگان حمل و نقل كشور و در صورت نياز به استفه ب -11ماده 

 .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد (11/31/03)اصالحی  نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي ينيكاال از كشور، آترانزيت 

صالحی   وزارت راه و شووهرسووازي -14ماده  اي كه در  هاي منطقه موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاري (11/31/03)ا

 .خواهد نمود تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم

نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل  (11/31/03)اصالحی   وزارت راه و شهرسازي -15ماده 

هاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام انالمللي، ارتباط با سووازمهاي بينموافقتنامهالمللي را از طرق پيوسووتن به بين

 .خواهد نمود

شش كارنهتردد كاميون -16ماده  سائل نقليه فاقد كارنه، هاي تحت پو شته و جهت تردد و ساژ ندا شور نيازي به ارائه كارنه دو پا تير در ك

  .نمايد كفايت مي (11/31/03)اصالحی  از وزارت راه و شهرسازي المللي ايراني داراي مجوز هاي حمل و نقل بينشركتتير تعهد كتبي 

شاورزي مي به منظور هماهنگي و يك -17ماده  سازندگي و ك ضوابط ترانزيت كاالهاي نباتي و دامي، وزارتين جهاد  ست در نواختي   باي

 1.عمل آورنده تفاهمات الزمه با كشورهاي در طول مسير را باسرع وقت 

هاي قرنطينه دامي و نباتي در محل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر  وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پست -18ماده 

 .ها انجام پذيرد كليه امور مربوط به قرنطينه در آن پست نموده و

ترانزيت كاالهاي تحت پوشش كارنه بايست موجبات  گمر  جمهوري اسالمي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي -10ماده 

 .كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند تير در

                                                           
 مجلس شورای اسالمی: 10/11/1733وب قانون تشكیل وزارت جهاد کشاورزی مص 1به موجب ماده  -1
سازی تشكیالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در در راستای اصالح و به»

ایف ها و رعایت پیوستگی وظها و سیاستو در جهت انسجام بخشیدن به برنامهگذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری جهت تامین امنیت غذایی، رشد، سرمایه
ای هاختیارات و وظایفی که وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیهو استفاده بهینه از امكانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه

 «گردد.اند تشكیل میختلف دارا بودهمذکور به موجب قوانین و مقررات م
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المللي ايراني كه هاي حمل و نقل بين  هاي مالي و اعتباري از شركتبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است حمايت  -23ماده 

 .عمل آورده باشند ب ترانزيت فعال مي در امر

صره  سالمي ايران روش -تب سازي با همكاري بانك مركزي جمهوري ا شهر صويب به هيأت وزارت راه و  هاي حمايتي را تعيين و جهت ت

 .خواهد نمود وزيران ارائه

ست گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين  -21ماده  اي هي كااليالمللي به جابجااداره گذرنامه مكلف ا

هاي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تاييد سازمان حمل و نقل و پايانه فعاليت ميترانزيتي 

 .صادر نمايد

سناد مالكيت و پال  خودرو در قلمرو جمهوري اسالمي ايران و بر -22ماده  نيروي انتظامي عهده  مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، ا

هاي رانندگي معتبر صووادر شووده توسووط نيروي انتظامي و سوواير اسووناد و مدار  جمهوري اسووالمي ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه

سيونمذكور به مدار  بين سالهاي بينالمللي وفق مفاد كنوان سي ) 1221هاي المللي  شم سي  1291ميالدي( و  1191هجري  شم هجري 

 اي و حسووب عرف بين المللي و مقررات حاكم بر تمامي كشووورهاي عضووو سووازمان بين المللي جهانگرديدي( حمل و نقل جادهميال 1191)

(AIT) و فدراسووويون بين المللي اتومبيلراني (FIA) اصالالی     .باشووودعهده كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسوووالمي ايران مي بر(

71/60/88).1 

ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني، مسويرهاي مشويصوي را با هماهنگي وزارت كشوور جهت  ل و نقل و پايانهسوازمان حم -21ماده 

 .عمل آورده هاي الزم را باي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلجاده ترانزيت

 .گرددي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين مييهزينه اجرا -24ماده 

 .گردداز تاريخ ابالغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي -25ماده 

شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداك ر تسهيالت در  -26ماده 

صويب اين قانون توسط وزارتيانهي اين قانون كه حداك ر ظرف مهياجرانامه ينيآ سه ماه از ت سازيلت  شهر صالحی   هاي راه و    ،(11/31/03)ا

 .گردديتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي و كشور تهيه و به يامور اقتصادي و دارا

 هزار و سيصد و اسفند ماه يكشنبه مورخ بيست و دوم  قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه

 .ييد شوراي نگهبان رسيده استابه ت 21/12/1219اسالمي تصويب و در تاريخ  هفتاد و چهار مجلس شوراي

 

 اكبر ناطق نوري عل  -يس مجلس شوراي اسیم  یر

 

                                                           
 مجلس شورای اسالمی: 13/10/1744مصوب  ( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران22قانون اصالح ماده )اصالحی به موجب  -1
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت -حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران قانون 22ماده «

المللی دارند، عالیت در خطوط بینهایی که قصد فکامیون مالكیت برای رانندگان و المللی، پالک ترانزیت و دفترچهبینقوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه
 «د.های کشور صادر نمایپایانهپیشنهاد سازمان حمل و نقل و با
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