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 26/09/99 جلسه تاریخ   ( 1 )پیش از دستور رویه اجرایی –مقررات  –قانون  شناسه

 یحمل و نقل جاده ا  هزینه های  شیافزا لیدال یبررس موضوع عنوان

مرجع طرح  

 موضوع
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

 موضوع شرح 

. طیی سیاه هیای دستگاه خودروی حمل نقل در کشور وجود دارد  350.000حدود    نقلاعالم فعالین حوزه حمل و  بر اساس  

 دستگاه به این ناوگان کشور اضافه می گردید.    6000الی  5000ساالنه   گذشته

وجیود ظرفیتهیای موجیود در حیوزه حمیل و نقیل جیاده ای، ریلیی و هواییی، هنیوز نییاوگان حمیییل و نقیییل بیییاری   با

بعیید از تهییران فرسییوده ترین نییاوگان کشییور بییوده و به خوبیی از کریدورهییای بیین المللییی بهیره   تبریز  شهرسییتان

 بیرداری صیورت نمی گییرد.

میواد تامین ا مشکل ب  )سایپا دیزه، ایران خودرو دیزه و ماموت دیزه(کننده کامیون  شرکت های تولید  ،تحریم  دلیلاخیرا به  

عدم صدور مجوز واردات کامیون از سوی سیازمان راهیداری و  شدند و مجبور به توقف خط تولید خود نموده اند.اولیه مواجه  

باعث گردیده، در چهار ساه گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل و نقیل کشیور نیز مزید بر علت شده و حمل و نقل کشور  

و نقل گردیده که در نهایت باعث افزایش قیمت تمیام شیده این کمبود موجب افزایش قیمت هزینه های حمل  اضافه نگردد.  

 کاالهای داخلی شده است.

سیاه بیا  3کمتیر از ات کامیون با عمیر  اردو  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اجازه  1(30براساس بند )ث( ماده )

منظور اجرای ایین بنید موظیف بیه ارائیه  دولت به  تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای داده شده است.

  تخفیفاتی و تسهیالت گمرکی با رعایت شروط خاص گردیده است.

توسط هیات دولت ابالغ گردید. متعاقبا   04/07/97هی در مورخ    55284/ت87615آیین نامه اجرای بند فوق الذکر به شماره  

از متقاضییان ورود خودروهیای بیاری  03/03/99از تاریخ  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز طی اطالعیه ای

ایین مجیوز  ،فعالین این حوزه طبق اعالم لیکنرا ابالغ نمود تا به صورت اینترنتی ثبت نام نمایند. سنگین تا سه ساه ساخت  

 .ترخیص نشده استتا کنون هیچ کامیونی  و  شده استبه صورت انحصاری صادر 

با این شرح که بیه   نیز یکی از مواردیست که به مشکالت حمل و نقل کشور افزوده است.الزم به ذکر است افزایش قیمت ارز  

دلیل افزایش ارز و کاهش ارزش ملی صادرکنندگان فصلی وارد بازار شدند و باعث شدند هزینیه هیای حمیل و نقیل افیزایش 

 ش پیدا کرده است.یابد. در نتیجه قیمت تمام شده کاال نیز افزای

کمبیود ناوگیان یکی از عواملی اسیت کیه باعیث همچنین ترانشیپ کاال از کشورهای همسایه به دیگر کشورهای همسایه نیز 

، لذا با توجه بیه کمبیود ناوگیان حمیل و کرد  کشور ایجادمی توان درآمدی برای  ترانشیپ  از طریق  اینکه    علیرغم.  شده است

 
کیه  ازییمیورد ن  یهیا ونیکیام ،یو حمیل و نقیل جیاده ا یسازمان راهدار صیو تشخ دییشود با تأ  یاجازه داده م  ( قانون احکام دائمی توسعه کشور:30بند )ث( ماده )  -1

از حقیوق مصیرک کننیدگان خیودرو مصیو   تییروز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ساه داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضیو  قیانون حما  یاستانداردها

از  شیفرسوده بیا عمیر بی ونیکام کیمنوط به خروج   فاتیتخف  نیرا اعماه کند. استفاده از ا  یمرکگ  التیو تسه  فاتیرابطه تخف  نیشود. دولت مجاز است در ا  دوار  1386/3/23

و سیازمان برنامیه و بودجیه  یییو دارا یتصیادو امیور اق یراه و شهرسیاز یبند توسط وزارتخانه ها نیا ینامه نحوه اجرا نییاست. آ  یواردات  ونیهر کام  یو پنج ساه به ازا  ستیب 

 رسد. یم  رانیوز  أتیه  بیقانون به تصو  نیشود و حداکثر ظرک مدت شش ماه پس از ابالغ ا یم  هیکشور ته
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   تولیدی کشور فشار می آورد.، این کمبود بر شرکت های  نقل

شایان ذکر است در صورت مرتفع شدن کمبود کامیون ناوگان حمل و نقل، حمل و نقل به صورت ترانشیب میی توانید بیرای 

 کشور ایجاد درامد نیز نماید.  

غییر رسیمی درصد و به صیورت   65حمل و نقل کاال به صورت رسمی  کرایه  هزینه  یر اساس اعالم فعالین حوزه حمل و نقل  

کالها خواهد داشت. چرا حمل و   درصد افزایش یافته است که این موضو  تاثیر بسیاری در تمامی قیمت های تمام شده  170

 نقل در زنجیره تامین و تولید محصوه نقش بسیار مهمی دارد.

ایرادات و  

 مشکالت مطروحه

   :کرایه حمل و نقل جاده ایدرصدی   170تا   65افزایش قیمت    شکاالت و ایراداتارئوس  

 کنیل دیگرد ابالغبا عمر سه ساه    یها  ونیتوسعه کشور صدور مجوز کام  ی( قانون احکام دائم30. بر اساس بند )ث( ماده )1

صیورت  زیین یصییتیا کنونترخ  خصیوص  نیانحصار در ا  جادیا  رغمیمجوز نشدند. عل  افتیحوزه موفق به در  نیا  نیفعال  یتمام

 نگرفته است. 

 داخل متوقف گردد. دیموجود باعث شده تول  یها  میتحر لیبه دل  ونیکام دیخط تول ازیقطعات مورد ن  نی. عدم تام2

 یهیا نهیهز شیباعث افزا زیموضو  ن نیبه بازار شده است که ا یارز باعث ورود صادرکنندگان فصل  متیق  شیافزا  لی. به دل3

 حمل و نقل شده است.

 نیهیهز شیافیزاباعیث   زیکمبود ناوگان حمل و  نقل ن  طیکشورها در شرا  گریبه د  هیهمسا  یمحصوالت کشورها  پی. ترانش4

 حمل و نقل شده است.  یها

جلسه  بندی جمع

کارگروه تخصصی  

به   ( کارشناسی)

 99/ 09/ 25تاریخ 

نقل مشکالتی در خصوص افزایش قیمیت و دالییل آن مطیرح شید و طی جلسه خصوصی با چند نفر از فعالین حوزه حمل و 

 مقرر گردید به دلیل اهمیت و حساسیت در اولین شورای گفتگو به عنوان پیش از دستور مطرح گردد.

 پیشنهادات 

و حمل و نقل استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرک استان، در اسیر  وقیت، اقیدامات الزم در   ی. سازمان راهدار1

 ثبت سفارش شده را در دستور کار خود قرار دهند. یها ونیکام صیخصوص ترخ

 یهکیاراسیتان را  یو حمل و نقیل جیاده ا  یاستان، سازمان راهدار  ی. به منظور عدم کمبود در ناوگان حمل و نقل جاده ا2

 خود ادامه دهند.  تیبه فعال  ،یواردات  یها ونیکام لیثبت نام شده در سامانه اسقاط تا تحو  یها ونیتا کام  د،یارائه نما

 شیحمل و نقیل و افیزا یمربوطه در خصوص حل مشکالت شرکت ها  یو دستگاه ها  یبا حضور بخش خصوص  ی. کارگروه3

 گردد. لیناوگان استان تشک

را در دسیتور  ژهییخیط و  کیارس پالک در    یها  ونیشدن تردد کام  ییو اجرا  بیاقدامات الزم درخصوص تصو  ی. استاندار4

 .دینما یریگیپ  جهیکار خود قرارداده و تا حصوه نت
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فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

 ؛ . قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور1

 هیات وزیران.  04/07/97مورخ هی در   55284/ت87615. آیین نامه شماره 2

 


