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 18/03/94مورخ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76موضوع ماده  کمیتهدستور جلسه 

 (1)دستور جلسه  قانون شناسه دستور

 عنوان دستور
 تاردد  مقاررا   قاانون  واحاده  مااده  ذیل 2 تبصره لغو بر مبنی ایران نساجی صنایع انجمن درخواست مراتب بررسی

 (مقرر عوارض الغاء) 12/04/1373 مصوب خارجی نقلیه وسایل

 شرح دستور

 پیوستت ) 16/10/1393 مااور  93-1936 شااماره بااه ایااران نساااجی صاانایع انجماان از دریااافتی نامااه حسااب

 اظهاارا   نیا   و( 2 شتماره  پیوست  ) اقتصااد   هاا  تشاکل  درخواسات  شاده  تکمیال  فارم  انضامام  باه ( 1شماره

 کاه  اساتدن   ایان  باا  انجمان  دبیرخاناه   مساوونن  باا  ایشاان  حضاور   نشسات  طای  ماککور  انجمن دبیر شفاهی

 خاارجی  نقلیاه  وساایل  تاردد  مقاررا   قاانون  واحاده  مااده  تصاویب  تااری  ) تااکنون  1373 ساا   از ایرانای  ناوگان

 واحااده ماااده 2 تبصااره حکاا اجاارا   لااکا  اساات یافتااه توساا ه تااوجهی قاباال نحااو بااه( 12/04/1373 مصااوب

 حمال  کرایاه کال  %10 میا ان  باه  عوارضای  پرداخات  الا ام " بار  مبنای   خاارجی  نقلیاه  وسایل تردد مقررا  قانون

 وارد ایراناای غیاار ناوگااان بااا را کااان ایراناای  ناوگااان وجاود  صااور  در کااه کااان صاااحب سااو  از ایراناای کانهاا  

 سابب  کاه  چارا  نادارد  موضاوعیت  اکناون  ها  ناوگاان ایرانای     صان ت  از حمایات  جهات  در  "اسات  نموده کشور

 ناوگاان  باا  را کاان  کاه ) کاان  واردکننادگان  بارا   اضاافی  هاا  ه یناه  ایجااد  و رقاابتی  غیار  شارای   آمادن  بوجود

 تبصااره ایان  اصاا   یاا  لغااو خواساتار  مااککور انجمان  رو ایان  از. اساات شاده ( انااد نماوده  کشااور وارد ایرانای  غیار 

 .است شده

 خطاااب 23/03/1393 مااور  93-541 شااماره نامااه طاای ایااران نساااجی صاانایع انجماان نیاا  تاارپاای  همچنااین

( 3 شتتماره پیوستت ) خصوصای  بخاا  و دولات  گااو وگفات  شااورا  محتارم  عضااو پاورف     مهنااد  آقاا   باه 

 درصاور  " کاه  باود  گردیاده  مقارر  م باور  قاانون  اولیاه  طار   اساا   بار  کاه  اناد نموده اظهار موضوع  طر  ضمن

 باار ورود  حقااو  محاساابه مبنااا  کااان  واردا  جهاات اساا می جمهااور  کشااتیرانی خاادما  از اسااتفاده

 سای   ارزش محاسابه  ما    صاور   ایان  غیار  در و شاود  اخاک  گمار   توسا   و ت یاین  کاان  فاوب  ارزش اسا 

 نمودناد  مطار   را پیشانهاد   مطروحاه  مشاکل  رفاع  جهات  و راساتا  ایان  در رو ایان  از "شاود گرفتاه  نظار  در کان

 کانهااایی ورود  حقااو  اخااک و محاساابه مبنااا  کااان فااوب ارزش" کااهنحااو  بااه 2 تبصااره اصاا   باار مبناای

 باه  اسا می  جمهاور   پارچ   دارا  هاا  کشاتی  ساایر  یاا  ایاران  اسا می  جمهاور   کشاتیرانی  توسا   کاه  گردد

 ."شوندمی حمل کشور

ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

مادیریت واردا  اتاا    و  نقال وحمال کمیسایون هاا    نظارا   و نیا    ایاران  نسااجی  صانایع  انجمان بنا به اظهارا  

باتوجااه شاارای  اقتصاااد  موجااود در زمااان تصااویب ماااده واحااده    14/02/94در جلسااه کااارگروه مااور   ایااران

یات ایاران در    ونقال کشاورها  همجاوار کاه موجاب تضا ی  موق      مککور همچاون رشاد و توسا ه صان ت حمال     

ونقاال ایااران علاای الخصااو  ناوگااان  ینکااه هاا  اکنااون و باگکشاات سااالها صاان ت حماال  منطقااه شااده بااود و ا

ونقل ایرانای  توسا ه یافتاه اسات دییار نیااز  باه ایان قبیال حمایات هاا وجاود نادارد و لاکا اجارا  ایان                 حمل

 قانون در حا  حاضر بروز مشک تی را در پی خواهد داشت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  وابسااته هااا شاارکت وجمهااور  اساا می ایااران  کشااتیرانی خصوصاااع علیااه هاااتحااری  هجمااه بااه توجااه باا  -1

درصااد  موجااب  10هسااتند و پرداخاات ه ینااه  خااارجی ناوگااان از اسااتفاده بااه ناااگ یرگاهاااع  واردکنناادگان

 دهد.شود که واردا  خود را از طریق ناوگان خارجی انجام میتض ی  ف انن اقتصاد  می

 درنتیجااه افاا ای  قیماات تمااام شااده و   و حماال کرایااه سااط  افاا ای  باعاا پرداخاات عااوارض مااککور   -2

 خواهد بود. داخلی اقتصاد به زدنضربه آنماحصل  که خواهد شد شدن محصو  نهاییگران

ایان   و اسات  پانج   و چهاارم  برناماه  در مقارر  اقتصااد   آزاد  اصال  مخاال    فاو   قاانون دییر اینکه اجرا   -3

   زمینه بروز فساد را فراه  می آورد.ا انحصار نوع
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بندی جمع

مورخ کارگروه 

14/02/1394 

 وساایل  تاردد  مقاررا   قاانون  واحاده  مااده  2 تبصاره  لغاو  بار  مبنای  ایاران  نسااجی  صنایع انجمن پیشنهادبررسی 

 شاااورا  14/02/1394 ماااور  کارشناسااایکاااارگروه  جلساااه  در 12/04/1373 مصاااوب خاااارجی نقلیاااه

 لغااواتااا  ایااران برگا ار گردیااد. در جلسااه مااککور ضاامن اینکااه موافقااان   خصوصاای بخاا  و دولاات گااو وگفات 

مااککور بااه بیااان ایاارادا  و مشااک   ناشاای از اجاارا  قااانون پرداختنااد  نمایناادگان      واحااده ماااده 2 تبصااره

نیاا  بااه بیااان علاال مخالفاات خااود در جهاات نیاااز ناوگااان ملاای بااه  ایااران اساا می جمهااور  کشااتیرانی شاارکت

 مشاک    باروز  باا  مسااو   راحمایات دولات از ناوگاان تحات پارچ        وجاود  عادم ین حمایات پرداختناد و   وجود ا

 .دانستند تجار  مه 

نیاا  مطاار  گردیااد  قااانون ایاان تصااویب زمااان درسااابقه موضااوع از حیاا  ایاارادا  حقااوقی    ضاامناع در جلسااه

 صاادره  آراءماککور و قاانون کاه در نهایات باا توجاه باه         واحاده  مااده اجرایای   ناماه آئاین  مغایر همچون موضوع 

 ایاراد  حقاوقی  نظار  از کاه  رسایدند  بناد  جماع  ایان  باه  کارشناسای  جلساه  در حاضارین   ادار  عادالت  دیاوان  از

 لاا وم نیاا   اقتصاااد  ب ااد خصااو  در. باشاادنماای وارد دریااایی ناوگااان بااه نساابت مااککور قااانون شاامو عاادم

 .گرفتقرار توافق مورد مستندا  و مدار  ارسا  در طرفین همکار  با بیشتر کارشناسی ها بررسی

 پیشنهاد دبیرخانه

 صاور   در ایشاان  از حمال  ه یناه  درصاد  10 عاوارض  اخاک  کاان   واردکننادگان  زعا   باه  شاد  گفتاه  کاه  آنچنان

 تحات ناوگاان   بارا   امتیااز  ایجااد  سابب  غیرمساتقی   صاور   باه  خاارجی  ناوگاان  ونقال حمال  خدما  از استفاده

 از اختیاار  سالب بایاد توجاه داشات کاه      .اسات  شاده  ایاران  اسا می  جمهاور   کشاتیرانی  خصوصااع   ایاران  پرچ 

 ناه  ماککور   درصاد   10 عاوارض  همچاون  ا ت رفاه  غیار  مواناع  وضاع  طریاق  از ایشاان  نماودن  محدود یا و تجار

 خاصای  گاروه  بارا  ( غیرمساتقی  ) انتفااع  ایجااد  باا  بلکاه  ساازد مای  مختال  را هاا قیمات  دهیع مت مکانی م تنها

 و تجاار  از اختیاار  سالب  نیا  مای باشاد     جهاانی  تجاار   ساازمان  باه  پیوساتن  ال اماا   با مغایر اقتصاد  ف انن از

 تنهاا  ناه  ماککور   درصاد   10 عاوارض  همچاون  ا ت رفاه  غیار  مواناع  وضاع  طریاق  از ایشاان  نماودن  محادود  یا

 ف اانن  از خاصای  گاروه  بارا  ( غیرمساتقی  ) انتفااع  ایجااد  باا  و ساازد مای  مختال  را هاقیمت دهیع مت مکانی م

 .است جهانی تجار  سازمان به پیوستن ال اما  با مغایر اقتصاد 

 در بساا ایی نقاا  نیاا  ایااران اساا می جمهااور  کشااتیرانی کااه اساات ایاان ذکاار قاباال نکتااه دییاار  طاار  از امااا

 اسااتراتکی  موق یاات بااه توجااه بااا و داشااته ایااران المللاای بااین تجااار  توساا ه و کشااور دریااایی صاانایع توساا ه

 در ایاران  جاییااه  انقا ب  از پا   هاا  ساا   طای  اسات  توانساته  موجاود  هاا  تحاری   وجاود  با و منطقه در ایران

 ایان  از. نمایاد  تاممین  را کشاور  اساسای  نیازهاا   و داده توسا ه  تاوجهی  قابال  نحاو  باه  را المللای  بین نقل و حمل

 طااوننی مرزهااا  داشااتن خااا   جغرافیااایی وضاا یت بااه توجااه بااا ایااران اسااتراتکی  موق یاات حفاا  باارا  رو

 خصوصاااع و منطقااه در دریااا طریااق از کااان نقاال و حماال بااودن اسااتراتکی  و گاارم هااا آب بااه دسترساای آباای 

 سااهام اینکااه بااه عنایاات بااا نیاا  و پیرامااونی آبهااا  در تااردد در ایااران پاارچ  تحاات ناوگااان سااه  افاا ای 

 هاا  شاارکت ایاان و اساات شااده عرضااه بااور  در 29/2/1387 تاااری  در ایااران اساا می جمهااور  کشااتیرانی

 کااار و کسااب  عادننااه و مساااعد شاارای  ایجاااد باارا  دولاات حمایاات شااود ماای تلقاای خصوصاای اکنااون

 10 ت رفاه  وضاع  در تنهاا  هاا حمایات  ایان  اگرچاه لاکا   .رساد مای  نظار  باه  ضارور   ت ااونی  و خصوصی ها بخ 

تحات پارچ     ناوگاان  بارا   ت رفاه  ایان  وجاود  اماا  شاود  نمای  و نشاده  خ صاه  خاارجی   حمل ناوگان بر درصد 

 مخالفاات بااه منجاار کااه اساات داشااته همااراه بااه امتیاااز  ایااران  اساا می جمهااور  کشااتیرانی جملااه از ایااران

 .است شده مقرره این لغو با ایشان

 ختا   شترای   نیت   و اقتصتادی  کتالن  و استتراتیی   مستال   گترتتن  نظتر  در بتا  رستد مت   نظر از این رو به

 10حمایت  از رریتو وضتع عتوار      اعمتا    غتر،   ناعادالنته  تشتاراای  تحمی  دلی  به ایران  دریای  خطوط

 در آن  اصتالح  امتا   نباشتد  موضتوع  ایتن  رااکتار  تنهتا   عتوار  ایتن  کام  درصدی و یا درسوی مقاب  حذف 

 کنتون    وضتعی   لتذا در . است   میستر  ترابخشت   نگتاه  با که اس  مناسب  رااکار رقاب  تضای تقوی  جه 
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 کشتتور بته  کتتاال دیوور حقتو   محاستبه  جهتت  تتو،  قیمت   قرارگتترتتن مبنتا  رااکتار  گفتت  بتتوان  شتاید 

 اقتصتتادی تعتاالن  کلیته  بتترای ایبهینته   و بینتابین   رااکتتار ایرانت    اتای کشتتتیران  از استتفاده  درصتورت 

 گتردد مت   حتذف  درصتدی  10 عتوار   اختذ  محت   از دولت   درآمد صورت این در. باشد موضوع این در ذینفع

 . گرددم  متضرر اس  ایجاده ناوگان بخش که عوار  این از منتفع بخش و

تهرس  مستندات 

 و مدارک پشتوانه

 امااور سرپرساات بااه خطاااب ایااران نساااجی صاانایع انجماان 16/10/1393 مااور  93-1936 شااماره نامااه .1

  ؛خصوصی بخ  و دولت گو وگفت شورا  دبیرخانه اجرایی

 از خصوصاای بخاا  و دولاات وگااو گفاات شااورا  از اقتصاااد  هااا تشااکل درخواساات شااده تکمیاال فاارم .2

  ؛ایران نساجی صنایع انجمن سو 

 آقااا  جناااب بااه خطاااب ایااران نساااجی صاانایع انجماان 23/03/1393 مااور  93-541 شااماره نامااه .3

 ؛خصوصی بخ  و دولت گو وگفت شورا  محترم عضو پورف    مهند 

  ؛12/04/1373 مصوب خارجی نقلیه وسایل تردد مقررا  قانون واحده ماده .4

  ؛11/08/1373 مصوب خارجی نقلیه وسایل تردد مقررا  قانون اجرایی نامه آیین .5

  ؛28/12/1373 مصوب خارجی نقلیه وسایل تردد مقررا  قانون اجرایی نامه آیین اص   .6

 نقلیااه وساایل  تاردد  مقاررا   قاانون  اجرایای  ناماه  آیااین( 22) مااده  باه ( 2) تبصاره  عناوان  باه  متنای  الحاا   .7

  ؛19/08/1383 مصوب خارجی

 ناماه آیاین  20 مااده  و 1373 مصاوب  خاارجی  نقلیاه  وساایل  تاردد  قاانون  واحاده  مااده  2 تبصاره  ابطا  رأ  .8

  ؛04/06/1386 مصوب مککور قانون اجرائی
 


