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 شناسه 

  : حوزه موضوعه
 وکشاورزیـ تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

ـ تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده 

 علیرغم توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12رخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده دبی   تهیه کننده : 

 5از     1           تعداد صفحه : 20/8/1398  : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  20/8/1398شنبه مورخ دوصبح روز  10قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  هشتمین

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 دستورکار:

 و کشاورزی تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

د اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده علیرغم توافق تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکی

 بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی

ارزشمند خواهد بود و تسهیلگری با سرعت بیشتری محقق ،  حصول هر تفاهمی در سطح استان که به حل مشکالت و رفع موانع موجود منجر شودلبافی گفت 

از  یبرخ. البته که شماری از مشکالت از مسیر مجاری قانونی خود در سطح ملی در حال پیگیری است اما این روند مستلزم صرف زمان خواهد بود.  می شود

 یم یدارند که براساس ضوابط شهرداردر اختیار  ها یا خودروهای سنگینی و مصارف روزمره خود وانت حتاجیما نیتام یبرا ، های تولیدیو بنگاه شرکت ها

 ، نهیهز نیادارد و عالوه بر در بر  نهیهزار تومان در سال هز 400 یال 300حدود  یزیچ یدر تعاون تیعضو، آن هم در حالی که  باشند یحتما عضو تعاون ستیبا

 یبرا یی راخودروها، ایجاب می کند که  یدیتول یشرکت ها اقدامات تیماه در واقع . ردیگبقرار  تیمورد رعا دیراننده و شرکت با یاز سو زین یگریالزامات د

 )نه کشت اناز کشاورز یبعض زیحوزه ن نیدر هم . رندیگ یقرار نم یدر حوزه حمل و نقل داخل شهر ی مذکورخودروهاپس ،  به کار بگیرندشان  حتاجیما حمل

 نی. در ا می رسانندمحصوالت خود را به بازار  با آن و هم ردیگمی ند که هم مورد استفاده خانواده قرار ه اکرد یداریرا خر ییوانت هابزرگ(  صنایع یا و ها

 پرداخت کنند و نهیهزار تومان هز 400 یال 300 انهیو سالشوند  یسامانده یدر حوزه حمل و نقل شهر دیوانت ها با نیا تاکید دارد که یشهردار زیخصوص ن

مجموع این شرایط باعث شده تا هم تولیدکنندگان و بهره برداران از این ابزارهای حمل و نقلی با  . نمایند تیرعا زیرا ن یمشخصات و الزامات داخل بعضی همچنین

 های معمولشان اصرار بورزند. مشکل مواجه شوند و هم نهادهای متولی بر ساماندهی امور در چارچوب رویه

مربوط به شرکت  هستنداستان با آن مواجه  عیعضو انجمن صنا یکه واحدها ی: مشکل خراسان عنوان کرد عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب ، یمراد یمهد ریام

 نی، لذا ا دهند یآن را به انبار انتقال م نیز دیآورند و پس از تول یشرکت را از انبار به کارخانه م هیکرده و به آن مواد اول یداریرا خر ییکه خودرو می شود ییها

اما  استفاده نمی شود یا هیوانت کرا و به عنوان ردیگ یانجام م همان مجموعهآن  یاست و تمام رفت و آمدها صرفا برا یدیهمان واحد تول اریخودرو در اخت

 یواحدها نیا ، با توجه به وضعیت موجود . کند یم مهیخودروها را جر نیمدام ا یو رانندگ یی، راهنما کرده است نییتع یکه شهردار ییبراساس چارچوب ها

خودرو در  نیشود که ا یمدعمذکور شرکت  تا عقد کنندحمل و نقل  یبا شرکت ها یصور یشدن ناچار هستند که قراردادها مهیاز جر یریجلوگ یبرا یدیتول

 .می نماید لیرا به شرکت ها تحم مضاعفی یها نهیهز ی نیزصور یقراردادها نیاست. ا یدیخودرو از آن واحد تول تیکه مالک ی، در حال اوستآن ها  تیمالک

ی هم برای حل . شهردار ندنحمل و نقل را تقبل ک نهید و هزنکه خودرو خود را بفروش ستیمقرون به صرفه ن یدیتول یواحدها یبرا یاظهار کرد: از طرف یمراد

  با چالش مواجه شود. یدیتول یواحدها تیکه فعال تاموجب شده  و همینندارد  یراهکار این مشکل
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 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 و کشاورزی ـ تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

رغم توافق ـ تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده علی

 ای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادیبین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل بر
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از      2           تعداد صفحه : 20/8/1398   : تاریخ جلسه 

 1390سازمان در اسفند ماه  این عنوان کرد: اساسنامه ی شهرداری مشهدحمل و نقل بار درون شهر تیریسازمان مد یزیاداره برنامه ر سیرئ اء،یض نیحس ریام

 مطابق با اساسنامه وزارت کشور آغاز و مشهد به  یساماندهنیز کار  92از اواخر  بایو تقر شدهما آغاز  تیفعال 1391. از سال رسیده استوزارت کشور به تصویب 

 نیز دهیدولت رس اتیه بیوزارت کشور که به تصو یدستورالعمل ابالغنیز  در همان سال. ادامه داشت 94روند تا سال  نیا شد. نییکل شهرها تع لوتیعنوان پا

 تحت نظر دیکه در شهر وجود دارد با یاساسنامه هر ناوگان بار نی. براساس ا ن روند وجود نداردیدر ا یبه اسم قرارداد صور یزی. لذا چکردضوابط را مشخص 

و بر آن  شده است افتیدر ی برای رعایت مفاد قانونینیسنگ یشرکت ها ضمانت نامه ها نیچرا که از ا ،انداخذ کرده  یکه از ما پروانه بهره بردار یی بایدشرکت ها

شدند. لذا طبق  ینم ینبودند و سامانده یارگان و سازمان چیکه تحت نظر ه میمواجه بود ییبا خودروها، در گذشتهها نظارت های الزم انجام می گیرد. 

و راننده، الزام  ریمد نهیشیشامل عدم سوء پ نیتضام نیالزم را ارائه کند که ا نیتضام دی. شرکت بابگیرد یسامان تا آن وضعیتدستورالعمل وزارت کشور مقرر شد 

به ما  یشود، بخش خصوص یحمل و نقل منعقد م یو شرکت ها یدیتول یکت هاشر نیماب یاگر قرارداد صور  . راننده و ... بود یسو بهداشت و آموزش از تیرعا

 وجود ندارد. یکه قرارداد صور میباور نیگزارش دهد اما ما بر ا

،  94سال  از تا پیشکرد:  حیتصر ؛شوند ی، ساماندهمی کنندمجوز اخذ  آنکه از  ییو شرکت ها یشهردار رمجموعهیز دیبا یتمام ناوگان بار نکهیبا اشاره به ا یو

در تخلفات اما به واسطه بروز موارد متعددی از  مجوز نداشتند افتیبه در یازین را انجام می دادند، حتاجیما ی تولیدی، کار تامین و حملواحدها های که درخودرو

 .بگیردقرار  مجموعهاین خود  لیآن کم باشد و ذ نهیرا به ثبت رساند که هز یسازمان شرکتاین بخش، رویه ها اصالح شد و 

خواهند به حوزه حمل و نقل ورود  یکه م یکسان ،نکهیا انیبا ب رضویخراسان  یو حمل و نقل جاده ا یفرد، معاون حمل و نقل اداره کل راهدار یجواد وحدت

 دایپ ورود زیود دارند که به حوزه حمل و نقل نوج یدیتول یکنند، عنوان کرد: درحال حاضر شرکت ها تیرعا زیحوزه را ن نیضوابط و الزامات ا دیکنند با دایپ

به اسم بارنامه داشته باشد،  یسند حمل دیکند با یرا حمل م یبار ییاگر خودرو. و سرسام آور است  نیسنگ یها اتیراه مال نیشان از ا یدیتنها عا اماکرده اند 

 را به صورت خرد شانیبارها ،  اتیفرار از مال یاز شرکت ها برا یمکلف به نظارت بر آن ها است، گاها برخ سیو پل رندیبارنامه بگ حتما دیکرد: وانت بارها با حیتصر

از موارد بارنامه را  یبه سازمان مراجعه کنند و سازمان در برخ دیاست که شرکت با نیراهکار ما ا .شود یریجلوگ زیله نئمس نیاز ا دیکنند که با یمحمل  انتو با

له ئمس نیرا نشانه گرفته است اما ا دیوجود دارد که تول یفعل طیدر شرا ییها نهیهز شود. یریجلوگ ینیچن نیئل اااز مس تادهد  یم لیبه خود شرکت ها تحو

 .پیدا کندرابطه کاهش  نیها در ا نهیهز دیود اما باش رفتهیپذ دیحوزه حمل و نقل با یحوزه حمل و نقل باشد. سامانده یگرفتن سامانده دهیناد متیبه ق دینبا

است، عنوان  یبر عهده شهردار یحمل و نقل بار درون شهر فهیکه وظ ستین یشک نکهیاستان با اشاره به ا یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب ،یمهدو دیمج

شان را با  یکه به فراخور زمان امورات شخص یکنند نه آن کشاورز و کارخانه دار یم سی، شرکت حمل و نقل تاس که کارشان حمل و نقل است یکرد: افراد

حال اگر مقرر شود که کشاورز و  قشر کشاورز و کارخانه دار گرفته شود. تیفعال یگونه باشد که جلو نیا دی. لذا نبا دنده یانجام م کار حمل را خود یخودروها

 . مواجه خواهند شد یا دهی، با مشکالت عد نمایندپرداخت از این بابت را  یکنند و مبلغ افتیکارخانه دار بارنامه در
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 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 و کشاورزی ـ تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

رغم توافق ـ تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده علی

 هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادیبین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش 
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 
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 بنگاه های اقتصادی به نمایندگی انجمن مدیران صنایع و شرکت کاشی زرین اعالم می دارند : ـ

خصوص حمل کاالهای بنگاه های اقتصادی اخیرا سازمان حمل ونقل کشور تعرفه هایی تعیین نموده است علیرغم توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی در 

ت های حمل ونقل نمی توانند توافقی با بنگاه های اقتصادی کمتر از ارقام و تعرفه ها تعیین شده ، داشته باشند و که براساس آن هیچ یک از مالکین و شرک

از دیگر بنگاه های درصورت عدم رعایت تعرفه ها به لحاظ حداقل ها جریمه می شوند  و از طرفی در برخی استانها تعرفه ها رعایت نمی شوند و امکان رقابت را 

 می گیرد .اقتصادی 

در مواقعی خاص درهمین ارتباط مدیران بنگاه های اقتصادی معتقدند بسیاری از شرکتها و مالکان کامیون به دلیل ظرفیت هایی که وجود دارد آمادگی دارند 

و حمل و نقل پایانه ها بررسی لیست  کمتر از تعرفه های تعیین شده با بنگاه های اقتصادی توافق نمایند و جابه جایی بار صورت گیرد ولی همچنان اداره کل

 تعرفه تاکید دارد . 

اعالم می دارد : تعیین تعرفه ها طی ضوابط و مالحظاتی صورت  رضویخراسان  یو حمل و نقل جاده ا یفرد، معاون حمل و نقل اداره کل راهدار یجواد وحدت

ه باشد از رعایت تعرفه های معاف است و اگر چنانچه با برگزاری مناقصه شرکت حمل گرفته  و در هر شکل چنانچه بنگاه اقتصادی کامیون متعلق به خودش داشت

و نقل استان  و نقل برنده تعرفه کمتری شود ضرورتی ندارد تا تعرفه های تعیین شده رعایت کند و موضوع رعایت یکسان سازی تعرفه ها توسط اداره کل حمل

  پیگیری خواهد شد .  

اصل  کیله ئمس نیرا کسب کند، ا یاش سود متعارف هیبه استناد سرما دیبا یداران کشور عنوان کرد: فعال اقتصاد ونیکانون کام رهیمد اتیه سیرئ ،یموریرضا ت

 ،نمایید ییو قانون را اجرا دیکن تیها فعال تیبراساس واقع دیخواه یاست، لذا اگر م تیفعال التر از تعرفه مصوب در ح نییحال بخش حمل و نقل پا نیبا ا ؛است

 .دیرا  به روال گذشته برگردان هیکرا

ی، مفهومی حکومت راتیتعز نیعنوان کرد: ما در قوان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسازمان  یمعاونت نظارت و بازرس ندهینما ،یعیرف درضایحم ادامه در

جرم است، آن چنان  یتبان نیبنابرا و عمل کرده اند انونکنند، خالف ق نییرا تع یشان نرخاگر دو طرف به خاطر منافع گرید انیبه ب م،یدار «یتبان»تحت عنوان 

 سند معتبر باشد. یدارا دیحمل بار با هیکه کرا تاکید داردقانون گذار  و به صراحت آمده است. زیکه در قانون حقوق مصرف کنندگان ن

 با چالش هایی مواجه نموده است. بخش را  نیدر حوزه حمل و نقل، ا ییو انحصارگرا ینگر یبخش ،ینگر کجانبهیافزود:  یو

، جهاد پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات نمایندگان محترم شهرداری ، حمل ونقل پایانه ها ، سازمان صمت ، استانداری ، تشکلهای بخش خصوصی 

 کشاورزی به شرح زیر توافق گردید : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست هشتمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 و کشاورزیـ تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده ـ تعرفه 

 علیرغم توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12کمیته استانی بند )ب ( ماده دبیرخانه    تهیه کننده : 

 5از  4      تعداد صفحه : 20/8/1398 :      تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

شماره مندرجات نامه های  1

انجمن  8/8/98 مورخ 98689

 استان  صنایع مدیران

مورخ  5984/98نامه شماره

 شرکت نیان الکترونیک  1/8/98

 

تردد خودروهای باری متعلق به 

 وکارخانجات تولیدی شرکتهای 

تردد خودروهای باری متعلق به -

بخش کشاورزی وکشاورزان 

روستایی جهت تحویل تولیدات 

 و تره بار کشاورزی به میادین میوه

 توافق گردید :

که  وکارخانجات  ی تولیدیشرکتهاـ 

نوع و ماهیت فعالیتشان حمل و نقل 

که در  نبوده بلکه با وانت های محدودی

ی بار متعلق به اختیار دارند صرفا جابجائ

شرکتهای تولید انجام می پذیرد از جمله 

انتقال مواد اولیه از انبار به خط تولید و 

دی به انبار می یتول انتقال محصوالت

با نصب برچسب کارگاه و توانند 

کارخانجات ذیربط بدون الزام به 

دریافت برچسب تردد نمایند و صرفا 

میتواند از برچسب کارخانه یا واحد 

 استفاده نمایند  دیتولی

مشکالت حمل و نقل اشخاص حقیقی ـ 

کشاورزی که خودروی وانت در بخش 

و  استفاده شخص کشاورز روستا جهت

بعضا جابه جایی محصول بخش 

کشاورزی از روستا به شهر انجام می 

شبکه ضرورتی به عضویت در ، دهند 

فاده از بکله با استحمل ونقل ندارند ، 

صنفی  مان نظامزاضوابط بخش س

الزام خودروهای بنگاه های 

اقتصادی به ضرورت تغییر 

اساسنامه و اخذ برچسب حمل و 

نقل کار و بار در عضویت در 

 تشکل زیر ربط حمل و نقل 

 



می توانند بدون الزام به کشاورزی 

عضویت در ساماندهی شهری با استفاده 

از ضوابط نظام صنفی کشاوری اعالم 

پیشنهادات و ضوابط مربوطه و ایند نم

روز توسط نظام صنفی کشاورزی  15طی 

ارائه خواهد  بند )ب( تهیه و به دبیرخانه 

 شد 

مورخ  98ص//13000نامه شماره  2

شرکت صنایع کاشی  12/8/98

 زرین خراسان

تعرفه های مربوط به حمل و نقل 

 بار توسط کامیون و کامیونت و 

پیرامون تعیین کرایه حمل و نقل 

 کیلومتر توافق گردید : /براساس تن

 

 

ضرورت ایجاد شرایط یکسان در 

 کف کرایه های حمل محصوالت 
 

 

 

 معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق بازرگانی ، صنایع ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  هشتمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 و کشاورزی ـ تردد خودروهای ی باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده علیرغم توافق ـ تعرفه های 

 بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12ستانی بند )ب ( ماده دبیرخانه کمیته ا   تهیه کننده : 

  5   از   5      تعداد صفحه : 20/8/1398    : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

نقل پایانه تاکید اداره کل حمل و   2

ها بررعایت تعرفه های تعیین شده 

علیرغم توافق بین مالک کامیون و 

بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه 

های حمل و نقل برای بخش 

 صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی

بطور کلی کارگاهها و کارخانجاتی که ـ 

دارای کامیون حمل و نقل می  "مستقال

 و  باشند ضرورتی به رعایت کرایه حمل

 نقل تعیین شده ندارند.

از بنگاه های اقتصادی که آن تعداد ـ 

در قالب انجام تشریفات مناقصه اقدام به 

انتخاب شرکت حمل و نقل برای 

کاالهای مربوطه می نمایند ضرورتی به 

یت کف کرایه ای تعیین شده ندارند ارع

عمل خواهد  و توافق در مناقصه مبنای

ب کاال و شرکت صاح) توافق به  بود 

 حمل و نقل ( 

نقل  موضوع حمل و مقرر گردید  ـ

یکسان مورد تقاضای شرکت کاشی 

و خراسان جنوبی رضوی زرین خراسان 

توسط اداره کل حمل و نقل پایانه ها 

ریالی  تفاوتبررسی و در صورت 

 . شرایط یکسانی انجام شود

بنگاههای تولیدی و انجام توافق 

حمل بین شرکت های تولیدی و 

 و نقل بار

 

 

 

 

 

 



 


