قانون تاسیس انبارهای عمومی
ماده  - ۱اًجبس ٓوَهی هَػؼِ ای اػت ثبصسگبًی  ِ٣ثِ هٌَِس ٟجَل اهبًت ٍ ًگْذاسی هَاد اٍلیِ ٍ هحلَالت كٌٔتی ٍ ٛالحتی ٍ
٣بالّبی كبحجبى كٌبیْ ٍ ٣ـبٍسصاى ٍ ثبصسگبًبى  ،ثب هَا٠ٛت ّیبت ًِبست ثش اًجبسّبی ٓوَهی ٍ ثب سٓبیت ه٠شسات ایي ٟبًَى ٍ آئیي ًبهِ
ّبی هشثًَِ ثِ كَست ؿش٣ت ػْبهی تبػیغ ٍ ثش ًج ٞه٠شسات َٟاًیي ایشاى ثِ ثجت سػیذُ ثبؿذ .
تجلشُ ٣ -لیِ ػْبم ؿش٣ت ّبی هزَ٣س دس ایي هبدُ ثبیذ ثب ًبم ثَدُ ٍ الاٟل ؿلت دسكذ آى هتٔل ٞثِ اتجبّ ایشاًی ٍ یب ؿش٣ت ّب ٍ
هَػؼبتی ثبؿذ  ِ٣ا٣ثشیت ػْبم آًْب ثِ اتجبّ ایشاى تٔل ٞداؿتِ ثبؿذ .
ماده  - ۲اًجبسّبی ٓوَهی ٣ ،بالّبی هزَ٣س دس هبدُ ی ٢سا دس ه٠بثل ٟجن سػیذ ٍ ثشٍ ٥ثیً ِ٣ ِ٠ج ٞه٠شسات ایي ٟبًَى ٍ آئیي ًبهِ
ّبی هشثَى كبدس هیـَد ثِ اهبًت هی پزیشًذ ٟ .جن سػیذ  ،هذس ١هبل٤یت ٍ ػپشدى ٣بال دس اًجبسّبی ٓوَهی ثَدُ ٍ ثشٍ ٥ثی ِ٠ثٔذ اص
ُْش ًَیؼی  ،دلیل ٍثی ِ٠ثَدى ٣بال هی ثبؿذ.
ماده  -۳حذاٟل ػشهبیِ اًجبسّبی ٓوَهی  ِ٣دس تْشاى تبػیغ هی ؿَد ی ٢كذ هیلیَى سیبل ٍ دس ؿْشػتبى ّب هـشٍى ثش ایٌ ِ٤دس
تْشاى ؿٔجِ ًذاؿتِ ثبؿٌذ  ،پٌجبُ هیلیَى سیبل هیجبؿذ ٍ ٌّگبم ثجت  ،الاٟل پٌجبُ دسكذ ػشهبیِ ثبیؼتی ً٠ذا پشداخت ٍ ٓیٌب دس ثبً٢
هلی ایشاى تَدیْ ؿذُ ٍ ٟجن آى هویوِ ػبیش هذاس ١ثِ اداسُ ثجت ؿش٣ت ّب تؼلین ؿَد ٍ ّوچٌیي اًجبسّبی ٓوَهی ه٤لٌٜذ دس هَْٟ
تبػیغ  ،ػپشدُ ً٠ذی ثب هوبًت ثبً٤ی ثشاثش پٌج دسكذ ػشهبیِ ثجتی خَد ثِ ثبً ٢هش٣ضی ثؼپبسًذ .
ماده  - ۴اًجبسّبی ٓوَهی هؼئَل حً ٍ َٜگْذاسی ٣بالّبی ػپشدُ ٍ ججشاى خؼبست ٍاسدُ ثِ آى هیضاى اسصؽ اُْبس ؿذُ ٣بال دس
هَ ْٟتَدیْ هی ثبؿٌذ ٍلی هؼئَل خؼبسات ًبؿی اص هؼبهحِ یب ٓول تَدیْ ٌٌ٣ذُ ٍ خؼبسات ًبؿی اص خَد ٣بال ٍ ً٠ق ثؼتِ ثٌذی ٍ
ٟ َُٟبّشُ (َٛسع هبطٍس) ًوی ثبؿذ .
ماده  - ۵اًجبسّبی ٓوَهی ه٤لٌٜذ ٣بالّبی ػپشدُ ؿذُ ثِ اًجبس سا ثِ حؼبة كبحت ٣بال ثِ هَجت ثیوِ ًبهِ ٓوَهی دس ایشاى ثش هذ
خٌشات  ،ثیوِ ًوبیٌذ .
تبصره  -اًجبس ٓوَهی ثِ هیضاى ّضیٌِ اًجبسداسی ٍ داسًذُ ثشٍ ٥ثی ِ٠ثِ هیضاى ًلت خَد ًؼجت ثِ خؼبسات پشداختی ثیوِ گش  ،حٞ
ت٠ذم خَاٌّذ داؿت .
ماده ٟ - ۶جن سػیذ ٍ ثشٍ ٥ثی ِ٠اًجبسّبی ٓوَهی سا هی تَاى تَام ثب جذاگبًِ اص ًشیُْ ٞشًَیؼی هٌت٠ل ًوَد .
دس كَست ُْش ًَیؼی ثشٍ ٥ثی٣ ، ِ٠بالی هشثًَِ ثِ آى دس گشٍ ؿخلی ُْ ِ٣شًَیؼی ثِ ً ْٜاٍ ؿذُ ٟشاس خَاّذ گشٛت  .دس كَست
ُْشًَیؼی ٟ ،جن سػیذ هبل٤یت ٣بال ثِ اًت٠بل گیشًذُ هٌت٠ل خَاّذ ؿذ.
تبصره  -اًت٠بل هبل٤یت ٣بال دس ّیچ هَسد ثِ ح٣ َٝ٠ؼی  ِ٣ثشٍ ٥ثی ِ٠ثِ ً ْٜاٍ ُْش ًَیؼی ؿذُ لٌوِ ای ًخَاّذ صد ٍ حٍ ٞثیِ٠
گیشًذُ ٣بال دس ّش حبل هح ٍَٜخَاّذ ثَد .

ماده ٣ - ۷ؼی ٟ ِ٣جن سػیذ یب ثشٍ ٥ثی ِ٠ثِ ً ْٜاٍ ُْشًَیؼی ؿذُ هی تَاًذ ت٠بهب ٌ٣ذ ُْ ِ٣شًَیؼی ثب ٟیذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ
هحل اٟبهت اٍ ٍ هیضاى ٍام ثب ٟیذ تبسیخ دس دٛبتش اًجبس ٍ دس ُْش ثشٍ ٥ثی ِ٠ثجت ؿَد ٍلی اٍلیي ُْشًَیؼی ثشٍ ٥ثی ِ٠ثبیذ دس هَْٟ
ٍثی ِ٠گزاسدى ٣بال دس دٛبتش اًجبس ثِ ثجت ثشػذ ٍ دس ٗیشایي كَست ٍثی ِ٠هضثَس دس ه٠بثل ؿخلی ٍ ِ٣ثی ِ٠خَد سا ثِ ثجت سػبًیذُ
هٔتجش ًخَاّذ ثَد ٍ ثِ ٓالٍُ ؿخق هتخل، ٚهؼئَل خؼبست ٍاسدُ اص تخل ٚخَد خَاّذ ثَد .
ماده ُْ - ۸ش ًَیؼبى ثشٍ ٥ثی ِ٠دس ه٠بثل داسًذُ آى هؼئَلیت توبهٌی داسًذ ٍ ّش گبُ هب حلل ٛشٍؽ ٣بال  ،ثشای پشداخت ًلت
داسًذُ ٍثی٣ ِ٠بٛی ًجبؿذ  ،داسًذُ ثشٍ ٥ثی ِ٠هی تَاًذ ًؼجت ثِ ث٠یِ ًلت خَد  ،ثِ كبحت ٣بال یب ّش ی ٢اص ُْشًَیؼبى ٟجلی هشاجِٔ
ًوبیذ .
ماده  - ۹داسًذُ ٟجن سػیذ ( هبل٣ ٢بال ) هی تَاًذ توبم هجلٖ هزَ٣س دس ُْش ثشٍ ٥ثی ِ٠سا ٟجل اص اً٠وبی ػشسػیذ ٍام دس كٌذٍٝ
اًجبس ٓوَهی تَدیْ ٍ ٣بالی خَد سا هؼتشد داسد .
ماده  -۱۱داسًذُ ثشٍ ٥ثی ِ٠هی تَاًذ دُ سٍص پغ اص اً٠وبی هَٓذ هزَ٣س دس ثشٍ ٥ثی ِ٠ثشای ٍكَل ًلت خَد  ،اجشای هٜبد آى سا ثش
ًج ٞه٠شسات هشثَى ثِ اجشای اػٌبد الصم االجشاء اص ًشی ٞاًجبس ٓوَهی اص ثجت هحل دسخَاػت ًوبیذ ٍ دس ایي هَسد اداسات ثجت ه٤لٚ
ثِ اجشای ه٠شسات هشثَى ثِ اػٌبد الصم االجشاء ّؼتٌذ .
تبصره  -دس هَسد هزَ٣س دس ایي هبدُ  ،پشداخت ّضیٌِ اًجبسداسی ٍ ح ٞثیوِ اص حبكل ٛشٍؽ ٣بال  ،ثش ًلت داسًذُ ثشٍ ٥ثی ِ٠ت٠ذم
خَاٌّذ داؿت .
ماده  - ۱۱چٌبًچِ ٟجن سػیذ یب ثشٍ ٥ثی ِ٠هَ٠ٜد ؿَد ری ح ٞآى هی تَاًذ ثِ دادگبُ ؿْشػتبى هحل تَدیْ ٣بال هشاجِٔ ًوبیذ ٍ
دادگبُ ه٤ل ٚاػت هشاتت سا دس ػِ ًَثت هتَالی ّش دُ سٍص ی ٢ثبس دس ی٤ی اص سٍصًبهِ ّبی ٣ثیشاالًتـبس هحل هٌتـش ًوبیذ ٍ هٔتشهیي
هی تَاًٌذ ُش ٙدُ سٍص اص تبسیخ اًتـبس آخشیي آگْی  ،آتشام خَد سا ثِ دادگبُ هضثَس تؼلین ًوبیٌذ  .دس كَستی  ِ٣آتشام ثِ ٓول
آیذ دادگبُ ًج ٞه٠شسات ثِ دَٓی سػیذگی خَاّذ ًوَد ٍ چٌبًچِ آتشاهی ًـَد دادگبُ پغ اص احشاص هبل٤یت هت٠بهی ثِ احشاص ٍَّٟ
ٍثی ِ٠سای كبدس خَاّذ ًوَد ٍ دس ّش حبل دادگبُ هی تَاًذ كذٍس ح٤ن سا هََ٣ل ثِ اخز تبهیي ٣بٛی اص ًش ٙهت٠بهی ًوبیذ .
تبصره  -هشٍس صهبى دٓبٍی هشثَى ثِ ٟجن سػیذ ٍ ثشٍ ٥ثی ِ٠هَ٠ٜد دس ػبل  ،اص تبسیخ دادخَاػت تبهیي دس هبُ ثَدُ ٍ دس پبیبى ایي
هذت تبهیي آصاد ٍ ّیچگًَِ دَٓائی دس ایي هَسد دس هحب٣ن هؼوَّ ًخَاّذ ثَد .
ماده  – ۱۲ثِ هٌَِس ًِبست دس تبػیغ ٍ اداسُ اًجبسّبی ٓوَهی ّیبتی ثِ ًبم ّیبت ًِبست ثش اًجبسّبی ٓوَهی هش٣ت اص اؿخبف صیش دس
ٍصاست ثبصسگبًی تـ٤یل خَاّذ ؿذ  .هٔبٍى ٍصاست ثبصسگبًی ( سئیغ ّیبت ًِبست) ًوبیٌذُ ٍصاست دادگؼتشی ً -وبیٌذُ هش٣ضی  -ایشاى
ًوبیٌذُ اتب ٝثبصسگبًی تْشاى ٍ ػِ ًٜش اص هتخللیي اهَس اٟتلبدی ثِ پیـٌْبد ٍصیش ثبصسگبًی ٍ تلَیت ّیبت ٍصیشاى .
اًجبم اهَس اداسی ّیبت ًِبست ثب ٍصاست ثبصسگبًی خَاّذ ثَد ٍ اختیبسات ٍ ٍُبیّ ٚیبت ًِبست ثش اًجبسّبی ٓوَهی ثِ هَجت تلَیت
ًبهِ ّیبت ٍصیشاى تٔییي خَاّذ ؿذ .

ماده  - ۱۳اًجبسّبی ٓوَهی ه٤لٌٜذ ٓالٍُ ثش رخیشُ احتیبًی  ِ٣دس ٟبًَى تجبست ثشای ؿش٣ت ّبی ػْبهی پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت 25۲
اص ػَد ٍیظُ ػبلیبًِ خَد سا ثِ حؼبة رخیشُ هخلَف هٌَِس ًوبیٌذ تب ایي  ِ٣اًذٍختِ هضثَس هٔبدل ػشهبیِ پشداخت ؿذُ اًجبس ثـَد ٍ
ثٔذ اص آى اداهِ تـ٤یل رخیشُ هضثَس اختیبسی اػت  .پشداخت اص اًذٍختِ هضثَس ثشای ججشاى هشس ٍ صیبى اًجبس ثب هَا٠ٛت ّیبت ًِبست ثش
اًجبسّبی ٓوَهی خَاّذ ثَد .
ماده  - ۱۴دس كَست تخل ٚاًجبسّبی ٓوَهی اص اجشای ه٠شسات ایي ٟبًَى ٍ تلَیت ًبهِ ٍ آئیي ًبهِ ّبی آى ٍ ،صاست ثبصسگبًی هی تَاًذ
ثِ پیـٌْبد ّیبت ًِبست ثب سٓبیت تـشیٜبتی  ِ٣دس تلَیت ًبهِ ٍ آئیي ًبهِ ّبی آى ٍصاست ثبصسگبًی پیؾ ثیٌی خَاّذ ؿذ اجبصُ اداهِ
توبم یب ٟؼوتی اص ٓولیبت اًجبس سا ثِ ًَس هَٟت یب دائن ػلت ًوبیذ  .دس ایي كَست اًجبس ٓوَهی ًوی تَاًذ جض ثشای تلٜیِ ٓولیبت
گزؿتِ  ،اٟذام جذیذی ثٔول آٍسد  .اًجبسّبی ٓوَهی هیتَاًٌذ دس ُش ٙدُ سٍص اص تبسیخ اثالٕ ایي تلوین ثْیبت ٍصیشاى ؿ٤بیت ًوبیٌذ ٍ
تلوین ّیبت ٍصیشاى دس ایي هَسد ٌٟٔی اػت .
ماده  - ۱۵اًجبسّبی ٓوَهی ه٤لٌٜذ هجل٘ی  ِ٣ثِ هَجت آئیي ًبهِ اجشائی ایي ٟبًَى هٔیي خَاّذ ؿذ  ،توجش ثش سٍی ٟجن سػیذ ٍ
ثشٍ ٥ثی ِ٠ثبًل ًوبیٌذ  .توجش ثش ٥سػیذ دس هَ ْٟتَدیْ ٣بال ٍ توجش ثشٍ ٥ثیٌّ ِ٠گبم اٍلیي ُْش ًَیؼی آى ثبًل خَاّذ ؿذ .
ماده  - ۱۶ؿشایي ٍ ه٠شسات هشثَى ثِ تـ٤یل ّیبت ًِبست ٍ حذٍد اختیبسات آى ٍ ّوچٌیي جضئیبت هشثَى ثِ ًشص تبػیغ اًجبسّبی
ٓوَهی ٍ ػبیش ؿشایي تبػیغ ٍ اداسُ اًجبسّبی ٓوَهی ثوَجت تلَیت ًبهِ ای  ِ٣ثتلَیت ّیبت ٍصیشاى هیشػذ تٔییي خَاّذ ؿذ .
ماده ٍ - ۱۷صاستخبًِ ّبی ثبصسگبًی ٍ دادگؼتشی هبهَس اجشای ایي ٟبًَى هیجبؿٌذ.
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