
لت اتحاد جماھير شوروی وتصويب قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی منعقد بين دولت شاھنشاھی ايران و د
  ١٣١٩فروردين ماه  ١٥مصوب  سوسياليستی قرارداد بازرگانی

 
اعليحضرت ھمايون شاھنشاه ايران از يک طرف و ھيئت رييسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی 

اينکه مايلند روابط بازرگانی بين دو کشور را توسعه بدھند تصميم به  سوساليستی از طرف ديگر نظر با
انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی نموده و برای اين مقصود اختيار داران خود را بشرح زير معين 

 :نموده

 
 جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه و جناب آقای صادق وثيقی کفيل وزارت بازرگانی

 اعليحضرت ھمايون شاھنشاه ايران، شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیھيئت رييسه 
جناب آقای ماتوی فيلمونو سفير کبير اتحاد جماھير شوروی در ايران و آقای پترايوانويچ الکسيپوف 

  .نماينده بازرگانی شوروی در ايران

 
تبار بوده در مقررات زير موافقت نامبردگان پس از ارائه اختيارنامه ھای خود که در کمال صحت و اع

 :حاصل نمودند

از محصوالت طبيعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی يکی از طرفين متعاھدين باشد در موقع  -١ماده   
ورود بخاک گمرکی طرف متعاھد ديگر حداقل حقوق گمرکی و ساير عوارضی که در تعرفه گمرکی و 

خواھد شد گرفته می شود ولی در ھر صورت ميزان حقوق  قوانين کشور وارد کننده پيش بينی شده يا
گمرکی و عوارض نامساعدتر غير از ميزانی نخواھد بود که از محصوالتی که مبدأ آن کشور ثالثی باشد 

  .گرفته ميشود

بوده و از آنجا   ھمچنين محصوالتی طبيعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی يکی از طرفين متعاھدين
رکی طرف متعاھد ديگر صادر ميگردد در موقع صدور مورد رژيم گمرکی ديگر و به مقصد خاک گم

نامساعدتری واقع نخواھد گرديد که نسبت به اين قبيل محصوالت صادره به کشورھای ثالث معمول 
 .ميگردد

ھر يک از طرفين متعاھدين متقبل ميشود که بطرف متعاھد ديگر رژيم کامله الودادی مطلق را  -٢ماده   
  :موارد زير نيز واگذار نمايد در

   ١در شرايط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکور در ماده -الف

در انبارھا و استفاده از انبارھای گمرکی و ساير انبارھای  ١در جا دادن کاالھای مندرجه در ماده  -ب
ا و انبارھای نامبرده و عمومی برای کاالھای نامبرده و تنظيم و ورود و نگاھداشتن کاالھا در بندرھ

  .ھمچنين خارج شدن آن از نقاط نامبرده

در طبقه بندی گمرکی و تفسير تعرفه ھای معموله در مقررات و تشريفات و وظايف و پرداخت ھايی  -ج
  .که ممکن است نسبت به عمليات مربوطه به تسويه حقوق گمرکی کاالھا تعلق بگيرد



يکی از طرفين متعاھدين در خاک گمرکی طرف متعاھد ديگر در تحميل عوارض داخلی به کاالھای  -د
عوارضی که مربوط به توليد و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل کاالھای بالمثل باشد و به نام و 

 .به نفع ھر کس که گرفته بشود

ون اينکه ھر يک از طرفين متعاھدين تقبل مينمايد نسبت به آنچه دربند (د) اين ماده پيش بينی گرديده بد
لطمه به اصل کامله الودادی وارد شود در ھر صورت استفاده از رژيم ملی را که در خاک خود برای 

 .کاالھای خود وضع نموده است برای طرف متعاھد ديگر تأمين نمايد

ھر يک از طرفين متعاھدين تقبل می نمايد که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف ديگر يا  -٣ماده   
ه خاک گمرکی آن کشور ھيچگونه تحديدات و ممنوعيت ھايی را که نسبت به عموم کشورھای صادرات ب

ديگر معمول نمی گردد مجری ندارد به جز تحديدات و ممنوئيت ھايی که به مناسبت نظم عمومی و امنيت 
ط متساوی دولتی و بھداری و مبارزه با آفات نباتی و حيوانی بدون استثناء به تمام کشورھايی که در شراي

 .واقع ھستند شامل گردد

و  ١١) و ٧بند ( ١٠ و  ٨اين قرارداد و در مواد  ٢و  ١رژيم کامله الودادی که در ماده ھای  -٤ماده   
 :) بعدی مقرر گرديده است شامل موارد زير خواھد بود٥(بند  ١٢

 .حقوق و مزايای ناشيه از اتحاد گمرکی -١
ليتوانی فنالند و استونی  .سوسياليستی به لتونیحقوق و مزايايی ه اتحاد جماھير شوروی  -٢

 .واگذار نموده و يا خواھد نمود
تحقيقاتی که ھر يک از طرفين متعاھدين برای مبادله کاال در منطقه مرزی که فاصله آن از خط  -٣

 .کيلومتر نباشد واگذار نموده و يا خواھد نمود ١٥مرزی از ھر طرف بيش از 

وسياليستی جزو سفارت خود در ايران نمايندگی بازرگانی دارد وظايف اتحاد جماھير شوروی س -٥ماده
  :نمايندگی بازرگانی از اين قرار است

 .کمک به توسعه روابط اقتصادی بين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ايران -الف
 .نمايندگی منافع اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در قسمت بازرگانی خارجی -ب
مالت بازرگانی به نام اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بين اتحاد جماھير شوروی تنظيم معا -ج

  .سوسياليستی و ايران
  .تجارت بين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ايران -د

 
نماينده بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران وھر دو جانشين او جزو ھيئت سياسی 

ھير شوروی سوسياليستی در ايران بوده و از تمام حقوق و مزايايی که به سفارت کبرای اتحاد جما
  .يسيونھای سياسی اعطاء شده است بھرمند خواه بودماعضای 

  
مقر نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در تھران از حق خارج المملکتی استفاده 

  .خواھند نمود
 

 .روی سوسياليستی در ايران حق استفاده از رمز داردنمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شو
نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی نام اشخاصی را که از طرف و برای انجام 



عمليات حقوقی اختيار دارند با ذکر حقوقی که به ھر يک از آنھا در امضاء نمودن تعھدات تجاری 
سوسياليستی واگذار گرديده (در مجله رسمی ايران اعالن  نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی

خواھد نمود خاتمه يافتن اختيارات مزبوره را نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
ايران و به صالح ديد خود در يکی از روزنامه ھای محلی خدمت شخصی که دارای  (در مجله رسمی

تاريخ خاتمه اختيارات نسبت به اشخاص از روز اعالنی خواھد بود  اختيارات بوده اعالن خواھد نمود
  .که اول انتشار يافته است

  
نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران مثل سابق در پھلوی و تبريز و مشھد 

را بود و حق خواھد داشت با موافقت وزارت بازرگانی ايران شعبه ھای خود  ددارای شعب خواھ
 .عنداللزوم در ساير نقاط ايران باز نمايد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران به نام دولت اتحاد جماھير  -٦ماده   
شوروی سوسياليستی عمل ميکند دولت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی مسئوليت ھرگونه معامالت 

انی بوسيله اشخاصی که از طرف نمايندگی مزبور اختيار دارند بازرگانی را که به نام نمايندگی بازرگ
  .صورت گرفته يا تضمين شده باشد بعھده ميگيرد

برای رسمی شنختن معامالت بازرگانی که نمايندگی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران منعقد 
ی اشخاصی را داشته باشد که ساخته يا تضمين نموده است بايد اسناد معامله يا ضمانتنامه مربوطه امضا

دولت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی با کميسريای ملی بازرگانی خارجی به آنھا برای اينکار اختيار 
داده و اسم اين اشخاص با ذکر اختياراتی که به آنھا واگذار گرديده از طرف نمايندگی بازرگانی شوروی 

  .که در ماده پنج اين قرارداد پيش بينی شده است ايران اعالن شده باشد به طوری )در (مجله رسمی

تمام معامالت بازرگانی که نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران در خاک ايران 
منعقد يا تضمين نموده است در صورتی که در سند معامله رسيدگی به وسيله حکميت قيد نشده باشد تابع 

  .انين ايران ميباشدصالحيت محاکم ايران و قو

چون به موجب اين ماده مسئوليت معامالتی را که نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
در ايران در خاک ايران منعقد يا تضمين نموده است دولت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی عھده دار 

اردادھای صادره از طريق قضائی يا اداری ميباشد مقررات مربوطه به تأمين قضائی و اجرای مقدماتی قر
  .نسبت به دعاوی که بر عليه نمايندگی بازرگانی اقامه ميشود مجری نخواھد گرديد

                                ً                                                                فقط تصميمات قطعی قضايی که قانونا  قابل اجرا شده و مربوطه به اختالفات ناشيه از معامالتی که نمايندگی 
مندرجات قسمت دو اين ماده آنرا امضاء يا تضمين بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی مطابق 

نموده باشد بطور اجبار نسبت به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی مجری خواھد 
  .شد

تصميمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
ذکور در اين ماده است و ھمچنين نسبت به ساير اموال نمايندگی بازرگانی در ايران که مربوط به معامالت م

  .که در ايران موجود است اجرا خواھد شد



ولی اجرای اجباری تصميمات قضايی که در قسمت فوق اين ماده پيش بينی گرديده به اشيايی که مطابق 
ايی که برای عمليات اداری اصول عمومی حقوق بين المللی خارج المملکتی محسوب و ھمچنين به اشي

 .نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران الزم است شامل نخواھد بود

مسئوليت معامالت بازرگانی که بدون ضمانت نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی  -٧ماده   
ير شوروی سوسياليستی انجام سوسياليستی در ايران از طرف يکی از بنگاه ھای اقتصادی اتحاد جماھ

بگيرد که مطابق قوانين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی دارای حقوق اشخاص حقوقی متقبل باشند 
فقط به عھده بنگاه مربوطه خواھد بود مسئوليت اين معامالت متوجه دولت اتحاد جماھير شوروی 

اقتصادی ديگر اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی يا نمايندگی بازرگانی او در ايران و يا بنگاھھای 
  .سوسياليستی نخواھد بود

معامالت بازرگانی که از طرف بنگاھھای نامبرده در ايران منعقد شده در صورتيکه در سند معامله 
 .قوانين ايران خواھد بود و رسيدگی بوسيله حکميت قيد نشده باشد تابع صالحيت محاکم ايران

 
يع و اشخاص طبيعی و يا اشخاص حقوقی ايرانی که مطابق قوانين بازرگانان و ارباب صنا -٨ماده   

ايران تشکيل شده باشند موقعی که عمليات اقتصادی خود را در خاک اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
       ً                                                                                     مستقيما  يا به وسيله اشخاصی که انتخاب نموده اند انجام ميدھند در شرايطی که قوانين شوروی انجام 

ا مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از ھمان رژيم مساعدی که در حق اينگونه عمليات ر
اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد مجری ميشود بھره مند خواھند بود بنگاھھای دولتی اقتصادی 
اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ساير اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانين شوروی دارای 

ھستند و ھمچنين اشخاص طبيعی از اتباع اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در موقع  اھليت حقوقی
انجام عمليات اقتصادی خود در خاک ايران در شرايطی که قوانين ايران انجام اينگونه عمليات را مجاز 
داشته است نسبت به شخص و اموال خود از ھمان رژيم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع 

  .کامله الوداد مجری ميشود بھره مند خواھند بوددولت 

اتباع و اشخاص حقوقی ھر يک از طرفين متعاھدين متساويا مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخله حق دارند 
آزادانه به ھر درجه از محاکم برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در ھيچ مورد از اين حيث 

 .ت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کامله الوداد واقع نخواھند گرديددر وضعيت نامساعدتر از وضعي
ولی مسلم است که ھيچ يک از مقررات اين قرارداد نميتواند شرکتھای بازرگانی و ساير بنگاھھای 
اقتصادی يکی از طرفين متعاھدين را مجاز نمايد که مطالبه مزايای مخصوصی را بنمايد که طرف متعاھد 

اعطاء ميکند که شرايط عملياتشان در خاک وی به موجب امتياز نامه ھای  ديگر به شرکت ھايی
 .مخصوصی تنظيم گرديده يا خواھد گرديد

   -٩ماده

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران و بنگاھھای اقتصادی شوروی  -١
ايران ھمه گونه کاالھای ايران ميتوانند با رعايت قوانين و نظامات مربوطه به بازرگانی خارجی 

را به غير از کاالھايی که صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت به تمام کشورھا ممنوع است 
بطور آزاد و بدون مشکالت و موانع برای صدور به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی خريداری 

 نمايند



ر حدود سھميه ھايی که برای ھر سال اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی حق خواھد داشت د -٢
اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی معين خواھد شد کاالھايی وارد ايران بنمايد فھرست اين 
کاالھا با تعيين سھميه آن ھمه ساله از طرف نماندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی 

  .سوسياليستی در ايران با وزارت بازرگانی ايران تنظيم خواھد شد

برای سال اول اجرای اين قرارداد فھرست مزبور در حين امضای قرارداد تنظيم و در سالھای بعد 
  .در آغاز ھر سال اقتصادی ايرانی مرتب خواھد شد

در موقع تھيه فھرست ھای فوق برای سالھای بعد حفظ صدی چند سھميه اتحاد جماھير شوروی 
ر سھميه عمومی که در فھرست سال اول سوسياليستی نسبت به ھر يک از کاالھای مندرجه د

  .پيش بينی گرديده اقال تأمين خواھد شد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران ميتواند در فھرست کاالھايی که 
دولت ايران اجازه ورود آنرا برای سال جاری اقتصادی داده است کاالھای ديگری را نيز داخل 

ست مزبور ذکر نشده باشد ميزان اين کاالھا را نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير نمايد که در فھر
شوروی سوسياليستی در ايران با وزارت بازرگانی ايران معين خواھد کرد و وزارت بازرگانی 
ايران پيشنھاد مربوطه نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را بطور مساعد 

  .تلقی خواھد نمود

سھميه ھر يک از کاالھای وارداتی که در فھرست قيد گرديده ممکن است در ظرف سال در نتيجه 
موافقت بين بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران و وزارت بازرگانی ايران زياد 

  .شود

يزان ھرگاه در مدت اجرای اين قرارداد دولت ايران به وسيله توسعه دادن سھميه ھای ساليانه م
ورود يکی از کاالھای خارجی را به ايران زياد نمايد حصه ای از آنچه زياد شود متناسب سھميه 
ای که اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ادارات کاالی مزبور به ايران قبل از افزايش سھميه 

  .ھای ساليانه داشته به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی واگذار خواھد شد

                                                              ً         که دولت ايران اجازه ورود سھميه ھای معين کاالھايی را بدھد که فعال  ورود آن در مواردی 
ممنوع است به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی حق داده خواھد شد که در مدت اجرای اين 

بور بگيرد و اين سھم به موافقت بين نمايندگی بازرگانی اتحاد زقرارداد سھمی از واردات م
ستی و وزارت بازرگانی ايران معين خوھد شد وزارت بازرگانی پيشنھاد جماھير شوروی سوسيالي

مربوطه نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را به نظر مساعد تلقی خوھد 
 .نمود

دولت ايران به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران در انعقاد  -٣
به ادارات و شرکتھای دولتی ايران و شرکتھايی که از طرف دولت عمل  قراردادھای بازگانی

ميکنند برای خريد کاالھای ايران و فروش کاالھای شوروی که آنھا در دست ادارات به شرکتھای 
 .نامبرده باشد به نرخ شرايط عادی مساعدت الزم راخواھد نمود



ت مينمايد که مجموع ارزش کاالھای دولت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی از طرف خود موافق
وارده شوروی که مطابق قراردادھای مربوطه به دولت يران و ادارات و شرکتھای نامبرده به 
لایر فروخته شده است از مجموع ارزش کاالھايی که از دولت ايران و ادارات و شرکتھای نامبرده 

 .به لایر خريداری و از ايران صادر شده است اقال کمتر نباشد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران و بنگاھھای اقتصادی شوروی  -٤
حق خواھند داشت به بازرگانان ايرانی و شرکتھای بازرگانان و شرکتھای غير دولتی کاالھای 

دولت شوروی فروخته و از بازرگانی ايرانی و شرکتھای نامبرده کاالھای ايرانی خريداری نمايند. 
اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی موافقت مينمايد که مجموع ارزش کاالھای وارده شوروی به 
ايران که به بازرگانان و شرکتھای بازرگانان و شرکتھای غيردولتی به لایر فروخته می شود از 

اھير مجموع ارزش کاالھايی که از بازرگانان و شرکتھای نامبرده به لایر خريداری و يه اتحاد جم
 شوروی سوسياليستی صادر شده است اقال کمتر نباشد

نمايندگی بازرگانی و اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران و بنگاھھای اقتصادی شوروی  -٥
در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کاالھا به ايران مطابق سھميه ھای ساليانه از ارائه 

 .معاف ميباشندگواھی نامه صدور کاالی ايرانی 

) اين ٢وزارت بازرگانی ايران پروانه وارد کردن کاال را از روی سھميه ھای ساليانه که در بند (
ماده پيش بينی گرديده بدون مانع به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در 

  .ايران و بنگاھھای شوروی خواھد داد

 .نه کلی خواھد بودفھرست مذکور در بند فوق در حکم پروا

ولت ايران موافقت مينمايد تحديدات ارزی را که فعال جاری است و تجديداتی را که ممکن است د -٦
در مدت اعتبار از اين قرارداد وضع شود در صورتی که اينگونه مقررات مانع از اجرای اين 

 .قرارداد بشود نسبت به بنگاھھای شوروی معمول ندارد
به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران و ھمچنين به  دولت ايران  -٧

بنگاھھای اقتصادی شوروی حق خواھد داد در تمام مناقصه ھايی که در ادارات ايرانی برای خريد 
مصالح و لوازم از خارجه اعالن ميکنند با استفاده از شرايطی که برای ھمه اشتراک کنندگان 

 .دنيشتراک نمامقرر می شود ا
دولت ايران موافقت مينمايد که به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و  -٨

بنگاھھای اقتصادی شوروی در مدت اجرای اين قرارداد حق بدھد که مطابق قوانين و مقررات 
يی که برای موجوده در ايران پمپ ھای بنزين نصب نموده و ھمچنين مخزنھای نفت و ساير بناھا

 .   تجارت نفت و مشتقات آن ميباشد بسازد
ماه کميسيون متساوی االضالء مرکب از اختيار داران وزارت  ٦موافقت حاصل است که ھر   -٩

بازرگانی ايران و نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران نتيجه عمل 
بازرگانی و بحرپيمائی را برای تطبيق دادن  تجارت در دوره شش ماھه گذشته اجرای قرارداد

 .جريان تجارت بين طرفين با روح و مفھوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدھد

 
) عھدنامه مورخه ٢٠) با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ايران و به موافقت ماده (١( -١٠ماده    
ياليستی روسيه و برای تصرح منعقد بين ايران و جمھوری متحده شوروی سوس ١٩٢١فوريه  ٢٦



مدلول آن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ترانزيت آزاد را از خاک خود برای محصوالت طبيعی 
برای و صنعتی ايران بمقصد ھر کشور ثالثی ميدھد از طرف خود ايران ترانزيت آزاد را از خاک خود 
 .محصوالتی طبيعی و صنعتی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بمقصد ھر کشور ثالثی ميدھد

 
به عالوه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی به شرکت ھای بازرگانی و بازرگانان ايرانی حق ) ٢(

صدور آزاد را بھر مقصدی که باشد برای محصوالت طبيعی و صنعتی که از ايران به خاک وارد 
  .ده و در آنجا به فروش نرسيده اعطاء ميکندگردي

ھرگاه معلوم شود محصوالتی که شرکتھای بازرگانی و بازرگانان نامبرده صادر ميکنند ھمان است 
که وارد کرده اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصوالت پرداخته اند در حين خروج از خاک 

ه اند در حين خروج از خاک گمرکی اتحاد جماھير گمرکی که در موقع وارد کردن محصوالت پرداخت
  .شوروی سوسياليستی به شرکتھای بازرگانی و بازرگانان ايرانی مسترد خواھد گرديد

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی که   ھمين حقوق نيز از طرف دولت ايران به بنگاھھای ادارات
 .تجارت دارند اعطاء می گردد

ياليستی ترانزيت آزاد را از خاک خود به ايران برای محصوالت اتحاد جماھير شوروی سوس) ٣(
طبيعی و صنعتی مذکوره در ذيل که مبدأ آن محصوالت کشورھايی باشد که به اتحاد جماھير شوروی 

 .سوسياليستی عھدنامه يا مقاله يا قرارداد بازرگانی دااشته باشند ميدھد

ت ھمچنين برای بنگاه ھای کشاورزی ماشين آالت و ماشين آالت و ابزار و مصالح برای کارخانجا -الف
ماشين آالت و ابزار و مصالح برای تأسيس  – ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاھداری خانه ھا و بناھا

  .راھھا و وسائط نقليه از ھر قبيل و استفاده از آنھا و برای احتياجات بنگاھھای عام المنفعه

  .و اعضای مصنوعی بدندو از ھر قبيل و آالت جراحی  -ب

  .کاغذ و مطبوعات -ج

  .تخم نوغان -د

  .چای -ه

  .آالت و ادوات روشنايی و گرم کردن -و

 .تورسيکلت و اتومبيل و کاميون و متفرعات و قطعات مجزای آنھاودوچرخه و م -ز

 استثنای  نسبت به سفارشات دولت ايران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به) ٤(
اسلحه و مھمات جنگی که در کشورھای ثالثی داده شده باشد که به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
عھدنامه يا مقاوله نامه يا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزيت آزاد از خاک اتحاد جماھير شوروی 

  .سوسياليستی داده خواھد شد



ی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای ھمچنين راجع به سفارشات دولت ايران که برای بازرگان
اسلحه و مھمات جنگی که در کشورھای ثالثی تھيه شده باشد که به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
عھدنامه يا مقاوله نامه يا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تقاضاھای مربوطه 

 .تلقی و تسھيالت ممکنه خواھد نمود  يل سفارشات را با منتھای مساعدتبدادن حق ترانزيت برای اين قب

بديھی است مقررات اين ماده به ھيچ وجه به ترانزيت امانات پستی از خاک اتحاد جماھير شوروی  ) ٥(
تنظيم گرديده و قرارداد  ١٩٢٩سوسياليستی به ايران که به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 

 .ات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمی آوردنامبرده طبق مقرر

ايران ترانزيت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی برای محصوالت طبيعی ) ٦(
و صنعتی کشورھايی که با ايران عھدنامه يا مقاوله نامه يا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسلحه و 

 .مھمات جنگی ميدھد

که در مورد اجرای شرايط ترانزيت که در فوق پيش بينی شده است ھر يک از طرفين  یاتمقرر) ٧(
 .متعاھدين رژيم دولت کامله الوداد را به طرف متعاھد ديگر اعطاء خواھد کرد

طرفين متعاھدين موافقت مينمايند که رژيم دولت کامله الوداد را در حمل مسافرين و باگاژ و  -١١ماده   
اروبنه به وسيله راھھای آھن به طور عموم از راه خشکی و آب و ھوا متقابله يکديگر کاال و ساير ب
  .اعطاء نمايند

ھر يک از طرفين متعاھدين چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کليه عوارضی ديگر مربوط به 
فوق رژيم حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتيب و سرعت حمل از تمام راھھای مذکوره در 

 .دولت کامله الوداد را به طرف متعاھد ديگر اعطاء مينمايد

   -١٢ماده   

سير می نمايند  (کاسپين) با کشتی ھايی که زير پرچم يکی از طرفين متعاھدين در دريای خزر  -١
در بندرھای طرف متعاھد ديگر که چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه موقع خروج از 

 .رفتار ميشود یھر حيث مثل کشتی ھای کشور
                                                              ً                    کشتی ھای مزبوره عوارض بندری ديگر نخواھند پرداخت جز آنچه قانونا  برای کشتی ھا کشوری  -٢

درموقع گرفتن عوارض مزبوره اشياء  .وضع گرديده آن ھم به ھمان شرايط و يا ھمان معافيت ھا
 .مذکوره ذيل جزو کاالی وارده يا صادره محسوب و منظور نخواھد شد

ژ مسافرين که قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ بر بسته ھای کوچک دستی کليه باگا -الف
  .اشيايی است که به موجب قبض باگاژ حمل ميشود

سوخت و آذوقه برای مستخدمين و سرنشينان و لوازم تجھيزات کشتی به اندازه ای که برای  -ب
  .ندر از کشتی خارج نشودسير الزم باشد به شرط اينکه لوازم مزبوره برای گذاشتن در ب

بارھاييکه بعلت رسيدن صدمه به کشتی و يا در مواقع توقف ھای انفاقی ديگر در بندر از  -ج
ج شده باشد به شرط اينکه اين بارھا برای فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی رکشتی خا
  .گذاره شود



  .ز سه تن و نيم باشدبارھايی که به کشتی ھای حمل ميشود که ظرفيت آنھا کمتر ا -د

بارھاييکه از کشتی به کشتی ديگر نقل می شود برای اينکه حمل آنھا در دريا ادامه داده  -ه
 .ميشود

  

کاپوتاژ به کشتيھای کشوری طرفين متعاھدين اختصاص دارد معھذا موافقت حاصل شده است  -٣
مينمايند حق کاپوتاژ  که ھر يک از طرفين متعاھدين به کشتی ھايی که زير پرچم طرف ديگر سير

 .بدھد (کاسپين) را برای حمل و نقل مسافر و بار در دريای خزر
صرف نظر از مقررات فوق ھر يک از طرفين متعاھدين ماھيگيری را در آبھای ساحلی خود تا  -٤

حد ده ميل دريايی به کشتی ھای خود اختصاص داده و اين حق را برای خود محفوظ ميدارد 
شده از طرف کارکنان کشتی ھايی را که زير پرچم او سير مينمايند واردات ماھی ھای صيد   که

 .از تحقيقات و مزايای خاصی بھره مند سازد
کشتيھايی که در درياھا غير از دريای خزر زير پرچم يکی از طرفين متعاھدين سير مينمايد در  -٥

عوارضی از  آبھای کشوری و بندرھای طرف متعاھد ديگر از حيث شرايط کشتيرانی و ھرگونه
ھمان حقوق و مزايايی که در اين مورد به کشتيھای دولت کامله الوداد اعطا ميگردد بھره مند 

 .ميشوند
کشتيھای يدک کش که کشتی ديگری را بطور يدک ميکشد از پرداخت عوارض بندری (از ھر   -٦

 .تن ظرفيت کشتی) معاف می باشند

بين ايران و  ١٩٢١فوريه  ٢٦ر عھدنامه مورخ طرفين متعاھدين بر طبق اصولی که د -١٣ماده   
جمھوری متحده سوسياليستی شوروی روسيه روسيه اعالم گردھده است موافقت دارند که در تمام 

لق به ايران يا اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی يا متعلق عدريای خزر کشتيھايی جز کشتيھايی مت
ی يکی از طرفين متعاھدين که زير پرچم ايران به اتباع و بنگاھھای بازرگانی و حمل و نقل کشور

 .يا پرچم اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی سير مينمايند نمی توانند وجود داشته باشند

تصديق نامه ھای ظرفيت کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفين متعاھدين به کشتيھايی  -١٤ماده   
تی در دريای خزر سير مينمايند داده می شود که زير پرچم ايران و اتحاد جماھير شوروی سوسياليس

و مقامات نامبرده از طرف ھر يک از دولتين متعاھدين به دولت متعاھد ديگر اعالم ميگردد و بنادر 
دولتين متقابله رسميت خواھد داشت کشتيھايی که دارای تصديق نامه ھای مزبوره ھستند در بنادر 

نخواھند گرديد و نيز در بنادر طرفين متعاھدين در دريای طرف متعاھد ديگر مورد معاينه جديد واقع 
خزر تصديق نامه ھايی که راجع به قابليت سير کشتی و ميزان نشست کشتی در آب و ساير اسناد 
فنی کشتيرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتی ھا داده شده است متقابال به رسميت 

 .شناخته خواھد شد

متعاھدين موافقت مينمايند که راجع به اقدامات بھداری که بايد نسبت به کشتيھای طرفين  -١٥ماده   
ھر يک از طرفين در بنادر طرف ديگر در دريای خزر به عمل آيد مقررات قرارداد صحی بين المللی 

در پاريس امضاء شده با رعايت قيودی که ھر يک از طرفين متعاھدين  ١٩٢٦ژوئن  ٢٦که در تاريخ 
 .امضای آن قرارداد نموده اند مجری گردددر موقع 

  :اين قرارداد به تصويب خواھد رسيد -١٦ماده   



اين قرارداد برای مدت سه سال منعقد گرديده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در 
  .مسکو به عمل خواھد آمد دارای اعتبار خواھد بود

اجرا خواھد شد فاصله مدت بين امضای قرارداد و ولی قرارداد از تايخ امضای آن به طور موقت 
  .سال فوق محسوب خواھد گرديد ٣جزء مدت  مبادله نسخ مصوبه

ھرگاه يکی از طرفين ششماه پيش از انقضای مدت سه ساله مذبور فسخ قرارداد را اعالم ندارد 
  .قرارداد خود به خود برای مدت غير معينی تمديد شده محسوب خواھد شد

 .ميتوان قرارداد را در وقع به اخطار شش ماه قبل فسخ نمود در اين صورت

 
اين قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و ھر دو متن دارای اعتبار مساوی ميباشد 

عليھذا اختيار  ١٩٤٠مارس  ٢٥مطابق  ١٣١٩هامنعقد شده است در تھران به تاريخ پنجم فروردين م
  .اين قراداد را امضاء و به مھر خود ممھور نمودند داران نامبرده در فوق

  امضاء: مظفر اعلم                            امضاء: ماتوی فيلموتو

  امضاء: صادق وثيقی          يترالکسيپوفامضاء: 

  :با نھايت توقير مراتب زير را به استحضار آن جانب ميرساند آقای وزير

که طرفين متعاھدين آنرا دريای ايران و شوروی ميدانند برای طرفين  )خزر( کاسپين دريای  نظر به اينکه
متعاھدين دارای اھميت خاصی ميباشد موافقت حاصل است که دولتين اقدامات الزمه را به عمل خواھند 
آورد تا اتباع کشورھای ثالث که در کشتيھای طرفين متعاھدين و در بندرھای واقع در دريای خزر مشغول 
خدمت ھستند از خدمت و توقف خود در کشتی ھا و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظايف خدمتی 

  .محوله به آنھا باشد استفاده ننمايند

  .آقای وزير خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

  امضاء: ماتوی فيلموتو 

 ٢٥با کمال توقير وصول نامه مورخ  سفير کبيرآقای  جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران
  :آن جناب را که به مضمون ذيل است تأييد مينمايم ١٩٤٠مارس 

نظر به اينکه دريای خزر که طرفين متعاھدين آنرا دريای ايران و شوروی می دانند برای طرفين متعاھدين 
ه را به عمل خواھند آورد تا دارای اھميت خاصی می باشد موافقت حاصل است که دولتين اقدامات الزم

اتباع کشورھای ثالث که در کشتی ھای طرفين متعاھدين و در بندرھای واقع در دريای خزر مشغول خدمت 
ھستند از خدمت و توقف خود در کشتيھا و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظايف خدمتی محوله 

  .به آنھا باشد استفاده ننمايند

  .در نظر گرفته خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد مندرجات نامه فوق را



  »امضاء: مظفر اعلم«تھران به تاريخ بيست و پنجم مارس ھزار و نھصد و چھل 

  .جناب آقای ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماھير شوروی در ايران

بين ايران و اتحاد جماھير شوروی  قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی ٨نظر به ماده آقای سفير کبير
به امضاء رسيده است با کمال توقير تأييد مينمايم که چون  ١٩٤٠مارس  ٢٥سوسياليستی که در تاريخ 

به موجب قوانين جاريه ايران بنگاھھای بازرگانی ميتوانند از بين کارمندان خود نمايندگی برای دفاع 
يندگی بازرگانی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در ايران حقوق خود در محاکم ايران انتخاب نمايند نما

  .و بنگاھھای اقتصادی شوروی از اين حيث مواجه به اشکاالتی نخواھند شد

  .آقای سفير کبير خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيرد

  ١٩٤٠ مارس  ٢٥به تاريخ  -طھران 

  امضاء: مظفر اعلم

 آقای وزير در ايران سفير کبير اتحاد جماھير شوروینوجناب آقای ماتوی فيليمو
  :آن جناب را که به مضمون ذيل است تأييد مينمايم ١٩٤٠مارس  ٢٥با کمال توقير وصول نامه مورخ 

سياليستی که در قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين ايران و اتحاد جماھير شوروی سو ٨نظر به ماده
به امضاء رسيده است است با کمال توقير تأييد مينمايم که چون به موجب  ١٩٤٠مارس  ٢٥تاريخ 

قوانين جاريه ايران بنگاھھای بازرگانی ميتوانند از بين کارمندان خود نمايندگی برای دفاع حقوق خود در 
روی سوسياليستی در ايران و بنگاھھای محاکم ايران انتخاب نمايند نمايندگی بازرگانی اتحاد جماھير شو
  .اقتصادی شوروی از اين حيث مواجه به اشکاالتی نخواھند شد

مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته از آن جانب خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان 
  .بپذيريد

  )مونوبه تاريخ بيست و پنجم مارس ھزار و نھصد و چھل (امضاء: ماتوی فيلي -تھران

 
  .جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران

با کمال توقير به استحضار آن جانب ميرساند که دولت ايران رضايت ميدھد به شرط معامله  آقای وزير
  :متابله ترتيب ذيل را نسبت به حمايت عالئم بازرگانی مجری بدارد

رای بنگاھھای صنعتی و بازرگانی اشخاص حقوقی و طبيعی ھر يک از طرفين متعاھدين که دا -١
ميباشد درخاک متعاھد ديگر از عين حمايتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به 
عالئم بازرگانی استفاده می کنند بھره مند خواھند بود مشروط بر اينکه نامبردگان مراسم و 

 .مقررات جاری در خاک آن کشور را رعايت نمايند
 متعھد ميشوند در کشور خود در آتيه عالئم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع             ً طرفين متقابال   -٢

 .معينی از کاالھا که مورد مصرف عموم واقع شده باشد به رسميت نشناخته و به ثبت نرسانند



            ً                                                                           طرفين متقابال  يکديگر را راجع به ترتيب تصديق امضای اسنادی که به ادارات ثبت عالئم بازرگانی 
مقررات مذکور در  .ود با معافيت اين اسناد از ھر گونه تصديق کنسولی مطلع مينمايندارائه ميش

 فوق شامل کليه بنگاھھای صنعتی بازرگانی خواھد بود اعم از اين که بنگاھھای مزبور متعلق به 
 .ولت يا اتحاديه ھا يا اشخاص باشدد

  .بپذيريد آقای سفير کبير خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان

   به تاريخ بيست و پنجم مارس ھزار و نھصد و چھل -تھران

  امضاء: مظفر اعلم

  .جناب آقای ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماھير شوروی در ايران

آن جناب را راجع به رضايت دولت  ١٩٤٠مارس  ٢٥با کمال توقير وصول نامه مورخ  آقای وزير
حمايت عالئم بازرگانی به شرط معامله متقابله به شرح ذيل ايران در اجرای مقررات مربوطه به 

 :اشعار ميدارد

اشخاص حقوقی و طبيعی ھر يک از طرفين متعاھدين که دارای بنگاھھای صنعتی و بازرگانی  -٣
ميباشد درخاک طرف متعاھد ديگر از عين حمايتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت 

اده می کنند بھره مند خواھند بود مشروط بر اينکه نامبردگان مراسم و به عالئم بازرگانی استف
 .مقررات جاريه در خاک آن کشور را رعايت نمايند

            ً                                                                       طرفين متقابال  متعھد ميشوند در کشور خود در آتيه عالئم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع  -٤
 .يت نشناخته و به ثبت نرسانندمعينی از کاالھا که مورد مصرف عموم واقع شده باشد به رسم

            ً                                                                           طرفين متقابال  يکديگر را راجع به ترتيب تصديق امضای اسنادی که به ادارات ثبت عالئم بازرگانی 
 .ارائه ميشود با معافيت اين اسناد از ھر گونه تصديق کنسولی مطلع مينمايند

م از اين که بنگاھھای مقررات مذکور در فوق شامل کليه بنگاھھای صنعتی بازرگانی خواھد بود اع
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته اطالع  .مزبور متعلق به دولت يا اتحاديه ھا يا اشخاص باشد

ميدھم که دولت منبوعه دوستدار از طرف خود نيز رضايت می دھد نسبت به حفظ عالئم بازرگانی 
 .ھمان مقررات را مجری دارد

  .ا نسبت به خودتان بپذيريدآقای وزير خواھشمندم احترامات فائقه مر

  به تاريخ بيست و پنجم مارس ھزار و نھصد و چھل -تھران

  امضاء: ماتوی فيليمونو

 
  .جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران

با کمال توقير به استحضار آن جانب ميرساند که به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی  آقای سفير کبير
دولت  ١٩٤٠مارس  25جماھير شوروی سوسياليستی و ايران در تاريخ و بحرپيمايی بين اتحاد 

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی الزم ميداند مسائل مربوط به شرايط بين حمل و نقل بار چه بين 



طور ترانزيت و مسائل مربوط به تسويه حساب   اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ايران و چه به
ماھير شوروی سوسياليستی و راھھای آھن ايران بابت مساعدتھای متقابله بين راھھای آھن اتحاد ج

استفاده از وسائط نقليه و غيره) را تنظيم و برای اين منظور در ظرف مدتی که بيش از سه ماه از (
تاريخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ايران مخصوص راه آھن در مسکو تشکيل 

  .نمايد

  .اھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريدآقای وزير خو

  ١٩٤٠مارس ٢٥به تاريخ  -تھران

  امضاء: ماتوی فيليمونو

  .جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران 

آن جناب را که به مضمون  ١٩٤٠مارس  ٢٥با کمال توقير وصول نامه آن جانب مورخه  آقای سفير کبير
 :ذيل است تأييد مينمايم

به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ايران ....(
دولت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی الزم ميداند مسائل مربوط به  ١٩٤٠مارس  ٢٥در تاريخ 

طور ترانزيت   شرايط بين حمل و نقل بار چه بين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و ايران و چه به
و مسائل مربوط به تسويه حساب بين راھھای آھن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و راھھای آھن 
ايران بابت مساعدتھای متقابله (استفاده از وسائط نقليه و غيره) را تنظيم و برای اين منظور در ظرف 

شوروی و ايران مخصوص راه  مدتی که بيش از سه ماه از تاريخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس
  .آھن در مسکو تشکيل نمايد

با کمال احترام اشعار ميدارد که دولت ايران از طرف خود موافقت مينمايد مسائل مندرجه در نامه آن 
جناب را تنظيم و در کنفرانس ايران و شوروی مخصوص راه آھن که برای اين منظور در مسکو در 

اريخ امضای قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين ايران و اتحاد جماھير ظرف مدتی که بيش از سه ماه از ت
  .نبايد تشکيل خواھد اشتراک نمايد ١٩٤٠مارس  ٢٥شوروی سوسياليستی مورخ 

  .آقای سفير کبير خواھشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

   ١٩٤٠مارس  ٢٥به تاريخ  -تھران

  امضاء: مظفر اعلم

 .ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماھير شوروی در ايرانجناب آقای 

  


