
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون ساماندهي مبادالت مرزي

 اصالحات و الحاقات بعدي با 60/60/4831مصوب 
 

ساكنان مناطق مرزي و تعاوني -1ماده  سط  ست از خريد و فروش كاال تو شين داراي مجوز، پيله مبادالت مرزي عبارت ا وران،  هاي مرزن

تن ظرفيت در اجم و نوع مشنن و و در سننعي تعيين شنند   055هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شننناورهاي داراي اداك ر  بازارچه

 2.وزارت صنعت، معندن و تجارت

( قانون 05ي مربوط به مبادالت مرزي كشور و تغييرات آن، تعريي مرزنشيني و نحو  ااراز آن به موجب ماد  )يمحدود  جغرافيا -2ماده 

 .خواهد بود 50/50/0702معررات صادرات و واردات مصوب 

 در  ازوري صاور عبارت است از ش و ساكن مناطق مرزي با اداقل سه سال سابعه سكونت مستمر كه داراي كارت پيلهپيله -3ماده 

 .( قانون مدني است200سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماد  )

اي محصننور واقد در نعاط مرزي اسننت كه م ابق با اسننتانداردهاي تعيين شنند  توسننط دوتت، به صننورت بازارچه مرزي محوطه -4ماده 

شود و در آنجا با اضور نمايند  گمرك، سيس مياهمجوار ت نامه منععد شد  بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهايمستعل يا در قاتب تفاهم

توانند كاالها و محصوالت مجاز را با رعايت مواد اين قانون تشريفات ترخيو كاالي مجاز براي مبادالت مرزي صورت مي گيرد. مرزنشينان مي

 .هاي مشترك مرزي استان مبادته نمايند در بازارچه

يس و يربط وي به عنوان راي سنناماندهي مبادالت مرزي متشننكل از اسننتاندار يا يكي از معاونين  يدر هر اسننتان مرزي، شننور -5ماده 

هاي كل اطالعات، تعاون، تعزيرات اكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي هاي بازرگاني، صنننايد و معادن، جهاد كشنناورزي، ادار يس سننازمانير

 .هاي تعاوني مرزنشينان تشكيل خواهد شد انتظامي استان، دادستان و نمايند  اتحاديه شركت

يس سننازمان يكند. رهاي مرزي اسننتان نظارت مي هاي دوتت در بازارچهاين شننورا بر اسننن عملكرد و اجراي تصننميمات و خط مشنني

 .بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود

 .يس كل گمرك خواهد بوديعزل و نصب مدير بازارچه مرزي با اكم ر -1تبصره 

صره   صي ايجاد نمود  و  -2تب ص سازي كرد  يا گمركات ت  سب نياز، گمركات قديمي را باز صادي و دارايي مي تواند ا وزارت امور اقت

 .بيني نمايدهاي ساالنه پيش اعتبار مورد نياز آنرا در بودجه

شد  موضوع اين قانون، متنا -6ماده  سب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ارزش كل كاالهاي قابل مبادته در مناطق مرزي تعيين 

( كل واردات %7هاي مرزي، توسط دوتت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساته معادل سه درصد ) ساكنان مرزنشين محدود 

 .قبل انجام گيرد نفتي به مأخذ سال ( صادرات كاالهاي غير%7گردد كه بايد در معابل سه درصد )كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي

                                                           
 10031به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره  06/60/1831مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  60/60/1831این قانون در جلسه مورخ  -1

 منتشر گردیده است. 13/63/1831 مورخ

 مجلس شورای اسالمی: 63/61/1836مصوب  قانون تشكیل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتاصالح به موجب  -0
 تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتقانون تشكیل دو وزارتخانه 

معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و 
و ها و وزیران یادشده بوده است به دشود و كلیه وظایف و اختیاراتی كه طبق قوانین برعهده وزارتخانهت تشكیل میتعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجار

 گردد... وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می

اعی و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتمـ در كلیه قوانین به جای وزارتخانه8تبصره 
 شود.جایگزین می

https://qavanin.ir/Law/TreeText/178632
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2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .گرددصادرات در معابل واردات در مناطق مرزي مشمول سعي تعيين شد  براي همان مرز مي -1تبصره 

كاالهاي قابل ورود همرا  ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف ش صي وارد كشور مي شود با تصويب هيأت وزيران در  -2تبصره  

از پرداخت اعوق  (%05)( و در مورد توازم خانگي اداك ر تا معادل پنجا  درصد %055تا صد درصد ) (%75مورد ارزاق عمومي از سي درصد )

 .باشندورودي معاف مي

تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كاالهاي صادراتي مي (80/84/08)اصالحی تجارت وزارت صنعت، معننندن و  -3تبصره 

 .هاي الزم از جمله جايز  صادراتي وضد نمايدباشند، مشوق كه تشريفات گمركي را طي كرد  

فهرست و ميزان اقالم قابل ورود در اجراي اين قانون به هر من عه مرزي، تا سعي كل ارزش تعيين شد  توسط وزارت صنعت،  -7ماده 

 .گمرك استتعيين و اعالم مي گردد. كنترل سعي واردات بر عهد   ،(80/84/08)اصالحی  معندن و تجارت

وارد كردن هديه و سوغات توسط مرزنشينان در اد كاالهاي تعيين شد  ساتي يك بار مجاز است. هديه و سوغات وارد  تابد  -1تبصره  

 .است 0730ين نامه اجرايي قانون معررات صادرات و واردات سال ي( آ73ماد  )

 .باشدمرزنشين مجاز و به غير آنها ممنوع ميهاي  واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني -2تبصره 

سط وزارت  -0ماده  ست و تو شينان ا شتي و نيازهاي مرزن صارف معي شي از م شامل ب  سعي اقالم قابل ورود در اجراي اين قانون كه 

گردد، مشمول ت فيي اعوق ورودي براي كاالهاي خوراكي )ارزاق عمومي( تا صد تعيين مي (80/84/08اصالحی  )صنعت، معنننندن و تجارت 

 .( متناسب با محروميت من عه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود%05و براي كاالهاي غيرخوراكي تا پنجا  درصد )( %055)درصد 

 .ي اتزامي استادر ورود اين كاالها، رعايت قوانين و معررات بهداشتي و قرن ينه -1تبصره 

 .شوداتتفاوت نميواردات كاالهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه -2تبصره 

( اين قانون مجاز اسننت. خروج 0هاي مرزي به صننورت خرد  فروشنني با رعايت ماد  )خريد و فروش كاالهاي وارداتي در اسننتان -0ماده 

ييد ا( اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با ت3ير نعاط كشور فراتر از سعي تعيين شد  در ماد  )هاي مرزي به سا كاالهاي مذكور از استان

 .گيردهاي معرر در اين قانون صورت مي شوراي ساماندهي مبادالت مرزي استان و پرداخت مباتغ ناشي از معافيت

وري، متناسننب با زنشننين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله هاي مرتوزيد سننهميه وارداتي اسننتان بين مرزنشننينان و تعاوني -18ماده 

 .ها و توانايي عامالن اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرزنشينان توسط شوراي ساماندهي مبادالت مرزي استان صورت خواهد گرفتظرفيت

هاي تعاوني مرزنشين نظارت هاي شركتتيتوزارت تعاون در چارچوب قانون ب ش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر فعا -تبصره 

 .كند و ادار  كل تعاون استان هرگونه ت لي را به شوراي ساماندهي مبادالت مرزي استان اعالم خواهد كردمي

ستان -11ماده  ن وانيكليه ق هايي كه مشمول اين قانون هستند،از زمان اعالم فهرست جديد كاالهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به ا

هاي مرزي فعلي تا هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشنننهر، آبادان و چوبيد  تغو مي گردد. بازارچهو معررات مغاير به اسنننت ناي معافيت

 .توانند م ابق اين قانون فعاتيت نمايندوقتي كه دوتت تش يو دهد مي

صنعت، معننننندن و تجارت يآ -12ماده  سط وزارت  صويب تو سه ما  از تاريخ ت صالحی  ين نامه اجرايي اين قانون اداك ر ظرف مدت  )ا

 .هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدو با همكاري وزارت انه (80/84/08

صر   شتمل بر دوازد  ماد  و د  تب شم مهر ما  يكقانون فوق م ش شنبه مورخ  سه علني روز چهار شتاد و چهار  در جل صد و ه سي هزار و 

 .ييد شوراي نگهبان رسيدابه ت 25/50/0730 مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ

 عادل حداد غالمعلي –يس مجلس شوراي اسالمي یر

 


