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 قانون ساماندهی مبادالت مرزي

ران ، مبادله مرزي عبارت است از خرید و فروش کاال توسط ساکنان مناطق مرزي و تعاونی هاي مرزنشـین داراي مجـوز پیلـه و    -1ماده 
ه شـد تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سـقف تعیـین    500بازارچه هاي مرز ، ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر 

 وزارت بازرگانی  

)  10 (محدوده جغرافیایی مربوط به مبادالت مرزي کشور و تغییرات آن ، تعریف مرزنشینی و نحـوه احـراز آن بـه موجـب مـاده       -2ماده 
 خواهد بود .  4/7/1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 

از  ال سابقه سکونت مسمتر که داراي کارت پیله وري صـادره پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزي با حداقل سه س -3ماده 
 ) قانون مدنی است .  211سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده ( 

ـ    بازارچه مرزي محوطه -4ماده  ورت اي محصور ، واقع در نقاط مرزي است که مطابق با استاندارد هاي تعیین شده توسـط دولـت ، بـه ص
ینـده  شود و در آن جا به صورت نماتفاهم نامه منعقد شده بین جمهوري اسالمی ایران و کشوهاي همجوار تاسیس میمستقل یا در قالب 

عایـت  توانند کاالها و محصوالت مجاز را با رگیرد . مرزنشینان میگمرك ، تشریفات ترخیص کاالي مجاز براي مبادالت مرزي صورت می
 مرزي استان مبادله نمایند . مواد این قانون در بازارچه هاي مشترك 

ئـیس و  ردر هر استان مرزي ، شوراي ساماندهی مبادالت مرزي متشکل از استاندارد یا یکی از معاونین ذي ربـط وي بـه عنـوان     -5ماده 
مانـدهی  ، فرهاي بازرگانی ، صنایع و معادن ، جهادکشاورزي ، اداره هاي کل اطالعات ، تعاون ، تعزیرات حکومتی ، گمـرك  رئیس سازمان

د و نیروي انتظامی استان ، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت هاي تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد . این شـورا بـر حسـن عملکـر    
هـد  کند . رئیس سازمان بازرگانی استان ، دبیر شـورا خوا هاي دولت در بازارچه هاي مرزي استان نظارت میاجراي تصمیمات و خط مش

ـ  -2عزل و نصب مدیر بازارچه مرزي با حکم رئیس کل گمرك خواهد بود . تبصره -1بود . تبصره  توانـد  یوزارت امور اقتصادي و دارایی م
 نه پیش بینیحسب نیاز ، گمرکات قدیمی را بازسازي کرده و یا گمرکاتی تخصصی اجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه هاي ساال

 نماید . 

ي و تعـداد  کاال هاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعیین شده موضوع این قانون ، متناسب با وضعیت اجتماعی ، اقتصاد ارزش کل -6ماده 
ـ  %3هاي مرزي ف توسط دولت تعیین خواهد شد . این میزان براي کل کشور هر ساله معادل سه درصد ( ساکنان مرزنشین محدوده ل ) ک

انجـام   % ) صادرات کاالهاي غیرنفتی به ماخذ سـال قبـل   3گردد که باید در مقابل سه درصد ( یواردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین م
ابـل  قکاالهاي  -2گردد . تبصره صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعیین شده براي همان مرز می -1گیرد . تبصره 

ز سـی  اشود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی صی وارد کشور میورود هماره ملوانان و کارکنان شناورها که براي مصرف شخ
دي معـاف  % ) از پرداخت حقـوق ورو  50% ) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (  100% ) تا صد در صد (  30درصد ( 

ا طی مرزي براي کاالهاي صادراتی که تشریفات گمرکی ر تواند جهت توسعه صادرات در مناطقوزارت بازرگانی می -3باشند . تبصره می
 هاي الزم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید . کرده باشد ، مشوق

بازرگانی  فهرست و میزان اقالم قابل ورود در اجراي این قانون به هر منطقه مرزي ، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت -7ماده 
ـ     -1. کنترل سقف واردات بر عهده گمرك است . تبصره گردد ، تعیین و اعالم می د وارد کردن هدیه و سـوغات توسـط مرزنشـینان در ح

ت و ) آئین نامـه اجرایـی قـاونو مقـررات صـاردا      39بع ماده ( کاالهاي تعسسن شده سالی یک بار مجاز است . هدیه و سوعات وارده تا
 باشد . یواگذاري و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی هاي مرزنشین مجاز به غیر آنها ممنوع م -2است . تبصره  1384واردات سال 

 زهـاي مرزنشـینان اسـت و توسـط وزارت    سقف اقالم قابل ورود در اجراي این قانون که شامل بخشیاز مصـارف معیشـتی و نیا   -8ماده 
هـاي  % ) و بـراي کاال  100گردد مشمول تخفیف حقوق ورودي براي کاالهاي خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صددرصـد (  بازرگانی تعیین می

الهـا ،  این کادر ورود  -1) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود . تبصره  %50 0غیرحاکی تا پنجاه درصد 
ـ  -2اي الزامی است . تبصره رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه وارض و واردات کاالهاي موضوع این قانون ، مشمول هیچ نوع ع

 شود .اخذ ما به التفاوت نمی
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سـت .  ایـن قـانون مجـاز ا    ) 4فروشی با رعایت مـاده (  خرید و فروش کاالهاي وارداتی ، در استان هاي مرزي به صورت خرده -9ماده  
واگذاري  -2ه ) این قانون به تبصر 8خروج کاالهاي مذکور ، از استانهاي مرزي به سایر نقاط کشور ، فراتر از سقف تعیین شده در ماده ( 

اجراي این  ود درسقف اقالم قابل ور -8باشد . ماده و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی هاي مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می
 گردد ، مشمول تخفیـف حقـوق  قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهاي مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می

اسـب بـا   % ) متن 50% ) و براي کاالهاي غیر خوراکی تا پنجاه درصـد (   100ورودي براي کاالهاي خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صددرصد(
منطقه پس از تصویب صورت تجمیعی و تجاري با تایید شوار ساماندهی مبـادالت مـرزي اسـتان و پرداخـت مبـالغ ناشـی از        محرومیت

 معافیتهاي مقرردر این قانون صورت می گیرد . 

متناسـب بـا   وري ، داراي مجـوز و دارنـدگان کـارت پیلـه    هاي مرزنشینتوزیع سهمیه وارداتی استن ، بین مرزنشینان و تعاونی -10ماده 
رت عامالن اجرایی مذکور ، در ارائه خدمات به مرزنشینان ، توسط شوراي سـاماندهی مبـادالت مـرزي اسـتان ، صـو     ها و تواناییظرفیت

 هـاي شـرکت هـاي   وزارت تعاون ، در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران ، بر فعالیـت  –خواهد گرفت . تبصره 
 اهد کرد . کند و اداره کل تعاون استان ، هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهی مبادالت مرزي استان اعالم خونظارت میتعاونی مرزنشین 

 و کلیه قوانین از زمان اعالم فهرست جدید کاالهاي قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قاونو هستند ، -11ماده 
ـ  گردد . بازارچههاي گمرکی قانون در مورد بنادر خرمشهر ، آبادان و چوبیده لغو میاي معافیتمقررات مغایر به استثن ا هاي مرزي فعلـی ، ت

 وقتی که دولت تشخیص دهد ، می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند . 

هـاي  ارتخانهوزارت بازرگانی و با همکاري وزآئین نامه اجرایی این قانون ، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ، توسط  -12ماده 
ر ده تبصـره د  امور اقتصادي و دارایی ، تعاون و کشور ، تهیه و به تصویب هیآت وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشمول بر دوازده ماده و

تصـویب و در تـاریخ   جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه سال یکهزار و سیصد و هشـتاد و چهـار مجلـس شـوراي اسـالمی      
 به تایید شوراي نگهبان رسید . 20/7/1384

ریاسـت محتـرم    16/8/84مـورخ   44247قانون فوق طـی بخشـنامه شـماره    •رئیس مجلس شوراي اسالمی  –غالمعلی حداد عادل  
 جمهوري به وزارت بازرگانی جهت اجراء ابالغ گردیده است . 

 


