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 يمبادالت مرز ی قانون ساماندهیینامه اجرانییآ
 1385 مرداد 01 : تاریخ صدور

 وزیران اتیه : ارگان صادر کننده

 است جمهوريیر : سازمان مرتبط

 وزارت تعاون م: دفتر حقوقییگردآوري وتنظ : شماره بخشنامه

 
زي مـر  ها با دریافت کـارت مبـادالت  ر شهرهاي مرکز شهرستانمرزي کشور به استثناي اهالی ساکن د ـ کلیه اهالی ساکن در مناطق1ماده

  .مشمول تسهیالت مبادالت مرزي خواهند بود
کشـور و بازرگـانی    هايکشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزي قراردارد توسط وزارتخانه ـ نقاط یا اعماق مرزي1تبصره

  .گرددتعیین می
 قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلـومتري از سـاحل مشـمول تسـهیالت مبـادالت مـرزي       ه مرزي کنار ساحلـ مناطقی که در نقط2تبصره

  .باشندمی
  .گرددسرپرست خانوار صادر می ـ کارت مبادالت مرزي توسط سازمان بازرگانی استان براي2ماده

  .شودیک بار تمدید میبهمن هر سال صادر و هر سه سال  ـ کارت مبادالت مرزي در ماههاي دي و1تبصره
ـ ) 2رعایـت تبصـره (   مبادله مرزي نمایند و یا بـا تواننـد به صورت مستقل اقدام به مبـادالت مـرزي می ـ دارندگان کارت2تبصره ) 7اده (م

ت عضویبه یکی از شرکتهاي تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن  ـ کارت خود را 1384قانون ساماندهی مبادالت مرزي ـ مصوب 
  .نمایند دارند، واگذار

ـ و اعضاي آنها، کارتها را مهر نموده و فهرسـت آن را   شرکتهاي تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهاي صادر شده ه تأییـد  ب
  .رسانندمی سازمان بازرگانی استان

  .باشدنفر می ـ تعداد اعضاي یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج3تبصره
أخـذ  ) قانون ساماندهی مبادالت مـرزي کـه بـه م   6موضوع ماده ( (%3) ـ سقف مبادالت مرزي هر منطقه مرزي (استان) از سه درصد3ماده

  .شودگردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین میجمهوري اسالمی ایران اعالم می سال قبل طبق آمار گمرك
طقـه  شناورهاي داراي حـداکثر پانصـد تـن ظرفیـت هـر من      ي، ملوانان، خدمه و کارکنانهاي مرزـ میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه4ماده

  .شودقانون یاد شده تعیین و اعالم می (12) (استان) توسط کار گروه موضوع ماده
ي حـداکثر  هاي داراشـناور  وران، ملوانان، خدمـه و کارکنـان  هاي مرزي، پیلهاستان براي مرزنشینان، بازارچه ـ توزیع سهمیه وارداتی 5ماده

  .خواهد گرفت پانصد تن ظرفیت توسط شوراي ساماندهی مبادالت مرزي استان صورت
  .گیردهر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می ـ توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضاي1تبصره
  .اظ خواهد شددو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لح ـ براي مناطق محروم مرزي2تبصره

  .ریزي کشور اعالم خواهد شدسازمان مدیریت و برنامه فهرست مناطق محروم توسط
نی آنها را شرکتهاي تعاو فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودي کاالهاي قابل ورود توسط مرزنشینان و ـ وزارت بازرگانی 6ماده

  .نمایدوزیران ارسال می قانون مزبور براي تصویب به هیئت (12) موضوع ماده اي تعیین و پس از تأیید کارگروهبه صورت منطقه
بعدي آن، تا تأییـد کـارگروه    هايو اصالحیه 11/12/1377ك مورخ 20525ت /71704نامـه شمـاره فهرست موضـوع تصویب ـ1تبصره

  .باشداالجرا مییادشده الزم
 )%50پنجـاه درصـد (   ) و براي سایر کاالهـا تـا  %100) تا صددرصد (%30سی درصـد (حقوق ورودي ارزاق عمومی از  ـ تخفیف در2تبصره

  .متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود
صـورت خـرده فروشـی در     هاي مرزي بـه فروش کاالهاي وارد شده توسط مرزنشینان و شرکتهاي تعاونی آنها در استان ـ خرید و3تبصره

ها افیتمرزي به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاري با حذف مع خروج کاالهاي مذکور از استانهمان استان مرزي مجاز بوده ولی 
مجـاز   ساماندهی مبادالت مرزي استان التفاوت حقوق ورودي و تأییدیه گمرك جمهوري اسالمی ایران و اخذ موافقت شورايمابه و پرداخت

  .باشدمی
همـان   گمـرك  هاي مرزي و یـا هاي آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچههاي تعاونینان و شرکتمرزنشی ـ صادرات و واردات توسط4تبصره

توانـد  پـذیر نباشـد، شـوراي سـاماندهی مبـادالت مـرزي مـی        هاي مـرزي امکـان  گیرد. در مواردي که مبادله در بازارچهاستان صورت می
مـرك همـان   گدر  د. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کـاال مبادله انتخاب و اعالم نمای ترین گمرك را به عنوان محلنزدیک

  .شوداستان ترخیص می



 ۲ 

ن از مرزنشـینا  مرزنشینان و شرکتهاي تعاونی آنها بر عهده گمرك بوده و مهلت واردات کاال توسـط  ـ کنترل سقف مبادالت توسط 5تبصره
  .باشدزمان صادرات یک سال می

سـال   مأخـذ  ) کل واردات کشور به%3مبادله در مناطق مرزي براي کل کشور، هر ساله معادل سه درصد ( هاي قابلـ ارزش کل کاال 6تبصره
  .به مأخذ سال قبل انجام شود ) صادرات کاالهاي غیرنفتی%3شود که باید در مقابل سه درصد (قبل تعیین می

 هاي منعقد شده بیننامه هایی که طبق تفاهمدر جوار گمرکات یا مکاندر نقاط مرزي و  اي است محصور واقعـ بازارچه مرزي محوطه7ماده
از شده از سوي دولت تأسیس شده است و مج جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین

  .باشدبه انجام تشریفات ترخیص کاال می
و با اعمال  بازرگانی، گمرك جمهوري اسالمی ایران و نیروي انتظامی س از استقرار مأموران وزارتهاي مرزي پـ مبادالت در بازارچه1تبصره

  .صادرات و واردات کاال مجاز خواهدبود مقررات مربوط به
اسـتان   نهاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و یا گمرك همابا استفاده از تسهیالت بازارچه ـ ترخیص کلیه کاالهاي واردشده2تبصره

  .باشدامکان پذیر می
 جدید از سوي شوراي ساماندهی مبادالت مرزي منوط بـه داشـتن توجیـه اقتصـادي،     ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزي3تبصره

ر ایجـاد  اخذ موافقـت کشـور مقابـل د    یجاد تأسیسات مورد نیاز واحدهاي اجرایی مستقر در بازارچه وهاي مربوط به او هزینه تأمین پرسنل
  .باشدـ می1372قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب  (11تأسیسات و فعالیتهاي متقابل با رعایت ماده (

هـا در بخـش   گـذاري سرمایه ایی مستقر در بازارچه و سایراداري و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهاي اجر ـ ایجاد تأسیسات4تبصره
ـ  هزینه هاي مرزي و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه وایرانی بازارچه داث مکـان  هاي اداره آن برعهده استانداري مربوط است، ولی از نظـر اح

  .به عمل آید ر هماهنگیانتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشو نقطه مرزي و چگونگی حفظ بازارچه در
بینـی  نیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سـاالنه پـیش   ریزي کشور موظف است اعتبارات موردسازمان مدیریت و برنامه

  .نماید
ري ازارچـه ضـرو  نیازهاي اداري در درب ورود و خروج ب ـ استقرار گمرك جمهوري اسالمی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و 5تبصره

  .باشدواردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرك جمهوري اسالمی ایران می است و اعمال مقررات صادرات و
واهـد  خو با حکم رییس کل گمرك جمهوري اسالمی ایـران   ربطـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزي با هماهنگی و تأیید استاندار ذي 6تبصره

  .بود
وران، ملوانـان،  آنهـا، پیلـه   هاي تعاونیهاي مرزي توسط مرزنشینان و شرکتترخیص کاال در سقف تعیین شده در بازارچه رود وـ و7تبصره

یـا   وهاي مـرزي کشـور طـرف معاملـه     هاي بازارچهارایه فاکتور فروش غرفه خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر پانصد تن ظرفیت با
ـ  (امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارك از قبیل پیش برگ (پروفرماکشور مقابل  مدارك مثبته باشـد.  ل نمـی و حسب مورد بارنامه حم

  .توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد ثبت آماري (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه
بـرگ   پانصد تـن ظرفیـت در حـد مصـرف شخصـی از ارایـه پـیش       خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر  واردات کاال توسط ملوانان،

  .باشند(پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی می
هـاي  زمنـدي گـرفتن امکانـات و نیا   بازرگانی فهرست کاالهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را بـا در نظـر   ـ وزارت 8ماده

  .نمایدکشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعالم می عمل آمده با هاي بههاي مرزي و یا با تفاهماستان
اي اسـالمی ایـران و سـایر کشـوره     ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهـوري  ـ9ماده

  .شوندنامه میباشند، مشمول مقررات این آیینو کشتیرانی می سازمان بنادر کنند و داراي کارت شناسایی معتبر ازهمجوار تردد می
ـ داراي کارت معتبر از سازمان بنـادر و کشـتیرانی    ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر پانصد تن ظرفیت1تبصره ه میـزان  ب

  .ال نمایندواردات کا نامه اقـدام بهت مقررات این آیینتوانند چهارنوبت در سال با رعاینامه میاین آیین (6سهمیه تعیین شده در ماده (
صـد تـن   اقالم قابل ورود ملوانان، خدمـه و کارکنـان شـناورهاي داراي حـداکثر پان     ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی2تبصره

پـس از   وو میزان مصرف سرانه آنهـا   داخلیپیشنهاد شوراي ساماندهی مبادالت مرزي استان و با لحاظ حمایت الزم از تولیدات  ظرفیت به
  .باشدوزیران قابل اجرا می ـ و تصویب هیئت 1384مبادالت مرزي ـ مصوب  ) قانون ساماندهی12تأیید کار گروه موضوع ماده (

رت سـتان بـه صـو   داراي حداکثر پانصدتن ظرفیت از حـوزه ا  ـ خروج کاالهاي وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهاي3تبصره
  .ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بالمانع است باشدتجمیعی و تجاري ممنوع می

یرانی با اخـذ  بنادر و کشت خدمه و کارکنان شناورهاي داراي حداکثر پانصد تن ظرفیت داراي کارت معتبر از سازمان ـ خانوار ملوانان،4تبصره
  .توانند از مزایاي مرزنشینان نیز برخوردار گردندمی قوانین مرزنشینانکارت مبادالت مرزي و رعایت مفاد مربوط به 

اي همحدودیت سـهمی  وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عامهاي تعاونی آنها و پیلهمرزنشینان، شرکت ـ در صادرات توسط10ماده
  .وجود ندارد



 ۳ 

  .باشدات قبل از آن میموکول به صادر نامهـ واردات کاال به موجب این آیین11ماده
سـت،  ا نامه داراي احکام خاصـ و این آیین 1384در قانون ساماندهی مبادالت مرزي ـ مصوب  ـ مبادالت مرزي جز در مواردي که12ماده

  .تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است
دمـه و  هـاي مـرزي، ملوانـان، خ   بازارچـه  وران،مرزنشینان، پیلـه  نامه به تفکیکآمارهاي صادرات و واردات موضوع این آیین ـ تهیه13ماده

ري طبق استانداردهاي موجود در تهیه آمار بازرگانی خـارجی بـه عهـده گمـرك جمهـو      کارکنان شناورهاي داراي حداکثر پانصد تن ظرفیت
  .باشدایران می اسالمی

باشـند  نامه میاند و مغایر این آیینو واردات که تاکنون به تصویب رسیده صادرات نامه اجرایی قانون مقرراتـ آن دسته از مواد آیین14ماده
  .گردندمی لغو


