قانون ساماندهی مبادالت مرزی
ماده  -۱هثازلِ هطظي ػثاضت است اظ ذطيس ٍ فطٍش واال تَسظ ساوٌاى هٌاعك هطظي ٍ
تؼاًٍي ّاي هطظًطيي زاضاي هجَظ ،پيلِ ٍضاى ،تاظاضچِ ّاي هطظي ،هلَاًاى ،ذسهِ ٍ واضوٌاى
ضٌاٍضّاي زاضاي حساوثط  500تي ظطفيت زض حجن ٍ ًَع هطرص ٍ زض سمف تؼييي ضسُ
ٍظاضت تاظضگاًي .
ماده  -۲هحسٍزُ جغطافيايي هطتَط تِ هثازالت هطظي وطَض ٍ تغييطات آى تؼطيف هطظًطيٌي ٍ
ًحَُ احطاظ آى تِ هَجة هازُ (  )10لاًَى همطضات صازضات ٍ ٍاضزات هصَب 4/۷/13۷2
ذَاّس تَز.
ماده  -۳پيلِ ٍض ػثاضت است اظ ضرص ساوي هٌاعك هطظي تا حسالل سِ سال ساتمِ سىًَت
هستوط وِ زاضاي واضت پيلِ ٍضي صازضُ اظ ساظهاى صازضُ اظ ساظهاى تاظضگاًي استاى ٍ اّليت
هٌسضج زض هازُ ( )211لاًَى هسًي است.
ماده  -۴تاظاضچِ هطظي هحَعِ اي هحصَض ٍالغ زض ًماط هطظي است وِ هغاتك تا
استاًساضزّاي تؼييي ضسُ تَسظ زٍلت ،تِ صَضت هستمل يا زض لالة تفاّن ًاهِ هٌؼمس ضسُ تيي
جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ وطَضّاي ّوجَاض تاسيس هي ضَز ٍ زض آًجا تا حضَض ًوايٌسُ
گوطن ،تططيفات تطذيص واالي هجاظ تطاي هثازالت هطظي صَضت هي گيطز .هطظًطيٌاى
هيتَاًٌس واالّا ٍ هحصَالت هجاظ ضا تا ضػايت هَاز ايي لاًَى زض تاظاضچِ ّاي هطتطن هطظي
استاى هثازلِ ًوايٌس.
ماده  -۵زض ّط استاى هطظي ،ضَضاي ساهاًسّي هثازالت هطظي هتطىل اظ استاًساض يا يىي اظ
صٌؼت ،هؼسى،تجاضت  ،جْاز
هؼاًٍيي شي ضتظ ٍي تِ ػٌَاى ضئيس ٍ ضئيس ساظهاًْاي
وطاٍضظي ،ازاضُ ّاي ول اعالػات ،تؼاٍى ،تؼعيطات حىَهتي ،گوطن ،فطهاًسّي ًيطٍي
اًتظاهي استاى ،زازستاى ٍ ًوايٌسُ اتحازيِ ضطوتْاي تؼاًٍي هطظ ًطيٌاى تطىيل ذَاّس ضس .ايي
ضَضا تط حسي ػولىطز ٍ اجطاي تصويوات ٍ ذظ هطي ّاي زٍلت زض تاظاضچِ ّاي هطظي
استاى ًظاضت هي وٌس .ضئيس ساظهاى تاظضگاًي استاى ،زتيط ضَضا ذَاّس تَز.
تبصره  -۱ػعل ٍ ًصة هسيط تاظاضچِ هطظي تا حىن ضئيس ول گوطن ذَاّس تَز.
تبصره ٍ -۲ظاضت اهَض التصازي ٍ زاضايي هي تَاًس حسة ًياظ ،گوطوات لسيوي ضا تاظساظي
وطزُ يا گوطوات ترصصي ايجاز ًوَزُ ٍ اػتثاض هَضز ًياظ آى ضا تَزجِ ّاي ساالًِ پيص تيٌي
ًوايس.
ماده  -۶اضظش ول واالّاي لاتل هثازلِ زض هٌاعك هطظي تؼييي ضسُ هَضَع ايي لاًَى،
هتٌاسة تا ٍضؼيت اجتواػي ،التصازي ٍ تؼساز ساوٌاى هطظًطيي هحسٍزُ ّاي هطظي ،تَسظ
 )3%ول
زٍلت تؼييي ذَاّس ضس .ايي هيعاى تطاي ول وطَض ّط سالِ هؼازل سِ زضصس (
ٍاضزات وطَض تِ هاذص سال لثل تؼييي هي گطزز وِ تايس زض هماتل سِ زضصس (  )3%صازضات
واالّاي غيط ًفتي تِ هاذص سال لثل اًجام گيطز.
تبصره  -۱صازضات زض هماتل ٍاضزات زض هٌاعك هطظي هطوَل سمف تؼييي ضسُ تطاي ّواى هطظ
هي گطزز.
تبصره  -۲واالّاي لاتل ٍضٍز ّوطاُ هلَاًاى ٍ واضوٌاى ضٌاٍضّا وِ تطاي هصطف ضرصي ٍاضز
وطَض هي ضَز تا تصَية ّيات ٍظيطاى زض هَضز اضظاق ػوَهي اظ سي زضصس (  )30%تا صس

 )50%اظ پطزاذت

زض صس (  ٍ )100%زض هَضز لَاظم ذاًگي حساوثط تا هؼازل پٌجاُ زضصس (
حمَق ٍضٍزي هؼاف هي تاضٌس.
تبصره ٍ -۳ظاضت تاظضگاًي هي تَاًس جْت تَسؼِ صازضات زض هٌاعك هطظي تطاي واالّاي
صازضاتي وِ تططيفات گوطوي ضا عي وطزُ تاضٌس ،هطَق ّاي الظم اظ جولِ جايعُ صازضاتي
ٍضغ ًوايس.

ماده  -۷فْطست ٍ هيعاى الالم لاتل ٍضٍز زض اجطاي ايي لاًَى تِ ّط هٌغمِ هطظي ،تا سمف ول
اضظش تؼييي ضسُ تَسظ ٍظاضت تاظضگاًي ،تؼييي ٍ اػالم هي گطزز .وٌتطل سمف ٍاضزات تط
ػْسُ گوطن است
تبصره ٍ -۱اضز وطزى ّسيِ ٍ سَغات تَسظ هطظًطيٌاى زض حس واالّاي تؼييي ضسُ سالي يه
تاض هجاظ است ّسيِ ٍ سَغات ٍاضزُ تاتغ هازُ (  )3۹آئيي ًاهِ اجطايي لاًَى همطضات صازضات
ٍ ٍاضزات سال  13۸4است
تبصره ٍ -۲اگصاضي ٍ فطٍش سْويِ ٍ تَويل صطفاً تِ تؼاًٍي ّاي هطظًطيي هجاظ ٍ تِ غيط آًْا
هوٌَع هي تاضس.
ماده  -۸سمف الالم لاتل ٍضٍز زض اجطاي ايي لاًَى وِ ضاهل ترطي اظ هصاضف هؼيطتي ٍ
ًياظّاي هطظًطيٌاى است ٍ تَسظ ٍظاضت تاظضگاًي تؼييي هي گطزز .هطوَل ترفيف حمَق
ٍضٍزي تطاي واالّاي ذَضاوي (اضظاق ػوَهي) تا صسزضصس (  ٍ )100%تطاي واالّاي غيط
ذَضاوي تا پٌجاُ زضصس (  )50%هتٌاسة تا هحطٍهيت هٌغمِ پس اظ تصَية ّيات ٍظيطاى
ذَاّس تَز.
تبصره  -۱زض ٍضٍز ايي واالّا ،ضػايت لَاًيي ٍ همطضات تْساضتي ٍ لطًغيٌِ اي العاهي است.
تبصره ٍ -۲اضزات واالّاي هَضَع ايي لاًَى هطوَل ّيچ ًَع ػَاضض ٍ اذص ها تِ التفاٍت
ًوي ضَز.
ماده  -۹ذطيس ٍ فطٍش واالّاي ٍاضزاتي زض استاًْاي هطظي تِ صَضت ذطزُ فطٍضي تا
ضػايت هازُ ( )4ايي لاًَى هجاظ است .ذطٍج واالّاي هصوَض اظ استاًْاي هطظي تِ سايط ًماط
وطَض فطاتط اظ سمف تؼييي ضسُ زض هازُ (  )۸ايي لاًَى تِ صَضت تجويؼي ٍ تجاضي تا تاييس
ضَضاي ساهاًسّي هثازالت هطظي استاى ٍ پطزاذت هثالغ ًاضي اظ هؼافيت ّاي همطض زض ايي
لاًَى صَضت هي گيطز.
ماده  -۱۰تَظيغ سْويِ ٍاضزاتي استاى تيي هطظًطيٌاى ٍ تؼاًٍي ّاي هطظ ًطيي زاضاي هجَظ ٍ
زاضًسگاى واضت پيلِ ٍضي ،هتٌاسة تا ظطفيت ّا ٍ تَاًايي ػاهالى اجطايي هصوَض زض اضائِ
ذسهات تِ هطظًطيٌاى تَسظ ضَضاي ساهاًسّي هثازالت هطظي استاى صَضت ذَاّس گطفت.
تبصره – ٍظاضت تؼاٍى زض چاضچَب لاًَى ترص تؼاًٍي التصاز جوَْضي اسالهي ايطاى تط
فؼاليت ّاي ضطوتْاي تؼاًٍي هطظًطيي ًظاضت هي وٌس ٍ .ازاضُ ول تؼاٍى استاى ّط گًَِ
ترلف ضا تِ ضَضاي ساهاًسّي هثازالت هطظي استاى اػالم ذَاّس وطز.
ماده  -۱۱اظ ظهاى اػالم فْطست جسيس واالّاي لاتل ٍضٍز ٍ هيعاى هؼافيت آًْا تِ استاًْايي وِ
هطوَل ايي لاًَى ّستٌس ،وليِ لَاًيي ٍ همطضات هغايط تِ استثٌاي هؼافيت ّاي گوطوي لاًًَي
زض هَضز تٌازض ذطهطْط ،آتازاى ٍ چَتيسُ لغَ هي گطزز .تاظاضچِ ّاي هطظي فؼلي تا ٍلتي وِ
زٍلت تطريص زّس هي تَاًٌس هغاتك ايي لاًَى فؼاليت ًوايٌس

ماده  -۱۲آئيي ًاهِ اجطايي ايي لاًَى حساوثط ظطف هست سِ هاُ اظ تاضيد تصَية تَسظ
ٍظاضت تاظضگاًي ٍ تا ّوىاضي ٍظاضتراًِ ّاي اهَض التصازي ٍ زاضايي ،تؼاٍى ٍ وطَض تْيِ ٍ
تِ تصَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس
لاًَى فَق هطتول تط زٍاظزُ هازُ ٍ زُ تثصطُ زض جلسِ ػلوي ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخ ضطن هْط
هاُ يىْعاض ٍ سيصس ٍ ّطتاز ٍ چْاض هجلس ضَضاي اسالهي تصَية ٍ زض تاضيد 20/۷/13۸4
تِ تاييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس.

