قانون ساماندهي مبادالت مرزي
مازٌ  -1مثازلٍ مطظي ػثاضت است اظ ذطيس ي كطيش ًاال تًسط ساًىان مىاطن مطظي ي تؼايوي َاي مطظوطينه زاضاي مويًظ لن يٍ يضان
تاظاضچٍ َاي مطظ م ًاوان ذسمٍ ي ًاضًىان ضىايضَاي زاضاي حساًثط  500ته ظطكنت زض حوم ي وًع مطرص ي زض سوق تؼنينه ضيسٌ
يظاضت تاظضگاوي
مازٌ  -2محسيزٌ جـطاكنايي مطتًط تٍ مثازالت مطظي ًطًض ي تـننطات آن تؼطيق مطظوطنىي ي وحًٌ احيطاظ آن تيٍ مًجية ميازٌ ) 10
هاوًن موطضات صازضات ي ياضزات مصًب  1372/7/4ذًاَس تًز .
مازٌ  -3لن ٍ يض ػثاضت است اظ ضرص ساًه مىاطن مطظي تا حساهل سٍ سال ساتوٍ سًٌوت مسمتط ًٍ زاضاي ًاضت لن ٍ يضي صيازضٌ اظ
ساظمان تاظضگاوي استان ي اَ نت مىسضج زض مازٌ  ) 211هاوًن مسوي است .
مازٌ  -4تاظاضچٍ مطظي محًطٍ اي محصًض ياهغ زض وواط مطظي است ًٍ مطاتن تا استاوساضز َاي تؼننه ضسٌ تًسط زيليت تيٍ صيًضت
مستول يا زض هالة تلاَم وامٍ مىؼوس ضسٌ تنه جمًُضي اسالمي ايطان ي ًطًَاي َموًاض تاسنس ميضًز ي زض آن جا تٍ صًضت ومايىيسٌ
گمطى تططيلات تطذنص ًاالي مواظ تطاي مثازالت مطظي صًضت ميگنطز  .مطظوطنىان ميتًاوىس ًاالَا ي محصًالت مواظ ضا تا ضػاييت
مًاز ايه هاوًن زض تاظاضچٍ َاي مطتطى مطظي استان مثازلٍ ومايىس .
مازٌ  -5زض َط استان مطظي ضًضاي ساماوسَي مثازالت مطظي متطٌل اظ استاوساضز يا يٌي اظ مؼايونه شي ضتط يي تيٍ ػىيًان ضسينس ي
ضسنس ساظمان َاي تاظضگاوي صىايغ ي مؼازن جُازًطايضظي ازاضٌ َاي ًل اطالػات تؼاين تؼعيطات حًٌمتي گمطى كطماويسَي
ونطيي اوتظامي استان زازستان ي ومايىسٌ اتحازيٍ ضطًت َاي تؼايوي مطظوطنىان تطٌنل ذًاَس ضس  .ايه ضيًضا تيط حسيه ػم ٌيطز ي
اجطاي تصمنمات ي ذط مصَاي زيلت زض تاظاضچٍ َاي مطظي استان وظاضت ميًىس  .ضسنس ساظمان تاظضگاوي استان زتنط ضيًضا ذًاَيس
تًز  .تثصطٌ -1ػعل ي وصة مسيط تاظاضچٍ مطظي تا حٌم ضسنس ًل گمطى ذًاَس تًز  .تثصطٌ  -2يظاضت امًض اهتصازي ي زاضايي ميتًاويس
حسة وناظ گمطًات هسيمي ضا تاظساظي ًطزٌ ي يا گمطًاتي ترصصي اجاز ومًزٌ ي اػتثاض مًضز وناظ آن ضا زض تًزجٍ َاي ساالوٍ لنص تنىي
ومايس .
مازٌ  -6اضظش ًل ًاال َاي هاتل مثازلٍ زض مىاطن مطظي تؼننه ضسٌ مًضًع ايه هاوًن متىاسة تا يضؼنت اجتماػي اهتصازي ي تؼيساز
ساًىان مطظوطنه محسيزٌ َاي مطظي ف تًسط زيلت تؼننه ذًاَس ضس  .ايه منعان تطاي ًل ًطًض َط سالٍ مؼازل سٍ زضصس ً ) %3ل
ياضزات ًطًض تٍ ماذص سال هثل تؼننه ميگطزز ًٍ تايس زض مواتل سٍ زضصس  ) % 3صازضات ًاالَاي ؿنطولتي تٍ ماذص سيال هثيل اوويا
گنطز  .تثصطٌ  -1صازضات زض مواتل ياضزات زض مىاطن مطظي مطمًل سوق تؼننه ضسٌ تطاي َمان مطظ ميگطزز  .تثصطٌ ً -2االَاي هاتل
يضيز َماضٌ م ًاوان ي ًاضًىان ضىايضَا ًٍ تطاي مصطف ضرصي ياضز ًطًض ميضًز تا تصًية َنات يظيطان زض مًضز اضظام ػمًمي اظ سي
زضصس  ) % 30تا صس زض صس  ) % 100ي زض مًضز لًاظ ذاوگي حساًثط تا مؼازل لىواٌ زضصس  ) % 50اظ لطزاذت حويًم يضيزي مؼياف
ميتاضىس  .تثصطٌ  -3يظاضت تاظضگاوي ميتًاوس جُت تًسؼٍ صازضات زض مىاطن مطظي تطاي ًاالَاي صازضاتي ًٍ تططيلات گمطًي ضا طي
ًطزٌ تاضس مطًمَاي الظ اظ جم ٍ جايعٌ صازضاتي يضغ ومايس .
مازٌ  -7كُطست ي منعان اهال هاتل يضيز زض اجطاي ايه هاوًن تٍ َط مىطوٍ مطظي تا سوق ًل اضظش تؼننه ضسٌ تًسط يظاضت تاظضگاوي
تؼننه ي اػال ميگطزز ً .ىتطل سوق ياضزات تط ػُسٌ گمطى است  .تثصطٌ  -1ياضز ًطزن َسيٍ ي سًؿات تًسيط مطظوطينىان زض حيس
ًاالَاي تؼسسه ضسٌ سالي يي تاض مواظ است َ .سيٍ ي سًػات ياضزٌ تاتغ مازٌ  ) 39آسنه واميٍ اجطاييي هيايوً مويطضات صياضزات ي
ياضزات سال  1384است  .تثصطٌ  -2ياگصاضي ي كطيش سُمنٍ ي تًًنل صطكاً تٍ تؼايوي َاي مطظوطنه مواظ تٍ ؿنط آوُا ممىًع ميتاضس .
مازٌ  -8سوق اهال هاتل يضيز زض اجطاي ايه هاوًن ًٍ ضامل ترطناظ مصياضف مؼنطيتي ي وناظَياي مطظوطينىان اسيت ي تًسيط يظاضت
تاظضگاوي تؼننه مي گطزز مطمًل ترلنق حوًم يضيزي تطاي ًاالَاي ذًضاًي اضظام ػمًمي ) تا صسزضصس  ) % 100ي تيطاي ًاالَياي
ؿنطحاًي تا لىواٌ زضصس  ) %50 0متىاسة تا محطيمنت مىطوٍ لس اظ تصًية َنات يظيطان ذًاَس تًز  .تثصطٌ  -1زض يضيز ايه ًاالَيا
ضػايت هًاونه ي موطضات تُساضتي ي هطوطنىٍاي العامي است  .تثصطٌ  -2ياضزات ًاالَاي مًضًع ايه هاوًن مطمًل َنچ وًع ػًاضض ي
اذص ما تٍ التلايت وميضًز .
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مازٌ  -9ذطيس ي كطيش ًاالَاي ياضزاتي زض استان َاي مطظي تٍ صًضت ذطزٌكطيضي تا ضػايت مازٌ  ) 4اييه هياوًن موياظ اسيت .
ذطيج ًاالَاي مصًًض اظ استاوُاي مطظي تٍ سايط وواط ًطًض كطاتط اظ سوق تؼننه ضسٌ زض مازٌ  ) 8ايه هاوًن تٍ تثصطٌ  -2ياگصاضي
ي كطيش سُمنٍ ي تًًنل صطكاً تٍ تؼايوي َاي مطظوطنه مواظ ي تٍ ؿنط آوُا ممىًع ميتاضس  .مازٌ  -8سوق اهال هاتل يضيز زض اجطاي ايه
هاوًن ًٍ ضامل ترطي اظ مصاضف مؼنطتي ي وناظَاي مطظوطنىان است ي تًسط يظاضت تاظضگاوي تؼننه ميگطزز مطمًل ترلنيق حويًم
يضيزي تطاي ًاالَاي ذًضاًي اضظام ػمًمي ) تا صسزضصس  ) % 100ي تطاي ًاالَاي ؿنط ذًضاًي تا لىواٌ زضصس  ) % 50متىاسية تيا
محطيمنت مىطوٍ لس اظ تصًية صًضت تومنؼي ي تواضي تا تاينس ضًاض ساماوسَي مثازالت ميطظي اسيتان ي لطزاذيت مثيالؾ واضيي اظ
مؼاكنتُاي موطضزض ايه هاوًن صًضت مي گنطز .
مازٌ  -10تًظيغ سُمنٍ ياضزاتي استه تنه مطظوطنىان ي تؼايويَاي مطظوطنهزاضاي موًظ ي زاضويسگان ًياضت لن يٍيضي متىاسية تيا
ظطكنتَا ي تًاواييػامالن اجطايي مصًًض زض اضاسٍ ذسمات تٍ مطظوطنىان تًسط ضًضاي سياماوسَي مثيازالت ميطظي اسيتان صيًضت
ذًاَس گطكت  .تثصطٌ – يظاضت تؼاين زض چاضچًب هاوًن ترص تؼايوي اهتصاز جمًُضي اسالمي ايطان تط كؼالنتَياي ضيطًت َياي
تؼايوي مطظوطنه وظاضت ميًىس ي ازاضٌ ًل تؼاين استان َطگًوٍ تر ق ضا تٍ ضًضاي ساماوسَي مثازالت مطظي استان اػال ذًاَس ًطز .
مازٌ  -11اظ ظمان اػال كُطست جسيس ًاالَاي هاتل يضيز ي منعان مؼاكنت آوُا تٍ استاوُايي ًٍ مطمًل ايه هايوً َستىس ً نٍ هًاونه ي
موطضات مـايط تٍ استثىاي مؼاكنت َاي گمطًي هاوًن زض مًضز تىازض ذطمطُط آتازان ي چًتنسٌ لـً ميگطزز  .تاظاضچٍَاي مطظي كؼ ي تيا
يهتي ًٍ زيلت تطرنص زَس مي تًاوىس مطاتن ايه هاوًن كؼالنت ومايىس .
مازٌ  -12آسنه وامٍ اجطايي ايه هاوًن حساًثط ظطف مست سٍ ماٌ اظ تاضيد تصًية تًسط يظاضت تاظضگاوي ي تا َمٌاضي يظاضتراوٍَاي
امًض اهتصازي ي زاضايي تؼاين ي ًطًض تُنٍ ي تٍ تصًية َنأت يظيطان ذًاَس ضسنس  .هاوًن كًم مطمًل تط زياظزٌ مازٌ ي زٌ تثصطٌ زض
ج سٍ ػ ىي ضيظ چُاضضىثٍ مًضخ ضطم مُطماٌ سال يٌُعاض ي سنصس ي َطيتاز ي چُياض مو يس ضيًضاي اسيالمي تصيًية ي زض تياضيد
 1384/7/20تٍ تاينس ضًضاي وگُثان ضسنس .
ؿالمؼ ي حساز ػازل – ضسنس مو س ضًضاي اسالمي •هاوًن كًم طيي ترطيىامٍ ضيماضٌ  44247ميًضخ  84/8/16ضياسيت محتيط
جمًُضي تٍ يظاضت تاظضگاوي جُت اجطاء اتالؽ گطزيسٌ است .
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