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 معاونت توسعه بازارهاي صادراتی

 مالحظات
وضعیت تردد 

 مسافر

وضعیت تردد 

 کاال
 نام کشور نام مرز

 مهران ممنوع ممنوع  -

 
 
 
 

 عراق

 شلمچه ممنوع ممنوع -

 چذابه ممنوع ممنوع -

 عبور می کند.کامیون بار صادراتی  250بیش از روزانه بطور میانگین 
 واردات و ترانزیت ممنوع میباشد.

 بانه-سیرانبند در حال تردد ---

بخشنامه وزارت امور داخلی اقلیم ازامروز  10کردستان عراق براساس بند  طرف اقلیماز
ساعت به منظور بررسی وضعیت بهداشتی و تنظیم  72مدت به  1399خرداد12دوشنبه 

 روشهاي جدید پایش پیشگیري از کرونا تعلیق فعالیت میشود.
 مریوان -باشماق در حال تردد ممنوع

 خسروي ممنوع ممنوع -
 پرویز خان در حال تردد ممنوع -

 صادرات خشکبار، تره بار و سایر اقالم در حال انجام است.  -
 کاالهاي ترانزیتی با رویه بسیارکند درحال انجام استصادرات  -

 تمرچین در حال تردد ممنوع

 سومار ممنوع ممنوع -



 در حال فعالیت است.المرافی بین بندر عبارس و بندر سویق خط حمل ونقل دریایی  -
توسط شرکت المرافیراه اندازي  و شناص سویقادر به بنجاسک دومین خط کانتینریاز بندر  -

 گردید.
 واردات از طریق لنج چوبی ممنوع است.و تا اطالع ثانوي صادرات 1399فرورین  6از   -

 عمان هوایی/ دریایی   در حال تردد ممنوع

 تردد شناورهاي چوبی ممنوع  و تردد شناورهاي فلزي و یخچالدار مجاز میباشد. -
غذایی (اعم از میوه جات، مرکبات و سایر فرآورده هاي بر اساس اطالع واصله واردات مواد  -

غذایی) این کشور از جمهوري اسالمی ایران که طی ماه گذشته به دلیل نگرانی از شیوع 
 کرونا ممنوع شده بود. از سر گرفته خواهد شد.

 کویت هوایی /دریایی  ممنوع ممنوع

 یخچالدار مجاز میباشدتردد شناورهاي چوبی ممنوع و تردد شناورهاي فلزي و  -
روز در قرنطینه نگهداري  14اگر مسافران و خدمه کشتیها عالئم ویروس کرونا داشته باشند -

 می شوند.
 آزاد

مواد غذایی 
 ممنوع

مواد معدنی 
 آزاد

 قطر  هوایی /دریایی 

 تردد شناورهاي چوبی ممنوع و تردد شناورهاي فلزي و یخچالدار مجاز میباشد. -
علیرغم آزاد بودن تجارت کاال محدودیتهایی قائل میشودو در عمل بر روي کاالها و بویژه  -

 کاالهایی که به مقصد ایران می باشد سختگیري اعمال میگردد. 
اسکله هاي بنادر امارات برخی محدودیتها براي کاالهایی که از مبداء چین به مقصد ایران  -

 ي تجارت شده اند.ارسال می شود، ایجاد نموده و باعث کند
 بندر حمریه دوبی فقط اجاره ورود شناورهاي حامل میوه و تره بار را می دهد.  -
بر اساس آخرین اخبر حمل و نقل کاالهاي اساسی از طریق مرز هوایی با همکاري   -

شرکتهاي هواپیمایی ماهان و قشم ایر در حال انجام است. بطوریکه حمل کاالهاي اساسی 
 توسط ماهان و جابجایی مسافر از طریق خطوط قشم ایر صورت میگیرد

 امارات  هوایی/ دریایی  آزاد ممنوع

 مالحظات :
دستور العمل فاصله گذاري اجتماعی و  -پروتکل "و در پایانه هاي مرزي(دریافتی از وزارت بهداشت)   "راهنماي کنترل محیطی مقابله با ویروس کرونا"و  "نحوه مراقبت از ورود و خروج افراد در مبادي مرزي کشور"ارسال دستور العمل هاي 

 عراق، عمان، قطر، کویتط کشورهاي جهت انعکاس به وزارتخانه هاي ذیرببه وزارت امور خارجه)دریافتی از وزارت راه و شهرسازي("بهداشتی حمل و نقل دریاییالزامات سالمت محیط و کار براي رعایت مقررات 


