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 ( تن )لنج تجاري( 055نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از )آيين

 1 و ساماندهي و نوسازي آن شناورها

 با اصالحات و الحاقات بعدي 81/50/8931مصوب 

 

بارگيري شناورها صرفاً در مناطق مشمول )مناطقي كه سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسالمي ايران كه تخليه و  -1ماده 

شووود در آن اسوورقرار دارندا مباز بوده و ورود و  روا شووناورها با مبوز سووازمان بنادر و دريانوردي انبا  در اين آيين نامه گمرك ناميده مي

 .شودمي

صره   صالحی   -1تب سراد مركزي  (90/90/1001)ا سالمي ايران و  ست با همكاري گمرك جمهوري ا سازمان بنادر و دريانوردي مكلف ا

شيوه نامه اجرايي نحوه و چگونگي ا سبت به تدوين  سه ماه از تاريخ الز  االجرا شدن اين آيين نامه، ن رقرار سمبارزه با قاچاق كاال و ارز، ظرف 

 2 .اين آيين نامه براي ايفاي كليه تعهدات اقدا  نمايد عوامل آن سازمان در مناطق مشمول

صره   شريفات گمركي  -2تب ساني و تبهيزات مورد نياز، مبوز انبا  ت ضمن تأمين نيروي ان ست در اجراي اين آيين نامه  گمرك مكلف ا

 .ا صادر نمايد7ا ماده )1كاالي تباري مازاد بر معافيت ملواني را با رعايت تبصره )

نامه، شامل معافيت از پردا ت حقوق ورودي و ا اين آيين 7معافيت كاالي ملواني مذكور در ماده ) (90/90/1001اصالحی   ) -0تبصره  

 .باشدساير وجوهي كه به موجب قانون و مقررات، گمرك مسئول وصول آن است تا سقف تعيين شده در ماده فوق الذكر مي

صره   صالحی   -4تب سراد مركزي  سازمان بنادر (90/90/1001) ا سالمي ايران،  ست با همكاري گمرك جمهوري ا و دريانوردي مكلف ا

ساماندهي بنادر كوچك مشمول اين آيين نامه اقدا   صويب طرح  سبت به تدوين و ت سه ماه ن مبارزه با قاچاق كاال و ارز و وزارت كشور، ظرف 

 .نمايد

ا تن، براي سفر به مقصد كشورهاي حاشيه جنوبي 055ظرفيت كمرر از )نا دايان شناورهاي تباري با  (90/90/1001) اصالحی -2ماده 

صد و تاريخ  روا را در كاربرگ   ليج فارس شور مق شناور، اطالعات گذرنامه اي نا دا و ملوانان، نا  ك صات فني  شخ فر ا )و درياي عمان م

   .نمايندگمرك اعال  ميت دولت است به اييد شده به مهر دفرر هيا ود اظهاري مطابق كاربرگ پيوست كه ت

ا را در سامانه ملواني ثبت و اظهارنامه اجمالي ملواني را صادر 2گمرك موظف است مشخصات كاربرگ )فر ا ياد شده در ماده ) -0ماده 

لي ملواني درا و در ا ريار نا داي شووناور قرار دهد. سووازمان بنادر و دريانوردي مكلف اسووت زمان  روا شووناور از بندر را در اظهارنامه اجما

 .نمايد

                                                           
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون  39/51/1930مورخ  111691/15به پيشنهاد شماره  11/50/1931هيأت وزيران در جلسه  -1

لنج تجاري( و ساماندهي و نوسازي آن شناورها ( تن )055آيين نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از )، اساسي جمهوري اسالمي ايران
 رساند.را به تصويب 

، ( تن )لنج تجاري( و ساماندهي و نوسازي آن شناورها055نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از )اصالح آيينبه موجب تصويب نامه  -3
 هيات وزيران. 53/59/1931مصوب 
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شامل تعداد نگله، نوع، ميزان و ارزش  -4ماده  صات كل محموله وارده اعم از ملواني و مازاد بر ملواني  شخ ست م شناور مكلف ا نا داي 

 ر از گمرككاال و همچنين وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست كل بار )مانيفستا به تفكيك در اظهارنامه اجمالي )كه در زمان  روا شناو

اين اظهارنامه  .دريافت نمودها ثبت و در زمان مراجعه ابردا به درياباني نيروي انرظامي جمهوري اسووالمي ايران و سووه  به گمرك ارايه نمايد

 .مبناي انبا  تشريفات گمركي مي باشد

رنامه مذكور به تشخيص گمرك با فهرست در صورتي كه شناور مشمول اين آيين نامه، فاقد اظهارنامه اجمالي ياد شده يا اظها -تبصره 

 .كل بار )مانيفستا و محموله شناور مطابقت ننمايد شناور و پرسنل آن مشمول معافيت ها و مزاياي مندرا در اين آيين نامه نخواهند بود

سبي ك -5ماده  سكله، تحويل مراجع تحويل گيرنده گرديده و در محل منا صرفاً براي اين گونكاالي ملواني پ  از تخليه كامل در ا ه ه 

شده تر يص  واهد  ست اقال  قابل ورود و مقدار تعيين  ساس فهر ست نگهداري و با رعايت كامل مقررات و بر ا شده ا كاالها در نظر گرفره 

 .گرديد

 .تخليه هم زمان شناورها در اسكله، در صورت ضرورت با موافقت گمرك بالمانع است (90/90/1001) اصالحی  -1تبصره 

نحوه و چگونگي تحويل و تحول كاالهاي موضوووع اين آيين نامه در بنادر و گمركات مشوومول، بر  (90/90/1001) الحاقی  -2صررره تب

اي  واهد بود كه با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري اسالمي ايران و سراد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و نامهاساس شيوه

  .شودوين و ابالغ ميارز ظرف يك ماه تد

سوووراد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و گمرك موظفند ظرف يك ماه از تاريخ الز  االجرا شووودن اين آيين نامه نسوووبت به  -6ماده 

 .اصالح، تقويت و اسرقرار كامل زيرسامانه ملواني در سامانه جامع امور گمركي اقدا  نمايند

صره   صات  -1تب شخ ست م شناور، اطالعات گذرنامه اي نا دا، ملوانان، تاريخ ورود، نوع و ميزان كاالي ملواني وارداتي، گمرك موظف ا

مه ناسقف ريالي و تعداد دفعات اسرفاده شده از معافيت هاي مربوط به هر لنج و هر يك از  دمه آن را در زيرسامانه ملواني موضوع اين آيين

 .ثبت نمايد

سامانه ياد شده، گمرك موظف است دفاتر يكسان و مهر و مو  )پلمپا شده را تهيه و در ا ريار كليه تا زمان عملياتي شدن  -2تبصره  

 .دفاتر گمركي مشمول قرار دهد

صالحی   -1ماده  شش بيمه  (90/90/1001) ا صورت تحت پو صد تن )لنج تباريا در  سنري با ظرفيت كمرر از پان شناورهاي دريايي 

مين اجرماعي از قبيل بازنشسرگي، بيمه درمان، انان شاغل در آن شناور و بر وردار شدن آنان از مزاياي بيمه تمين اجرماعي قرار دادن ملواات

شش نوبت و در هر نوبت به ازاي هر ملوان تا  شناور و هر ملوان حداكثر  سال براي هر  ساير موارد مربوط، مبازند در هر  سال و  عيدي آ ر 

   .اين آيين نامه اسرفاده نمايند ا1ا ماده )3ا ريال از معافيت ملواني مندرا در تبصره )555/555/105سقف يكصد و پنباه ميليون )
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صره   صالحی   1تب اسوورفاده از معافيت ملواني براي كليه كاالها مشووروط بر اينكه در زمان تنظيم و ثبت اظهارنامه  - (90/90/1001) ا

سع سازمان تو سفارش در  شناور قابليت ثبت  شمول قانون چگونگي اجمالي و  روا  سرثناي كاالهاي م شد )به ا شره با ه تبارت ايران را دا

محاسووبه و وصووول حقوق گمركي، سووود بازرگاني و ماليات انواع  ودرو و ماشووين آالت راهسووازي وارداتي و سووا ت دا ل و قطعات آنهاا و 

ا نوبت در سووال با ا ذ حقوق ورودي و وجوه مرعلقه، 6)تر يص كاالهاي مازاد بر معافيت ملواني هر شووناور با رعايت شوورط مذكور تا سووقف 

  .بدون ثبت سفارش و پ  از انبا  تشريفات گمركي امكان پذير است

صره   ا تن حداكثر هفت نفر و براي 305تا ) (251ا تن حداكثر شووش نفر، براي )255معافيت هاي ملواني براي شووناورهاي زير ) -2تب

ا تن حداكثر هشووت نفر و در هر حال براي حداكثر شووش سووفر در طول يكسووال اعمال مي گردد. در مناطقي كه تعداد سووفر 055ا تا )301)

رات صادرات مرداول شناورها بيش از شش سفر مي باشد سفرهاي مازاد شناور مشمول معافيت نبوده و تر يص كاال در هر حال مشمول مقر

مور   هووووو80503ت16678 و شووماره 52/52/1331هووووو مور  84514/ت10263و واردات كشووور مي باشوود. تصووويب نامه هاي شووماره 

 .گرددلغو مي 54/56/1335

ي ا آن منوط به اين مي باشد كه حداقل شش نفر از كاركنان آن لنج دارا2ا و )1ا و تبصره هاي )7اسرفاده از مزاياي ماده ) -0تبصره  

 .سهميه معافيت ملواني باشند

صره   صالحی   -4تب شيه جنوبي  ليج فارس و درياي عمان به  (90/90/1001) ا شورهاي حا شيهمنت كاال از مبدا بنادر ك حمل يا تران

سنري زير ) شناورهاي دريايي  صوص  صرفاً در   سود بازرگاني 055گمركات مباز به اعمال مقررات ملواني  شمول تخفيف مبموع  به ا تن م

صد ) ست در سط ا مي%25ميزان بي سود بازرگاني مذكور تو شمول اجراي مقررات ملواني و نحوه اعمال تخفيف  ست گمركات م شند. فهر با

 .شودگمرك جمهوري اسالمي ايران تعيين و اعال  مي

صورت الكرروني -8ماده  سند تر يص اطالعات مربوط به تر يص كاالها را به  صدور  ست پ  از  سعه گمرك موظف ا سازمان تو كي به 

 .تبارت ايران اعال  نمايد

صالحی  -0ماده  االجرا ا تن كه تاريخ گواهينامه ثبت موقت آنها قبل از تاريخ الز 055شووناورهاي با ظرفيت كمرر از ) (90/90/1001) ا

 .باشنداين آيين نامه مي ييد سازمان بنادر و دريانوردي رسيده باشد، مشمول مزايا و تسهيالت موضوعانامه به تشدن اين آيين

 1حذف شده است. -تبصره

  و -1335 مصووو -قانون امور گمركي  ا10)ا و 18گمرك موظف اسووت تعداد، نوع، وزن و ارزش ريالي كاال بر اسوواس مواد ) -19ماده 

 .)پره الكررونيكيا درا نمايد گمركي سند در را آن ورودي حقوق ميزان

                                                           
( تن )لنج تجاري( و ساماندهي و نوسازي 055اصالح آيين نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از )ه موجب تصويب نامه اين تبصره ب -1

 هيات وزيران، حذف شده است. 53/59/1931، مصوب آن شناورها
 .جديد خودداري نمايند هاي ذي ربط مكلفند از ثبت و پذيرش شناورهايكليه دستگاهتبصره پيشين: 
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اين  را بر روي سند موضوع« سند گمركي )پره الكررونيكيا صرفاً در سطح اسران معربر استاين »گمرك موظف است عبارت  -تبصره 

 .ماده، درا و امكان دسررسي الكررونيكي به پره هاي صادره را براي نيروي انرظامي جمهوري اسالمي ايران فراهم نمايد

صره )3مطابق ماده ) -11ماده  ساماندهي مبادالت مرزي و تب صويب نامه 6ه )ا ماد3ا قانون  ضوع ت شده مو ا آيين نامه اجرايي قانون ياد 

و اصالحيه هاي آن،  روا كاالي ملواني به صورت تبميعي از اسران صرفاً با موافقت شوراي  58/56/1340هو مور  38076/ت68382شماره 

 .ر پروانه گمركي بالمانع استساماندهي مبادالت مرزي اسران و حذف معافيت ها و پردا ت مابه الرفاوت حقوق ورودي با صدو

درياباني نيروي انرظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است در زمان  روا شناورها،  ارا از اماكن  (90/90/1001) اصالحی  -12ماده 

سبت به كنررل مشخصات مندرا در اظهارنامه اجمالي )كه گمرك آن را ت شناور، نا داابندري و گمركي ن ان و ملوان ييد نمودها با مشخصات 

   .اقدا  و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت  روا با قيد تاريخ نمايد

درياباني نيروي انرظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است به هنگا  ورود شناورها ) ارا از اماكن  (90/90/1001) اصالحی   -10ماده 

شناور، نا دا و ملوانان  صات  شخ سناد مندرا در )بندري و گمركيا، م شده در 3ا و )2مواد )ا صات ثبت  شخ سناد و م ا اين آيين نامها را با ا

سامانه اي  سناد كاالهاي وارده را ممهور به مهر ورودي يا ثبت  صورت مطابقت، ا ستا تطبيق و در  ست كل بار )مانيف اظهارنامه اجمالي و فهر

 .گمرك اعال  نمايد نمايد و در صورت عد  مطابقت اطالعات با اظهارنامه، مراتب را به ا)سيسرمي

صره  ست كل بار  (90/90/1001) الحاقی  -تب سب با اظهارنامه اجمالي و فهر شناورها مرنا شماري و ارزيابي كمي و كيفي بار  توزين، بار

 ا115ا و )158)مانيفستاهاي ارايه شده توسط مالكان شناورها بر عهده گمرك است و در صورت وجود مغايرت هاي احرمالي مطابق مواد )

 .اقدا   واهد شد -1335مصو   -قانون امور گمركي 

هرگونه تخليه بار شووناورهاي مشوومول اين آيين نامه  ارا از اماكن گمركي و يا  روا كاال از گمركات بدون انبا  تشووريفات  -14ماده 

صو  - ال و ارزا قانون امور گمركي و قانون مبارزه با قاچاق كا113الفا ماده ))گمركي و تحت هر عنوان، وفق بند  سو  قاچاق -1332م   مح

 .شودمي

ا قانون امور 12با توجه به مشوووكالت اجراي دقيق مقررات كاالي ملواني، عوامل درياباني اسوووران موظفند در اجراي ماده ) -15ماده  

 .گمركي، همكاري و هماهنگي هاي الز  را با گمرك انبا  دهند

ا قانون ساماندهي مبادالت مرزي، رعايت قوانين و مقررات بهداشري و 4ا ماده )1تبصره ) براي ورود كاالهاي ملواني، بر اساس -16ماده 

 .قرنطينه اي و ارايه ساير مبوزهاي قانوني )حسب موردا الزامي است

 جمله شوراياز تاريخ الز  االجرا شدن اين آيين نامه هرگونه مصوبات مغاير با اين آيين نامه توسط مراجع اسراني ذي ربط از  -11ماده 

 .شودويژه مرزي لغو مي مين اسران و كارات
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كارگروهي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي )سازمان بنادر و دريانورديا و با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تبارت  -18ماده 

ي نيروي انرظامي جمهوري اسالمي ايران و و كشور و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، ميراث فرهنگي، صنايع دسري و گردشگري و دريابان

صد سنري با ظرفيت كمرر از پان شناورهاي دريايي  شدن اين آيين نامه برنامه جايگزيني  سرانداري مربوط ظرف يك ماه از تاريخ الز  االجرا   ا

 .را به هيأت وزيران ارايه نمايد تن )لنج تباريا موضوع اين آيين نامه ظرف پنج سال با شناورهاي فلزي و يا حذف و تغيير كاربري آنها

صره   صولي از  -1تب سود بازرگاني و صد از  سقف پنباه در سنواتي حداكثر تا  ست در لوايح بودجه  سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف ا

رنامه فوق الذكر و كاالهاي ملواني ناشووي از اجراي اين آيين نامه را در قالب رديف يا رديف هاي اعرباري مشووخص به منظور اجرايي نمودن ب

 .بيني نمايدساير برنامه هاي اشرغال زايي براي ملوانان شاغل در آن شناورها پيش

 .تغيير كاربري شناورهاي ياد شده به صيادي ممنوع است -2تبصره 

نفت گاز  ، نر  فروش58/53/1338هووو مور  01325/ت26536ا تصويب نامه شماره 1در اجراي بند ) (90/90/1001) الحاقی -10ماده 

شناورهاي ايراني زير ) شمول اين آيين055به  سالمي ايران به قيمت فروش ا تن م شده در آ  هاي جمهوري ا سافت طي  سب با م نامه مرنا

 .شودبراي مصارف دا لي تعيين مي

صره   سئوليت وزارت 1به منظور اجراي بند ) (90/90/1001) الحاقی -1تب شده، كارگروهي با م صويب نامه ياد  ضويت وزارت ا ت نفت و ع

سران سرانداران ا سازمان بنادر و دريانوردي و نماينده ا سراد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  شور،  شكيل و نحوه ك ساحلي جنوبي ت هاي 

شمول اجراي مقررات ملواني در آ  شده از هريك از بنادر و گمركات م سافت طي  سبه و تعيين ميزان م سالمي ايمحا ران را هاي جمهوري ا

 .ظرف يك ماه ابالغ  واهند نمود

صره   سراد مركزي  (90/90/1001) الحاقی -2تب شكل از  سوي كارگروه مر شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندي اعالمي از  مالكان 

سامانه فني رديا  براي كنررل صب  سبت به ن سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت نفت، ن سو ت بر مبناي مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  صرف   م

 د.مسافت طي شده و نظارت بر ترددهاي دريايي اقدا  نماين

گمرك جمهوري اسووالمي ايران و سووازمان بنادر و دريانوردي مكلفند حداكثر تسووهيالت گمركي و  (90/90/1001) الحاقی  -29ماده 

 .نامه را ارايه نمايندمشمول اين آيين بندري در هنگا  پهلوگيري، تخليه و بارگيري و انبا  تشريفات گمركي شناورهاي

گمرك جمهوري اسووالمي ايران موظف اسووت گزارش حبم واردات كاال از اين طريق و ميزان حقوق  (90/90/1001) الحاقی  -21ماده 

 .ران اعال  نمايدورودي مأ وذه را به صورت ماهانه به سراد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت كشور و سازمان توسعه تبارت اي

ر ربط، بهاي اجرايي ذيمسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و تكاليف دسرگاه (90/90/1001) اصالحی   -22ماده 

اي هباشد و سراد مذكور موظف است گزارش پيشرفت اجراي اين آيين نامه و عملكرد دسرگاهعهده سراد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي

 .اجرايي را در مقاطع زماني سه ماهه به هيأت وزيران ارايه نمايد

 اسحاق جهانگيري -يس جمهور یمعاون اول ر


