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  ٣١/٥/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٧٦٣/ت٦٥٨٥٩رهشما
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت 

ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان برنامه و بودجه كشور    وزارت كشور 
 ٢٣/٨/١٣٩٥مورخ  ١٨٦٤٣٨/٦٠به پيشنهاد شماره  ١٨/٥/١٣٩٦زيران در جلسه وهيأت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 
نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از  اسالمي ايران آيين

  هي و نوسازي آن شناورها را به شرح زير تصويب كرد:) تن (لنج تجاري) و ساماند٥٠٠(
  

  نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي آيين
  ) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها٥٠٠با ظرفيت كمتر از (

که سازمان  يشناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطق يريه و بارگيتخل ـ١ماده
ده ينامه گمرک نامنيين آيران که در ايا ياسالم يو گمرک جمهور يردانويبنادر و در

شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و يم
 شود. يانجام م يانورديدر

- اداره کل بنادر و دريانوردي استان مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ الزم ـ١تبصره
خود در مناطق مشمول  يهايندگينامه، نسبت به استقرار کامل نما ن آيينيا االجرا شدن

  د. يه تعهدات اقدام نمايکل يفايا يبرا
و  يانسان يروين نينامه ضمن تأمنيين آيا يگمرک مکلف است در اجرا ـ٢تبصره

ا ر يت ملوانيمازاد بر معاف يتجار يکاال يفات گمرکياز، مجوز انجام تشريزات مورد نيتجه
  د.ي) صادر نما٧) ماده (١ت تبصره (يبا رعا

ر عوارض موضوع يو سا يت از سود بازرگانيشامل معاف يت ملوانيمعاف ـ٣تبصره
  باشد.  يمـ ١٣٨٤مصوب ـ  يمبادالت مرز ي) قانون سامانده٨) و (٦) مواد (٢تبصره (

 سفر به ي) تن، برا٥٠٠ت کمتر از (يبا ظرف يتجار يان شناورهايناخدا ـ٢ماده
 ياشناور، اطالعات گذرنامه يفارس، مشخصات فن جيخل يه جنوبيحاش يمقصد کشورها

مطابق  يخ خروج را در کاربرگ (فرم) خود اظهاريناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تار
  ند. ينما يدولت است به گمرک اعالم مهيأت د شده به مهر دفتر ييوست که تأيکاربرگ پ

) را در ٢اشده در ماده (يصات کار برگ (فرم) گمرک موظف است مشخ ـ٣ماده
 سامانه ملواني ثبت و اظهارنامه اجمالي ملواني را صادر و در اختيار ناخداي شناور قرار دهد.

 يمکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمال يانورديسازمان بنادر و در
  د. يدرج نما يملوان

و  يت مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانشناور مکلف اس يناخدا ـ٤ماده
ن وزن محموله را يزان و ارزش کاال و همچنيمازاد بر ملواني شامل تعداد نگله، نوع، م

(که در زمان  يک در اظهارنامه اجماليفست) به تفکيمطابق با مفاد فهرست کل بار (مان
 يروين يابانيا به درافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتديخروج شناور از گمرک در

انجام  ين اظهارنامه مبنايد. ايه نمايران و سپس به گمرک ارايا ياسالم يجمهور يانتظام
  باشد. يم يفات گمرکيتشر

ادشده ي ينامه، فاقد اظهارنامه اجمال ن آيينيکه شناور مشمول ا يدرصورت ـ تبصره
فست) و محموله يانص گمرک با فهرست کل بار (ميا اظهارنامه مذکور به تشخيباشد 

ن يمندرج در ا يايها و مزاتيد شناور و پرسنل آن مشمول معافيشناور مطابقت ننما
  نامه نخواهند بود.  آيين

رنده يگليل مراجع تحويه کامل در اسکله، تحويپس از تخل يملوان يکاال ـ ٥ماده
شده است  گونه کاالها در نظر گرفته  نيا يکه صرفاً برا يده و در محل مناسبيگرد

شده  نييت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقالم قابل ورود و مقدار تعيو با رعا ينگهدار
  د. يص خواهد گرديترخ

زمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک  ه هميتخل ـ تبصره
  بالمانع است. 

ک ماه از يمبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک موظفند ظرف  يستاد مرکز ـ ٦ماده
رسامانه يت و استقرار کامل زينامه نسبت به اصالح، تقونيين آياالجرا شدن اخ الزميتار

 ند.ياقدام نما يدر سامانه جامع امور گمرک يملوان
ناخدا، ملوانان،  ياگمرک موظف است مشخصات شناور، اطالعات گذرنامه ـ١تبصره

شده از  و تعداد دفعات استفاده ياليسقف ر، يواردات يملوان يزان کااليخ ورود، نوع و ميتار
ن يموضوع ا يرسامانه ملوانيک از خدمه آن را در زيهاي مربوط به هر لنج و هر تيمعاف
  د.ينامه ثبت نما آيين

کسان يادشده، گمرک موظف است دفاتر يشدن سامانه  ياتيتا زمان عمل ـ٢تبصره
  مشمول قرار دهد.  يدفاتر گمرکه يار کليه و در اختيو مهر و موم (پلمپ) شده را ته

شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از پانصد تن (لنج تجاري) در صورت  ـ٧ماده
تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان 

ال و ساير موارد از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي از قبيل بازنشستگي، بيمه درمان، عيدي آخر س

مربوط، مجازند در هر سال براي هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازاي 
) ريال از معافيت ملواني مندرج در تبصره ١٠٠ر۰۰۰ر۰۰۰هر ملوان تا سقف يکصد ميليون (

  نامه استفاده نمايند. ) اين آيين١) ماده (٣(
براي کليه کاالها مشروط بر اينکه در هنگام ورود استفاده از معافيت ملواني  ـ١تبصره

قابليت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ايران را داشته باشد (به استثناي کاالهاي 
مشمول قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و 

ا) و ترخيص کاالهاي مازاد بر آالت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنهماشين
) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودي ٦معافيت ملواني هر شناور با رعايت شرط مذکور تا سقف (

  پذير است.و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشريفات گمرکي امکان
) تن حداکثر شش نفر، ٢٠٠ر (يز يشناورها يبرا يملوان يهاتيمعاف ـ٢هتبصر

) تن حداکثر هشت نفر ٥٠٠) تا (٣٥١( ي) تن حداکثر هفت نفر و برا٣٥٠) تا (٢٠١( يبرا
که  يگردد. در مناطقيکسال اعمال ميحداکثر شش سفر در طول  يو در هر حال برا

مازاد شناور مشمول  يباشد سفرهايش از شش سفر ميتعداد سفر متداول شناورها ب
باشد. شمول مقررات صادرات و واردات کشور ميمعافيت نبوده و ترخيص کاال در هر حال م

ـ ٤٥٠٥٩/ت١٦٦٧٤و شماره  ٢/٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٨٠١٨/ت١٥٢٦٣هاي شماره نامهتصويب ه
 گردد.يلغو م ٨/٦/١٣٩٠ مورخ

باشد ) آن منوط به اين مي٢) و (١هاي () و تبصره٧استفاده از مزاياي ماده ( ـ٣تبصره
  باشند. يت ملوانيه معافيسهم يداراکه حداقل شش نفر از کارکنان آن لنج 

ص يترخ گمرک موظف است پس از صدور سند ترخيص اطالعات مربوط به ـ ٨ماده
  د.يران اعالم نمايبه سازمان توسعه تجارت ا يکيکاالها را به صورت الکترون

ت کمتر از يبا ظرف ينامه تنها شامل شناورها ن آيينيالت ايا و تسهيمزا ـ٩ماده
نه ين زمينامه در ا ن آيينياالجرا شدن اخ الزميش از تاريداقل دو سال پکه ح ي) تن٥٠٠(

 شود.  ياند، مفعال بوده يانورديص سازمان بنادر و دريبه تشخ
د يجد يرش شناورهايربط مکلفند از ثبت و پذيذ يهاه دستگاهيکل ـ تبصره

 ند. ينما يخوددار
کاال بر اساس مواد  ياليگمرک موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش رـ ١٠ماده

آن را در سند  يزان حقوق وروديو مـ ١٣٩٠مصوبـ  ي) قانون امور گمرک١٥) و (١٤(
  د.ي) درج  نمايکي(پته الکترون يگمرک

) صرفاً در يکي(پته الکترون ين سند گمرکيا«گمرک موظف است عبارت  ـ تبصره
 يامکان دسترس ن ماده، درج ويسند موضوع ا يرا بر رو »سطح استان معتبر است

  د. يران فراهم نمايا ياسالم يجمهور يانتظام يروين يصادره را برا يها به پته يکيالکترون
) ٦) ماده (٣و تبصره ( يمبادالت مرز ي) قانون سامانده٩مطابق ماده ( ـ١١ماده

هـ مورخ ٣٤٥٧٦/ت٦٤٣٤٢نامه شماره بيادشده موضوع تصويقانون  يينامه اجرانييآ
از استان صرفاً با  يعيصورت تجم به يملوان يآن، خروج کاال يهاهيو اصالح ٤/٦/١٣٨٥

التفاوت ها و پرداخت مابهتياستان و حذف معاف يمبادالت مرز يسامانده يموافقت شورا
  بالمانع است.  يبا صدور پروانه گمرک يحقوق ورود
ران موظف است در زمان يا ياسالم يجمهور يانتظام يورين يابانيدر ـ١٢ماده

(که گمرک آن را  يخروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمال
د نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت ييتأ

  د. يخ نمايد تاريخروج با ق
ران موظف است به هنگام يا ياسالم يجمهور يانتظام يروين يابانيدر ـ١٣ماده

شده در اظهارنامه  ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت
ق و در صورت يفست) تطبياند با فهرست کل بار (مانکه در زمان خروج اخذ نموده ياجمال

مطابقت اطالعات با  د و در صورت عدمينما يمطابقت، آن را ممهور به مهر ورود
  د. ياظهارنامه، مراتب را به گمرک اعالم نما

 ينامه خارج از اماکن گمرک نيين آيمشمول ا يه بار شناورهايهرگونه تخل ـ١٤ماده
و تحت هر عنوان، وفق بند (الف)  يفات گمرکيا خروج کاال از گمرکات بدون انجام تشريو 

قاچاق ـ  ١٣٩٢مصوب ـ  ه با قاچاق کاال و ارزو قانون مبارز ي) قانون امور گمرک١١٣ماده (
  شود.  يمحسوب م
 ياباني، عوامل دريملوان يق مقررات کااليدق يبا توجه به مشکالت اجرا ـ١٥ماده

الزم را  يهايو هماهنگ ي، همکاري) قانون امور گمرک١٢ماده ( ياستان موظفند در اجرا
  با گمرک انجام دهند.

 ي) قانون سامانده٨) ماده (١، براساس تبصره (يملوان يورود کاالها يبرا ـ١٦ماده
 ير مجوزهايه سايو ارا يانهيو قرنط ين و مقررات بهداشتيت قواني، رعايمبادالت مرز

  است. ي(حسب مورد) الزاميقانون
نامه  نامه هرگونه مصوبات مغاير با اين آيين االجرا شدن اين آييناز تاريخ الزم ـ١٧ماده

  شود. ربط ازجمله شوراي تأمين استان و کارويژه مرزي لغو مي ي ذيتوسط مراجع استان
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  کارگروهي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)  ـ١٨ماده
و بودجه   هاي برنامههاي صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمانو با عضويت وزارتخانه

ي و درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي دستي و گردشگر کشور، ميراث فرهنگي، صنايع
جايگزيني   نامه برنامه شدن اين آييناالجراخ الزمايران و استانداري مربوط ظرف يک ماه از تاري

نامه ظرف  شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از پانصد تن (لنج تجاري) موضوع اين آيين
  وزيران ارايه نمايد.هيأت کاربري آنها را به  سال با شناورهاي فلزي و يا حذف و تغيير  پنج

و بودجه کشور مکلف است در لوايح بودجه سنواتي حداکثر تا  سازمان برنامه  ـ١تبصره
نامه را در  درصد از سود بازرگاني وصولي از کاالهاي ملواني ناشي از اجراي اين آيين سقف پنجاه 

الذکر و ساير اجرايي نمودن برنامه فوقمنظور  هاي اعتباري مشخص به  قالب رديف يا رديف
  بيني نمايد. ها پيش زايي براي ملوانان شاغل در آن شناور هاي اشتغال برنامه

  ممنوع است. ياديادشده به صي يشناورها ير کاربرييتغ ـ٢تبصره
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

    اظهارنامه اجمالي ورود كاال از راه دريا توسط شناور
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  ........................................................شماره پروانه حركت:......
No. of Departure Permit:……….……… 

  ..........................................................تاريخ پروانه حركت:...............
Date of Departure Permit:……………  

  ........................................................نام و نام خانوادگي مأخذ:............
Captaln's name & Sumame:……………… 

  ..................................................................................شماره كارت:..........
Navigation Card No:………………………  

  ...............................................................تاريخ حركت: .....................
Date of Departure:…….…………………  

  ...................................................نام گمرك/گمركات مبدأ: .........
Custorms of Origin's name:…………….. 

  ...........................................گمرك/گمركات مقصد: .............. نام
Custorms of Destinatlon's name:…………..  

  ........................................................................شماره موتور لنج:...........
Motor Launch No:……………………….. 

  .............................................................لنج:..............مشخصات موتور 
Speelfication of motor Launch:……..……. 

  .............................................................................تعداد ملوانان:..............
No.of motor launch crew:………..………. 

  

ذ: 
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بـا  اينجانب ............................... ناخداي موتور لنج شماره ............... داراي كارت شماره............................. 
گـردم هـيچ گونـه خالفـي را      قوانين و مقررات جـاري گمـرك متعهـد مـي    كليه آگاهي كامل از 

شـده   ج در ظهر اين فرم را به مقصد گمرك/گمركات اعـالم مرتكب نگرديده و تنها كاالهاي مندر
  حمل نمايم و در صورت هرگونه تخلف گمرك ايران مجاز است مطابق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.

  
  امضاء

  
  

  مشخصات كاالهاي بارگيري شده

تعداد و نوع   رديف
عالمت و   نوع جنس كاال  بندي بسته

  شماره
وزن كاال 
  يا ظرف

ه مقصد تخلي
  كاال

مهر و امضاء 
  گمرك مقصد

نام و نام خانوادگي 
  مالحظات  گيرنده كاال

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  
Mentiocd goods is Loaded and transported from port of………………….… That 
is situated in……………… country, to the ports of destination in IRAN 

 

Customs of 
Loded 

Locality 

                                                              Seal and singatiure of    
                                                         Customs lofficial   

  .........................................................................................................................................نيرو انتظامي: ......................................
  ..................................................................................................................................مهر و امضاء:................................................
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