
1جدول شماره   

شناورهاي مشمول قانون دریایی ( تومان ) –هـزینـه هاي صـدور گواهینـامه ثبت دائـم   

براساس  شناور ردیف GT  حق الثبتهزینه  

تجدید ثبتهزینه   

تغییرکاربري -  

تغییرابعاد اصلی  -  

تعویض موتور -  

 

 

تبت تغییراتهزینه   
تغییر محدوده دریانوردي -  
تعداد دیواره، دکل، عرشه، جرثقیل -  
تغییر نوع سینه و پاشنه -  
تغییر سرعت -  
تغییر نام -  
تغییر مؤسسه رده بندي -  
تغییر مالکیت و تغییر آدرس مالک -  
ترهین، فک رهن و اجاره -  

 صدور مجدد گواهینامه

مفقودي (المثنی) -  

فرسودگی -  

پاره شده گواهینامه -  

  کم رنگ یا ناخوانا شدن -

مندرجات گواهینامه (به دلیل  -

 نگهداري نامناسب)

 

1 GT<٥٠٠ 000/000/2  000/000/1  000/400  000/600  

2 ١٠٠٠-٥٠١ 000/000/3  000/500/1  000/400  000/900  

3 ١٥٠٠-١٠٠١ 000/000/4  000/000/2  000/400  000/200/1  

4 ٢٠٠٠-١٥٠١ 000/000/6  000/000/3  000/400  000/800/1  

5 ٢٥٠٠-٢٠٠١ 000/000/8  000/000/4  000/400  000/400/2  

6 ٣٠٠٠-٢٥٠١ 000/000/10  000/000/5  000/400  000/000/3  

7 ٤٠٠٠-٣٠٠١ 000/000/12  000/000/6  000/400  000/600/3  

8 ٥٠٠٠-٤٠٠١ 000/000/14  000/000/7  000/400  000/200/4  

9 ٦٠٠٠-٥٠٠١ 000/000/16  000/000/8  000/400  000/800/4  

10 ٧٠٠٠-٦٠٠١ 000/000/18  000/000/9  000/400  000/400/5  

11 ٨٠٠٠-٧٠٠١ 000/000/20  000/000/10  000/400  000/000/6  

12 ٩٠٠٠-٨٠٠١ 000/000/22  000/000/11  000/400  000/600/6  

13 ١٠٠٠٠-٩٠٠١ 000/000/24  000/000/12  000/400  000/200/7  

14 GT<١٠٠٠١ 000/000/30  000/000/15  000/400  000/000/9  

(تومان) 28شناورهاي مشمول آیین نامه اجرایی ماده  –هـزینـه هاي صـدور گواهینـامه ثبت دائـم   

براساس  شناور ردیف GT  حق الثبتهزینه  

تجدید ثبتهزینه   

تغییرکاربري -  

تغییرابعاد اصلی  -  

تعویض موتور -  

 

 

تبت تغییراتهزینه   
تغییر محدوده دریانوردي -  
دیواره، دکل، عرشه، جرثقیلتعداد  -  
تغییر نوع سینه و پاشنه -  
تغییر سرعت -  
تغییر نام -  
تغییر مؤسسه رده بندي -  
تغییر مالکیت و تغییر آدرس مالک -  
ترهین، فک رهن و اجاره -  

 صدور مجدد گواهینامه

مفقودي (المثنی) -  

فرسودگی -  

پاره شده گواهینامه -  

  کم رنگ یا ناخوانا شدن -

مندرجات گواهینامه (به دلیل  -

 نگهداري نامناسب)

 

1 GT<١٠ 000/400  000/200  000/200  000/200  

2 ٣٠-١١ 000/500  000/250  000/250  000/250  

3 ٥٠-٣١ 000/700  000/350  000/350  000/350  

4 GT>٥٠ 000/000/1  000/500  000/500  000/500  

5 
قایق هاي تفریحی  

)نفر 8سرنشین زیر (  
000/200  000/100  - - 

6  
قایق هاي تفریحی  

)نفر 8 بااليسرنشین (  
  - - 

000/100 قایق هاي صیادي و بنزینی 7  000/50  - - 
 


