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اصالحیھ آئین نامھ ھای قوه مجریھ

مرجع تصویب: ھیات وزیران 
شماره ویژه نامھ: ١٠۵٢

چھارشنبھ،٢٣ خرداد ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣٣۵
اصالح آیین نامھ ورود کاال توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن

شناورھا 

شماره٣١٢۵٩/ت۵۵۴٠٠ھـ                                                             ١٣/٣/١٣٩٧

اصالح آیین نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت

کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن شناورھا

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشورـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ھیأت وزیران در جلسه ٩/٣/١٣٩٧ به پیشنھاد وزارتخانھ ھای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی

 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد 

اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن
شناورھا موضوع تصویب نامه شماره ۶۵٨۵٩/ت۵٣٧۶٣ھـ مورخ ٣١/۵/١٣٩۶ به شرح زیر اصالح می شود:

به ماده مذکور اضافه می شود: ١ـ تبصرھ ھای (١) و (٣) ماده (١) به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) 

تبصره١ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با ھمکاری گمرک جمھوری اسالمی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوھ نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در

مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعھدات اقدام نماید.

تبصره٣ـ معافیت کاالی ملوانی مذکور در ماده (٧) این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوھی که به موجب
قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می باشد.

تبصره۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با ھمکاری گمرک جمھوری اسالمی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندھی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

٢ـ در ماده (٢)، بعد از عبارت «خلیج فارس» عبارت «و دریای عمان» اضافه می شود.

تلقی می شود: ٣ـ متن زیر به عنوان تبصره (٢) به ماده (۵) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (١) 

تبصره٢ـ نحوه و چگونگی تحویل و تحول کاالھای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، براساس شیوھ نامھ ای خواھد بود
که باھمکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمھوری اسالمی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ظرف یک ماه تدوین و

ابالغ می  شود.

۴ـ ماده (٧) به شرح زیر اصالح می شود:

الف ـ عبارت «تا سقف یکصد میلیون ( ٠٠٠ ر٠٠٠ ر١٠٠) ریال» به عبارت «تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ( ٠٠٠ ر٠٠٠ ر١ ۵ ٠) ریال»
اصالح می شود.

ب ـ در تبصره (١)، عبارت «در ھنگام ورود» به عبارت «در زمان تنظیم و ثبت اظھارنامه اجمالی و خروج شناور» اصالح می شود.

اضافه می شود: پ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) 
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تبصره۴ـ حمل یا ترانشیپمنت کاال از مبدا بنادر کشورھای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات
ملوانی صرفاً در خصوص شناورھای دریایی سنتی زیر (۵٠٠) تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد (٢٠%)
می باشند. فھرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سودبازرگانی مذکور توسط گمرک جمھوری اسالمی

ایران تعیین و اعالم می شود.

۵ ـ ماده (٩) به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می شود:

ماده٩ـ شناورھای با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن که تاریخ گواھینامه ثبت موقت آنھا قبل از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه به تأیید
سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسھیالت موضوع این آیین نامه می باشند.

 ۶ ـ در ماده (١٢)، بعد از عبارت «در زمان خروج شناورھا» عبارت «خارج از اماکن بندری و گمرکی» اضافه می شود.

٧ـ ماده (١٣) به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن اضافه می شود:

ماده١٣ـ دریابانی نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران موظف است به ھنگام ورود شناورھا (خارج از اماکن بندری و گمرکی)،
مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج درمواد (٢) و (٣) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظھارنامه
اجمالی و فھرست کل بار(مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کاالھای وارده را ممھور به مھر ورودی یا ثبت سامانھ ای

(سیستمی) نماید و در صورت عدم مطابقت اطالعات با اظھارنامه، مراتب را به گمرک اعالم نماید.

تبصره ـ توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورھا متناسب با اظھارنامه اجمالی و فھرست کل بار (مانیفست )ھای ارایه
شده توسط مالکان شناورھا بر عھده گمرک است و در صورت وجود مغایرت ھای احتمالی مطابق مواد (١٠۴) و (١١٠) قانون امور

گمرکی ـ مصوب ١٣٩٠ـ اقدام خواھد شد.

٨ ـ متون زیر به عنوان مواد (١٩) تا (٢٢) اضافه می شوند:

ماده١٩ـ در اجرای بند (١) تصویب نامه شماره ٢۶٠٩۶/ت۵١٩٢٠ھـ مورخ ۴/٣/١٣٩۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورھای ایرانی زیر
(۵٠٠) تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب ھای جمھوری اسالمی ایران به قیمت فروش برای مصارف

داخلی تعیین می شود.

تبصره١ـ به منظور اجرای بند (١) تصویب نامه یادشده، کارگروھی با مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کاال و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان ھای ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان
مسافت طی شده از ھریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب ھای جمھوری اسالمی ایران را ظرف یک ماه ابالغ

خواھند نمود.

تبصره٢ـ مالکان شناورھا موظفند طبق برنامه زمان بندی اعالمی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت ، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و

نظارت بر ترددھای دریایی اقدام نمایند.

ماده٢٠ـ گمرک جمھوری اسالمی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسھیالت گمرکی و بندری در ھنگام پھلوگیری،
تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورھای مشمول این آیین نامه را ارایه نمایند.

ماده٢١ـ گمرک جمھوری اسالمی ایران موظف است گزارش حجم واردات کاال از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت
ماھانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعالم نماید.

 
ماده٢٢ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف 

دستگاھ ھای اجرایی ذی ربط، بر عھده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز می باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت
اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاھ ھای اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماھه به ھیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

 


