ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﻨﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  12ذﯾﺤﺠﻪ ﺳﺎل  1229ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧـﻮاﻣﺒﺮ  1814ﻣـﯿﻼدي ﺑـﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .در آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ادارهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺟﻨﻮب« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  1306/11/6ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اداره ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﯽ در ﺷـﻤﺎل ﮐﺸـﻮر از دوﻟـﺖ روﺳـﯿﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ و اداره اﻣﻮر آن ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
از ﺳﺎل  1307ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد و اﻣـﺮ ﺗﺠـﺎرت در درﯾـﺎي آن روﻧـﻖ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره اﻣﻮر ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر »اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر« در  15ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1314در ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  1317/10/24ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪري اﯾﺮان را ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت راه ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺸـﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ در ﺑﻨﺎدري ﮐﻪ وزارت راه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺪارد اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﻃﺮف وزارت ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺠﺮي آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  1325/6/4ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداري ﺑﻨـﺎدر ﺟﻬـﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪري در ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.
در ﺳﺎل  1328ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺠﺎي اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر در وزارت راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  1338ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ دو وزارت راه وﮔﻤﺮﮐﺎت و اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ از وزارت
راه ﺑﻪ وزارت ﮔﻤﺮﮐﺎت و اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  1339/3/4ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨـﺎدر و ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ و ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و
اﺧﺘﯿﺎرات آن اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼً اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﻣـﯽﻧﻤـﻮد ﺗـﺎﺑﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در  1340/3/10ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺗﺎرﯾﺦ  1341/12/20ﺗﺎﺑﻊ وزارت اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  1345/4/12ﺳﺎزﻣﺎن از وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺰع و ﺗﺎﺑﻊ وزارت داراﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  1353ﻣﺠﺪداً از وزارت داراﯾﯽ ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 üاﯾﺠﺎد و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آنﻫﺎ
 üﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪري و درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ
 üاداره اﻣﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي
 üاداره اﻣﻮر ﺑﻨﺪري و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
 üاداره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ،در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ(
 üﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
 üاﻋﻄﺎي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و...
 üوﺻﻮل ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﺑﻨﺪري
 üﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 üﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
 üﺗﺄﺳﯿﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﯾﺎﻧﻮردي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ
 üﺻﺪور اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﮑﻠﻪ
 üاﻫﺘﻤﺎم در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑـﺎرﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

