
  نگاهی به تاریخچه سازمان بنادر و کشتیرانی

مـیالدي بـاز    1814برابر با نـوامبر   1229ذیحجه سال  12 بنادر بتاریخ اعمال حاکمیت دولت در سواحل و

  .سیس گردیدأت »شعبه گمرکات جنوب«اي به عنوان  ها در بندر بوشهر اداره لدر آن سا. گردد می

سیسات و تجهیزات اداره بنـدر انزلـی در شـمال کشـور از دولـت روسـیه       أشمسی ت 6/11/1306در تاریخ 

  .مورین ایرانی سپرده شدأاداره امور آن به م تحویل و

دریـاي آن رونـق   در پیدا کـرد و امـر تجـارت     بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان 1307از سال 

   .سیس گردیدأدر تهران ت 1314بهمن ماه  15در  »اداره کل بنادر« یافت و به منظور اداره امور بنادر کشور

 گشـته نامه بندري ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد  هیئت وزیران آیین 24/10/1317در تاریخ 

در بنادري که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرك به نمایندگی از  و مقرر گردید اندرستصویب به بود 
  .نامه مورد بحث باشد مجري آیین ،طرف وزارت مذکور

بـرداري بنـادر جهـت     ت وزیران مقرر گردید درآمد حاصـل از بهـره  أطبق تصویب هی 4/6/1325در تاریخ 

  . مخصوص منظور گردد بیسیسات بندري در حساأتوسعه ت

   .دبنادر در وزارت راه تشکیل گردی بنگاه کل بنادر و کشتیرانی بجاي اداره کل  1328در سال 

نادر و کشـتیرانی از وزارت  ببر اساس توافق دو وزارت راه وگمرکات و انحصارات بنگاه کل  1338در سال 

  .راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گردید

نگاه کل بنادر و کشـتیرانی بـه سـازمان بنـادر و کشـتیرانی تبـدیل و بـر مسـئولیت و         ب 4/3/1339در تاریخ 

نمـود تـابع    در همین سال اداره کل بندر خرمشهر که مستقالً انجـام وظیفـه مـی   . اختیارات آن افزوده گردید
  . سازمان بنادر و کشتیرانی گردید

  .تابع وزارت اقتصادي شد 20/12/1341در تاریخ  به وزارت بازرگانی منتقل و 10/3/1340این سازمان در 

  . ی گردیدیسازمان از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارا 12/4/1345در تاریخ 



تـا کنـون    ترابري انتقال یافت و ی منتزع و به وزارت راه ویمجدداً از وزارت دارا 1353این سازمان در سال 

  .نماید زیر نظر وزارت راه فعالیت می

  :باشد بشرح ذیل می نوردي دریا هاي سازمان بنادر و موریتأوظایف و ماز جمله 

ü  ها آن ازبرداري  و بهره هل و تجهیزات مربوطیتهیه وسا و همچنین ها تکمیل و توسعه ساختمانو ایجاد  

ü  ها  تنظیم امور مربوط به راهنماي کشتی و ندري و دریاییبتنظیم و اجراي مقررات  تهیه و  
ü بارگیري  اداره امور تخلیه و  
ü دریایی بازرگانی کشور اداره امور بندري و  
ü تلگرافی، در دریا و خشکی رادیویی،( هاي مخابراتی اداره شبکه(  
ü ها و شناورهاي بازرگانی و تفریحی  ثبت کشتی  
ü دریایی و هاي صالحیت فنی، اعطاي گواهینامه...  
ü  وصول حقوق و عوارض بندري  
ü المللی  مجامع بین و ها شرکت در کنفرانس  
ü تعیین منطقه آزاد  
ü اعزام دانشجو براي تحصیل  نوردي بازرگانی و آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریاسیس أت  
ü سیس اسکله أصدور اجازه ت  
ü بـارگیري بـه منظـور کمـک بـه       اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کاال و تسریع در امور تخلیه و

  اقتصاد کشور

 


