
 المللی دریایی مقررات راجع به عضویت ایران در سازمانھا و مجامع بين

   

  ١/١٠/١٣۴٣مصوب  المللی ھيدروگرافيک قانون عضویت سازمان بنادر و کشتيرانی در دفتر بين

المللی ھيدروگرافيک به منظور ایجاد ھماھنگی بين فعاليتھای  و کشتيرانی در دفتر بينعضویت سازمان بنادر  -ماده واحده

) تأیيد ١٩۶١شمسی (اول ژوئيه  ۴٠ھيدروگرافی سازمان مزبور یا سازمانھای مشابه در کشورھای دیگر از تاریخ دھم تيرماه 

  رانی به ارز قابل پرداخت خواھد بود.المللی از محل بودجه سازمان بنادر و کشتي شود حق عضویت در دفتر بين می

  .١٣۴٣مجموعه قوانين سال  ٣٧٨صفحه  -١٨/١/١٣۴۴مورخ  ۵٨۶٢منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 

  

المللی بنادر و  نامه ھيأت وزیران در مورد عضویت سازمان بنادر و کشتيرانی در اتحادیه بين تصویب

  ١۶/۴/١٣۴۴مصوب  لنگرگاھھا

وزارت اقتصاد طرح مربوط به عضویت سازمان بنادر و  ۵/۴/۴۴- ٨۶٨٣بنا به پيشنھاد شماره  ١۶/۴/۴۴ھيأت وزیران در جلسه مورخ 

شود  نادر و کشتيرانی اجازه داده میالمللی بنادر و لنگرگاھھا را بشرح ذیل تصویب نمودند. به سازمان ب کشتيرانی در اتحادیه بين

المللی است در قبال پرداخت یک  المللی بنادر و لنگرگاھھا که از سازمانھای تخصصی و فنی بين جھت عضویت در اتحادیه بين

  در سال اقدام نماید.» دالر ٢۵٠«واحد عضویت 

  ھا). نامه (قسمت تصویب ١٣۴٣انين سال مجموعه قو ٢۴صفحه  -١١/۵/١٣۴۴مورخ  ۵٩۵۵منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 

  

  ٢٣/٣/١٣۴٧مصوب   المللی بنادر و لنگرگاھھا قانون عضویت سازمان بنادر و کشتيرانی در اتحادیه بين

المللی بنادر و لنگرگاھھا به منظور مبادله اطالعات و  در اتحادیه بينبا عضویت رسمی سازمان بنادر و کشتيرانی  -ماده واحده

 ١۶/۴/١٣۴۴ایجاد ھماھنگی بين فعاليتھای بنادر و لنگرگاھھای سازمان بنادر و کشتيرانی با سازمانھای مشابه جھانی از تاریخ 

جه سازمان بنادر و کشتيرانی به ارز المللی بنادر و لنگرگاھھا از محل بود گردد. حق عضویت در اتحادیه بين موافقت می

  پرداخت است. قابل

  .١٣۴٧مجموعه قوانين سال  ١٧٩صفحه  - ٢٩/۴/١٣۴٧مورخ  ۶٨٢٢منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 

  

  

  ٢۶/١/١٣۶۵مصوب  »المللی قانون عضویت دولت جمھوری اسالمی ایران در سازمانھا و مجامع بين«از 

شود  المللی به شرح فھرست پيوست تأیيد و به دولت اجازه داده می عضویت دولت ایران در سازمانھا و مجامع بين - ماده واحده

  نسبت به پرداخت حق عضویتھای معوقه اقدام نماید.

  رسيده، کماکان به اعتبار خود باقی است.عضویتھایی که به تصویب مجلس شورای ملی  -١تبصره 



شود درصورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمانھایی که ادامه عضویت  به دولت اجازه داده می -٢تبصره 

  در آنھا به تصویب نرسيده اقدام نماید.

بينی و  ساله در بودجه ساالنه کل کشور پيشتغييرات ميزان حق عضویت سازمانھا و مجامع مذکور در این قانون ھمه  -٣تبصره 

  شود. پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به وسيله ھيأت وزیران تخصيص داده می

   

المللی عضو بوده و مجوز قانونی  ھا، سازمانھا و مؤسسات دولتی که در سازمانھا و مجامع بين فھرست وزارتخانه

  اند. داشته

 حق عضویت وزارتخانه و یا سازمان دولتینام المللی نام سازمان بين

١-... 

... 

  

 دالر آمریکا ۶٠٠٠٠سازمان بنادر و کشتيرانیالمللی دریانوردی (آیمو) سازمان بين-۵

 دالر آمریکا ١١٠٧٢سازمان بنادر و کشتيرانیالمللی ھيدروگرافی سازمان بين-۶

 المللی بنادر و لنگرگاھھا اتحادیه بين-٧

... 

 دالر آمریکا ۴٠٠٠سازمان بنادر و کشتيرانی

 المللی که عضویت ایران در آنھا مستند به تصویب قوه مقننه نبوده است. سازمانھای بين

١-... 

... 

  

 فلورن ھلند ۴٧٠٧٠ کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران کنفرانس اکمل-۴۴

 لير ایتاليا٢١۴۴١٩٠٠ کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران کنفرانس مدمکون-۴۵

  کنفرانس یوکمل-۴۶

... 

 پوند انگليس ۴٣۵٠ کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران

 المللی چراغھای دریایی انجمن بين-۴٩

... 

 وزارت راه و ترابری

 سازمان بنادر و کشتيرانی

 فرانک سوئيس ٨٠٠٠

 ین ژاپن١٧٠١۶٩٢٠ کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران کنفرانس جاپرکن-۶٨

  

. ضمناً مبالغ مزبور ١٣۶۵مجموعه قوانين سال  ٨٢صفحه  -١٣/٣/١٣۶۵مورخ  ١٢٠١٩منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 

  گيرد. مورد تجدیدنظر قرار می» نامه ھيأت وزیران تصویب«معموالً ھراز چندگاه به وسيله 

  



 »المللی سازمانھا و مجامع بين قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمھوری اسالمی ایران در«از 

  ٣/٩/١٣٧٠مصوب 

المی ایران در سازمانھا و مجامع به قانون عضویت دولت جمھوری اس» ۵«و » ۴«ھای  ھای زیر به عنوان تبصره تبصره- ماده واحده

  گردد. الحاق می ١٣۶۵المللی مصوب  بين

المللی مندرج در فھرست زیر عضویت یابد و حقوق  شود در سازمانھا و مجامع بين به دولت اجازه داده می -الحاقی ۴تبصره 

ھا و مجامع مزبور با تشخيص دولت عضویت یا کمک و یا سھميه مربوط را بپردازد. پرداخت حق عضویت و کمکھای معوقه سازمان

  باشد. بالمانع می

المللی موضوع ماده واحده  تعيين دستگاھھا یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانھا و مجامع بين -الحاقی ۵تبصره 

  باشد. الذکر به عھده دولت می فوق ۴و تبصره  ١٣۶۵مصوب 

  

  

 وزارتخانه یا سازمان متقاضینامالمللی نام سازمان یا مجمع بين

١-... 

... 

 وزارت بازرگانی (کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران) کنفرانس سنگاپور-۵

 اتحادیه اسالمی مالکان کشتی-۶

... 

 وزارت بازرگانی (کشتيرانی جمھوری اسالمی ایران)

   

  .١٣٧٠مجموعه قوانين سال  ٧٣٧صفحه  -۶/١١/١٣٧٠مورخ ١٣۶۶٠منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 

 


