
 ۱۳۱۷/ ۱۰/ ۲۴مصوب 1 نامه بندرھای ایران آیین

: وزارت راه تصـویب نمودنـد ۱۴/۹/۱۳۱۷مـورخ  ۸۷۸۵طبق پیشنھاد شماره  ۱۳۱۷دیماه  ۲۴ھیات وزیران در جلسه 

نامه ابـالغ میشـود از  باشـد و بـه ضـمیمه ایـن تصـویب مـاده می ۶۴ فصل و ۱۲نامه بندرھای ایران که متضمن  آیین

ــــــــه موقــــــــع اجــــــــرا گــــــــذارده شــــــــود ــــــــران ب ــــــــادر کشــــــــور ای  .طــــــــرف وزارت راه در تمــــــــام بن

ندارد اداره کـل گمـرک بـه نماینـدگی از طـرف وزارت   گردد در بنادری که وزارت راه نماینده مستقیم ضمنا مقرر می

و در ھـر یـک از بنـادر مزبـور اوراق و دفـاتر مخصوصـی مربـوط بـه امـور بنـدری  نامـه خواھـد بـود راه مجری این آیین

 .نگاھداری نموده تعلیمات وزارت راه را در این موضوع به وسیله مامورین محلی خود انجام دھد

 اختیارات اداره بنادر و وظایف کارکنان بندرھا -فصل یکم

 :شرح زیر استوظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرھا به  -۱ماده 

 .بندی آنھا و صدور گواھی نامه امتحان نمودن دریانوردان و درجه -۱

 نگاھداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان -۲

 .معاینه کشتیھا و اوراق گواھی بارگیری آنھا -۳

 .معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیھا -۴

 .انداختن آنھامعاینه کشتیھا و وسایط بارکشی آبی و صدور پروانه به کار  -۵

 .گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی نمره -۶

  گذاری وسایط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط به وسایل بارکشی نگاھداری دفاتر مربوط به ثبت و نمره -۷

 .»ھای مربوط به ساختمانھای کشتیھا ھای مالکیت و پروانه و آگھی اوراق تغییر مالکیت و اظھارنامه«مزبور 

 .ه مقررات مربوط به خدمات راھنمایان محلیتھی -۸

 .نگاھداری دفتر ثبت و آمار راھنمایان و دادن ورقه شھادتنامه قابلیت  -۹

 .ھا و مقررات بندری نامه مراقبت در اجرای آیین -۱۰
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 .کش تھیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیھای یدک -۱۱

 .تعداد مسافرینھای ورودی و خروجی و  نگاھداری دفتر آمار کشتی -۱۲

 .ھای مصـوبه بایـد دریافـت شـود تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی بر طبـق تعرفـه -۱۳

گردنـد  تھیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوردی سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقـع می -۱۴

 .و فرستادن صورت مزبور به حوزه مربوطه نظام وظیفه

اند و احاله مـاترک بـا صـورت  یم صورت مجلس راجع به ما ترک جاشوانی که در موقع دریانوردی فوت شدهتنظ -۱۵

گمرکی و ضـبط کـاالی ممنوعـه طبـق قـوانین موضـوع بالفاصـله بـه اداره   مجلس به اداره گمرک پس از انجام آیین

ما از طـرف اداره بنـدر بـه اداره رونوشـت صـورت مجلـس جھـت اطـالع مسـتقی. (آن ارسال گردد  دادبانی یا نماینده

 .)دادبانی یا نماینده آن فرستاده میشود

 .امداد در موقع بروز حوادث در محوطه بندر - ۱۶

صدور گواھی نامه راجع به حوادث دریایی که منجر به غرق شدن اشخاص، اموال یا وسایط بارکشی دریـایی  -۱۷

ــک ن می ــه نجــات ارســال ی ــوط ب ــایع مرب ــین وق ــرای انجــام وظــایف مقــررهگــردد و ھمچن ــه اداره گمــرک ب  .ســخه ب

ھـا و تشـخیص نقـاط مخصوصـه دریـا و کنـاره بـرای  اقدام در حفظ و تامین انتظامـات و نگاھـداری بنـادر و کناره -۱۸

حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره گمـرک بـوده و در صـورتی (ساختمان گرمابه دریایی و غیره 

تیاج پیدا کنـد از پاسـبانان بنـدری و در جـایی کـه پاسـبان بنـدری نباشـد از سـایر مـاموران که گمرک به کمکی اح

 .)تواند درخواست کمک نماید انتظامی می

 .فانوسھا و عالیم دریایی در مناطق بندری -ھا مراقبت در امور نورافکن -۱۹

 .ر واگــذار شــده یــا بشــوددریافــت حقــوق و عوارضــی کــه طبــق مقــررات وصــول آنھــا بــه عھــده مــامورین بنــاد -۲۰

 .مراقبت در اجرای مقررات بھداری و قرنطینه نسبت به وسایط بارکشی آبی وارده یـا خـارج شـده از ھـر بنـدر -۲۱

باشد و خالصه دریـایی عبـارت اسـت از رودھـای  حفظ انتظامات مناطق خالصه دریایی به عھده اداره بندر می -۲۲

ــره نما ــی، جزی ــی ران ــتی و کرج ــل کش ــزرگ قاب ــدرھا، موجب ــا، بن ــکن ھ ــا و  ش ــدرھا، مردابھ ــیش بن ــا، پ ھا، کانالھ

ھایی که در اثـر فـرو نشسـتن آب در منطقـه بنـدر پیـدا و بـه کنـاره  ھا و خشکی ھای میان مردابھا و شط برآمدگی

 .شود ملحق می



 

طی کـه جزیره نما عبارت است از منطقه خاکی که ھنگام بلندترین مد از آب پوشیده شـده و بـه خطـو -۱تبصره 

ھایی از  رسـند و قسـمت به آنھا می» در مواقعی که جنبش موجھا منظم است«ترین جزر  بلندترین مد و نیز پست

رسد مادام که معارض با حقوق افـراد نیسـت  خاک که در مواقع طوفانھای سخت و غیر عادی موج دریا به آنھا می

 .شود جزو منطقه جزیره نما محسوب می

و اسـتفاده آنـان از منـاطق مربوطـه بـه خالصـه دریـایی بـه طـور موقـت یـا دایـم بـرای  مداخله اشخاص -۲تبصره 

ھرگاه تاسیسات مذکور با وظایف یک یا چنـد وزارت . تاسیسات صنعتی مانند کارخانه کشتی سفری حوض تعمیر

حقوقی ھـم کـه  دیگر ارتباط داشته باشد وزارت راه موافقت وزارت مربوطه را قبال جلب خواھد نمود و تعیین میزان

 .برای واگذاری خالصه دریایی باید دریافت شود با وزارت دارایی خواھد بود

 :وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر -۲ماده 

تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده ھنگام لنگراندازی، پھلو گرفتن کشتی ھمچنین خسارات دیگر که در نتیجه  -۱

میـزان (گـردد  داخله محوطـه بنـدر بـه پلھـا و ترعـه سـایر موسسـات بنـدری وارد میھا در  کشتی» مانور«گردش 

 .)خســـــارت وارده بـــــه موسســـــات اداره گمـــــرک بـــــا حضـــــور نماینـــــده گمـــــرک معـــــین خواھـــــد گردیـــــد

دریافت بھای اجناس و دستمزد عمله جات و لوازمی که جھت کمک به کشتی در موقع خطر یا غرق شـدن آن  -۲

 .به مصرف رسیده است

توانـد پـس از پرداخـت  در صورتی که پرداخت کننده خسارت نسبت به مبلـغ خسـارت معتـرض باشـد می -بصرهت

 .مبلغ معینه به مقامات صالحه مراجعه نماید

 :وظایف اختصاصی مامورین بنادر -۳ماده 

رود و خـروج نامه و مقـررات بنـدری از طـرف فرمانـدھان و یـا صـاحبان کشـتیھا راجـع بـه و مراقبت در اجرای آیین -۱

 .ھا، پھلوگیری و لنگراندازی و گردش وسایط بارکشی آبی کشتی

ـــتی -۲ ـــدازی کش ـــارگیری و باران ـــین ب ـــافرین و ھمچن ـــاده شـــدن مس ـــع ســـوار و پی ـــات در موق ـــظ انتظام  .حف

ھا در موقع پیاده و سـوار شـدن وظـایف خـود را در خـارج از  ھای بنادر راجع به مسافرین کشتی شھربانی -تبصره

نامـه گذرنامـه بایـد  فصـل چھـارم آیین ۱۴از ماده ) د(برای اجرای قسمت . (ق مقررات انجام خواھند دادکشتی طب

ھای بنادر برسانند و در موقـع ورود بـه کشـور ایـران  مسافرین در موقع خروج قبال گذرنامه خود را به ثبت شھربانی

 .)به ثبـت نماینـده شـھربانی برسـانند ھای خود را به محض پیاده شدن از کشتی در محوطه گمرکی ھم گذرنامه



ــــی کــــه جھــــت آتش -۳ ــــده اســــت مراقبــــت در حفــــظ آالت و ادوات ــــه گردی  .نشــــانی در محوطــــه بنــــدر تھی

 .گردنـد حفظ انتظامات بندر به عھده پاسبان بندر است که اختصاصا برای این کار از طـرف اداره بنـدر تعیـین می -۴

 .نامه جداگانه تعیین خواھد شد یینوظایف مخصوص پاسبان بندر به موجب آ -تبصره

 دریاییان -فصل دوم

 :شوند اشخاص ذیل دریایی نامیده می -۴ماده 

ھا، جاشـوان،  نماینـد از قبیـل فرمانـدھان و افسـران کشـتی اشخاصی کـه در دریـانوردی شـرکت می -طبقه یک

کننـد و نیـز  ردی کـار میدار خـدمت در قسـمت کشـتی بـوده و در دریـانو چیان و کلیـه کارکنـانی کـه عھـده ماشین

 .روند ماھیگیرانی که در دریا کار کرده و برای ماھیگیری به خارجه می

سازی است و نیز کسانی که تا مختصر مسـافتی بـه  اشخاصی که حرفه آنھا مربوط به صنعت کشتی -طبقه دو

کسـانی کـه آب (و صـیادان روند از قبیل کشتی سازان، درودگران، درزگیـران، راھنمایـان بـومی، آب بـازان  دریا می

، ماھیگیران کناره و نیـز کارکنـان و جاشـوان کرجیھـا کـه در داخلـه بنـدر و آبھـای کنـاره کـار )کشند بازان را باال می

 .کنند می

نام دریاییانی که در ماده مذکور در فوق ذکر است در دفتر مخصوصی که در ھر بندری موجود خواھـد بـود  -۵ماده 

 .ید حضور به ھم رسانیده، خود را معرفی کنندشوند با ثبت شده و می

شـوند بایـد حضـور بـه ھـم رسـانیده خـود را معرفـی  در موقعی که دریاییان از طرف اداره بندر احضـار می -۶ماده 

 .کنند

 کشتی سازی و ترتیب به کار انداختن وسایط نقلیه بارکشی آبی -فصل سوم

 .ســاختمان ھــر نــوع کشــتی یــا کرجــی و کــرو منــوط بــه تحصــیل پروانــه قبلــی از اداره بنــدر خواھــد بــود -۷مــاده 

کسانی که قصد ساختن کشتی کرجی یا کروی نوی را داشته باشند باید درخواستی حاوی نکـات ذیـل  -۸ماده 

 :تنظیم و به اداره بندر مربوطه تسلیم دارند

 .نام و نشان و شغل تقاضا کننده اسم و نام خانوادگی و نمره ورقه، -الف

 .نوع کشتی و ابعاد و ظرفیت آن -ب



 

 .ای که ساختمان کشتی را انجام خواھد داد کارخانه -ج

ــــه ســــاختمان کشــــتی پیش -د ــــت شــــروع ب ــــه جھ ــــاریخی ک ــــه شــــده اســــت ت ــــی و در نظــــر گرفت  .بین

ــاده  ــالص آن  -۹م ــر خ ــالص و غی ــارگیری خ ــود ب ــه ش ــه آب انداخت ــتی ب ــه کش ــل از آن ک ــرددقب ــین گ ــد تعی  .بای

انــدازه بــارگیری خــالص در ھــر کشــتی از روی فضــایی کــه بــرای بــارگیری و جــای مســافر دارد تعیــین  -۱۰مــاده 

 .گردد می

تعیین بارگیری خالص و غیر خالص کشـتیھا بـه عـده متخصصـینی اسـت کـه از طـرف اداره بنـدر تعیـین  -۱۱ماده 

 .گردند می

نامـه بـارگیری  یا کرو موکول به صدور پروانه اداره بنـدر و داشـتن گواھیبه آب انداختن کشتی کرجی و  -۱۲ماده 

 .خواھد بود

کلیه دارندگان وسایط بارکشی آبی بندری اعم از سواری یا باری مکلفند پروانه بارکشی خود را ھمـراه  -۱۳ماده 

 .داشته و در موقع مطالبه به مامورین مربوطه بندر، ارایه دھند

شھای متوقـف در منطقـه بنـدر در مواقـع الزمـه در تحـت اختیـار اداره بنـدر خواھنـد بـود و در ک کلیه یدک -۱۴ماده 

 .مواقع خطر و در صورت احضار مکلفند بالفاصله حاضر و مطابق دستور اداره بندر عمل نمایند

ھر وقتی ماشین آالت کشتی برای تعمیر پیاده و اوراق میشـود یـا بدنـه و سـایر قسـمتھا تحـت تعمیـر  -۱۵ماده 

واقع گردد صاحبان کشتی بایستی ورقـه ملیـت و دفتـر ثبـت اجـزا و دفتـر روزنامـه دریاپیمـایی آن را بـه اداره بنـدر 

دریاییان و نیـز گذرنامـه اشـخاص مزبـور  تسلیم نمایند که بایگانی گردد و اداره بندر در دفتر سجالت و ثبت اسامی

 .ھای مربوطه به این پیاده شدن را ذکر خواھد نمود یادداشت

 راھنمایی -فصل چھارم

ھا از منطقـه  اداره بندر باید ھمیشه عـده الزم راھنمـای اختصاصـی جھـت وارد و خـارج نمـودن کشـتی -۱۶ماده 

 .بندری حاضر داشته باشد

 .ت سرپرستی یک سر راھنما قرار خواھند گرفتراھنمایان مزبور تح -۱۷ماده 



 

 .گیـــرد انتخـــاب راھنمایـــان بـــه وســـیله مســـابقه خواھـــد بـــود کـــه از طـــرف اداره بنـــدر انجـــام می -۱۸مـــاده 

ــــدر صــــادر می -۱۹مــــاده  ــــه مخصوصــــی کــــه از طــــرف اداره بن ــــد پروان ــــان بای  .گــــردد دارا باشــــند راھنمای

اھنمـا در آنھـا اجبـاری اسـت در سـایر بنـادر اختیـاری خواھـد بـود به استثنای بنادری کـه اسـتفاده از ر -۲۰ماده 

 .)نامـــه مخصـــوص آن بنـــدر معـــین خواھـــد شـــد بنـــادری کـــه گـــرفتن راھنمـــا در آنھـــا اجبـــاری اســـت در آیین(

ای که جھت ھر بندر تعیین خواھد گردید دریافت میشـود و راھنمایـان یـا  حقوق راھنمایی مطابق تعرفه -۲۱ماده 

 .توانند اضافه بر نرخ تعرفه مربوطه حقوقی مطالبه نماینداداره بندر نمی

باشند حق دارنـد بـه محـض سـوار شـدن کشـتی را  راھنمایان که رھبر و مشاور فرماندھان کشتی می -۲۲ماده

خطـری و  معاینه نموده و اگر رعایت احتیاطات الزم را برای سالمت ماندن کشتی تا رسیدن به بندر و یا منطقه بی

در صورتی که فرمانده کشـتی . نداختن آن را الزم بدانند به فرماندھان کشتی یا جانشین آنھا اطالع دھندیا لنگر ا

تذکرات راھنما را نپذیرد و یا مقررات مربوطه به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد راھنمـا مکلـف اسـت 

فرمانـده داده و گـزارش واقعـه را نیـز بـه اداره بنـدر در حضور کارکنان و جاشوان کشـتی مجـدداً تـذکرات الزم را بـه 

آمدی خواھند بود کـه از عمـل آنھـا ناشـی  در این صورت فرماندھان مسوول ھر گونه خسارت و پیش.تسلیم نماید

 .نیز محکوم گردند ۶۴بشود و ممکن است به مجازاتھای مصرحه در ماده 

دار شـوند و  ھا را عھـده ھا باید راندن و ھدایت کشتی راھنمایان در صورت درخواست فرماندھان کشتی -۲۳ماده 

در صورتی که خسـاراتی در اثـر فرمانھـای راھنمـا . در این صورت باید فرمانده یا جانشین او نزد راھنما حاضر باشد

به کشتی وارد یا از طرف کشتی به موسسات بنـدری و غیـره حـادث شـود اداره بنـدر بـه ھـیچ وجـه مسـوولیتی 

احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات مسوول اداره بندر بـوده و بـه  ولی راھنمایان از حیث غفلت یا بینخواھد داشت 

 .مجازاتھای اداری محکوم خواھند شد

 تشریفات بھداری و قرنطینه در موقع ورود و خروج کشتیھا -فصل پنجم

 :باشــــد فرمانـــده ھـــر کشـــتی قبـــل از ورود بـــه بنــــدر مکلـــف بـــه رعایـــت مقـــررات ذیـــل می -۲۴مـــاده 

پرچم زرد برافراشته و تا زمانی که از طرف مامورین تشریفات بھداری قرنطینه انجام نگردیده و به او اجـازه داده  -۱

نشده است غیر از راھنما و مامور بھداری کسی را به کشـتی نپذیرفتـه و بـه ھـیچ کـس اجـازه خـروج از کشـتی 

 .ندھد

 .ه لنگر بیندازد و یا پھلو بگیرددر جایی که از طرف مامورین بندری تعیین شد -۲



 

 .کلیه اسناد و مدارک بھداری که از او خواسته میشود ارائه داده و جواب کافی به سواالت مامور بھداری بدھـد -۳

 .در مورد ناوھا اظھارات فرمانده ناو، نماینده او کافی خواھد بود -۱تبصره

الزم حاصـل گردیـد کـه از نقطـه نظـر بھداشـت عمـومی  پس از آن که مقررات بھداری انجام و اطمینـان -۲تبصره 

خطری متوجه نخواھد بود پروانه مراوده و ارتباط بـا کشـتی داده میشـود و فرمانـده کشـتی موظـف اسـت در ایـن 

 .موقع پرچم زرد را فورا پایین بیاورد

در صورتی که قبل از انجام مقررات قطعـی قرنطینـه احتیـاجی بـه ارتبـاط کشـتی یـا بنـدر حاصـل گـردد  -۲۵ماده 

 .وسیله ارتباط باید دارای پرچم زرد باشد

بخش نباشد یا در میان مسافرین بیمارانی وجود داشته  چنانچه از لحاظ بھداری وضعیت کشتی رضایت -۲۶ماده 

اب نماید اعم از اینکه نسبت به بیمـار فقـط مراقبـت بھـداری بـه عمـل آیـد و یـا باشد که اقدام مامور بھداری را ایج

مورد قرنطینه کامل قرار گیرد فرمانده کشـتی مکلـف اسـت مطـابق دسـتور مـامور بھـداری و مقـررات مربوطـه بـه 

فرمانـده  ھزینه مربوط به ضد عفونی کردن کشتی و معالجه بیمـاران و بھـای ادویـه بـه عھـده. قرنطینه رفتار نماید

 .باشد کشی می

نامه بھداری تحصـیل نمـوده باشـد  نماید باید گواھی ھر کشتی که از بندر به قصد مسافرت عزیمت می -۲۷ماده 

نماید و شرایط بھداری خود کشـتی  گواھی نامه بھداری برای تعیین وضعیت محلی که کشتی از آنجا عزیمت می

 .شود و بارھای آن و اجزا و مسافرین کشتی داده می

 .ھا اجباری و مدت آن فقط از برای یک مسافرت خواھد بود نامه بھداری برای کلیه کشتی داشتن گواھی

 ھا و کلیه وسایط بارکشی آبی ورود کشتی -فصل ششم

نامه و مقررات مندرجه زیرا کامال رعایـت  فرمانده ھر کشتی مجبور است در موقع ورود به بندر کلیه آیین -۲۸ماده 

 :نماید

ھای بیگانه در موقع ورود به آبھای ایران و در تمام مـدت توقـف بایـد پـرچم ایـران را روی دل جلـوی خـود  کشتی -۱

 .بیافرازند



ساعت قبل ورود خود را به دفتر بندر اطالع داده و پس از ورود ھـم لـدی  ۲۴ھای بیگانه باید  فرماندھان کشتی -۲

ھای سـفید آن  ارایه دھند که صفحه به صفحه بازدیـد و روی قسـمتھا و دفتر روزنامه دریاپیمایی را  االقتضا نقشه

 .خط کشیده شده و امضا شود

سـاعت پـس از ورود شخصـا خـود را بـه دفتـر بنـدر  ۲۴فرمانده ھر کشتی متعلق به اتبـاع ایـران بایـد در ظـرف  -۳

اداره بندر امضا شـود و ھـر گـاه  معرفی نموده و نقشه و دفتر روزنامه دریاپیمایی را ارایه دھد تا دفتر مزبور از طرف

کشتی متعلق به تبعه ایـران وارد بنـدر بیگانـه گـردد بایـد فرمانـده آن کشـتی خـود را بـه کنسـولگری دولـت ایـران 

چنانچه در بندری کنسولگری ایـران . معرفی نماید تا ترتیبات مذکوره در فوق توسط مامورین کنسولگری انجام گیرد

 .س بندر محل انجام خواھد گرفتنباشد عمل فوق به وسیله ریی

ھا اعم از کشتیھای متعلق به اتبـاع ایـران و یـا اتبـاع بیگانـه مجبورنـد عـالوه بـر اجـرای  فرماندھان کلیه کشتی -۴

ساعت از تاریخ ورود خـود صـورتی کـه حـاوی اسـم کشـتی و  ۲۴باشند در ظرف  دار می مقررات گمرکی که عھده

کشتی فھرست اسامی اجـزا و مسـافرین و غیـره باشـد بـا نسـخه دوم ظرفیت و خط شناوری آن و اسم صاحب 

ــد» مانیفســت«بارنامــه  ــدر بنماین ــر بن ــد تســلیم دفت ــدر ھمــراه دارن ــن بن ــه جھــت ای ــوع و مقــدار محمــوالتی ک  .ن

ــدھان کشــتی -۵ ــد در کشــتی ھایی کــه در محوطــه بنــدر می فرمان ھای خــود عــده کــافی از کــارگران  باشــند بای

 .ھا را از مھــار خــارج کننــد شــند تــا در موقــع لــزوم بــر حســب دســتورات بنــدر کشــتیصــالحیتدار داشــته با

ھا و یا جای توقف آنھا در ھر بنـدر از طـرف ریـیس ھمـان بنـدر بـا رعایـت نظریـه اداره  جای لنگر انداختن کشتی -۶

 .تعیین میشود) تا حدی که مانعی از نقطه نظر فنی نداشته باشد(گمرک محل 

ھیچ کشتی حامل ھر نوع کاال که باشـد حـق نـدارد بـه سـاحلی کـه در آن دفتـر گمرکـی وجـود نـدارد  -۲۹ماده 

 .ای با ساحل ارتباط پیدا کند نزدیک شده یا به وسیله

مامورین ادارات گمرک و بندر حق دارند تفتیشات الزمه در حدود ماموریـت و صـالحیت خـود را در داخلـه  -۳۰ماده 

ھا مکلفند تسھیالت الزمه را در پیشرفت ماموریت نامبرده باال فراھم  فرماندھان کشتی ھا به عمل آورند و کشتی

 .نمایند

) ۲۴با رعایت قسـمت یـک از مـاده (ھای گمرکی  ھای راھنمایان و کرجی به استثنای کرجیھا و کشتی -۳۱ماده 

قرنطینـه اجـرا شـده باشـد بـه ھیچ کرجی یا وسیله بارکش آبی دیگری حق ندارد قبل از اینکه مقررات مربوطه به 

 .ای به آن مرتبط گردند ھایی که وارد میشوند نزدیک شده یا به وسیله کشتی



 

ترتیب لنگر انداختن و پھلو گرفتن و توقف کشتیھا در بنادر تابع نظامات مخصوص ھمان بندری است کـه  -۳۲ماده 

 .کشتی به آنجا وارد شده است

در صـورتی (را معاینه و امضا نموده مقصد و عده آنھـا و تعـداد مسـافرین را  مامور بندر دفتر اجزا کشتی -۳۳ماده 

 .در دفتر مزبور ذکر مینماید) که داشته باشد

نامـه راجـع بـه ورود و خـروج  ھا میتواننـد بـا رعایـت مقـررات و آیین کارکنـان و اعضـا و مسـافرین کشـتی -۳۴ماده 

تنظیم گردیـده و در  2قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ۱۹اده ھا که بر طبق م جات کشتی مسافرین و اعضاء و عمله

 .بنادر ایران موقتا برای تفریح یا رفع حوایج خود با اطالع اداره گمرک و اجازه شھربانی پیاده شوند

 ھا حرکت کشتی -فصل ھفتم

توانـد از آنجـا عزیمـت نمایـد  ھا که در یکی از بنادر و یا مقابل کناره لنگر انداخته نمی ھیچ یک از کشتی -۳۵ماده 

مگر آنکه قبال پروانه خروج تحصیل نماید و این پروانه وقتی داده میشود که کشتی کلیه تشریفات معموله را انجام 

ا پرداخته و ورقه مرخصی از گمرک در دست داشـته داده حقوق گمرکی و عوارض بندری و سایر عوارض مربوطه ر

ورقـه مرخصـی ھمـان اجـازه . (مدت اعتبار پروانه مزبور پنج روز و در صـورت انقضـاء قابـل تجدیـد خواھـد بـود. باشد

ـــــد ـــــد خواھ ـــــروج قی ـــــه خ ـــــم در پروان ـــــره آن ھ ـــــود و نم ـــــرک داده میش ـــــه از گم ـــــت ک ـــــت اس  .)حرک

است راجع به کاالیی که بار کرده و یا در کشـتی مانـده اسـت  فرمانده ھر کشتی قبل از حرکت مکلف -۳۶ماده 

یا بدون داشتن بار حرکت میکند اظھارنامه مطابق مقـررات گمرکـی تنظـیم و بـه ضـمیمه اسـناد مربوطـه بـه دفتـر 

 .گمرک تسلیم نماید

قـرره کـه از ھا پس از پیاده کردن و بارگیری محموالت و مسافرین خود مکلفند در ساعت م کلیه کشتی -۳۷ماده 

توقف بعد از سـاعت مقـرره در مـوارد اضـطرار موکـول بـه اجـازه کتبـی .طرف خود کشتی اعالم شده حرکت نمایند

 .اداره بندر خواھد بود و مراتب ھم به اطالع اداره گمرک رسانیده خواھد شد

اره بندر نگاھداری تاریخ حرکت ھر کشتی در موقع عزیمت از بندر در دفتر ثبت مخصوصی که از طرف اد -۳۸ماده 

 .میشود ثبت میگردد

ھای مربوطـه  ھای کشتیرانی دفتر مخصوصی جھت ثبـت اسـامی مسـافرین کشـتی نمایندگان شرکت -۳۹ماده 

 .نماینـد به شرکت خود نگاھداری نمـوده و صـورت مسـافرین کشـتی را بـه محـض تقاضـای اداره بنـدر تسـلیم می

 .اریخ حرکت آنھا خواھد بوددفتر مزبور حاوی مشخصات مسافرین و مقصد و ت
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ھا حق ندارند اشخاصی را کـه از یـک بنـدر داخلـی بـه بنـدر داخلـی  فرماندھان یا سایر کارکنان کشتی -۴۰ماده 

دیگر قصد مسافرت دارند بدون داشتن پروانه مخصوص مسافرین به بنادر داخلی که از طـرف شـھربانی یـا گمـرک 

 .داده میشود در کشتی خود بپذیرند

ھیچ کشتی و کرجی حق ندارد که بیش از اندازه ظرفیت خود، بارگیری نموده و آب نشـین آن را از حـد  -۴۱ماده 

ھای الزم را بـه  اداره بندر مکلـف اسـت در ایـن خصـوص مراقبـت و بازرسـی.تجاوز دھد) خط بارگیری(خط شاھین 

ر ندھد تا این که مقدار اضـافی بـار از عمل آورده و چنانچه خالف آن را مالحظه نماید پروانه حرکت کشتی را از بند

 .کشتی خارج شود

 ھای وارد به ھر بندری مراوده مامورین دولت و اشخاص به کشتی -فصل ھشتم

از موقعی که کشتی وارد ھـر یـک از بنـادر ایـران میشـود تـا مـوقعی کـه خـارج بشـود مـراوده مـامورین  -۴۲ماده 

 :ھـــــا بـــــه ترتیـــــب زیـــــرین خواھـــــد بـــــود دولتـــــی، نماینـــــدگان کشـــــتی، تجـــــار و غیـــــره بـــــا کشـــــتی

در بنادری که کشتی به وسیله راھنما وارد میشود بدوا شخص راھنما تا حدی که کشتی حـق پـیش آمـدن را  -۱

ــا نقطــه ــه و ســوار میشــود و کشــتی را ت ــو رفت ــیش مــی دارد جل ــه اســت پ ــه محــل بازرســی قرنطین  .آورد ای ک

معاینـه : رود ھای زیر به کشتی مـی ور قرنطینه برای بازرسیبه مجرد ورود کشتی به یکی از بنادر، پزشک مام -۲

 .طبی، مراقبت طبی، شرایط قرنطینه

ھیچ کس قبل از آنکـه پزشـک مـامور قرنطینـه وظـایف خـود را بـر طبـق مقـررات مخصـوص انجـام و اجـازه  -تبصره

 .معاشرت آزاد بدھد حق ورود به کشتی ندارد

 :نماینــد انجــام وظــایف زیــر طبــق مقــررات بــه کشــتی آمــد و رفــت میمــامورین اداره گمــرک در ھــر بنــدر بــرای  -۳

 .بازرسی گذرنامه اتباع داخله و خارجه -الف

ھا برای اخذ حقوق گمرکـی  و نظارت در کاالی رسیده و فرستاده به وسیله کشتی) مانیفست(گرفتن بارنامه  -ب

 .و عوارض راھداری و حقوق انحصاری و سایر عوارض

 .ھا ت تخلیه و بارگیری بارشماری کشتینظارت بر عملیا -ج

 .ھا مراقبت و جلوگیری از قاچاق کاال و ارز به وسیله کشتی -د

 .ھا الصدور به وسیله کشتی الورود و ممنوع مراقبت و جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع -ھـ 



 ت اسـامیھا اداره گمـرک در ھـر بنـدر موظـف اسـت صـور بـرای مراقبـت در بازرسـی مسـافرین کشـتی -تبصره

 .مسافرین را بالفاصله به شھربانی محل تسلیم نماید

 .ھا رفت و آمد خواھند داشت مامورین اداره بندر برای اجرای مقررات بندری به کشتی -۴

مامورین وزارت پست و تلگراف مجازند برای تحویل گرفتن و تحویـل دادن کیسـه کاغـذھای پسـتی و محمـوالت  -۵

 .ھا بروند کشتیپستی طبق مقررات به 

 .المللـــی حـــق ورود دارنـــد ھای مربـــوط بـــه خـــود طبـــق مقـــررات و رســـوم بین کنســـولھا بـــه کشـــتی -۶

 :ھا رفت و آمد نمایند اشخاص زیر با معرفی اداره شھربانی محل و اخذ پروانه از اداره بندر میتوانند به کشتی -۷

 .ودمربوط به خ  ھا در تمام مدت توقف کشتی نمایندگان کشتی -الف

 .بارنویسان ادارات کشتیرانی -ب

 .ھا با رعایت مقررات شھربانی باربران، مقاطعه کاران تخلیه و بارگیری کشتی -ج

 .ھا برای فروش کاال خود دست فروش -د

 ھای موضوع فقرات الف ، ب، د که در شش ماه یک مرتبه تمدید یا تجدیـد میشـوند دارای عکـس پروانه -۱تبصره 

 .و به ثبت اداره گمرک خواھد رسید صاحب پروانه بوده

برای باربران موضوع فقره ج ھمان پالک شماره که از طرف اداره شھربانی داده میشود به منزله پروانـه  -۲تبصره 

 .و عکس آنھا خواھد بود

 )حریق(گیری  مواد محترقه و مشتعله و آتش -فصل نھم

له مکلفند قبل از ورود به منطقه بندری ورود خـود را ھای حامل مواد محترقه و مشتع فرماندھان کشتی -۴۳ماده 

 .قبال به اداره بندر اطالع دھند

ھا بچسبند مگر این که قبال مـواد محترقـه را کـه ھمـراه  ھا نمیتوانند وارد بندر شده و به اسکله کشتی -۴۴ماده 

 .دارند با اطالع اداره گمرک پیاده نموده باشند



 

رعایت موقعیت بندری نقاط مخصوصی جھت پیاده کردن و سوار کردن مواد محترقه  روسای بنادر باید با -۴۵ماده 

 .و مشـــتعله تعیـــین نمـــوده و بـــا اطـــالع اداره گمـــرک مراقبـــت در اجـــرای مقـــررات پیـــاده کـــردن بنماینـــد

استعمال مواد محترقه یا مشتعله یا ھر چیـزی کـه ممکـن اسـت ایجـاد حریـق نمایـد از قبیـل کبریـت و  -۴۶ماده 

ھا و باراندازھا اکیـدا ممنـوع اسـت و اداره بنـدر میتوانـد ھـر گونـه عمـل را کـه ممکـن  و غیره در انبار کشتیشمع 

ھای خصوصـی گمـرک بـا اداره گمـرک  اجـرای ایـن مقـررات در انبارھـا و محوطـه. است ایجاد حریق نماید منع کنـد

 .است

ه محوطــه بنــدری باشــد فرمانــدھان در موقــع حــدوث حریــق در محوطــه بنــدر یــا نقــاطی کــه متصــل بــ -۴۷مــاده 

ھای متوقف در بنـدر مکلفنـد بـه محـض اخطـار ریـیس بنـدر یـا قـایم مقـام او عـده الزم اجـزا حاضـر خـود را  کشتی

 .بالفاصله به اختیار رییس بندر قرار دھند

در موقع حدوث حریق در یکی از کشتیھای متوقف در بندر رییس بندر مکلف است بـه محـض مشـاھده  -۴۸ماده 

آتش یا وصول اطالع از فرمانده کشتی راجع به بروز آتش عده الزم از مامورین بندری را جھت استمداد در نشـاندن 

کشتی خود مکلـف اسـت بالفاصـله آتش مامور نماید و فرمانده کشتی متوقف در بندر در موقع بروز آتش در داخل 

 .وقوع آتش را به اداره بندر اطالع دھد

 مقررات متفرقه -فصل دھم

در موقع وقوع خسارت از طرف کشتیھا مامورین بنـدری بـه فوریـت بـا حضـور نماینـده کشـتی راجـع بـه  -۴۹ماده 

 .خسارت وارده صورت مجلسی که به امضای طرفین خواھد رسید تنظیم مینمایند

عـوارض لنگرگاھھـا حقـوق راھنمـایی و سـایر حقـوق دریـایی طبـق تعرفـه جداگانـه بـوده و بـه وسـیله  -۵۰ماده 

 .مامورین گمرک یا بندر وصول خواھد گردید

اداره بندر میتواند از لحاظ مقتضیات و مصالح بندری کشتیھا و سایر وسایط بارکشـی آبـی یـا محمـوالت  -۵۱ماده 

سر راه سیر آنھا به گل نشسته و یا غرق شده و یا به ھر نحو دیگری مـانع سـیر  آنھا را که در محوطه بندر و یا در

اند چنانچه تا انقضا مدت اخطار کتبـی بـه صـاحبان یـا نماینـدگان  کشتیھا و سایر وسایط بارکشی آبی واقع گردیده

داره بنـدر تعیـین مدت اخطار کتبی نسبت به کمیت و کیفیت روابط بارکشی آبی یـا محمـوالت آنھـا از طـرف ا(آنھا 

رفع مانع عمل نیامده باشد با اطالع و نظارت اداره گمرک و دادبان نخست یا قایم مقام قانونی او و با ) خواھد شد

 .رعایت مقررات و نظامات گمرکی اقدام به رفع مانع بنماید



 

ت ایجاب نماید اداره بنـدر در صورتی که مصالح بندر عملیات رفع موانع را از مسیر کشتیرانی و محوطه بندر به فوری

میتواند بدون رعایت مدت اخطاریه به صاحبان وسایط بارکشی آبی ولی با نظارت اداره گمرک و دادبان نخسـت یـا 

 .ھزینه رفع موانع را صاحبان وسایط بارکشی آبی باید بپردازنـد. نماینده او اقدام فوری برای رفع موانع به عمل آورد

کشور ایران حق استخراج اشیا مغروق را نـدارد مگـر بـا اجـازه اداره بنـدر و در مـورد  ھیچ کس در آبھای -۵۲ماده 

 .نامه گمرکی اقدام خواھد شد بینی شده در آیین اشیا مغروق ھم طبق مواد پیش

بدون تحصیل اجازه از اداره بندر ماھیگیری در منطقه بنـدر ممنـوع اسـت و مقـررات گمرکـی نیـز در ایـن  -۵۳ماده 

 .ستی ملحوظ گرددموضوع بای

الصاق ھر گونه آگھی از طرف اشخاص متفرقه در محوطه بندر ممنوع است مگر با پروانه کتبـی از اداره  -۵۴ماده 

 .بندر

مقررات مربوط به چراغ کشتیھا و کرجیھا و کلیه وسایط بارکشی آبی و عالیم و اشارات دریـایی و بنـدر  -۵۵ماده 

 .المللی خواھد بود مطابق معمول بین

ھای تعادل جھت توزان کشتی و خالی کردن آنھا از طرف کشتیھا در محوطه بندرھای ایران  گرفتن وزنه -۵۶ماده 

 .نامه داخلی ھر بندر انجام خواھد گرفت طبق آیین

 )خلیج کوچک(ھا و کانالھا و خورھا  مقررات حرکت و سیر کشتیھا در رودخانه -فصل یازدھم

 :قررات زیر را رعایت نمایندکلیه کشتیھا مکلفند م -۵۷ماده 

 .ھای دیگـری کـه گذاشـته شـده حرکـت نماینـد در کانالھا و خورھا مطابق گویه یا عالمت راھنمایی و نشانه -الف

در موقع حرکت به سمت باال یا پایین رودخانه نباید از پھلوی کشتی که در رودخانه به زمین فرو نشسته عبور  -ب

صل کند که راه و عمق کافی که بتواند به سالمت از پھلـوی آن عبـور نمایـد موجـود نماید مگر این که قبال یقین حا

 .است

راجع به امور کشتیرانی ھرگونه اطالعـاتی کـه مفیـد باشـد و ھمچنـین مشـاھدات خـود را طـی مسـافرت بـه  -ج

 .رییس بندر اعالم دارند



ت ھستند موقـع عبـور از پھلـوی کشـتی ھا، کانالھا و خورھای تنگ در حرک ھایی که در رودخانه کشتی -۵۸ماده 

اند بایـد فاصـله الزم را رعایـت نمـوده و  ھایی که به عملیات بندری اشتغال دارند و پرچم سرخ برافراشـته یا کرجی

 .سرعت خود را به اندازه کافی کم نمایند تا مزاحم آنھا نشوند

ھـا، کانالھـا و خورھـای تنـگ در حرکـت  ھا، وسایط بارکشی آبی که در رودخانـه ھا، کرجی کلیه کشتی -۵۹ماده 

ھستند برای احتراز از وقوع تصادم و یا ھـر گونـه پـیش آمـدی بایسـتی ھمیشـه مقـررات مربوطـه ھمـان محـل را 

 .رعایت نمایند

نشین خود را بـه میزانـی کـه بـرای فصـول مختلفـه سـال   کلیه کشتیھا و وسایل بارکشی آبی باید آب -۶۰ماده 

 .ندتعیین میشود مطابقت دھ

اند از طـرف اداره بنـادر تصـمیمات الزم اتخـاذ و  ھایی کـه در گـل فـرو نشسـته برای نجات کلیـه کشـتی -۶۱ماده 

 .ای که به گل نشسته مراعات خواھند نمود دستورھای بندر را کلیه کشتیھا و کشتی

بـه اداره بنـدر یـا  فرمانده یا صاحب کشتی مکلف است در موارد زیرین اعالمیـه حـاکی از جریـان واقعـه -۶۲ماده 

 .مامور صالحیتدار بندری ارسال دارد

 .در صورتی که کشتی شکسته یا متروکه یا معیوب شده باشد -الف

چنانچه در اثر سانحه که به کشتی متوجه شده یا وقوع حادثه در داخله کشتی صدمه جـانی بـه کسـی وارد  -ب

 .شده باشد

 .یگری شده باشداگر یکی از کشتیھا باعث اضرار مادی کشتی د -ج

در موارد سه گانه فوق رونوشتی از اعالمیه واصـل بـه اداره بنـادر از طـرف اداره مزبـور بایـد جھـت نیـروی  -تبصره

 .دریایی ارسال شود

 مجازاتھا -فصل دوازدھم 

از ده الـی پنجـاه ریـال  ۶۰، ۴۰، ۳۵، ۲۹و مـواد  ۲۸از مـاده  ۵الـی  ۱فقـرات  ۲۴و  ۱۲متخلفـین از مـاده  -۶۳ماده 

 .روز حـــــبس تکـــــدیری و یـــــا ھـــــر دو محکـــــوم خواھنـــــد شـــــد ۷جـــــزای نقـــــدی یـــــا از ســـــه روز الـــــی 

 ۵۹و  ۵۸ ،۵۷، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۴۷، ۴۶، ۴۴، ۴۳، ۳۷، ۳۶، ۳۱، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۱۴، ۱۳، ۶متخلفــین از مــواد  -۶۴مــاده 

 3.از سه ریال الی سی ریال جزای نقدی یا یـک روز الـی سـه روز حـبس تکـدیری یـا ھـر دو محکـوم خواھنـد شـد
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 --------------------------------------------------------------------

 ۱۳۱۷٫مجموعـــــه قـــــوانین ســـــال  ۱۴۱صـــــفحه  -۳۰۰۶ده در مجلـــــه رســـــمی شـــــماره منتشـــــر شـــــ - ۱

 :به موجب قـانون ذیـل اصـالح شـد ۱۳۵۰، در سال ۱۹/۲/۱۳۱۰قانون ورود اقامت اتباع خارجه مصوب  ۱۹ماده  - ۲

  ۳۱/۳/۱۳۵۰قانون اصالح بعضی از مواد و الحـاق دو تبصـره بـه قـانون ورود و اقامـت اتبـاع خارجـه در ایـران مصـوب 

 :بــه شــرح زیــر اصــالح میشــود ۱۳۱۰قــانون راجــع بــه ورود و اقامــت اتبــاع خارجــه در ایــران مصــوب  –مــاده واحــده 

۱- ..... 

۲- ..... 

.................................. 

 :قانون به شرح زیر اصالح میشود ۱۹ماده  -۵

ھا و مسـافرینی کـه قصـد ورود و  کشـتیدر مورد کارکنان وسـایط نقلیـه ھـوایی و قطارھـای ترانزیتـی و  -۱۹ماده 

اقامت در ایران را نداشته و اسناد الزم را که به موجب ایـن قـانون بایـد دارا باشـند ندارنـد و در موقـع توقـف موقـت 

ھا و ھواپیماھا و قطارھا در ایران پیاده میشوند وزارت کشور با موافقت وزارت امـور خارجـه و وزارت دارایـی  کشتی

منتشـر . (صی تدوین و برای اجرا به شھربانی کل کشـور و سـازمانھای مربـوط ابـالغ خواھـد نمـودنامه مخصو آیین

ـــه رســـمی شـــماره  ـــورخ  ۷۷۱۸شـــده در روزنام ـــوانین ســـال  ۲۴۶صـــفحه  – ۷/۵/۱۳۵۰م ـــه ق  .)۱۳۵۰مجموع

فـی مصـوب ماده واحده مربوط به تغییر و اصـالح مجازاتھـای خال«به موجب  ۶۴و  ۶۳مجازاتھای مذکور در مواد  - ۳

 .تغییر یافته است» ۱۳۵۲سال 

  

  

 


