
 1قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

۱۹/۴/۱۳۴۸مصوب     

از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقـررات قـانون محاسـبات عمـومی و قـانون  -۱ماده

 .باشد نامه معامالت دولتی نمی استخدام کشوری و آیین

خواھـد بـود کـه بـه  2ای نامـه امور مالی و استخدامی و معـامالت و وظـایف و اختیـارات سـازمان تـابع آیین -۲ماده 

نامه مزبور به تصویب نرسـیده  ھای دارایی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آیین تصویب کمیسیون

 3.مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است

حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضـم بـه قـانون تاسـیس سـازمان بنـادر و کشـتیرانی مصـوب  -۱تبصره 

 :منحصر و محدود به موارد زیر خواھد بود ۱۳۳۹سال 

 )تعرفه ۱ردیف (حق ورود کشتی به دھانه بندر  -۱

 )تعرفه ۲ردیف (حق ورود کشتی به بندر  -۲

 )تعرفه ۵ردیف (ای بندر حق بارگیری و تخلیه در آبھ -۳

 )تعرفه ۹ردیف (عوارض فانوسھای دریایی  -۴

  )تعرفه ۱۲ردیف (عوارض بندری کاالی وارده  -۵

 )تعرفه ۱۳ردیف ( 4عوارض بندری کاالی صادره -۶

 )تعرفه ۱۴ردیف (عوارض بھداشت بندری  -۷

الـذکر و ھمچنـین معافیـت یـا کـاھش  افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفـه فوق

افزایش بیش از سی درصد و ھمچنین حذف . نرخھا با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواھد بود

و تصویب کمیسـیون دارایـی مجلسـین  5زارت دارایییا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنھاد و

ھای تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خـدمات  سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و ھمچنین ھزینه .باشد می

یـا بـه  ۱۳۵۰قانون امور گمرکی مصـوب خـرداد مـاه  ۵۸در اثر اجرای ماده  العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی فوق

ھای  گیرد یا قبالً بـه عھـده گرفتـه اسـت ھزینـه موجب قوانین و مقررات دیگر مسوولیت اجرای آنھا را به عھده می

شـورای  شود و تعیین میزان و شرایط دریافـت و اعطـای معافیـت و تغییـر عنـاوین آنھـا بـا تصـویب بندری تلقی می

 6.عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواھد بود

توانـد بـا موافقـت شـورای عـالی سـازمان و بـا  سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظایف خـود می -۲تبصره 

رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواھد کرد شرکت تشکیل دھد یا با موسسات بخـش خصوصـی اعـم از 

شـرکتھایی کـه بـه اساسـنامه . ھا و موسسات دولتی ایران مشارکت نمایـد داخل یا خارجی و ھمچنین وزارتخانه

ولـی . موجب این قانون تاسیس خواھد شد به تصویب شـورای عـالی سـازمان بنـادر و کشـتیرانی خواھـد رسـید
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ھای دارایـی و  نو تصـویب کمیسـیو 7ھای خارجی در ھر مورد منوط به پیشـنھاد وزارت دارایـی مشارکت با شرکت

  .باشد استخدام مجلسین می

ــاریخ تصــویب ایــن قــانون آن عــده از  -۳تبصــره  ســازمان بنــادر و کشــتیرانی میتوانــد ظــرف مــدت ســه ســال از ت

مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را کـه دارای حـداقل بیسـت سـال سـابقه خـدمت 

قـانون اسـتخدام کشـوری و  ۳۰ن گروه قطعی آنھـا کـه براسـاس مـاده بوده و مورد نیاز سازمان نباشد پس از تعیی

رعایت مقررات مربوط به وسیله ھیأت سه نفری مرکب از یکی از معاونـان سـازمان بنـادر و کشـتیرانی و مسـوول 

کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با ھمان حقـوق بازنشسـته 

 .نماید

برای حفاظـت انبارھـا، کاالھـا، سـاختمانھا و ھمچنـین انجـام اجراییـات و امـور انتظـامی و حفـاظتی در  – ۳ماده 

ھا و باراندازھا و تاسیسات مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی به نام گارد بنادر و گمرکات در  اسکله

 9. شود تشکیل می 8وزارت دارایی

سازمان، وظایف، صالحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکـات و امـور اسـتخدامی، مـالی و انضـباطی و ھـر  -۴ماده 

ھای انتظامی کشور و ھمچنـین تعیـین و  گونه ساز و برگ و سالح و آموزش مامورین و روابط گارد مزبور با دستگاه

ای خواھــد بــود کــه بــه تصــویب  نامــه ترتیــب انتقــال وظــایف ســازمان فعلــی پلــیس گمرکــات و بنــادر براســاس آیین

 10.ھای دارایی و استخدامی و جنگ مجلسین برسد کمیسیون

ماموریــت گــارد بنــادر و گمرکــات از لحــاظ اجراییــات ســازمان بنــادر و اداره کــل گمــرک در حکــم ضــابطین  -۵مــاده 

دادگستری محسـوب و دارای ھمـان اختیـارات و صـالحیتی خواھنـد بـود کـه مـامورین شـھربانی و ژانـدارمری دارا 

 .شندبا می

جرائم مامورین گارد بنادر و گمرکات که به سبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قـانون  -۶ماده 

ــــود ــــد ب ــــامی خواھ ــــای نظ ــــالحیت دادگاھھ ــــه آن در ص ــــوده و رســــیدگی ب ــــش ب ــــر ارت  .دادرســــی و کیف

ھای تصـویب  به وسـیله کمیسـیون ھای مندرج در این قانون به پیشنھاد دولت و نامه تغییر و یا اصالح آیین -۷ماده 

 .کننده مجلسین انجام خواھد گرفت

 

                     -------------------------------------------------------------------- 

 ۱۳۴۸مجموعه قوانین سال  ۲۶۰صفحه  – ۱۹/۵/۱۳۴۸مورخ  ۷۱۳۶منتشر شده در روزنامه رسمی شماره   - 1

 .این مجموعه درج گردیـده اسـت ۲۲تا  ۱۴در صفحات  ۱۳۴۸سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بھمن نامه  آیین  - 2

قـانون اختیـارات  ۲تبصـره بـه مـاده  ۳قانون الحـاق «به موجب ماده واحد  ۱۳/۳/۱۳۵۲در تاریخ  ۲تبصره ماده  ۳ - ۳
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. ه این قانون الحاق گردیـده اسـتب» مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

 .)۱۳۵۲مجموعه قوانین  ۱۰۹صفحه  -۱۴/۴/۱۳۵۲مورخ  ۸۲۸۹روزنامه رسمی شماره (

منسـوخ  ۱۰/۱۲/۱۳۷۹مصـوب » قانون معافیت صـادرات کـاال و خـدمات از پرداخـت عـوارض«این بند به موجب  - ۴ 

 :متن قانون مزبور به شرح زیر است. شده است

 کاال و خدمات از پرداخت عوارض قانون معافیت صادرات 

از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کاال و خدمات از پرداخت ھر گونه عوارض معاف است و ھیچ یک از  -ماده واحده

ھا، سازمانھا، نھادھا، دستگاھھای اجرایی، شھرداریھا و شوراھای محلی، استانی و کشوری که بر  وزارتخانه

شوند  و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کاالھا و خدماتی که صادر می طبق قوانین و مقررات حق وضع

 .عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند

نامه اجرایی این قانون به پیشنھاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابالغ این قانون به  آیین -۱تبصره 

 .تصویب ھیات وزیران خواھد رسید

 .مرجع تایید کاالھا و خدمات یاد شده، گمرک جمھوری اسالمی ایران است -۲صرهتب

 .گردد از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می -۳تبصره 

 .)۱۳۷۹مجموعه قوانین سال  ۱۹۷۹صفحه  – ۲۱/۱/۱۳۸۰ -۱۶۳۴۲روزنامه رسمی شماره ( 

 .شده است» وزارت دارایی«شین جان» وزارت راه و ترابری«عبارت   - 5

با توجه به «: ۲۴/۸/۱۳۵۷شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی مورخ  ۳۵به موجب یکی از مصوبات جلسه  - ۶

گزارش سازمان بنادر و کشتیرانی به ھیأت عامل سازمان اجازه داده میشود با در نظر گرفتن افزایش قیمتھا که 

ھای بندری مورد عمل فعلی  یشود بررسیھای الزم را در تغییر تعرفه ھزینهاز طرف بانک مرکزی ایران تایید م

ھای مورد بحث ھماھنگ و متناسب با افزایش قیمتھا حقوق و دستمزد  سازمان به عمل آورده و در افزایش تعرفه

 ».کارکنان اقدام نماید

شورای « ۳/۱۲/۱۳۷۹مورخ ھمچنین به موجب یکی از مصوبات جلسه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی 

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان  ۲عالی سازمان اختیارات خویش به شرح مذکور در تبصره یک ماده 

، در زمینه کاھش و افزایش نرخھای حقوق، )۱۳۴۸مصوب سال (بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات 

ھای بندری و ھمچنین معافیت از  از حقوق، عوارض و ھزینهھای بندری و ھمچنین معافیت  عوارض و ھزینه

 ».ھای مذکور را به ھیأت عامل سازمان تفویض نمود حقوق، عوارض و ھزینه

 .شده است» وزارت دارایی «جانشین » وزارت راه و ترابری«عبارت  - ۸و  ۷

می، منحل شد و وظایف آن شورای انقالب جمھوری اسال ۱۳۵۸گارد بنادر و گمرکات به موجب مصوبه سال  - ۹

 :مصوبه شورای انقالب چنین است. منتقل شد» گمرک ایران«و » سازمان بنادر«به 



 الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات 

 )شورای انقالب جمھوری اسالمی ایران۱۴/۹/۱۳۵۸مصوب (

ور اقتصـادی و دارایـی کـه بـه موجـب از تاریخ تصویب این قانون گارد بنادر و گمرکات وابسـته بـه وزارت امـ -۱ماده 

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی تشکیل شده اسـت منحـل  ۴نامه اجرایی ماده  آیین

و کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتھا، صالحیت، کارکنان، ھمچنین بودجه و اعتبارات، دارایی و تعھـدات گـارد مزبـور 

ـــــــران ـــــــه تفکیـــــــک منتقـــــــل می بـــــــه ســـــــازمانھای گمـــــــرک ای  .گـــــــردد و بنـــــــادر و کشـــــــتیرانی ب

 :مـاه بایـد بـه عمـل آیـد ۳در مورد کارکنان شاغل در گارد بنادر و گمرکات اقداماتی به شرح زیـر در مـدت  -۲ماده 

کلیه افراد و افسران مامور به سازمانھای اصلی خود بازگردانده شوند و به خدمت کلیه افراد بازنشسته کـه  -الف

 .اند خاتمه داده شود ر سازمان مزبور شاغل بودهمجدداً د

کارمندان اداری و دفتری با محاسبه و در نظر گرفتن سوابق استخدامی و خدمتی به سازمان گمرک منتقـل و  -ب

 .ســــــپس وضــــــع اســــــتخدامی آنــــــان بــــــا قــــــانون اســــــتخدام کشــــــوری تطبیــــــق و تبــــــدیل گــــــردد

جھـت خـدمت در بنـادر کشـور مـورد نیـاز سـازمان بنـادر و  آن عده از نگھبانـان گـارد بنـادر و گمرکـات کـه صـرفاً  -ج

نامـه اسـتخدامی  کشتیرانی باشـند بـه انتخـاب سـازمان مـذکور بـه سـازمان بنـادر و کشـتیرانی منتقـل و بـا آیین

یابنـد و بقیـه نگھبانـان و افـراد آتـش نشـانی بـه گمـرک ایـران منتقـل و بـا قـانون  سازمان مزبـور تطبیـق وضـع می

 .یابند تطبیق وضع میاستخدام کشوری 

مامورین مزبور که در پستھای انتظامی و حفاظتی از لحـاظ اجراییـات در سـازمانھای فـوق انجـام وظیفـه  -۳ماده 

نمایند کماکان در حکـم ضـابطین دادگسـتری محسـوب و دارای ھمـان اختیـارات و صـالحیتی خواھنـد بـود کـه  می

 .باشند ماموریت شھربانی و ژاندارمری دارا می

وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و وزارت راه و ترابـری حسـب مـورد بـر حسـن اجـرای ایـن قـانون نظـارت  –ره تبصـ

 ).۱۳۵۸مجموعــه قــوانین ســال  ۲۸۷صــفحه  - ۱۰/۵/۱۳۵۸مــورخ  ۱۰۵۰روزنامــه رســمی شــماره .(خواھنــد نمــود

قـانون اصـالح « ۲۱جـب تبصـره ضمناً تذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ انحالل گارد بنـادر و گمرکـات، بـه مو

اصـالح و بـه سـازمان برنامـه و  ۱/۱/۱۳۵۹، بـه ۱۸/۱۱/۱۳۵۹مصـوب » ۱۳۵۹بعضی از مقررات قـانون بودجـه سـال 

پرسنل منتقله از گارد منحله بنادر و گمرکات به  ۱۳۵۹بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات حقوق و مزایای سال 

قسـمت چھـارم قـانون  ۱۱۰۵۰۰ھای مربـوط را از اعتبـارات جـاری ردیـف  هسازمان بنادر و کشتیرانی و سـایر ھزینـ

سازمان بنـادر (قسمت چھارم قانون مزبور  ۳۰۱۵۰۰کسر و به اعتبار جاری ردیف ) گمرک ایران( ۱۳۵۹بودجه سال 

ت الـذکر بـه صـور اعتبـارات فوق. منتقل نماید) ۱۰۶۰۴۰۰(شماره » برنامه حفاظت بنادر«تحت عنوان ) و کشتیرانی



صـفحه  – ۱۶/۱۲/۱۳۵۹مـورخ  ۱۰۴۹۵روزنامـه رسـمی شـماره .(کمک در اختیار سازمان مذکور قرار خواھـد گرفـت

 .)۱۳۵۹مجموعه قوانین سال  ۵۲۹

منتشـر شـده در (به تصویب کمیسیونھای خاص دو مجلـس رسـید  ۱۳۵۰در خرداد  ۴نامه اجرایی ماده  آیین - ۱۰ 

 ۸نامـه در  ایـن آیین) ۱۳۵۰مجموعـه قـوانین سـال  ۷۵صـفحه  – ۱۶/۵/۱۳۵۰مـورخ  ۷۷۲۴روزنامه رسـمی شـماره 

نامـه  با توجه به انحالل گـارد بنـادر و گمرکـات نیـازی بـه ذکـر تمـام آیین. ماده تنظیم شده بود ۵۴فصل مشتمل بر 

ت بوده نامه که مبین وظایف و اختیارات گارد بنادر و گمرکا این آیین ۲ -۳ -۴ -۵تنھا مواد . شود مزبور، احساس نمی

ـــــر عھـــــده  ـــــران«و » ســـــازمان بنـــــادر و کشـــــتیرانی«و امـــــروزه ب  :اســـــت، ذکـــــر میشـــــود» گمـــــرک ای

ــــــــــاده  ــــــــــر می -۲م ــــــــــرح زی ــــــــــه ش ــــــــــات ب ــــــــــادر و گمرک ــــــــــارد بن ــــــــــایف گ ــــــــــد وظ  :باش

ھا، باراندازھا و سایر تاسیسات و امـوال متعلـق بـه اداره کـل گمـرک و سـازمان  حفاظت کاال، انبارھا، اسکله -الف

 .بنادر و کشتیرانی

 .حفظ نظم و برقراری انتظامات تاسیسات بنادر و گمرکات -ب

 .انجام اجراییات گمرکی و بندری در حدود وظایف محوله قانونی -ج

 .ســوزی بینــی و مراقبــت و پیشــگیری و اطفــاء آن در صــورت بــروز آتش ســوزی از طریــق پیش جلــوگیری از آتش -د

ازمان بنـادر و کشـتیرانی اسـت وظـایف مـذکور در بنـد در بنادری که تحت نظارت سـ) ۱۴/۸/۱۳۵۲الحاقی ( -تبصره

 .باشــــند، بــــه عھــــده آن ســــازمان خواھــــد بــــود ھایی کــــه در اختیــــار ســــازمان می فــــوق در محوطــــه

ماموران گارد بنادر و گمرکات از نظر وظایف حفاظتی و انتظامی و اجراییات مربوط به امـور بنـادر و گمرکـات  -۳ماده 

بطین دادگسـتری محسـوب و دارای ھمـان اختیـارات و صـالحیتی خواھنـد بـود کـه در حین انجام وظیفه جزء و ضـا

 .باشند ماموران شھربانی و ژاندارمری دارا می

ماموران گارد بنادر و گمرکات از نظر انجام وظایف مربوط به اجراییات از ھر لحاظ مجـری دسـتورات سـازمان  -۴ماده 

مربوط به ھر یک از آنھـا بـوده و وظـایف محولـه را در حـدود مقـررات بـا بنادر و کشتیرانی و اداره کل گمرک در امور 

 .گذارند رعایت سلسله مراتب تحت نظر روسای بنادر و گمرکات به مورد اجراء می

و اصـالحات بعـدی آن بـا مـاموران  ۱۳۱۲در مورد وظایفی که طبق قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق مصـوب  -۵ماده 

کند ماموران گارد بنادر و گمرکات به دستور مقامـات صـالحیتدار  کشتیرانی ارتباط پیدا میگمرک یا سازمان بنادر و 

 .گمرکی یا بندری و یا مقامات قضایی عمل خواھند کرد

 


