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  بسمه تعالي

  ديباچه
يكي از اقدامات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي مطالعات و دسته بندي مباحث تخصصي و 

دست اندركاران امور نشر آنها به منظور ارتقاء سطح اطالعات و تسهيل دسترسي متخصصان و 
  مرتبط با بنادر، سواحل و دريا مي باشد.

افزايش حجم كتب حقوق به لحاظ ديد كارشناسانه خاص در اين خصوص و لزوم دسته بندي 
زمان بنادر و دريانوردي را بر آن داشت تا با چاپ و انتشار اولين مباحث حقوقي در هر زمينه، سا

گامي در راه تسهيل دسترسي  1388طق ساحلي در سال مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر منا
متخصصان به منابع حقوقي در زمينه قوانين حاكم بر مناطق ساحلي بردارد. با گذشت زمان و 
تغييرات و تصويب قوانين و مقررات جديد بازنگري و ويرايش مجدد كتاب در دستور كار سازمان 

  قرار گرفت.
انتشار گرديده با سپاس از درگاه احديت، آغازگر حركت اينك كه چاپ دوم اين مجموعه آماده 

مجدد در مسير تعالي علمي در اين زمينه هستيم. در چاپ دوم مجموعه قوانين، مقررات و تصويب 
نامه هاي مرتبط با مناطق ساحلي، با كسب نظر از صاحب نظران فن و اساتيد مراكز دانشگاهي 

و مقررات مرتبط، جهت اضافه نمودن برخي از قوانين  كشور و عالقه مندان، ضمن تكميل قوانين و
  اطالع و بهره گيري خوانندگان گرامي، سطح محتوايي مجموعه نيز ارتقاء يافته است.

الزم مي دانم در اين خصوص از تمامي عزيزاني كه با پيشنهادات سازنده خود همكاري مؤثري 
هاي مديران و كارشناسان سازمان خصوصا  داشته اند تشكر نموده، مراتب قدرداني خود را از تالش

رب ساالري، عليرضا كبريايي، سيد مهدي فرومند، آيت اله رضازاده و سركارخانم عآقايان رمضان 
  مختاري نمايم.

  
  سيد عطاءاله صدر

  معاون وزير راه و شهرسازي
 و

 مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي
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  مقدمه چاپ دوم

  
ياري پروردگار متعال چاپ دوم اين مجموعه به پايان رسيده است از كليه اينك كه به 

متخصصين و عالقه منداني كه با نظرات خود اين سازمان را در تكميل و بروزرساني كتاب حاضر 
  ياري نموده اند سپاسگزاري به عمل مي آيد.

  :در خصوص تغييرات و بازنگري انجام شده مراتب زير را به آگاهي مي رساند
در تدوين اين مجموعه آخرين قوانين و مقررات حاكم از جمله قانون پنج ساله برنامه پنجم  - 1

 مدنظر قرار گرفته است.

هرچند برخي از قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه و بودجه سال هاي قبل محدود به  - 2
ترم نسبت به درج زمان بوده و اكنون قابليت اجرايي ندارد اما به منظور آگاهي خوانندگان مح

 آنها اقدام گرديد.

  عالوه بر فهرست تاريخي، در اين چاپ نسبت به درج فهرست موضوعي نيز اقدام گرديد. - 3
  
  
  

  عليرضا كبريايي عضو هيأت عامل
  و

  معاون فني و مهندسي سازمان
  بنادر و دريانوردي
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  گرام مشي كابينه آقاي ميرزاحسن خان مستوفيوپر از
   )5/7/1305( مصوب  

...  
تخصيص عايدات  مزايده و تهيه اليحه براي فروش تدريجي خالصجات به طور – 4قسمت  -1

  فروش آن به تاسيس بانك فالحتي.
...  

  وسايل الزمه براي تفتيش سواحل. اتخاذ -18قسمت 
******  

   صنعتي هاي فالحتي وقرضه قانون راجع به فروش خالصجات و زا
  )17/10/1312(مصوب 

  
  :خالصجات ذيل مشمول اين قانون نيست – ماده پنجم

...  
سواحل به استثناي نقاطي كه دولت به  اراضي خالصه واقعه در بنادربه طوركلي و اراضي خالصه واقعه در-3

  .كندميموجب تصويبنامه معين 
******  

  درياها منطقه نظارت دولت در هاي ساحلي وآب قانون تعيين حدود از
     1 )24/4/1313(مصوب 

  
  منطقه نظارت هاي ساحلي وآب حد – فصل اول

آن  مـوازي بـا   و ترين جزرپست حد سواحل ايران از ميل بحري از 6كه به فاصله  دريا قسمتي از -1ماده {
 و كـف دريـا   زير هاي واقع دراين منطقه قسمت در آب ساحلي ايران محسوب و.باشدمي طول سواحل ممتد در

قراردادهاي مربوطه به  لحاظ اجراي بعضي قوانين و به عالوه از، باشدمي نباالي آن متعلق به مملكت ايراسطح 
بحري منطقه ديگري كه منطقـه نظـارت بحـري ناميـده      مرور و تامين عبور يا منافع مملكت و دفاع و امنيت و

 و تـرين جـزر  حدپسـت  حـري از مسـافت دوازده ميـل ب   نسبت به آن دولت داراي حق نظارت است تا و شودمي
  يابد.مي ساحل امتداد موازي با

  }متراست. 1852: ميل بحري مساوي باتبصره
                                                 

قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمران "اند، توسط قسمت هايي كه داخل{  } قرار گرفته - 1
و نيز با عنايت به اين مطلب كه قراردادهاي  هااند. با اين حال به دليل اهميت تاريخي آنعمالً منسوخ گشته"31/1/1372مصوب 

- تنظيم گشته 1338و  1313هاي تحديد حدود فالت قاره بين ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بر مبناي قوانين سال

ساحلي و  هايدر مورد تعيين حدود آب 1338و  1313هاي اند، مناسب به نظر رسيد جهت تكميل اطالعات خوانندگان، قوانين سال
اصالح شد كه براي اطالع  1388- 1-22منطقه نظارت دولت در درياها، عيناً درج گردد. الزم به ذكر است كه اين قانون در تاريخ 

  گردد.ذيل قانون درج مي
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نقطه  منتها كه از شودمي هاي كوچك) حدآب ساحلي ازخط مستقيمي شروع(خليج راجع به خورها -2ماده 

ده ميـل   عرض دهانه خلـيج از چنانچه  و شودمي دهانه خليج ممتد نقطه طرف ديگر يك طرف دهانه آن به منتها
ده ميـل بحـري    كـه عـرض آن از   هاي ساحلي نزديكترين قسمت اتصال خليج به درياخط آب باشد بحري متجاوز

شـودكه بـين جلـوترين    مـي   خطـي شـروع   هاي سـاحلي از آب حد بنادر مورد در بود. واقع خواهد ننمايد تجاوز
  واقع شده باشد. دريا در هاي ثابت بندرساختمان

آن  كـه حـدود   بـود  خواهـد  هاي ساحلي مخصوص به خـود جزيره متعلق به ايران داراي آب هر -3ماده {
تشـكيل   جزايري كـه آن را ، الجزايرمجمع مورد در. شودميقسمت اول تعيين  )1ماده( در مطابق ترتيب مذكور

جزايـري محسـوب    از الجزايرهاي ساحلي مجمعمساحت آب و شودمحسوب مي حكم جزيره واحد در دهندمي
  }باشند. واقع مجمع الجزاير مركز از همه دورتر كه از گرددمي

هاي جنگي خارجي در آب هاي ايران و ترتيبي كه بر آنها مقـرر  شرايط دخول و توقف كشتي – دومفصل 
  است.

كشتي هاي جنگي خارجي و تحت البحري ها به شرط آن كه در سـطح دريـا سـير كننـد حـق       -4{ماده 
ضرر از آب هاي ساحلي ايران را دارند مگر اين كه كشتي هاي مزبور متعلق به دول متحارب باشـد. در  عبور بي 

اين صورت مقررات مملكتي و بين المللي كه براي ايام جنگ و احترام بي طرفي منظـور اسـت بـه موقـع اجـرا      
صوصاً از لحاظ تعيين گذارده مي شود. شرايط عبور كشتي هاي جنگي كه منظور قسمت اول اين ماده است مخ

  عده آنها به وسيله نظامنامه مخصوص معين خواهد شد.
هـاي سـاحلي ايـران نيـز بـه وسـيله نظامنامـه        هـاي جنگـي خـارجي در آب   شرايط توقف كشتي -5ماده

هايي كه منظور اين قـانون اسـت قـوانين و نظامـات     هاي مزبوره بايد در آبمخصوصي معين خواهد شد كشتي
  نمايند. ايران را رعايت

هاي جنگي خارجي را بنا به مصالح دفاع مملكت و يـا علـل   تواند عبور و يا توقف كشتيدولت مي -6ماده 
هـاي مزبـوره بـه    هاي ساحلي ممنوع بدارد. بنادر و قسـمت هايي از آبمهمه ديگر در بعضي از بنادر و يا قسمت

  شود.}اسم مناطق ممنوعه ناميده مي
و فقط براي مـال   ارجي به شرط معامله متقابله از معاينه گمركي معاف بوده.هاي جنگي خكشتي -7ماده 

شود حقوق گمركي دريافـت خواهـد شـد.    زبوره براي مصرف به ساحل وارد ميهاي مهايي كه از كشتيالتجاره
  هاي مزبوره به شرط معامله متقابل از عوارض بندري و عوارض نظير آن معافيت دارند.كشتي

شـود از صـالحيت   اي جنگي خارجي واقع ميهگي و تعقيب جنحه و جناياتي كه در كشتيرسيد -8ماده 
-تواند در آبمقامات ايراني خارج است. حكم اعدام اشخاصي كه به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد نمي

  هاي ساحلي و منطقه نظارت بحري ايران به موقع اجرا گذاشته شود.
******  

  ان ربندرهاي اينامه از آيين 
  ) 24/10/1317مصوب (

  
وزارت راه  14/9/1317مـورخ   8785ي شـماره  طبـق پيشـنهاد   1317ديمـاه  24ي هيأت وزيران درجلسه

نامه به ضميمه اين تصويب و باشدماده مي 64فصل و12ي بندرهاي ايران كه متضمن نامهآيين تصويب نمودند:
  گذارده شود. ايران به موقع اجرا كشور ادرتمام بن ازطرف وزارت راه در شودمي ابالغ
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 ي كـل گمـرك بـه نماينـدگي از    اداره، بنادري كه وزارت راه نماينده مستقيم ندارد در گرددمي مقرر ضمناً

مخصوصـي مربـوط بـه     دفاتر اوراق و مزبور بنادر هريك از در و بود نامه خواهدطرف وزارت راه مجري اين آيين
  انجام دهد. ي مأمورين محلي خوداين موضوع به وسيله در نموده تعليمات وزارت راه رابندري نگاهداري  امور

  به شرح زيراست: اختيارات اداري كاركنان بندرها وظايف و -1ماده 
...  

وكنـاره   تشخيص نقاط مخصوصه دريا و هانارهك و نگاهداري بنادر تأمين انتظامات و حفظ و اقدام در - 18
 در ي گمرك بوده واداره خود (حفظ انتظامات داخلي مؤسسات گمركي با غيره گرمابه دريايي وبراي ساختمان 

 سـاير  از جايي كـه پاسـبان بنـدري نباشـد     در پاسبان بندري و از صورتي كه گمرك به كمكي احتياج پيداكند
  درخواست كمك نمايد). تواندمأمورين انتظامي مي

ي دريـايي عبـارت   خالصه و باشدمي ي بنــدري ادارهدريايي به عهدهي حفظ انتظامات مناطق خالصه -22
هـا، پـيش   كانـال   هـا،  راني، جزيره نماها، بندرها، مـوج شـكن  كرجي رودهــاي بـــزرگ قابل كشتي و است از

ي منطقـه  نشستن آب در فرو اثر هايي كه درخشكي و هاشط و هاهاي ميان مرداببرآمدگي و هابندرها، مرداب
  شود.به كناره ملحق مي و پيدا بندر

به خطوطي  آب پوشيده شده و از ي خاكي كه هنگام بلندترين مدمنطقه عبارت است از جزيره نما:  1تبصره 
- قسـمت  و رسندمي      به آنها »منظم است هامواقعي كه جنبش موج در« ترين جزرپست نيز و كه بلندترين مد

حقـوق   مادام كـه معــــارض بـا    رسدمي به آنها غيرعادي موج دريا هاي سخت وطوفانمواقع  هايي ازخاك كه در
  شود.محسوب مي ي جزيره نمامنطقه نيست جزو افراد

دائـم   ي دريايي بطور موقـت يـا  مناطق مربوطه به خالصه ي آنان ازاستفاده ي اشخاص ومداخله :2تبصره 
  سازي حوض تعمير.ي كشتيكارخانه براي تأسيسات صنعتي مانند
وزارت راه موافقـت وزارت   وزارت ديگـر ارتبـاط داشـته باشـد     چند وظايف يك يا با هرگاه تأسيسات مذكور

دريافـت   ي دريـايي بايـد  تعيين ميزان حقوقي هم كه براي واگذاري خالصه و نمود جلب خواهد قبالً مربوطه را
  بود. وزارت دارايي خواهد با شود

  مأمورين بنادر: وظايف اختصاصي -3ماده 
 و راجع به ورود هاكشتي صاحبان  يا طرف فرماندهان و مقررات بندري از نامه واجراي آيين مراقبت در -1

  لنگراندازي وگردش وسايط باركشي آبي. ها، پهلوگيري وخروج كشتي
  باراندازي كشتي. همچنين بارگيري و پياده شدن مسافرين و و حفظ انتظامات درموقع سوار -2

 در را سوارشـدن وظـايف خـود    موقـع پيـاده و   در هاراجع به مسافرين كشتي هاي بنادرشهرباني –تبصره 
ي نامـه آئـين      فصل چهارم 14ازماده  (براي اجراي قسمت (د) داد خارج ازكشتي طبق مقررات انجام خواهند

 موقـع ورود  در و برسانند هاي بنادربه ثبت شهرباني را گذرنامه خود موقع خروج قبالً مسافرين در گذرنامه بايد
ي محوطه گمركـي بـه ثبـت نماينـده     كشتي در به محض پياده شدن از را هاي خودايران هم گذرنامه به كشور

  شهرباني برسانند).
  تهيه گرديده است. ي بندرمحوطه نشاني درادواتي كه جهت آتش مراقبت درحفظ آالت و -3
تعيـين   ي بندرازطرف اداره براي اين كار پاسبان بندراست كه اختصاصاًي به عهده حفظ انتظامات بندر -4
  .گردندمي

  نامه جداگانه تعيين خواهدشد.به موجب آيين وظايف مخصوص پاسبان بندر –تبصره 
اين  مقررات گمركي نيزدر منطقه ممنوع است و ماهيگيري در اداره بندر بدون تحصيل اجازه از -53ماده 

  گردد.ظ ملحوموضوع بايستي 
******  
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  راجع به اراضي مستحدث ساحليي تصويبنامه

  )19/8/1324( مصوب 
  

وزارت دارائـي بـه شـرح     8523-571شـماره   طبـق پيشـنهاد   1324آبـان مـاه    19هيئت وزيران درجلسه 
  زيرتصويب نمودند:

  گردد.مي ملغي 17/3/1311راجع به اراضي مستحدثه ساحلي مصوب  1679نامه شماره تصويب-1
  تملك دولت شناخته شود. در اموالي كه مالك خاصي ندارد ساير اراضي مستحدثه ساحلي مانند-2
ماده بخصوصـي بـه مجلـس شـوراي ملـي       1324وزارت دارائي مكلف است كه جزء قانون متمم بودجه -3

 نظـر  از ج باشداحتيا مورد اراضي مستحدثه كه تاكنون به تصاحب اشخاص درآمده و كه آنچه از نمايد پيشنهاد
 اسـتفاده دولـت نباشـد    به اراضي بالمعارض ديگر كه مـورد  يا متصرفين قبلي خريداري و از حفظ مصالح كشور

  تعويض نمايد.
  قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنواز

  )30/9/1334مصوب  (
 

براي كمك به زخمداران و بيمـاران و   هايي كه توسط دول اختصاصاً ناوهاي بيماربر يعني كشتي -22ماده 
د در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شـوند بلكـه در   يغريقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نبا

روز قبـل از اسـتفاده بـه    زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط بر اينكه نام و مشخصات آنهـا ده   هر
  دول متخاصم اطالع داده شود.

مشخصاتي كه بايد در ابالغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غير خالص ثبت شده و طول كشـتي از دماغـه   
  ها خواهد بود. ها و دودكش تا انتها و تعداد دكل

اجـع بـه بهبـود    ر 1949اوت  12مؤسسات واقعه در ساحل كه بـه حمايـت قـرارداد ژنـو مـورخ       -23ماده 
باشند نبايد از دريا نه مورد حمله و نه  سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي ذيحق مي

  هدف بمباران قرار گيرند.
شناخته  هاي خيريه كه رسماً هاي ملي صليب سرخ يا جمعيت ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيت -24ماده 

گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر  ستفاده قرار ميشده باشند يا توسط اشخاص مورد ا
مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشـروط بـر ايـن كـه دول متخاصـم متبـوع آنهـا         است بهره

ر كشـتي مزبـو   راجع به اعالم استفاده رعايت شده باشـد.  22مأموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 
صالحيت باشند كه تصديق كرده باشـد كـه هنگـام جهـازگيري و حركـت تحـت       بايد حامل سندي از مقام ذي

  اند.نظارت آن مقام بوده
******  

  برداري نفتبهره ازقانون مربوط به موافقتنامه تفحص واكتشاف واستخراج و
  شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا  بين شركت نفت ايران و

  )2/6/1336(مصوب 
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…  

شـركت سـيريپ گـذارده     اختيـار  در مانع للغيـر  به طور مناطقي ازخاك ايران به شرح مصرح زير -3ماده 
  آن مناطق انجام دهد. در ماده يك را در مقرر توليد كه عمليات اكتشاف و شد خواهد
  مربع. كيلومتر 5600اي ازفالت قاره شمال خليج فارس به مساحت تقريبي ناحيه -1
  مربع. كيلومتر 11300دامنه شرقي جبال زاگرس مركزي به مساحت تقريبي  اي ازناحيه -2
  كيلومترمربع. 6000ابتداي حدفالت قاره به مساحت تقريبي  تا منطقه ساحلي درياي عمان اي ازناحيه -3

  اين موافقتنامه معين گرديده است. 4و3و2نواحي به ترتيب درضمايم شماره  و حدود
  :4ضميمه شماره 
  عمان ساحلي بحر شرح منطقه

  داخل خطي به شرح زير: كليه مساحت واقع در
 آنجـا  از دقيقـه و  48درجـه  25عرض جغرافيـايي   دقيقه و 50درجه و57 نقطه (الف) به طول جغرافيايي  -

  به: كندخط مستقيمي كه اين نقطه الف رامتصل مي
 آنجـا  از دقيقـه و  48درجـه   25عرض جغرافيـايي   دقيقه و25درجه و  59نقطه (ب) به طول جغرافيايي  -

  به: كند متصل مي خطي مستقيم كه اين نقطه (ب) را
خـط متسـاوي العمـق     دقيقه بـا  25 درجه 59نقطه (ج) مشخص شده به وسيله محل تقاطع نصف النهار -

خـط متسـاوي    امتـداد  اين نقطـه در  از دقيقه و23 درجه 25فاتومي به طول جغرافيايي تقريبي  10زيردريايي 
  فاتومي به:10زيردريايي العمق
 57 فاتومي بانصـف النهـار  10العمق زيردريايينقطه (د) مشخص شده به وسيله محل تقاطع خط متساوي -
به  خطي مستقيم كه اين نقطه (د) را آنجا از دقيقه و 36درجه  25دقيقه به عرض جغرافيايي تقريبي  50درجه
  سازد.(الف) فوق الذكر متصل مي نقطه

******  
  2و1ازقانون راجع به اجازه تاسيس سازمان بنادروكشتيراني

  )22/2/1339(مصوب  
  

 وزارت گمركـات و  وكشـتيراني در  ازتاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سـازمان بنـادر   – ماده واحده
وظـايف  نگرديـده   آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد مادام كه براي اداره امور شودانحصارات تشكيل مي

  . انحصارات انجام خواهدشد وزارت گمركات و آن به شرح زيرتحت نظر
 تاسيسـات بنـدري و   تعميـر  نگاهـداري و  توسعه ساختمان و تكميل و -بندري بنادركشور اداره نمودن امور

مراقبـت   كشتيراني سـاحلي و  مقررات بندري و اجرا همچنين تنظيم و امورانتظامي و تامين وسايل مخابراتي و
سـلب   و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتيها و ثبت شناورهاي تابع كشور توسعه كشتيراني بازرگاني و در

 عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون. وصول حقوق و آن و

                                                 
كه در صفحه اين مجموعه آمده ، نام سازمان به بنادر و دريانوردي تغيير يافته  10/02/1387حسب مصوبه قانوني  1

 .است
(مصوب  وظايف آن وتعيين تشكيالت تجدبد وزارت راه وترابري وبه  وزارت راه قانون تغييرنام2بموجب ماده  - 2

و البته طبق قانون تشكيل وزرات راه و شهرسازي، سازمان  راه وترابري ملحق گرديد ) اين سازمان به وزارت02/04/1353
  گردد.وزارت مذكور محسوب ميهاي وابسته به بنادر و دريانوردي يكي از سازمان
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هاي قابل رودخانه و هادرياچه و هاترعه وها لنگرگاه و شامـل كليــه بنــادر قانون اين مقررات -4تبصره
ت وزيران تعيين أتصويبنامه هي به موجب بندر هر وحدود بود خواهد آبهاي ساحلي كشور كشتيراني و

  خواهدشد.
******  

  ي نظارتمنطقه ي تشخيص حدودنامهبتصوي
   ي عمليات بنادرحوزه و

  
بـه   جنوب كشـور  شمال و ادارات بنادر يك از ي عمليات بندري هرحوزه ي نظارت ومنطقه حدود -1ماده 

  گردد:مشخص مي زير قرار
  بندرانزلي -الف

  باشد.به انضمام مرداب انزلي مي رامسر تا آستارا از ي بندرمنطقه حدود -1
 مدخل كانال وحوضچه بندر و هارأس موج شكن هاي به شعاع سه ميل ازي بندرشامل آبحوزه حدود -2

  ي تأسيسات بندري است.محوطه و
  بندرنوشهر -ب
  است. فرح آباد تا رامسر از بندري منطقه حدود -1
ي حوضـچه   مدخل كانال و و هارأس موج شكن هاي به شعاع سه ميل ازشامل آب ي بندرحوزه حدود -2
  .ي بندري استمحوطه و بندر

  بندرتركمن  -ج
   .1استتا گميشان  فرح آباد از ي بندرمنطقه حدود -1
 يمحوطـه  و ي بنـدر حوضـچه  وها مدخل كانال از هاي به شعاع سه ميلشامل آب ي بندرحوزه حدود -2

  بندر است. تاسيسات
  درياچه اروميه ي بنادراداره -د
  ي اروميه.ي شامل تمام درياچهمنطقه حدود -1
  است به شعاع يك ميل. بندر تأسيسات بندري هر بندري و ي عمليات امورمحوطه ي بنادرحوزه حدود -2
  بندرخرمشهر -ه
 و اهواز مصب رودخانه ي كارون تا صلبوخ و)جزيره ي (نهرخين تاپوزه ي جنوبي  بندرمنطقه ي  حدود -1

  است. پل ثابت بهمنشير بهمنشيرتا تقاطع كارون و از
  است. محوطه ي تأسيسات بندر ازپوزه ي جنوبي جزيره ي صلبوخ تانهرخين و حوزه ي بندر حدود -2
  بندرآبادان -و
  است. درياي آزاد تا پل ثابت بهمنشير ي جنوبي صلبوخ وپوزه تا آزاددرياي  از ي بندرمنطقه حدود -1
 سيسـات بنـدري آبـادان و   أي تمحوطه ي معاويه وجزيرهتا ي جنوبي صلبوخ پوزه از ي بندرحوزه حدود -2

  است. خسروآباد
  امام خمينيبندر -ز
 بنـدر  تـا  ي بهمنشـير رودخانـه ي دهانه هاي سواحل واقع ازخليج فارس كليه آب در منطقه بندر حدود -1

  گناوه است.

                                                 
  هيأت وزيران اصالح شده است. 1386- 5 -31/ه مورخ 37600/ت 87169نامه شماره اين بند به موجب تصويب 1
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 گيـرد مـي  داخـل آن قـرار   معشور كه بندر اليه خورمنتهي تا هاي حوضچه بندرآب ي بندرحوزه حدود -2
  باشد.مي

  بندربوشهر -ح
جزايرمتعلق به دولت ايـران   و بندينا واقع بين گناوه تا ي بنادرفارس كليهخليج در ي بندرمنطقه حدود -1

  فارسي) است. -خاركو -( خارك حدوددراين 
  ي تأسيسات بندري است.محوطه سلطاني و خور كانال ورودي و لنگرگاه داخلي و ي بندرحوزه حدود -2
  بندرعباس -ط
يـر متعلـق بـه    اجز و هاي ساحلي بنادرعمان شامل كليه آب بحر خليج فارس و در ي بندرمنطقه حدود -1

  .واتراستگ و هرمز و بنديدولت ايران بين رأس نا
  بندراست. ،وتأسيسات بندري ي هرمزجزيره ي قشم وقسمت جنوب غربي جزيره از ي بندرحوزه حدود -2

ي ديگـري  طبـق تصـويبنامه   مستقل شـوند  يا تأسيس واً ي بنادري كه بعدحوزه منطقه و حدود –تبصره 
  .مشخص خواهدشد

قـوانين   تصويبنامه مشمول مقـررات قراردادهـاي منعقـده و   اين  مذكور در حدود هاي خارج ازآب -2ماده 
 ،قبـول نمـوده باشـد    بسـته كـه دولـت ايـران آن را     يـا  خصوصي) مربوط به درياهاي باز (يا المللي عموميبين

  خواهدبود.
ي ادارات حـوزه  منطقـه و  بنـدري در  نظـارت وعمليـات امـور   و كشتيراني مسئول  و سازمان بنادر -3ماده 

  باشد.مي مذكور
 المللـي تعـارض نخواهـد   تعهـدات بـين   حقوق حاكميت دولت ايـران و  نامه بايبمقررات اين تصو– تبصره 

  .داشت
  اجراي اين تصويبنامه است. مأمور 1وزارت بازرگاني

******  
  طرح ثبت وفروش اراضي مستحدثه ساحلي تصويب نامه هيئت وزيران درمورد

   )13/7/1342(مصوب 
  

وزارت  10/7/1342مـورخ   23382شـماره  بـه پيشـنهاد   بنـا  13/7/1342جلسـه مـورخ    هيئت وزيـران در 
  تصويب نمودند. به شرح زير فروش اراضي مستحدثه ساحلي را كشاورزي طرح ثبت و

 هادرياچـــه    و هايي كه بواسطه عقب رفتن آب دريــاهــازمين اراضي مستحدثه ساحلي اعم از -1ماده 
حـق  اشـخاص   اموال دولت اسـت و  از آيدمي هاي ساحلي بدست آمده وباطالق و هــاخشك شدن مرداب يا و
، طرف اشخاص تقاضاي ثبت شـده باشـد   بحال از تا چنانچه نسبت به اراضي مذكور. ندارند را قاضاي ثبت آنهات

اقط است س درجه اعتبار از باطل و درخواست ثبت آنها نشده باشد مالكيت نسبت به آن صادر صورتيكه سند در
  بپذيرند. را بنگاه خالصجات به نمايندگي دولت تقاضاي ثبت اراضي مذكور از ادارات ثبت مكلفند

ارتفـاع   آخرين نقطه مد در سطح آب دريا از پنجاه سانتيمتر و صد اراضي ساحل درياي خزركه تا -2ماده 
 به استثناي اراضي كه تـا  نداشته باشدفاصله  متر تشص از كمترداشته باشد به شر ط اينكه از آخرين نقطه مد 

جزء اراضي مسـتحدثه   آبادي شده باشد آن عمران و در يا گرديده و مالكيت نسبت به آن صادر اين تاريخ سند

                                                 
  در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي مأمور اجراي اين تصويب نامه است. 1
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مالك احتساب ارتفاع مـذكورتاريخ تصـويب ايـن تصـويب     . باشدمشمول اين تصويب نامه قانوني مي محسوب و
  نامه است.

مساحت اراضـي زيربنـاء    بيست برابر از نبايد شودنظرگرفته مي در هااختمانمحوطه كه براي س -1تبصره 
  اينكه به سبب عمران به ملكيت اشخاص درآمده باشد. مگر، تجاوزكند

-نمـي     مشمول اين قانون عمران محسـوب  اراضي  امثال آن در و چپر و كشيدن سيم خاردار -2تبصره 

 پـس از  هستند آگهي عمومي وزارت كشاورزي مكلف به برچيدن آنهاتاريخ  ماه ازظرف يك صاحبان آنها و شود
  باشد.مي به قلع آنها وزارت كشاورزي مجاز انقضاء مدت مذكور

قابـل تصـرف    آخرين نقطـه مـد   از اليه شصت مترمنتهي اين تاريخ اراضي مستحدثه ساحلي از از -3ماده 
 نظـامي و  گمركـي و  بـراي تاسيسـات بنـدري و    مزبـور  نـوار  ولـي اسـتفاده از   بود خصوصي نخواهد انحصاري و

  باشد.مي تاسيسات شركت سهامي شيالت مجاز
كـه بـه موجـب ايـن      3مـاده   در مقرر اليه شصت مترمنتهي نسبت به اراضي مستحدثه ساحلي از -4ماده 

 باشـد نشـده   طـرف دولـت بـه كسـي واگـذار      از به ثبت رسـيده و  قبالً يا و رسدقانون به نام دولت به ثبت مي
-مي تاريخ صدوراين تصويب نامه) به ترتيب ذيل رفتار ثبتي تا يا واگذاري رسمي اداري و (واگذاري اعم است از

  .شود
خط  بر (عمود متر150 تا حداكثر عرض و ساحلي كيلومتـــر 12حداكثر بطول شهرهــا مجـــاورت در -1

-شته مياشهرداري محل گذ اختيار در ي باشدموسسات دولت ادارات و ساحلي) به استثناي اراضي كه موردنياز

ميزان يك سوم آن  تا توانندولي مي عنوان ندارند به هيچ صورت و حق انتقال اراضي مذكور هاشهرداري، شود
 مدت مجاناً آخر در و تاسيسات ايجاد پالژ موسساتي كه براي حسن استفاده از و هاشركت به اشخاص يا را

 شودشهرداري محل گذاشته مي اختيار بقيه اراضي كه در و ده سال به اجاره بدهند تا حداكثر ،نمايند واگذار
حسن  تاسيساتي براي حسن اداره و نظامات و توانندمي هاشهرداري. بود مختص به استفاده عموم خواهد

ستفاده اختصاص به ا قسمتي كه به صورت اجاره قابل واگذاري است يا اعم از اراضي مذكور استفاده عموم از
 مؤسسات دولتي با همچنين ادارات و و شهر هر نياز مساحت اراضي مــــورد نمايند ايجاد وضع و عموم دارد

  شود.تصويب هيئت وزيران معين مي
مالكـاني كـه    رسـد به فروش مي بقيه اراضي مستحدثه ساحلي برطبق قانون فروش خالصجات تقسيم و -2

 بنگاه خالصـجات حـق تقـدم در    قرارگرفته ظرف يك ماه ازتاريخ اخطار دريا و اراضي مستحدثه بين اراضي آنها
  دارند. خريد

هـاي مناسـب   محل در مرور و هاي عبورراه موقع اجراي مقررات اين تصويب نامه قانوني بايد در -1تبصره 
  واگذاري مستثني شود. فروش و از و منظور يكديگر فاصله نداشته باشند با شش كيلومتر كه بيش از

به نزديكترين راه عمومي اسـتفاده   1تبصره  در مذكور مرور و هاي عبورچنانچه براي اتصال راه -2تبصره 
 محـل و . نماينـد  واگـذار  مجانـاً  زمـين را  صاحبان اراضي مكلفند، اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد از

  شد. معين خواهد 7ماده  در بوسيله كميسيون مقرر مرور و هاي عبورمشخصات راه
اراضي مسـتحدثه سـاحلي    به استفاده از ماهي مجاز شركت سهامي شيالت ايران براي استفاده از -5ماده 

  ندارد. را عمليات شركت مذكور هيچكس حق ممانعت از است و
 بـا  بايـد  آيـد اقداماتي كه براي ثبت اراضي مستحدثه ساحلي بعمل مي انتقاالت و كليــــه نقل و -6ماده 

  مساحت باشد. و ابعادطول  ذكر
 ايجاد و 4هاي ماده اجراي مقررات اين قانون براي اجراء تبصره وجوه حاصل از از پنجـــاه درصـد -7ماده 

نماينـدگان وزارتـين    نقشـه كـه بـه تصـويب كميسـيون متشـكل از       طبق برنامـه و  بر تاسيسات عمومي پالژها
چهل  و رسيد محل به مصرف خواهد وسيله شهرداري هربه  رسدسازمان جلب سياحان مي و كشور كشاورزي و
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ده  عمرانـي و  امور هاي عمومي جنگلي وپارك هاي نمونه ووزارت كشاورزي به منظورتهيه باغ اختيار در درصد
  گرفت. خواهد وزارت دادگستري بعنوان هزينه نقشه برداري قرار اختيار در درصد

  .شودگذاشته مي ويب هيئت وزيران به موقع اجراتص آئين نامه اجرائي اين قانون با -8ماده 
  اجراي اين تصويب نامه قانوني هستند. مامور كشور دادگستري و هاي كشاورزي ووزارتخانه -9ماده 
افتتاح مجلسين مجوز قـانوني ايـن تصـويب نامـه راتحصـيل       وزارت كشاورزي مكلف است پس از -10ماده 

  .نمايد
  

  نماينده تام االختياربراي پيشرفتازتصويبنامه درخصوص تعيين 
  )18/10/1342بنادروجزايرجنوب ايران (مصوب 

  
آبـادي   هـاي عمـران و  برنامه كنون از تا مركز جنوب ايران بعلت دوري از جزاير و بنادر و هاچون شهرستان

منـاطق  توجه باين  است استفاده ننموده و مقتضاي زمان وسياست عمومي كشور كه الزمه آن و طور آن كشور
ملـي وجـه همـت     رشـد  باالبردن سطح زندگي عمومي و بهداشت و توسعه فرهنگ و آبادي و لحاظ عمران و از

عـين   در مطلـع و  كـاردان و  شخص اليق و توجه است براي اجراي اين منظور مورد مسائل اساسي و از دولت و
   اين خطيرگردد. دارعهده مسئول و حال طرف اعتمادي بايد

تصـويب   وزارت كشـور  14/10/42-21199شـماره   به پيشنهاد بنا 18/10/42جلسه مورخ ت وزيران درأهي
مقـام   بـا  حفظ سـمت كنـوني و   با امنيت كشور معاون سازمان اطالعات و عظيما دريابان احمد تيمسار: نمودند

  گردد.سواحل جنوب ايران منصوب  و جزاير و سرپرست بنادر دولت و استانداري بسمت نماينده تام االختيار
  ي عملمنطقه

 جزايـر  و هـا بخش و هاشهرستان عمان و بحر و سواحل خليج فارس و جزاير و هاي كل بنادرفرمانداري -1
  تابعه آن.

  بخش گواتر و شهرستان چاه بهار -2
حـوزه عمـل شهرسـتان     انتظامي جـزو  اداري و اجتماعي و امور تمركز نظر كه از خاركو خارك و جزاير -3
منـاطق فـوق    در مـاموران وزارت كشـور   ساير و بخشداران و فرمانداران و فرمانداري كل. شودمي منظور بوشهر

  نمود. دولت انجام وظيفه خواهند مستقيم نماينده تام االختيار تحت نظر
    اختيارات

تصـويب نامـه شـماره     قـوانين و  اختيارات مصـرحه در  عالوه بر منطقه عمل خود در دريابان عظيما تيمسار
  داراي اختيارات زيراست. نامه مزبورماده دهم تصويب در استثنائي مذكور موارد از 10/6/41-ت-21376

...  
قابل اجراء بوده  دولت تصويب نماينده تام االختيار و تائيد با جنوب نيز امداد هاي سازمان عمران وطرح -4

 امـداد  امكانات سازمان عمران و دولتي از كليه اوامر وجود استفاده از عالوه بر تواندمي دريابان عظيما تيمسار و
  عمل استفاده نمايند. هاي عمراني مناطق موردنقشه  اداري آن جهت انجام فني و كادر جنوب و جزاير و بنادر

 بودجـه ادارات و  فرهنگي پيش بينـي شـده در   بهداشتي و سازي وراه راهداري و اعتبارات ساختماني و -5
ايشان اسـت بمصـرف    تائيد كه مورد مواردي در دولت و نظرنماينده تام االختيار مناطق باموسسات دولتي اين 

  خواهدرسيد.
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مربوط بـه   امور ساير بهداشتي فرهنگي، اجتماعي، ساختماني و انجام امور تسريع در پيشرفت و بمنظور -6

نماينـده تـام    اب نمايـد عمان چنانچـه ضـرورت ايجـ    بحر سواحل خليج فارس و و جزاير و عمران مناطق بنادر
  قانون محاسبات عمومي استفاده نمايد. 40مقررات ماده  از توانددولت مي االختيار

عمـان مـامورين دولـت     بحر سواحل خليج فارس و و جزاير و منطقه بنادر اداري در امور تمركز بمنظور -7
دستورات الزم براي تمشيت  و نمود خواهند ايفاء دولت وظائف محوله را مستقيم نماينده تام االختيار تحت نظر
  شد. ابالغ خواهد بشخص ايشان نيز اظهارنظر جهت اطالع و شودمي وزارتخانه صادر هر اموركه از

مـامورين خـدمات    ماموران دولـت و  تغيير تبديل يا مواردي كه تعويض يا دولت در نماينده تام االختيار -8
مقامـات   بـه وزارتخانـه مربـوط يـا     نتيجـه را  تعويض آنها اقدام و يا تبديل و و تغيير در مقتضي بداند عمومي را

  نمود. اعالم خواهد مسئول ديگر
 سواحل جنوب يـا  و جزاير و واحدهاي منطقه بنادر فني موسسات دولتي و اداري و تكميل كادر بمنظور -9

 توافـق تيمسـار   هـاي مربوطـه بـا   مانساز و هاوزارتخانه يابندمي تعيين جانشين كسانيكه طبق ماده فوق تغيير
  نمود. اقدام خواهند دريابان عظيما

-ماموريـت  بـر عالوه تواندنيروي كارمندان دولت نماينده تام االختياردولت مي حداكثر براي استفاده از -10

ارجـاع   بـه آنهـا   كه ضرورت ايجاب كنـد  هاي ديگري راماموريت هاسازمان و هاخانههاي عادي كارمندان وزارت
  بود. مامورين موظف به اجراي دستورات ايشان خواهند و نمايد

 و بنــادر امـــداد جمله سازمان عمران و مامورين خدمات عمومي از موسسات دولتي و كليه ادارات و -11
  دستورات كتبي نماينده تام االختياردولت مي باشند. اجراي نظرات وه جنوب ايران موظف ب جزاير

الزم است  كارها تسريع در ليت وواداري وبراي تشخيص مسئو تشتت درامور جلوگيري از نظر چون از -12
  .قانون تقسيمات كشورتطبيق داده شود وزارت خانه با مربوط به هر دوائر محل سازمان ادارات و هر در

  د.هاي تابعه به شرح مندرج در اين ماده اقدام خواهند نموها براي استقرار سازمانوزارتخانه
 االختيـار تـام  نماينـده  تكميل آن برحسب پيشنهاد تشكيل سازمان منطقه عمل و مورد پس ازمطالعه در - 14

  شد. خواهد بودجه منظور وسعت منطقه همه ساله در الزم متناسب احتياجات و دولت اعتبار
  

******  
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  ازقانون شكاروصيد
  )16/3/1346( مصوب 

  
  گردد:مي پروانه رايگان صادرذيل  موارد در -8ماده 

...  
 عمان كه براي مصرف شخصـي مبـادرت بـه صـيد     بحر سواحل خليج فارس و و جزاير و ساكنان بنادر -3 

 توانـد سازمان مـي  نيز و شودميپروانه رايگان داده  به آنها يا معاف بوده و داشتن پروانه صيد از نمايندماهي مي
مسـتلزم تحصـيل پروانـه     تحصيل پروانه يا براي انواع مخصوص ماهي معاف از يا مناطق ديگر در ماهي را صيد

  رايگان اعالم نمايد.
******  

  
  
  

  مراتع  و هاجنگل بهره برداري از قانون حفاظت و از
   )25/5/1346( مصوب 

  
  است: رفته به شرح زير مرتع به كار قوانين جنگل و تعريف اصطالحاتي كه در -1ماده 

…  
  غيرمشجر و مشجر است از مراتع اعم -7
آنكـه   مشروط بر شودناميده مي مرتع مشجر باشد مرتع داراي درختان جنگلي خودرو اگر -مرتع مشجر -8

 سـاير  در پنجاه مترمكعـب و  حوزه گليداغي بيش از تا حوزه آستارا شمال از در هكتار در حجم درختان موجود
  بيست مترمكعب باشد. مناطق ايران بيش از

نباتـات   داراي پوششي از فصل چرا زمين مسطح كه در دامنه يا كوه و زميني است اعم از- غيرمشجرمرتع  -9
آنكـه داراي   لـو  و اراضي كه آيش زراعتنـد  شودمرتع شناخته مي عرفاً توجه به سابقه چرا با بوده و اي خودروعلوفه

  مشمول تعريف مرتع نيستند. باشند اي خودروعلوفه پوشش نباتات
 آنكـه از  مشـروط بـر   حريم دريـا  از سيصدمتر حدود تا اي ساحلي دريااراضي ماسه آن قسمت از –تبصره 

 (مشـجر          مرتع مشمول تعريف اراضي جنگلي و شرايط فوق باشد آنكه واجد لو و نكند جاده ساحلي تجاوز
  )2)(1(غيرمشجر) نخواهدبود. و

******  
  

                                                 
اين تبصره منحصراً مربوط به درياي خزر  29/04/1354) قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 3) ماده (2به موجب تبصره ( 1

  بوده و كماكان قابل اجرا است.
با اندك تفاوتي حكم مشابهي  06/06/1342)  آئين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها مصوب 1) ماده (8در تبصره ذيل بند ( 2

  ذكر شده است.
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  ازقانون تشكيل وزارت منابع طبيعي
   1 )27/9/1346(مصوب  

  
 و فراهم آوردن موجبات بهره بـرداري ازآنهـا   و هاي كشوراصالح خاك حمايت و حفظ و به منظور -1ماده 

ها، مراتع، حيوانات وحشي جنگلسايرمنابع طبيعي ( برداري ازبهره و تكثير توسعه و حمايت و همچنين حفظ و
  گردد.مي    خلي) وزارت منابع طبيعي تشكيل هاي داهم چنين آبزيان آب و آبزيان درياها و

هـا) بـه وسـيله اشـخاص     رودخانـه  هاي داخلي (به اسـتثنا آب و آبزيان درياها برداري تجاري ازبهره -تبصره
اي نامـه طبـق آيـين   موسسات دولتي) موكول به اجازه وزارت منابع طبيعي است و حقيقي ياحقوقي (به استثنا

  رسيد. به تصويب هيات دولت خواهد تهيه و ت مزبورطرف وزار كه از بود خواهد
 بودجـه و  دارايـي و  موسسـات تـابع آن بـا    تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبـاني ايـران و   از -2ماده 

  گردد.كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل مي
وابسـته بـه ايـن وزارت    صنايع چوب گـيالن   برداري وهمچنين شركت بهره شركت سهامي شيالت ايران و

منـابع   وزيـر  و شـود مـي  هاي نامبرده به وزارت منابع طبيعـي واگـذار  شركت كليه سهام دولت در و بود خواهد
  بود. خواهد هاي مزبورطبيعي نماينده صاحب سهم شركت

-شـركت  اساسنامه سـازمان و  مقررات و وظايف و صورت لزوم در در شودبه دولت اجازه داده مي–  تبصره

هـاي  سازمان و استخدام امور هاي دارايي وتصويب كميسيون پس از نموده و تجديد نظر 2ماده  در هاي مذكور
  بگذارد. اجرا اداري مجلسين به مورد

قانون شركت سـهامي شـيالت ايـران مصـوب      در دارايي مذكور وزير اختيارات وزارت و وظايف و – 3 ماده
مراتـع   و هـا جنگـل   قانون ملي شـدن   در وزيركشاورزي مذكور رت واختيارات وزا وظايف و و 1339خردادماه 

قـوانين مربـوط بـه     سـاير  و 1346مـاه   قانون اراضي مستحدثه ساحلي مصوب مرداد و 1346ماه  مصوب مرداد
 بـا  صـيد  و قانون شـكار  در وزيركشاورزي مذكور همچنين وظايف واختيارات وزارت و و 1ماده  در منابع مذكور

 مراتـع ايـران و   اختيـارات سـازمان جنگلبـاني و    همچنين كليه وظـايف و  آن قانون و مقررات مندرج دررعايت 
-بهـره  قانون حفاظت و و 1341مراتع مصوب دي ماه  و هاقانون ملي شدن جنگل در رييس آن سازمان مذكور

  شود.مي منابع طبيعي واگذار وزير به وزارت و 1346مراتع مصوب دي ماه  و هابرداري جنگل
 ماه پس ازتصويب اين قانون تمديد 6 قانون اراضي مستحدثه ساحلي تا 8و1 مواد در مهلت مذكور -تبصره

  گردد.مي
 ايـن قـانون سـازمان الزم را    هـاي منـدرج در  وزارت منابع طبيعي مكلف است براي نيل به هـدف  -4ماده 

  به موقع اجراگذارد. و) اليحه قانوني استخدام كشوري تهيه 8) ماده (3براساس تبصره (
******  

  
  
  

                                                 
ها، هاي زير مجموعه خود انجام مي دهد (سازمان جنگليكي از سازمان اي كه وظايف مندرج اين قانون را توسطنامه وزارتخانه 1

  اد كشاورزي است و اين قانون صرفاً براي اطالع چاپ شده است.هن وزرات جومراتع و آبخيزداري كشور) اكن
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  1آئين نامه قانون اراضي ساحلي
  )1/4/1347(مصوب  

  
وزارت منـابع   17/1/47مـورخ   755/ح1315شـماره   به پيشـنهاد  بنا 1/4/47جلسه مورخ  ت وزيران درأهي

تصويب  شرح زيربه  را نامه اجرائي قانون مذكور قانون مربوط به اراضي ساحلي آئين 8ماده  به استناد طبيعي و
  نمودند.

تي مركب ابه هي را قانون اراضي ساحلي ارزيابي اراضي مذكور)  2(ماده  )4(تبصره  كميسيون مندرج در -1
معتمـدين محلـي بـه     از يـك نفـر   سرپرست منابع طبيعي منطقـه و  كارشناس رسمي دادگستري و يك نفر از

داده قيمت اراضـي   بررسي قرار مورد موضوع را مزبورت أهي وصول نظر پس از و نمايدارجاع مي معرفي فرماندار
  نمود. اعالم خواهد را

  ظرف يك ماه اعالم نظركند. حداكثر ارجاع امر موظف است پس از )1(بند هيئت مندرج در -1تبصره 
 زمان تصويب قانون اراضـي سـاحلي خواهـد    مبناي ارزيابي اراضي ساحلي قيمت اراضي مزبوردر -2تبصره 

  بود.
مهلـت بـراي    قيـد  قانون اراضي ساحلي با2ماده  4تعيين شده ازطرف كميسيون مندرج درتبصره  بهاي -2
ـ  و مركـز  هاي كثيراالنتشاريكي ازروزنامه در به فاصله ده روز نوبت و دو آگهي در عرصه ازطريق انتشار خريد ه ب

  وسائل اطمينان بخش ديگر به صاحبان اعياني اعالم خواهدشد.
  باشد.ماده سه ماه ازتاريخ انتشارآخرين آگهي مي اين مهلت مندرج در

 شـركت سـهامي شـيالت و    نظـامي و  براي تاسيسات بندري وگمركي و 3ماده  در حريم مذكور استفاده از -3
طبـق تقاضـاي    مـورد  هر در براي استفاده عموم باشد تاسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته و ساير

  بود. خواهد وزارت منابع طبيعي مجازهاي مربوط وتصويب سازمان
بانـك مركـزي ايـران     حسـاب خزانـه داري كـل در    وجوه حاصل ازفروش اراضي مسـتحدثه سـاحلي در   -4

  قانون اراضي ساحلي به مصرف خواهدرسيد. 7طبق مقررات ماده  و متمركز
******  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قانون اراضي مستحدث  كه توسط 1346) قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 8هر چند اين آئين نامه به استناد ماده ( 1

نسخ گرديده، به تصويب رسيده اما از انجايي كه آئين نامه  اجرايي قانون اخير الذكر به تصويب هيات  1354و ساحلي مصوب تير ماه 
  وزيران نرسيده به درج آئين نامه مزبور به شرح فوق مبادرت شد.
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  برنامه عمرانيهاي برنامه مجلسين راجع به اصول وهدف كميسيون متخذه ازتصميم
  1)8/5/1347 مصوب ( چهارم كشور 

...  
  فصل هفدهم

  جهانگردي وجلب سياحان
  هاي كلي برنامه چهارمهدف
  :زيراست هاي كلي برنامه چهارم به قرارهدف
كه مبداء مسافرت اين عـده   نفر هزار 500 حدود در به تعداد 1351سال  افزايش سياحان خارجي در -الف
  بود: خواهد زير به قرار
  نفر 40000افغانستان -پاكستان-هنداً منطقه شرقي خصوص از

  نفر 100000ازكشورهاي عربي 
  نفر 340000آمريكا و اروپا از
  نفر 20000كشورها ساير از

  نفر500000جمع كل 
بـه نحـوي كـه حدمتوسـط اقامـت آنـان        كشور سعي درطوالني كردن مدت اقامت سياحان خارجي در -ب

  .كمترنباشدروز  8درايران از
جمله مناطق  از درمدت سفر فراهم آوردن وسايل رفاه آنان توجه مسافران داخلي و تجهيز مناطق مورد -ج

  ساحلي بحرخزر.
******  

   
  

  موافقتنامه حاكميت بر جزاير فارسي و عربي و قانون
  تحديد حدود فالت قاره بين ايران و عربستان سعودي

  19/08/1347مصوب  
  

فالت قاره بين ايران  موافقتنامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و عربي و تحديد حدود -ماده واحده  
ضميمه و يك نقشه كه در تاريخ دوم آبان ماه  و پنج ماده و دو نامه  و عربستان سعودي مشتمل بر يك مقدمه

بستان سعودي در تهران پادشاهي عر نمايندگان مختار دولت ايران و دولت بين 1968اكتبر  24برابر با  1347
  شود. امضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي به

                                                 
  براي مزيد اطالع خ.انندگان گرامي درج شده است. 1
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  مرز فالت قاره ايران و عربستان سعودي

******  

  
  

موافقتنامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و عربي و تحديد حدود فالت قاره بين 
  ايران و عربستان سعودي

  
مـدير عامـل شـركت ملـي      دولت ايران به نمايندگي جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال رئيس هيأت مديره و  

يمـاني   جناب آقاي شـيخ احمـد زكـي    پادشاهي عربستان سعودي به نمايندگي  نفت ايران از يك طرف و دولت
   وزير نفت و منابع معدني از طرف ديگر:

 ربـي دارنـد و  ع نظر به تمايلي كه به حل و فصل اختالف فيمابين درباره حق حاكميت بر جزايـر فارسـي و    
هر يـك از طـرفين    البحري مربوطه كه نظر به تمايلي كه همچنين به تعيين خط مرزي جداكننده نواحي تحت 

  يق دقيق و عادالنه دارند.به طر-باشد  داراي حقوق حاكميت مي  المللي نسبت به آن به موجب قوانين بين
  ها به شرح زير توافق نمودند: و بعد از مبادله اختيارنامه عليهذا با توجه به اصول قانوني و شرايط خاص   
سعودي را بر  طرفين متقابالً حق حاكميت ايران را بر جزيره فارسي و حق حاكميت عربستان - 1ماده   

درياي ساحلي به عرض دوازده ميل  جزاير داراي كمربندي از ازشناسند. هر يك  عربي به رسميت مي  جزيره
اي كه كمربندهاي مزبور  در ناحيه مذكور خواهد بود.  ترين خط جزر از هر يك از جزاير دريايي از حد پست

جزيره را جدا نموده و در تمام طول خود از حد  نمايند يك خط مرزي كه درياي ساحلي دو تداخل مي
  ترسيم خواهد گرديد. ،فاصله مساوي باشد به  يك از دو جزيره هر  ترين جزر پست
متعلق به عربستان  البحري البحري متعلق به ايران را از نواحي تحت خط مرزي كه نواحي تحت - 2ماده   

  مقرر گرديده است.  نمايد خطي خواهد بود كه ذيالً سعودي جدا مي



 هاي مرتبط با مناطق ساحلينامهها و تصويبنامه، آيين/ مجموعه قوانين 26

 
مربوطه خط  البحري در سمت زير كف نواحي تحت كف وطرفين متقابالً حق حاكميت يكديگر را نسبت به   
  شناسند. به رسميت مي، برداري از منابع طبيعي آن ناحيه بهره  جهت انجام عمليات اكتشافي و،مرزي
  به اين شرح خواهد بود: 2خط مرزي مذكور در ماده  - 3ماده   
مستقيم بين نقاط  سيله خطوطخط مرزي مورد بحث به و ،جز در مجاورت جزاير فارسي و عربي  -الف   

  گردد. مي تصريح شده تعيين زير كه طول و عرض جغرافيايي هر يك ذيالً
  
  
  

  طول شرقي      طول شمالي  

  ثانيه  دقيقه  درجه      ثانيه  دقيقه  درجه  نقطه
  00و  54و  50      00و  10و  27  1
  05و  45و  50      05و  18و  27  2
  00و  37و   50     05و  26و  27  3
  05و  17و   50     05و  56و  27  4
  05و  06و  50     05و  08و  28  5
  02و  56و  49      06و  17و 28  6
  09و  50و 49      00و  21و 28  7
  08و  47و 49      07و  24و 28  8
  04و  47و 49      04و  24و 28  9

  00و  42و 49      09و  27و 28  10
  07و  39و 49      08و  34و 28  11
  02و  36و 49      02و  37و 28  12
  05و  33و 49      09و  40و  28  13
  03و  34و  49      03و  41و  28  14

  
اي كه خط مذكور در بند  در نقطه در مجاورت جزاير فارسي و عربي خطي به شرح زير ترسيم خواهد شد: -ب 

خط مرزي بر روي حد كمربند مزبور در  ،نمايد را قطع مي الف) حد كمربند درياي ساحلي اطراف جزيره فارسي (
ادامه خواهد يافت تا با خط مرزي مذكور در ماده يك كه درياي ساحلي جزاير  مقابل عربستان سعودي  طرف

خواهد يافت تا حد  آن جا بر روي خط مزبور به سمت شرق ادامه نمايد تالقي كند و از عربي را جدا مي فارسي و
مقابل ايران  مزبور در طرف روي حد كمربند عربي را قطع كند و از آن پس بر كمربند درياي ساحلي اطراف جزيره

  الف) را قطع نمايد. در بند ( ادامه خواهد يافت تا مجدداً خط مرزي مشروحه
تنظيم گرديده  1966برداري رسته مهندسي ارتش آمريكا كه در تاريخ  تهيه شده توسط هيأت نقشه نقشه  

و خـط مـرزي در    قرارگرفته و خواهد گرفـت  فوق مورد استفاده  گيري مختصات مشروحه به عنوان مبناي اندازه
  باشد. نسخه ممضي از نقشه مزبور نشان داده شده وضميمه اين موافقتنامه مي
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از خط مرزي  اي به عرض پانصد متر نمايد كه در داخل منطقه هر يك از طرفين موافقت مي - 4ماده   

فاري نفتي رأساً و او عمليات ح البحري سمت مربوطه تحت و در امتداد خط مزبور در نواحي 3مشروحه در ماده 
  خواهد شد.  گيري مذكور مرزي نامبرده اندازه يا به وسيله مقامات مجاز از طرف او انجام نگيرد منطقه

دو متن متساوياً  اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و عربي تنظيم گرديده و هر - 5ماده   
اين موافقتنامه از  باشد.  و ضميمه مي ضاي طرفين رسيدهام ترجمه انگليسي اين موافقتنامه نيز به .معتبر است

   االجرا خواهد شد. خواهد گرفت الزم تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در اسرع وقت ممكنه در جده انجام
باشند  اختيار كافي مي هاي متبوع خود داراينمايندگان نامبرده در فوق كه از طرف دولت -بنا به مراتب   

   ه را امضاء نمودند.اين موافقتنام
 1968اكتبـر   24 و برابـر  1388به تاريخ دوم آبان يك هزار و سيصد و چهل و هفت مطابق با دوم شعبان   

  در تهران امضاء گرديد.
  

   از طرف دولت پادشاهي عربستان سعودي  از طرف دولت ايران 
  يماني شيخ احمد زكي  دكتر منوچهر اقبال

   وزير نفت و منابع معدني  رئيس هيأت مديره و مدير عامل  
  عربستان سعودي  شركت ملي نفت ايران

  
   1968اكتبر  24 -تهران   

  عاليجناب
طـرف دولتـين متبوعـه خـود      عطف به موافقتنامه مرزي فالت قاره كه به تاريخ امروز به وسيله ما به نمايندگي از 

شد) افتخار دارد ترتيبات فنـي زيـر را بـه منظـور تسـهيل       موافقتنامه ناميده خواهد پساز اين  امضاء گرديده است و (
  نمايد:  مرجان پيشنهاد ،نواحي دريايي فريدون هاي جغرافيايي درتعيين موقعيت

چهـار عضـو    االجرا شدن موافقتنامه مزبـور كميسـيون فنـي مشـتركي مركـب از       هرچه زودتر پس از الزم  
خواهـد گرديـد. ايـن كميسـيون      نماينـد تشـكيل   مـي   از دولتين دو نفر از آنان را تعيـين كارشناس كه هر يك 

مختلفـي    دريايي زير كه در حال حاضر عالئم بارز هايهاي مورد توافق در محل دار وظيفه تعيين موقعيت عهده
  اهد بود. عرض جغرافيايي به موجب نقشه ضميمه موافقتنامه خو بر روي آنها موجود است با ذكر طول و

  در طرف ايران: 
  فريدون. 3موقعيت چاه معروف به شماره  - 1 
  فريدون. 2موقعيت چاه معروف به شماره  - 2 
  در طرف عربستان سعودي:  
اين چاه وجود  فريدون و يا در صورتي كه عالئم بارز در موقعيت 7موقعيت چاه معروف به شماره  - 3 

هرگاه چاه جديدي در طرف  مرجان تفاهم حاصل است )1ماره(موقعيت چاه معروف به ش ،نداشته باشد
به خط مرزي   مزبور به طور مناسبي نزديك عربستان سعودي حفر و بر روي آن عالئم بارزي نصب گردد و چاه

منظور خواهد شد به طوري كه جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه  چنين چاهي نيز جزء نقاط مورد مراجعه ،باشد
  موجود باشد.

ماه پس  گردد چنانچه ظرف مدت يك موقعيت اين نقاط كه به وسيله كميسيون فني مشترك مشخص مي  
خواهد گرديـد از طـرف هـيچ     تاريخ واحدي به هر دو دولت تسليم از تقديم گزارش كميسيون فني مزبور كه در

  شد. خواهد قطعي تلقي -يك از دو دولت مورد اعتراض قرار نگيرد 
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كـه در ناحيـه    -نفتي  هاي مربوط به عمليات يه مقاصد ناشي از اين موافقتنامه موقعيتاز آن پس براي كل  

مراجعه به نقـاط مـذكور و بـر طبـق اصـول       با –دولتين اجرا شود.   فريدون به موجب اجازه هر يك از -مرجان
  برداري تعيين خواهد شد. متداول نقشه

موافقت در اين باره به  نامه و پاسخ آن جناب دائر بهاين  -چنانچه پيشنهاد فوق مورد قبول آن جناب باشد 
  االجرا خواهد بود. اعتبار موافقتنامه الزم شد و از تاريخ  هاي متبوعه تلقي خواهدمنزله توافق بين دولت

  با تجديد احترامات فائقه.  
  يماني شيخ احمد زكي                 
  وزير نفت و منابع معدني                 

  آقاي دكتر منوچهر اقبال جناب
  رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران 
  1968اكتبر  24 - تهران  
  جناب عالي 
  .شود اعالم نمايم افتخار دارم وصول نامه جنابعالي را كه عيناً در زير نقل مي 
  1968اكتبر  24 - تهران  
  جناب عالي 
اريخ امروز به وسيله ما به نمايندگي ازطـرف دولتـين متبوعـه    عطف به موافقتنامه مرزي فالت قاره كه به ت 

موافقتنامه ناميده خواهدشد) افتخار دارد ترتيبات فني زير را بـه منظـور    از اين پس خود امضاء گرديده است و (
  نمايد: مرجان پيشنهاد ،تسهيل تعيين موقعيتهاي جغرافيايي درنواحي دريايي فريدون

كميسـيون فنـي مشـتركي مركـب ازچهـار عضـو        -االجرا شدن موافقتنامه مزبور  هرچه زودتر پس از الزم  
دار  خواهد گرديد. اين كميسيون عهده نمايند تشكيل تعيين مي كارشناس كه هر يك از دولتين دو نفر از آنان را

بـر روي  مختلفـي    دريايي زير كه در حال حاضر عالئـم بـارز   هاي مورد توافق در محلهايوظيفه تعيين موقعيت
  و عرض جغرافيايي به موجب نقشه ضميمه موافقتنامه خواهد بود. آنها موجود است با ذكر طول

  در طرف ايران:  
  فريدون. 3موقعيت چاه معروف به شماره  - 1 
   فريدون. 2موقعيت چاه معروف به شماره  - 2 
   در طرف عربستان سعودي:  
اين چاه وجود  فريدون و يا در صورتي كه عالئم بارز در موقعيت 7موقعيت چاه معروف به شماره  - 3 

هرگاه چاه جديدي در طرف  ) مرجان تفاهم حاصل است1موقعيت چاه معروف به شماره( -نداشته باشد 
نزديك به خط مرزي   مزبور به طور مناسبي عربستان سعودي حفر و بر روي آن عالئم بارزي نصب گردد و چاه

منظور خواهد شد به طوري كه جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه  باشد چنين چاهي نيز جزء نقاط مورد مراجعه
   موجود باشد.

ماه پس  گردد چنانچه ظرف مدت يك كه به وسيله كميسيون فني مشترك مشخص مي موقعيت اين نقاط  
خواهد گرديـد از طـرف هـيچ     احدي به هر دو دولت تسليمتاريخ و از تقديم گزارش كميسيون فني مزبور كه در

   شد. خواهدقطعي تلقي  -يك از دو دولت مورد اعتراض قرار نگيرد 
كـه در ناحيـه    -نفتي  هاي مربوط به عمليات از آن پس براي كليه مقاصد ناشي از اين موافقتنامه موقعيت  

مراجعـه بـه نقـاط مـذكور و بـر طبـق اصـول         با –د. دولتين اجرا شو فريدون به موجب اجازه هر يك از ،مرجان
   برداري تعيين خواهد شد. متداول نقشه
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موافقت در اين باره به  اين نامه و پاسخ آن جناب دائر به -چنانچه پيشنهاد فوق مورد قبول آن جناب باشد  

  االجرا خواهد بود. ماعتبار موافقتنامه الز شد و از تاريخ  منزله توافق بين دولتهاي متبوعه تلقي خواهد
  وزير نفت و منابع معدني -يماني  با تجديد احترامات فائقه. شيخ احمد زكي  

  
  

  جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال 
  رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران 
نقـل شـده   فـوق   بسيار خوشوقتم به اطالع جناب عالي برسانم كه مفاد نامه آن جناب كه متن آن عينـاً در  

هاي متبوعه ما نزله توافق بين دولتم جناب و پاسخ حاضر به مورد موافقت دولت اين جانب قرار دارد و نامه آن
   االجرا خواهد بود. موافقتنامه الزم در اين خصوص تلقي خواهد شد و از تاريخ اعتبار

  با تجديد احترامات فائقه   
   ملي نفت ايران. ر عامل شركتدكتر منوچهر اقبال رئيس هيأت مديره و مدي -
  يماني. جناب آقاي شيخ احمد زكي  

  وزير نفت و منابع معدني عربستان سعودي. 
  1968اكتبر  24 - تهران  
  عالي جناب 

طـرف دولتـين متبوعـه     عطف به موافقتنامه مرزي فالت قاره كه به وسيله ما به تاريخ امروز به نمايندگي از 
 "موافقتنامـه  "كـه از ايـن پـس     موافقتنامه ( اجراي مؤثرتر اين خار دارم به منظورافت -خود امضاء گرديده است 

  پيشنهاد نمايم: ناميده خواهد شد) موارد تفاهم زير را
در مـاده مـذكور    موافقتنامه در ناحيه مشـروحه  4عمليات حفاري نفتي كه انجام آن به موجب ماده  -الف   

برداري مستقيم  شد) شامل عمليات بهره ناميده خواهد "ممنوعه  ناحيه "از اين پس  ممنوع اعالم گرديده است (
ممنوعـه از تأسيسـات     عمليات حفاري كه ممكن اسـت در ناحيـه   از اين ناحيه ممنوعه و همچنين شامل كليه

  خواهد بود. -انجام شود  منصوبه در خارج ناحيه ممنوعه
ناظر بر حفاري براي ، موافقتنامه به كار رفته است 4به طوري كه در ماده  "عمليات حفاري نفتي "اصطالح   

  .نفت و يا گاز خواهد بود
ناحيه ممنوعـه   هاي حفر شده در مجاورت بالفصلدولتين متبوعه ما اطمينان حاصل خواهند نمود كه چاه  
پذير  اجتناببا صرف هزينه معقولي  از انحراف چاه از لحاظ فني و  هاي عمودي باشد. معهذا هرگاه جلوگيريچاه

روش صحيح حفاري ايـن    نخواهد شد مشروط بر آنكه از لحاظ نباشد چنين انحرافي تخطي از موافقتنامه تلقي
بعـالوه طـرف مربوطـه از چنـين انحرافـي قصـد تخلـف از مقـررات منـدرج در           انحراف به ميزان حداقل بوده و

   حاضر را نداشته باشد.  نامه موافقتنامه و
از لحـاظ فنـي بـراي     بوعه ما توافق نمايند كه تزريق گاز و يا حفاري يك چاه مشاهداتيچنانچه دولتين مت 

هـا و  موقعيـت و انجـام حفـاري چـاه     دولتين متبوعه ما نسبت بـه   مرجان مفيد و مناسب است  ،مخزن فريدون
ط بـر آنكـه   مشـرو - در ايـن بنـد توافـق خواهنـد نمـود      عمليات آنها در ناحيه ممنوعه منحصراً به منظور معينه

توسط هر يك از دولتين يا عامل مجاز هر يك در طـرف مربوطـه ناحيـه     هايي كه حفر خواهد شد مستقيماً چاه
  شرايط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.  تحت ممنوعه خود و

-چاه  حفاري  دولتين متبوعه ما مستقيماً يا از طريق عاملين مجاز خود كليه اطالعاتي را كه ضمن -ب  

با يكديگر  -گردد  تحصيل مي هاگيري انحراف چاه اندازه  هاي واقعه تا فاصله دو كيلومتري خط مرزي درباره
  مبادله خواهند نمود. 
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  گرفت.  متقابل و به طور مداوم انجام خواهد مبادله اطالعات مذكور بر اساس

  - از آنان عامل مجاز از طرف هر يكهاي هر يك از دولتين اطمينان حاصل خواهند نمود كه شركت -ج  
هاي صحيح حفاظت فني طبق روش به علت مغايرت با اصول  به انجام عملياتي مبادرت نخواهند نمود كه احياناً

  گردد. مرجان زيان بخش تلقي  ،فريدون متداول در صنعت نفت براي مخازن نفت و گاز در ناحيه
خواهد شد و از  هاي متبوعه ما تلقيمنزله توافقي بين دولتاين نامه و پاسخ آن جناب در اين باره به   

  االجراء خواهد بود. تاريخ اعتبار موافقتنامه الزم
  وزير نفت و منابع معدني -يماني شيخ احمد زكي با تجديد احترامات فائقه  
  جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال 
  شركت ملي نفت ايران رئيس هيأت مديره و مدير عامل 
  1968اكتبر  24 -  تهران 
  عالي جناب 
  .شود اعالم نمايم افتخار دارم وصول نامه جناب عالي را كه عيناً در زير نقل مي 

   1968اكتبر  24 - تهران 
  عالي جناب 

  
طـرف دولتـين متبوعـه     عطف به موافقتنامه مرزي فالت قاره كه به وسيله ما به تاريخ امروز به نمايندگي از 

 "موافقتنامـه  "كـه از ايـن پـس     موافقتنامـه (  اجراي مؤثرتر اين  افتخار دارم به منظور .خود امضاء گرديده است
  پيشنهاد نمايم: ناميده خواهد شد) موارد تفاهم زير را

در ماده مذكور  موافقتنامه در ناحيه مشروحه 4عمليات حفاري نفتي كه انجام آن به موجب ماده  -الف  
برداري مستقيم  شد) شامل عمليات بهره ناميده خواهد "ممنوعه ناحيه "پس  از اين ممنوع اعالم گرديده است (

ممنوعه از تأسيسات   عمليات حفاري كه ممكن است در ناحيه از اين ناحيه ممنوعه و همچنين شامل كليه
ده به طوري كه در ما "عمليات حفاري نفتي "اصطالح   خواهد بود. -انجام شود  منصوبه در خارج ناحيه ممنوعه

  ناظر بر حفاري براي نفت و يا گاز خواهد بود: - موافقتنامه به كار رفته است 4
ناحيه ممنوعـه   هاي حفر شده در مجاورت بالفصلدولتين متبوعه ما اطمينان حاصل خواهند نمود كه چاه 
پذير  اجتناب با صرف هزينه معقولي از انحراف چاه از لحاظ فني و  هاي عمودي باشد. معهذا هرگاه جلوگيريچاه

روش صحيح حفاري ايـن    نخواهد شد مشروط بر آنكه از لحاظ نباشد چنين انحرافي تخطي از موافقتنامه تلقي
بعـالوه طـرف مربوطـه از چنـين انحرافـي قصـد تخلـف از مقـررات منـدرج در           انحراف به ميزان حداقل بوده و

  حاضر را نداشته باشد.  نامه موافقتنامه و
از لحاظ فنـي بـراي    تبوعه ما توافق نمايند كه تزريق گاز و يا حفاري يك چاه مشاهداتيچنانچه دولتين م  

هـا و  موقعيـت و انجـام حفـاري چـاه     دولتين متبوعه ما نسبت بـه  مرجان مفيد و مناسب است، مخزن فريدون
بـر آنكـه    مشـروط   در ايـن بنـد توافـق خواهنـد نمـود      عمليات آنها در ناحيه ممنوعه منحصراً به منظور معينه

توسط هر يك از دولتين يا عامل مجاز هر يك در طـرف مربوطـه ناحيـه     هايي كه حفر خواهد شد مستقيماً چاه
   شرايط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.  تحت ممنوعه خود و

- چاه  حفاري  دولتين متبوعه ما مستقيماً يا از طريق عاملين مجاز خود كليه اطالعاتي را كه ضمن - ب 

با يكديگر  -گردد  تحصيل مي هاگيري انحراف چاه اندازه  هاي واقعه تا فاصله دو كيلومتري خط مرزي درباره
  مبادله خواهند نمود.

  مبادله اطالعات مذكور بر اساس متقابل و به طور مداوم انجام خواهد گرفت.  
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از آنان به  ل مجاز از طرف هر يكهاي عامهر يك از دولتين اطمينان حاصل خواهند نمود كه شركت -ج  

هاي صحيح حفاظت فني طبق روش به علت مغايرت با اصول  انجام عملياتي مبادرت نخواهند نمود كه احياناً
  تلقي گردد.  مرجان زيان بخش  ،فريدون براي مخازن نفت و گاز در ناحيه -نفت  متداول در صنعت

خواهد شد و از  هاي متبوعه ما تلقيزله توافقي بين دولتاين نامه و پاسخ آن جناب در اين باره به من  
  االجراء خواهد بود. تاريخ اعتبار موافقتنامه الزم

  يماني وزير نفت و منابع معدني با تجديد احترامات فائقه شيخ احمد زكي  
  
  دكتر منوچهر اقبال جناب آقاي 
   و مدير عامل شركت ملي نفت ايران.  رئيس هيأت مديره 
فوق نقل شده مورد  بسيار خوشوقتم به اطالع جنابعالي برسانم كه مفاد نامه آن جناب كه متن آن عيناً در  

هاي متبوعه ما در منزله توافق بين دولت جناب و پاسخ حاضر به موافقت دولت اين جانب قرار دارد و نامه آن
  جراء خواهد بود.اال موافقتنامه الزم اين خصوص تلقي خواهد شد و از تاريخ اعتبار

  با تجديد احترامات فائقه   
  دكتر منوچهر اقبال  يماني  شيخ احمد زكي

  رئيس هيأت مديره و مدير عامل    وزير نفت و منابع معدني  
  شركت ملي نفت ايران  عربستان سعودي 

قانون موافقتنامه به  موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و دو نامه متبادله و يك نقشه منضم  
  ايران و عربستان سعودي است. حدود فالت قاره بين  حاكميت بر جزاير فارسي و عربي و تحديد

******  
  
  

  1ازآيين نامه سازمان بنادروكشتيراني 
  )13/11/1348( مصوب 

  
شخصـيت  داراي  شودسازمان ناميده مي اين آيين نامه اختصاراً كشتيراني كه در و سازمان بنادر -ماده اول
  شود.طبق مقررات اين آيين نامه اداره مي بر حقوقي است و
تصـويب   بـا  توانـد سازمان مـي  تهران است و آن در مركز سازمان وابسته به وزارت دارايي بوده و-ماده دوم

شـعبه   داراي اداره يـا  آمد خواهد به وجود بنادري كه بعداً يا و فعلي كشور بنادر يك از هر در شوراي عالي خود
  .باشد

  اختيارات: وظايف و – فصل دوم
  است: وظايف به شرح زير -ماده سوم

  دريايي بازرگاني كشور. امور اداره اموربندري و -1
 وسـايل و  دريايي بازرگـاني و  هاي بندري وتعميرگاه تاسيسات و و هاتوسعه ساختمان تكميل و و ايجاد -2

  آنها. برداري ازبهره تجهيزات مربوط و

                                                 
) 24/4/1353قانون تغيير نام وزارت راه به  وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيالت و تعيين وظايف آن ( مصوب  2ماده بموجب  - 1 1

  اين سازمان به وزارت راه و ترابري ملحق گرديد .ضمن آنكه با تشكيل وزرات راه و شهرسازي وابسته به وزارت مذكور است.
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  .كشتيراني بازرگاني طبق قوانين مربوط دريايي و اجراي مقررات بندري و تنظيم و تهيه و -3
 و مرور و تامين ايمني عبور و توسعه آنها مجاهدت در بازرگاني و كشتيراني ساحلي و امور نظارت كامل در - 7

  ساحلي الزم باشد. هاي بازرگاني وتوسعه فعاليت كشتيراني پيشرفت و انجام اقدامي كه در
 و قـانون راجـع بـه اجـازه تاسـيس سـازمان بنـادر        در انجام وظايف مقرر اجراي قانون دريايي ايران و -12

  مقررات مربوط. قوانين و يراس كشتيراني و
  كشتيراني بازرگاني. دريايي و بندري و امور مطالعه در تحقيق و -14
دريـانوردي   كشـتيراني و  و بنـادر  امـور المللي مربوط بـه  قراردادهاي بين و هانامهبررسي طرح موافقت -16

  بازرگاني جهت تقديم به مراجع مربوط.
 موافقـت شـوراي عـالي سـازمان و     كشـتيراني بـا   و المللي مربوط به بنـادر هاي بينعضويت درسازمان -17

  تصويب مجلسين.
  كشتيراني  و المللي مربوط به بنادرمجامع بين و هاكنفرانس شركت در -18
داشـتن حـق    تجهيزات ضمن تصويب طرح مربوطـه بـا   تاسيسات و ساير تاسيس اسكله و اجازه صدور -22

  1برداري .بهره و اجرا نظارت در
تاسيسات الزم به درخواست متقاضيان  ساير و انبار اجازه تاسيس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و صدور -23

 طريق اجـاره واگـذار   از زمين براي تاسيسات مزبور بنادر در باتوجه به امكانات خود تواندسازمان مي صالحيتدار
  نمايد.

******  
  نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فالت قاره بين ايران و قطر موافقت قانون 

  )21/12/1348مصوب ( 
  

مشـتمل بـر يـك     نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فالت قاره بـين ايـران و قطـر    موافقت -ماده واحده  
بـين   1969برابر با بيسـتم سـپتامبر   1348و نهم شهريور ماه  تاريخ بيست ك نقشه كه درو يمقدمه و پنج ماده 

   شود. آن داده مي  است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب نمايندگان ايران و قطر در دوحه به امضاء رسيده
******  

  نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فالت قاره بين ايران و قطر موافقت
  

فالت قاره را كه طبق حقـوق   ايران و حكومت قطر با تمايل به اين كه خط مرزي بين نواحي مربوطهدولت  
به شرح   صحيح و عادالنه و دقيق تعيين نمايند. باشند به طرزي حاكميت مي  الملل نسبت به آن داراي حق بين

  زير موافقت نمودند:
طرف ديگر را از  ان از يك طرف و سرزمين قطر ازخط مرزي كه فالت قاره واقع بين سرزمين اير - 1ماده   

شود  نقاطي را به ترتيبي كه ذكر مي ) است كهGeodesiqueژئودزيك (  سازد عبارت از خط مرزي هم جدا مي
   پيوندد: به هم مي

متعلـق بـه قطـر     ترين قسمت خط مرز شمالي فالت قاره ترين نقطه در غربي ) عبارت است از غربي1نقطه ( 
ثانيـه در   27دقيقـه و   14درجـه و   278) داراي سمت Geodesiqueوسيله يك خط مرزي ژئودزيك(كه به 

  گردد: مذكور در زير مشخص مي 2مغرب نقطه 

                                                 
 اي اضافه شده است كه در همين مجموعه چاپ شده است.تبصره  25/10/1387به اين بند در تاريخ  1
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  طول شرقي  عرض شمالي 
  دقيقه صفر ثانيه 23درجه  51  ثانيه 35درجه صفر دقيقه  27) 2نقطه ( 
  ثانيه 05دقيقه  44درجه  51  ثانيه 20دقيقه  56درجه  26) 3نقطه ( 
  ثانيه 10دقيقه  12درجه  52  ثانيه 25دقيقه  33درجه  26) 4نقطه ( 
  ثانيه 30دقيقه  42درجه  52  ثانيه 20دقيقه  06درجه  26) 5نقطه ( 
  ثانيه 05دقيقه  02درجه  53  ثانيه 50دقيقه  31درجه  25) 6نقطه ( 

شناسي واحد  زمين ميدان نفتي واحد يا هر ساختمانشناسي نفتي واحد يا  گاه ساختمان زمينهر - 2ماده  
نامه امتداد يابد و  ) اين موافقت1ماده ( طرف خط مرزي مشخص در  يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر به آن

وان كالً يا جزئاً به وسـيله  تيك طرف خط مرزي واقع شده باشد ب آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان را كه در
  برداري قرارداد در اين صورت: ديگر خط مرزي مورد بهره انحرافي از طرفحفاري 

كمتـر از   ده آن ) هيچ چاهي كه بخـش بهـره  1در هيچ يك از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده ( -الف  
طـرفين نسـبت بـه آن توافـق      حفر نخواهد شـد مگـر آن كـه     متر از خط مرزي مزبور فاصله داشته باشد 125

   بنمايند.
دو طـرف   طرفين كوشش خواهند كرد كه نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات و يا وحدت آن در -ب 

  خط مرزي توافق حاصل نمايند.
داري بريتانيـا كـه    دريا 28370نامه روي نقشه شماره  ) اين موافقت1خط مرزي مذكور در ماده ( - 3ماده  

  است. باشد مشخص شده ضميمه اين موافقت مي
از طـرفين يـك    يـك ر دو نسخه تهيه شده و به امضاي نمايندگان دو طرف رسيده است و هرنقشه مزبور د 

    نسخه آن را در اختيار دارد.
هـيچ قسـمت از    هاي فوقاني يا فضـاي هـوايي  نامه در وضع آب هيچ يك از مندرجات اين موافقت - 4ماده  

  فالت قاره مؤثر نخواهد بود.
وقت در دوحـه قطـر    به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن در اسرعنامه  اين موافقت -الف  - 5ماده   

  مبادله خواهد شد.
  االجراء خواهد بود. نامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب الزم اين موافقت -ب  
ايـران و حكومـت    به منظور گواهي مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه داراي اختيارات الزمه از طرف دولت  

  امضاء نمودند.  اين موافقتنامه را باشند قطر مي
و برابر با  1389رجب  مطابق با نهم 1348نامه در دو نسخه در تاريخ بيست و نهم شهريور ماه  اين موافقت  

انگليسـي تنظـيم گرديـد و كليـه نسـخ       هاي فارسـي و عربـي و  زبان  قطر به -دو دوحه  1969بيست سپتامبر 
   متساوياً معتبر خواهند بود.

نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشـه   موافقت  از طرف دولت ايران از طرف حكومت قطر  
  باشد. مي نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فالت قاره بين ايران و قطر موافقت منضم به قانون
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******  

  ازقانون تاسيس شركت سهامي شيالت جنوب ايران
  1)21/1/1350( مصوب  

  
هـاي سـاحلي   رودخانـه  دريـاي عمـان و   محصوالت دريايي خليج فارس و برداري ازبهره به منظور -1ماده 
همچنين كمك بـه صـيادان محلـي شـركت سـهامي شـيالت        هاي تعاوني صيدتقويت شركت ايجاد و جنوب و

  شود.جنوب ايران تاسيس مي
طبق مقررات  آن منحصراً امور شركت سهامي شيالت جنوب ايران داراي شخصيت حقوقي است و -2ماده 

تصـويب هيـات    مجمع عمـومي صـاحبان سـهام و    اساسنامه مربوط كه به پيشنهاد قانون تجارت و اين قانون و
اسـتخدام   قـوانين محاسـبات عمـومي و    ،تـابع مقـررات   و شـود اصول بازرگاني اداره مي با رسيد وزيران خواهد

  بود. كشوري نخواهد
  اساسنامه به طريق فوق به عمل خواهدآمد. در تغيير گونه اصالح يا هر-تبصره
-رودخانـه  درياي عمـان و  آبزيان خليج فارس و برداري ازبهره گونه عمليات صيادي و اقدام به هر -8ماده 

حقوقي موكول به اجازه شركت سهامي شـيالت جنـوب    وسيله اشخاص حقيقي يابه هاي ساحلي جنوب ايران 
  كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام برسد. ودب طبق ضوابطي خواهد ايران و

                                                 
  اكنون شركت سهامي شيالت ايران به سازمان تبديل شده است. 1
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-مـي     هاي ساحلي جنوب ايـران  رودخانه درياي عمان و سواحل خليج فارس و و ساكنان جزاير -تبصره

سـهامي شـيالت جنـوب    طرف شـركت   به ميزان متعارف بارعايت ضوابطي كه از براي مصارف شخصي و توانند
  بنمايند. مبادرت به صيد شودايران تعيين مي

******  
  حدود فالت قاره بين ايران و بحرين قانون موافقتنامه تحديد  

  )3/12/1350بمصو( 
  

مقدمه و پنج ماده و  موافقتنامه تحديد حدود فالت قاره بين ايران و بحرين مشتمل بر يك -ماده واحده  
دگان ايران و بحرين در منامه بين نماين 1971ژوئن  17برابر با  1350خرداد ماه  27كه در تاريخ  يك نقشه

  شود. مبادله اسناد تصويب آن داده مي بحرين) به امضاء رسيده است تصويب و اجازه (
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  حدود فالت قاره بين ايران و بحرين موافقتنامه تحديد
  

  دولت ايران و دولت بحرين 
نسبت به آن داراي  المللي حقوق بينبا تمايل به اينكه خط مرزي بين نواحي مربوطه فالت قاره را كه طبق  

  به شرح زير موافقت نمودند: عادالنه و دقيق تعيين نمايند  باشند به طرزي صحيح و حق حاكميت مي
ديگر را از  خط مرزي كه فالت قاره بين سرزمين ايران از يك طرف و سرزمين بحرين از طرف - 1ماده  

شود به هم  ترتيبي كه ذكر مي قاط مشروحه زير را بهكه ن سازد عبارت از خط ژئودزيك است هم جدا مي
  پيوندد. مي

متعلـق بـه    ترين قسمت خط مـرز شـمالي فـالت قـاره     ترين نقطه در شرقي ) عبارت است از شرقي1نقطه ( 
ثانيـه   35درجه و صفر دقيقـه و   27اي با عرض جغرافيايي  نقطه  بحرين. اين نقطه در ملتقاي خطي است كه از

سـمت ژئودزيـك     ثانيه شـرقي شـروع گرديـده و داراي    دقيقه و صفر 23درجه و  51جغرافيايي شمالي و طول 
باشد با خط مرزي كه فالت قـاره متعلـق بـه بحـرين و قطـر را تقسـيم        مي ثانيه 27دقيقه و  14درجه و  278
  كند. سپس: مي

  طول جغرافيايي شرقي  عرض جغرافيايي شمالي 
  ثانيه 54دقيقه  5درجه  51  ثانيه 6دقيقه  2درجه  27  )2نقطه ( 
  دقيقه و صفر ثانيه 57درجه   50  ثانيه 30دقيقه  6درجه  27  )3نقطه ( 
  دقيقه صفر ثانيه 54درجه  50  دقيقه صفر ثانيه 10درجه  27  )4نقطه ( 

شناسي  زمينساختمان  شناسي نفتي واحد يا يك ميدان نفتي واحد يا هر هرگاه ساختمان زمين - 2ماده  
) به طرف ديگر آن 1مشخص در ماده ( يك طرف خط مرزي  واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر از

باشد به توان كالً يا   را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده امتداد يابد و آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان
در هيچ  - الف   برداري قرار داد در اين صورت: بهرهانحرافي از طرف ديگر خط مرزي مورد  جزئاً به وسيله حفاري

از خط مرزي مذكور كمتر از  ) هيچ چاهي كه بخش بهره ده آن1يك از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده (
  بين ايران و دولت بحرين. حفر نخواهد شد مگر با توافق متر فاصله داشته باشد 125

خود را به كار  هر دو طرف اين موافقتنامه حداكثر كوششدر صورت بروز پيشامد منظور در اين ماده  -ب 
آن در طرفين خط مرزي توافق  ساختن عمليات و يا يك كاسه كردن  خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ

  حاصل نمايند.
بريتانيا كه  درياداري 2847) اين موافقتنامه روي نقشه شماره 1خط مرزي مذكور در ماده ( - 3ماده  

  ن موافقتنامه است با عالمت قرمز مشخص شده است.ضميمه اي
هيچ قسمت از  هاي فوقاني يا فضاي هواييهيچ يك از مندرجات اين موافقتنامه در وضع آب - 4ماده  

  فالت قاره مؤثر نخواهد بود.
  مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن در تهران - الف  -  5ماده  

بنا به مراتب   اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. -ب 
باشند موافقتنامه حاضر را امضاء  مي كنندگان ذيل كه داراي اختيارات الزمه از طرف دولت متبوعه خود امضاء

  نمودند.
ژوئن  17برابر با  1391 الثاني ربيع 22بق با مطا 1350خرداد ماه  27اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ  

   باشند تنظيم گرديد. متساوياً معتبر مي انگليسي كه هاي فارسي و عربي و در بحرين به زبان 1971
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تحديـد حـدود    موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشه منضم بـه قـانون موافقتنامـه    

  اشد.ب فالت قاره بين ايران و بحرين مي
******  

منابع طبيعي  هاي وزارت كشاورزي وقانون تجديد تشكيالت وتعيين وظايف سازمان از
  )12/11/1350(مصوب  وزارت منابع طبيعي انحالل و

 وظـايف و  تشـكيالت و  كليـه كاركنـان و   تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعي منحل و از -1ماده 
صـندوق عمـران    واحـدهاي وابسـته بـه آن و    موسسات و و هاشركت وزارت ودارايي آن  اعتبارات و اختيارات و

وابسـته   يـا  منتقل و شودمنابع طبيعي ناميده مي وزارت كشاورزي و بعده اين ب مراتع به وزارت كشاورزي كه از
طبيعي  مقررات مربوط به منابع قوانين و وزارت منابع طبيعي ناشي از و كليه وظايف واختيارات وزير و گرددمي
  شود.مي     منابع طبيعي واگذار وزارت كشاورزي و و قوانين به وزير ساير يا

 بـرداري از بهـره  توسـعه و  و احيـا  حمايـت و  مقررات مربوط به حفـظ و  انجام وظايف و به منظور -2ماده 
سـازماني  ، حفاظت آبخيزهـا  اراضي مستحدثه ساحلي و هاي طبيعي وبيشه اراضي جنگلي و مراتع و و هاجنگل

  شود.تشكيل مي1مراتع كشور و هابه نام سازمان جنگل
انهـدام   جلـوگيري از  زمينه حفظ منابع طبيعي و منابع طبيعي مكلف است در وزارت كشاورزي و -3ماده 

اقدامي كه زيان بخش وموجب بـرهم   هر ممانعت از جانداران وپيشگيري و محيط زيست گياهان و بهبود و آنها
حسـن اجـراي مقـررات مربـوط      بر هاي الزم اقدام وطبق آيين نامه وتعادل محيط زيست بشودخوردن تناسب 

  نظارت نمايد.
به سازمان حفاظت محيط زيست  نظارت برصيد تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و از -4ماده 

 كليه امور شودمي       لي عالي حفاظت محيط زيست تبديبه شورا همچنين نام شوراي عالي سازمان مزبور و
حفـظ محـيط زيسـت بـه سـازمان حفاظـت        هاي داخلي وآب و هاآبزيان رودخانه مربوط به حيوانات وحشي و

  شود.محول ميمحيط زيست 
  داشت. خواهد منابع طبيعي را رييس اين سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و

مقررات مربوط به حفاظت محيط  رعايت قوانين و با و اساس مقررات خود شيالت كماكان بر امور– تبصره 
  شد زيست اداره خواهد

******  
  

  )10/12/1351قانون گذرنامه (مصوب از 
  

 صـادر  تصويب هيات وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر و وزارت كشور به پيشنهاد زير موارد در -29ماده 
  شود:مي

...  
 خلـيج فـارس و   جزايـر  سـواحل و  نقاط واقع در و مرزي كشورنقاط  كه در اتباع دولت آمد براي رفت و -3

  نواحي جنوبي خليج فارس. و به مناطق مرزي مجاور درياي عمان( درياي مكران) سكونت دارند

                                                 
وزارت جهاد منتزع و  نام اين  شوراي عالي اداري، وظائف آبخيزداري از حوزه  ستادي 02/04/1381به موجب مصوبه مورخ  1

 كشور تغيير يافته است. سازمان به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
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 ايـن مـاده و   در مـذكور  هاي گـذر پروانه مرجع صدور و مدت اعتبار و ترتيب صدور مشخصات و -1تبصره 
  شد. اجرايي اين قانون تعيين خواهدبه موجب آيين نامه  آنها هزينه صدور
 نـواحي جنـوبي خلـيج فـارس بـه پيشـنهاد       و سواحل نقاط مرزي مجاور مناطق مرزي و حدود -2تبصره 
  شد. تصويب هيات وزيران تعيين خواهد و وزارت كشور

******  
  

   1 )23/3/1352كشور(مصوب  يبرنامه پنجم عمران قانوناز
...  

  فصل پنجم
  برنامه هاي مشخص -3

  باشد:مي زير هاي مشخص حفاظت محيط زيست به قراربرنامه
حفاظت آبزيان، حفاظت حيات وحش،  ها، حفاظت زيبايي محيط،برنامه حفاظت: حفاظت اكوسيستم -1-3

 و فضـوالت، آلـودگي درياهـا    سموم دفع آفـات، آشـغال و   هاي ناشي ازآلودگي صدا، و عوارض ناشي از مبارزه با
وظيفه مشخص بـه   برنامه مستلزم انجام چهار اجراي هر2باالخره آلودگي هوا هاي داخلي، وسواحل، آلودگي آب

  بود: خواهد شرح زير
  كلي تعيين وضع موجود. به طور له وسئشناخت م -
  هاي كنترل.حلراه ارايه ضوابط و -
  كنترل منابع آلودگي. اجراي عمليات، انجام بازرسي و -
  برنامه. در رتجديدنظ باالخره ارزشيابي و -
  

  فصل نهم 
  صنايع

اي متوسـط سـاالنه   رشـد  برنامه پنجم ارزش افزوده صنايع وسايط نقليه بـا  در-صنايع وسايط نقليه -10-3
  كرد. خواهد افزايش پيدا درصد 19/ 2برابر

برنامـه ششـم سـعي     در سواحل جنـوب فـراهم و   هاي كشتي دربرنامه پنجم مقدمات تاسيس تعميرگاه در
 در كننـد مـي    آمـد  عمان رفـت و  بحر خليج فارس و هايي كه درنفت كش هاي تجاري وكشتي شدكه خواهد

مـدت   هـاي دراز هاي كوچـك برنامـه  مقدمات ساخت كشتي ايجاد با و شوند هاي سواحل ايران تعميرتعميرگاه
  سازي درآينده عملي گردد.كشتي

******  
  
  
  

                                                 
  درج شده است. همين مجموعهگرفته كه دررموردتجديد نظرقرا 27/2/1354برنامه پنجم عمران كشوردرتاريخ  - 1
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راجع به اعالميه ضميمه درباره حد خارجي منطقه انحصاري ماهيگيري ايران تصويبنامه 

  درخليج فارس ودرياي عمان
  )09/4/1352( مصوب 

  
 خارجـه  وزارت امـور  6/4/1352مورخ  9652شماره  بنابه پيشنهاد 9/4/1352هيات وزيران درجلسه مورخ 

اعالميه ضميمه درباره حد خارجي منطقه انحصاري ماهيگيري ايران در خليج فارس و درياي عمان را تصـويب  
  نمود:

  اعالميه
از آنجا كه اهالي ساحلي ايران در طول تاريخ ماهيگيري در درياي متصل به سواحل ايران اشتغال داشـته و  

 Territorial)راجـع بـه دريـاي سـرزميني      1338فروردين  22قانون مصوب  7نظر به اينكه به موجب ماده 

Sea) د تاييد گرديده است.حق صيد و ساير حقوقي كه ايران در ماورا درياي سرزميني خود دار -ايران  
نظر به اينكه منابع طبيعي درياي متصل به سواحل ايران در پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشـور  

به منظور حفظ حق صيد و منافع ايران در درياي متصل بـه سـواحل و    -بنابراين -باشدداراي اهميت خاص مي
  گردد:بدين وسيله اعالم مي –جزاير ايران 

هاي روي فالت قاره ايران منطقه انحصاري ماهيگيري ايران در خليج فارس حد خارجي آبحد خارجي  -1
 باشد.مي

هـايي بـا دول ديگـر تعيـين و     در مناطقي كه فالت قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقت نامه –الف 
فقت نامه تعيين هاي روي فالت قاره ايران طبق حدودي است كه در مواتحديد گرديده است حد خارجي آب

  شده است.
مادام كه بـه   –هايي كه حدود خارجي فالت قاره هنوز با دول ديگر تحديد و تعيين نگرديده در قسمت -ب

هـاي روي فـالت بـه منظـور تعيـين منطقـه       حـد خـارجي آب   -ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد
تـرين نقـاط خطـوط مبـداء دريـاي      نزديك انحصاري ماهيگيري ايران خط منصفي است كه كليه نقاط آن از

  سرزميني طرفين به يك فاصله باشد.
حد خارجي منطقه انحصاري ماهيگيري ايران در درياي عمان پنجاه ميل دريايي از خط مبداء درياي  -2

 باشد.سرزميني مي

رياي در نقاطي كه منطقه انحصاري ماهيگيري ايران با منطقه انحصاري ماهيگيري دول ساحلي ديگر در د
حد فاصل بين مناطق انحصاري  -اگر به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد -عمان تداخل كند

ترين نقاط خطوط مبداء طرفين به ماهيگيري ايران و آن دول خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديك
  يك فاصله باشد.

يري ايران توسط خارجيان ممنوع هاي مربوطه در منطقه انحصاري ماهيگماهيگيري و كليه فعاليت -3
 است مگر اين كه قبالً از دولت ايران اجازه تحصيل شده باشد.

هاي دريايي نقشه ياي عمان رويحدود خارجي مناطق انحصاري ماهيگيري ايران در خليج فارس و در -4
 ترسيم خواهد گرديد.

الملل اعمال رات حقوق بينالمللي كه طبق موازين و مقراين اعالميه به حق كشتيراني بين مقررات -5
 اي وارد نخواهد ساخت.گردد لطمه

  1973اكتبر  30برابر  1352آبان  8تهران 
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******  

هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران راجع به اصالح قانون تعيين حدود آبنامه  ويبتص
  30/04/1352مصوب 

  
خارجـه   وزارت امور 6/4/1352مورخ  9652شماره  بنابه پيشنهاد 30/4/1352ت وزيران درجلسه مورخ أهي

  تصويب نمودند:
هاي سـاحلي  آب راجع به اصالح قانون تعيين حدود 1338فروردين 22قانون مصوب  در مقررأ خط مبد -1

  گردد:تعيين مي به شرح زير 1313تيرماه 24منطقه نظارت ايران مصوب  و
  كند:ميوصل  به ترتيب به يكديگر را خطوط مستقيمي كه نقاط زير -الف

طرف دهانه شـط را در   محل تالقي خط القعر(تالوگ) شط العرب باخط مستقيمي كه دو ) در1نقطه( - 1
 .كندمتصل مي تربن جزر به يكديگرحد پست

ثانيه شـرقي و بـه عـرض     55دقيقه و  33درجه و  49) در دهانه بهرگان به طول جغرافيايي 2نقطه ( - 2
 .ثانيه 50دقيقه و  59درجه و  29جغرافيايي 

ثانيه شـرقي و بـه    40دقيقه و  18درجه و  50) در جنوب جزيره خارك به طول جغرافيايي 3نقطه ( - 3
 ثانيه. 29دقيقه و  12درجه و  29عرض جغرافيايي 

ثانيـه شـرقي و بـه     15دقيقه و  27درجه و  51) در جنوب جزيره نخيلو به طول جغرافيايي 4نقطه ( - 4
 ثانيه. 40دقيقه و  50درجه و  27عرض جغرافيايي 

دقيقـه و صـفر ثانيـه شـرقي و عـرض       13درجه و  53) در جزيره الوان به طول جغرافيايي 5نقطه (  - 5
 ثانيه.25دقيقه و  47درجه و  26جغرافيايي 

ثانيـه   10دقيقـه و   55درجـه و   53) در جنوب غربي در جزيره كيش به طـول جغرافيـايي   6نقطه ( - 6
 ثانيه.55دقيقه و  30درجه و  26شرقي و عرض جغرافيايي 

ثانيه شـرقي   20دقيقه و  59درجه و  53) در جنوب شرقي جزيره كيش به طول جغرافيايي 7نقطه ( - 7
 ثانيه. 10دقيقه و  30درجه و  26و به عرض جغرافيايي 

ثانيه شرقي و بـه عـرض    20دقيقه و  47درجه و  54) در رأس الشناس به طول جغرافيايي 8نقطه (  - 8
 ثانيه. 35و دقيقه  29درجه و  26جغرافيايي 

دقيقه و صفر ثانيه شرقي و عـرض جغرافيـايي    13درجه و  53) در جنوب غربي جزيره قشم 9نقطه ( - 9
 ثانيه.25دقيقه و  47درجه و  26

ثانيه شرقي و به  50دقيقه و  51درجه و  55) در جنوب جزيره هنگام به طول جغرافيايي 10نقطه (  -10
 ه.ثاني 40دقيقه و  36درجه و  26عرض جغرافيايي 

ثانيـه شـرقي و    50دقيقـه و   21درجـه و   56) در جنوب جزيره الرك به طول جغرافيـايي 11نقطه ( -11
 ثانيه.30دقيقه و  49درجه و  26عرض جغرافيايي 

ثانيه شـرقي و عـرض    5دقيقه و  24درجه و  56) در شرق جزيره الرك به طول جغرافيايي12نقطه ( -12
 ثانيه.15دقيقه و  51درجه و  26جغرافيايي 

ثانيه شـرقي و عـرض   40دقيقه و  29درجه و  56) در شرق جزيره هرمز به طول جغرافيايي13ه (نقط -13
 ثانيه. 30دقيقه و  2درجه و  27جغرافيايي 

درجـه   27ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  40دقيقه و  35درجه و  56) به طول جغرافيايي14نقطه ( -14
 ثانيه. 30دقيقه و  8و 
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درجـه   25ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  55دقيقه و  19درجه و  57) به طول جغرافيايي15نقطه ( -15

 ثانيه. 10دقيقه و  47و 

درجـه   25ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  30دقيقه و  45درجه و  57) به طول جغرافيايي16نقطه ( -16
 ثانيه. 10دقيقه و  38و 

درجـه و   25رافيايي ثانيه شرقي و عرض جغ 20دقيقه و  5درجه و  58) به طول جغرافيايي17نقطه ( -17
 ثانيه. 20دقيقه و  33

درجـه و   25ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  40دقيقه و  5درجه و  59) به طول جغرافيايي18نقطه ( -18
 ثانيه. 5دقيقه و  24

درجه  25دقيقه و صفر ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  35درجه و  59) به طول جغرافيايي19نقطه ( -19
 ثانيه. 45دقيقه و  23و 

 25ثانيه شـرقي و بـه عـرض جغرافيـايي      10دقيقه و  12درجه و  60) به طول جغرافيايي 20نقطه ( - 20
  ثانيه. 20دقيقه و  19درجه و 
 25ثانيه شـرقي و بـه عـرض جغرافيـايي      50دقيقه و  24درجه و  60) به طول جغرافيايي 21نقطه ( - 21

  ثانيه. 25دقيقه و  17درجه و 
 25ثانيه شـرقي و بـه عـرض جغرافيـايي      30دقيقه و  27درجه و  60جغرافيايي ) به طول 22نقطه ( - 22

  ثانيه. 36دقيقه و  16درجه و 
 25ثانيه شـرقي و بـه عـرض جغرافيـايي      40دقيقه و  26درجه و  60) به طول جغرافيايي 23نقطه ( - 23

  ثانيه. 20دقيقه و  16درجه و 
 25دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عـرض جغرافيـايي    25درجه و  61) به طول جغرافيايي 24نقطه ( - 24

  ثانيه. 30دقيقه و  3درجه و 
ثانيه طول شرقي با خط مستقيمي كـه   3دقيقه و  37درجه و  61النهار  ) محل تالقي نصف25نقطه ( - 25

  سازد. به يكديگر متصل مي ترين جزر دو طرف خليج گواتر را در حد پست
در تنگـه هرمـز خـط مبـداءخط      15و14در جزبره الرك و12و11ش ودر جزبره كي 7 و6ببن نقاط  -ب

  پست تربن جزر در امتداد ساحل خواهد بود.
گيري عـرض دريـاي سـرزمبني ايـران روي نقشـه دريـائي خلـبج فـارس بـه مقيـاس           خط مبداء اندازه -2

  بنامه است. ضميمه اين تصوي )ترسيم گردبده و1349چاب يكم سازمان جغرافيائي كشور (شهريور 1:1500000
******  

  هاي زيستگاهتاالب المللي وهاي بينقانون كنوانسيون مربوط به تاالب
  )28/12/1352پرندگان آبزي ( مصوب 

  1ماده 
مصـنوعي   هاي طبيعي يـا آب يا لجنزارها و هاباتالق و هاشامل مرداب هاتاالب ازلحاظ كنواسيون حاضر -1
آن  از -جاري يافـت شـود   يا آن به صورت راكد در شور تلخ يا–هاي شيرين موقت است كه آب دايمي يا اعم از

  ننمايد. تجاوز شش متر از ترين نقطه جزرپايين در كه عمق آنها هاي درياجمله است آب
  .پيوستگي دارند هاتاالب اكولوژي با نظر پرندگان آبزي پرندگاني هستندكه از لحاظ كنواسيون حاضر از -2

  2ماده 
فهرسـت   در كـه بايـد   را اهميت سرزمين خـود  زئهاي حامكلف است تاالب هاي متعاهدطرف يك از هر -1
دفتـري   در ليسـت مزبـور  . تعيين نمايد ،درج شود شود)فهرست ناميده مي المللي ( كه ذيالًهاي مهم بينتاالب

دقيق مشـخص   به طور بايد هاتاالب هريك از حدود شد. نگهداري خواهد شودسيس ميأت 8كه به موجب ماده 
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-تاالب هاي مجاوركرانه يا ممكن است شامل مناطق ساحلي و مزبــور حدود اي ترسيم شودنقشه در گرديده و

 بـاالتر  ترين نقطه جزرپائين در عمق آنها محاط بوده و هاتاالب كه در آب دريا هايي ازقسمت يا و هاجزيره و ها
نظـر محـيط زيسـت     از هاي دريـا آب يا و هاجزيره و هاكه اين تاالبباالخص هنگامي  باشد. ،است شش متر از

  پرندگان آبزي حائز اهميت است.
گيـاه   -اكولـوژي  نظـر  از المللي آنهابراساس اهميت بين بايد شد فهرست درج خواهد هايي كه درتاالب -2

  آبشناسي انتخاب گردد. درياچه شناسي و– حيوان شناسي  –شناسي 
  شد. فهرست درج خواهد آغاز در،اهميت است زئبراي زيست پرندگان آبزي درتمام فصول حاهايي كه تاالب

واقـع   سـرزمين او  فهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تـاالب در  درج يك تاالب در -3
  ساخت. نخواهد اي واردشده لطمه

******  
  بهسازي محيط زيست  ازقانون حفاظت و

  )28/3/1353( مصوب 
اقـدام   هـر  نـوع آلـودگي و   هـر  ممانعت از پيشگيري و بهسازي محيط زيست و و بهبود حفاظت و -1ماده 

مربوط بـه جـانوران    همچنين كليه امور شودتناسب محيط زيست مي مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و
  وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است. هاي داخلي ازآبزيان آب وحشي و

داراي  وابسته بـه نخسـت وزيـري و    شوداين قانون سازمان ناميده مي محيط زيست كه درسازمان حفاظت 
  كند.مي    حفاظت محيط زيست انجام وظيفه  نظرشوراي عالي زير شخصيت حقوقي واستقالل مالي است و

مقررات مربوط  شركت سهامي شيالت جنوب به موجب قوانين و شركت سهامي شيالت ايران و -1تبصره 
  عمل خواهندكرد. ودبه خ

 نظارت بر براي سازمان شكارباني و صيد و قانون شكار اختياراتي كه در وظايف و سازمان عالوه بر -6ماده 
  است: اختيارات زير بوده داراي وظايف و مقرر صيد

بهسـازي محـيط    و بهبـود  زمينـه حفاظـت و   اقتصادي در هاي عملي وبررسي انجام دادن تحقيقات و -الف
  ذيل: جمله موارد برهم خوردن تعادل محيط زيست از آلودگي و جلوگيري از زيست و

  .(حفظ مناسبات محيط زيست) طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت -1
 هوا آب و بيولوژيك خاك و شيميايي و وضع فيزيكي و مستحدثات مختلف در تغييراتي كه تاسيسات و -2
هـا،  رودخانه تخريب مسير و تغيير مانند گردندوضع طبيعي مياين تغييرات سبب دگرگوني  و نمايندمي ايجاد

انهـدام   دگرگـوني و  و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خـوردن زهكشـي طبيعـي آبهـا     و هاتخريب جنگل
  ها.تاالب

******  
 عمان قانون موافقتنامه تحديد حدود فالت قاره بين دولت ايران و دولت سلطنتي 

   16/10/1353مصوب  
  

سلطنتي عمان مشتمل بر يك  موافقتنامه تحديد حدود فالت قاره بين دولت ايران و دولت - ماده واحده 
در تهران به امضاء رسيده  1974ژوييه  25برابر  1353مرداد ماه  3در تاريخ  كه ماده و يك نقشهمقدمه و پنج 

  شود. تصويب آن داده مي است تصويب و اجازه مبادله اسناد
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  عمانموافقتنامه تحديد حدود فالت قاره بين دولت ايران و دولت 

  
    دولت ايران و دولت سلطنتي عمان 
المللي نسـبت بـه آن    بين با تمايل به اين كه خط مرزي بين نواحي مربوطه به فالت قاره را كه طبق حقوق 

هـاي   اعتبارنامـه  -پس از مبادله  -تعيين نمايند  عادالنه و دقيق  باشند به طور صحيح و داراي حق حاكميت مي
  به شرح زير موافقت نمودند: - مربوطه كه در كمال صحت و اعتبار بود

ديگر را از هم  خط مرزي كه فالت قاره بين سرزمين ايران از يك طرف و سرزمين عمان از طرف - 1ماده   
شود به هم  تيبي كه ذكر ميتر است كه نقاط مشروحه زير را به  سازد عبارت از خطوط ژئودزيكي جدا مي

  پيوندد: مي
داراي  )0ترين نقطه كه محـل تقـاطع خـط ژئـودزي مرسـوم بـين نقطـه (        ) عبارت است از غربي1نقطه (  

) داراي 2و نقطـه (  ثانيـه شـمالي   45دقيقـه   14 -درجـه   22ثانيه شرقي و  15دقيقه  42درجه  55مختصات 
جـانبي   بـا خـط مـرز    -ثانيه شمالي  35دقيقه  16درجه  26ثانيه شرقي و  45 -دقيقه  47درجه  55مختصات 

   باشد: الخميه مي فالت قاره عمان و رأس
  
  
  
  
  

  طول شرقي عرض شمالي   طهنق
2  261635 554745  
3  261850 555215  
4   262840 560645  
5  263105 560835  
6  263250 561025  
7  263525561430  
8  263535561630  
9  263700561940   

  ميلي آبهاي ساحلي الرك) 12نقطه تقاطع غربي با حد(
10  264215563300  

  )ميلي آبهاي ساحلي الرك 12با حد  نقطه تقاطع شرقي(
11  264415564100  
12  264135564400  
13  263940564515  
14  263515 564745  
15  262515 564730  
16  262200 564805  
17  261620 564750  
18  261135 564800  
19  260305 565015  
20  255805 564950  
21  254520 565130  
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) 21نقطـه (  ترين نقطه، واقع در محـل تقـاطع خـط ژئـودزي مرسـوم از      ) عبارت است از جنوبي22نقطه ( 

 درجه صفر دقيقه و صفر ثانيه با خط مرز جـانبي فـالت   190آزيموت  AZIMUTHبه زاويه   مشروحه فوق) (
   قاره بين عمان و شارجه.

شناسي  ساختمان زمين شناسي نفتي واحد يا يك ميدان نفتي واحد يا هر هرگاه ساختمان زمين -  2ماده   
طرف ديگر آن ) به 1مشخص در ماده ( يك طرف خط مرزي واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر از

باشد بتواند كالً يا   را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده امتداد يابد و آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان
   برداري قرار داد در اين صورت: از طرف ديگر خط مرزي مورد بهره جزئاً به وسيله حفاري انحرافي

از خط  چ چاهي كه بخش بهره ده آن) هي1در هيچ يك از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده ( -الف   
   بين طرفين متعاهدين. حفر نخواهد شد مگر با توافق  متر فاصله داشته باشد 125مرزي مذكور كمتر از 

خود را به  آمد منظور در اين ماده هر دو طرف اين موافقتنامه حداكثر كوشش در صورت بروز پيش - ب  
خط مرزي توافق حاصل  ختن عمليات و يا يك كاسه كردنسا  كار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ

   نمايند.
بريتانيا چاپ  درياداري 2888) اين موافقتنامه روي نقشه شماره 1خط مرزي مذكور در ماده ( - 3ماده 

 -مزبور كه ضميمه اين موافقتنامه است  كار برده شده در نقشه و با بيضوي به 1974، با اصالحات جزئي 1962
 نقشه مزبور در دو نسخه تهيه شده و به امضاي نمايندگان هر دو طرف رسيده است و هر   است.مشخص شده 

  يك از طرفين يك نسخه آن را در اختيار دارد.
هيچ قسمت از  هاي فوقاني يا فضاي هواييهيچ يك از مندرجات اين موافقتنامه در وضع آب - 4ماده   

  فالت قاره مؤثر نخواهد بود.
  مبادله خواهد شد.اين موافقتنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن در  -ف ال - 5ماده  

بنا به مراتب   اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. -ب  
  حاضر را امضاء نمودند. باشند موافقتنامه كنندگان ذيل كه داراي اختيارات الزمه مي امضاء

در  1974ژوييه  25 برابر با 1394رجب  5مطابق با  1353مرداد  3اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ 
   باشد تنظيم گرديد. مي معتبر "متساوي  هاي فارسي و عربي و انگليسي كهتهران به زبان

  
  از طرف دولت سلطنتي عمان  از طرف دولت ايران  

  داوي  هوشنگ انصاري  
تحديـد حـدود    مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشه منضم بـه قـانون موافقتنامـه    موافقتنامه فوق

  باشد. سلطنتي عمان مي  فالت قاره بين دولت ايران و دولت
******  

 متحده عربي قانون تحديد حدود بخشي از فالت قاره بين دولت ايران و دولت امارات 
   25/12/1353مصوب  

  
دولت امارات متحده عربي  موافقتنامه تحديد حدود بخشي از فالت قاره بين دولت ايران و - ماده واحده 

در تهران  1974197اوت  13برابر  1353مرداد  22 ماده و يك نقشه كه در تاريخ پنجمشتمل بر يك مقدمه و 
  شود. مي  مبادله اسناد تصويب آن داده به امضاء رسيده است تصويب و اجازه
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  مه مربوط به تحديد حدود بخشي از فالت قاره بينموافقتنا 

   ايران و امارات عربي متحده 
  

  دولت ايران و دولت امارات عربي متحده 
به آن داراي حـق   المللي نسبت با تمايل به خط مرزي بين نواحي مربوطه فالت قاره را كه طبق حقوق بين 

   شرح زير موافقت نمودند: به –دقيق تعيين نمايند   باشند به طرزي صحيح و عادالنه و حاكميت مي
عربي از طرف  خط مرزي كه فالت قاره بين سرزمين ايران از يك طرف و سرزمين امارات متحده - 1ماده  

ژئودزيك است كه نقاط مشروحه زير را  سازد عبارت از خط جدا مي هم جزيره سري) ازديگر را (جز در مجاورت 
  پيوندد: به هم مي

   تا –شمالي  ثانيه عرض 13دقيقه  38درجه  25ثانيه طول شرقي و  16. دقيقه 5درجه  54): 1نقطه ( 
  شمالي. ثانيه عرض 55دقيقه  39درجه  25ثانيه طول شرقي و  18دقيقه  26درجه  54): 2نقطه ( 

  الي.شم ثانيه عرض 35دقيقه  41درجه  25ثانيه طول شرقي و  25دقيقه  30درجه  54): 3نقطه (  
  –شود  مي ميلي درياي سرزميني جزيره سري منطبق 12از اين نقطه خط مرزي با حد جنوبي خط  

  ... تا
   تا –شمالي  ثانيه عرض 20دقيقه  47درجه  25ثانيه طول شرقي  50دقيقه  44درجه  54): 4نقطه ( 
ثانيه  30دقيقه و47درجه  25. ثانيه طول شرقي 7دقيقه  45درجه  54): عبارت خواهد بود از 5نقطه ( 

  عرض شمالي.
شناسي  زمين شناسي نفتي واحد يك ميدان نفتي واحد يا هر ساختمان هرگاه ساختمان زمين - 2ماده   

) به طرف ديگر آن 1ماده ( طرف خط مرزي مشخص در  واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر از يك
يا  بتوان كالً  يك طرف خط مرزي واقع شده باشد ا كه درامتداد يابد و آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان ر

  برداري قرار داد در اين صورت: ديگر خط مرزي مورد بهره به وسيله حفاري انحرافي از طرف جزئاً
از خط  ) هيچ چاهي كه بخش بهره ده آن1در هيچ يك از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده ( -الف  

  بين دو دولت. حفر نخواهد شد مگر با توافق ه داشته باشدمتر فاصل 125مرزي مذكور كمتر از 
كاسه كردن  هر دو دولت كوشش خواهند نمود تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات و يا يك -ب 

  آن در طرفين خط مرزي توافق حاصل نمايند.
بريتانيا كه  درياداري 2837) اين موافقتنامه روي نقشه شماره 1خط مرزي مذكور در ماده ( - 3ماده   

نقشه مزبور در دو نسخه تهيه شده و به امضاي نمايندگان هر  ضميمه اين موافقتنامه است مشخص شده است. 
  از دو دولت يك نسخه آن را در اختيار دارد. دو دولت رسيده و هر يك

هيچ قسمت از فالت  ك از مندرجات اين موافقتنامه در وضع آبهاي فوقاني يا فضاي هواييهيچ ي - 4ماده  
  نخواهد بود.موثر قاره 
ادله خواهد مبدر  زودتر اين موافقتنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن هرچه -الف -5ماده  
  شد.

بنا به مراتب  اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.  -ب  
باشند موافقتنامه حاضر را امضاء  مي كنندگان ذيل كه داراي اختيارات الزمه از طرف دولت متبوعه خود امضاء

تهران به  در 1394رجب  24بق با مطا 1353مراد ماه  22اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ  نمودند. 
  باشد تنظيم گرديد. مي زبانهاي فارسي و عربي و انگليسي كه متساوياً معتبر

  



 هاي مرتبط با مناطق ساحلينامهها و تصويبنامه، آيين/ مجموعه قوانين 46

 
  از طرف دولت امارات عربي متحده  از طرف دولت ايران  

بخشي از فالت  موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشه منضم به قانون تحديد حدود 
  باشد. امارات عربي متحده مي  لت ايران و دولتقاره بين دو

******  
  

   1352-1356شده)  نظر ازقانون برنامه پنجم عمراني كشور(تجديد
  )27/2/1354( مصوب  خالصه

  
  هاي توسعه صنعتيهاي اساسي وخط مشيسياست -الف

-تعيين مـي  زير قرارزمينه توسعه صنايع طي دوران برنامه پنجم به  هاي اساسي درمشي خط و هاسياست

  گردد:
...  
 بـه منظـور   انتقـال بـه سـواحل دريـايي كشـور      جايگـاه و  به تغيير تشويق گرايش صنايع اساسي كشور -8

سـهولت تـامين سـوخت،     بازارهاي فروش محصوالت صنعتي ايران و اوليه خارجي و دسترسي به بازارهاي مواد
  وي برق اتمي.نير هاي غيرنفتي وسوخت اعم از نيروي موردنياز آب و
 درصـد  20بـا  متوسـط سـاالنه اي برابـر    رشـد  صنايع وسايط نقليه: ارزش افزوده صنايع وسايط نقليه بـا  -د

  يافت. افزايش خواهد
 تـن در  هـزار  500ظرفيـت   هـاي تـا  هاي نفت كش براي تعميركشـتي برنامه پنجم تعميرگاه كشتي در -4

  گرديد. تني عملي خواهد هزار 6هاي كوچك ساخت كشتي و شد خواهد سواحل جنوب ايجاد
عمـان   بحـر  خليج فارس و هايي كه درنفتكش هاي تجارتي وشدكه كشتي اجراي اين طرح سعي خواهد با
 نيـز  ظرفيت بيشـتر  هاي باقدمات ساخت كشتيم و شوند تعميرگاه ساحلي ايران تعمير در كنندمي آمد رفت و

  شد. اين برنامه فراهم خواهد در
  غذاييصنايع  -الف

 آبزيان خليج فارس و مورد انجام تحقيقات اساسي در با كشور ين حيواني درئپروت براي رفع كمبود -1
هـاي تعـاوني   تقويـت شـركت   و نقاط مختلف ساحلي، ايجاد در تاسيسات زيربنايي صيد درياي عمان، ايجاد

ناوگـان مـاهيگيري،    يجـاد بـاالخره ا  و هاي مزبورارايه خدمات سازماني به شركت اعطاي وام و ماهيگيري و
ميليـون قـوطي    7/2ماهي از انواع كنسرو نتيجه توليد يافت كه در افزايش خواهد ميگو ماهي و ميزان صيد

  برنامه پنجم افزايش خواهديافت. ميليون قوطي درسال آخر 8به 
******  
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  هاي كشاورزيازقانون گسترش كشاورزي درقطب

  1)5/3/1354(مصوب  
  

-بهـره     هاي جـامع  تهيه طرحقابل كشاورزي كه قبل از يا تقسيم اراضي كشاورزي و تفكيك و -12ماده 

بـه قطعـات    باشدمي قانوني مصوب شهرها  خارج محدوده باير و داير سرزمين شامل كليه اراضي اعم از وري از
طـرح   آنچـه در  جـز  هـا قطـب  اراضي كشاورزي محدوده  همچنين تبديل نوع استفاده از هكتار20  از كوچكتر

هـاي  اسـاس طـرح   زمين بر تبديل نوع استفاده از تفكيك و .كشاورزي ممنوع است جامع مربوط ذكرشده بغير
 الزم باشـد  اجتمـاعي كشـور   تحوالت اقتصادي و اثر هاي ديگري كه درطرح معدني و صنعتي و جامع توسعه و

شهرسازي  منابع طبيعي وزارت مسكن و ومشترك وزارت كشاورزي  تصويب مقامات مربوط به پيشنهاد پس از
 منابع طبيعي مكلف اسـت در  وزارت كشاورزي و .بالمانع است، رسدت وزيران ميأبه تصويب هي وزارت كشور و

 نسبت به خلع يد بدون تحصيل مجوز هاقطب بدون استفاده نگهداشتن اراضي در صورت تبديل نوع استفاده يا
طريـق   از ماند كه باقي خواهد مستحدثاتي را اين اراضي و و انون اقدام نمايداين ق 13رعايت ماده  متخلف با از

 غيـر  يـا  و موسسـات مجـاور   اشـخاص و  اختيـار  ايـن قـانون در   8ماده  در هيئت مذكور نظر اجاره درازمدت با
-هزينـه بابـت   درصد 10وضع  االجاره دريافتي پس ازمال دهد. قرار نمايند تعهد مجاوركه اجراي طرح جامع را

بـه نـامبرده پرداخـت     تـا  شـود به صندوق ثبت توديع مي غيبت او در يا هاي مربوط به صاحب ملك پرداخت و
متعارف ازشمول ممنوعيـت تبـديل    معقول و حد همچنين منازل مسكوني در مستحدثات زراعي و ايجاد گردد

وزارت  منابع طبيعي و زي وتشخيص مشترك وزارت كشاور ،اختالف نظر مورد در نوع استفاده مستثني است و
تفكيـك اراضـي    اجراي اين ماده از امالك مكلف است در و سازمان ثبت اسناد .است قطعي والزم االجراء كشور

  خودداري نمايد. شود هكتار 20شدن از تربه كوچك كه منجر
 از متـر  560(  انتهـاي حـريم   از متـر  500عـرض   تـا  خارج ازحريم درياي خـزر  اراضي واقع در -5تبصره 

قانون حفظ  7شمول مقررات اين ماده مستثني است ولي اراضي موضوع تبصره ماده  آخرين پيشرفتگي دريا) از
شمسي كماكان مشمول  1352ماه  مرداد11 رويه درخت مصوب قطع بي جلوگيري از و گسترش فضاي سبز و

  بود. قانون مزبورخواهد 7مقررات تبصره ماده 
****** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و آئين نامه اجرايي آن  25/1/1385حسب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب و فني اقتصادي مصوب  1

  تفكيك تغيير يافته است.نصاب هاي   22/2/1388مصوب 
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  اراضي مستحدث وساحليقانون 

  )29/4/1354(مصوب 
  

  شوند:توصيف مي تعريف و اين قانون به شرح زير اصطالحات مندرج در -1ماده 
نوع جريـان آب   هر نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هايي كه درزمين اراضي مستحدث عبارت است از -الف

-مي ايجاد يا و ظاهر هاخشك شدن تاالب رفت آب يانتيجه پايين  در يا جزاير و هادرياچه و هاي درياكرانه در

  شود.
خلـيج كـه حـداقل     يا هادرياچه و دريا اراضي مجاور عرض مشخص از اي است بااراضي ساحلي، پهنه– ب 

  .خليج متصل باشد درياچه يا يا دريا به كنار ازيك سو
 پنج هكتار ارتفاع آب از حداكثر درآب بندان طبيعي كه سطح آن  اراضي مرداب، باتالق يا تاالب، اعم از -ج
  نباشد. كمتر
 درياچـه يـا   يـا  مستحدث است كه يك طرف آن متصل بـه آب دريـا   اراضي ساحلي يا حريم، قسمتي از -د

  تاالب باشد. خليج يا
-مـي     عيـين  ت اين قانون به شرح زير حريم منابع مندرج در مستحدث و عرض اراضي ساحلي و -2ماده 

  شود:
 سـطح آب در  از پنجاه سـانتيمتر  و خط ترازيست به ارتفاع يكصد اراضي مستحدث درياي خزرعرض  -الف

نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمـومي سـاحلي فعلـي     ولي در 1342سال  آخرين نقطه پيشرفت آب در
  است. اراضي مستحدث جاده مزبور حد كندمي برخورد
بـاالترين   پيشرفت آب دريـا  آخرين حد از كيلومتر دودرياي عمان  عرض اراضي ساحلي خليج فارس و -ب

  بود. خواهد نقطه مد
-مـي       1353سال  پيشرفت آب در آخرين حد از متر عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار -ج

  محسوب است. اراضي ساحلي مزبور جزو آنها آخرين حد تا نمكزارها باشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و
عرض حريم درياچه  و 1342سال  آخرين نقطه پيشرفتگي آب در از شصت متر حريم درياي خزرعرض  -د

دريـاي عمـان    عرض حريم خلـيج فـارس و   و 1353سال  آخرين نقطه پيشرفتگي آب در از رضاييه شصت متر
  باشد.مي آخرين نقطه مد از شصت متر

تاريخ تصويب اين قـانون   پنج سال از ظرف منابع طبيعي مكلف است حداكثر وزارت كشاورزي و -1تبصره 
اراضي  حريم و نيز كه تاكنون عالمت گذاري نشده و را اراضي مستحدث درياي خزر آن قسمت ازحريم و حدود

نصـب عاليـم مشـخص     بـا  نقشه بـرداري و  شناسايي و درياچه رضاييه را درياي عمان و ساحلي خليج فارس و
اراضي مستحدثي كه  ،ساحلي قطعي است اراضي مستحدث يا با لحاظ حريم تشخيص از پس از نمايد، اين حد

  شد. اضافه خواهد به عرض حريم مذكور مي شود تصويب اين قانون ايجاد بعد از
 بـه سـازمان برنامـه و    تهيـه و  مراتع كشور و هاطرف سازمان جنگل اساس طرحي كه از بر هزينه انجام كار

  شد. محل اعتبارات مربوطه تاديه خواهد از بودجه تامين و وتوسط سازمان برنامه  شودمي بودجه پيشنهاد
مـدت الزم بـراي    و هـاي كشـور  تـاالب  و هادرياچه اراضي مستحدث ساير حدود عرض حريم و -2تبصره 

ت وزيـران تعيـين مـي    أتصويب هي منابع طبيعي و وزارت كشاورزي و به پيشنهاد بنا نصب عاليم مشخصه آنها
   شود.

 در و ندارند را اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها متعلق به دولت است و اراضي مستحدث كشوركليه  -3ماده 
 ادارات ثبت محـل مكلفنـد   آن درخواست باطل و درخواست ثبت شده باشد صورتي كه نسبت به اراضي مذكور
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تصرفاتي  آنها هاي دولتي كه درسازمان ساير منابع طبيعي يا وزارت كشاورزي و از را تقاضاي ثبت اراضي مزبور

  منابع طبيعي بپذيرند. وزارت كشاورزي و تاييد با دارند
 (موضوع13/7/42تاريخ  تا كه ازطرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و اراضي مستحدث درياي خزر -1تبصره 

حكم قطعي مالكيت  يا امالك به ثبت رسيده و دفتر در ) ملك به نام آنها13/7/42-41720تصويب نامه شماره 
  مقررات اين ماده مستثني است. از شده باشد صادر تاريخ مذكور شخاص تابه نفع ا

مربوط به درياي اً مراتع منحصر و هاجنگل برداري ازبهره ماده يك قانون حفاظت و 9تبصره بند -2تبصره 
  كماكان قابل اجراست. بوده و خزر

تاريخ تصويب اين قانون به  كه تادرياچه رضاييه  خليج فارس و كليه اراضي ساحلي درياي عمان و -4ماده 
 ندارند اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را متعلق به دولت است و امالك به ثبت نرسيده باشد دفتر نام اشخاص در

 دفتـر  به ثبـت ملـك بـه نـام متقاضـي در      تقاضاي ثبت شده ولي منجر صورتي كه نسبت به اراضي مزبور در و
وزارت  از را اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور تقاضاي ثبت باطل است و امالك نشده باشد

تاييـد وزارت   بـا  ايـن اراضـي تصـرفاتي دارنـد     هـاي دولتـي كـه در   سازمان ساير يا منابع طبيعي و كشاورزي و
  منابع طبيعي بپذيرد. كشاورزي و
  :به شرح زيراست باشدمستثنيات اين ماده كه به هرحال خارج ازحريم مي -1تبصره 

  تاريخ تصويب اين قانون. در محدوده قانوني شهرها اراضي واقع در -الف
تـاريخ   كـه تـا   هاقلمستان و هانخلستان باغات و آيش و اراضي مزروعي و عرصه اعيان احداث شده و –ب  

 زمين تحت كشت تجاوز برابر دو صورت از به هر ميزان آيش طبق عرف محل و، تصويب اين قانون احداث شده
  كرد. نخواهد
سـطح   بيست برابـر  تا حداكثر دارند ب اين تبصره قرار اراضي موضوع بند هايي كه درمحاوط ساختمان -ج

  واقع نباشد. حريم دريا در نبوده و مربع بيشتر متر 3000آن كه مساحت آن از زيربناي آن مشروط بر
 بـوده و  مراتـع كشـور   و هـا جنگلبندهاي فوق به عهده سازمان  تشخيص مستثنيات مندرج در -2تبصره 

  .قطعي است اين مورد نظريه سازمان در
 دفتـر  آن مـاده در  در رعايـت شـرايط مقـرر    اين قانون بـا  4ماده  در صورتي كه اراضي مذكور در -5ماده 

آن  باشـد  هـاي عمـومي كشـور   طرح نياز ت وزيران موردأبه تشخيص هي امالك به نام اشخاص ثبت شده باشد
 مترمربع باشـد  1000 يك مالكيت كمتراز زمين در هرگاه مقدار و آمد ف طرح مربوطه درخواهداراضي به تصر

شـد ولـي هرگـاه     پرداخت خواهـد اً طرح نقد محل اعتبار از بودجه تعيين و بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و
نزديكترين منابع ملـي آن   مربع از متر1000 بر مازاد باشد مترمربع بيشتر 1000 يك مالكيت از مجموع آن در

  شد. خواهد به پا پا و منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار
كـه   هـايي را هـاي سـاختمان  محوطـه  است عرصه اعيـان و  منابع طبيعي مجاز وزارت كشاورزي و -6 ماده
احـداث   و ايجـاد  كرانه دريـاي خـزر   اراضي مستحدث متعلق به دولت در طرف اشخاص در از 30/5/46تاتاريخ 

ايـن قـانون    12مـاده   در به ترتيب مـذكور  بهاي عرصه واجاره بها. بفروشد يا و اجاره دهد شده به صاحبان آنها
  گردد.تعيين مي

منـابع طبيعـي    طرف وزارت كشاورزي و درصورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضرب االجلي كه از -1تبصره  
اجاره عرصه  يا به خريد حاضر بود خواهدن يك سال بيشتر زا و سه ماه كمتر از و شودآگهي مي ابالغ يا تعيين و

 سـند  و مانـد  سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهـد  با اراضي مزبور در نشوند، اعيان موجود
 دسـتور  بـا  به درخواست وزارت مـذكور و  و منابع طبيعي صادر اعيان به نام وزارت كشاورزي و مالكيت عرصه و
دادسـتان  . شد خواهد يد صرف خلعتم مأمورين انتظامي ازبا منابع طبيعي  جنگل و توسط گارددادستان محل 

 صـادر  دسـتور  ،منابع طبيعي نسبت بـه موضـوع   تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و محل ظرف يك ماه از
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تـاريخ   تـا طببعي منابع  ن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي وپرتاريخ س از. اين دستورقطعي است و نمايدمي

متصـرف حـق االرض وصـول     اعيـان از  مجمـوع بهـاي عرصـه و    ماهانـه يـك درصـد    ،اعيان عرصه و از خلع يد
  خواهدگرديد.
 بيشـه دسـت كاشـت و    بـاغ ميـوه يـا    تاسيسـات يـا   اين قانون ساختمان يـا  اعيان در از منظور -2تبصره 
امثالهم  و نصب سيم خاردار و حصار ايجاد ه وچا حفر صرف ديواركشي و و چپر، آلونك ، كپر باشدقلمستان مي

  اين موردقطعي است. منابع طبيعي در تشخيص وزارت كشاورزي و شود.اعياني محسوب نمي
آن كـه متصـرفين ايـن     تصرف خصوصي نيسـت ولـو   قابل تملك و 2ماده  حريم منابع مندرج در -7ماده 

سيسات ضـروري دولتـي كـه    أت براي ايجاد ازحريم مزبورولي استفاده  مالكيت گرفته باشند قبيل اراضي، اسناد
-مـي  ت وزيران مجازأتصويب هي رعايت مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون و با جنبه اختصاصي نداشته باشد

  باشد.
-تعميرگـاه  تاسيسات تفريحي ساحلي يا استفاده از به منظور اسكله براي دسترسي به دريا ايجاد –تبصره 

 جهانگردي يـا  توسط وزارت اطالعات و متعلق به بخش خصوصي براساس طرحي كه بحسب موردهاي دريايي 
-مـي  مجـاز  اجاره بهـا  اخذ با رسدمنابع طبيعي مي و به تصويب وزارت كشاورزي و وزارت راه وترابري پيشنهاد

  باشد.
 هـا درياچه   يا درياداخل  حريم يا كه در منابع طبيعي مجاز است تاسيساتي را وزارت كشاورزي و -8ماده 

زماني كه خريـداري نشـده    تا و اين قانون مقررشده خريداري نمايد 12ماده  شده است به ترتيبي كه در ايجاد
  متصرفين حق االرض دريافت كند. است از
احـداث   تـاريخ مـذكور   از اين كه تاسيسات بعـد  مگر باشدمي 13/7/42مطالبه حق االرض  محاسبه وأ مبد

  بود. مطالبه حق االرض خواهدأ تاسيسات مبد اين صورت تاريخ ايجاد دركه  شده باشد
 اين ماده هر تاسيسات در منظور لحاظ پرداخت حق االرض مشمول اين ماده نيستند هاي دولتي ازسازمان

 باشـد مـي  دريـا  خطوط لوله براي بـردن آب از  يا هاي دريايي وگردشگاه يا توقفگاه و اسكله يا نوع ساختمان يا
به مراجع قضايي جهـت تحصـيل حكـم     مراتع كشور و هااين ماده مانع مراجعه سازمان جنگل ه مندرج درراجا

  قلع بناي اشخاص درحريم نيست. و خلع يد
 يا بفروشد منابع طبيعي مجازاست اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را وزارت كشاورزي و -9ماده 
-بهره معاوضه و اجاره و شرايط فروش يا تعيين ضوابط و معاوضه نمايد، سيساتأت اراضي و ساير با يا اجاره دهد

  .گرددآيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي در اراضـي مزبور وري از
صورت تسـاوي   قرارگرفته در حريم دريا و ساحلي بين اراضي آنها مالكاني كه اراضي مستحدث و – تبصره

منـابع طبيعـي    وزارت كشـاورزي و  اين قبيـل مـوارد   در .حق تقدم دارندمعاوضه  اجاره يا يا شرايط براي خريد
 طـول يـك مـاه از    اين حق تقـدم در  استفاده از نمايدمي آگهي روزنامه كثيراالنتشار در ابالغ و به آنها مراتب را

  بود. خواهد اخطار آگهي يا تاريخ صدور
حـريم   تـا  مـرور  و هاي فرعي عبورراه خزرترين جاده اصلي به درياي نزديك دولت مكلف است از -10ماده 

 عرض آنهـا  و بيشتر ازشش كيلومتر يكديگر نبايد هاي فرعي ازفاصله راه. نمايد هاي مناسب ايجادمحل در دريا
  باشد. كمتر متر9 از

احتياج به  يا و اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد هاي مزبوراستفاده ازدرصورتي كه براي احداث راه
 رعايـت قـوانين و   بـا  توانـد دولت مـي ، شود اراضي مزروعي پيدا باغات يا تصرف قسمتي از ساختمان يا تخريب

  مقررات مربوط اقدام نمايد.
 هادرياچه    و حريم دريا ساحلي متعلق به دولت و تصرف به اراضي مستحدث و هركس به قصد -11ماده  

بـه   سـنگ تخريـب نمايـد    خـاك و  ماسـه و  برداشت شن و با را اراضي مزبور يا و كند تجاوز هاي كشورتاالب و
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منـابع طبيعـي مكلـف اسـت بـه       وزرات كشـاورزي و . شد محكوم خواهد خلع يد سه سال و اي تاحبس جنحه

 بـراي رسـيدگي بـه موضـوع و     مراتـب را  و كنـد ز رفع تجاو مامورين خود جنگل و محض اطالع به وسيله گارد
به حكم دادگـاه   احداث شود تجاوز عرصه مورد اعياني كه در ل اعالم نمايد.به دادسراي مح تعقيب كيفري كتباً

  شد. خواهد قلع بنا جزائي به نفع دولت ضبط يا
رعايـت   معـوض بـا   ارزيابي عـوض و  و ميزان اجاره بها اعيان و بهاي عرصه و تعيين حق االرض و -12ماده 

  باشد.مي     مراتع كشور و هاسازمان جنگل كارشناس رسمي دادگستري به عهده جلب نظر و نرخ عادله روز
اعتراضـيه   توانندمي، فوق معترض باشند مراتع نسبت به موارد و هااشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگل

ابـالغ كتبـي    يا مركز هاي كثيراالنتشارروزنامه يكي از تاريخ آگهي در ظرف يك ماه از حداكثر را مدارك خود و
كشاورزي  وزير ي مركب ازأتاعتراضات واصله وسيله هي. ابالغ تسليم نمايند آگهي يا درسازمان به مرجع مندرج 

 تصـميم قـرار   اتخـاذ  رسـيدگي و  مـورد  نمايندگان آنهـا  دادستان كل ورييس سازمان ثبت يا–منابع طبيعي  و
  بود. خواهد الزم االجرا قطعي و هيات مزبور تصميم اكثريت اعضا .گرفت خواهد

  شد. تصريح خواهد آيين نامه اين قانون تعيين و مربوط در موارد ساير نحوه اقدام و
  ملغي است. 1346ماده  قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ،ازتاريخ اجراي اين قانون -13ماده 
تاييـد   پـس از  منـابع طبيعـي تهيـه و    هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي وآيين نامه -14ماده 

  رسيد. ت وزيران خواهدأبه تصويب هي 12ماده  در ورت مذكأهي
دوشـنبه   قانون فوق مشـتمل بـر چهـارده مـاده و ده تبصـره پـس از تصـويب مجلـس سـنا در جلسـه روز           

چهار شمسـي بـه تصـويب     يك هزار و سيصد و پنجاه و ، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه6/4/1354
  مجلس شوراي ملي رسيد.

******  
  
  
  

  تعيين مرز آستارا به عنوان مرز ورود و خروج كشور
  )17/9/1354مصوب (

  
وزارت كشـور بـه    26/7/54/م مـورخ  7509بنا به پيشـنهاد شـماره    17/9/54هيأت وزيران در جلسه مورخ 

تصويب نمودند : مرز آستارا بعنـوان مـرز ورود و خـروج     1351قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه  4استناد ماده 
  و جزء مرزهاي مجاز كشور اعالم گردد. اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.تعيين 

******  
  
 

   از  خارج تأسيسات در و احداث بنا ازآئين نامه مربوط به استفاده ازاراضي و
  )27/2/1355( مصوب  ي قانوني وحريم شهرهامحدوده

...  
مسـتلزم رعايـت    حـريم شـهرها   محدوده قـانوني و  خارج از ايجادهرگونه ساختمان وتأسيسات در -4ماده 

  است: ضوابط عمومي زير
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 ها، نهرهاي عمومـــي، قنــوات و تاالب ها،ها، درياچه، جنگلها، دريا، رودخانهرعايت حريم نسبت به راه -1
هـاي  تونل و هاتاسيسات مخابراتي، پل و هاپايه هاي انتقال نيروي برق، خطوط وپايه ها، خطوط وها، مسيلچاه

هاي آبياري، خطوط شبكه و هاوكانال هاي انتقال نفت وگاز، سدهاسيسات عمراني، لولهأت يا هاراه مسير واقع در
 فاضالب، سيل بنـدها  هاي آب ومرزي، تصفيه خانه امنيتي و انتظامي و سيسات نظامي وأهاي آبرساني، تلوله و
توسـط   همچنين رعايت ضوابط مقـرر  تاريخي و آثار ابنيه و عمراني و سيسات عمومي وأت ساير و سيل گيرها و

  حفاظت محيط زيست. بهسازي و بهداشت عمومي و مورد مراجع ذيربط در
******  

 العرب قانون موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به مقررات مربوط به كشتيراني درشط 
  )25/3/1355مصوب  (

  
العرب كه در  شط عراق راجع به مقررات مربوط به كشتيراني درنامه بين ايران و  موافقت -ماده واحده  

رسيده است و مشتمل بر يك مقدمه و بيست و  ) در بغداد به امضاء 1354دي ماه  5( 1975دسامبر  26تاريخ 
  شود. اسناد تصويب آن داده مي  تصويب و اجازه مبادله،باشد  مي دو ماده و دو نامه ضميمه موافقتنامه

  
  العرب مربوط به كشتيراني در شط موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به مقررات 

بين ايـران و عـراق    اي و پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه 1975مارس  6طبق روح توافق الجزيره مورخ  
مقـررات   پروتكل مذكور كه ضمن آن تنظيم 8در اجراي ماده   و -امضاء شده در بغداد - 1975ژوئن  13مورخ 

بـه منظـور حمايـت از منـافع       و –بينـي گرديـده    اساس تساوي حقوق طرفين پيش العرب بر كشتيراني در شط
گردد و  زميني بين دو كشور وارد شط مذكور مي اي كه مرز از نقطه -العرب  مشترك در مورد كشتيراني در شط

طرفين متعاهدين نسـبت بـه مقـررات     -صادقانه  از روح همجواري و همكاري و با الهام -يابد  مي  تا دريا امتداد
  :نمودند ذيل توافق

  برنامه مشترك -بخش اول  
العرب تنظيم  شط برنامه مشتركي براي تأمين امنيت و تداوم كشتيراني در - طرفين متعاهدين  - 1ماده  
  نمايند. مي

  دفتر مشترك هماهنگي -بخش دوم  
دائمي تحت عنوان  العرب يك دفتر به منظور تأمين كشتيراني در شط -طرفين متعاهدين  -  1 - 2ماده  

  تأسيس خواهند نمود. - عراق  مساوي از نمايندگان ايران و  متشكل از تعداد "دفتر مشترك هماهنگي "
مل كا حكومت هر يك از طرفين متعاهدين سه كارشناس كه دو نفر آنها از شرايط محلي اطالع - 2 

هماهنگي منصوب خواهند نمود. انتصاب نمايندگان مذكور   خواهند داشت به عنوان نماينده در دفتر مشترك
تواند همچنين  حكومت مي خواهد شد. هر يك از دو االجراء شدن اين موافقتنامه انجام طي يك ماه متعاقب الزم

  البدل منصوب نمايد. تعدادي عضو علي
خود يا به  النه دو جلسه خواهد داشت. در صورت لزوم دفتر به ابتكاردفتر مشترك هماهنگي سا - 3 

دفتر مشترك هماهنگي طي  تشكيل خواهد داد. اولين جلسه  جلسات ديگري -درخواست يكي از دو حكومت 
  يك ماه متعاقب انتصاب نمايندگان مذكور تشكيل خواهد شد.

طور متناوب  به –دفتر مشترك هماهنگي  -ند در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق ننموده باش - 4
العرب مستقر خواهد شد. رياست  شط االشعار واقع در قسمت فوق  هر دو سال در يكي از بنادر طرفين متعاهدين

  باشد. او واقع مي دفتر با نماينده دولتي است كه اين بندر در سرزمين
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نمود. دفتر  اوليه خود تنظيم خواهد دفتر مشترك هماهنگي مقررات داخلي خود را ضمن اجالس - 5 

به آن  -كه مقتضي تشخيص دهد  تواند وظايفي را نمايد و مي مي  همچنين اساسنامه دبيرخانه خود را تدوين
  محول كند.

  دفتر مشترك هماهنگي صالحيت خواهد داشت تا - 3ماده   
هاي حكومت    تصويب  نموده و پس ازاين موافقتنامه را تنظيم  1طرح برنامه مشترك مذكور در ماده  - 1

  طرفين متعاهدين آن را به موقع اجرا گذارد.
اي از قبيل  رودخانه مسير اصلي كشتيراني را نگهداري نموده و به انجام عمليات مربوط به كشتيراني - 2

آب نگاري  (مطالعات هيدروليك و هيدروگرافيك  سنجي و و عمق  برداري عمومي اليروبي و عالمتگذاري و نقشه
  شناسي) مبادرت نمايد. و آب
  هاي مشترك قابل وصول در مورد انجام خدمات را تنظيم كند. تعرفه - 3 
  متعاهدين توصيه نمايد. العرب به مقامات ذيصالحيت هر يك از طرفين درباره بهبود كشتيراني در شط - 4 
العرب پيشنهاد  شط ه كشتيراني درهاي طرفين متعاهدين دربارساير مسائلي را كه از طرف حكومت - 5

  گردد بررسي نمايد.
  نظارت كند. العرب بر كليه مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيراني در شط -  6
  الزم را بنمايد. هاي بررسي نموده و به طرفين متعاهدين توصيه 12اعتراضات مطروحه را طبق ماده  -  7
اساس اصل تساوي بر العرب را طي يك ماه متعاقب تشكيل دفتر ي در شطمقررات مربوط به كشتيران - 8 

  تنظيم نمايد. حقوق طرفين طبق مفاد موافقتنامه حاضر
  طرفين متعاهدين هر يك داراي يك رأي در دفتر مشترك هماهنگي خواهندبود. - 1 - 4ماده   

هاي طرفين حكومت –وافق نرسد به ت 3هرگاه دفتر مشترك هماهنگي درباره مسائل مذكور در ماده  - 2
  زودتر توافق نمايند. اهتمام خواهند نمود نسبت به آن مسائل هر چه

عراقي كه  هاي طرفين متعاهدين به درخواست دفتر كارمندان و كارشناسان ايراني وحكومت – 5ماده   
  نمايند.  مي تعداد متساوي تعيين  مورد نياز دبيرخانه دفتر مشترك هماهنگي باشند به

   
  اقدامات مربوط به امنيت كشتيراني -بخش سوم 

در آن  -كشتيراني  هاي قابل برداري از كانال كليه عمليات اليروبي و نگهداري عالئم و نقشه - 6ماده  
بين ايران و عراق امضاء شده در بغداد در  اي مرز و رودخانه  العرب كه در پروتكل راجع به تعيين قسمت از شط

دفتر مشترك   مشتركاً به وسيله طرفين متعاهدين از مجراي -تصريح گرديده است  1975ژوئن  13خ تاري
  انجام خواهد شد. -موافقتنامه حاضر  3ماده  2هماهنگي و طبق بند 

العرب  هاي شطآب العرب به عالئم نصب شده روي زمين و در كانال قابل كشتيراني در شط -  1 - 7ماده  
  تأمين امنيت كشتيراني مطابقت داشته باشند. المللي مقرر براي بين  اين عالئم بايد با ضوابط مجهز خواهد بود.

هاي كليه فانوس فوق شامل 1مذكور در بند  "عالئم "اصطالح  -به منظور اجراي موافقتنامه حاضر  - 2
هاي الزم را براي تأمين راهنمايي هاي راديويي است كهفانوس  هاي شناور و عالئم ضد مه و اعالم خطر و گوي

  گذارد. ها ميامنيت كشتيراني در دسترس پيلوت
مقررات خود در  شوند كه طبق قوانين و مقامات هر يك از طرفين متعاهدين متعهد مي - 1 - 8ماده   

زير را انجام دهند. اين مقامات شرح  دارد عمليات مشروحه العرب كه در حيطه سلطه آنها قرار قسمتي از شط
   ديگر خواهند رسانيد.  همچنين مقامات ذيصالحيت طرف متعاهد عمليات را به اطالع دفتر مشترك هماهنگي و

  تعيين عالئمي كه دچار نقص فني شده. -الف  
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  الي نشسته و يا دچار نقص فني شده.ه هاي غرق شده و بت كشتيعيتعيين موق -ب 
  خطرناك.ها و مهمات و مواد  آوري بقايا و مين جمع -ج 

  آوري ساير موانع كشتيراني. جمع -د   
كشتيراني در  آوري موانع به منظور جمع -شوند  مقامات صالحيتدار هر يك از طرفين متعهد مي - 2
  نمايند.  العرب با دفتر مشترك هماهنگي همكاري شط
 ،گردد خطريالي بنشيند و يا دچار نقص فني و يا مواجه با ه العرب ب هرگاه يك كشتي در شط - 3 

نجات آن مبذول داشته  هاي فوري الزم را جهتبود كمك  مقامات صالحيتدار طرفين متعاهدين مكلف خواهند
  و مراتب را به اطالع دفتر مشترك هماهنگي برسانند.

  مقررات مالي -بخش چهارم  
رباره مواد زير د بودجه الزم جهت انجام وظايف خود را به خصوص -دفتر مشترك هماهنگي  - 1 - 9ماده  

  تنظيم خواهد نمود.
  تهيه نقشه. -الف  

  عمليات اليروبي -ب  
  .عالمتگذاري –ج 

  اداره و پرسنل. -د  
  تهيه و اجراي طرح و برنامه مشترك. -ه  
ذيصالحيت هر يك  بودجه تنظيم شده به شرح فوق را جهت تصويب به مقامات -دفتر مشترك هماهنگي   

  آورد. در اين مورد به عمل مي ها و پيشنهادات الزم را توصيه  نمايند و مي از طرفين متعاهدين تسليم
نمايد. يـك نفـر    مي هاي خود رسيدگيبساله طبق مقررات حسابرسي مورد قبول طرفين، به حسا دفتر هر 

  مشترك هماهنگي را بررسي خواهد نمود. ترازنامه ساالنه دفتر  حسابرس متخصص تعيين شده از جانب طرفين
خواهد شد كه  المقدور به نحوي محاسبه هاي اخذ شده به وسيله دفتر مشترك هماهنگي حتي تعرفه - 2
تجاوز نمايد طرفين متعاهدين  نمايد. هرگاه هزينه از درآمد  هاي دفتر مشترك هماهنگي را تأمين هزينه

  متساوياً اين كمبود را جبران خواهند نمود.
مشترك هماهنگي و  طبق توصيه دفتر -اين ماده  1ت مذكور در بند درآمدهاي اضافي ناشي از عمليا - 3

  خواهد رسيد. العرب به مصرف كشتيراني در شط  براي بهبود -پس از تصويب دو حكومت 
باشند.  مي ها انجام شود قابل مطالبه عوارض فقط در قبال خدماتي كه نسبت به كشتي - 10ماده   

انجام شده توسط  يا خدمات ديگر و همچنين درآمدهاي ناشي از خدمات هالوتاژ كشتييدرآمدهاي ناشي از پ 
دريافت خواهد گرديد كه پيلوتاژ  از جانب طرف متعاهدي  هر يك از طرفين متعاهدين در مناطق بندري

   داده است. الذكر را انجام ها را تأمين و يا خدمات فوقكشتي
  

  اخطارها و الزامات - بخش پنجم 
يا محدود نمودن  شوند از مبادرت به هر اقدام كه منجر به مختل متعهد مي -متعاهدين  طرفين - 11ماده  

  گردد احتراز نمايند. العرب  و يا ايجاد موانع براي كشتيراني در شط
موانعي  - كشتيراني  هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد عليه كليه اقداماتي كه براي - 1 - 12ماده   

 -بوده و يا اين اقدامات در دست اجرا باشد  العرب اقدامات در شط  گر در شرف اجراي آنايجاد نمايد و طرف دي
حاضر باشد. دفتر مشترك   مبتني بر نقض وظايف ناشي از موافقتنامه مشروط بر اينكه اعتراض -اعتراض نمايد 
  ر خواهد داد.موافقتنامه حاضر مورد رسيدگي قرا 3ماده  7اعتراضات را طبق مفاد بند  هماهنگي اين
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منجر به نتايج  پس از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ اجراي عمليات كه - 1اعتراضات مذكور در بند  - 2 

  بود.  مسموع نخواهد -آور گرديده است  خسران
   

  مقررات مربوط به صالحيت -بخش ششم 
در  مقررات مشروحه ذيل در مورد تعيين صالحيت حقوقي هر يك از طرفين متعاهدين - 13ماده  
  العرب قابل اجرا است. شط

  خواهندبود. ،هاي ايراني تابع قوانين ايرانهاي عراقي تابع قوانين عراق و كشتيكشتي – 1
  هاي كشورهاي ثالث تابع قوانين و مقررات زير خواهند بود:كشتي – 2
  آيند. ها از دريا ميهنگامي كه كشتي -قوانين و مقررات دولت اولين بندر مقصد  -الف   

  .كنند ها به سوي دريا حركت ميهنگامي كه كشتي -قوانين و مقررات دولت آخرين بندر  -ب 
  كنند. مي العرب حركت ها بين دو بندر شطهنگامي كه كشتي - قوانين و مقررات دولت بندر مقصد - ج 

حقوقي  هايهاي اداري و هم در مورد صالحيتهم در مورد صالحيت 13مقررات ماده  - 1 -  14ماده  
  مجراست.

بجاي مأمورين  توانند طبق قوانين ملي خود تدابيري مأمورين پليس هر يك از طرفين متعاهدين مي - 2 
نظور اجابت درخواست مأموريت م الوقوع و يا به حتمي و قريب  براي رفع يك خطر -پليس طرف متعاهد ديگر 

  الذكر در موارد ذيل اتخاذ نمايند. اخير
  تواند به وقت ديگري موكول شود. تدابيري كه اتخاذ آن نمي -الف   
  بازرسي در مورد مدارك هويت و يا مدارك ديگر. -ب  
  ها.بازرسي در مورد احراز هويت كشتي -ج  
  تأمين دليل. -د   
مطلـع نمـوده و    ن تأخير مقامات پليس طـرف متعاهـد صـالح را از نتـايج حاصـله     اين مأمورين مكلفند بدو 

دهند. صورتجلسات تنظـيم شـده طبـق     اند در اختيار آنان قرار نموده  صورتجلسات و ساير مداركي را كه تنظيم
مـأمورين طـرف متعاهـد ديگـر       داراي همان ارزش حقوقي مترتب به صورتجلسات تنظيمي توسـط  ،بند حاضر

  ند بود.خواه
  تصادم –بخش هفتم  

از طرف دفتر  المللي مربوط به تصادم در دريا با توجه به مقررات خاص تنظيمي قواعد بين - 15ماده  
   خواهد بود.  العرب مجرا كشتيراني در شط نسبت به 3ماده  8مشترك هماهنگي طبق بند 

  كنترل بهداشتي -بخش هشتم 
  انجام خواهدشد. -توسط مقامات طرف متعاهد بندر مقصد كنترل بهداشتي كشتيها  -  16ماده  

   نجات -بخش نهم  
خاص تنظيمي به  با توجه به مقررات -المللي مربوط به سالمت اشخاص در دريا  قواعد بين -  17ماده 

  العرب مجراست. شط نسبت به كشتيراني در -  3ماده 8وسيله دفتر مشترك هماهنگي بر طبق بند 
  ژلوتايپ –بخش دهم 

جنگي طرفين  هايالعرب الزامي است. معهذا كشتي ها در شطپيلوتاژ براي كليه كشتي - 1 - 18ماده  
هاي هاي دولتي و بعضي از كشتيممكن است بعضي از كشتي باشند.  متعاهدين از شمول اين الزام مستثني مي

  معاف نمود.  از اين الزام -تعيين شده از طرف دفتر مشترك هماهنگي  با ظرفيت كم را نيز طبق ضوابط
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ها عازم هرگاه اين كشتي باشند.  آيند يا عازم آن مي هايي كه از دريا ميخدمات پيلوتاژ براي كشتي - 2 

ها گردد و در صورتي كه اين كشتي ايراني تأمين مي توسط مقامات -كنند يك بندر ايراني بوده يا آن را ترك مي
  ترك كنند از طرف مقامات عراقي تأمين خواهد شد. راباشند يا آن   عازم يك بندر عراقي

هايي انجام خواهد پيلوت كنند. توسط هايي كه بين بنادر ايراني و بنادر عراقي تردد ميپيلوتاژ كشتي - 3
  شد كه داراي تابعيت دولت بندر مقصد باشند.

 - داشته باشد  ن كه امكاندر هر زما -شوند حسب تقاضاي يكي از آنها  متعهد مي -طرفين متعاهدين  - 4
هايي كه از طرف مقامات كنند با پيلوت مي بوده يا آن را ترك  هايي را كه عازم بندر طرف ديگرپيلوتاژ كشتي

  تأمين نمايند.-ذيصالحيت خود مجاز شناخته شده باشند 
زها را تأمين باراندا هاي در بنادر واقع در سرزمين خود خدمات پيلوت -هر يك از طرفين متعاهدين  - 5

  خواهد نمود.
يكي از دولتين  هايي كه داراي تابعيتشوند به تعليم و استخدام پيلوت متعهد مي -طرفين متعاهدين  - 6

  نباشد. مبادرت نكند.
الزم جهـت   ضـوابط و مقـررات   3مـاده   8مـذكور در بنـد    -العـرب   در مقررات مربوط به كشتيراني در شط 

  خواهد گرديد.استخدام پيلوت نيز تعيين 
  پرچم –بخش يازدهم  

دولت بندر مقصد را  العرب و يا حين تردد بين بنادر آن پرچم هر كشتي به هنگام ورود به شط -  19ماده  
بر  -است  كه بندر آن را ترك كرده بر خواهد افراشت. به هنگام حركت به سوي دريا كشتي پرچم دولتي را

  خواهد افراشت.
  اجراقلمرو  -بخش دوازدهم  

پروتكل راجع به  2العرب مصرح در ماده  مقررات موافقتنامه حاضر نسبت به آن قسمت از شط - 20ماده  
  باشد. مجرا مي -در بغداد امضاء شده  1975ژوئن  13تاريخ  اي بين ايران و عراق كه در تعيين مرز رودخانه

  حل اختالفات -بخش سيزدهم  
متعاهدين طبق  طرفين –باره تفسير يا اجراي موافقتنامه حاضر در صورت بروز اختالفات در - 21ماده  

 13همجواري بين ايران و عراق مورخ  به مرز دولتي و حسن عهدنامه مربوط 6بيني شده در ماده  مقررات پيش
  مبادرت خواهند نمود. امضاء شده در بغداد به حل و فصل آن 1975ژوئن 

به تصويب  ك از طرفين متعاهدين طبق قوانين داخلي خودموافقتنامه حاضر از جانب هر ي - 22ماده  
  .االجراء خواهد شد الزم  خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويب

  1975دسامبر  26به تاريخ  -بغداد  
  از طرف دولت جمهوري عراق  از طرف دولت ايران   

  سعدون حمادي  عباسعلي خلعتبري
  1975دسامبر  26

  جناب آقاي وزير 
مقـررات مربـوط بـه     افتخار دارد پيشنهاد نمايد كه در اسرع وقت ممكن يك كميته موقت به منظور تنظيم 

 3مـاده   8مقـررات طبـق بنـد     طـرفين تشـكيل گـردد. ايـن      العرب بر اساس تساوي حقـوق  كشتيراني در شط
  رسيد. موافقتنامه به وسيله دفتر مشترك هماهنگي به تصويب خواهد

العرب  شط ه تا تصويب اين مقررات به وسيله دفتر مشترك هماهنگي كشتيراني درتوافق حاصل است ك 
  موقتاً تابع مقررات منضم به نامه حاضر باشد.
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  با تقديم احترامات فائقه  

  وزير امور خارجه ايران  -عباسعلي خلعتبري 
  1975دسامبر 26 

  
  جناب آقاي وزير 
  جناب آقاي وزير دارم.  اعالم –افتخار دارد وصول نامه مورخ امروز شما را كه مضمون آن به قرار زير است  
مقـررات مربـوط بـه     افتخار دارد پيشنهاد نمايد كه در اسرع وقت ممكن يك كميته موقت به منظور تنظيم 

 3مـاده   8مقـررات طبـق بنـد     طـرفين تشـكيل گـردد. ايـن     العرب بر اساس تسـاوي حقـوق   كشتيراني در شط
  به وسيله دفتر مشترك هماهنگي به تصويب خواهدرسيد. -موافقتنامه 

العـرب   در شط كشتيراني -توافق حاصل است كه تا تصويب اين مقررات به وسيله دفتر مشترك هماهنگي   
  موقتاً تابع مقررات منضم به نامه حاضر باشد.

  
  دارد. را تقديم مي از طرف حكومت عراق مراتب احترامات فائقه خودالذكر  با اعالم قبول مضمون نامه فوق 

  عراق –سعدون حمادي وزير امور خارجه   
  1975دسامبر  - 26

  
  جناب آقاي وزير: 

نمايـد كـه عمليـات اليروبـي و      مـي  دولت ايران توافق -افتخار دارد به اطالع برساند كه به لحاظ علل فني   
بين ايران و عراق راجع به مقررات مربوط به كشـتيراني   موافقتنامه 6ماده  ده دربيني ش پيش -نصب عالئم آبي 

دار  الـذكر بـه مقامـات صـالحيت     فـوق   االجراء شدن موافقتنامه از تاريخ الزم به مدت هفت سال -العرب  در شط
  محول گردد. -طرف دولتين ايران و عراق اقدام خواهند نمود  عراقي كه از

الذكر بايكديگر مشـورت خواهنـد    فوق 6درباره اجراي ماده  -ل از انقضاي مهلت مزبور طرفين يك سال قب  
  نمود
مشترك هماهنگي  مسلم است كه هزينه عمليات انجام شده به وسيله مقامات عراقي كه كالً توسط دفتر 

  پرداخت خواهد شد.
راجـع بـه مقـررات     ايران و عـراق طرفين طبق قوانين داخلي خود نامه حاضر را همزمان با موافقتنامه بين   

  خواهند رسانيد. العرب به تصويب مربوط به كشتيراني در شط
  با تقديم احترامات فائقه  
  وزير امور خارجه ايران -عباسعلي خلعتبري 

  1975دسامبر 26 
  
  
  

  جناب آقاي وزير: 
  دارد: اعالم –افتخار دارد وصول نامه مورخ امروز شما را كه مضمون آن به شرح زير است  

  جناب آقاي وزير  
نمايد كه عمليات اليروبي و نصب  مي دولت ايران توافق -افتخار دارد به اطالع برساند كه به لحاظ علل فني  

بين ايران و عراق راجع به مقررات مربـوط بـه كشـتيراني در     موافقتنامه 6ماده   بيني شده در پيش -عالئم آبي 
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دار عراقي  به مقامات صالحيت -الذكر  فوق  االجراء شدن موافقتنامه از تاريخ الزم به مدت هفت سال -العرب  شط
 -انقضاي مهلت مزبور از طرف دولتين ايران و عراق اقدام خواهند نمود محول گردد طرفين يك سال قبل از كه

  الذكر با يكديگر مشورت خواهند نمود. فوق 6درباره اجراي ماده 
هماهنگي  يات انجام شده به وسيله مقامات عراقي كالً توسط دفتر مشتركمسلم است كه هزينه عمل  

  پرداخت خواهد شد.
راجـع بـه مقـررات     طرفين طبق قوانين داخلي خود نامه حاضر را همزمان با موافقتنامه بين ايـران و عـراق  

  خواهند رسانيد.  العرب به تصويب مربوط به كشتيراني در شط
  هبا تقديم احترامات فائق  
  دارد. تقديم مي مراتب احترامات فائقه را -الذكر از طرف حكومت عراق  با اعالم قبول مضمون نامه فوق 

  وزير امور خارجه عراق -سعدون حمادي   
  

موافقتنامه بـين   قانون موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده و دو نامه ضميمه منضم به 
  باشد. مي العرب كشتيراني در شط مربوط به ايران و عراق راجع به مقررات

******  
  هاي مرزي موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به استفاده از آب رودخانه

  )25/3/1355مصوب ( 
  

 26مرزي كه در تاريخ  هاي موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به استفاده از آب رودخانه -ماده واحده  
باشد  است و مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده مي در بغداد به امضاء رسيده  )1355 دي ماه 5( 1975دسامبر 

  .شود داده مي تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن
  

  هاي مرزي موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به استفاده از رودخانه
  

  دولت ايران و دولت جمهوري عراق 
و حسن همجواري  با تمايل به تحكيم عالئق دوستي 1975مارس با الهام از روح توافق الجزيره مورخ ششم  

 هاي محاذي و متوالي با رعايـت منـافع   منظور تأمين استفاده به نحو احسن از رودخانه  و –بين كشورهاي خود 
  عاليه دو دولت نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند:

  قابل اجرا است: هاي ذيل مقررات موافقتنامه حاضر نسبت به رودخانه - 1ماده   
  هاي محاذي كه در امتداد خط مرزي بين دو كشور جريان دارد. رودخانه -الف   
  كنند. هاي متوالي كه خط مرزي بين دو كشور را قطع مي رودخانه -ب  
  طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند: - 2ماده   
  بين دو كشور. به دو سهم متساوي -قورتو و گنگير  -و اسوته  هاي بنا هاي رودخانهبآتقسيم  -الف   
  شد. انجام خواهد -اين تقسيم در نقاط مناسبي كه طرفين نسبت به آنها توافق خواهند نمود  

بر اساس  برج بين دو كشور ميمه) و دو تيب ( -كنجان چم  -هاي الوند  هاي رودخانهتقسيم آب -ب 
  خواهد شد. و عرف انجام 1914مورخ   عثمانيصورتجلسات كميسيون تحديد حدود ايران و 

 -بين دو كشور  هاي محاذي و متوالي كه در بندهاي الف و ب فوق ذكر نشده هاي رودخانهتقسيم آب -ج 
  شد.  طبق مقررات موافقتنامه حاضر انجام خواهد
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ناس دو كارش طرفين متعاهدين يك كميسيون دائمي فني مختلط كه متشكل از تعداد مساوي - 3ماده  

هاي محاذي و متوالي  رودخانه نظارت بر مسائل مربوط به  براي انجام مطالعات فني و - دولت خواهد بود 
تأسيسات و   هاي مشترك و همچنين ايجادطرح تشكيل خواهند داد. اين مطالعات منجمله نسبت به تنظيم

-يا تكميل تأسيسات و ايستگاه -ند كه طرفين مفيد تشخيص ده گيري آب) اندازه هاي هيدورومتريك (ايستگاه

  شد. هاي موجود انجام خواهد
هاي محاذي و  رودخانه امكانات استفاده بهتر از -موافقتنامه حاضر  3كميسيون مذكور در ماده  - 4ماده  

شناسي) از تاريخ امضاي  آب هيدرولوژيك ( طي يك سال  متوالي را بررسي خواهد نمود و بدين منظور
به هر يك از  -موافقتنامه حاضر 2هاي مذكور در بند ب ماده  رودخانه سهمي را كه از آب -ضر موافقتنامه حا
  تعيين خواهد نمود. -گيرد  مي طرفين تعلق

 -موافقتنامه حاضر  شناسي) از تاريخ امضاي آب كميسيون مزبور همچنين طي مدت دو سال هيدرولوژيك ( 
مـورد   -فـوق را   2مذكور در بنـد ج مـاده    هاي احسن از آب رودخانه نحوترين ترتيبات براي استفاده به  مناسب

  .بررسي قرار خواهد داد
محاذي و  هاي هاي موجود در رودخانهشوند جريان طبيعي آب طرفين متعاهدين متعهد مي - 5ماده  

  حاضر تأمين نمايند.  طبق ترتيبات تقسيم مقرر در موافقتنامه - متوالي را 
متوالي به مقاصـدي كـه مغـاير     هاي محاذي و از استفاده از رودخانه -شوند  ف متعاهد متعهد ميهر يك از دو طر 

  آورد احتراز نمايد. متعاهد ديگر لطمه وارد مي منافع طرف  با مقررات موافقتنامه حاضر بوده و يا به
متعاهدين اختالف  در صورت بروز اختالفات نسبت به تفسير يا اجراي موافقتنامه حاضر طرفين - 6ماده   

دولتي و حسن همجواري بين ايران و  عهدنامه مربوط به مرز  6بيني شده در ماده  حاصله را طبق آيين پيش
  و فصل خواهند نمود. حل –امضاء شده در بغداد  1975ژوئن  13عراق مورخ 

خود به تصويب  موافقتنامه حاضر به وسيله هر يك از طرفين متعاهدين بر اساس قوانين داخلي - 7ماده  
  االجراء خواهد بود. الزم  خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويب

  
  1975دسامبر  26به تاريخ  -بغداد  

  از طرف دولت جمهوري عراق  از طرف دولت ايران   
  حماديسعدون   عباسعلي خلعتبري

اسـتفاده از آب   موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده منضم به قـانون موافقتنامـه مربـوط بـه     
  باشد. هاي مرزي بين ايران و عراق مي رودخانه

******  
  

  د حد خارجي منطقه انحصاري6در مور 1356اعالميه اول خرداد 
  ماهيگيري ايران در درياي عمان 

  
)، پنجـاه  1977اكتبـر   30(1352آبـان   8ماهيگيري ايران در درياي عمان كه در اعالميه منطقه انحصاري 

ميل دريايي از خطوط مبدأ درياي سرزميني ايران تعيين شده است، به موجـب اعالميـه حاضـر تـا حـد خـط       
يـك   منصف درياي عمان كه كليه نقاط آن از نزديك ترين نقاط خطوط مبدأ درياي سرزميني ايران و عمان به

  شود.فاصله باشد، گسترش داده مي
  هاي دريايي ترسيم خواهد گرديد.حد خارجي منطقه انحصاري ماهيگيري ايران در درياي عمان روي نقشه
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  1977مي  22برابر با  1356تهران به تاريخ اول خرداد 

****** 

  
عمران  منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و ازقانون تغييرنام وزارت كشاورزي و

  )25/3/1356تجديد سازمان كشاورزي كشور(مصوب  روستايي و
...  

  وظايف كلي:– الف 
 اراضـي جنگلـي و   و بايرخـارج شـهرها   اجراي قوانين مربوط به حاكميت وتصدي خاك واراضي زراعي و -3

 جلـوگيري از  و گسترش فضاي سـبز  حفظ و هاي طبيعي وبيشه مراتع و و هاجنگل اراضي مستحدثه ساحلي و
  رويه درخت دراستان.بيقطع 

******  
   

   العرب هاي دفتر مشترك هماهنگي امور مربوط به شطمعافيت قانون مزايا و
  )14/3/1357مصوب( 

  
 العرب كه در اجراي موافقتنامه ايران و دفتر مشترك هماهنگي امور مربوط به شط -الف  - ماده واحده 

) تأسيس گرديده است داراي 1354دي ماه  5( 1975دسامبر 26العرب مورخ  عراق درباره كشتيراني در شط
  شخصيت حقوقي مستقل خواهد بود.

عملياتي خود  دفتر مشترك هماهنگي مجاز است كاالها و وسائل و ابزار و ماشين آالت مورد احتياج - ب  
قطعات منفصله آنها و همچنين اشياء و  وسايل مخابراتي و راديويي و  هاي تندرو و وسائط نقليه واز قبيل قايق

صرفه يا صالح تشخيص دهد  و ادارات را كه ورود آنها مقرون به هاي سازماني و باشگاه اثاث و لوازم ثابت خانه
  عوارض گمركي وارد نمايد. بدون پرداخت حقوق و

ر مورد اثاث منزل د 1345تير ماه  23خارجي مورخ  هاي كارشناساننامه مزايا و معافيت مقررات آيين -ج 
نمايند به شرط عمل متقابل،  استقرار اوليه وارد ايران مي كاركنان عراقي دفتر مشترك كه براي  و لوازم شخصي

  اعمال خواهد شد.
از  -متقابل  كاركنان عراقي دفتر مشترك هماهنگي در مدت مأموريت خود در ايران بر اساس عمل -د  
ماليات نسبت به حقوق و مزاياي  هاي صدور پروانه كار و پرداخت هزينه  هاي اجتماعي و اخت حق بيمهپرد

  دريافتي از دفتر مشترك هماهنگي معاف خواهند بود.
******  

  
   قانون مقررات مرزنشينان 5اليحه قانوني راجع به اصالح قسمت اخير ماده 

  )15/6/1358مصوب (، )8/12/1344 مصوب(
  

هـا كـه در سـواحل جنـوبي     بلماعي و رهاي ش هاي موتوري و كشتي كليه كاركنان ايراني قايق واحده:ماده 
آوردند به شـرط آن   توانند كاالهايي را كه براي مصرف خود يا به عنوان هديه همراه مي كنند مي رفت و آمد مي
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ت هـزار ريـال تجـاوز ننمايـد بـا      كه قيمت سيف آن در هر ماه جمعاً از ده هزار ريال و در سال از يكصد و بيسـ 
  1پرداخت نصف حقوق و سود بازرگاني و عوارض مقرر از گمرك ترخيص نمايند.

****** 

  
  اراضي درحكومت جمهوري اسالمي ايرانءازقانون نحوه واگذاري واحيا

  )25/6/1358(مصوب 
  

-تعريف مـي  به شرح زير اي اين قانوناجر نظر از شودبرده مي اصطالحاتي كه دراين قانون به كار -1ماده 

  شود:
 بسـتر  تغييـر  و هـا اراضي مستحدثــه: زمينــي است كـــه درنتيجـه خشك افتادن آب درياها، درياچه -ح

  شده باشد. خشك شدن تاالب ايجاد يا هارودخانه
 با و دارد اراضي مستحدثه قرار يا درياچه و و مجاورت حريم دريا هايي است كه دراراضي ساحلي: زمين -ط

  شد. محسوب خواهد آنها حكم يكي از در اين قانون برحسب مورد در توجه به تعريف انواع اراضي مذكور
...  

بـه صـورت طبيعـي     اقـدامات عمرانـي انجـام نيافتـه و     آنهـا  اراضي ساحلي كـه در  آن قسمت از -19ماده 
اراضي مستحدثه متعلـق   ازحريم وساحلي وسيله ادارات ثبت  رعايت قانون اراضي مستحدث و باقيمانده است با

  گردد.منابع ملي تفكيك مي و باير و اراضي داير از به دولت و
صـورتي كـه    منتقل شـده باشـد، در   به آنها اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً متقاضيان ثبت يا مالكين و

 اقـدام ننماينـد   آنها از برداري متناسببهره تــاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و ظــرف ســـه سال از
 تـا  گيردمي عمران روستايي قرار وزارت كشاورزي و اختيار در 9درماده  نشده آنان به ترتيب مذكور اراضي احيا

  تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود. با
عمـران روسـتايي    كشـاورزي و بودكه به وسيله وزارت  اي خواهدموافق آئين نامه اجراي اين ماده–  تبصره

  رسيد. به تصويب هيأت دولت خواهد تهيه و
****** 

  ازقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
  )24/8/1358( مصوب 

  
هـا،  رهاشـده، معـادن، درياهـا، درياچـــه     هاي موات يـا قبيل زمين هاي عمومي ازثروت انفال و -45اصل 
هاي طبيعـي، مراتعـي كـه حـريم     ها، نيزارها، بيشهها، جنگلها، درههاي عمومــي، كوهآب ساير و هارودخانــه

 اختيـار  در شـود، مـي  غاصـبين مسـترد   اموال عمومي كـه از  اموال مجهول المالك و نيست، ارث بدون وارث، و
 يـك را  هـر  ترتيب استفاده از تفضيل و .عمل نمايد طبق مصالح عامه نسبت به آنها بر حكومت اسالمي است تا

  .كندمعين ميقانون 
آن حيـات   در بايـد  هـاي بعـد  نسل جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و در -50اصل

  .گرددوظيفه عمومي تلقي مي اجتماعي روبه رشدي داشته باشند

                                                 
)، قانون ساماندهي مبادالت 41و  13،12( به ويژه مواد  11/4/1366براي اطالع بيشتر به قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  -  1

 مراجعه فرمائيد. 1/5/1385و آئين نامه اجرايي اين قانون مصوب  6/7/1384مرزي مصوب 
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تخريب غيرقابل جبـران آن مالزمـه    آلودگي محيط زيست يا آن كه با غير هاي اقتصادي وفعاليت اين رو از

  ممنوع است.پيداكند، 
****** 

حكومت  اراضي درء احيا اليحه قانوني نحوه واگذاري و 19ازآيين نامه اجرايي ماده 
  )28/9/1358( مصوب  جمهوري اسالمي ايران

  
طريق ادارات ثبـت   از اقدامات عمراني انجام نيافته است مكلفند آنها صاحبان اراضي ساحلي كه در -1ماده 

  اقدام نمايند. مالكيت خود اراضي مورد تعيين حدود و امالك نسبت به تفكيك و اسناد
 موقع تفكيك اراضي ساحلي متعلق به اشخاص بـه منظـور   در امالك مكلفند و ادارات ثبت اسناد -2ماده 

 ،اراضي مشمول مقررات اصـالحات ارضـي   منابع ملي شده و ساحلي و اراضي مستحدث و حفظ منافع دولت در
 مـورد  اصـالحات ارضـي را   و مراتع كشـور  و هاملي شدن جنگل– ساحلي  دث وقوانين مربوط به اراضي مستح

  توجه قراردهند.
انـواع زراعـت،    مـورد  اراضي انتقال يافته بـه اشـخاص در   بهره برداري متناسب از ضابطه عمران و -3ماده 

كميسـيون  غيـره موكـول بـه تشـخيص      سـاختماني و  آبزيان و و پرورش طيور دامپروري و باغباني، دامداري و
  .بود قانون خواهد 12ماده  مندرج در

بهره برداري طوري  جهت عمران و كـــه پيشرفت عمليـات انجام يافته در تشخيص دهـــد كميسيون بايد
  مين خواهدشد.أوضع زمين ت شرايط عادي نتايج مطلوب متناسب با در است كه تاقبل ازپايان سه سال و

****** 

  
اراضي ءقانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري واحياازآيين نامه اجرايي اليحه 

  )31/2/1359جمهوري اسالمي ايران ( مصوب  درحكومت
  

-مـي     تعريـف   اجراي آن به شرح زير نظر از شودبرده مي اين آئين نامه بكار اصطالحاتي كه در -1ماده 

  شود:
...  
 بسـتر  تغيير و هاآب درياها، درياچه جه خشك افتادنزمينــــي است كه درنتي :اراضـــي مستحدثـــه -8

  شده باشد. ايجاد هاخشك شدن تاالب يا هارودخانه
 با و دارد اراضي مستحدثه قرار يا درياچه و و مجاورت حريم دريا هايي است كه درزمين :اراضي ساحلي -9

  شد. محسوب خواهد آنها حكم يكي از در اين قانون برحسب مورد در توجه به تعريف انواع اراضي مذكور
  عبارت است از: باير و ثبت نشده: داير اعم ازثبت شده و :اراضي دولتي -10
   اراضي موات -الف
طريق اصالحات ارضـي، خالصـه، مجهـول     به دولت منتقل شده است اعم از انحا اراضي كه به نحوي از -ب

  غيره. المالك و
****** 
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  ازقانون توزيع عادالنه آب

  )16/12/1361(مصوب 
  

  مالكيت عمومي وملي آب -فصل اول
 رودها هاي جاري درآب و هاي درياهاقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، آب 45براساس اصل  -1ماده 

 هـا زه آب و هافاضالب و هاسيالب زيرزميني و سطحي و طبيعي ديگر اعم از مسير هر و هادره طبيعي و انهار و
 هـاي زيرزمينـي از  منـابع آب  هـاي معـدني و  آب و چشـمه سـارها   هاي طبيعي وبركه و هامرداب و هادرياچه و

  شود.برداري ميبهره آنها طبق مصالح عامه از حكومت اسالمي است و اختيار در مشتركات بوده و
  شود.به دولت محول مي آنها برداري ازنظارت به بهره اجازه و ليت حفظ ووئمس

 فصلي داشته باشـند  اين كه آب دايم يا اعم از هارودخانه هاي عمومي وكانال طبيعي و انهار بستر -2ماده 
همچنـين   حكومت جمهوري اسـالمي ايـران اسـت و    اختيار هاي طبيعي دربركه و هامرداب بستر و هامسيل و

خشـك شـدن    يـا  و هادرياچه و پايين رفتن سطح آب درياها اثر اراضي مستحدثه كه در است اراضي ساحلي و
حكومـت   اراضـي در ء تصويب قانون نحوه احيا قبل ازء صورت عدم احيا در آمده باشد پديد هاباتالق و هامرداب

  جمهوري اسالمي.
 انهـار  و هـا رودخانـه  بسـتر  تصـرف در  دخـل و  حفــــاري و  نـــوع اعيانــــي و هـــر ايجــاد -3تبصره 

 و حريم قانوني سواحل درياها همچنين در هاي طبيعي وبركه ومرداب و هامسيل هاي عمومي وكانال و طبيعي
  اجازه وزارت نيرو. با مخزني ممنوع است مگر يا طبيعي و اعم از هادرياچه

حـريم   و خـاك رس بسـتر   ماسـه و  شـن و  بـرداري از واگذاري بهـره  برداري يااجازه بهره صدور -48ماده 
 منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيـرو  هادرياچه و سواحل درياهاحريم قانوني  و هامسيل و ها، انهاررودخانه

  است.
 جهـت درج در  را خـود  نظـر  موضوع اين ماده مشخصات فني مورد موقع موافقت با در وزارت نيرو -تبصره
 رعايـت ايـن مشخصـات را    حق نظـارت بـر   و كرد برداري به دستگاه صادركننده پروانه اعالم خواهدپروانه بهره

  داشت. خواهد
****** 

به  طرف سازمان زمين شهري استان بوشهر تصويبنامه واگذاري يك قطعه زمين از
  )25/2/1362شركت ملي صنايع دريايي ايران ( مصوب 

  
وزارت صـنايع   24/2/1362مـورخ  7193شـماره   به پيشـنهاد  بنا 25/2/1362ت وزيران درجلسه مورخ أهي

توجـه بـه موافقـت شـماره      با و 1354ساحلي مصوب  و مستحدثماده هفت قانون اراضي  به استناد سنگين و
كه يك قطعـه زمـين پـالك شـماره      تصويب نمودند سازمان زمين شهري استان بوشهر واحد 1174-19/2/62
(طبق كروكي پيوست) به شركت ملي صنايع دريـايي ايـران جهـت     باشدمي حريم دريا كه شمال آن در 3225

  گردد. اي نفت دريايي واگذارهسكوهاي چاه سازي وتيهاي مربوط به كشتوسعه فعاليت
******  
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به  بوشهر مجاورت ساحل بندر واگذاري يك قطعه زمين در تصويبنامه موافقت با

  )25/3/1362شركت ملي صنايع پتروشيمي( مصوب 
وزارت  23/3/1362مـورخ   5/32-3851شـماره   به پيشـنهاد  بنا 25/3/1362جلسه مورخ  ت وزيران درأهي
 مشخصات منعكس درنقشه پيوسـت واقـع  مربع طبق  متر 10100واگذاري يك قطعه زمين به مساحت  نفت با

اوليه پتروشيمي به شركت ملي صنايع  مخازن مواد و احداث انبار و جهت ايجاد بوشهر مجاورت ساحل بندر در
  پتروشيمي موافقت نمود.

****** 

         به شركت سهامي شيالت  يم درياحر اراضي واقع در قطعه از 8تصويبنامه واگذاري 
  )23/11/1362مصوب (  جنوب

 670/ 9374)1)/(41ط( 27059 شــماره پيشــنهاد بنابــه  23/11/1362 مــورخ جلســه در وزيــرانت أهيــ
 29/4/54قـانون اراضـي مسـتحدث وسـاحلي مصـوب       7ماده  به استناد وزارت كشاورزي و 22/10/1362مورخ

  به شرح زير: اراضي واقع درحريم دريا قطعه از 8 كه تعداد تصويب نمودند
 مترمربـع بـا   )63000استان هرمزگان به مسـاحت شصـت وسـه هـزار(     مقام در بندر قطعه واقع در -1

دسـت   تاسيسـات در  منظوراستفاده ارتباطي في مابين صيادان منطقه و به 1نقشه شماره مشخصات طبق 
 .احداث

نقشـه   طبـق  ) مترمربع با مشخصات43000سه هزار (قطعه واقع در بندر لنگه به مساحت چهل و   -2
 احداث. تأسيسات در دست  مابين صيادان منطقه و به منظور استفاده ارتباطي في 2شماره 

مشخصـات   ) مترمربـع بـا  70000قطعه واقع در بندر گناوه استان بوشهر به مساحت هفتاد هـزار (   -3
 تأسيسات در دست احداث. منطقه و  صيادان مابين به منظور استفاده ارتباطي في 3طبق نقشه شماره 

) مترمربـع بـا   92000قطعه واقع در منطقه نخل تقي در استان بوشهر به مساحت نود و دو هـزار (   -4
منطقه و تأسيسـات در دسـت    مابين صيادان في  به منظور استفاده ارتباطي 4مشخصات طبق نقشه شماره 

 .احداث

) مترمربـع بـا   110000صـد و ده هـزار (   به مساحت يـك قطعه واقع در بندر قشم استان هرمزگان  -5
منطقه و تأسيسـات در دسـت    مابين صيادان في  به منظور استفاده ارتباطي 5مشخصات طبق نقشه شماره 

 احداث.

) 146000صد و چهل و شش هـزار (  قطعه واقع در بندر جاسك در استان هرمزگان به مساحت يك -6
صيادان منطقه و تأسيسـات   مابين استفاده ارتباطي في  به منظور 6مترمربع با مشخصات طبق نقشه شماره 

 در دست احداث.

نقشـه   ) مترمربع بـا مشخصـات طبـق   80000قطعه واقع در بندر كالهي به مساحت هشتاد هزار (  -7
 احداث. تأسيسات در دست  مابين صيادان منطقه و  به منظور استفاده ارتباطي في 7شماره 

) مترمربع با 142000صد چهل و دو هزار ( قطعه واقع در بندر دير در استان بوشهر به مساحت يك  -8
منطقـه و تأسيسـات در دسـت     مابين صيادان في به منظور استفاده ارتباطي 8مشخصات طبق نقشه شماره 

  احداث.
 مصـوب و  هايامهبراساس برن تواندمي شركت سهامي شيالت جنوب گذارده شود، شركت مذكور اختيار در

 مـورد  و ( كه جنبه اختصاصي نداشـته باشـد) ايجـاد    را خود نياز رعايت مقررات مربوط تاسيسات ضروري مورد
  دهد. استفاده قرار

******  
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  كل كشور 1363قانون بودجه سال  زا

  1 )30/12/1362( مصوب 

...  
  : 66تبصره 

خاك رس معمولي  ماسه معمولي و معادن شن و برداري ازمربوط به بهره كليه امور 1363اول سال  از -الف
مجلس شوراي  1/3/1362قانون معادن مصوب  24تبصره ماده  رعايت مفاد با تا شودمحول مي به وزارت كشور

بخـش   يـا  و هاي دولتي ديگرسازمان يا محل و هاي هرشهرداري و هابخشداري و هاطريق فرمانداري اسالمي از
به حساب  را ) قانون معادن فوق الذكر26قيمت پايه موضوع ماده ( حاصله ناشي از درآمد و خصوصي انجام دهد

  نمايد. منظور عمومي كشور درآمد
 معـادل درآمـدي كـه در    تا قسمت چهارم اين قانون حداكثر 503059رديف  اعتبار شوداجازه داده مي -ب

 يـا  هـا فرمانـداري    طريـق  از شـود مـي  عمـومي منظـور   به حساب درآمـد  اجراي بند(الف) اين تبصره وصول و
 شـود مـي    نامه اجرايي اين تبصره تعيـين  آيين معدن به ترتيبي كه در هاي حوزه هرشهرداري يا هابخشداري

 به مصرف عمران شـهرها  شد بودجه استان مربوط مبادله خواهد سازمان برنامه و هايي كه بابراساس موافقتنامه
  1برسد. روستاها و

 بـه پيشـنهاد   تاريخ تصـويب ايـن قـانون بنـا     ماه از ظرف مدت دو اجرايي اين تبصره حداكثر آيين نامه -ج
 سـازمان برنامـه و   دارايي و اموراقتصادي و وزارت و نيرو وزارت و فلزات و معادن وزارت و مشترك وزارت كشور

  .بودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
****** 

  كل كشور 1363ن بودجه سال قانو 66ازآيين نامه اجرايي تبصره 
  1 )7/5/1363( مصوب  

...  
 خاك رس و ماسه معمولي و معادن شن و برداري ازبهره تعيين عاملين استخراج و به منظور - 3ماده 

ت رسيدگي أاستان هي هر در شوداين آيين نامه تعيين مي اموري كه در ساير برداري وتعيين شرايط بهره
آب  امور يس دفترئر اي يااستانداري، رييس دفترفني، مديرعامل سازمان آب منطقهمعاون عمراني  مركب از

  شد. نماينده وي تشكيل خواهد يس دادگستري يائر استان و مركز شهردار استان برحسب مورد
  بود. فني استانداري خواهد دفتر ت مذكورأمحل تشكيل جلسات هي -1تبصره 
منـاطق كشـاورزي،    يـا  محـدوده منـابع ملـي شـده و     رسـيدگي در  مواردي كه معدن مورد در -3تبصره 
 هـا درياچـه  و حريم قانوني سواحل درياها و هامسيل و انهار و هاحريم رودخانه بستر يا و روستاها آبخيزداري يا

بهسـازي   ) قـانون حفاظـت و  3الف ماده ( بند در مناطق مذكور ) قانون توزيع عادالنه آب و48ماده ( در مذكور
 يا مدير و شهردار شهرستان و فرماندار برحسب مورد و به دعوت استاندار واقع شده باشد شهر زيست هر محيط

  نمود. هندااعالم خو را نظرات خود ت رسيدگي شركت وأجلسه هي يس اداره مربوطه درئر
ماسه و خـاك   اجازه برداشت شن و فروش و استخراج و قرارداد عقد يا برداري وپروانه بهره صدور -16ماده 

هـاي  منوط به كسـب موافقـت سـازمان    هاي زيرمحل در زايد دفع مواد باطله و انباشت مواد نيز رس معمولي و
  مسئول است.

                                                 
  
  آئين نامه الحاق گرديد كه در همين مجموعه درج شده است. 16ماده تبصره اي به 1375- 6- 28در تاريخ   -1
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  راه آهن. ها ودرحريم قانوني راه -الف
  حريم قانوني آنها. و روستاها و داخل شهرها در –ب 
  ها.داخل جنگل قنوات و برق و توزيع آب وشبكه  و سدها و گاز هاي نفت وحريم قانوني لوله در -ج
 همچنين مناطق آبخيزداري و زهكشي و شبكه آبياري و و انهار و هامسيل و هاحريم رودخانه و بستر در -د

  ها.درياچه و حريم قانوني سواحل درياها
  هاي قانوني.سايرحريم حريم قانوني اماكن مقدسه وابنيه تاريخي و در -ه

****** 

  هاي مرزيو تثبيت كناره و بستر رودخانه قانون حفظ
  )18/5/1363(مصوب 

  
هاي مرزي و احياناً اصالح از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه -1ماده

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با وزارت نيرو خواهد بودكه با همكاري  78مسير آنها با رعايت كامل اصل 
هاي كشور، كشاورزي، امورخازجه ، دفاع (اداره جغرافيايي ارتش) و ژاندارمري م و مستمر وزارتخانهمداو

هاي مرزي بين ايران و جمهوري اسالمي ايران (اداره مرزباني) و با رعايت مفاد معاهدات و موافقتنامه  و پروتكل
  امور فني و اجرائي اقدام نمايد. گردد نسبت به انجامدول همجوار به نحوي كه در اين قانون مشخص مي

ها و چناچه به تشخيص وزارت نيرو استفاده از متخصصين (عالوه بر كادر شاغل در وزارتخانه -تبصره
  تواند فقط متخصصين ايراني مورد نياز را استخدام نمايد.ضروري باشد، وزرات نيرو مي هاي وابسته)سازمان

هاي ها برنامه و بودجه و ساير سازمانها، سازمانمطلع وزاتخانهاي مركب از نمايندگان كميته -2ماده 
هاي سازمان    ها وتا نسبت به ايجاد هماهنگي و همكاري وزارتخانه ذيربط در وزارت نيرو تشكيل خواهد شد

رد هر هاي مطالعاتي و اجرائي در موها و برنامهبا وزرات نيرو و تعيين خط مشي كلي و اولويت 1مذكور در ماده 
  هاي مرزي و رفع مشكالت اتخاذ تصميم نمايد.يك از رودخانه

جايي مرزنشينان به تشخيص كميته هماهنگي در صورتي كه براي اجراي مفاد اين قانون جابه -3ماده 
جايي و ضروري باشد، وزارت كشور حسب تقاضاي كميته مزبور مسئول انجام اين جابه 2مندرج در ماده 

  ات ناشي از آن به قيمت عادله خواهد بود.پرداخت كليه خسار
ها و وزارت كشاورزي حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره -4ماده 

هاي مرزي را به عهده خواهد بخيزداري در حوزه آبخيز رودخانهآهاي حفاظت خاك و همچنين اجراي طرح
  داشت.

ها، ،  موافقتنامهبا مفاد معاهدات 2صميمات كميته مذكور در ماده مسئوليت تطابق و هماهنگي ت -5ماده 
المللي و خط مشي سياست دولت جمهوري اسالمي هاي مرزي منضم به معاهدات، مقررات بينها، نقشهپروتكل

  باشد.ايران و همچنين فراهم نمودن تسهيالت الزم در اين خصوص با وزارت امور خارجه مي
هاي هوايي مورد نياز جهت اجراي مفاد اين قانون با نظر تأييد و در صورت لزوم كسها و عنقشه -6ماده 

  (اداره جغرافيائي ارتش) تهيه خواهد شد. مشاركت وزارت دفاع
اداره مرزباني ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران موظف است بر اساس تصميمات كميته مندرج  -7ماده 
هاي مربوط به ر تسهيالت الزم بمنظور انجام   طرحو عنداالقتضا ضمن تماس با مرزبانان دول همجوا 2در ماده 

  هاي ذيربط فراهم آورد.ها و سازماناجراي مفاد اين قانون را براي وزارتخانه
هاي مربوط ها و سازمانهاي وزارت نيرو و ساير وزارتخانهدولت هرساله به تناسب نيازمندي -8اده م

  اعتبارات الزم را براي اين قانون را در بودجه كل كشور منظور خواهد نمود.
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هيه هاي ذيربط تها و سازمانآئيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه - 9ماده

  سيد.رو به تصويب هيأت وزيران خواهد 
هـزار و سيصـد و   ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يك 9قانون فوق مشتمل بر 

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 24/5/1362شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
****** 

 هاي كشاورزي وتفكيك وظايف مشترك بين وزارتخانه آيين نامه ايجاد هماهنگي و از
  مجلس شوراي اسالمي 8/9/1362جهادسازندگي مصوب 

  )8/7/1363( مصوب  
...  

  -5ماده 
  بود: خواهد وظايف زير دارآبزيان عهده و مربوط به دام، طيور امور وزارت جهادسازندگي در

هـاي  مـرغ  و هـا دام ارتباط بـا  مرغداري در دامداري و جهت احيا اقدامات الزم در ارايه كليه خدمات و -الف
  هماهنگي سازمان دامپروري كشور. عشايري با مناطق روستايي و اصالح شده در بومي و
  عشايري. مناطق روستايي و كمك به توسعه زنبورداري در تشويق و -ب
 تغال روستاييان درجهت اش در سواحل جنوبي كشور سنتي در صيد هاي حمايت ازاجراي طرح تهيه و -ج

  هاي وزارت كشاورزي .چهارچوب سياست
****** 

 هاي كشاورزي وهماهنگي وظايف مشترك وزارتخانه و ايجاداصالحي آيين نامه از 
  )1/10/1363( مصوب  سازندگي جهاد

...  
  6ماده 

  بود. خواهد وظايف زير دارآبزيان عهده و ، طيورمربوط به دام امور وزارت جهادسازندگي در
-مـرغ      و هـا دام ارتباط با مرغداري در دامداري و جهت احياء اقدامات الزم در ارايه كليه خدمات و -الف

  هماهنگي سازمان دامپروري كشور. عشايري با مناطق روستايي و اصالح شده در هاي بومي و
  عشايري. مناطق روستايي و كمك به توسعه زنبورداري در تشويق و -ب
 جهت اشتغال روستاييان در در سواحل جنوبي كشور سنتي در صيد هاي حمايت ازطرحاجراي  تهيه و -ج

  .هاي وزارت كشاورزيچهارچوب سياست
******  

  رودخانه هاي مرزي بستر تثبيت كناره و آيين نامه اجرايي قانون حفظ و از
  )18/12/1363( مصوب (

  
  اصطالحات   تعاريف و – فصل اول

  تنظيم گرديده است: براساس حروف الفبااصطالحات  اين تعاريف و
مقابـل   در دريـا  رودخانـه، درياچـه و   ترميم سواحل اعم از بنايي است كه جهت حفاظت و سازه يا -آبي -4

  شود.فرسايش احداث مي
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 مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق بـراي كمـال   يا اراضي اطراف رودخانه، نهر آن قسمت از –حريم  -12
  دارد. قرار بستر بالفاصله پس از و حفاظت تاسيسات احداثي الزم مي باشد يا و انتفاع

 بـراي تثبيـت و   سـواحل و  تقريبي ديواره طبيعـي يـا   امتداد سازه يابنايي است كه در -ديواره ساحلي -16
  شود.فرسايش احداث مي سيل و برابر هاي جانبي درزمين حفاظت سواحل و

****** 

طرح جامع  ساحل درياي جنوب در بالعوض قطعه زميني ازواگذاري ي تصويبنامه 
   كشتيراني و به سازمان بنادر مسافر و جهت احداث اسكله بار بوشهر

  )13/5/1364(مصوب 
  

اسـتانداري   20/10/1363/د مـورخ   34883شـماره   بنابه پيشـنهاد  13/5/64جلسه مورخ  ت وزيران درأهي
ساحل درياي جنـوب   قطعه زميني از تصويب نمودند 1354صوب قانون اراضي ساحلي م 7طبق ماده  بر بوشهر

 به صورت بالعوض در مسافر و جهت احداث اسكله بار طرح جامع بوشهر در متر 100عرض  و متر150به طول 
  كشتيراني گذارده شود. و سازمان بنادر اختيار

******  
  ازاساسنامه موسسات تحقيقات منابع آب ( تماب)

    1 )8/10/1364( مصوب 

...  
  از: عبارتند باشد زير به موارد وظايف موسسه بدون اين كه منحصر -4ماده

-ارايه بهتـرين راه  هاي آبي به منظورسازه هاي تاسيسات وهاي هيدروليكي به كمك مدلانجام آزمايش -1

  حل، به لحاظ تعيين مشخصات طرح نهايي.
  دريايي.هاي ساختمان هاي مربوط به سواحل وانجام آزمايش -2
  غليظ. هايمطالعات جريان و هاي پشت سدهاهاي مربوط به رسوبات درياچهانجام بررسي -3

****** 

  
  2)16/11/1364ازاساسنامه شركت سهامي شيالت ايران ( مصوب 

  
ادغـام آن   وزارت دفاع ملـي و  اجراي اليحه قانوني انتزاع شركت سهامي شيالت جنوب ايران از در -1ماده 

شوراي انقالب  6/2/1359عمران روستايي مصوب  سهامي شيالت ايران وابسته به وزارت كشاورزي وشركت  در
اين اساسنامه  اين پس در جمهوري اسالمي ايران شركت سهامي شيالت ايران وابسته به وزارت كشاورزي كه از

رطبق ضوابط اين اساسنامه ب اين اساسنامه تاسيس و به شرح مندرج در شد آن به نام شيالت نام برده خواهد از
  شد. هاي دولتي اداره خواهدمقررات مربوط به شركت و

                                                 
هيت محترم وزيران موسسه تحقيقات منابع آب بـه سـازمان تحقيقـات     14/5/1368مورخ513/ت48778مصوبه شماره  براساس  -1

  بيني شده است.اساسنامه سازمان پيش  7درماده "به تصويب رسيدكه وظايف فوق عينا منابع آب تبديل واساسنامه جديد
شركت شيالت به سازمان تبديل و به عنوان يك  30/2/1383به حسب ماده واحده قانون تاسيس سازمان شيالت ايران مصوب   2

  موسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي گرديد.
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نسـل   ازديـاد  حفظ و تهيه محصوالت مربوط به صنعت ماهي و ماهي و هدف درشمال، براي صيد -2ماده 
 خـزر حوزه درياي  مربوط به صنعت ماهي در معامالت مجاز بازرگاني و هرگونه امور كارخانجات و ايجاد ماهي و

 هـاي سـاحلي جنـوب و   دريـاي عمـان، رودخانـه    جنوب، بهره برداري ازمحصوالت دريايي خليج فـارس و  در و
 مصـرف يـا   فـروش و  همچنـين توزيـع و   پرورش و و تكثير محصوالت دريايي و موجودات و ساير صيدآبزيان و

 وضـع اقتصـادي و   بهبـود كوشش به  و كشور آن به خارج از صدور يا و داخل كشور در تبديل محصوالت مزبور
هـاي  هرگونه مناسـبت  همچنين كمك به صيادان محلي و و هاي تعاوني صيدتصويب شركت و ايجاد عمراني و

 شـيالت شـمال و   امـور  قـوانين مصـوب در   ساير قانون تاسيس شركت شيالت ايران و حدود در اجتماعي ديگر
  جنوب.

  حوزه فعاليت شيالت عبارتست از: -3ماده 
  مالكيت دولت جمهوري اسالمي ايران شامل: محدوده حاكميت و واقع در هايآب -الف

  بخش مشترك). درياي خزر( بخش انحصاري دولت جمهوري اسالمي ايران و -1
هـاي پشـت   هاي مربوط به درياي خـزر، درياچـه  هاي ايران، مردابها، رودخانههاي داخلي ( درياچهآب -2

  سدها).
  درياي عمان. منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس و ني وهاي ساحلي، درياي سرزميآب -3
  مالكيت جمهوري اسالمي ايران شامل: محدوده حاكميت و هاي خارج ازآب -ب
  درياهاي آزاد. -1
كسـب كـرده    را آنها كه شيالت امتياز فعاليت در درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي سايركشورها - 2

قراردادهـاي منعقـده فـي     و المللي مربوط بـه درياهـاي آزاد  حقوق بين مطابق بااين حوزه  است حقوق شيالت در
  شود.معين مي آن كشورها مابين دولت جمهوري اسالمي ايران با

 كلـي هـر   به طور الف اين ماده و هاي موضوع بندرعايت موازين قانوني سواحل آب با تواندشيالت مي- تبصره
  تبديل نمايد. سيسات شيالتي به حوزه فعاليت خودتا براي ايجاد را ديگر منطقه مستعد

  وظايف شيالت عبارتست از: -4ماده 
  وظايف زيربنايي به شرح زير: -الف

 هاي مختلف آبزيـان قابـل برداشـت، ميـزان منـابع و     انجام تحقيقات علمي پيرامون حيات آبزيان، گونه -1
 در آبزيـان موجـود   ذخاير منابع و پيرامون حفاظت ازتحقيقات  هاي حوزه فعاليت شيالت وآب آبزيان در ذخاير

هـاي  رودخانـه  و هـا هـا، مصـب  ها، خلـيج رودگاه و هامرداب و درياي خزر خليج فارس و هاي درياي عمان وآب
 پـرورش آبزيـان، عمـل آوري شـيالتي، آالت و     مصنوعي و هاي آن، تكثيرروش و مربوط به درياي مذكور، صيد

  مربوطه. موارد ساير شيالتي و ادوات صيادي، تاسيسات
  ها.وزارتخانه رعايت وظايف ساير صنعت مستقل شيالتي با ايجاد -3
-فعاليـت     منطقه انحصاري اقتصادي به مركز عمـده   هاي داخلي، درياي سرزميني وتبديل حوزه آب -4

  صيادي. هاي توليدي، اقتصادي و
  ها.وزارتخانه وظايف ساير رعايت شيالتي با نگهداري بنادر تاسيس، توسعه و -7
  3هاي موضوع بندالف ماده آب منابع آبزيان قابل مصرف در و ذخاير تكثير -8
  اين اساسنامه. 3الف ماده  هاي موضوع بندداركردن اقتصادي آب آبزي -9

هـاي دريـاي عمــان، خلـيج     حراسـت ازمنـابع آبزيـان آب    انجام كليه اقدامات الزم جهـت حفاظـت و  -10
 دريـاي  هـاي مربـوط بـه   رودخانه و هاهـا، مصبهـــا، خليجهــــا، رودگاهدريــــاي خــزر، مرداب فــــارس،

  رعايت موازين قانون. با مذكور
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هـاي جنـوب تمـام    كناره دادن اولويت به ساكنين محروم سواحل و بــرشيالت مكلف است عالوه -11ماده 
 توليدي بـه كـار   هاي خدماتي وقالب تعاوني اين مردم در هاي پراكنده صياديجهت تشكيل فعاليت را هم خود

  فراهم كند. را آنها مالي موجبات افزايش توان صيد هاي تكنيكي وياري با و برد
******  

ساحل خليج فارس جهت  مقام در بندر واقع دره زمين تصويبنامه واگذاري يك قطع
  تاسيسات بندري به شركت ملي نفت ايران احداث اسكله و

  )26/6/1365مصوب ( 
  

وزارت  20/3/1364 مـورخ 1/33-2917شـماره   بـه پيشـنهاد   بنا 26/6/1365جلسه مورخ  ت وزيران درأهي
واگـذاري يـك    بـا 1354سـاحلي مصـوب    قانون اراضي مستحدث و 7ماده  و 2ماده  ب از بند به استناد نفت و

مشخصات نقشه پيوسـت پيشـنهاد،   مترمربع به شركت ملي نفت ايران طبق  259200قطعه زمين به مساحت 
  تاسيسات بندري موافقت نمود. ساحل خليج فارس جهت احداث اسكله و مقام در بندر واقع در

******  
 بندر واگذاري يك قطعه زمين واقع درحريم كانال سلطاني در تصويبنامه موافقت با

  )23/2/1366به شركت ملي نفتكش ايران ( مصوب  بوشهر
  

وزارت  7/10/1365مـورخ   1/33-11830شـماره   به پيشنهاد بنا 23/2/1366مورخ  ت وزيران درجلسهأهي
بـا واگـذاري يـك     1354ساحلي مصوب  قانون اراضي مستحدث و 7ماده  و 2ماده  از  "ب" بند نفت به استناد

حـريم كانـال    واقـع در  مشخصات نقشه پيوست پيشنهاد و قطعه زمين به شركت ملي نفتكش ايران طبق ابعاد
  جهت تاسيسات بندري موافقت نمود. بوشهر سلطاني بندر

****** 

  )11/4/1366صادرات و واردات  (مصوب  تاز قانون مقررا
...  

هاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كليه ساكنان مناطق محروم و استان -12ماده 
كيلومتري از ساحل قرار دارد، در  30هايي از استان فارس كه قسمت اعظم آن در فاصله خوزستان و بخش

  هاي مرزنشينان عضو شوند.توانند در تعاونيصورتي كه بيش از يك سال در منطقه ساكن باشند، مي
****** 

اي حفاظت سازمان منطقه قانون ادامه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در
  )1/9/1366( مصوب  محيط زيست دريايي

  
اي منطقـه سـازمان   بـه عضـويت در   شـود به دولت جمهوري اسالمي ايـران اجـازه داده مـي    -ماده واحده

 اي كويت بـراي همكـاري دربـاره حمايـت و    حفاظت محيط زيست دريايي متشكله بـراساس كنوانسيون منطقه
سـاالنه  سهميه  ) ادامه داده و1978آوريل 24(  4/2/1357نواحي ساحلي مورخ  توسعه محيط زيست دريايي و

  پرداخت نمايد. آن را
****** 
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  ازاساسنامه سازمان زمين شهري

  )15/4/1367( مصوب 
  

  وظايف واختيارات. -5ماده 
-چهـارچوب سياسـت   در هـا شهرك و حريم استحفاظي شهرها محدوده قانوني و مقررات ذيل در اجراي قوانين و

  شهرسازي. مسكن و توسط وزيرشهرسازي  مقررات ابالغي مسكن و براساس ضوبط و هاي دولت و
  قانون زمين شهري وآيين نامه اجرايي آن. -الف
  قانون اراضي خالصه. -ب
قـانون ثبـت راضـي     و اجاره به زارعين مستاجر فروش امالك مورد اراضي موات موضوع قانون تقسيم و -ج

  قانون ثبت اراضي موات شهرهاي غيرتهران. موات اطراف تهران و
  .هاي بعدي آناصالحيه و 1335مصوب  هابانك ها، اوقاف وشهرداري اضي وقانون راجع به ار-د
  .1346تعاون روستايي مصوب  قانون تشكيل وزارت اصالحات ارضي و 4ماده  اراضي قسمت آخر-هـ
   .مستحدثات ساحلي اراضي حريم و و مراتع كشور و هامراتع ملي شده موضوع قانون جنگل اراضي و-و
قوانين و مقررات در محدوده فوق الذكر كه به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قـرار گرفتـه   اجراي ساير  -ز

  1يا بگيرد در صورت ابالغ وزير مسكن و شهرسازي
****** 

ساحل  قطعه زميني در وفارس حاشيه خليج  تصويبنامه واگذاري قطعه زميني واقع در
  )14/5/1368منطقه جاللي به شركت ملي نفتكش ايران ( مصوب 

  
وزارت  28/4/1368   مـورخ  1/33-6739شماره  به پيشنهاد بنا 14/5/1368جلسه مورخ  ت وزيران درأهي
 تصـويب نمودنـد   1354ساحلي مصـوب   قانون اراضي مستحدث و 7ماده  و 2ازماده  "ب"بند نادتبه اس نفت و

حاشـيه   ست پيشـنهاد، واقـع در  مشخصات نقشه پيو و يك قطعه زمين به شركت ملي نفتكش ايران طبق ابعاد
مـورخ   12228ساحل منطقه جاللي به جاي قطعه زمين قبلي موضوع تصـويب نامـه شـماره     در وفارس خليج 

  گردد.ملغي مي تصويب نامه اخير ضمناً گردد واگذار 29/2/66
****** 

  
  

  چابهار منطقه نظارت وحوزه عمليات بندر تعيين حدودي مصوبه 
  )17/10/1368( مصوب 

  
وزارت راه  26/10/67  مـورخ  11/1485شـماره   بنابـه پيشـنهاد   17/10/68جلسه مـورخ   ت وزيران درأهي

بنـادر  حـوزه عمليـات    منطقـه نظـارت و   وترابري باتوجه به تبصره ذيل ماده يك تصويب نامه تشخيص حـدود 
  تصويب نمود: 1340مصوب 

  س ميداني است.أر تا گواتر مرز از جزاير هاي سواحل ومنطقه بندر، شامل آب حدود-1

                                                 
  در حال حاضر با تشكيل وزارت راه و شهرسازي اجراي اين وظايف بر عهده وزارت مذكور است. 1
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هاي به شعاع سـه  آب بهشتي و شهيد خليج فارس شامل سواحل بندر حوزه بندر، سواحل واقع در حدود-2
  است. غربي خليج چابهار رئوس شرقي و ميل از

-مـي     مجـزا  اخيرالذكر بندر منطقه بندرعباس بوده است از حدود در محدوده فوق كه قبالً آن قسمت از

  بود. بندرعباس خواهده نظارت محدود ده كماكان درباقيمان و گردد
****** 

  ازقانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي 
   1 )9/5/1370( مصوب 

  

به موجب اين قانون كميته ملي كاهش اثرات باليـاي طبيعـي بـه منظورمبادلـه اطالعـات،      –  ماده واحده
كاهش اثرات بالياي طبيعـي ناشـي    منطقي جهت پيشگيري وپيداكردن راه كارهاي  مطالعه، تحقيقات علمي و

هاي اليه زمـين، نوسـانات آب   لغزش ، خشكسالي، سرمازدگي، آفات گياهي، آلودگي هوا، زلزله وازطوفان، سيل
درغيـاب  ( هـا مسولين سازمان و عضويت وزرا و امثال آن، به رياست وزيركشور و هارودخانه و هادرياچه و درياها
، عضويت سـازمان هواشناسـي كشـور، وزارت نيـرو، وزارت كشـاورزي      نمايند) ومي عاونين ذيربط شركتوزرا، م

، ، موسسه ژئوفيزيكشهرسازي ، وزارت مسكن و، وزارت جهادسازندگيآموزش پزشكي و ، درمانوزارت بهداشت
نيروهـاي   و ، نهـاد ، موسسـه وزارتخانـه  هـر  مراتـع، وزارت بازرگـاني و   و هـا جمعيت هالل احمر، سازمان جنگل

  2.گرددتشكيل مي نظامي كه رياست اين كميته حسب ضرورت مصلحت بداند يا انتظامي و
****** 

هاي تجاري از مرز آبي ورود و خروج پرسنل كشتي اجازهتصويب نامه ي راجع به   
  9/5/1370مصوب  نوشهر به كشور

  
وزارت كشـور و   24/1/1370م مورخ 1385بنا به پيشنهاد شماره . 9/5/1370 هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمودند:  1351) قانون گذرنامه مصوب 4به استناد ماده (
  هاي تجاري مجازند از مرز آبي نوشهر به كشور وارد يا از آن خارج شوندپرسنل كشتي  

****** 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  شده است. درج  اين قانون در همين مجموعهآيين نامه اجرايي  -1
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  قانون تشكيل شوراي عالي اقيانوس شناسي كشور

  1)20/5/1370مصوب ( 
  

 ايجـــاد دستيابي به يك سياست وخط مشي اصولي و اعتالي سطح علمي و به منظور– ماده واحده
اشتن د شناسايي و شناســـي وزمينه اقيانوس المللي دربين تخصصي و هــــاي ملي وهماهنگي فعاليت

 ارزنده خليج فارس، درياي عمان ومنابع  بهره برداري از تحقيق و و درياها بينش صحيح از اطالعات و
  گردد:تشكيل مي زير افراد شوراي عالي اقيانوس شناسي كشور) مركب ازشورايــي بنــام ( بحــرخزر

  ترابري راه و وزير -1
  رييس سازمان هواشناسي كشور -2
  كشتيراني  و مديرعامل سازمان بنادر -3
  رييس سازمان حفاظت محيط زيست -4
  آبزيان امور شيالت و مديرعامل شركت -5
  رييس سازمان زمين شناسي كشور -6
  مديرعامل شركت نفت فالت قاره  -7
  آموزش عالي به انتخاب وزير معاون وزارت فرهنگ و -8
  فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي  -9

  فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  -10
  نيروهاي مسلح رييس سازمان جغرافيايي -11
خبرگان ومتخصصين اين رشته به انتخاب شوراي عالي اقيانوس شناسي كشوركه بدون حق  از سه نفر -12
  كرد. جلسات شركت خواهند راي در
  تلفن. تلگراف و المللي وزارت پست وبين معاون امور -13

 تحقيقـــــات و  همـاهنگي مطالعـات و   جهـت انجـام و   شوراي عالي اقيـانوس شناسـي كشـور    -1تبصره 
 هاي ذيـربط بـه شـرح زيـر    سازمان و هاوزارتخانه كشورهفت كميته تخصصي در دريايي در دارعمليـــات دامنه

  داشت: خواهد
سـازمان  ( هواشناسـي دريـايي   و هـا شنــاســــي فيزيكــــي ديناميـك اقيـانوس    كميتـــه اقيـانوس -الف

  هواشناسي كشور).
  سازمان بنادروكشتيراني).( حقوق درياها ي وكميته خدمات دريايي، ترابر -ب
  وزارت نفت).( برداري دريايينقشه كميته مهندسي اقيانوسي و -ج
  سازمان حفاظت محيط زيست).هاي دريايي (كنترل آلودگي كميته حفاظت محيط زيست دريايي و -د
  آبزيان). امور شركت شيالت وكميته منابع زنده دريايي ( -ه
  سازمان زمين شناسي كشور).منابع غيرزنده دريايي (كميته  -و
  وزارت فرهنگ وآموزش عالي).شناسي (فرهنگ اقيانوس كميته آموزش و -ز

ظرف سه  هـــاي هفت گانه دركميته و شوراي مذكور طرزكار آيين نـــامه مربوط به وظايف و -2تبصره 
ت وزيـران بـه موقـع    أتصـويب هيـ   از بعـد  تهيـه و  ترابـري  طـرف وزارت راه و  تصويب اين قـانون از  ماه پس از

  شود.اجراگذارده مي

                                                 
  آئين نامه اجرايي اين قانون در همين صفحه درج شده است. 1
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دبيرخانـه شـورا در    باشد و مي 1شناسي كشور با وزير راه و ترابري رياست شوراي عالي اقيانوس - 3تبصره  

  جوي و اقيانوسي) خواهد بود. مركز علوم سازمان هواشناسي كشور (
قـانون   چـوب  چهـار  ه به كميسيون ملي يونسكو كماكـان در شناسي وابست كميته ملي اقيانوس - 4تبصره  

  دهد. موجود به وظايف خود ادامه مي
****** 

اكتشاف واستخراج  قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگي دريايي ناشي از از
  )2/7/1370(مصوب  ازفالت قاره

...  
پروتكل تحـت صـالحيت آن دولـت، هرگونـه     منطقه  كه در نمود هردولت متعاهد، مراقبت خواهد -3ماده 

آن بنابه تشخيص مرجـع ذيصـالح دولتـي، شـروط الزم بـراي       اي انجام گيردكه درفعاليت نفتي براساس پروانه
  شده باشد. نواحي ساحلي قيد حمايت محيط زيست دريايي و

 متصدي خواهد زا مقررات مربوطه وضع شده توسط مراجع دولتي را مرجع ذيصالح دولتي، رعايت قوانين و
  به عمل آورد. براي ضمانت اجراي آنها داشت كه اقدامات الزم را خواهد اختيار خواست و
  داد: انجام خواهد زير براي تحقق موارد دولت متعاهد، اقدامات الزم را هر -1-4ماده 
مالحظـه  خطرات قابـل   پروانه براي هرگونه عمليات دريايي كه ممكن است موجب بروز صدور قبل از -الف

كه  كرد آن شود، مرجع ذيصالح دولتي درخواست خواهد ناحيه ساحلي مجاور هر منطقه پروتكل يا آلودگي در
  محيط زيست ارايه گردد. عمليات دريايي بر اثرات بالقوه ناشي از يك ارزيابي از

 نخواهد اي صادروانههيچ پر نخواهدشد، و شده آغاز ارايه ارزيابي ياد قبل از ذكر عمليات مورد هيچ نــوع از
خسـارت   غيرقابل قبـول بـروز   خطر كه عمليات موردنظر شود اين كه مرجع ذيصالح دولتي متقاعد مگر گرديد

  .داشت نخواهد بر در آن را نواحي ساحلي مجاور درمنطقه پروتكل و
محيطـي و    زيسـت  گيـري در مـورد درخواسـت اظهارنامـه اثـرات      مرجع ذيصالح دولتي براي تصـميم  -ب 

  ر قرار خواهد داد. مد نظ توسط سازمان تهيه شده است  مشخص نمودن چارچوب آن راهنماهاي كلي را كه
و آنرا دريافـت   هر گاه يك مرجع ذيصالح دولتي در خواست ارائه اظهارنامه اثرات زيست محيطي نمايد -ج 

ان ارسال خواهد داشـت. سـازمان   سازم محيطي مندرج در اظهارنامه را به  اي از اثرات بالقوه زيست كند، خالصه
هـاي متعاهـد ارسـال خواهـد     دولـت   شده را براي كليه ظرف چهار روز پس از دريافت آن، رونوشت خالصه ياد

   نمود. 
متعاهـد فرصـت    هـاي مرجع ذيصالح دولتي قبل از صدور پروانه براي عمليات پيشنهاد شده به ساير دولـت 

براي اتخاذ تصميم به صـورت معقـول    نوع عمليات و فوريت نياز به خواهد داد كه ظرف مدت معيني كه با توجه
مرجـع مـذكور قبـل از      طريق سازمان، اظهار نظر نماينـد.  گرفته خواهد شد، در مورد عمليات مزبور، از ردر نظ

يـاد  با وجود تعهد به ارسـال خالصـه    ارائه شده را مورد توجه قرار خواهد داد.  صدور پروانه براي عمليات نظرات
خواهد داشت از فرستادن اطالعاتي كه افشاي آن ممكن است  شده در اين بند به سازمان، دولت متعاهد اختيار

  وارد نمايد خودداري كند. امنيت ملي كشورش لطمه به
شـده را الزم   هر گاه يك دولت متعاهد ارائه ارزيابي اثرات زيست محيطـي عمليـات دريـايي پيشـنهاد     - 2
از شروع عمليات پيشنهاد شده مد  دريايي و زندگي آبزيان را قبل  يك بررسي از محيط زيست بايست مي  نداند،

ذيصالح دولتي يا تحت   از متصدي و مورد تأييد مرجع نظر داشته باشد. بررسي مزبور بايد توسط هيأتي مستقل
  سرپرستي مستقيم هيأت انجام گيرد.

                                                 
 در حال حاضر با تشكيل وزارت راه و شهرسازي با وزير مربوطه است. 1
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بايـد در   شـود  محيطـي كـه توسـط سـازمان تـدوين مـي       راهنماي كلي مربوط به ارزيابي اثرات زيست - 3

عمليات ممكن است موجب خطر  باشد كه تحت آن شرايط  برگيرنده راهنمايي در زمينه نوع عمليات و شرايطي
  مجاور آن گردد. قابل توجه آلودگي در منطقه پروتكل يا هر منطقه ساحلي

*******  
  
  
  كل كشور1371ازقانون بودجه سال 

  1)10/11/1370(مصوب 
...  

داري فقط مشمول پرداخت بهـره مالكانـه   راه سازي وهاي راهكليه پروژه 1371ابتداي سال  از -42تبصره 
  .گردندماسه معاف مي پرداخت عوارض شن و از شده و

ماسه معمولي  معادن شن و بهره برداري از ترابري دركميته تعيين عاملين استخراج و همچنين وزارت راه و
  باشد.راهداري مي براي راهسازي و معادن مذكور اولويت بهره برداري از معمولي عضويت يافته وخاك رس  و

 قبلـي از  مجـوز  بـدون اخـذ   سواحل دريـا  و هاخاك رس رودخانه ماسه و معادن شن و گونه برداشت از هر
خسـارت وارده  متخلفين ضمن جبـران   اموال عمومي محسوب و حكم تصرف غيرقانوني در در الذكركميته فوق
  قانوني قرارخواهندگرفت . تحت پيگرد

****** 

  درياي عمان خليج فارس و ازقانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در
  )31/1/1372( مصوب 

  ـ درياي سرزميني از فصل اول
هاي داخلي و جزاير خود در خليج حاكميت ـ جمهوري اسالمي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب  ـ1ماده 

هاي متصل بـه خـط مبـدأ كـه دريـاي سـرزميني ناميـده        اي از آب فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه
  شود نيز حاكميت دارد. مي

  باشد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي
باشد. مايل دريايي  ريايي مي(دوازده) مايل د 12ـ حد خارجي ـ عرض درياي سرزميني از خط مبدأ  2ماده 

  متر است. 1852برابر 
جزاير متعلق به ايران اعم از اينكه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق ايـن قـانون داراي دريـاي    

  سرزميني مخصوص به خود هستند.
در ـ خط مبدأ ـ محاسبه خط مبدأ درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كـه   3ماده 

تعيين گرديده است. (مصوبه مذكور ضـميمه   31/4/1352مورخ  250/2-67تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 
  ترين جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.   در ساير مناطق و جزاير مالك حد پست  باشد) اين قانون مي

                                                 
  اجرايي ندارد.قابليت  1371با توجه يه ماهيت يكساله قوانين بودجه پس از سال  -1
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اقع بين جزاير متعلقـه بـه   هاي وآبهاي واقع بين خط مبدأ درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آب

هـاي داخلـي محسـوب و    يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند، جزو آب ايران كه فاصله آنها از
  باشد. تحت حاكميت جمهوري اسالمي ايران مي

ـ تحديد حدود ـ در مواردي كه درياي سرزميني ايران با دريـاي سـرزميني دول مجـاور يـا مقابـل       4ماده 
پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين درياي سرزميني ايران  تداخل

  يك فاصله باشد.به و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدأ طرفين 
) از دريـاي سـرزميني   9ماده (ـ عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در     ضرر عبور بي ـ 5ماده 

  ضرر است. ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت كشور نباشد تابع اصل عبور بي
  عبور بجز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.

  از فصل دوم ـ منطقه نظارت
يني كه حد خـارجي آن از خـط   در مجاورت درياي سرزماست  اي ـ تعريف ـ منطقه نظارت منطقه 12ماده 

  باشد. مايل دريايي مي 24مبدأ 
ـ صالحيت مدني و كيفري ـ به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقـررات   13ماده 

امنيتي، گمركي، دريايي، مالي، مهاجرتي، بهداشـتي، زيسـت محيطـي و تعقيـب و مجـازات متخلفـين، دولـت        
  منطقه نظارت اقدامات الزم را معمول خواهد داشت. جمهوري اسالمي ايران در

  از فصل سوم ـ منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره
ـ حقوق حاكمه و صالحيت در منطقه انحصاري اقتصادي ـ حقوق حاكمـه و صـالحيت جمهـوري     14ماده 

شـود بـه شـرح زيـر اعمـال       اسالمي ايران در ماوراي درياي سرزميني كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده مـي 
  گردد:  مي

تر و زير بسـتر دريـا و   برداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بس الف ـ اكتشاف و بهره 
هاي دريايي جهـت  برداري از آب، باد و جريان هاي اقتصادي مرتبط با بهرههاي روي آن و انجام ساير فعاليتآب

  .توليد انرژي
  حقوق مذكور در اين منطقه انحصار است. 

  هاي زير:ب ـ وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليت
هاي زير دريـايي و تعيـين    ده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لولهاحداث و استفا

  .هاي امنيتي و ايمني مربوط حريم
  .انجام هرگونه پژوهش

  .حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي
  أي تفويض شده است. المللي و منطقه ج ـ اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بين

حقوق حاكمه و صالحيت در فالت قاره ـ حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران نسبت بـه    ـ15ماده 
فالت قاره كه دنباله طبيعي قلمرو خشكي و شامل بستر و زير بستر منـاطق دريـايي مجـاور و مـاوراي دريـاي      

  گردد. ) بر حسب مورد اعمال مي14باشد نيز طبق مفاد ماده ( سرزميني ايران مي
تحديد حدود ـ حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره جمهوري اسالمي ايران مادامي كـه   ـ 19ماده 

هاي دو جانبه تعيين نشـده باشـد منطبـق بـر خطـي خواهـد بـود كـه كليـه نقـاط آن از            به موجب موافقتنامه
  نزديكترين نقاط خطوط مبدأ طرفين به يك فاصله باشد.

  از فصل چهارم ـ مواد نهايي
  گردد. از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو ميـ 23ماده 

****** 
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  صنعتي جمهوري اسالمي ايران -از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري

  با اصالحات بعدي 7/6/1372مصوب 
  

  اهداف –قسمت اول 
رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمراني و آباداني  -1ماده

افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، حضـور فعـال در بازارهـاي جهـاني و     
شـود  اي، توليد و صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمـومي، بـه دولـت اجـازه داده مـي     منطقه

  طق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد:مناطق ذيل را به عنوان منا
  منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست. -الف
در ضلع شمال شرق جزيـره در  منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته  -ب

  اي كه هيأت وزيران تعيين خواهد نمود.محدوده
  چاه بهار ( طبق نقشه پيوست)منطقه آزاد -ج

  مناطق آزاد از تسهيالت و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود. -1تبصره 
محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيـأت وزيـران    -)30/4/1378(الحاقي 2تبصره

هـا از امتيـازات ايـن قـانون     هاي مرتبط بـه سـوخت رسـاني كشـتي    خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت
  برخوردار خواهد بود.

ها بنا به پيشـنهاد دولـت و تصـويب شـوراي اسـالمي      ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آن -3تبصره 
  خواهد بود.
هاي مناطق آزاد صرفا ًبايستي در چهارچوب بودجه ساليانه كـه بـه تصـويب هيـأت     درآمد سازمان -2ماده

) با اولويت نـواحي همجـوار  هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (ردد. كمكرسد هزينه گوزيران مي
صرفاً با تصويب هيأت دولت امكان پذير بوده و هرگونه كمك ديگـري غيرقـانوني در امـوال عمـومي محسـوب      

  خواهد شد.
******  

  
  طبيعي ازآيين نامه اجرايي ماده واحده قانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بالياي

   1 )12/2/1372مصوب ( 
  

تحقيقـات   بالياي طبيعي، مبادله اطالعـات، مطالعـه و   كاهش اثرات ناشي از پيشگيري و به منظور -1ماده 
هاي فرعـي تحقيقـاتي   كميته يك كميته هماهنگي و علمي، كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي متشكل از

  شود:تخصصي نه گانه به شرح زيرتشكيل مي
...  
عضـويت   و طغيان رودخانه به مسئوليت وزارت نيرو و نوسانات آب دريا كميته فرعي پيشگيري ازسيل و -د

  هاي مشروحه زير:دستگاه

                                                 
  .درج شده است در همين مجموعه  قانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي   -1
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 مركـز  ،2شهرسـازي  ، وزارت مسـكن و 1وزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت جهادسازندگي، وزارت راه وترابـري 

سالمي ايران، سازمان هواشناسي كشور، سـازمان  ، سازمان صداوسيماي جمهوري امسكن تحقيقات ساختمان و
  تلفن. زمين شناسي كشور، وزارت كشاورزي، وزارت پست وتلگراف و

******  
بنامه اجازه واگذاري حق استفاده ازقطعه زميني به وزارت راه وترابري جهت تصوي

  )16/3/1372فرودگاه بوشهر( مصوب  احداث ترمينال جديد

  
وزارت راه  17/12/1370 مـورخ  11/20791شماره  بنابه پيشنهاد 16/3/1372ت وزيران درجلسه مورخ أهي

واگـذاري حـق    تصـويب نمـود:  1354سـاحلي مصـوب    وقانون اراضي مسـتحدث   )7ماده ( به استناد وترابري و
مالكيـت دولـت مـي     بوشـهركه در  اراضي ساحلي بندر مترمربع از 45/699قطعه زميني به مساحت  استفاده از

  است. مجاز رت راه وترابري جهت احداث ترمينال جديد فرودگاه بوشهربه وزا باشد
****** 

  تصويب نامه در خصوص ورود و خروج از كشور از طريق مرز آبي بندر نوشهر
  )28/3/1372(مصوب  

  
وزارت  17/7/1371مـورخ   7458/43/1بنا به پيشـنهاد شـماره    30/3/1372هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود: -1351مصوب  –) قانون گذرنامه 4كشور و به استناد ماده (
  ورود به كشور و خروج از ان از طريق مرز آبي بندر نوشهر با گذرنامه معتبر مجاز است.

****** 

 سازندگي جهاد وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و ص اهداف وازتصويبنامه درخصو
  3)13/11/1372( مصوب 

...  
  وظايف وزارت جهادسازندگي اهداف و

  اهداف -الف
 هـاي طبيعـي و  ها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشـه جنگل بهره برداري از ، گسترش وءحمايت، احيا حفظ، -1

  آبخيزها. همچنين حفاظت از اراضي مستحدثه ساحلي و
  منابع آبزي. بهره برداري مناسب از ، توسعه وءاحيا حفظ -2
  جامعه. نياز فراهم ساختن موجبات تامين پروتئين حيواني مورد -3

  وظايف درزمينه منابع طبيعي 
...  
منـابع   بـرداري مناسـب از  بهـره  و تكثير احيا، توسعه و اقدامات الزم جهت حفظ، و انجام تدابير و اتخاذ -8
رعايـت قــــوانين    درياي سرزميني) بـا  هاي داخلي وآب( هاي تحت حاكميت جمهوري اسالمي ايرانآب آبزي

                                                 
 اين دو وزارتخانه در راستاي قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در يكديگر ادغام شده اند. -  2و  1

 
  
  اين دو وزارتخانه در يكديگر ادغام شده اند. 3
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هـاي منطقـه اقتصـادي انحصـاري     برداري ازمنـابع آبـزي آب  همچنين بهره و هادستگاه وظايف ساير موجـــود

  موجود.اساس قراردادهاي  بر كشورها هاي متعلق به سايرآب و كشور، درياهاي آزاد
  آن به خارج ازكشور. صدور تبديل محصوالت دريابي و يا توزيع، فروش و انجام اقدامات الزم به منظور -9

رعايـت وظـايف    شيالتي با بنادر بهره برداري از نگهداري و انجام اقدامات الزم جهت احداث، توسعه و -10
  ها.دستگاه ساير

جهـت   علمي مرتع داري در لحاظ رعايت ضوابط فني و ازمراتع عشايري  نحوه چراي دام در نظارت بر -11
  حفظ مراتع كشور.

  ها، مراتع وآبزيان.جنگل برداري ازتوسعه مجتمع هاي صنعتي بهره و ايجاد -12
****** 

صنعتي  –تجاري  مناطق آزاد منابع ملي در زمين و ازآيين نامه نحوه استفاده از
  )25/12/1372جمهوري اسالمي ايران ( مصوب 

  
مراتـع   و هـا قانون ملـي شـدن جنگـل    كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و -5ماده 

 ساحلي واقـع در  قانون اراضي مستحدث و و مراتع كشور و هاجنگل برداري ازبهره قانون حفاظت و نيز و كشور
  شود.طريق سازمان اعمال مي منطقه به موجب اين آيين نامه از محدوده هر

امـالك،   دفتر امالك مربوط، در و اداره ثبت اسناد آيين نامه، 5كليه اراضي موضوع ماده  مورد در -6ماده 
صـادره   اسـناد  و نمايدمي اخبار و مربوط تنفيذ به نمايندگي سازمان منطقه آزاد به نام دولت و اراضي دولتي را

  .نمود اين اساس اصالح خواهد بر قبلي را
 اراضـي سـاحلي و   ملـي و  تصرف وتخريب اراضي دولتي و و تجاوز رابطه با اختياراتي كه دركليه  -15ماده 

اصالحات بعدي آن  و 1348مصوب -مراتع كشور و هاجنگل بهره برداري از اساس قانون حفاظت و حريم آن بر
همچنـين   هـاي مسـوول محـول شـده و    خانـه  بـه وزارت -1354مصـوب  –ساحلي  قانون اراضي مستحدث و و

كه به سـازمان حفاظـت   -1353هسازي محيط زيست مصوب ب قانون حفاظت و 15تا 11 اختيارات موضوع مواد
نهادهاي دولتي محول گرديـده   اين مورد به ساير اختيارات خاصي كه در نيز محيط زيست تفويض شده است و

  ود.شبه سازمان تفويض مي محدوده مناطق آزاد تاريخ تصويب اين آئين نامه در است، از
****** 

  )18/2/1373( مصوب  ازآيين نامه جلوگيري ازآلودگي آب
  

  باشد:مي رفته داراي معاني زير اين آيين نامه بكار اصطالحاتي كه در عبارات و -1ماده 
 زيرزمينـي  هايآبها، وسفره چاه جمله قنوات، زيرزميني از هاي سطحي وكليه آب-هـــاي پذيرندهآب -8

 مـواد  كـه فاضـالب و   هـا بركه و آبگيرها و هاتاالب و نهرها و هاها، رودخانهدرياچـه و درياها نيـــز و هاچشمه و
  كند.مي نفوذ آنها در تخليه شده يا به آنها جامد زايد

درياي سرزميني كـه تحـت حاكميـت دولـت جمهـوري       ساحلي و هاي داخلي وهاي ايران: كليه آبآب -9
  دارد. اسالمي ايران قرار

  ممنوع است. فراهم نمايد عملي كه موجبات آلودگي آب را اقدام به هر -2ماده 
نفتي بـه موجـب    مواد هاي مرزي باهمچنين رودخانه و هادرياچه و هاي درياهاآلودگي آب مورد در - 2ره تبص

  شد. نفتي عمل خواهد مواد آلودگي با هاي مرزي ازرودخانه و قانون حفاظت دريا
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شوراي عالي اقيانوس شناسي كشوركميته  كار طرز وظايف وازآئين نامه مربوط به 

   1 )18/10/1373( مصوب  هاي هفتگانه
  

 مشخصـات و  نقطـه نظـر   از هـا اقيـانوس  و عملي درياها اقيانوس شناسي مطالعه علمي و از منظور -1ماده 
هماهنگي  و شناسيديناميكي، وضعيت اقليمي، شرايط زيست محيطي، زمين شيميايي و خصوصيات فيزيكي و
مهندسي سـواحل،   غيرزنده آن و منابع زنده و و ذخاير برداري ازبهره تحقيق و مطالعه و عمليات براي بررسي و

  باشد.مربوط مي موارد ساير و آلودگي درياها دريانوردي و و مهندسي دريا
هاي شـوراي عـالي   عبارتبه جاي  به ترتيب به اختصار هاكميته و هاي شورااين آيين نامه واژه در -2ماده 

  روند.مي به كار ورشهاي هفتگانه شوراي عالي اقيانوس شناسي ككميته و اقيانوس شناسي كشور
  عبارتست از: اركان شورا -3ماده 

  الف) رياست شورا
  ب) دبيرخانه 

  هاج) كميته
-ابالغ مي وي براي اجراامضاي  با مصوبات شورا و به عهده دارد را رياست شورا 2ترابري راه و وزير -4ماده 

  شود.
  باشد:به عهده مسئوالن ذيربط مي به شرح زير هارياست كميته -6ماده 

  .3وكشتيراني حقوق درياها: مديرعامل سازمان بنادر ترابري و كميته خدمات دريايي و -1
  .ايراننقشه برداري دريايي: مديرعامل شركت نفت فالت قاره  كميته مهندسي اقيانوس شناسي و -3
  كميته حفاظت محيط زيست دريايي: رييس سازمان زمين شناسي كشور. -4
  كميته منابع زنده دريايي: مديرعامل شركت شيالت وآبزيان. -5
  كميته منابع غيرزنده دريايي: رييس سازمان زمين شناسي كشور. -6
  عالي. فرهنگ اقيانوس شناسي: معاون پژوهشي وزارت فرهنگ وآموزش كميته آموزش و -7
  

  عبارتست از: وظايف شورا -7ماده 
  منابع دريايي. نحوه استفاده بهينه از مورد هاي مناسب درخط مشي ارايه سياست و هماهنگي و ايجاد -1
 المللي جهـت افـزايش بـازدهي ايجـاد    نظرگرفتن مقررات بين در هاي مناسب باروش اتخاذ هماهنگي و -2

  اقيانوسي. دريايي وترابري  در ايمني بيشتر حفاظت و
اقيـانوس   فنـون دريـايي و   گسـترش علـوم و   و اعـتال  تحقيقاتي به منظـور  هماهنگي مطالعاتي و ايجاد -3

  هاي بينالمللي.همكاري سطح ملي و شناسي در
  مقررات مرتبط، به مراجع ذيربط. زمينه قوانين و ارائه پيشنهادات در -4

 تـالش در  المللـي و بـين  مجامع علمـي و  هاي نمايندگي درهيات و افراد موثر كمك به شركت فعال و -10
هـاي تخصصـي كـه    وظـايف سـازمان   هاي تخصصي (بدون دخالت درطريق كميته از جهت هماهنگي اين امور

  هستند). قانوني براي اين گونه امور مرجع ملي و

                                                 
 . درج شده استهمين مجموعه قانون تشكيل شوراي عالي اقيانوس شناسي كشوردر  -1

 با تشكيل وزارت راه و شهرسازي رياست شورا برعهده وزير مربوطه مي باشد. -  2
 به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافته است. 10/12/1387حسب مصوبه قانوني  -  3
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مقابـل   چگـونگي حفاظـت مسـتحدثات در    درخصوص مهندسـي سـواحل و   ارايه رهنمود هماهنگي و -11

  واقيانوس ديناميكي دريا
  .هاي اجرايي ذيربط نيستناقض وظايف قانوني دستگاه تصميمات شورا -تبصره

****** 

  منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران بهره برداري از قانون حفاظت و از
  1)14/6/1374( مصوب 

  
بـوده،   ثـروت ملـي كشـور   صالحيت جمهوري اسالمي ايران  هاي تحت حاكميت ومنابع آبزي آب -1ماده 

  .باشدوظايف دولت جمهوري اسالمي ايران مي حراست آن از حفظ و
مقـررات   براساس ايـن قـانون و   جهت تامين منافع ملي كشور برداري اين منابع دربهره مديريت حفاظت و
  گردد.اجرايي آن اعمال مي

اين قانون تصريح شده است كليه  در مواردي كه مقررات اجرايي آن بجز اجرايي اين قانون و قلمرو -2ماده
  باشد.مي   دريايي  هاي داخلي، مرزي وآب هاي تحت حاكميت جمهوري اسالمي ايران اعم ازآب

 محصـوالت آبـزي، حمايـت از    كيفي توليد شركت سهامي شيالت ايران به منظور افزايش كمي و -3ماده 
 بـرداري منـابع موجـود   بهـره  توسـعه و  يريت ومـد  آبزيان و بخش شيالت و حقوقي فعال در اشخاص حقيقي و

  دهد:انجام مي را اقدامات زير
هـاي قابـل   قبيـل: حيـات گونـه    آبزيان از كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با انجام تحقيقات علمي و -1
  قانون.اين  2هاي موضوع ماده آب در موجود مديريت ذخاير برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت وبهره

آوري عمـل   پـرورش آبزيـان و   و برداري، تكثيرنحوه بهره و اقدامات الزم پيرامون صيد انجام تحقيقات و -2
  محصوالت آبزي.

 بازسـازي ذخـاير   ،اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منـابع  و انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد -3
  اين قانون. 2هاي موضوع ماده اقتصادي آبآبزي داركردن  موجود، بهسازي محيط زيست آبزيان و

  .هاارگان رعايت وظايف ساير صيادي با مديريت بنادر تاسيس، توسعه، نگهداري و -4
  شد. نظارت شيالت اداره خواهد صيادي تحت سرپرستي و بنادر -9 

خصوصـي   هاي تعـاوني يـا  به شركت تواندمي اداره تاسيسات بندري حسب مورد ارايه خدمات و -1تبصره 
  واگذار شود.
 بنادرصـيادي مبـالغي را   در توقـف شـناورها   شيالت مجازاست بابـت حـق ورود، پهلـوگيري و   –  2تبصره 

  دريافت كند. رسدهايي كه به تصويب هيات وزيران ميبراساس تعرفه
هـاي سـاحلي   آب داخـل  صنعتي در صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد حمايت از به منظور -10ماده 

  باشد.جمهوري اسالمي ايران ممنوع مي
  صيادي: و هاي صيدفعاليتز حمايت ا به منظور -11ماده از 
ملزم به بيمـه نمـودن شـناورهاي     خارجي را صنعتي ايراني و مالكان شناورهاي صيد تواندشيالت مي -الف

 جانب اين شـناورها  وارده از ايران براي جبران خسارت احتمالي داراي نمايندگي در گران ايراني يانزدبيمه خود
  ساحلي بنمايند. هاي ساحلي به شناورهاي صيدمحدوده آب در

******  

                                                 
 .درج شده استهمين مجموعه در 5/2/1378آئين نامه اجرايي مصوب   -1
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  قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تغييرات آب وهوا از

  )6/3/1375ميالدي( مصوب 1992 هجري شمسي برابربا 1371مصوب 
  

-منطقه هاي خاص ملي واولويت و مشترك ولي متمايز خودهاي وليتئنظرگرفتن مس در با تمامي اعضا -1

  بايد: شرايط خود اي براي توسعه و
اي گازهاي گلخانه منابعي از و هاافزايش حفره حفظ و صورت اقتضا در ترويج داده و ت مستمر رابمدير -ت

-اكوسيسـتم  ساير و هااقيانوس و هاجمله موجودات زنده، جنگل از باشندكه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي

  همكاري نمايند. مزبور موارد در تشويق و زميني را هاي دريايي، ساحلي يا
هـاي جـامع بـراي مـديريت     بسط برنامـه  و اثرات تغييرات آب وهوا، ايجاد براي آمادگي جهت تطابق با -ث

 كــــه تحت تـاثير  آفــريقــا در اًبازسازي مناطق، مخصوصـ حمايت و كشاورزي و نواحي ساحلي، منابع آب و
  .همكاري نمايند، اندسيل قرارگرفته يا پيشروي صحرا خشكسالي و

****** 

  
  

  ) آيين نامه اجرايي16) به ماده (2اي به عنوان تبصره (الحاق تبصره
   1 )28/6/1375كل كشور(مصوب 1363) قانون بودجه سال 66تبصره (

  
  تصويب نمود: كشور و هاي نيرومشترك وزارتخانه به پيشنهاد بنا 28/6/1375جلسه مورخ  ت وزيران درأهي

كـل   1363) قـانون بودجـه سـال    66) آيين نامه اجرايـي تبصـره(  16)به ماده (2به عنوان تبصره ( متن زير
 و عنوان تبصره فعلي ماده يـاد  شودفزوده مياد26/5/13636مورخ  42014موضوع تصويب نامه شماره  -كشور

  يابد.) تغيير مي1تبصره(شده به 
هـا،  حـريم رودخانـه   و بسـتر  ماسه در معادن شن و اجازه برداشت از برداري وپروانه بهره صدور -2تبصره 

 حريم قانوني سواحل درياها هاي طبيعي وبركه و هاها، مردابها، چشمههاي عمومي، مسيلطبيعي، كانال انهار
هـا)  بخشـداري  و هـا ها، فرمانـداري (ازجمله استانداري توسط وزارت كشورني خزم طبيعي و اعم از ها،درياچه و

بـرق خوزسـتان ممنـوع     سـازمان آب و  اي ذيربط يـا هاي آب منطقهنموردي سازما موافقت كتبي و بدون اخذ
  است.

****** 

منطقه انحصاري اقتصادي  فالت قاره و تاسيسات در استفاده از آيين نامه احداث و از
  )28/9/1375درياي عمان ( مصوب  خليج فارس و ايران در

  
  باشند:داراي تعاريف مربوط مي اين آيين نامه عبارات زير در -1ماده 
ايـران   يزيركف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين عبارت است ازبستر، زيربستر، كف و فالت قاره: -الف 

) 200( مسـاحت  تـا  روني حاشيه فالت قاره حداكثرلبه بي سرزميني كشورتا دنباله طبيعت قلمرو و امتداد در و
  .قوانين ايران پيش بيني شده است يي كه براي تعيين عرض درياي سرزميني دراخط مبد مايل دريايي از

                                                 
  در همين مجموعه درج شده است . 7/5/1363مصوب  16ماده  -1
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بـه عـرض    دريايي سرزميني حداكثر مجاور عبارت است ازناحيه اي خارج و منطقه انحصاري اقتصادي: -ب

هـاي  صالحيت ساحلي داراي حقوق و آن، كشور سرزميني كه در دريا مبداخط  ) مايل دريايي از200( دويست
  .هاي مربوط استساير صالحيت منابع طبيعي و مورد انحصاري در

  :نجام هرگونه عمليات مربوط ازجملها تاسيسات و ايجاد -2ماده 
 هيدروكربورها مواد ساير و گاز نفت و برداري ازبهره كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و -الف

تكميـل تاسيسـات    و تعميـر  دريا، حفـظ، حراسـت،   بستر در موادمعدني موجود و انواع ديگر ذخاير يك از هر و
  .مربوط
 بارانـدازهاي  و هامصنوعي، لنگرگاه فاري نفتي، جزايرسكوهــــاي ح استفــــاده از ساخت، احـداث و -ب
هرگونـه   و راه دور از را سـنجش  تجهيزات مخـابراتي و  و هاكابل و هاهاي دريايي، دكلسيار، نصب چراغ ثابت و

  .شده ياد وسايل مربوط به امور تجهيزات و
  .هاي روي آنآب و درياها ربست زير و بستر اداره تمامي منابع طبيعي جاندار برداري وحفاظت، بهره -پ
  .نيرو توليد هاي دريايي به منظورجريان و ، بادبرداري ازآببهره -ت
  .دريايي سيار تاسيسات ثابت و طريق استفاده از تحقيقات علمي از و هاانجام پژوهش-ث
  .محيط زيست دريايي حمايت از حفاظت و -ح
حقـوق حاكميـت دولـت جمهـوري      منطقه انحصاري اقتصادي به صورت انحصاري از ناحيه فالت قاره و در

  باشد.اسالمي ايران مي
تاسيسات  مستحدثات و و حريم ايمني سكوها در براي تردد مجوز جهت صدور مرجع صالحيتدار -10ماده 

مسـتحدثات دريـايي، دسـتگاه     تاسيسـات و  ساير مورد در شركت ملي نفت ايران) ونفتي دريايي، وزارت نفت (
دام آن اقـ  ) نسبت به صـدور سازمان بنادروكشتيرانيهماهنگي وزارت راه وترابري ( است كه با دولتي بهره بردار

  خواهدكرد.
******  

المللي مداخله در درياهاي آزاد قانون الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين
                        در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت

  )7/11/1375مصوب (بروز آلودگي غيرنفتي 
...  

  از نظر اين كنوانسيون: -2ماده 
به گل نشستن يا ديگر حوادث دريانوردي يا ديگر اتفاقـات   ،ها به معني تصادف كشتي» دريايي«سانحه  -1

هاي عمده يـا تهديـد قريـب الوقـوع از جهـت ورود       بر روي يك كشتي يا خارج از آن كه منجر به ورود خسارت
  باشد. شود، مي خسارات عمده به كشتي يا كاال مي

عبارت است از منافع كشور ساحلي كه به طور مستقيم تحت تاثير سـانحه دريـايي يـا    » منافع ذيربط«  -4
  تهديد ناشي از آن قرار گرفته، مانند:

هاي ماهيگيري كـه وسـيله اصـلي     هاي ساحلي دريايي، بندري يا داخل خور، از جمله فعاليت الف ـ فعاليت 
  باشد. امرار معاش اشخاص ذيربط مي

  هاي توريستي منطقه مربوط. بهب ـ جاذ
ج ـ سالمت مردم ساحل نشين و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله حفظ منـابع زنـده دريـايي و حيـات      

    وحش.
  باشد. الدولي دريانوردي ميبه معني سازمان مشورتي بين» سازمان« -6
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****** 

  تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر آبادان
  )27/12/1376(مصوب 

  
وزارت  11/8/1376الـف مـورخ   م. 6278 بنا به پيشنهاد شـماره  27/12/1376 هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  نمود: تصويب – 1351مصوب  -) قانون گذرنامه 4كشور و به استناد ماده (
آن از طريق بندر  از شود و ورود به كشور و خروج بندر آبادان به عنوان مرز رسمي و مجاز آبي شناخته مي  

  .ياد شده، با گذرنامه معتبر مجاز است
****** 

ها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري از آئين نامه نحوه انجام پژوهش
  ) 2/2/1377اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان (مصوب 

  با اصالحات بعدي
  

وزارت 11/10/1374و مـورخ   21411ره .بنـا بـه پيشـنهاد شـما     2/2/1377هيأت وزيران در جلسـه مـورخ   
ايران در خلـيج فـارس و    مناطق دريايي جمهوري اسالمي  ) قانون22فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده (

جمهـوري    تحقيقات علمي در مناطق دريـايي  ها و نامه نحوه انجام پژوهش آيين - 1372مصوب  -درياي عمان 
  به شرح زير تصويب نمود: عمان را اسالمي ايران در خليج فارس و درياي

  روند: نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي در اين آيين -1ماده  
  دولت ايران: دولت جمهوري اسالمي ايران.  
علمي در مناطق  ها و تحقيقات هاي عملي مستقيم كه با هدف كاوش و انجام پژوهشفعاليت: كليه اقدام  

  نامه انجام شود. آييندريايي موضوع اين 
آميـز انجـام    صـلح  تحقيقات علمي: تحقيقاتي كه تنها براي افزايش دانش انسان از محيط دريايي با اهـداف   
زيستي، زمين شناسي و منابع غير  فيزيكي، شيميايي، منابع  شود. اين تحقيقات شامل شناسايي خصوصيات مي

  دريايي كشور جمهوري اسالمي ايران است. زيستي آب و نظاير آن در بستر و زير بستر مناطق
  هاي نظري و كاربردي است. پژوهش: اعم از پژوهش  
و دريـاي   مناطق دريايي: مناطق مشمول قانون مناطق دريايي جمهوري اسـالمي ايـران در خلـيج فـارس      

  است. 1372عمان مصوب 
در مناطق دريايي  آميز با هدف صلح نامه ها و تحقيقات موضوع اين آيين ها و پژوهشكليه فعاليت - 2ماده   

  شود. انجام مي
مصنوعي، تأسيسات يا تجهيزات شناور به منظور  تأسيسات و جزاير  ايجاد و استفاده از هر نوع -3ماده  

شده توسط دولت   بايد با كسب موافقت قبلي و تحت شرايط اعالم انجام تحقيقات علمي در مناطق دريايي
 گيرند. پس از خاتمهنه تأسيسات پس از احداث، تحت صالحيت دولت ايران قرار ميگو ايران صورت گيرد. اين

كننده و با هزينه او  دولت ايران اينگونه تأسيسات يا تجهيزات بايد توسط تحقيق  تحقيقات در صورت اعالم
هاي  اقدام و هزينهبرچيدن آنها رأساً   به برچيده شوند و در غير اين صورت دولت ايران حق خواهد داشت نسبت

  نمايد. مربوط را از مجري طرح تحقيقاتي علمي مطالبه
نامه نبايد  آيين ) اين3انجام فعاليت و ايجاد و استفاده از تأسيسات و تجهيزات موضوع ماده ( -4ماده   
جاد نمايد. حفظ منابع جاندار و بيجان اي هاي نفتي، لوله  ها واي در امر كشتيراني، ماهيگيري، نصب كابل وقفه
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ايمني   هاي ارتباطي كشور گردد. تعيين حريم آزاد و نيز سيستم همچنين مانع استفاده از فضاي ماوراء درياي

اطراف اين گونه تأسيسات يا تجهيزات مجاز است و مراتب توسط دولت ايران  متر 500به شعاع حداكثر 
تأسيسات و  -5ماده   .ناورها اعالم خواهد شدبه كليه شايران)  بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي سازمان (

المللي كه نمايانگر دولت يا سازمان بين نامه بايد داراي عاليم مشخصي ) اين آيين3تجهيزات موضوع ماده (
المللي بوده ايمني دريانوردي و پرواز را نيز تأمين بين استانداردهاي عاليم بايد طبق محل ثبت است، باشند. اين

  .نمايد
****** 

قانون موافقت نامه تحديد حدود مرز دريايي بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
  )27/2/1377اسالمي پاكستان (مصوب 

  
اسالمي  موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري -ماده واحده  

شود.  اسناد آن داده مي و اجازه مبادلهشرح پيوست تصويب  ) ماده به7پاكستان مشتمل بر يك مقدمه و (
اساسي عمل خواهد  ) قانون139موافقتنامه طبق اصل ( بديهي است در موارد اختالفات مالي ناشي از اجراي اين

   شد.
  

  موافقتنامه تحديد حدود مرز دريائي بين جمهوري اسالمي ايران و  
  پاكستان جمهوري اسالمي

متعاهد ناميده  هايجمهوري اسالمي پاكستان كه از اين به بعد طرف دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت 
   شوند: مي
به منظور تحكيم   نظر به عاليق مشترك تاريخي، مذهبي و فرهنگي موجود بين دو كشور ايران و پاكستان، 

مابين براساس اصل تماميت ارضي و  هرچه بيشتر پيوندهاي مودت و حسن همجواري و پيشبرد مناسبات في
جان كه در بستر و زير بستر  خود اعم از جاندار و بي حقوق حاكمه بر منابع طبيعي دريائي مصونيت مرزها و

اي صحيح،  و با تمايل به تعيين حدود مرزهاي دريائي خود به شيوه  قرار دارد، مناطق دريائي مربوط به آنها
  :دالملل به شرح زير موافقت نمودن براساس حقوق بين عادالنه و دقيق

انحصاري اقتصادي  خط مرز دريائي كه آبهاي داخلي، درياهاي سرزميني، مناطق مجاور و مناطق - 1ماده  
كه نقاط مشروح زير را به هم پيوند  عبارت است از خط ژئودژيكي  سازد، ايران و پاكستان را از هم جدا مي

    دهد: مي
  طول جغرافيائي   عرض جغرافيائي   نقاط  

  شرقي 61 37 03,03  شمالي 25 10 41,23  256عالمت مرزي  
  شرقي 61 35 37,00  شمالي 25 02 14,00  1نقطه 

  شرقي 61 33 32,00  شمالي 24 53 35,00  2قطه ن
  شرقي 61 32 59,00  شمالي 24 50 27,00  3نقطه 
  شرقي 61 30 00,00  شمالي 24 08 00,00  4نقطه 

  شرقي 61 25 00,00  شمالي 23 20 48,00  5نقطه  
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  مرز زميني ايران و پاكستان براساس موافقتنامه مرزي 256عالمت مرزي شماره  -تبصره 

  ميالدي) نصب گرديده است.  1958,2,6هجري شمسي( 1336,11,17ايران و پاكستان مورخ 
دو دولت رسيده،  كه به امضاي نمايندگان هر اي روي نقشه)، 1خط مرز دريائي مذكور در ماده ( - 2ماده  

  دهد. ناپذير آن را تشكيل مي شده و بخش تفكيك موافقتنامه . اين نقشه پيوست اينده استترسيم ش
برداري، حفظ و  هاي متعاهد، حقوق حاكمه و صالحيت انحصاري خود را در كاوش، بهرهطرف – 3ماده   

مربوط به آنها كه در دو هاي فوقاني مناطق آب بستر و زير بستر و جان در اداره منابع طبيعي اعم از جاندار يا بي
   اعمال خواهند كرد.  ) واقع شده،1دريايي مورد اشاره در ماده ( سوي خط ترسيم شده براساس خط مرزي

مناسب و  هاي متعاهد ضمن تاكيد بر ضرورت مساعي مشترك جهت تضمين بهره برداريطرف – 4ماده  
اقداماتي كه براي حفظ و  )، در انجام1ده (ترسيم شده طبق ما معقول از منابع طبيعي واقع در دو سوي خط

  منظور: اداره منابع مذكور الزم است همكاري خواهند نمود و بدين
زمين شناسي  هرگاه هر ساختار نفتي زمين شناسي واحد يا يك ميدان نفتي واحد يا هر ساختار -الف   

) به طرف ديگر آن امتداد يابد و 1( هخط مرزي مندرج در ماد  واحد يا ميداني از مواد معدني ديگر از يك طرف
بوسيله حفاري  يا جزاً خط مرزي واقع باشد بتوان كالً آن قسمت از اين ساختار يا ميدان را كه در يكطرف

برداري قرار داد، در هيچيك از دو طرف خط مرزي، بدون  مزبور مورد بهره انحرافي از طرف ديگر خط مرزي
 متر فاصله داشته 250ده آن ازخط مرزي مذكور كمتر از  بخش بهره چاهي كه طرف ديگر هيچ توافق قبلي

   باشد حفر نخواهد شد.
كه بتوان در آن  اي درصورت بروز وضعيت مذكور دراين بند، هر دو طرف براي نيل به توافق درمورد شيوه 

  نمود. يكنواخت كرد، كوشش خواهند  عمليات در طرفين خط مرزي را هماهنگ و
هاي ماهي جمله ذخائر هاي وابسته منابع جاندار دريائي از ذخاير) ويژه يا برخي گونه يره (هرگاه ذخ -ب  

هاي متعاهد كوشش طرف داشته باشد، ) وجود1مذكور در ماده (  اي در دو سوي خط مرزي كاشانه مهاجر و دو
نظر تعيين مقدار مجاز،   بويژه ازبرداري از منابع مذكور  بهره خواهند نمود اقدامات خود را براي حفظ و اداره و

ماهيگيري و نيز وضع مقررات فني مربوط هماهنگ نمايند. بدين منظور دو طرف بنحو  سهم صيد و فصل
   و اطالعات علمي درباره منابع جاندار منطقه خواهند پرداخت.  به مبادله آمار مقتضي

دائمي و قطعي  ) اليتغير،1در ماده ( هاي متعاهد ضمن تاكيد بر اينكه خط مرزي مذكورطرف – 5ماده  
آميز و از طريق مذاكره حل و فصل  مسالمت را بصورت  باشد، اختالفات ناشي از اجراي اين موافقتنامه مي

يك كميسيون  در حل اختالف، موضوع با تراضي طرفين به خواهند نمود. درصورت بروز هرگونه عدم توافق
    زبور از طريق مشاوره بين طرفين تعيين خواهد شد.كميسيون م سازش محول خواهد شد. تركيب

   خواهد رسيد. ) منشور ملل متحد به ثبت102پيوست آن طبق ماد ( 1اين موافقتنامه و نقشه - 6ماده  
تصويب خواهد   به هاي متعاهداين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات داخلي هر يك از طرف - 7ماده  

ديپلماتيك مبني بر انجام مراحل  طرف ديگر از مجراي ها بهاطالعيه هريك از طرفرسيد و از تاريخ آخرين 
    االجراء خواهد گرديد. تصويب الزم

باشند اين  مي هاي متبوع خودكنندگان زير كه داراي اختيارات الزم از طرف دولت بنا به مراتب امضاء 
    موافقتنامه را امضاء نمودند.

-نسخه به زبان ميالدي در دو 1997ژوئن  16هجري شمسي برابر با  1376,3,26 اين موافقتنامه در تاريخ 

  تهران تنظيم گرديد. باشند، در مساوي معتبر مي  هاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن بطور
   از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران  

                                                 
 در مجموعه سنواتي نقشه مورد نظر مالحظه نشد. 1
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   از طرف دولت جمهوري اسالمي پاكستان 
  27/2/1377تاريخ تصويب  
  6/3/1377يد شوراي نگهبان تاريخ تاي 

****** 

ازآيين نامه اجرايي قانون حفاظت وبهره برداري ازمنابع آبزي جمهوري اسالمي ايران  
   1) 5/2/1378(مصوب 

  

منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران كه  بهره برداري از قانون حفاظت و كلماتي كه در اصطالحات و -1ماده 
اين آيين نامه بكـاربرده   مقررات اجرايي آن و در و شودقانون ناميده مي اختصاراين آيين نامه به  اين پس در از

  شده است داراي مفاهيم زيراست:
بـودن   كه به جهت دارا شودرودخانه اطالق مي ساحل دريا، درياچه، يا اي ازبه محدوده -بندرصيادي -9

تخليـه   تاسيسات ساحلي ديگر، پهلـوگيري و  مصنوعي( موج شكن) و آبراهه مناسب) يا يا خور( پناهگاه طبيعي
 آن شـناورهاي صـيادي مـي    شـناورهاي فعـال در   اكثر بوده و آن امكانپذير بوسيله شناورهاي صيادي در صيد

  باشند.
...  

موظـف بـه ارايـه     كننـد مي ) قانون صيد2هاي موضوع ماده (آب كليه شناورهاي صيادي كه در -52ماده 
تـاريخ رفـت وبرگشـت،     وعرض جغرافيايي، مشخصات شناور، عمق آب درصـيدگاه، شامل طول  آمار اطالعات و

درقالـب   كنددرخواست مي را ديگر اطالعاتي كه شيالت آنها اندازي و ميزان صيد، ساعت تور روش صيد، نوع و
  باشند.مي هاي متحدالشكل ارايه شده توسط شيالت،فرم

 شـيالت را  نظـر  اطالعات مورد و آمار ساحل موظفند در مستقر شناور هاي صيادي فاقدكليه گروه -تبصره
  به شيالت ارايه دهند. مقرر موعد در

) قـانون،  10اجـراي مـاده (   ساحلي، شيالت موظـف اسـت در   صيادان صيد حمايت از به منظور -54ماده 
تفكيـك  ) قانون 2هاي موضوع ماده(آب سنتي در شناورهاي صيد از صنعتي را محدوده فعاليت شناورهاي صيد

  نمايد.
****** 

  ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي
   2 )17/1/1379وري اسالمي ايران (مصوب هجم

...  
  هاي زيست محيطيسياست -فصل دوازدهم

 زيـر  اجـراي مـوارد   منابع طبيعي كشور از گيري پايداربهره به منظور حفاظت ازمحيط زيست و -104ماده 
  :الزامي است

ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت بـه آزادسـازي    آلودگي و جلوگيري از به منظور -5
  اقدام نمايد. حريم دريا

****** 

                                                 
 ) در همين مجموعه درج شده است. 14/6/1374قانون مربوطه (مصوب  -1

 قابليت اجرا ندارد.  1384باتوجه به انقضاي مدت پنجساله قانون، از ابتداي سال  -1
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  مازندران وگلستان هاي گيالن وتصويب نامه استقرار صنايع در استان

  )15/4/1379(مصوب 
  

هـاي صـنايع و مسـكن و     تخانـه وزار بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك     15/4/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 
وزارت صنايع) و بـه   5/4/1374مورخ  10325شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع نامه شماره 

  استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود:
هــ  255/ت2808شماره و اصالح بعدي آن (تصويبنامه  3/11/1363مورخ  78218الف ـ تصويبنامه شماره  

  شوند. ) لغو مي24/6/1370مورخ 
هاي گيالن، مازندران و گلستان با رعايـت كليـه اسـتانداردها و ضـوابط     ب ـ ايجاد صنايع مناسب در استان 

زيست محيطي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، راهبردهاي طرح كالبدي منطقه گيالن و مازنـدران  
  معماري ايران و رعايت موارد ذيل بالمانع است:مصوب شوراي عالي شهرسازي و 

هـاي صـنعتي و نـواحي صـنعتي     هاي گـيالن، مازنـدران و گلسـتان بايـد در شـهرك     كليه صنايع در استان
 روستايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مستقر شوند.

نحـوي كـه پسـاب    آوري و تصفيه فاضالب براي جلوگيري از آلودگي منابع آب، بـه   بيني سيستم جمع پيش
  ضروري است. ،حاصل شده مغايرتي با استانداردهاي ذيربط نداشته باشد

  شود: هاي ياد شده (به استثناي شهرك صنعتي لوشان) ممنوع مياستقرار صنايع ذيل در استان
  ؛بودن فاضالب صنعتي در فرايند توليد الف ـ صنايع شيميايي در صورت دارا

  ؛ي فرموالسيون و اختالط مواد اوليه)ب ـ صنايع داروسازي (به استثنا
  ؛سازي و دباغي پ ـ صنايع چرم

  ؛ـ چاپ و رنگرزي پارچه  ت
  ؛ث ـ رنگرزي نخ

  ؛ج ـ آبكاري و آنودايزينك
  ؛چ ـ توليد كود شيميايي

****** 

  تصويب نامه در خصوص ورود و خروج از كشور از طريق بندر سلخ قشم 
  )27/7/1379(مصوب 

  
وزارت  15/5/1379/ م الف مورخ 3414بنا به پيشنهاد شماره  27/7/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود: -1351مصوب  –) قانون گذرنامه 4كشور و به استناد ماده (
شود. ورود به كشور و خروج از آن بندر سلخ قشم واقع در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي شناخته مي

  ق بندر ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.از طري
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  تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر تركمن
  )11/10/1379(مصوب  

  
وزارت  16/5/1379/ م مورخ 7381بنا به پيشنهاد شماره  11/10/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود: -1351مصوب  –) قانون گذرنامه 4كشور و به استناد ماده (
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بندر تركمن به عنوان مرز دريايي شناخته مي شود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز 

  است.
****** 

 هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي وراهكارهاي اجرايي حوزه از
  1)21/10/1379(مصوب1379مصوبفرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

...  
  راهكارهاي اجرائي بخش آب وكشاورزي -3
  به مجلس شوراي اسالمي ارايه خواهدكرد: تهيه و را هاي برنامه، دولت لوايح زيردرطي سال -1

-زمينـه      جهـات و  اصالح قانون توزيع عادالنه آب براساس جامع نگري در با قانون جامع آب كشور -الف

  زير:هاي اصلي 
  اهداف كشاورزي. درازمدت كمي وكيفي منابع آب متناسب با هاي بنياني وسياست بر تاكيد - 
  يكپارچه منابع آب كشور. مديريت هماهنگ و سازوكار و مشخص كردن ساختار - 
مديريت  تاسيسات آبي و و حريم بستر و به آنها تجاوز نحوه جلوگيري از و هارودخانه تعيين تكليف بستر - 

  هاي اجرايي مختلف.توجه به نقش دستگاه با كشور واحلس
  راهكارهاي اجرايي امورزيربنايي 

  بخش حمل ونقل -2
تصـويب قـانون برنامـه سـوم، طـرح       ظرف شش ماه پس از موظفند كشور هاي راه وترابري ووزارتخانه -40

  ارايه نمايند.به هيات وزيران  تهيه و يكپارچه مناطق ساحلي را ساماندهي مديريت جامع و
  راهكارهاي اجرايي اموراجتماعي 

  بخش سياست داخلي-1
وزارت  دريـا  از فراهم كردن تمهيدات الزم جهـت اسـتفاده عمـوم مـردم      ساماندهي سواحل و به منظور-7
 وزارت مسـكن و  ارشـاد اسـالمي و   همكـاري وزارت فرهنـگ و   بـا  ،پايان سال اول برنامـه  موظف است تا كشور

  به هيات وزيران ارايه كند. الزم راتهيه و شهرسازي مقررات
******  

  قانون مقررات صادرات و واردات يز آيين نامه اجرايي اصالحا
  )12/11/1379مصوب ( 

  
  موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني: -4ماده 

شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كاالهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربـوط و   -4-1
  به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كاال در ازاي كاالهاي وارداتي.

ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود  -4-2
  هاي مورد نياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.كاال

هـاي همجـوار در صـورت     وران براي ورود كاالهاي قابل ورود مـورد نيـاز اسـتان خـود و اسـتان      پيله -4-3
  وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط. اخذكارت پيله

                                                 
 اين مصوبه قابليت اجرا ندارد.  1384باتوجه به انقضاي مدت پنجساله قانون ، از ابتداي سال  -1
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ور در صـورت داشـتن كارنامـه شـغلي از وزارت كـار و امـور       كارگران ايراني شـاغل در خـارج از كشـ    -4-4

  اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
  باشد. كاالهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي -4-5

هايي كه بين سواحل ) قانون، توسط كاركنان و ملوانان شناور10استفاده از مزاياي موضوع ماده ( -18ماده 
كنند، منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و  جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها تردد مي

هاي تعاوني مرزنشينان يا  كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزاياي شركت
توانند به تعداد افـراد تحـت تكفـل خـود كاالهـاي قابـل ورود        ند و ميباش هاي مرزنشين بـرخـوردار مي خانواده
بيني شده وارد و ترخيص  هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيالت پيش ها يا خانواده شركت
  نمايند.

****** 

ديگر  و خطرناك زايد دفع مواد ازقانون تصويب پروتكل كنترل انتقاالت برون مرزي و
  )19/1/1380دريا( مصوب  ضايعات در

  
  حيطه شمول پروتكل -1ماده 

ازطريق  به آن يا منطقه پروتكل يا كه مشمول انتقاالت برون مرزي از زير زايد مواد مورد اين پروتكل در -1
  شد: هستند، اعمال خواهد همچنين دفع آنها آن و

 بـود  خطرناك خواهند زايد مواد انددرج شده) 1هاي ضميمه(طبقه بندي يك از هر زيادي كه در مواد -الف
  نباشد،  دارا ) را3ضميمه ( هاي مندرج درويژگي هيچ يك از اينكه اين مواد مگر

  اند، ديگرضايعات خواهندبود.) درج شده2هاي ضميمه (يك ازطبقه بندي هر زايدي كه در مواد -ب
حيطـه   از هاي نظارتي بين المللـي هسـتند  نظام بودن مشمول ساير زايدي كه به سبب راديواكتيو مواد -2

  شمول اين پروتكل مستثني هستند.
 تحت شمول پروتكل راجع به آلودگي دريايي ناشـي از  تاسيسات ساحلي ناشي شده و زايدي كه از مواد -3

حيطه شمول اين  از دارند هجري شمسي) قرار 1368ميالدي (  1989مصوب –استخراج فالت قاره  اكتشاف و
  باشند.مستثني ميپروتكل 

تنظيم انتقاالت بـرون   به معناي ممنوعيت يا شد نخواهد اي تفسيراين پروتكل به گونه هيچ يك ازمفاد -4
كه بـه محـيط زيسـت دريـايي منطقـه      ( هوا طريق زمين يا ديگر ضايعات از خطرناك و زايد دفع مواد مرزي و

  شود) باشد.نمي پروتكل وارد
****** 

  به ورود به كشور و خروج از آن از بندر اميرآبادتصويب نامه راجع 
  )2/2/1380( مصوب 

  
وزارت راه و  27/6/1379مورخ  4653/ 11بنا به پيشنهاد شماره  2/2/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود: -1351مصوب  –) قانون گذرنامه 4ترابري و به استناد ماده (
شود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبـر مجـاز   شناخته ميبندر اميرآباد به عنوان مرز دريايي 

  است.
****** 
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  ساحليبراي احداث تاسيسات  حريم دريا خصوص استفاده از تصويب نامه در

  )27/3/1380( مصوب 
  

وزارت  19/06/1379ومـورخ   / 21532شـماره   بنابه پيشـنهاد  27/03/1380جلسه مورخ  هيات وزيران در
  تصويب نمود: -1354مصوب  –ساحلي  ) قانون اراضي مستحدث و7به استنادماده ( سابق) و( جهادسازندگي

تاسيسات  براي احداث تاسيسات ساحلي، اسكله، موج شكن، چراغ دريايي، تعميرگاه و استفاده ازحريم دريا
 از مجـوز  اخـذ  بـا  بوشهر آبادصلح  و بوشهر توابع بندر منطقه صيادي عامري، منطقه جاللي از كشتي سازي در

  .است هاي ذيربط مجازدستگاه
****** 

  
  

  تصويب نامه راجع به ايجادمنطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس
  )14/5/1380( مصوب 

  
باتوجـه بـه    ) 1( 25/12/1378 صـنعتي درجلسـه مـورخ    –تجـاري   شوراي عـالي منـاطق آزاد   وزراي عضو

 در و 29/10/1376مـورخ   -ه 19037/ت76305 موضـوع تصـويب نامـه شـماره    اختيارتفويضي هيات وزيـران،  
فرهنگي  ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و25(د) تبصره ( ) آيين نامه اجرايي بند14اجراي ماده (

  جمهوري اسالمي ايران تصويب نمودند:
تعميركشتي  صنايع ساخت و فعاليت دربه منظور  منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس صرفاً -1

صنايع فراساحل ايران به  سازي ومحدوده شركت مجتمع كشتي در هكتار1100هاي دريايي به مساحت سازه و
هاي خليج فارس شرق به روستاي بوستانو، ازجنوب به آب هاي گچين، ازشرح نقشه پيوست كه ازشمال به كوه

صـنايع فراسـاحل ايـران بـه      شركت مجتمع كشتي سـازي و  و يجاداست ا گچين محدود غرب به روستاي از و
  شود.شده تعيين مي عنوان سازمان مسوول منطقه ياد

  شود.عملياتي مي گيرد گمرك ايران قرار تاييد مورد شده به ميزاني كه حصاركشي شده و منطقه ياد -2
ك مـورخ  15003/ت42890شـماره  طبق تصويب نامه  بر اختيارات سازمان مسوول منطقه مزبور حدود -3

  باشد.مي رعايت قوانين ومقررات كشور با اصالحات بعدي آن و و 23/03/1374
****** 

 نامه كشتيراني دريايي تجاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت موافقتاز  
  )6/6/81(مصوب  جمهوري مردمي بنگالدش

...  
  -12ماده از
طرف ديگر به گل نشيند يا بـه سـاحل    امتداد ساحل قلمرو متعاهد درهاي  چنانچه كشتي يكي از طرف -1

هـاي  كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه بـه كشـتي   يا دچار سوانح دريايي ديگر شودبرخورد كند 
فرمانـده،   حمايـت بـه   شود برخوردارخواهند بود.كمـك، مسـاعدت و  طرف متعاهد اخير و محموله آنها اعطا مي

                                                 
درج  1380ه مقررات سال به تصويب مقام محترم رياست جمهوري رسيده ودرمجموع 14/5/80توضيح اينكه اين مصوبه درتاريخ  - 1 

  شده است
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ديده بايد به همان نحوي بـاشـد كـه طـرف متعاهدي كـه سانحه در قلمرو آن   افران كشتي سانحهخدمه و مس

هاي منعقده بـين   هاي مربوط به اين كار براساس توافق نمايد و هزينه روي داده نسبت به پرسنل خود اعمال مي
  هاي متعاهد در اين زمينه تأمين خواهد شد.  طرف

خدمـه،   ،حق اقامه دعوي در مورد كمك و مساعدتي كه به كشتي سـانحه ديـده  مفاد اين ماده مانع اعمال 
  نخواهد بود. ،مسافران و كاالها و محوله آن ارائه شده است

****** 

ساختي منطقه ويژه اقتصادي  آيين نامه نحوه آماده سازي و ساماندهي نيازهاي زيراز
  )13/11/1381مصوب (پارس و حوزه نفوذ آن 

...  
هاي حاصل از توسعه منطقه گازي پـارس جنـوبي و بـا هـدف تغييـر       به منظور استفاده از فرصت -3ماده 

ساختار اقتصادي مناطق جنوبي كشور در سواحل خليج فـارس از طريـق سـازماندهي يـك قلمـرو گسـترده از       
يف هاي صنعتي و خدماتي پيوسته و وابسـته بـه كـاربري منـابع انـرژي منطقـه و تعيـين نقـش و وظـا          فعاليت
هـاي در   گـذاري  هاي مختلف در جهت تحقق اهداف مزبور و هماهنگي و سازگاري هرچه بيشتر سـرمايه  دستگاه

دست انجام و آتي با سـاخـتـارهـاي اقتصادي، اجتماعي، فـرهنگي و محيطي منطقه، الزم است اقـدامـات زيـر 
  انجام گيرد:

هـاي اجرايـي    همكـاري سـاير دسـتگاه    نفت و  ارتبا هماهنگي وز ريزي كشور برنامه . سـازمـان مديريت و1
كشور، با انجام مطالعات الزم، طرح بلند مدت آمايش مناطق جنوبي كشور را كه در حوزه تاثيرگـذاري منطقـه   

  گازي پارس جنوبي قرار دارند در چارچوب طرح آمايش ملي تهيه نمايد.
اي در راسـتاي   همچنين نهادهـاي منطقـه  هاي اجرايي و  در اين طرح نقش و وظايف ملي و استاني دستگاه

  توسعه بلندمدت اين مناطق مشخص خواهد شد.
ريزي كشور در چهارچوب طـرح بلندمـدت آمـايش منـاطق جنـوبي كشـور بـا         . سازمان مديريت و برنامه2

گـذاري مسـتقيم    مشاركت وزارت نفت نسبت به تهيه يك برنامه ميان مدت شامل موضوعات و ميـزان سـرمايه  
هـاي بخـش غيردولتـي در     گذاري هاي جذب، هدايت و حمايت از سرمايه هاي مختلف و سياست زمينهدولت در 

  حوزه مناطق تحت نفوذ مستقيم و غيرمستقيم منطقه گازي پارس جنوبي اقدام نمايد.
الذكر با پيشـبرد مطالعـات در دسـت انجـام،      . وزارت نفت ضمن همكاري موثر در تهيه طرح و برنامه فوق3

هاي قابل انتظار بر اثر اجراي طرح توسعه منطقه گازي پـارس جنـوبي و    دقيقي از نوع و ميزان فعاليت اطالعات
اي در دست انجام،  پيشنهادهاي خود جهت تحقق اهداف توسعه بخش انرژي را به همراه نتايج مطالعات منطقه

  ريزي كشور قرار دهد. در اختيار سازمان مديريت و برنامه
هـاي ميـان    هـاي اجرايي كشور ضمن ارائه كليه اطالعات مورد نياز نسبت به ارائـه طـرح   . سـايـر دستگاه4

الـذكر   هاي ملي و استاني جهت تسريع و تسهيل در انجام اقدامات فـوق  مدت و بلندمدت در منطقه اعم از طرح
  همكاري نمايند.

****** 
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  يمرز ينامه در خصوص مناطق تحت كنترل گمرك در مناطق و بازارچه ها بيتصو

  )13/11/1381( مصوب 
  

مورخ  47/م/122/1/36/1602بنا به پيشنهاد شماره  13/11/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  26/6/1381

  جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود:
سازمان ها و دستگاه هايي كه مديريت اماكن مرزي، مناطق و بازارچه هاي مذكور را بر عهده دارند،  -1

  بها و نقاط تردد را با نظر گمرك تعيين نمايند. موظفند در
) و زمينيهوايي، دريايي و هاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاور (كليه نقاط تردد درب -2

صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي كشور بايد تحت كنترل گمرك  –مناطق آزاد تجاري 
 باشد.

گمرك ايران موظف است نتيجه اجراي اين تصويب نامه را حداكثر ظرف سه ماه به هيأت دولت  -3
 گزارش نمايد.

به عبور و مرور مسافران را در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران وظايف و اختيارات مربوط  -4
 مرزها، مطابق قانون همچنان بر عهده خواهد داشت.

 مرزهاي مجاور ورود و خروج مسافران طبق قانون گذرنامه توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. -5

 گردد.مي 18/4/1381ه مورخ  22469/ت 17543اين تصويب نامه جانشين تصويب نامه شماره  - 6

  
    نظارت فني بربهره برداري ازمعادن شن ، ماسه وخاك رستصويب نامه ضوابط 

  )4/8/1382(مصوب 
  

 28/10/1381مـورخ   100/40/65798شـماره   بنابـه پيشـنهاد   4/8/1382جلسـه مـورخ    هيأت وزيران در
) قانون بودجه 66تبصره ( و -1361مصوب – ) قانون توزيع عادالنه آب 48تبصره ماده ( به استناد و وزارت نيرو

معـادن   بهـره بـرداري از   ضوابط نظارت فني بـر -1377مصوب  –) قانون معادن 4ماده( و كل كشور1363سال 
  تصويب نمود: به شرح زير خاك رس را شن، ماسه و

******  
  
  

  بهره برداري ازمعادن شن، ماسه وخاك رس ضوابط نظارت فني بر
 هـا مسيل و ها، انهارحريم رودخانه و شن، ماسه وخاك رس بستر واگذاري از اجازه بهره برداري يا صدور -1

  باشد.مي منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو هادرياچه و حريم قانوني سواحل درياها و
جهت برداشت مصـالح   هاي مجازمطالعات شناسايي محدوده موظف است هرپنج سال يكبار وزارت نيرو -2

سازمان حفاظت محيط زيسـت تهيـه    هماهنگي با فني كه بامحاسبات  رعايت ضوابط و با انجام و اي رارودخانه
-هاي استانداريدرخواست امكانات موجود، با استان و شد، به تناسب نيازهاي شن، ماسه وخاك رس هر خواهد

  موافقت نمايند. هافرمانداري و ها
ضـوابط زيسـت    رعايـت  بـا  موافقـت وزارت نيـرو   اخـذ  استان پس از هر در هافرمانداري و هااستانداري -3

هـاي  محـدوده  خاك رس در شن، ماسه و واگذاري بهره برداري از برداري يااجازه بهره محيطي نسبت به صدور
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ادارات كل آب  اي ياهاي آب منطقهبراي شركت شده را مجوزهاي صادر يك نسخه از اقدام و )2بند( در مذكور

  استان ارسال نمايند.
ناظران واجد صالحبت كـه   تأييد با بايد هاي مذكورمحدوده رس درخاك  برداشت هرگونه شن، ماسه و -4

  شده باشد، انجام گيرد.صالحبت آنها توسط وزارت نبرو تائبد 
حـريم   و بسـتر  شـده در  هـاي تغييـرات ايجـاد   نقشـه  موظف است ماهانه گزارش ميزان برداشت و ناظر -5

ادارات  يـا  اي وهاي آب منطقهبراي شركت تهيه وهاي وزارت نيرو، براساس دستورالعمل را هاي مذكورمحدوده
  استانداري مربوط ارسال نمايد. كل آب استان و

 هاتوسط استانداري هاي مذكورناشي ازبرداشت شن، ماسه وخاك رس ازمحدوده درآمد حقوق مالكانه و -6
  گردد.مي واريز عمومي كشور به حساب درآمد هاي مربوط وصول وفرمانداري و

-انجام وظايف حـاكميتي فـوق   هاي مطالعات وموظف است هزينه ريزي كشوربرنامه ان مديريت وسازم -7

  بيني نمايد.پيش هاي تابع وزارت نيروهاي سنواتي شركتبودجه در را الذكر
ساالنه  سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد و معاونان وزارت نيرو، وزارت كشور كارگروهي متشكل از -8

 را هاي مـذكور محدوده تغييرات حاصل شده در و هاي مذكورمحدوده شن، ماسه وخاك رس درميزان برداشت 
  نمايد.مي منتشر تدوين و

 و هـا، انهـار  حـريم رودخانـه   و بسـتر  شن، ماسه وخـاك رس واقـع در   برداري ازمجوزهاي بهره استمرار -9
 هـاي احتمـالي از  سـيالب  و هـا جريـان  خصوص امكان عبـور  در منوط به حصول اطمينان وزارت نيرو هامسيل

  .باشدحداقل خسارات قابل پيش بيني مي با هامسيل و ها، انهاررودخانه
******  

  
  
  

  )13/2/1383هاي رانندگي ( مصوب از آئين نامه آموزشگاه
...  

ها و چگونگي آموزش رانندگي و هدايت شناورهاي تفريحي و دستورالعمل تاسيس آموزشگاه -22ماده 
نمايند تويط وزارت هاي ساحلي تردد ميها و همچنين آبهاي آبي، نهرها و حومه آنجابجايي مسافر كه در راه
هاي بنادر و كشتيراني و تربيت بدني تهيه و پس از تائيد وزير كشور به مورد اجرا كشور با همكاري سازمان

  شود.گذاشته مي
  

شتيراني به عنوان مرجع دريائي كشور و تصويب  نامه در مورد تعيين سازمان بنادر و ك
  نماينده دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمان بين المللي دريانوردي

  )13/3/1383(مصوب  
  

وزارت راه و  4/8/1382/م مورخ 11/1197بنا به پيشنهاد شماره  13/3/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 
-اساسي جمهوري اسالمي ايران ضوابط هماهنگي دسـتگاه  ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون

المللـي كشـتي و   هاي دولتي و بخش خصوصي با سازمان بنادر و كشتيراني را در اجراي آئين نامه امنيـت بـين  
  به شرح زير تصويب نمود: (ISPS CODE)تسهيالت بندري
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دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران در     سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان مرجع دريايي كشور و نماينده  -1

المللي كشتي و تسـهيالت  به عنوان مسئول اجراي آئين نامه امنيت بين (IMO)المللي دريانوردي سازمان بين
  شود.تعيين مي (ISPS CODE)بندري
هاي دولتي و بخش خصوصي كه مشمول مقررات امنيـت دريـانوردي مطـابق كنوانسـيون     كليه دستگاه -2

هاي اجرايي صادره شده از سازمان بنـادر و  باشند موظف به اجراي دقيق دستورالعملآن مي سوالس و اصالحيه
  كشتيراني در اين زمينه هستند.

اجراي اين آئين نامه در مورد نيروي نظامي و انتظامي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه  -3
  رسد.اع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور و راه و ترابري ميپس از ابالغ اين آئين نامه تهيه و به تائيد وزراي دف

ها و اشخاص موضوع بند سازمان بنادر و كشتيراني موظف است ظرف يك ماه پس از درخواست دستگاه -4
) اين تصويب نامه نسبت به انجام مميزي و صدور گواهينامه اقدام و يا نواقص موجود را بطور كتبـي بـه ذي   2(

  د.نفع اعالم نماي
****** 

  
  

  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناز قانون برنامه 
  )11/6/1383مصوب ( 

...  
در   ويژه به و رقابتي   نسبي  هاي ، با تأكيد بر مزيت اقتصادي  هاي در فعاليت  افزايي منظور هم به ـ 23  ماده

  دستي پايين  بر و زنجيره انرژي آنها، صنايع   پشتيبان  مهندسي  و خدمات  و صنايع  ، گاز و پتروشيمي نفت  صنايع
درصد   و پنج  سي  ، هر ساله چهارم  برنامه  هاي سال  طول در  سرزمين  آمايش  ملي  طرح  موازين  آنها، در چارچوب

  ، منحصراً به بودجه  قانون  اي سرمايه  هاي دارائي  تملك  هايدر طرح ، با درج گاز طبيعي  مالكانه  %) بهره35(
آنها  مستقيم  نفوذ  و حوزه  فارس  خليج  و جزاير ايراني  سواحل  سازي و آماده  زيربنايي  طرحهاي اجراي   مصرف

  رسد. مي  وزيران هيأت   تصويب كشور به  ريزي و برنامه  مديريت  طرحها، با پيشنهاد سازمان  خواهد رسيد. اين
،  توليدات كيفيت   ، ارتقاي فناوري  ، ارتقاي رشد اقتصادي  شود جهت مي  داده  اجازه  دولت  به ـ 24  ماده    
،  ، كشاورزي ، معدني از صنعتي  اعم  توليدي  هايدر قلمرو فعاليت  صادرات  و افزايش  شغلي  هايفرصت  افزايش

  مصوب  خارجي  گذاري سرمايه  و حمايت  تشويق قانون   در اجراي  اطالعات  و فناوري  ، خدمات زيربنايي
) 3(  ) ماده د (بمذكور در بن  را از طريق  الزم  هاي ، زمينه خارجي  گذاري سرمايه منظور جلب  به 19/12/1380

  است  موظف  دولت نمايد.  فراهم  19/12/1380   ، مصوب خارجي  گذاري سرمايه  و حمايت  تشويق قانون 
الزاماً   كه  كاالها و خدماتي  قرارداد براي  طرف  ايراني  دولتي  هايشركت  قراردادي  تعهدات  كليه  پرداخت

  و منابع  وجوه  ، از محل است  اقتصاد رسيده  شوراي  تصويب  به  هشود را ك  خريداري  دولت  توسط  بايست مي
از   نبايستي  تعهد پرداخت  نمايد. اين  را تضمين  و منابع  وجوه  آن  از محل  ، تعهد و پرداخت آنان  به  متعلق
و   تجاري  ريسكنبايد   آن  تجاري  ماهيت  رغم علي  صادره  نامه  ضمانت باشد.  عمومي  و منابع  وجوه محل

رشد   به  منظور دستيابي  به دهد.  را پوشش  وي  قراردادي  تعهدات  گذار در ايفاي از قصور سرمايه  ناشي خسارات
   : خارجي  هاي گذاري سرمايه  رايب  چهارم  برنامه  هايسال  در طي  شده بيني پيش
  تحت  واقعي  خارجي  مستقيم  هاي گذاري رمايهس  در هزار كل  يك  شود معادل مي  داده  اجازه  دولت  ـ به1

در   ساليانه  بر بودجه  ) را عالوه19/12/1380 (مصوب  خارجي  گذاري سرمايه  و حمايت  تشويق  قانون  پوشش
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  و كمكهاي  گذاري سرمايه  اختيار سازمان در  طور ساليانه به  سنواتي  بودجه  در قوانين  شده  بيني پيش  هاي رديف

  قرار دهد. ايران  و فني  صادياقت
  تحقق  در جهت  ايران  و فني  اقتصادي  هايو كمك  گذاري سرمايه  سازمان  كارآيي  منظور افزايش ـ به2
  و حمايت  تشويق  قانون  به  و باتوجه  خارجي  گذاري سرمايه  درخصوص  در برنامه  شده بيني پيش  اهداف
مذكور   سازمان  و جايگاه  ساختار تشكيالتي  و اصالح  تقويت  به  نسبت  است  فمكل  ، دولت خارجي  گذاري سرمايه
  نمايد.   اقدام

،  گردشگري  ،گسترش دريايي  ، استقرار صنايع و نقل  و حمل  تجارت  منظور تسهيل  به  است  موظف  دولت
و   توليدي  هاي فعاليت  توسعه  ، براي مناطق  از اين  بهينه  و استفاده  شيالتي  پايدار منابع  برداري بهره  به  كمك

  امور تصدي  رقابتي  واگذاري  خود، ضمن  براي  و نظارت  ريزي ، برنامه امور سياستگذاري  ، با حفظ دريايي  خدمات
ها،  مهنا ، آيين ، مقررات در قوانين  تطبيقي  مطالعات  و درياها، با انجام  ساحلي  در مناطق  غيردولتي  هايبخش  به

  توسعه  موردنياز براي  ، لوايح دريايي  هايبا فعاليت  مرتبط  اجرايي  هايدستگاه  وظايف  ها و شرح اساسنامه
و   همگن  وظايف  و متضاد و تجميع  ، مشابه موازي  وظايف  و حذف  مرتبط  قوانين  را با اصالح  دريايي  هايفعاليت

زير   محورهاي  و براساس  حاكميت  اعمال  ها برايدستگاه  وظايف  كامل  تفكيكها، از دستگاه  هر يك  متجانس
  نمايد:  ارائه  اسالمي  شوراي  مجلس به   تصويب  و براي  تهيه

- كنوانسيون  )  المللي بين  اصطالحات و  تعاريف  (با مالحظه  قانوني  و اصطالحات  تعاريف  سازي يكسانـالف

        . عضو آنها است  ايران  هك  المللي بين  هاي
  . قضائي  هاي و رويه  حقوقي  مقررات  ، تعيين نظم  و تأمين  امنيت  ـ برقراري  ب
  . رسمي  و گمركات  تجاري  هاي بنادر و اسكله   از طريق  امور تجاري  كليه  ـ انجام  ج

  در دريا.  و امداد و نجات  دريايي  هاي در دريا، بيمه  د ـ ايمني
  . المللي و بين  داخلي هاي و آب  ساحلي  نواحي  بندي ها و پهنه حريم  و تعيين  زيست  از محيط  ـ ـ حفاظته

  براساس  ايران  اسالمي جمهوري   هاياز ناوگان  ، حمايت ، دريايي ساحلي  پايدار از نواحي  برداري و ـ بهره
  ، منابع دريايي  و نقل  ، نظير؛ حمل اقتصادي هاي  اليتها در فع گذاري از رمايه  و حمايت  المللي قواعد بين

  ، خدمات دريايي  و...) گردشگري  (آبزيان  تجديدپذير دريايي  و...)، منابع  و گاز، معادن  (نفت  تجديدناپذير دريايي
  . دريايي و صنعتي   پشتيباني

  . و دريانوردي  دريايي صصي تخ  هاي و مهارت  ، حقوقي ، مديريت ، مهندسي علمي  هاي ز ـ آموزش
  . دريايي  و ارتباطات  اطالعات  و فناوري  شناسي اقيانوس  اطالعات  پايش  ، ثبت دريايي  ـ تحقيقات  ح

  . المللي قواعد بين  براساس  ملي  از ناوگان  ـ حمايت  ط
  از جمله :  يگيريماه  هاي فعاليت  گسترش  براي  الزم  هاي و زيرساخت  امكانات  كردن  ـ فراهم  ي

  . بنادر صيادي  و بهسازي  ، تجهيز، نگهداري توسعه
با رويكرد بهبود   بنادر ماهيگيري  وري و ارتقاء بهره  صيد كوچك  و تجهيز مراكز تخليه  ـ سازماندهي  ك
    . غيردولتي  بخش  مشاركت  صيد و گسترش  افزوده  ارزش  ، افزايش كيفيت

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهـره بـرداري مناسـب از موقعيـت سـرزميني كشـور،         -28از ماده 
افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامـه توسـعه حمـل و نقـل     

ط بـر  كشور كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كنـد مشـرو  
هاي منـدرج در جـدول    اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف

  ) اين قانون تجاوز ننمايد:4شماره (
   –ب 
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. برقراري ارتباط كالن شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشـگري بـا مركـز بـا قطارهـاي       6

  غيردولتي.سرعت باال با مشاركت بخش هاي 
دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صـنايع دريـايي، گسـترش      -34ماده 

هـاي   برداري پايدار منابع شيالتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليـت  گردشگري، كمك به بهره
و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقـابتي  ريزي  گذاري، برنامه توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست

هاي غـيـردولـتـي در مناطق سـاحلي و درياها، بـا انجـام مطالعـات تطبيقـي در قـوانين،       امور تصدي به بخش
هـاي دريـايي، لـوايح     هاي اجرايـي مـرتبط بـا فعاليـت     ها و شرح وظايف دستگاه ها، اساسنامه مقررات، آيين نامه

هاي دريايي را با اصالح قوانين مرتبط و حذف وظـايف مـوازي، مشـابه و متضـاد و      موردنياز براي توسعه فعاليت
ها براي اعمال حاكميـت و   ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه

  براساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد:
المللـي)  بـين  تعـاريف و اصـطالحات قـانـونــي (بــا مالحظـه تعـاريف و اصـطالحات       الف ـ يكسان سـازي  

  هاي بين المللي كه ايران عضو آنها است. كنوانسيون
  هاي قضائي. ب ـ برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه

  ي.هاي تجاري و گمركات رسم ج ـ انجام كليه امور تجاري از طريق بندر و اسكله
  هاي دريايي و امداد و نجات در دريا. د ـ ايمني در دريا، بيمه
  المللي. هـاي داخلي و بين بندي سـواحـل و آب هـا و پهنه زيست و تعيين حـريـم هـ ـ حفاظت از محيط

هـاي جمهـوري اسـالمي ايـران براسـاس       برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگان و ـ بهره 
هـاي اقتصـادي، نظيـر؛ حمـل و نقـل دريـايي، منـابع         ها در فعاليت گذاري المللي و حمايت از سرمايه ينقواعد ب

تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معـادن و ...)، منـابع تجديدپـذير دريـايي (آبزيـان و ...) گردشـگري دريـايي،        
  خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي.

  هاي تخصصي دريايي و دريانوردي. قوقي و مهارتهاي علمي، مهندسي، مديريت، ح زـ آموزش
  آوري اطالعات و ارتباطات دريايي. ح ـ تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطالعات اقيانوس شناسي و فن

  المللي. ط ـ حمايت از ناوگان ملي براساس قواعد بين
هـاي مـاهيگيري از    فـعـالــيت هـاي الزم بــراي گـسـتــرش    ي ـ فـراهـم كـردن امكانات و زيـرسـاخـت 

  جمله:
  توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي.

وري بنـادر مـاهيگيري بـا رويكـرد بهبـود       ك ـ سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره 
  كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي.

رتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان دولت موظف است كليه وزا -تبصره
      %) انجام پذيرد.100) متر حريم دريا صددرصد(60برنامه چهارم، عقب نشيني شصت(

 آزاد  در مناطق مناسب   واحد و ايجاد رشد اقتصادي  مديريت  منظور اعمال به  است  مكلف  دولت  ـ 35  ماده
  دهد:  انجامزير را   اقدامات
  محسوب  منطقه  اجرائي مقام   ، باالترين دولت  از طرف  نمايندگي  آزاد به  مناطق  هايسازمان  ـ مديريت  الف

  مكلف  و امنيتي  دفاعي  نهادي  هايدستگاه  استثناي آزاد به  مستقر در مناطق  اجرائي  هايدستگاه  و كليه  شده
  به نسبت 7/6/1372  مصوب  صنعتي  آزاد تجاري  مناطق  اداره  چگونگي  قانون) 27(  ماده  رعايت  هستند ضمن

  نمايند.  آزاد اقدام  مناطق  خود با مقررات  مقرراتي  هايمغايرت  و رفع  اصالح
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  قانوني  وظايف  حيطه در  دولت  به  و وابسته  دولتي  هايها و شركت ها، مؤسسهها، سازمان ـ وزارتخانه  ب
را با   و ساير خدمات  ، سوخت ، مخابرات ، آب برق  از قبيل  آزاد، خدمات  مناطق  هايبا سازمان  هماهنگي  ضمن
  خواهند نمود.  آزاد ارائه  مناطق از كشور به   جغرافيايي منطقه    در همان  جاري  مصوب  هاي نرخ

  ارزش  مجموع  ميزان  كشور به  ساير نقاط  بهورود   آزاد هنگام  در مناطق  شده  توليد يا پردازش  ـ كاالهاي  ج
  و از پرداخت  محسوب  مجاز و توليد داخلي در آن   كاررفته به  داخلي  و قطعات  داخلي  مواد اوليه  و ارزش  افزوده
  خواهد بود.  معاف  ورودي  حقوق

در   ورودي  حقوق  پرداخت به  شروطدر توليد م  كار رفته به  خارجي  اي واسطه  و كاالهاي  مواد اوليه ـ  تبصره
  شود. مي  محسوب  داخلي  و كاالي  مواد اوليه  حكم

  بندري  خدمات  ها و شناورها بابت از كشتي  جاري  قوانين  طبق  كه  بندري  هاي و هزينه  ، عوارض د ـ حقوق
  آزاد ايجاد شده  و يا مناطق  اونيو تع  خصوصي  بخش  ها توسطبنادر و لنگرگاه  اين  كه شود درصورتي مي  دريافت

  گردد. اخذ مي آزاد مربوطه   مناطق  سازمان  باشند توسط
  نمايند.  اقدام  المللي بين  هاي كشتي  و ترخيص  ثبت  به  آزاد مجازند نسبت  مناطق

  به  وزيران  هيأتبا پيشنهاد   و دفاعي  امنيتي  مسائل  با رعايت  قلمرو آن  آزاد كه  مناطق  آبي  هـ ـ محدوده
  ـ صنعتي  آزاد تجاري  مناطق  اداره  چگونگي قانون   خواهد رسيد از امتيازات  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب

  برخوردار خواهد بود.  آن  بعدي  و اصالحات 7/6/1372  مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري
  ، عوارض ورودي  حقوق آزاد از كليه   ساير مناطقاز كشور و نيز   آزاد و خارج  مناطق  كاال بين  و ـ مبادالت

  اسالمي  جمهوري  ـ صنعتي  آزاد تجاري  مناطق اداره   چگونگي  قانون» 10»  ماده  موضوع  عوارض  استثناي (به
  باشند. مي  معاف ) و ماليات 7/6/1372  مصوب  ايران

  المللي معتبر بين  و تحقيقاتي  آموزشي  با مراكز و نهادهاي  علمي  ارتباطات  گسترش  ز ـ در زمينه
  و مقررات  ضوابط  در چارچوب پزشكي   و آموزش  ، درمان و بهداشت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  هاي وزارتخانه

در   خصوصي  هايايجاد دانشگاه  صدور مجوز جهت به   نسبت  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  و مصوبات  قانوني
  نمايند.  اقدام  صنعتي  جاريآزاد ت  مناطق

****** 

  
  

  تصويب نامه راجع به بندر اروند كنار به عنوان مرز دريايي
  )25/10/1385(مصوب 

  
كه در مركز استان خوزستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد  15/10/1385هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ـ بندر اروندكنار به عنوان 1ـ تصويب نمود: 1351) قانون گذرنامه ـ مصوب 4وزارت كشور و به استناد ماده (
هاي ـ دستگاه2شود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.  مرز دريايي شناخته مي

شده، هماهنگي الزم را با وزارت  ربط موظفند قبل از استقرار و احداث هرگونه تأسيسات بندري در بندر ياد ذي
  آورند.  امور خارجه به عمل

****** 
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) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 63نامه اجرايي ماده ( يينآ
  )23/2/1386 مصوب(جمهوري اسالمي ايران 

  
وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشـاورزي ـ وزارت مسـكن و شهرسـازي ـ وزارت كشـور ـ          

 ريزي كشور ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مديريت و برنامهسازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان 

 16/12/1383مـورخ   217679/100بنـا بـه پيشـنهاد شـماره      23/2/1386وزيران در جلسـه مـورخ    هيئت
) قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و    63ريزي كشور و به استناد ماده ( سازمان مديريت و برنامه

  نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ـ آيين 1383اسالمي ايران ـ مصوب فرهنگي جمهوري 
) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي     63نامه اجرايي ماده ( آيين

  ـ1383ايران ـ مصوب
هـاي سـاحلي دريـاي خـزر در      هشوند شامل پهن نامه مي مناطق ساحلي كشور كه مشمول اين آيين ـ1ماده

هاي خوزسـتان،  استان فارس و درياي عمان در  هاي ساحلي خليج هاي گيالن، مازندران و گلستان و پهنهاستان
 هاي كشور است. هاي ساحلي ساير درياچه بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و پهنه

ـ  و پيشنهاد الزم را تهيه و به كميسيون مـاده  ها، وزارت نير براي ساماندهي سواحل سدها و درياچه تبصره 
 نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3(

طرح جامع ساماندهي سواحل كشور سندي است فرابخشي، كه بـا هـدف جلـوگيري از تخريـب و      ـ2ماده
بـرداري عمـومي از سـواحل و سـاماندهي      آلودگي سواحل، توسعه پايدار در مناطق ساحلي، تضمين حـق بهـره  

سواحل كشور با اولويت سواحل درياي خزر متضـمن تعيـين و آزادسـازي حـريم، تعيـين ضـوابط و       استفاده از 
سـازي توسـعه صـنعت گردشـگري،      استانداردهاي زيست محيطي، دريانوردي، صيادي و آبزي پـروري و فـراهم  

نامه  اين آيينبازبيني، اصالح و تكميل قوانين و مقررات و استقرار مديريت يكپارچه براساس اقدامات مشروح در 
نامـه   ) ايـن آيـين  3كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يكسال تهيه و به تأييد كارگروه موضـوع مـاده (  

 رسد. مي

ربط، بـا رعايـت    هاي ذيالف ـ سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت راه و ترابري و ساير دستگاه 
هـاي  گيري از آلودگي و تخريب سواحل ناشـي از فعاليـت  قوانين و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلو

هاي دريايي را حداكثر ظرف شش ماه، پس از ابالغ  برداري از سازه گردشگري دريانوردي، بندري، احداث و بهره
هـايي كـه در محـدوده منـاطق سـاحلي      نامه، تدوين و راهكارهاي اجرايي آن را بر حسب انواع فعاليت اين آيين

 نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3گيرد، تعيين و به كار گروه موضوع ماده ( كشور صورت مي

و   هاي نيرو، كشور، دادگستري، مسـكن و شهرسـازي و راه   ب ـ وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارتخانه 
ريزي كشور موظف است معيارهاي تعيين حريم  هاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامهترابري و سازمان

  نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3يا را (با اولويت درياي خزر) ظرف چهارماه مشخص و به كار گروه موضوع ماده (در
ج ـ وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت راه و ترابري، موظف است بـا   

هـاي   صيد و صيادي، آبزي پروري، اسكلههاي رعايت قوانين و مقررات، ضوابط و استانداردهاي مرتبط با فعاليت
ها و منابع طبيعي در مناطق ساحلي و تفريحي را با هدف توسعه و احياء منابع طبيعي، صيادي و توسعه جنگل

) ايـن  3ها، آبزيان و شيالت در مناطق ساحلي ظرف شش ماه مشخص و بـه كـار گـروه موضـوع مـاده (     جنگل
  نامه ارايه نمايد. آيين
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راث فرهنگي و گردشگري با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشـور و وزارت  د ـ سازمان مي 

هاي توسعه گردشگري را در مناطق سـاحلي كشـور بـا رويكـرد حفاظـت از       جهاد كشاورزي موظف است برنامه
ت ريزي براي رعايت موازين اسالمي و ارتقاء مـوازين دينـي و اخالقـي و مالحظـات امنيـ      محيط زيست و برنامه

  نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3اجتماعي ظرف شش ماه تهيه و به كار گروه موضوع ماده (
هاي راه و ترابري، نيرو، كشور، نفت، جهاد  هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارتخانه 

گي و گردشگري هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنكشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان
هاي مناطق ساحلي، ضوابط كاربري اراضي و مقررات ساخت و ساز در اراضي سـاحلي را بـا مالحظـات     محدوده

  نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3زيست محيطي، ظرف شش ماه تعيين و به كار گروه موضوع ماده (
مطالعات و اقدامات انجام شده و با ريزي كشور موظف است با استفاده از نتايج  و ـ سازمان مديريت و برنامه 

ربط، نظام مديريت يكپارچه مناطق ساحلي را ظرف شش مـاه از تـاريخ ابـالغ     هاي اجرايي ذيهمكاري دستگاه
  نامه ارايه نمايد. ) اين آيين3نامه تهيه و نتايج آن را به كارگروه موضوع ماده ( اين آيين

نامـه قـوانين و    وظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه م هاي مذكور در اين آيينزـ كليه دستگاه
مقرراتي را كه به منظور ساماندهي سواحل مستلزم بازبيني، اصالح و تكميل است تعيين و به كار گروه موضوع 

  نامه ارايه نمايند. ) آيين3ماده (
هـا  هاي ارسـالي دسـتگاه   هها و برنامتأييد طرح جامع ساماندهي سواحل كشور (بعد از تلفيق طرحـ 3ماده

توسط وزارت مسكن و شهرسازي) بر عهده كار گروهي مركب از اعضـاي شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري      
هاي ساحلي است و اصالح قوانين و مقررات در موارد الزم جهت طي مراحل قانوني به ايران و استانداران استان
  ياد شده بر عهده وزير مسكن و شهرسازي است.گردد. مسؤوليت كار گروه  مراجع ذيربط ارايه مي

ـ  تصويب طرح مذكور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران    تبصره 
  گردد. عالي شهرسازي و معماري ايران تفويض مي به وزراي عضو شوراي

وراي مـذكور اسـت و   گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقـت اكثريـت وزراي عضـو شـ     مالك تصميم
نامه داخلي هيئـت دولـت قابـل صـدور      ) آيين19مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (

  باشد. مي
وزارت كشور موظف است سازوكارها و راهكارهاي اجرايي آزادسازي كامل حـريم قـانوني سـواحل     ـ4ادهم

ربـط،   هـاي اجرايـي ذي  رم توسعه را با همكاري دستگاه) قانون برنامه چها63(شصت متر) موضوع تبصره ماده (
  نامه تدوين و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد. ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

هـاي  اسـتانداري   نامه، در مواردي كـه   ) اين آيين2تا زمان انجام وظيفه مندرج در بند ب ماده ( ـ1تبصره
هاي ساحلي را جهت تعيين حد آزادسـازي بـه وزارت نيـرو اعـالم نماينـد،       محدودهگيالن، مازندران و گلستان 

هاي ثبت شده پنجاه سـال   وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه آخرين نقطه پيشروي آب دريا را براساس داده
  ها اعالم نمايد.اخير، تعيين و به طور رسمي به استانداري

ها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پايان برنامه چهارم شركت ها،ها، سازمان كليه وزارتخانه ـ2تبصره
قبل آن تا دريا را آزاد نمايند. تأسيساتي كه الزامـاً   توسعه كشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعيين شده و ما

  ند.باش براي انجام وظايف قانوني بايد در محدوده ياد شده باقي بمانند، از شمول اين تبصره مستثني مي
هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغيير كاربري در محدوده ياد شده (به اسـتثناي مـواردي    ـ3تبصره

  كه قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
هاي كشـور، امـور اقتصـادي و دارايـي،      سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري وزارتخانه ـ  5ماده

) قـانون برنامـه چهـارم    145شهرسازي موظف است با رعايت بند (ز) ماده ( فرهنگ و ارشاد اسالمي و مسكن و
بـرداري   نامه اجرايي مربـوط بـه چگـونگي بهـره     توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ظرف دو ماه، آيين



 هاي مرتبط با مناطق ساحلينامهها و تصويبنامه، آيين/ مجموعه قوانين 102

 
عموم مردم از امكانات اقامتي دولتي موجود در خارج از شصت متر حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به كـار  

نامـه   وزيران در خصوص تصويب آيين نامه ارسال نمايند. اختيارات هيئت ) اين آيين3گروه موضوع تبصره ماده (
  گردد. مزبور، به وزراي عضو كار گروه ياد شده تفويض مي

گيري در خصوص اختيارات يادشده موافقـت اكثريـت وزراي عضـو كـارگروه مـذكور اسـت و        مالك تصميم
نامه داخلي هيئـت دولـت قابـل صـدور      ) آيين19جمهور، با رعايت ماده ( تأييد رييسمصوبات مزبور در صورت 

  باشد. مي
ريزي كشور موظف اسـت اعتبـارات مـورد نيـاز بـراي انجـام مطالعـات و         سازمان مديريت و برنامهـ   6ماده

هـاي سـاليانه    ههاي اجرايي مربـوط، در بودجـ  نامه را پس از بررسي درخواست دستگاه اقدامات اجرايي اين آيين
  بيني، تأمين و پرداخت نمايد. پيش

  باشد. نامه در هر استان برعهده استاندار مربوط مي پيگيري اقدامات اجرايي موضوع اين آيين ـ7ماده
****** 

  تصويب نامه راجع به بندر اميرآباد به عنوان مرز دريايي
  )24/5/1386(مصوب 

  
وزارت  12/3/1386مورخ  4086/11بنا به پيشنهاد  شماره  24/5/1386هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود: 
  حدود منطقه . حوزه بندر امير آباد به شرح زير تعيين مي شود: -الف

بندر اميرآباد از خزر آباد (فرح آباد سابق) تا منتهي اليه شرقي استان مازندران  حدود منطقه -1
 است.

 حدود بندر اميرآباد شامل آب هاي به شعاع شش كيلومتر از رأس موج شكن است. -2

 –) تصويب نامه تشخيص حدود منطقه نظارت و حوزه عمليات بنادر 1) از بند (ج) ماده (1رديف ( -ب
 رح زير اصالح مي شود:به ش -1340مصوب 

حدود شرقي بندر تركمن از مرز دو استان مازندران و گلستان (ليوان شرقي) تا منتهي اليه ساحل  -1
 شرقي درياي خزر و سر حد مرز ايران و تركمنستان است. 

****** 

  
  

  مصوبه هيأت وزيران راجع به تبديل بندر صيادي آستارا به بندر چند منظوره
  )3/12/1385(مصوب  

الـف ـ    نمـود:  كه در مركز استان گيالن تشكيل گرديـد،موافقت  3/12/1385ت وزيران در جلسه مورخ أهي
با رعايـت مقـررات قـانوني     وزارت راه و ترابري موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و

  نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
...  

  . 1386ارا به بندر چند منظوره در سال مطالعه و اجراي تبديل بندر صيادي آست -7
  

****** 
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     ساحلي و مستحدث اراضي قانون) 2( ماده) 2(تبصره اجرايي نامه آيين

  1 )28/11/1386(مصوب 1354 مصوب

  
  :روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه آيين اين در ـ1ماده
 و طبيعي هايآب و زارها لجن باتالق، شامل رامسر كنوانسيون) 1( ماده» 1« بند مطابق: تاالب ـ الف
 شود مي يافت جاري يا راكد صورت به آن در تـلـخ يا شيرين يا شور آبهاي كه موقـت يا دايمي از اعم مصنوعي

 نكند. تجاوز متر شش از جزر حد ترين پايين در آنها عمق كه است دريايي آبگيرهاي شامل جمله از و

  ندارد. راه آزاد هايآب به كه شيرين يا شور از اعم است تاالب نوعي: درياچه ـ ب
 تاالب يا درياچه آب به متـصـل آن طرف يك كه است مستحدث يا ساحـلي اراضـي از قسمتي: حريم ـ ج
 باشد.

 نوع هر يا آب سطح رفتن پايين نتيجه در كه بستر حد از تر پايين هاييزمين: مستحدث اراضي حدود ـ د
 خشك يا آب رفتن پايين نتيجه در يا و) اروميه درياچه استثناي به( ها درياچه و دريا هاي كرانه در آب جريان
  شد. خواهد يا شده ايجاد و ظاهر) طبيعي بركه و مرداب استثناي به( هاتاالب شدن
 دوره يك در كه نامه آيين اين موضوع هاي درياچه و هاتاالب آب پيشرفتگي نقطه آخرين: حد بستر ـ هـ
 نيرو وزارت توسط نامه آيين اين ابالغ تاريخ از سال سه ظرف) موجود شده ثبت هاي داده براساس( معين زماني
 گردد. مي تعيين

 كـه  اسـت  متـر 150 عـرض  بـه  اي عرصـه ) طبيعي بركه و مرداب استثناء به( هاتاالب حريم عرض ـ2ماده
 گردد. مي تعيين حدبستر از بعد بالفاصله

 حفاظت سازمان هماهنگي با نامه، آيين اين ابالغ از بعد سال سه ظرف است مكلف نيرو وزارت ـ تبصره
 اسـاس بر را نامه آييـن اين موضـوع هـاي درياچـه و هاتاالب حريم عرض جهادكشاورزي وزارت و زيست محيط

 در شده ثبت هايتاالب اولويت با هيدرولوژيكي و اجتماعي اقتصادي، محـيطي، زيسـت هـاي شـاخـص
 نمايد. تعيين رامسر كنوانسيون

 حدبستر نقشه تهيه به نسبـت نـامه آيين ايـن ابالغ از بعد سال سه ظرف است موظف نيرو وزارت ـ3ماده
 گذاري عالمت به نسبت ترتيب به موظفند نيرو وزارت و جهادكشاورزي وزارت همچنين نمايد اقدام حريم و

 نمايند. اقدام ماه سه ظرف حد حريم گذاري  عالمت و مستحدث اراضي حدود و حدبستر

 اين موضوع از عمومي هايكانال و آبي تأسيسات و مخزن و سدها پشت احداثي هايدرياچه ـ4ماده
 توزيع قانون و 1344 مصوب ـ سدها پشت در احداثي درياچه حريم تعيين قانون تابع و بوده خارج نامه آيين

 خواهدبود. مربوط قوانين ساير و ـ1361 مصوب آب عادالنه

 اجراي براي نياز مورد اعتبارات است مكلف جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت ـ 5ماده
 حفاظت سازمان و نيرو و كشاورزي جهاد هاي وزارتخانه پيشنهادي سنواتي بودجه سقف در را نامه آيين اين

 نمايد. منظور سنواتي بودجه لوايح در زيست محيط

 يادشده هايدستگاه نامه آيين اين موضوع هايدستگاه وظايف موقع به انجام بر نظارت منظور به ـ 6ماده
 به را آن اجرايي مشكالت موانع لزوم صورت در و نامه آيين اجراي پيشرفت مراحل ساليانه گزارش مكلفند
 نمايند. گزارش وزيران هيئت

                                                 
  در همين مجموعه  درج شده است. ساحلي و مستحدث اراضيقانون  - 1
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  است. رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 14/1/1387 تاريخ در نامه تصويب اين

****** 

تصويب نامه در خصوص تعيين بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز 
  )2/12/1386دريايي (مصوب 

  
) 4استناد مـاده (  كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به 2/12/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

   ـ تصويب نمود: 1351گذرنامه ـ مصوب قانون 
شود و ورود به كشورو خـروج از آن از   بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي شناخته مي 

  طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
****** 

نامه درخصوص ايجاد بازارچه مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه،  تصويب
  )2/12/1386(مصوب  شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان

  
پيشنهاد  كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به 2/12/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  ـ تصويب نمود:1372 ) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب11وزارت كشور و به استناد ماده (
ابوموسي،  هاي مشترك مرزي در مناطق وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچه 

  بازارچه مرزي ايجاد نمايد. سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان،
****** 

  قانون تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي    
  )10/2/1387(مصوب   

  
» بنادر و دريانوردي سازمان«به » سازمان بنادر و كشتيراني«از تاريخ تصويب اين قانون، نام -ماده واحده

عيناً در سازمان بنادر و دريانوردي حاكم و  تغيير و كليه قوانين و مقررات حاكم بر سازمان بنادر و كشتيراني
  جاري خواهد بود.

يكهزار و سيصد و  اده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم ارديبهشت ماهقانون فوق مشتمل بر م
  .تأييد شوراي نگهبان رسيد به 25/2/1387هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

****** 

  از قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
  )15/2/1387(مصوب 

  
حمايت از صنايع دريايي،  براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواعشود  به دولت اجازه داده مي -1ماده 

شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع  (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات
با رعايت مالحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه  فراساحلي)، رفع مشكالت و عوامل بازدارنده

شود را به صورت  ناميده مي» صندوق«دريايي كه از اين پس به اختصار  ندوق توسعه صنايعخواهد آمد ص
  .ريال تأسيس نمايد  )400,000,000,000( اوليه چهارصدميليارد شركت با سرمايه

****** 
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  از مصوبه هيأت وزيران راجع به اسكله بنادر آستارا ، چمخاله ،كياشهر و چابكسر

  )25/7/1387(مصوب 
...  

 ييايو مطالعه اسكله چابكسر به منظور حمل و نقل در اشهرياسكله چمخاله  و ك ليدر تكم عيتسر -11
  يانورديسازمان بنادر و در ي(بار و مسافر) از محل منابع مال

  از آئين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
  )9/8/1388(مصوب 

  
نامه كليه امور مربوط به تحقيقات،طراحي، ساخت، توليد،  آيينـ منظور از صنايع دريايي در اين 1ماده

  باشد. تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي،اثرسطحي، و صنايع فراساحلي مي
****** 

  )18/11/1388(مصوب  از اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي
و به منظور مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال  ـ با هدف تحقق توسعه پايدار در بخش صنايع دريايي1ماده

انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، 
افزاري و  افزاري و نرم اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكالت و عوامل بازدارنده و تأمين امكانات سخت

فوق، صنايع باالدستي و پايين دستي با رعايت مالحظات زيست محيطي، صندوق  تجهيزات الزم براي موارد
شود، تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت  توسعه صنايع دريايي كه از اين پس صندوق ناميده مي

  نمايد. مي
****** 

  آئين نامه سازمان بنادر و دريانوردي 3) ماده 22قانون الحاق يك تبصره به بند (
  )9/11/1387(مصوب -1348وب مص 

  
و دريانوردي مصوب  نامه سازمان بنادر ) آئين3) ماده (22متن زير به عنوان تبصره به بند ( –ماده واحده 

  شود: الحاق مي 1348
هاي  و رودخانه ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي در درياها –تبصره  

بندر و يا ساير ضابطين  از طريق پاسگان(گارد) ،است. سازمان درصورت اطالع قابل كشتيراني ممنوع
تأسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از  برداري از دادگستري از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره

مرجع قضائي نمايد.  به عنوان شاكي به مرجع قضائي محل اعالم مي مجوز جلوگيري كرده و بالفاصله موضوع را
مورد حكم قلع بنا و يا   تخلف حسب صورت احراز كرده و در  خارج از نوبت رسيدگي مكلف است به پرونده

  عمليات و يا اصالح آن مطابق مجوز را صادر نمايد. توقف
ماه يكهزار و  دي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم

  به تأييد شوراي نگهبان رسيد.9/11/1387د و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ سيصد و هشتا
****** 
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  آئين نامه اجرائي آزاد سازي حريم ساحلي درياي خزر

  )23/2/1388(مصوب 
  

 11/3/1387مورخ  33/3/1/28957بنا به پيشنهاد شماره  23/2/1388هيئت وزيران در جلسه مورخ 
و فرهنگي جمهوري اسالمي  ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي63استناد ماده (وزارت كشور و به 

  درياي خزر را به شرح زير تصويب نمود: نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي ـ آيين 1383ايران ـ مصوب 
  نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر آيين
درياي خزر  متري ساحل و نهادهاي عمومي كه در حريم شصت هاي دولتيـ آن دسته از دستگاه1ماده

درياي خزر و وفق  متري ساحل داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعالم حريم شصت
) قانون برنامه چهارم توسعه 63( هاي مربوط، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده نامه آيين

نشيني كامل از حريم شصت متري ساحل  اقدام به عقب هوري اسالمي ايراناقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم
نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از  موظف است در چارچوب اين تصويب درياي خزر نمايند. وزارت كشور نيز

  نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد. تصرفات دولتي و
ناميده » ستاد«اختصار  نامه به  آزادسازي حريم ساحلي استان كه در اين تصويبـ ستاد اجرايي 2ماده 
  گردد: شود، با حضور اعضاي زير تشكيل مي مي

  ـ استاندار (رييس ستاد).1 
  ـ معاون عمراني استاندار (دبير ستاد).2 
  ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.3 
  ـ رييس كل دادگستري استان.4 
  ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان. 5 
  ـ مديركل بنادر و دريانوردي استان. 6 
  ـ فرماندهي نيروي انتظامي استان. 7 
اين  هاي ساحلي درياي خزر موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغهاي استانـ استانداري1تبصره 

  ايند.نامه، نسبت به ايجاد ستاد اقدام نم تصويب
  آيد. ها و نهادها دعوت به عمل ميـ حسب تشخيص رييس ستاد از رؤساي ساير دستگاه2تبصره 
  گردد. ـ ستاد ياد شده در معاونت عمراني استانداري تشكيل مي3تبصره 
ادارات عضو براي  ـ كارگروه اجرايي ستاد در هر شهرستان ساحلي به رياست فرماندار و عضويت4تبصره 

  گردد. ستاد فوق تشكيل مياجراي مصوبات 
  باشد: ـ وظايف ستاد به شرح زير مي3ماده 
  هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي به شرح زير:الف ـ شناسايي حالت 
  ـ اراضي تصرف شده توسط دولت. 1
  هاي تفريحي و توريستي دولتي. الف ـ پالژها، مجتمع 
  هاي نفتي. ه اقتصادي و حوزهب ـ بنادر، شيالت، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، ويژ 
  ج ـ اراضي موات در اختيار و تحت تصرف دولت. 
  ـ اراضي تصرف شده توسط نهادهاي نظامي.2 
  الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده نظامي. 
  ب ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده غيرنظامي. 
  ج ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف. 
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  اشخاص حقيقي و حقوقي. ـ اراضي تصرف شده توسط ساير3 
  الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده رفاهي و تفريحي و مانند آن. 
  ب ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف. 
  ـ اراضي احداث بنا شده.4 
  ـ اراضي احداث بنا شده در محدوده و حريم شهر.1ـ 4 
  الف ـ اراضي كه قبل از تأسيس شهرداري در آنها بنا احداث شده است. 
  در آنها بنا احداث شده است. 1345ب ـ اراضي كه قبل از سال  
  با پروانه در آنها بنا احداث شده است. 1345ج ـ اراضي كه بعد از سال  
  بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است. 1345د ـ اراضي كه بعد از سال  
  خاص حقيقي به) متر تحت مالكيت اش60تبصره ـ شناسايي اراضي موات خارج از حريم ( 

  باشد. مي منظور تهاتر با مالكين زمينهاي واقع در حريم ساحل نيز از وظايف ستاد ياد شده
  ـ اراضي احداث بنا شده در خارج از محدوده و حريم شهرها.2ـ 4 
  الف ـ با پروانه ساختماني. 
  ب ـ بدون پروانه ساختماني. 
  ).99ج ـ داراي رأي كميسيون ماده ( 
  ).99كميسيون ماده ( د ـ بدون رأي 
  .حل ـ ـ زمين و بنا در داخل حريم شصت متري سا ه 
  و ـ بنا داخل حريم و بخشي از زمين در خارج از حريم شصت متري ساحل. 
  ز ـ بنا خارج از حريم و قسمتي از زمين در داخل حريم. 
  ب.هاي مصو ها و مجتمعح ـ اراضي و بناهاي احداث شده در محدوده روستاها، شهرك 
هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي وهمچنين ـ اراضي و بناهاي ساخته شده توسط دستگاه3ـ 4 

  ) بند (الف) اين ماده نيستند.2) و (1نيروهاي مسلح كه در شمول جزءهاي (
  ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر. ب ـ برآورد كلي هزينه 
آنها باقي مانده  توافق با مالكين اراضي كه با آزادسازي حريم قسمتي از زمين ج ـ تدوين چارچوب نحوه 

هاي طرح  تفرجگاهي و دادن تراكم وفق  هايي نظير مسكوني، اقامتي،(از نظر تغيير كاربري به كاربري
  باالدست).

مالكيتي دولتي،  هايگذاري براي اراضي كه قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش د ـ اولويت 
  خصوصي، نظامي و ساير نهادها.

  رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي الزم. سازي و اطالع ـ فرهنگ  ه 
توافق و  گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي و ـ تصميم 

  مقررات مربوط. انين ومتري ساحلي در چارچوب قو حق اراضي در حريم شصت تعامل با مالكين ذي
حـريم ساحلي  تبصره ـ دادگسـتري اسـتان موظف است بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در 

  اي را به همين منـظور در هر شـهرستان ايجاد نمايد. شعبه ويژه
ستان به الزم در ا هايريزي و نظارت ـ مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه4ماده  

  باشد. مربوط مي ها به عهده فرماندار شهرستان ساحليعهده استاندار و در شهرستان
  باشند. الزم مي ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همكاري ها و نهادهاي ذيـ كليه دستگاه1تبصره  
اين طرح را  رايبندي، تعيين راهكارهاي الزم و ساير شرايط اج ـ ستاد موظف است برنامه زمان2تبصره 

  ارسال نمايد. وزارت كشور تهيه و به تصويب رسانده و گزارش عملكرد ماهيانه خود را به
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ساحلي را ساالنه در  جمهور اعتبار الزم براي آزادسازي ريزي و نظارت راهبردي رييس برنامه ـ معاونت 5ماده 

  .بيني نمايد رديفي مستقل در اليحه بودجه كل كشور پيش
****** 

  )9/3/1389مصوبه هيأت وزيران راجع به بندر صيادي آستارا (مصوب از 
  شود:  يم 13/12/1385مورخ  166265/36895نامه شماره  مي) بند (الف) تصم6جزء( نيگزيجا ريمتن ز

...  
توسط  ريز طياشر نيآستارا به بندر چند منظوره مشروط به تأم ياديبندر ص ليتبد يمطالعه و اجرا - 6

   يانورديسازمان بنادر و در
 التيسازمان ش يها قيلنج ها و قا يريو بارگ هيو تخل ياديو ص ديص يبرا ژهيو گاهياختصاص جا -الف

  رانيا
...3  

  شود.: يم 25/7/1387مورخ  41147/  137310نامه شماره  مي) تصم11بند ( نيگزيجا رمتن زي
بار و مسافر با مشاركت  ييايبه منظور حمل ونقل در انشهريچمخاله و ك ادربن ياسكله ها ليدرتكم عتسري -11

بهره  يو انجام مطالعه الزم برا انوردئيسازمان بنادر و در يتيحاكم يها تيو حفظ مسئول يبخش خصوص
   يانورديمسافر از بندر چابكسر توسط سازمان بنادر و در يبردار

****** 

هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي قانون حفاظت از درياها و رودخانه
  )27/5/1389(مصوب

  
  گردد: ها و اصطالحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي ـ واژه1ماده

ها در آبهاي  ها يا نفتكش الف ـ آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي 
  .موضوع اين قانون

  كننده: ب ـ منابع آلوده 
ها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، ها و نفتكشـ كشتي1 

  هاي موضوع اين قانون.اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آب
هاي زير آب در سواحل  ـ كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله2 

  هاي موضوع اين قانون.و يا در درون آب
ج ـ مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد  

  هاي نفتي و مشتقات آن. آوردهزايد و فضوالت نفتي، انواع فر
  د ـ كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود. 
است و  سازي نفت طراحي و ساخته شده هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره 

ز مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و بندي حمل گردد و يا پس ا نفت در آن به صورت بدون بسته
  تطبيق داده شود.

و ـ تأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و  
  گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي. انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي
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آالت كشتي،  بت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشينز ـ دفتر ث 

تواند  گردد. اين دفتر مي ها ثبت مي نفتكش، سكو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكش
  بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.

  اين قانون عبارتند از: هاي موضوعـ آب2ماده 
مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب  

هاي قابل  هاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر و رودخانهو آب 31/1/1372
  كشتيراني.

االجراء است كه  رياي عمان و درياي خزر تا زماني الزمتبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، د 
هاي دوجانبه بين  المللي يا توافق هاي مذكور توسط معاهدات چند جانبه بيننحوه جلوگيري از آلودگي آب

دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
  نرسيده باشد.

هاي موضوع اين قانون ها و شناورهايي كه در آب ها، كشتي ـ تأسيسات نفتي و همچنين نفتكش3ماده 
  را نگهداري كنند.» دفتر ثبت نفت« كنند مكلفند  تردد يا توقف مي

ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسيسات 1تبصره  
  نفتي نگهداري گردد.

بود و بايد در  هاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهدـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبان2تبصره  
محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس 

  شدن باشد.  باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك
و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات  ـ مندرجات3تبصره 

اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد  نامه مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين
  رسد. وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي

به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت  سات نفتي كه تكاليف راجعـ مسؤوالن كشتي، نفتكش، سكو و تأسي4ماده 
نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خالف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي 

  شوند. ) ريال محكوم مي100,000,000) ريال تا يكصد ميليون (25,000,000نقدي از بيست و پنج ميليون (
هاي نفتي، امكانات و تأسيسات  ها و پايانه نادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكلهـ سازمان ب 5ماده 

  ها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.ها، كشتيالزم را جهت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي از نفتكش
ظرف سه ماه پس از اي خواهد بود كه  نامه تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آيين 

  رسد. تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيأت وزيران مي
هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيالت مورد نياز از جمله  ـ وزارتخانه1تبصره  

  دي قرار دهند.زمين الزم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانور
ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و 2تبصره  

  هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند. تعميرگاه
المللي و ضوابط و مقررات  ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين3تبصره 

ي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابالغ نموده ملي، استانداردها
  و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.

هاي موضوع اين قانون در مقابل ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آب ها و نفتكش ـ كليه كشتي 6ماده 
اي  لي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت الزم است تعهدنامهخسارات احتما

  مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
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هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي  نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه تبصره ـ آيين 

  ز محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.ت او سازمان حفاظ
ها،  ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكش7ماده
ها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از  كشتي

  عمل آورد.فعاليت آنها ممانعت به 
هاي موضوع اين هاي تك جداره به آب ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش 8ماده 

  قانون جلوگيري نمايد.
هاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت ـ آلوده كردن آب9ماده 

) ريال تا 20,000,000يا جزاي نقدي از بيست ميليون (آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال 
كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از  ) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده5,000,000,000پنج ميليارد (
  شوند. ) ريال محكوم مي1,000,000,000) ريال تا يك ميليارد (10,000,000ده ميليون (

ور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، ـ مسؤوالن نفتكش، كشتي، شنا10ماده 
هاي حفاظت محيط زيست و مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمان

هاي مقرر هاي اداري و ساير مجازاتشيالت ايران اطالع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد عالوه بر مجازات
) ريال 5,000,000,000) ريال تا پنج ميليارد (20,000,000اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (در 

  شوند. محكوم مي
ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگي بالفاصله اقدامات زير را 11ماده 

  كنندگان اقدام نمايد: وي عليه آلودهانجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دع
  الزم مطابق اين قانون رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات ـ اطالع1 
  ـ جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.2
آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و  مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع ـ تنظيم صورت3 

  .آثار آلودگي
زيست و شيالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در  هاي حفاظت محيطرساني به سازمان ـ اطالع4

جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات  ابهصورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير ج
  .انجام شده

زيست و شيالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد   هاي حفاظت محيطـ همكاري با سازمان 5
آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان  درخصوص مطالعه، بررسي و جمع

  .مجلس آن زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت محيط هاي وارد شده بهآلودگي و خسارت
هاي  زيست و شيالت ايران كه آموزش  هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيطـ مأموران سازمان12ماده

مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صالحيت كشف 
  ان را دارند.جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهم

  ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطالع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:13ماده 
زيست و شيالت   هاي حفاظت محيطرساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمان ـ اطالع1 
  ايران
  عمليات تأسيسات نفتيـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از 2
  ـ جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي3
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ـ چنانچه مسؤوالن وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور 14ماده

شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون  جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابالغ مي
  شوند. ) ريال محكوم مي50,000,000تا پنجاه ميليون () ريال 25,000,000(

ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با 15ماده 
) ريال تا بيست 2,000,000متخلفان انجام ندهند، عالوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (

  شوند. ريال محكوم مي )20,000,000ميليون (
  شوند: ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي16ماده 
الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري  
  باشد.
  ب) خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد. 
كرده  ي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد ميج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشت 

  است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده  

  باشند.
ؤوالن ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مس1تبصره 
ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري الزم را به  ذي

  شوند. منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي
بودن الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات. با خطرات، مؤثر  ـ تشخيص موارد فوق2تبصره 

اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر 
اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه  نفره  عهده هيأت كارشناسي سه

  شوند. و ترابري تعيين و منصوب مي
برداران و مسؤوالن ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي  ـ مالكان، بهره17ماده 

هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و  از آلودگي و كليه هزينه
  ني دارند.تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضام

ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و 18ماده 
ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي 

اي بنادر و دريانوردي، حفاظت هالعموم يا حسب مورد يكي از سازمان موضوع اين قانون با درخواست مدعي
زيست و شيالت ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة   محيط

  شود. دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي
هاي احتمالي، نفع و بدون پرداخت خسارت ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي19ماده 
تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر  جع قضائي ميمر

  نمايد.
زيست و شيالت ايران از حيث مطالبه ضرر و   هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيطـ سازمان20ماده 

منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون زيست دريايي و   زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط
برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسالمي ايران در دعاوي 

  شوند. المللي محسوب مي بين
جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، « ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان 21ماده 

%) آن 100داري كل واريز و صددرصد ( ، به حسابي متمركز در خزانه»دريايي و حيات آبزيانمحيط زيست 
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هاي مربوط، منحصراً براي  ربط و طبق موافقتنامه هاي ذيهاي دستگاهبراساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديف

آبزي و به نسبت خسارات  زيست دريايي، سواحل و منابع بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط
زيست و شيالت ايران و نيروهاي مسلح تخصيص   هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيطوارده، به سازمان
  گردد. يافته و هزينه مي

هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعالمي از سوي بانك  ـ جريمه22ماده 
  شود. توسط هيأت وزيران تعيين مي مركزي جمهوري اسالمي ايران

هاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به ـ قوة قضائيه موظف است در هر يك از استان23ماده 
  دعاوي دريايي اختصاص دهد.

ها به جز موارد ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آب24ماده 
زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت   مچنان برعهده سازمان حفاظت محيطمصرح در اين قانون، ه

و اصالحات بعدي آن، به  28/3/1353زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب   محيط
  قوت خود باقي است.

ف شش ماه توسط هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظر نامه ـ آئين25ماده 
هاي  زيست، سازمان شيالت ايران، وزارتخانه  وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط

  رسد. نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم  
به تأييد  17/6/1389ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  مرداد

  .شوراي نگهبان رسيد
****** 

  و سهالن قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا
  )28/9/1389(مصوب 

هاي آذربايجان شرقي (سهند مراغه و سهالن) و گيالن شود در استان ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي
  رسد، مناطق ويژه اقتصادي ايجاد نمايد. اي كه به تصويب هيأت وزيران مي (آستارا) در محدوده

 1384ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب شده بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق  مناطق ياد
  شود. اداره مي

هزار و  ماه يك قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذر
  به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 15/10/1389سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
****** 

  
  رنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از قانون ب

  )15/10/1389جمهوري اسالمي ايران (مصوب 
...  

 محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد -و-111ماده

-«امتيازات قانون  دد و ازگر رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي ستاد كل مي
  .اصالحات بعدي آن برخوردار است و 7/6/1372مصوب » چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران

پايدار از محيط زيست،  برداري شود به منظور حفاظت، احياء و بهره ـالف ـ به دولت اجازه داده مي187ماده
 :نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد سال دوم برنامهمنابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان 
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برداري پايدار از  يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت1 

  .هاي حساس و شكننده كشوربوم تنوع زيستي زيست
  "زيست صندوق ملي محيط "ـ اصالح اساسنامه 2 

دولت براي تحقق مفاد اين  ها همكاري كامل بايه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريـ قوه قضائ1تبصره
  .ماده را خواهند داشت

مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت باالي زيست محيطي را  ـ سازمان حفاظت محيط زيست،2تبصره 
  .نمايد شناسايي و اعالم

هاي نيرو،  همكاري وزارتخانه فاظت محيط زيست بانامه اجرائي اين ماده توسط سازمان ح ـ آئين3تبصره 
  .رسد تصويب هيأت وزيران مي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به

عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي  ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و 
هاي شنا در طرح  تولي اصلي ساماندهي سواحل و عنوان م هاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور بهطرح

  .رسد اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي. سال اول برنامه اقدام نمايد
 هاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهشـ كليه دستگاه190ماده

اجراي برنامه  زيست براي بهينه منابع پايه و محيطهاي مصرف اي دولت، اعمال سياست اعتـبارات هزينه
كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و  مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل

اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و  نامه آئين ها و وسايط نقليه) طبقبازيافت آنها (در ساختمان
  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند ربط هاي ذياهمعاونت با همكاري دستگ

هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به  مديريت زيست بومي در زيست بوم ـالف ـ برنامه191ماده 
جهاد  هاي نيرو و آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه اجراء درمي مرحله

  .رسانند مي نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران كشاورزي، آئين
شهرهاي حاشيه  ـالف ـ شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و193ماده

را چهارم برنامه، پسماندهاي خود  هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سالتاالب
آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست)  هايهاي جديد با اولويت روشهاي نوين و فناوريبا روش

  .برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است از سال پايانيبازيافت نمايند.
ش آلودگي هوا تا حد حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاه ب ـ سازمان 

انتشار  هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزانجهاني با اولويت شناسايي كانون استانداردهاي
  .اي را فراهم آورد گازهاي گلخانه

هاي داخلي مطلقاً ممنوع برداري صنعتي و معدني جديد از تاالب بهره ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه 
  .است
و  هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستيتوجه به شرايط ويژه تاالب باـ   د 

تخصيص منابع  هاي جدي درگردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش
مكلف است در مناطق، دولت  طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين آب در اين مناطق و به

هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط بخش هاي موجود درسال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمان
ها هاي اطراف اين تاالببرداران در دشت يكپارچه با مشاركت بهره زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت

  .اقدام نمايد
 نهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست ونامه اجرائي اين ماده به پيش ـ آئين تبصره 

  .رسد مي هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران وزارتخانه
****** 
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مصوبه در مورد تعيين سازمان مسئول محدوده و موضوع فعاليت برخي از مناطق ويژه 

  )29/1/1390اقتصادي(مصوب 
  

ويژه رئيس جمهوري در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي تصميم نمايندگان 
كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با  29/1/1390در جلسه مورخ 

 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا 10/8/1388هـ مورخ  43505/ت 159176رعايت تصويب نامه شماره 
  شود:ابالغ مي

سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه دوغارون، رفسنجان، جازموريان، بندر امام 
خميني(ره)، بندر نوشهر، شهركرد، اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و المرد به شرح 

  شود.دولت است، تعيين ميو جداول پيوست كه به تائيد شده به مهر دفتر هيأت 1ها نقشه
  

    

                                                 
ژه اقصادي به پيوست مي باشد و از ارائه نقشه هاي ديگر مناطق كه ارتباط مكاني با موضوع كتاب ندارند  نقشه هاي مناطق وي - 1

 خودداري شده است.  
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 ماخذ: فهرست منابع و

 
  ناشر: روزنامه رسمي كشور ،نين ساليانهمجموعه قوا

 تدوين قوانين و جلدهاي اول تا چهارم ناشر: اداره كل تنقيح و ،مقررات مجموعه فهرست عناوين قوانين و
  1363مقررات 

 1372ناشر: وزارت راه وترابري ، 1وزارت راه و ترابري جلد مجموعه قوانين 

    1372ناشر: وزارت راه وترابري  ،3و2مجموعه قوانين وزارت راه و ترابري جلد 

  1373ناشر: وزارت نيرو ، برق جلد اول هاي آب وها وآيين نامهتصويب نامه ،مجموعه قوانين
   1375چاپ دوم  ،ناشر: وزارت كشاورزي ،مقررات كشاورزي مجموعه قوانين و
   1376: گنج دانش ناشر ،زندگيمقررات جهاد سا مجموعه قوانين و
 1376مسكن  ناشر: سازمان ملي زمين و ،سازيزارت مسكن و شهرمقررات و مجموعه قوانين و

 1376سازمان حفاظت محيط زيست  ناشر: -مقررات حفاظت محيط زيست نين ومجموعه قوا

مقررات كشور  اداره كل قوانين و ناشر: - هاي پنجم و ششممقررات جلد فهرست عناوين قوانين و مجموعه
1376  

 1378آب فاضالب جلد دوم ناشر: وزارت نيرو  برق و ي آب وهانامهآيين ها ونامهتصويب ،مجموعه قوانين

  1382فاضالب جلد سوم ناشر: وزارت نيروآب  برق و ي آب وهانامهآيين ها ونامهتصويب ،مجموعه قوانين
 1386آب فاضالب جلد چهارم ناشر: وزارت نيرو  برق و ي آب وهانامهآيين ها ونامهتصويب ،مجموعه قوانين

  1381پاييز 3/5 ي علي مكرم نسخهتدوين آقا ،ت قوانين كشورعابانك اطال
   1مي نسخهمجلس شوراي اسال هاي) مركز پژوهشلوح حق( مجموعه قوانين ومقررات كشور

 2 مي نسخههاي  مجلس شوراي اسال) مركز پژوهشلوح قانونمقررات ( مجموعه قوانين و

  
 
 
 
 
  
 


