آيين ناهه صذور هجوز و نحوه فعاليت شركت هاي تخليه و بارگيري

زض اجطاي ٍظايق هصًَض زض هازُ ٍاحسُ ي هاًَى ضاجغ تِ اجاظُ تأسيس ساظهاى تٌازض ٍ ًطتيطاًي هػَب ذطزاز هاُ
 ٍ 9339آييي ًاهِ ساظهاى تٌازض ٍ ًطتيطاًي هػَب تْوي هاُ  ، 9348هاًَى زضيايي ايطاى ٍ آييي ًاهِ تٌسض ّاي ايطاى
ايي آييي ًاهِ تْيِ ٍ تأييس ضس  ( .تط اساس هػَتِ هَضخ  9387/2/91هجلس ضَضاي اسالهي ساظهاى تٌازضٍ ًطتيطاًي
تِ ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي تـييط ًام ياكت) .

هقذهه

تػسي اًجام ػوليات ترليِ ٍ تاضگيطي  ،غلاكي  ،تاضتٌسي  ،تاضتطي اظ  /تِ ٍسيلِ ي حول زض اسٌلِ  ،اهاًي ٍ هحَعِ
ّاي تٌسضي هستلعم اذص هجَظ كؼاليت اظ ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي هي تاضس .ساظهاى تا تَجِ تِ هوتضيات اجتواػي
،اهتػازي ٍ ًلايت يا ػسم ًلايت تؼساز ضطًت ّاي هَجَز ٍ تا ضػايت هلاز ايي آييي ًاهِ اهسام تِ غسٍض هجَظ ذَاّس
ًوَز.
فصل اول :تعاريف  ،وظايف و هسؤوليت ها
هاده اول -تعاريف ؛

1ساظهاى  :زض ايي آييي ًاهِ ،هٌظَض ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي است.
2ضطًت ترليِ ٍ تاضگيطي  :ضرع حوَهي است ًِ هجاظ تِ اًجـام ػوليـات ترليـِ ٍ تـاضگيطي  ،غلاكي  ،تاضتٌسي ،
تـاضتطي اظ /تـِ ٍسـيلِ ي حوـل زض اسـٌلِ  ،اهـاًي ٍ هحَعـِ ّـاي تٌـسضي هي تاضس.
3ػوليات ترليِ ٍ تاضگيطي  :ػثاضت است اظ ترليِ ٍ تاضگيطي ًاال اظ  /تِ ٍسيلِ ي حول.
4تاضتطي  :ضاهل ػوليات ترليِ ٍ تاضگيطي  ،جاتجايي ٍ غلاكي ًاال زض اهاًي ٍ هحَعِ ّـاي تٌـسضي هي تاضس.
5تضويي ٍ :ثيوِ اي است ًِ تطاي حسي اجطاي تؼْسات ٍ العاهـات تـِ سـاظهاى اضائـِ هـي ضـَز ٍ هي تَاًس تِ غَضت
ٍجِ ًوس ٍ ،ثيوِ هلٌي يا ضواًت ًاهِ تاًٌي تاضس.
6حول يٌسطُ  :ػثاضت است اظ ٍضٍز ٍ ذطٍج ًاال تسٍى ترليِ ٍ تحَيل زض پاياًِ ّاي تٌسضي.

7تاضتٌسي  :ػثاضت است اظ ػوليات هْاض ًطزى ًاال تط ضٍي ٍسيلِ ي حول.
8تاظًطزى هْاض  :ػثاضت است اظ تاظًطزى هْاض ًاال اظ  /تِ ضٍي ٍسيلِ ي حول.
9زستَضالؼول زٍضُ ّاي آهَظضي  :هٌظــَض زســتَضالؼول زٍضُ ّــاي آهَظضــي ضــطًت ّــاي ًاضگعاضي تطاتطي
زضيايي هػَب ّيأت ػاهل ساظهاى هي تاضس.
هاده دوم -وظايف ؛

1ضػايــت هــَاًيي  ،هوــطضات  ،آيــيي ًاهــِ ّــا ٍ زســتَضالؼول ّــاي ســاظهاى  ،گوــطى  ،هٌاعن ٍيژُ اهتػازي
– تٌسضي ٍ هٌاعن آظاز تجاضي زض ظهيٌِ هَضز كؼاليت
2اًجام ػوليات ترليِ  ،تاضگيطي  ،تاضتٌسي  ،تاضتطي ٍ غلاكي ًاال
3جساساظي تستِ ّاي ضٌستِ  ،زست ذَضزُ  ،آب زيسُ ٍ ّوٌاضي تا هسؤٍليي شيطتظ جْت تٌظـين غَضت هجالس
هطتَعِ
4تٌاضگيطي ًاضًٌاى هجطب ٍ آهَظش زيسُ تِ تؼساز ًاكي
5ضػايت العاهات هَاًيي ًاض ٍ تأهيي اجتوـاػي زضذػـَظ ًاضًٌـاى تحـت پَضـص ٍ ًظـاضت تـط ػولٌطز آًاى.
تثػطُ 9زض هٌاعن آظاز ٍ ٍيژُ ضػايت هوطضات ًاضگطي هٌغوِ الظم االجطا هي تاضس
6اػعام ًاضًٌاى تطاي عي زٍضُ ّاي آهَظضي هطتثظ
7استلازُ اظ ًطم اكعاض ٍ سرت اكعاضّاي هٌاسة جْت تسْيل زض اًجام ٍظايق
8تجْيع ًاهل ًاضًٌاى ػولياتي تِ ٍسايل ٍ تجْيعات ايوٌي
9ضطٍضت ضػايت اًجام ٍظيلِ زض ًليِ ضٍظّاي ًاضي ٍ ساػات ػولياتي زض ضثاًِ ضٍظ ًِ تَسظ تٌازض تؼييي هي ضًَس
هاده سوم -هسؤوليت ها ؛

1زٍضُ ي هسؤٍليت ضطًت اظ ظهاى ضطٍع تِ ػوليات ترليِ ٍ يا تاضگيطي تَسـظ ضـطًت تـا ظهـاى تحَيل تِ اٍليي
ضرػي ًِ هجاظ تِ زض اذتياض گطكتي ًاالست  ،هي تاضس

2ضطًت هسؤٍل جثطاى ّط گًَِ ذساضت ٍاضزُ زض حيي اًجام ػوليـات ًاضـي اظ ػولٌـطز ذـَز يـا ػَاهل ضطًت هي
تاضس هگط ايٌٌِ ذساضت ً ،اضي اظ ػَاهل هْطيِ ٍ يا هطتَط تِ ذػَغيات شاتـي ًاال ً ،وع زض تستِ تٌسي ٍ اعالػات
ًازضست تِ ضطًت تاضس.
3ضطًت زض هواتل ضرػي ًِ تطاي ػوليات هصًَض تا ٍي هطاضزاز هٌؼوس ًوَزُ هسؤٍل هي تاضس
4ضطًت هسؤٍل اػوال ٍ ضكتاض ًاضًٌاى ذَز زض اضتثاط تا ٍظايق هحَلِ هي تاضس
5ضطًت هٌلق است ًاضًٌاى ٍ هسؤٍليت ذَز ضا تيوِ ًوايس
6ضطًت هٌلق تِ استلازُ اظ تجْيعات هتٌاسة تا ًَع ًاال هي تاضس
7زض غَضتي ًِ تِ تجْيعات ،اهٌاًات ٍ تأسيسات تٌسضي ٍ زضيايي زض اثط ػولٌطز ضـطًت ذسـاضتي ٍاضز ضَز ،
ضطًت هلعم تِ جثطاى ذساضت هي تاضس.
فصل دوم :شرايط و صالحيت
هاده چهارم -شرايط عووهي هذيرعاهل ؛

1تاتؼيت ايطاى
2حساهل سي  25سال
3اًجام ذسهت ًظام ٍظيلِ يا هؼاكيت زائن
4ػسم اضتـال تِ ًاض زض زستگاُ ّاي زٍلتي ٍ ًساضتي سوت هطاتِ زض سايط ضطًت ّا
هاده پنجن -شرايط حرفه اي هذيرعاهل و هذير شعبه ؛

الق ضطايظ هسيطػاهل :هسيطػاهل تايس زاضاي حساهل هسضى تحػـيلي زيـپلن ٍ چْـاض سـال سـاتوِ ًـاض هليـس اجطايـي
زض ظهيٌـِ ترليِ ٍ تاضگيطي ٍ يا اهَض تٌسضي ٍ زاضا تَزى هؼلَهات زض ظهيٌِ ّاي ػوليات تٌسضي  ،هَاًيي ٍهوطضات
تٌسضي ٍ هَاًيي ٍ هوطضات گوطًي تاضس.

ب ضطايظ هسيط ضؼثِ :هـسيط ضـؼثِ تايـس زاضاي حـساهل هـسضى تحػـيلي زيـپلن ٍ زٍ سـال سـاتوِ ًـاض هليـس اجطايـي
زض ظهيٌـِ ترليِ ٍ تاضگيطي ٍ يا اهَض تٌسضي ٍ زاضا تَزى هؼلَهات زض ظهيٌِ ّاي ػوليات تٌسضي  ،هَاًيي ٍ هوطضات
تٌسضي ٍ هَاًيي ٍهوطضات گوطًي تاضس.
تثػطُ 9هؼلَهات لحاػ ضسُ تطاي هسيطػاهل ٍ هسيط ضؼثِ اظ عطين اضائـِ گـَاّي هؼتثـط اظ هطاًـع ػلوـي حطكِ اي ٍ
آهَظضي زاذلي ٍ ذاضجي هجاظ اظ هثيـل هطاًـع آهـَظش ػـالي  ،هطاًـع آهَظضـي ٍظاضتراًـِ ّـا  ،هطاًع آهَظضي
زاضاي هجَظ اظ ساظهاى ٍ يا عي زٍضُ ّاي ًاضتطزي هَضز تأييس ساظهاى ٍ يـا هثـَلي زض آظهـَى ًتثي احطاظ هي گطزز.
تثػطُ ً2حَُ اضظضياتي گَاّيٌاهِ هؤسسات آهَظضي  ،چگًَگي تطگعاضي آظهَى ًتثي  ،ػٌـاٍيي ٍ هحتـَاي زٍضُ ّاي
آهَظضي هَضز ًياظ تِ هَجة زستَضالؼول ساظهاى ذَاّس تَز.
ج ًحَُ احطاظ ضطايظ :تِ هٌظَض احطاظ ساتوِ ًاض هليس اضائِ يٌي اظ هساضى شيل ضطٍضي است - 9 :تأييسيِ يا حٌن
ًاضگعيٌي يا تاظًطستگي غازضضسُ اظ زستگاُ ّاي زٍلتي يا ػوَهي ًـِ هثـيي سـَاتن هطتثظ اجطايي زض آى زستگاُ ّا
تاضس - 2 .ضٍظًاهِ ضسوي ًطَض هثٌي تط ػضَيت هتواضي تِ ػٌَاى هسيطػاهل ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ - 3 .
تأييسيِ ساظهاى تأهيي اجتواػي هثٌي تط ايٌٌِ هتواضي زض ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهـِ اضـتـال زاضتِ ٍ حن تيوِ
پطزاذت ًوَزُ است - 4 .تأييسيِ ساتوِ ًاض زض ذاضج اظ ًطَض تَسظ ساظهاى ّاي زٍلتي  ،ػوَهي  ،هطاًع ذػَغي
هؼتثـط زض آى ًطَض تا گَاّي سلاضت جوَْضي اسالهي ايطاى.

هاده ششن -تطبيق شرايط و الساهات ؛

1هست اػتثاض هجَظ غازض ضسُ چْاض سال توام هي تاضس ٍ توسيس آى هٌَط تِ احطاظ ضطايظ هٌسضج زض ايي آييي ًاهِ هي
تاضس
2زض غَضتي ًِ ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ زض هست چْاض سال هتَالي ّيچ گًَِ كؼـاليتي ًساضـتِ تاضٌس ،
ساظهاى زض ظهيٌِ پطٍاًِ كؼاليت آًْا تجسيس ًظط ذَاّس ًوَز.
ً3ليِ ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي اػن اظ ضطًت ّايي ًِ هثل اظ تػَية ايي آييي ًاهِ هجـَظ كؼاليـت زضياكت
ًوَزُ اًس يا ضطًت ّايي ًِ تؼساً هجَظ زضياكت ذَاٌّس ًوَز  ،هٌللٌس تِ هٌظَض جثطاى ذساضات احتوــالي ًاضــي اظ

اًجــام ٍظــايق ٍ كؼاليــت ّــاي ذــَز ٍ ًاضًٌــاى ضــاى زض اســٌلِ ،اهــاًي ٍ هحَعِ ّاي تٌسضي ًسثت تِ
سپطزى تضويي تِ هثلؾ پٌجاُ هيليَى ضيال اهسام ًوايٌس.
تثػطُ 9زض غَضتي ًِ تيوِ ًاهِ هسؤٍليت هؼتثط اضائِ ضَز ًياظي تِ سپطزى تضويي ًوي تاضس.
4زاضا تَزى زكتط هطًعي ًاض هٌاسة تا ًاضتطي ازاضي ٍ زاضتي زكتط ضؼثِ زض ّط يي اظ تٌـازض هـَضز ًظط جْت
كؼاليت.
5ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي هَجَز ًِ ٍضؼيت آًْا تا ايي آييي ًاهِ هغاتوت ًساضز  ،هَظلٌس تا زٍ سـال اظ تاضيد
الظم االجطا ضسى ايي آييي ًاهِ ٍضؼيت ذَز ضا تا هلاز آى تغثين زٌّس.
6تِ هٌظَض ساهاًسّي كؼاليت ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي ٍ تطؿيـة آًْـا تـِ ضػايـت ّـط چـِ تيطـتط استاًساضزّا ٍ
تَجِ تِ غالحيت ّاي ترػػي ًاضًٌاى ٍ تجْيع اهٌاًات  ،ساظهاى ًسثت تـِ عثوـِ تٌـسي ضــطًت ّــاي هَغــَف
تطاســاس زســتَضالؼول هطتَعــِ اهــسام ذَاّــس ًوــَز  .ضــطًت ّــاي ترليِ ٍ تاضگيطي هٌللٌس اعالػات هطتَعِ
ضا زض اذتياض ساظهاى هطاض زٌّس.
ً7ليِ ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي تايس زض سطتطٍ ّاي هٌاتثـاتي ذـَز تـِ كؼاليـت ترليـِ ٍ تـاضگيطي ًيع اضاضُ
ًوايٌس.
8ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي هَظلٌـس تـييـط هـسيطػاهل  ،هـسيط ضـؼثِ ٍ ّـط گًَـِ تـييـط زض ًطـاًي هطًع اغلي ،
ضؼة ٍ تللي ضطًت ضا تِ عَض ًتثي تِ اعالع ساظهاى تطساًٌس.
9ضطًت ّاي ترليِ ٍ تاضگيطي هَظلٌس زاضًسگاى اهضاي هجاظ ضطًت ضا تِ عَض ًتثي تِ سـاظهاى هؼطكـي ًوايٌس.
10تـييط هسيطػاهل ٍ هسيط ضؼثِ هٌَط تِ احطاظ ضطايظ هصًَض زض ايـي آيـيي ًاهـِ ٍ اػـالم تـِ سـاظهاى هي تاضس.
11گصضاًسى زٍضُ ّاي آهَظضي تَسظ هسيطػاهل  ،هسيط ضؼثِ ٍ ًاضًٌاى تط اساس زستَضالؼول ساظهاى.
12ضطًت ّا هٌللٌس تجْيعات ٍ اهٌاًات الظم تطاي كؼاليت زض ظهيٌـِ هجـَظ غـازض ضـسُ ضا تـط اسـاس هطاضزازّاي
هٌؼوسُ تا غاحثاى ًاال ٍ يا ذغَط ًطتيطاًي زض ظهاى هوتضي تْيِ ٍ تساضى ًوايٌس.

فصل سوم :نظارت  ،نحوه صذور  ،تعليق و لغو هجوز فعاليت
هاده هفتن -نظارت ؛

1ساظهاى تِ هٌظَض اعويٌاى اظ اجطاي ًاهل ٍ هَثط هوطضات ٍ زستَضالؼول ّاي هػـَب ٍ اًجـام هغلـَب ٍظايق ٍ
ضػايت هلاز ايـي آيـيي ًاهـِ اهـسام تـِ ًظـاضت هسـتوط ٍ هـٌظن اظ كؼاليـت ضـطًت ّـاي ترليِ ٍ تاضگيطي هي ًوايس.
2ضــطًت ّــاي ترليــِ ٍ تــاضگيطي هٌللٌــس گــعاضش ػولٌــطز ســاالًِ ذــَز ضا تــِ ّوــطاُ هلاغــاحساب
اضظي – ضيالي زض اضتثاط تا ساظهاى ضا زض پاياى ّط سال تِ اهَض ضطًت ّا اضائِ ًوايٌس.
هاده هشتن -صذور هجوز فعاليت ؛

غسٍض هجَظ كؼاليت زض ظهيٌِ ترليِ ٍ تاضگيطي هٌَط تِ احطاظ غالحيت ّاي هصًَض زض ايي آييي ًاهِ ٍ اضائِ هساضى
ثثتي ضطًت هثٌي تط ٍجَز كؼاليت ترليِ ٍ تاضگيطي زض هَضَع ضطًت هي تاضس.
تثػطُ 9هثل اظ اػغاء پطٍاًِ كؼاليت تِ هٌظَض ضػايت هوطضات زاذلي ٍ ًٌَاًسيَى ّاي تيي الوللي اهٌيتي اظ جولِ
ًISPS-CODEظط زكتط هطًعي حطاست ساظهاى زض هطًع ٍ حطاست ّاي تاتؼِ زض تٌازض زض هَضز غالحيت سياسي ،
اهٌيتي هسيطاى ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ استؼالم هي گطزز  .زض غَضتي ًِ ظطف هست يٌواُ پاسري زضياكت
ًطَز غالحيت آًْا تأييس ضسُ تلوي هي ضَز.
تثػطُ 2هطجغ تطريع ًوي ٍ ًيلي ًاضًٌاى هجطب  ،تجْيعات ػولياتي ٍ ،سايل ايوٌي ٍ سايط هَاضز هطتَط تِ
اهٌاًات ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ  ،ساظهاى ذَاّس تَز.
تثػطُ : 3ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ ضأساً ًسثت تِ تاظاضياتي ٍ ػوس هطاضزازّاي هطتَعِ اهسام هي ًوايٌس ٍ
ساظهاى ّيچ گًَِ تؼْس ٍ هسؤٍليتي زض ايي ظهيٌِ ًساضز.
هاده نهن -تعليق و لغو هجوز فعاليت ؛

1زض غَضتي ًِ غالحيت ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ تِ عَض ًلي يا جعيي ظايـل گـطزز ٍ پـس اظ اذغاض ًتثي
ساظهاى ٍ تؼييي هْلت هٌاسة  ،غالحيت ّاي هعتَض احطاظ ًگطزز  ،تا ظهـاى احـطاظ هجـسز غالحيت ّا  ،اظ اضائِ
ذسهات تِ آًْا ذَززاضي ذَاّس ضس.

2زض غَضت ػـسم ضػايـت هـَاضز هٌـسضج زض ايـي آيـيي ًاهـِ ٍ ّوچٌـيي ضـَاتظ ٍ هوـطضات سـاظهاى اظ عطف ضطًت
ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ  ،ساظهاى تط حسة هَضز ٍ تِ تطتية ًسثت تِ تصًط ًتثـي  ،اذغاض ًتثي ٍ تؼلين كؼاليت تِ
هست  3هاُ اهسام ذَاّس ًوَز.
3زض غَضت تٌطاض يا تساٍم ترلق  ،هَضَع جْت ضسيسگي ٍ اتراش تػوين زض هَضز چگًَگي ازاهِ كؼاليـت ضــطًت
هثٌــي تــط تؼليــن يــا لـــَ هجــَظ كؼاليــت  ،هطاتــة تــِ ًويســيًَي هطًــة اظ ًوايٌــسگاى ساظهاى تٌازض ٍ
زضياًَضزي،اتام تاظضگاًي غٌايغ ٍ هؼازى ايطاى ٍ اًجوي غٌلي هطتَعِ احالِ هيگطزز.
تثػطُ 9تػويوات ًويسيَى تا اًثطيت آضاء هؼتثط است.
تثػطُ 2تػوين ًويسيَى هاًغ تؼوية هترلق زض هطاجغ هاًًَي غالحيت زاض ًرَاّس تَز.
تثػطُ 3هحل تطٌيل جلسات ًويسيَى ٍ زتيطذاًـِ آى تـطاي اضسـال زػـَت ًاهـِ ٍ اتـالؽ تػـويوات ًويسيَى ٍ
پيگيطي آى زض ساظهاى ذَاّس تَز.
تثػطُ 4ضسيسگي تِ ترللات ضطًت ّا تايس تا حضَض ًوايٌسُ هاًًَي ضطًت غَضت پصيطز ٍ تـطاي اًجـام ايي اهط
زتيطذاًِ ًويسيَى ٍ ،هت تؼييي ضسُ ضا تِ شيٌلغ اتالؽ هي ًوايس  .ػسم حضـَض شيٌلـغ يـا ًوايٌـسُ هاًًَي آى زض ظهاى
هوطض هاًغ اظ ضسيسگي ًويسيَى ًرَاّس ضس.
تثػطُ 5زضهَاضزي ًِ ضطًت هعتَض اظ ضطًت ّاي تؼاًٍي تاضـس ًوايٌـسُ اتـام تؼـاٍى تجـاي ًوايٌـسُ اتام تاظضگاًي
غٌايغ ٍ هؼازى ايطاى زض ًويسيَى ضطًت هي ًوايس.
تثػطُ 6زض غَضت تؼلين  ،لـَ ٍ يا هغغ ذسهات  ،ضطًت هَظق است ظطف هْلـت تؼيـيي ضـسُ تَسـظ ًويسيَى زض
هَضز هطاضزازّاي هثلي تؼييي تٌليق ًوايس.
تثػطُ 7زض غَضت ٍغَل گعاضش ٍ هساضى اظ اضگاى ّاي شيػالح يا غسٍض ضأي هغؼي زض هطاجـغ هضـايي ًسثت تِ
ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ هطاتة اظ عطف ساظهاى تِ ًويسيَى هَضَع تٌـس  3ايـي هـازُ اضجاع ذَاّس ضس.

