آيين ناهه صدور هجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري كاال

زض اخطاي ٍظايف هصوَض زض هازُ ٍاحسُ ي لاًَى ضاخغ تِ اخاظُ تأؾيؽ ؾاظهاى تٌازض ٍ وكتيطاًي ههَب ذطزاز هاُ ٍ 9331

آئييًاهِ ؾاظهاى تٌازض ٍ وكتيطاًي ههَب تْوي هاُ  ٍ 9341تا تَخِ تِ اّساف تطًاهِ ّاي پٌح ؾالِ تَؾؼِ التهازي ،اختواػي ٍ
فطٌّگي وكَض ٍ ّوچٌيي ههَتات چْل ٍ چْاضهيي اخالؼ قَضايؼالي ازاضي وكَض هثٌي تط ٍاگصاضي اهَض تهسي تِ ترف
ذهَني ايي آئييًاهِ تْيِ ٍ تٌظين قس( .تط اؾاؼ ههَتِ هَضخ  9311/2/91هدلؽ قَضاي اؾالهي ؾاظهاى تٌازضٍ وكتيطاًي
تِ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي تغييط ًام يافت).
هقدهه
تهسي اًدام ػوليات ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هؿتلعم اذص هدَظ فؼاليت اظ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي هي تاقس .ؾاظهاى تا
تَخِ تِ همتضيات اختواػي ،التهازي ٍ وفايت يا ػسم وفايت تؼساز قطوت ّاي هَخَز ٍ تا ضػايت هفاز ايي آئييًاهِ السام تِ
نسٍض هدَظ ذَاّس ًوَز.

فصل اول :هطالب
 oهازُ اٍل -تؼاضيف؛


1ؾاظهاى :زض ايي آييي ًاهِ  ،هٌظَض ؾاظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي اؾت.



2قطوت ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال  :قرم حمَلي زاضاي هدَظ اؾت وِ تِ هَخة اؾاؾـٌاهِ ٍ لــاًَى
يــا لطاضزازّــاي هتىــي تــِ لــاًَى  ،هؿــؤٍليت تــاضتطي  ،تاضتٌــسي  ،تاضقــواضي  ،تحَيل ٍ تحَل  ،ذي
واضي ً ،گْساضي ٍ تَظيغ ٍ پطزاظـ واال زض اهاوي گوطوـي تٌـسضي ٍ هٌـاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي ضا زض
هحسٍز هكرهي ػْسُ زاض هي تاقس.



3گوطن  :قاهل ؾتاز گوطن ايطاى ٍ گوطوات اخطايي هي تاقس.



4واالي گوطن ًكسُ  :وااليي اؾت وِ تحت ًظاضت ٍ وٌتطل گوطن تَزُ ٍ تكطيفات گوطوي آى اًدام ًكسُ
اؾت.



5تضويي ٍ :ثيمِ اي اؾت وِ تطاي حؿي اخطاي تؼْسات ٍ العاهات تِ ؾاظهاى اضائِ هيقَز ٍ هيتَاًس تِ نَضت
ٍخِ ًمس ،ضواًت ًاهِ تاًىي ،ؾفتٍِ ،ثيمِ هلىي ،يا تيوِ ًاهِ هؼتثط تاقس.



6حول يىؿطُ  :ػثاضت اؾت اظ ٍضٍز ٍ ذطٍج واال تسٍى ترليِ ٍ تحَيل زض پاياًِ ّاي تٌسضي.



7واالي ٍاضزُ تِ هٌغمِ  :وااليي اؾت وِ تحت لَاًيي حاون تط هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي زض هٌغمِ
ًگْساضي هيگطزز.



8تاضتٌسي  :ػثاضت اؾت اظ ػوليات هْاض وطزى واال تط ضٍي ٍؾيلِ ي حول.



9ذي واضي  :اًتمال واال اظ  /تِ اًثاض وكتي هيتاقس.



10تاضتطي  :قاهل ػوليات ترليِ ٍ تاضگيطي ،خاتدائي ٍ نفافي واال هيتاقس.



11واالي هتطٍوِ  :وااليي اؾت وِ هست هداظ تَلف لاًًَي آًْا ؾپطي گطزيسُ ٍ فْطؾت آى تطاي اخطاي
تكطيفات لاًًَي تَؾظ هتهسي پاياًِ تْيِ ٍ تِ هطاخغ شيطتظ اػالم هيقَز.



12تؼطفِ  :هٌظَض ًطخ اًدام ذسهات ههَب هطاخغ شيهالح هيتاقس.



13پاياًِ  :هحسٍزُ تؼييي قسُ تحت ًظاضت ؾاظهاى ٍ گوطن يا هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي خْت تاضتطي،
ًگْساضي واال ٍ تحَيل آى تِ ناحثاى واال يا قطوت حول هطتَعِ ٍ تَظيغ ٍ پطزاظـ واال زض ايي اهاوي هيتاقس.



14پطٍاًِ گوطوي  :تائيسيِ گوطن هثٌي تط اًدام تكطيفات گوطوي هيتاقس.



15لثض اًثاض  :ضؾيس زضيافت واال اؾت.



16هاًيفؿت  :فْطؾت ول تاض حول قسُ تَؾظ يه ٍؾيلِ ي حول هيتاقس.



17اًَاًتط ٍ :اضؾي ،تاظزيسً ،وًَِتطزاضي اظ واال زض هحل ًگْساضي آى تَؾظ ناحة واال يا اقرال هداظ تا
هَافمت همام هؿؤٍل هيتاقس.



18اهاوي گوطوي  :هحلي اؾت وِ تحت ًظاضت گوطن تَزُ ٍ تطاي خاتدايي ٍ ًگْساضي واالي گوطن ًكسُ اظ آى
اؾتفازُ هيقَز.



19اهاوي تٌسضي  :ػثاضت اؾت اظ اًثاضّا ،تاضاًساظّا ،اؾىلِّا ،هحَعِّا ٍ تغَض ولي ّط هحل يا هىاًي وِ تحت
ًظاضت ٍ تهطف تٌسض تَزُ ٍ تطاي خاتدايي ٍ ًگْساضي واال اظ آى اؾتفازُ هيقَز.




20تطذيم  :هٌظَض ذطٍج واال اظ اهاوي گوطوي (تٌسض) پؽ اظ اًدام تكطيفات گوطوي هيتاقس.
( 21 SDRحك تطزاقت هرهَل ٍ) :احس هحاؾثاتي نٌسٍق تييالوللي پَل هيتاقس( .ايي ؾثس پَلي هطوة اظ
يَضٍ ،زالض ،پًَس ٍ يي غاپي اؾت).



22هٌغمِ  :زض ايي آئييًاهِ هٌظَض هٌاعك آظاز يا ٍيػُ التهازي تٌسضي هيتاقس.



23زؾتَضالؼول زٍضُّاي آهَظقي  :هٌظَض زؾتَضالؼول زٍضُ ّاي آهَظقي قطوت ّاي واضگعاضي تطاتطي زضيايي
ههَب ّيأت ػاهل ؾاظهاى هيتاقس.

 oهاده دوم -وظايف ؛


1ضػايت واهل لَاًيي ،همطضات ،آئييًاهِّا ٍ زؾتَضالؼولّاي ؾاظهاى ،گوطن ،هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي

زض ظهيٌِ هَضز فؼاليت.


2تاضتطي ،تاضتٌسي ،تاضقواضي ،تحَيل ٍ تحَل ،ذي واضيً ،گْساضي ٍ تَظيغ ٍ پطزاظـ واال زض هحسٍزُّاي هداظ،
ضأؾاً يا تَؾظ اقراني وِ هداظ تاقٌس.



 3تحَيل ٍ تحَل واال تا هؤؾؿات حول ٍ ًمل ٍ يا ناحثاى واال پؽ اظ نسٍض هدَظّاي گوطوي ٍ تٌسضي يا تاهدَظ
هماهات هؿؤٍل هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي.



4تىاضگيطي واضوٌاى هدطب ٍ آهَظـ زيسُ تِ تؼساز وافي.



 5ضػايت العاهات لَاًيي واض ٍ تأهيي اختواػي زضذهَل واضوٌاى تحت پَقف ٍ ًظاضت تط ػولىطز آًاى.


تثهطُ 9زض هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ ضػايت همطضات واضگطي هٌغمِ الظماالخطا هيتاقس.



6اػعام واضوٌاى تطاي عي زٍضُ ّاي آهَظقي هطتثظ.



7اؾتفازُ اظ ًطم افعاض ٍ ؾرت افعاضّاي هٌاؾة خْت تؿْيل زض اًدام ٍظايف.



8تدْيع واهل واضوٌاى ػولياتي تِ ٍؾايل ٍ تدْيعات ايوٌي.



9اضائِ ذسهات زض وليِ ضٍظّاي واضي ٍ ؾاػات ػولياتي زض قثاًِ ضٍظ وِ تَؾظ تٌازض تؼييي هيقًَس.



10تٌظين نَضتودالؽ وؿط ٍ اضافِ ،آؾية زيسگي ،تِ آب افتازگي ٍ غيطُ تا ضػايت همطضات.



11نسٍض ٍ اضائِ ضؾيس زضيافت واال (لثض اًثاض) تا شوط هكرهات تؿتِّا ،هحل ًگْساضي ،قواضُ ثثت زفتط ،قواضُ
ؾطيال ٍ تاضيد هتطٍوِ قسى زض هَضز اهاوي گوطوي ٍ هْلت هداظ تَلف زض هٌاعك آظاز ٍ ٍ يػُ التهازي تٌسضي.




تثهطُ 9نسٍض لثض اًثاض تطاي واالّاي حول يىؿطُ ضطٍضي ًويتاقس.

12ثثت وليِ واالّاي ٍاضزُ ٍ نازضُ اظ خولِ واًتيٌط ذالي زض زفاتط يا ؾيؿتنّاي ضاياًِ اي پاياًِ تِ تفىيه،
تالفانلِ تؼس اظ تحَيل.



13ايداز تؿْيالت ٍ اهىاًات تطاي اًَاًتط ٍ اضظياتي واالّا.



14تحَيل و اال تطاؾاؼ پطٍاًِ يا احىام گوطوي زض نَضت ذطٍج اظ اهاوي گوطوي ٍ لثض اًثاض زض هٌاعك آظاز ٍ
ٍيػُ.



 15اػالم ّفتگي فْطؾت واالّاي هتطٍوِ تِ گوطن ٍ فْطؾت واالّايي وِ هْلت هداظ تَلف آًْا زض هٌاعك آظاز يا
ٍيػُ تِ اتوام ضؾيسُ تِ هسيطيت /ؾاظهاى هٌغمِ.



 16تحَيل واالّاي هتطٍوِ زض اهاوي گوطوي تٌسضي تط اؾاؼ حىن ٍ تا تٌظين نَضت هدلؽ تِ ؾاظهاى فطٍـ
واالّاي هتطٍوِ.



 17نسٍض لثض اًثاض تفىيىي تطاؾاؼ زضذَاؾت شيٌفغ لثض اًثاض ولي اػن اظ قطوت حول ٍ ًمل هطتَعِ يا ناحة
واال حؿة هَضز.



18اخطاي ٍظايفي وِ تِ هَخة لاًَى اهَض گوطوي ،لاًَى چگًَگي ازاضُ هٌاعك آظاز تداضي – نٌؼتي ٍ لاًَى
تكىيل ٍ ازاضُ هٌاعك ٍيػُ التهازي ٍ لطاضزازّاي هطتَعِ تِ ػْسُ قطوت گصاقتِ قسُ اؾت.



ً19ظاضت هؤثط ٍ واهل تط ػولىطز ٍ ٍظايف پطؾٌل ٍ واضوٌاى تحت پَقف.



ّ20وىاضي خْت اخطاي وٌَاًؿيَى ّاي هطتَعِ تا ضػايت همطضات.



 21ضػايت العاهات ايوٌي ٍ زؾتَضالؼول ّاي هطتَعِ وِ زضايي ظهيٌِ اظ عطف ؾاظهاى خْت افعايف ضطية ايوٌي
اتالؽ هيگطزز.



22ضػايت واهل العاهات آئييًاهِ اهٌيت زضياًَضزي ISPS-CODEتا ّواٌّگي ؾتاز اؾتاًي اهٌيت زضياًَضزي زض
تٌسض.

o

هاده سوم -هسؤوليت ها ؛


 1زٍضُ هؿؤٍليت قطوت اظ ظهاى قطٍع تِ ػوليات ترليِ تَؾظ قطوت تاظهاى تحَيل آى تِ قرهي وِ حك زض

اذتياض گطفتي واال ضا زاضز ،هيتاقس.


 2قطوت هؿؤٍل خثطاى ّط گًَِ آؾية زيسگي تِ واال ،هفمَز قسى ٍ تأذيط زض تحَيل آى هيتاقس ،اػن اظ آًىِ
لهَض زض اخطاي ٍظايف هحَلِ ضا ض أؾاً يا تَؾظ اقرال زيگط اًدام زازُ تاقس هگط ايٌىِ ذؿاضت ًاقي اظ تحمك
ػَاهل لْطيِ ٍ يا هطتَط تِ ذهَنيات شاتي واالً ،مم زض تؿتِتٌسي ،آتفؾَظي تسٍى لهَض قطوت ،اػالم

اعالػات ًازضؾت يا ًاذَاًا ،ػسم ضػايت ضَاتظ حول ٍ ًمل واالّاي ذغطًان اظ عطف تحَيل زٌّسُ واال وِ زض آى
نَضت هؿؤٍليت آى تِ ػْسُ قطوت ًرَاّس تَز.


تثهطُ 9وليِ واالّاي ذغطًان هيتايؿت زاضاي تطچؿة هرهَل واالّاي ذغطًان تاقٌس.



تثهطُ  2زض نَضت اظْاض ذالف ٍالغ ٍ تحَيل واالي ذغطًان تؼٌَاى واالي هؼوَلي تَؾظ ناحة واال يا
ًوايٌسُ لاًًَي ٍي ٍ يا قطوت حول ،پؽ اظ هكرم قسى اظْاض ذالف ٍالغ ،قطوت ضوي اػالم هَضَع
تِ گوطن ٍ تٌسض يا هسيطيت هٌغمِ ًؿثت تِ خاتدايي واال السام ًوَزُ ٍ وليِ ّعيٌِ ّاي خاتدايي هضاػف
ضا اظ ناحة واال يا قطوت حول ٍنَل هي ًوايس .چٌاًچِ ايي اهط ذؿاضاتي ضا تِ قطوت يا ؾايط اقرال
ٍاضز ًوايس ناحة واالً ،وايٌسُ لاًًَي يا قطوت حول هؿؤٍل خثطاى ذؿاضت هيتاقس.



 3چٌاًچِ واال ظطف ؾي ضٍظ اظ ظهاًي وِ تايس تحَيل شيٌفغ گطزز لاتل اضائِ تَؾظ قطوت ًثاقس واال هفمَز قسُ
تلمي هيگطزز ٍ غطاهت تِ قطح تٌس  5ايي هازُ لاتل هغالثِ ذَاّس تَز.



4هْلت اػالم ذؿاضت شيٌفغ تِ قطوت تالفانلِ زض ظهاى تحَيل ٍ تحَل واال ٍ زض ظهاى ذؿاضت ًاقي اظ تأذيط زض
تحَيل تيؿت ٍ يه ضٍظ اظ تاضيد تحَيل ذَاّس تَز.



 5زض هَضز ذؿاضت ّاي غيط ػوسي زض نَضتي وِ تَافك ذاني ٍخَز ًساقتِ تاقس ؾمف غطاهت لاتل پطزاذت زض
هَضز اظ تيي ضفتي واال يا هفمَز قسى آى هؼازل اضظـ  CIFواال ٍ زض هَضز واالي نسٍضي ،اضظـ  FOBواال هكطٍط
تِ آًىِ اظ هؼازل يه  SDRتِ اظاء ّط ويلَ ًاذالم تداٍظ ًٌوايس ٍ زض هَضز تأذيط زض تحَيل هؼازل  2/5تطاتط ًطخ
ّعيٌِ اًثاضزاضي تطاي ضٍظّاي تأذيط هيتاقس.


تثهطُ 9قطوت هىلف اؾت هؿؤٍليت ذَز ضا تا تَخِ تِ حدن ػوليات تطهيٌال ٍ تِ تكريم ذَز ًعز
قطوت ّاي هؼتثط تيوِ زاذلي يا ذاضخي تيوِ ًوايس تِ ّط حال قطوت هىلف تِ پطزاذت ذؿاضت هصوَض زض
تٌس  5هاظاز تط پَقف تيوِ اي هيتاقس.



تثهطُ  2زض نَضتي وِ ناحثاى واال ًؿثت تِ پَقف تيوِ اي هٌاؾة تطاي واال السام ًٌوايٌس ،ذؿاضات
ٍاضزُ ًاقي اظ ضػايت ؾمف غطاهت لاتل پطزاذت تَؾظ تيوِ گط هؿؤٍليت ،هؿتميواً هتَخِ ٍي ذَاّس تَز



.
 6زض نَضت همهط تَزى قطوت ػالٍُ تط خثطاى ذؿاضت ناحة واال ،زض هَضز واالي هفمَزي هىلف تِ پطزاذت
ٍخَُ گوطوي هتؼلمِ زض اهاوي گوطوي ًيع هيتاقس.



7هطٍض ظهاى زػَا ػليِ قطوت ،يىؿ ال اظ تاضيد تحَيل گطفتي واال اظ قطوت يا هفمَز قسى ذَاّس تَز.



 8قطوت هىلف اؾت نَضت هدالؽ هطتَعِ ٍ حؿاب واالي ٍاضزُ وكتي زض ّط ؾفط ضا زض هْلت لاًًَي پؽ اظ
ترليِ ،تٌظين ،تؿَيِ ٍ ضؾيس لغؼي تِ هؤؾؿِ حول تحَيل ًوايس.


o

9قطوت هؿؤٍل ػولىطز پطؾٌل ٍ واضوٌاى تحت پَقف ذَز زض اضتثاط تا ٍظايف هحَلِ ذَاّس تَز.

هاده چهارم -حقوق ناظر بر فعاليت شركتها ؛


1قطوت هيتَاًس ًطخ ّعيٌِ ّاي هطتَعِ ضا ضأؾاًٍ ،نَل ٍ ضؾيس نازض ًوايس.



2تا ٌّگاهي وِ قطوت ّعيٌِّاي ذَز ضا عثك ًطذْاي همطض زضيافت يا تأهيي ًٌوَزُ اؾت هيتَاًس اظ تحَيل واال
ذَززاضي ًوايس.



ّ3عيٌِ ّاي اًدام ذسهات واالي هتطٍوِ يا هْلت گصقتِ هٌاعك ،اػن اظ تاضتطي ٍ اًثاضزاضي زض ظهاى ذطٍج اظ پاياًِ
ٍ اًثاضّا ٍ هحَعِّاي قطوت تَؾظ ؾاظهاى فطٍـ يا هسيطيت هٌغمِ پطزاذت هيقَز.



4توسيس هست هداظ تَلف واال زض اهاوي گوطوي هَوَل تِ پطزاذت ّعيٌِّاي اًثاضزاضي تا تاضيد هَافمت گوطن
ذَاّس تَز.



5واالي فاؾس قسًي ٍ وااليي وِ ًگْساضي آى ايداز ّعيٌِ اضافي هيًوايس زض نَضتي وِ اهىاًات الظم تطاي
ًگْساضي آى زض پاياًِ قطوت هَخَز ًثاقس تايس تالفان لِ تطذيم يا حول قَز زض غيط ايي نَضت قطوت هؿؤٍليتي
زض لثال ضايغ يا فاؾس قسى آى ًساضز.



6هؿؤٍليت آؾية زيسگي واال زض ظهاى اًَاًتط هتَخِ قطوت ًويتاقس .هگط آًىِ قطوت زض اخطاي ٍظايف ذَز
هَخة ذؿاضت قَز.



فصل دوم :شرايط و صالحيت



هاده پنجن -شرايط عووهي هديرعاهل ؛





1تاتؼيت ايطاى



2حسالل ؾي  25ؾال



 3ػسم اقتغال تِ واض زض زؾتگاُ ّاي زٍلتي ٍ ًساقتي ؾوت هكاتِ زض ؾايط قطوت ّا



4اًدام ذسهت ًظام ٍظيفِ يا هؼافيت زائن

هاده ششن -شرايط حرفه اي هديرعاهل و هدير شعبه ؛


الف قطايظ هسيطػاهل هسيطػاهل تايس زاضاي هسضن تحهيلي واضقٌاؾي تا چْاضؾال  ،فَق زيپلن تا قف ؾـال
ٍ يـا زيـپلن تـا ّكت ؾال ؾاتمِ واض هفيس اخطايي زض ظهيٌِ ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال ٍ زاضا تَزى هؼلَهات
زض ظهيٌِ ّاي ػوليات تٌسضي  ،لَاًيي ٍهمطضات تٌسضي  ،همطضات گوطوي  ،لَاًيي ٍ همـطضات هٌـاعك آظاز ٍ ٍيـػُ
التهـازي تٌسضي ٍ آقٌا تا ظتاى اًگليؿي تاقس.



ب قطايظ هسيط قؼثِ هسيطقؼثِ تايـس زاضاي حـسالل هـسضن تحهـيلي زيـپلن ٍ زٍ ؾـال ؾـاتمِ وـاض هفيـس
اخطايـي زض ظهيٌـِ ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال ٍ زاضا تَزى هؼلَهات زض ظهيٌِ ّاي ػوليات تٌسضي  ،لـَاًيي
ٍهمـطضات تٌـسضي  ،همطضات گوطوي  ،لَاًيي ٍهمطضات هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي تٌسضي ٍ آقٌا تا ظتاى اًگليؿي
تاقس.


تثهطُ  9هؼلَهات لحاػ قسُ تطاي هـسيط ػاهـل ٍ هـسيط قـؼثِ اظ عطيـك اضائـِ گـَاّي هؼتثـط اظ
هطاوـع ػلوي ٍ حطفِ اي آهَظقي زاذلي ٍ ذاضخي هداظ اظ لثيل هطاوع آهَظـ ػالي  ،هطاوع آهَظقي
ٍظاضتراًـِ ّـا ،هطاوع آهَظـ زاضاي هدَظ اظ ؾاظهاى ٍ يا عي زٍضُ ّاي واضتطزي هَضز تأييس ؾاظهاى
ٍ يا لثـَلي زض آظهـَى وتثي احطاظ هي گطزز.



تثهطُ ً 2حَُ اضظقياتي گَاّيٌاهِ هَؾؿات آهَظقي  ،چگًَگي تطگعاضي آظهَى وتثي  ،ػٌاٍيي ٍ
هحتـَاي زٍضُ ّاي آهَظقي هَضز ًياظ تِ هَخة زؾتَضالؼول ؾاظهاى ذَاّس تَز.



ج ًحَُ احطاظ قطايظ تِ هٌظَض احطاظ ؾاتمِ واض هفيس اضائِ يىي اظ هساضن شيل ضطٍضي اؾت - 9 :تأييسيِ يا
حىن واضگعيٌي يا تاظًكؿتگي نازض قسُ اظ زؾتگاُ ّاي زٍلتـي يـا ػوـَهي وـِ هثـيي ؾَاتك هطتثظ اخطايي
زض آى زؾتگاُ ّا تاقس - 2 .ضٍظًاهِ ضؾوي وكَض هثٌي تـط ػضـَيت هتماضـي تـِ ػٌـَاى هـسيطػاهل قـطوت

ّـاي هَضـَع ايي آييي ًاهِ - 3 .تأييسيِ ؾاظهاى تأهيي اختواػي هثٌي تط ايٌىِ هتماضي زض قطوت ّـاي
هَضـَع ايـي آيـيي ًاهـِ اقتغال زاقتِ ٍ حك تيوِ پطزاذت ًوَزُ اؾت - 4 .تأييسيِ ؾاتمِ واض زض ذاضج اظ
وكَض تَؾظ ؾاظهاًْاي زٍلتي  ،ػوَهي  ،هطاوع ذهَنـي هؼتثـط زض آى وكَض تا گَاّي ؾفاضت خوَْضي
اؾالهي ايطاى


هاده هفتن -تطبيك شرايط و الساهات ؛


 1هست اػتثاض هدَظ نازض قسُ چْاض ؾال توام هي تاقس ٍ توسيس آى هٌَط تِ احطاظ قطايظ هٌسضج زض ايي آييي
ًاهِ هي تاقس



 2زض نَضتي وِ قطوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ زض هست چْاض ؾال هتَالي ّيچ گًَِ فؼـاليتي ًساقـتِ
تاقٌس  ،ؾاظهاى زض هدَظ نازضُ تدسيس ًظط ذَاّس وطز.



 3قطوت هَظف اؾت تؼْس يا تضويي حؿي اًدام واض تطاي فؼاليت زض اضتثاط تا واال ٍ ؾايط تؼْسات ذَز ضا
عثك ًظط گوطن ٍ ؾاظهاى يا هٌاعك ( حؿة هَضز ) تَزيغ ًوايٌس ( اضائِ تيوِ ًاهـِ هؿـؤٍليت هـَضز تأييس تِ
ػٌَاى تضويي لاتل لثَل هي تاقس )  .زض هَاضزي وِ پاياًِ زض هحسٍزُ حفاظتي تٌسض تاقس  ،اضائِ تضويي يا تؼْس
تِ گوطن تاتت ًگْساي واالي گوطن ًكسُ  ،ضطٍضي ًوي تاقس.



4زاضا تَزى ز فتط هطوعي واض هٌاؾة تا واضتطي ازاضي ٍ زاقتي زفتط قؼثِ زض ّط يه اظ تٌـازض هـَضز ًظـط
خْت فؼاليت.



 5قطوت ّاي هَخـَز وـِ ٍضـؼيت آًْـا تـا ايـي آيـيي ًاهـِ هغاتمـت ًـساضز  ،هَظفٌـس تـا زٍ ؾـال اظ
تاضيد الظم االخطا قسى ايي آييي ًاهِ ٍضؼيت ذَز ضا تا هفاز آى تغثيك زٌّس.



 6تِ هٌظَض ؾاهاًسّي فؼاليت قطوت ّاي ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال ٍ تطغية آًْا تِ ضػايت ّط چـِ
تيكتط اؾتاًساضزّا ٍ تَخِ تِ نالحيت ّاي ترههـي واضوٌـاى ٍ تدْيـع اهىاًـات  ،ؾـاظهاى ًؿـثت تـِ
عثمِ تٌسي قـطوت ّـاي هَنـَف تطاؾـاؼ زؾـتَضالؼول هطتَعـِ الـسام ذَاّـس ًوـَز  .قـطوت ّـاي
ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هىلفٌس اعالػات هطتَعِ ضا زض اذتياض ؾاظهاى لطاض زٌّس.



 7وليِ قطوت ّاي ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي وـاال تايـس زض ؾـطتطي ّـاي هىاتثـاتي ذـَز تـِ فؼاليـت
ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال ًيع اقاضُ ًوايٌس.



 8قطوت ّاي ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هَظفٌس تغييط هسيطػاهل  ،هسيط قؼثِ ٍ ّـط گًَـِ تغييـط زض
ًكاًي هطوع انلي  ،قؼة ٍ تلفي قطوت ضا تِ عَض وتثي تِ اعالع ؾاظهاى تطؾاًٌس



 9قطوت ّاي ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هَظفٌس زاضًسگاى اهضاي هداظ قطوت ضا تِ عـَض وتثـي تـِ
ؾاظهاى هؼطفي ًوايٌس.



 10تغييط هسيطػاهل ٍ هسيط قؼثِ هٌَط تِ احطاظ قطايظ هصوَض زض ايـي آيـيي ًاهـِ ٍ اػـالم تـِ ؾـاظهاى هي
تاقس.



 11گصضاًسى زٍضُ ّاي آهَظقي تَؾظ هسيطػاهل  ،هسيط قؼثِ ٍ واضوٌاى تط اؾاؼ زؾتَضالؼول ؾاظهاى.



 12زض نَضتي وِ فؼاليت ايي قطوت ّا هؿتلعم وؿة هَافمـت اظ ؾـايط هطاخـغ لـاًًَي تاقـس  ،اضائـِ
هَافمت ًاهِ هطتَعِ خْت نسٍض هدَظ العاهي ذَاّس تَز.



 13وليِ هسيطاى ٍ پطؾٌل غيط ايطاًي قاغل زض قطوت  ،قطايظ ػوَهي الاهت زض ايطاى ٍ اخاظُ واض ضا تايـس زاضا
تاقٌس.



 14قطط هسضن تحهيلي تطاي هسيطاى ػاهل فؼلي قطوت ّايي وِ تا تهَية ايي آييي ًاهـِ هدَظّـاي
هطتَعِ ضا اظ ؾاظهاى زضيافت ًوَزُ اًس لحاػ ًوي گطزز.



فصل سوم :نظارت ،نحوه صدور ،تعليك و لغو هجوز فعاليت



هاده هشتن -نظارت ؛


1ؾاظهاى تِ هٌظَض اعويٌاى اظ اخطاي واهل ٍ هؤثط همطضات ٍ زؾتَضالؼول ّاي ههَب ٍ اًدام هغلَب ٍظايف ٍ
ضػايت هفاز ايي آييي ًاهِ السام تِ ًظـاضت هؿـتوط ٍ هـٌظن اظ فؼاليـت قـطوتْاي ضاّثـطي پاياًِ ّاي تٌسضي
واال هي ًوايس.



 2قطوت ّاي ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هىلفٌس گـعاضـ ػولىـطز ؾـاالًِ ذـَز ضا تـِ ّوـطاُ هفانا
حؿاب اضظي – ضيالي زض اضتثاط تا ؾاظهاى ضا زض پاياى ّط ؾال تِ اهَض قطوت ّا اضائِ ًوايٌس.



 3واالّايي وِ زض اهاوي گوطوي ٍ زض تحَيل قطوت لطاضزاضز ؾاالًِ تَؾظ گوطن هَضز ؾطقـواضي ٍ وٌتطل
لطاض ذَاّس گطفت.


تثهطُ 9وليِ قطوتْا هي تايؿت ّوىاضي ّاي الظم ضا زض ضاؾتاي ًظاضت ٍ تاظضؾي ؾـاظهاى تؼوـل
آٍضزُ ٍ تؿْيالت هطتَعِ ضا فطاّن ًوايٌس.



هاده نهن -صدور هجوز فعاليت؛

نسٍض هدَظ فؼاليت زض ظهيٌِ ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال هٌَط تِ احطاظ نالحيت ّاي هصوَض زض ايي آئييًاهِ ٍ اضائِ
هساضن ثثتي قطوت هثٌي تط ٍخَز فؼاليت ضاّثطي پاياًِ ّاي تٌسضي واال زض هَضَع قطوت هيتاقس.


تثهطُ 9لثل اظ اػغاء پطٍاًِ فؼاليت تِ هٌظَض ضػايت همطضات زاذلي ٍ وٌَاًؿيَى ّاي تيي الوللي اهٌيتي اظ خولِ
ً ISPS-CODEظط زفتط هطوعي حطاؾت ؾاظهاى زض هطوع ٍ حطاؾت ّاي تاتؼِ زض تٌازض زض هَضز نالحيت
ؾياؾي ،اهٌيتي هسيطاى قطوتّاي هَضَع ايي آئييًاهِ اؾتؼالم هيگطزز .زض نَضتي وِ ظطف هست يىواُ
پاؾري زضيافت ًكَز نالحيت آًْا تأييس قسُ تلمي هيقَز.



تثهطُ  2هطخغ تكريم ووي ٍ ويفي واضوٌاى هدطب ،تدْيعات ػولياتيٍ ،ؾايل ايوٌي ٍ ؾايط هَاضز هطتَط تِ
اهىاًات قطوت ّاي هَضَع ايي آئييًاهِ ،ؾاظهاى ذَاّس تَز.



تثهطُ 3قطوت ّاي هَضَع ايي آئييًاهِ ضأؾاً ًؿثت تِ تاظاضياتي ٍ ػمس لطاضزازّاي هطتَعِ السام هيًوايٌس ٍ
ؾاظهاى ّيچ گًَِ تؼْس ٍ هؿؤٍليتي زض ايي ظهيٌِ ًساضز.



هاده دهن -تعليك و لغو هجوز فعاليت؛


 1زض نَضتي وِ نالحيت قطوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ تِ عَض ولي يا خعيي ظايـل گـطزز ٍ پـؽ اظ
اذغاض وتثي ؾاظهاى ٍ تؼييي هْلت هٌاؾة  ،نالحيت ّاي هعتَض احطاظ ًگطزز  ،تا ظهـاى احـطاظ هدـسز
نالحيت ّا  ،اظ اضائِ ذسهات تِ آًْا ذَززاضي ذَاّس قس.



2زض نَضت ػـسم ضػايـت هـَاضز هٌـسضج زض ايـي آيـيي ًاهـِ ٍ ّوچٌـيي ضـَاتظ ٍ همـطضات ؾـاظهاى اظ
عطف قطوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ  ،ؾاظهاى تط حؿة هَضز ٍ تِ تطتية ًؿثت تِ تصوط وتثـي  ،اذغاض
وتثي ٍ تؼليك فؼاليت تِ هست  3هاُ السام ذَاّس ًوَز.



3زض نَضت تىطاض يا تساٍم ترلف  ،هَضَع خْت ضؾيسگي ٍ اتراش تهوين زض هَضز چگًَگي ازاهِ فؼاليت
قــطوت هثٌــي تــط تؼليــك يــا لغــَ هدــَظ فؼاليــت  ،هطاتــة تــِ وويؿــيًَي هطوــة اظ
ًوايٌــسگاى ؾـاظهاى تٌـازض ٍ زضيـاًَضزي  ،گوـطن يـا زتيطذاًـِ هٌـاعك آظاز ٍ ٍيـػُ التهـازي ( حؿـة
هـَضز )اتاق تاظضگاًي نٌايغ ٍ هؼازى ايطاى احالِ هيگطزز.


تثهطُ 9تهويوات وويؿيَى تِ اوثطيت آضا هؼتثط اؾت



تثهطُ  2تهوين وويؿيَى هاًغ تؼمية هترلف زض هطاخغ لاًًَي نالحيت زاض ًرَاّس تَز.



تثهطُ  3هحل تكىيل خلؿات وويؿيَى ٍ زتيطذاًِ آى تطاي اضؾال زػَت ًاهـِ ٍ اتـالؽ تهـويوات
وويؿيَى ٍ پيگيطي آى زض ؾاظهاى ذَاّس تَز.



تثهطُ  4ضؾيسگي تِ ترلفات قطوتْا تايس تا حضَض ًوايٌسُ لاًًَي قطوت نَضت پصيطز ٍ تطاي اًدام
ايي اهط زتيطذاًِ وويؿيَى ٍ ،لت تؼييي قسُ ضا تِ شيٌفغ اتالؽ هي ًوايس  .ػسم حضَض شيٌفغ يا
ًوايٌـسُ لاًًَي آى زض ظهاى همطض هاًغ اظ ضؾيسگي وويؿيَى ًرَاّس قس.



تثهطُ  5زضهَاضزي وِ قطوت هعتـَض اظ قـطوت ّـاي تؼـاًٍي تاقـس ًوايٌـسُ اتـاق تؼـاٍى تدـاي
ًوايٌسُ اتاق تاظضگاًي نٌايغ ٍ هؼازى ايطاى زض وويؿيَى قطوت هي ًوايس.

