آيين ناهه صدور هجوز ونظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدهات فني پشتيباني كانتينر
زض اجطاي ٍظايق هصًَض زض هازُ ٍاحسُ ي هاًَى ضاجغ تِ اجاظُ تأسيس ساظهاى تٌازض ٍ ًطتيطاًي هػَب ذطزاز هاُ
 ٍ 9339آئييًاهِ ساظهاى تٌازض ٍ ًطتيطاًي هػَب تْوي هاُ  9338ايي آئييًاهِ تْيِ ٍ تأييس ضس.
هوسهِ
تػسي اًجام ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط زض هحسٍزُ ّاي تٌسضي هستلعم اذص هجَظ كؼاليت اظ ساظهاى تٌازض ٍ
زضياًَضزي است  .ساظهاى تا تَجِ تِ هوتضيات اجتواػي ،اهتػازي ٍ ًلايت يا ػسم ًلايت تؼساز ضطًت ّاي هَجَز ٍ
تا ضػايت هلاز ايي آئييًاهِ اهسام تِ غسٍض هجَظ ذَاّس ًوَز.
فصل اول :تعاريف ،وظايف و هسووليت ها


هاده اول -تعاريف ؛
o

1ساظهاى  :زض ايي آييي ًاهِ  ،هٌظَض ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي است.

o

2ضطًت ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط :ضرع حوَهي است ًِ هجاظ تِ اًجام ذسهات كٌي پطتيثاًي
ًاًتيٌط ضاهل تؼويطات ًَ ،ساظي  ،ترويي ٍ اضظياتي هيعاى ذساضت ٍاضزُ  ،تثسيل ًاًتيٌط ( تـييط عطح ) ،
ضستطَ ٍ گاظ ظزايي تط اساس العاهات ايوٌي ساذتاضي است.
3تضويي ٍ :ثيوِ اي است ًِ تطاي حسي اجطاي تؼْسات ٍ العاهات تِ ساظهاى تَزيغ هي ضَز ٍ هي

o

تَاًس تػَضت ٍجِ ًوس  ،ضواًت ًاهِ تاًٌي  ،سلتِ ٍ ،ثيوِ هلٌي يا تيوِ ًاهِ هؼتثط تاضس.
4زستَضالؼول آهَظضي  :هٌظَض زستَضالؼول زٍضُ ّاي آهَظضي ضطًت ّاي ًاضگعاضي تطاتطي زضيايي

o

هػَب ّيأت ػاهل ساظهاى است.


هاده دوم -وظايف شركت ها ؛
o

 1ضػايت هَاًيي  ،هوطضات  ،آييي ًاهِ ّا ٍ زستَضالؼول ّاي ساظهاى ٍ ًٌَاًسيَى ّاي تيي الوللي هطتثظ

تِ ٍيژُ ًٌَاًسيَى تيي الوللي ًاًتيٌطّاي ايوي )  ، ( CSCهلاز هطتثظ تا هَضَع ايي آييي ًاهِ زض آييي
ًاهِ حول ٍ ًول تيي الوللي ًاالّاي ذغطًاى (  ، ( IMDG CODEگوطى ٍ هٌاعن آظاز ٍ ٍيژُ زض ظهيٌِ
كؼاليت هطتثظ.
o

2اًجام ػوليات ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط.

o

ً3ظاضت تط ػولٌطز ًاضًٌاى تحت پَضص.

o

 4ضػايت ضَاتظ ٍ هوطضات ًاض تَيژُ اظ ًظط ايوٌي  ،تْساضت  ،هحيظ ظيست ٍ اهساهات پيطگيطاًِ اظ
ذغطات احتوالي زض هحيظ ًاضگاُ.

o

 5تٌاضگيطي ًاضًٌاى هجطب ٍ آهَظش زيسُ تِ تؼساز ًاكي تا اضائِ گَاّيٌاهِ ّاي هؼتثط.

o

6ضػايت العاهات هَاًيي ًاض ٍ تأهيي اجتواػي زضذػَظ ًاضًٌاى تحت پَضص ٍ ًظاضت تط ػولٌطز آًاى
.


o

تثػطُ 9زض هٌاعن آظاز ٍ ٍيژُ اهتػازي ضػايت هوطضات ًاضگطي هٌغوِ الظم االجطا است.

7اػعام ًاضًٌاى تطاي عي زٍضُ ّاي آهَظضي هطتثظ.

o

8استلازُ اظ ًطم اكعاض ٍ سيستن ّاي سرت اكعاضي هٌاسة جْت تسْيل زض اًجام ٍظايق.

o

9تجْيع ًاهل ًاضًٌاى ػولياتي تِ الثسِ ٍ ،سايل ٍ اهٌاًات ايوٌي.

o

10ايجاز كضاي ًاضگاّي هتٌاسة تا حجن ػوليات ٍ تأهيي تجْيعات ٍ هَاز استاًساضز تطاي اًجام
تؼويطات ٍ اًساظُ گيطي تا ضػايت حساهل استاًساضز شًط ضسُ زض ًٌَاًسيَى تيي الوللي ًاًتيٌطّاي ايوي (
)CSC

o

11استوطاض ٍاحس ًٌتطل ًيليت زض اجطاي هأهَضيت تؼطيق ضسُ.

o

 12ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ هٌللٌس ٌّگام اذص هجَظ تِ ساظهاى گَاّي ًوايٌس ًِ اظ هلاز ًليِ
زستَضالؼول ّا ٍ هوطضات هطتَط اعالع حاغل ًوَزُ ٍ هتؼْس تِ اًجام آًْا هي تاضٌس.

o

 13اظ ًظط اجطاي هوطضات ايي آييي ًاهِ يي ضرع حن تػسي تٌْا يٌي اظ سوت ّاي هسيط ػاهل ٍ يا
هسيط ًاضگاُ ضا زاضز.



هاده سوم -هسووليت شركت ها ؛
o

1ضطًت ّا زض هواتل اضراغي ًِ تطاي اضائِ ذسهات تا ٍي هطاضزاز هٌؼوس ًوَزُ اًس هسٍَل هي تاضٌس.

o

 2ضطًت ّا هسٍَل اػوال ٍ ضكتاض ًاضًٌاى ذَز زض اضتثاط تا ٍظايق هحَلِ ذَاٌّس تَز.

o

 3ضطًت ّا هٌللٌس ًاضًٌاى ٍ هسٍَليت ذَز ضا تيوِ ًوايٌس.

o

4ضطًت ّا هلعم تِ استلازُ اظ اهٌاًات ٍ تجْيعات هتٌاسة تا ًَع اضائِ ذسهات هٌغثن تا استاًساضزّاي
تيي الوللي ٍ تا ضػايت العاهات ًٌَاًسيَى تيي الوللي ًاًتيٌطّاي ايوي )) ٍ CSCآئييًاهِ حول ٍ ًول تيي
الوللي ًاالي ذغطًاى )  (IMDG CODEهي تاضٌس.

o

5زض غَضتي ًِ تِ تجْيعات ،اهٌاًات ،تأسيسات تٌسضي ،زضيايي ٍ ًيطٍي اًساًي زض اثط ػولٌطز ضطًت
ذساضت ٍاضز ضَز ضطًت هلعم تِ جثطاى ذساضت تط اساس ًظطيِ ًويتِ سَاًح تٌسض است.

o

 6هسيطػاهل ضطًت ّا زض هواتل ساظهاى ،هطاجغ زٍلتي ٍ هاًًَي ٍ سايط اضراظ حويوي ٍ حوَهي شيطتظ
هسٍَل ذَاٌّس تَز.



فصل دوم :شرايط و صالحيت



هاده چهارم -شرايط عووهي هديرعاهل ؛
o

1حساهل سي  52سال

o

2اًجام ذسهت ًظام ٍظيلِ يا هؼاكيت زائن

o

 3ػسم اضتـال تِ ًاض زض زستگاُ ّاي زٍلتي  ،هؤسسات ػوَهي ؿيط زٍلتي ٍ ًيع ضطًت ّايي ًِ
تيص اظ پٌجاُ زضغس اظ سطهايِ يا سْام آًْا هتؼلن تِ هطاجغ هعتَض تاضس ٍ ًساضتي سوت هطاتِ زض
سايط ضطًت ّا.


تثػطُ 9اػغاء هجَظ تطاي ضطًت ّاي ذاضجي هٌَط تِ ضػايت ضَاتظ ٍ هوطضات جاضي
ًطَض تَزُ ٍ ضطايظ هازُ چْاضم ايي آييي ًاهِ زض ذػَظ هسيطػاهل الظم الطػايِ ًيست.



هاده پنجن -شرايط حرفه اي هديرعاهل و هديركارگاه ؛
o

الق ضطايظ هسيطػاهل :هسيطػاهل تايس زاضاي هسضى تحػيلي ليساًس تا چْاضسال  ،كَم زيپلن تا
ضص سال ٍ يا زيپلن تا ّطت سال ساتوِ ًاض هليس اجطايي ٍ ّوچٌيي هؼلَهات الظم زض ظهيٌِ اهَض

كٌي هطتثظ تاضس.
o

ب ضطايظ هسيط ًاضگاُ :هسيط ًاضگاُ تايس زاضاي حساهل هسضى تحػيلي زيپلن ٍ زٍ سال ساتوِ ًاض
هليس اجطايي ٍ ّوچٌيي هؼلَهات الظم زض ظهيٌِ اهَض كٌي هطتثظ تاضس.


تثػطُ  9تحػيالت لحاػ ضسُ تطاي هسيطػاهل ٍ هسيط ًاضگاُ اظ عطين اضائِ گَاّي اظ هطاًع
ػلوي حطكِ اي ٍ آهَظضي زاذلي ٍ ذاضجي هجاظ هؼتثط تا تأييس ًْايي ساظهاى احطاظ هي ضَز



.
تثػطُ ً5حَُ اضظضياتي گَاّيٌاهِ هؤسسات آهَظضي  ،چگًَگي تطگعاضي آظهَى ًتثي ،
ػٌاٍيي ٍ هحتَاي زٍضُ ّاي آهَظضي هَضز ًياظ تِ هَجة زستَضالؼول ساظهاى ذَاّس تَز.

o

ج ًحَُ احطاظ ضطايظ :تِ هٌظَض احطاظ ساتوِ ًاض هليس اضائِ يٌي اظ هساضى شيل ضطٍضي است -9 :
تأييسيِ يا حٌن ًاضگعيٌي يا تاظًطستگي غازض ضسُ اظ زستگاُ ّاي زٍلتي يا ػوَهي ًِ هثيي سَاتن
هطتثظ اجطايي هتواضي زض ظهيٌِ ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط زض آى زستگاُ ّا تاضس  -5 .ضٍظًاهِ
ضسوي ًطَض هثٌي تط ػضَيت هتواضي تِ ػٌَاى هسيطػاهل ضطًت ّاي هطتثظ تا هَضَع ايي
آئييًاهِ -3 .تأييسيِ ساظهاى تأهيي اجتواػي هثٌي تط ايٌٌِ هتواضي زض ضطًت ّاي هطتثظ اضتـال
زاضتِ ٍ حن تيوِ پطزاذت ًوَزُ است  -3 .تأييسيِ ساتوِ ًاض زض ذاضج اظ ًطَض تَسظ ساظهاى ّاي
زٍلتي ،ػوَهي ،هطاًع ذػَغي هؼتثط زض آى ًطَض تا گَاّي سلاضت جوَْضي اسالهي ايطاى




هاده ششن -تطبيق شرايط و الساهات ؛

 1هست اػتثاض هجَظ غازض ضسُ چْاض سال توام است ٍ توسيس آى هٌَط تِ احطاظ ضطايظ هٌسضج زض ايي آييي

ًاهِ ذَاّس تَز.


 2زض غَضتي ًِ ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ زض هست چْاض سال هتَالي ّيچ گًَِ كؼاليتي ًساضتِ
تاضٌس  ،ساظهاى زض ظهيٌِ پطٍاًِ كؼاليت آًْا ذَززاضي ذَاّس ًوَز.



ً 3ليِ ضطًت ّا اػن اظ ضطًت ّايي ًِ هثل اظ تػَية ايي آييي ًاهِ هجَظ كؼاليت زضياكت ًوَزُ اًس يا
ضطًت ّايي ًِ تؼساً هجَظ زضياكت ذَاٌّس ًوَز  ،هٌللٌس تِ هٌظَض جثطاى ذساضت احتوالي ًاضي اظ اًجام
ٍظايق ٍ كؼاليت ّاي ذَز ٍ ًاضًٌاًطاى زض اسٌلِ ،اهاًي ٍ هحَعِ ّاي تٌسضي ًسثت تِ سپطزى تضويي تِ
هثلؾ پٌجاُ هيليَى ضيال اهسام ًوايٌس.



4زاضا تَزى زكتط هطًعي هستول تا ًاضتطي ازاضي تطاي اًجام كؼاليت.



5زاضا تَزى ًاضگاُ هستول زض ّط يي اظ تٌازض هَضز ًظط تطاي اًجام كؼاليت.



6ضطًت ّايي ًِ ٍضؼيت آًْا تا ايي آييي ًاهِ هغاتوت ًساضز  ،هَظلٌس حساًثط ظطف هست يي سال اظ تاضيد
اتالؽ ايي آييي ًاهِ ٍضؼيت ذَز ضا تا هلاز آى تغثين زٌّس زض ؿيط ايي غَضت هجاظ تِ كؼاليت ًرَاٌّس تَز.



 7تِ هٌظَض ساهاًسّي كؼاليت ضطًت ّا ٍ تطؿية آًْا تِ ضػايت ّط چِ تْتط تيطتط استاًساضزّا ٍ تَجِ تِ
غالحيت ّاي ترػ ػي ًاضًٌاى ٍ تجْيع اهٌاًات  ،ساظهاى ًسثت تِ عثوِ تٌسي ضطًت ّاي هَغَف

تطاساس زستَضالؼول هطتَعِ اهسام ذَاّس ًوَز  .ضطًت ّا هٌللٌس اعالػات هطتَعِ ضا زض اذتياض ساظهاى هطاض
زٌّس.


ً 8ليِ ضطًت ّا تايس زض سطتطٍ ّاي هٌاتثاتي ذَز تِ كؼاليت ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط ًيع اضاضُ ًوايٌس
.



 9ضطًت ّا هَظلٌس تـييط هسيطػاهل  ،هسيط ًاضگاُ ّ ،يأت هسيطُ  ،اساسٌاهِ ٍ ّط گًَِ تـييط زض ًطاًي هطًع
اغلي ً ،اضگاُ ٍ تللي ضطًت ضا تِ عَض ًتثي تِ اعالع ساظهاى ضساًسُ ٍ تأييسيِ ّاي الظم ضا اذص ًوايٌس.



10ضطًت ّا هٌللٌس زاضًسگاى اهضاي هجاظ ضا ضسواً تِ ساظهاى هؼطكي ًوايٌس.



 11تـييط هسيطػاهل ٍ هسيط ًاضگاُ هٌَط تِ احطاظ ضطايظ هصًَض زض ايي آييي ًاهِ ٍ اػالم تِ ساظهاى ٍ تأييس
غالحيت سياسي ٍ اهٌيتي آًْا تط اساس هازُ ّطتن آييي ًاهِ ذَاّس تَز.



12هسيطػاهل  ،هسيط ًاضگاُ ٍ ًاضًٌاى ػولياتي هَظلٌس تطاساس زستَضالؼول ساظهاى ًليِ زٍضُ ّاي آهَظضي
ٍ تَجيْي الظم ضا تا هَكويت عي ًوايٌس.



ً 13ليِ كؼاليت ضطًت تايس تحت هلاز هٌسضج ٍ هٌغثن تا ًٌَاًسيَى تيي الوللي ًاًتيٌطّاي ايوي ) ( CSC
ٍ هلاز هطتثظ تا هَضَع ايي آييي ًاهِ زض آييي ًاهِ حول ٍ ًول تيي الوللي ًاالّاي ذغطًاى ( IMDG
) CODEاًجام پصيطز.



 14ضطًت ّا هَظلٌس است جْت ضػايت العاهات ًٌَاًسيَى ّاي هطتثظ اظ جولِ ًٌَاًسيَى تيي الوللي
ًاًتيٌطّاي ايوي )  ٍ ( CSCآييي ًاهِ حول ٍ ًول تيي الوللي ًاالّاي ذغطًاى ( ))IMDG CODEاظ
ذسهات هَسسات ضزُ تٌسي ٍ تاظضسي هَضز تأييس ساظهاى استلازُ ًوايٌس.



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

 oهاده هفتن -نظارت ؛


 1ساظهاى تِ هٌظَض اعويٌاى اظ اجطاي ًاهل ٍ هَثط هوطضات ٍ زستَضالؼول ّاي هػَب ٍ اًجام

هغلَب ٍظايق ٍ ضػايت هلاز ايي آييي ًاهِ اهسام تِ ًظاضت هستوط ٍ هٌظن اظ كؼاليت ضطًت ّا هي
ًوايس ٍ ضطًت ّا تايس ّوٌاضي ّاي الظم ضا زض ايي ظهيٌِ هجطي زاضًس.


2ضطًت ّا هٌللٌس زض پاياى ّط سال ضوي اضائِ گعاضش ػولٌطز ساالًِ ذَز تِ اهَض ضطًت ّا
ًسثت تِ تسَيِ حساب ٍ ضكغ هـايطت ّاي احتوالي اهسام ًوايٌس.

 oهاده هشتن -صدور هجوز فعاليت ؛
غسٍض هجَظ كؼاليت زض ظهيٌِ ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط هٌَط تِ احطاظ غالحيت ّاي هصًَض زض ايي
آئييًاهِ ٍ ا ضائِ اساسٌاهِ ٍ هساضى ثثت ٍ آذطيي ضٍظًاهِ ضسوي ضطًت ًِ هثيي غالحيت ٍ اّليت ضطًت زض
ظهيٌِ ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط تاضس ،ذَاّس تَز.


تثػطُ  9هثل اظ اػغاء پطٍاًِ كؼاليت تِ هٌظَض ضػايت هوطضات زاذلي ٍ هلاز آييي ًاهِ تيي الوللي
اهٌيت ًطتي ّا ٍ تسْيالت تٌسضي )  ( ISPS-CODEهطاتة اظ زكتط هطًعي حطاست ساظهاى زض

هطًع ٍ ازاضُ حطاست تٌازض تاتؼِ زض هَضز غالحيت سياسي ٍ اهٌيتي هسيطػاهل ،اػضاء ّيأت هسيطُ ٍ
هسيطًاضگاُ ضطًت ّاي هَضَع ايي آئييًاهِ استؼالم ضَز.


تثػطُ 5زض غَضت ػسم تأييس غالحيت هسيطاى ضطًت ،ساظهاى تٌليلي تِ هٌظَض غسٍض هجَظ
كؼاليت ذسهات كٌي پطتيثاًي ًاًتيٌط ًرَاّس زاضت  .ساظهاى يا ازاضُ حطاست تٌازض تاتؼِ هٌللٌس
ظطف يي هاُ ًسثت تِ اضائِ پاسد اهسام ًوايٌس  .تسيْي است چٌاًچِ حطاست ساظهاى يا ازاضُ
حطاست تٌازض تاتؼِ تِ ػلت هلتَح تَزى پطًٍسُ هسيطاى ضطًت ّاي هَضَع ايي آئييًاهِ زض هطاجغ
هضائيً ،ظاضتي ٍ سايط هطاجغ هاًًَي ،هازض تِ اضائِ پاسد هغؼي ًثاضٌس تا تؼييي تٌليق ًْايي
پطًٍسُ ،اظ غسٍض هجَظ كؼاليت ذَززاضي ذَاّس ضس.



تثػطُ  3هطجغ تطريع ًوي ٍ ًيلي غالحيت ٍ تجطتِ ًاضًٌاى ،تجْيعات ػولياتيٍ ،سايل ايوٌي ٍ
سايط هَاضز هطتَط تِ اهٌاًات ضطًت ّاي هَضَع ايي آئييًاهِ ،ساظهاى ذَاّس تَز.




هاده نهن -تعليق و لغو هجوز فعاليت ؛
 1زض غَضتي ًِ تٌا تِ تطريع ساظهاى ّط ظهاى هحطظ ضَز ًِ ضطايظ ٍ غالحيت ضطًت ّاي هَضَع ايي
آييي ًاهِ تِ عَض ًلي يا جعئي ظايل ضسُ است  .ساظهاى هي تَاًس ضوي غسٍض اذغاض ًتثي  ،اهسام تِ تؼييي
هْلت هٌاسة ًوَزُ تا ظطف آى هست ضطًت هعتَض اهسام تِ ًسة ضطايظ يا غالحيت الظم ًوايس.
o

تثػطُ 9تا ظهاى ًسة ضطايظ يا غالحيت الظم  ،اًجام ّطگًَِ كؼاليت هَضَع ايي آييي ًاهِ تطاي
ضطًت هوٌَع است.

o

تثػطُ 5زض غَضتي ًِ ضطًت ًتَاًس ظطف هْلت تؼييي ضسُ اهسام تِ ًسة ضطايظ يا غالحيت الظم
ًوايس  .هَضَع تِ ًويتِ تٌس  3ايي هازُ اضجاع ذَاّس ضس  .تسيْي است تا تؼييي تٌليق ًْايي اًجام
ّطگًَِ كؼاليت هَضَع ايي آييي ًاهِ تَسظ ضطًت هعتَض هوٌَع است.



2زض غَضتي ًِ هحطظ ضَز هسيطػاهل  ،اػضاي ّيأت هسيطُ ٍ هسيط ًاضگاُ كاهس ضطايظ تط ضوطزُ زض ايي
آييي ًاهِ تَزُ يا ضسُ اًس  .هَضَع جْت اتراش تػوين تِ ًويسيَى تٌس  3ايي هازُ اضجاع ذَاّس ضس ٍ تا
اتراش تػوين زض آى ًويسيَى ،اًجام ّطگًَِ كؼاليت هَضَع ايي آييي ًاهِ تطاي ضطًت هوٌَع است.



3زض غَضت ػ سم ضػايت هَاًيي ٍ هوطضات حاًن اظ جولِ ضَاتظ ٍ هوطضات حاًن تط ساظهاى ٍ ّوچٌيي آييي
ًاهِ حاضط اظ عطف ضطًت ّا ٍ يا ػسم اهسام تِ هَهغ ضطًت زض ضكغ هـايطت ّاي هاًًَي ًِ زض هويعي ّاي
ساظهاى اػالم هي ضَز  ،ضطًت اظ آى ظهاى حن ّيچ گًَِ كؼاليتي ضا زض ظهيٌِ هَضَع ايي آييي ًاهِ ًساضز .
ّوچٌيي هٌلق است حساًثط ظطف هست  3هاُ ضوي ضػايت هوطضات حاًن  ،تٌاليق هوطض ضا اًجام زّس
زضغَضت تساٍم ترلق يا تٌطاض  ،هَضَع تطاي اتراش تػوين الظم تِ ًويسيَى هصًَض زض تٌس  3ايي هازُ اضجاع
ذَاّس ضس.



4تِ هٌظَض ضسيسگي ٍ اتراش تػوين زض هَضز چگًَگي ازاهِ كؼاليت ضطًت هثٌي تط تؼلين يا لـَ هجَظ كؼاليت
 ،هطاتة تِ ًويسيًَي هطًة اظ ًوايٌسگاى ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي ٍ،ظاضت غٌايغ ( هؤسسِ استاًساضز ) ٍ
اتام تاظضگاًي غٌايغ ٍ هؼازى ايطاى احالِ ضَز.
o

تثػطُ 9تػويوات ًويسيَى تا اًثطيت آضاء هؼتثط است.

o

تثػطُ  5تػوين ًويسيَى هاًغ تؼوية هترلق زض هطاجغ هاًًَي غالحيت زاض ًرَاّس تَز.

o

تثػطُ  3هحل تطٌيل جلسات ًويسيَى ٍ زتيطذاًِ آى تطاي اضسال زػَت ًاهِ ٍ اتالؽ تػويوات
ًويسيَى ٍ پيگيطي آى زض ساظهاى ذَاّس تَز.

o

تثػطُ 3ضسيسگي تِ ترللات ضطًت ّا تايس تا حضَض ًوايٌسُ هاًًَي ضطًت غَضت پصيطز ٍ تطاي
اًجام ايي اهط زتيطذاًِ ًويسيَى ٍ ،هت تؼييي ضسُ ضا تِ شيٌلغ اتالؽ هي ًوايس  .ػسم حضَض شيٌلغ
يا ًوايٌسُ هاًًَي آى زض ظهاى هوطض هاًغ اظ ضسيسگي ًويسيَى ًرَاّس ضس.

o

تثػطُ 2زضهَاضزي ًِ ضطًت هعتَض اظ ضطًت ّاي تؼاًٍي تاضس ًوايٌسُ اتام تؼاٍى تجاي ًوايٌسُ
اتام تاظضگاًي غٌايغ ٍ هؼازى ايطاى زض ًويسيَى ضطًت هي ًوايس.

o

تثػطُ  6زض غَضت تؼلين  ،لـَ ٍ يا هغغ ذسهات  ،ضطًت هَظق است ظطف هْلت تؼييي ضسُ تَسظ
ًويسيَى زض هَضز هطاضزازّاي هثلي تؼييي تٌليق ًوايس.

o

تثػطُ 7زض غَضت ٍغَل گعاضش ٍ هساضى اظ اضگاى ّاي شيػالح ٍ يا غسٍض ضأي هغؼي زض هطاجغ
هضايي ًسثت تِ ضطًت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ هطاتة اظ عطف ساظهاى تِ ًويسيَى هَضَع تٌس
 3ايي هازُ اضجاع ذَاّس ضس .ايي آئييًاهِ عي  9هازُ ٍ  96تثػطُ زض اجالس ضواضُ
95839/991/19هَضخ  99/3/7ضَضاي ػالي ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي تػَية ضس.

