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 هاي بارشماري ن نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتآيي

 كشور در بنادر  

 

 وظايف مذكور در ماده واحده ي قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بناادر و كتاريرانم مباو     در اجراي 

، قاانون درياايم اياران و      1348و آيين نامه سازمان بنادر و كتريرانم مبو  بهمن مااه   1339خرداد ماه 

مجلاس   10/2/1387) بر اساس مبوبه ماور    تهيه و تأييد شد . آيين نامهاين آيين نامه بندر هاي ايران 

  شوراي اسالمم سازمان بنادرو كتريرانم به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافت . ( 

 مقدمه : 

ه ، اماكن و محوطه هاي بندري در اسکلحمل  ي وسيلهاز / به كاال و كانرينر عمليات بارشماري انجام تبدي 

سازمان با توجه به مقرضيات اجرمااعم ،   ،مم باشد  دريانورديمسرلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان بنادر و 

ين نامه اقدام باه دادور   ياين آمفاد موجود و با رعايت  يها شركتتعداد اقربادي و كفايت يا عدم كفايت 

 مجوز خواهد نمود . 

 ها  وليتؤوظايف و مستعاريف ، فصل اول :

 ؛تعاريف  - اول  ماده

   است . دريانورديمنظور سازمان بنادر و ين نامه ، آيدر اين سازمان :  -1

  كااال و كاانرينر   بارشاماري  عملياات قوقم است كه مجاز به انجاام  شخص ح :شركت بارشماري  -2

 .  مم باشداماكن و محوطه هاي بندري اسکله ، در 

  م است . يسبارنومخبوص  برگ:  تالم -3

يک به  /تعداد و متخبات ظاهري يکايک بسره هايم كه از مقدار يا بارشماري : دورت برداري از  -4

  بارگيري ميتود . يا تخليه حمل ي وسيله 

 و كاانرينر  دريايم ، جاده اي ، ريلم كه به جابجاايم كااال  از حمل : هر گونه وسيله اي اعم ي وسيله  -5

 اخرباص يافره است . 

  از اماكن بندري است .  و كانرينر عالميه بارگيري به منظور خروج كاالابيجک :  -6
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 است . هاي بندري در پايانه  وتحويل حمل يکسره : ورود و خروج كاال بدون تخليه -7

 مام شاود و    ارائاه تضمين : وثيقه اي است كه براي حسن اجراي تعهدات و الزامات باه ساازمان    -8

  ضمانت نامه بانکم باشد .   ، ياملکم  وثيقه نقد ،مم تواند به دورت وجه 

هااي كاارگزاري    دسرورالعمل دوره هاي آموزشم : منظور دسرورالعمل دوره هاي آموزشام شاركت   -9

  باشد . مم م مبو  هيأت عامل سازمان يترابري دريا

 

 ؛وظايف  -ومدماده 

 ، گماار   ،سااازمان ين نامااه هااا و دساارورالعمل هاااي    ياارعاياات قااوانين ، مقااررات ، آ   -1

 .فعاليت مورد در زمينه آزاد مناطق بندري و  -اقربادي  همناطق ويژ

 حمال  ي كه از / باه وسايله    مايمتخبات ظاهري يکايک بسره هثبت و  شمارشدر كنررل دقيق  -2

 تخليه و بارگيري مم گردد و ثبت مراتب در برگهاي بارنويسم . 

 .وبت كار در پايان هر ن تالم طرف ديگر بارشماريمقابله تالم شركت با  -3

 بکارگيري كاركنان مجر  و آموزش ديده و آشنا به زبان انگليسم به تعداد كافم . -4

 رعايت الزامات قوانين كار و تأمين اجرمااعم درخباوص كاركناان تحات پوشاظ و نظاارت بار         -5

 عملکرد آنان .

 منطقه الزم االجرا مم باشد . كارگري در مناطق آزاد و ويژه رعايت مقررات  تبصره :

 ام كاركنان براي طم دوره هاي آموزشم مرتبط . اعز -6

  انجام وظايف . مناسب جهت تسهيل در سخت افزارهاي اسرفاده از نرم افزار و  -7

 تجهيز كامل كاركنان عملياتم به وسايل و تجهيزات ايمنم . -8

  عمليااات هااا در جرياااندااورتمجالس بااه آ  افرااادگم و آساايب دياادگم بسااره  تهيااه و تأييااد -9

 .ارگيري تخليه و ب

 .در پايان هر نوبت كاري وقايع و اتفاقات  گزارشارائه  -10

كه فاقد عالمت و شماره مم باشند و اگر عالمات آنهاا    مينظارت در ثبت شماره و عالمت بسره ها -11

 .الزامم است تنظيم دورتمجلس حاوي متخبات موجود بسره ها تتخيص داده نتد ، 
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ا آثار دسرخوردگم يكه در بسره بندي آنها شکسرگم  يمدر مورد بسره هاجلس متهيه و تأييد دورت -12

 دارد .  فافوجود داشره و نياز به تجديد ل

 . رانم كتري گميا نمايند تسويه كترم ها و اخذ تائيديه از فرمانده كترم گزارش برايارائه آمار و  -13

ساناد  بمنظور اطمينان از تحويال و تحاول داحيا كااال و دادور ا     كاال همکاري با تحويل گيرنده  -14

 مربوطه .

 خالده كار در پايان هر روز كاري .  فرمتنظيم تهيه و  -15

 ددور بيجک خروجم كاالهاي حمل يکسره . -16

  هاي حمل يکسره .اعالم تسويه اوليه كترم  -17

 ؛ليت ها ؤومس - سومماده 

و تا حمل شروع ي وسيله به  /كاال از  بارشمارياز زمان شروع به عمليات ليت شركت ؤومسي دوره  -1

 ه عمليات ادامه مم يابد . خاتم

ل جبران هرگونه خسارت در راسراي فعاليت خاود از جملاه خساارت تاأخير در امار      وؤشركت مس -2

 بارشماري خواهد بود .

 قاارارداد منعقااد نمااوده  مااذكور بااا ويانجااام عمليااات در مقاباال شخباام كااه بااراي شااركت  -3

  ل مم باشد.ؤومس

 تباط با وظايف محوله خواهد بود . ل اعمال و رفرار كاركنان خود در ارؤوشركت مس -4

 ليت خود را بيمه نمايد . ؤوشركت مکلف است كاركنان و مس -5

خساارتم   ركتدر اثر عملکرد ش دريايم ودر دورتم كه به تجهيزات ، امکانات و تأسيسات بندري  -6

 وارد شود ، شركت مکلف به جبران خسارت مم باشد . 

 

 صالحيت شرايط و  : ومدفصل 

 ؛عمومي مديرعامل  شرايط -ماده چهارم 

  تابعيت ايران   -1

 سال  25حداقل سن    -2



  

4 

 انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم   -3

 ها  هاي دولرم و نداشرن سمت متابه در ساير شركت عدم اشرغال بکار در دسرگاه  -4

 حرفه اي مديرعامل و مدير شعبه ؛  شرايط – پنجمماده 

 شرايط مديرعامل  لف : 1

بارشماري  سال سابقه كار مفيد اجرايم در زمينه و چهار ديپلم مديرعامل بايد داراي حداقل مدر  تحبيلم

 قوانين و مقاررات  بندري ، قوانين و مقررات بندري و عمليات و دارا بودن معلومات در زمينه هاي بندرييا امور 

 باشد .  گمركم 

 شرايط مدير شعبه  ب : 

 ساال ساابقه كاار مفياد اجرايام در زميناه        دوداقل مادر  تحبايلم دياپلم و    مادير شاعبه باياد داراي حا    

 بنادري ، قاوانين و مقاررات بنادري و     عملياات  و دارا بودن معلومات در زمينه هاي بارشماري يا امور بندري

  باشد .گمركم  قوانين و مقررات

گاواهم معربار از مراكاز    معلومات لحاظ شده براي مديرعامل و مدير شعبه از طريق ارائاه   : 1تبصره 

 علمم حرفه اي و آموزشم داخلم و خارجم مجاز از قبيال مراكاز آماوزش عاالم ، مراكاز آموزشام       

مراكز آموزشم داراي مجوز از سازمان و يا طم دوره هاي كاربردي مورد تأييد سازمان وزارتخانه ها ، 

 و يا قبولم در آزمون كربم احراز مم گردد .

ابم گواهينامه مؤسسات آموزشم ، چگونگم برگزاري آزمون كربام ، عنااوين و   نحوه ارزشي : 2تبصره 

 محرواي دوره هاي آموزشم مورد نياز به موجب دسرورالعمل سازمان خواهد بود .

 به منظور احراز سابقه كار مفيد ارائه يکم از مدار  ذيل ضروري است :  نحوه احراز شرايط : : ج

 هاي دولرم يا عمومم كه مباين ساوابق   دسرگاه شده از زنتسرگم دادريديه يا حکم كارگزينم يا باأيت -1

 باشد .  در آن دسرگاه ها اجرايم  مرتبط

 ين نامه . يهاي موضوع اين آ روزنامه رسمم كتور مبنم بر عضويت مرقاضم به عنوان مديرعامل شركت -2

ين ناماه اشارغال   يين آهاي موضوع ا تأييديه سازمان تأمين اجرماعم مبنم بر اينکه مرقاضم در شركت -3

 داشره و حق بيمه پرداخت نموده است . 
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هاي دولرم ، عمومم ، مراكز خبودم معربار در آن   تأييديه سابقه كار در خارج از كتور توسط سازمان -4

 كتور با گواهم سفارت جمهوري اسالمم ايران . 

  تطبيق شرايط و الزامات ؛ - ششم ماده 

 مندرج در ايان شرايط چهارسال تمام مم باشد و تمديد آن منوط به احراز مجوز دادر شده  اعربار مدت -1

 . مم باشدين نامه يآ 

 لم هيچگوناه فعااليرم نداشاره    اين نامه در مدت چهارسال مرويهاي موضوع اين آ در دورتم كه شركت -2

 . زمينه پروانه فعاليت آنها تجديد نظر خواهد نمود  درسازمان  ،  باشند

 ين نامه مجوز فعاليت دريافات  ياين آ بم كه قبل از تبوييها هاي بارشماري اعم از شركت كليه شركت -3

ت احرماالم  اهايم كه بعداً مجوز دريافت خواهند نمود ، مکلفند به منظور جباران خساار   يا شركتاند نموده 

نسبت باه   بندريو محوطه هاي اماكن اسکله ، شان در  هاي خود و كاركنان ناشم از انجام وظايف و فعاليت

 سپردن تضمين به مبلغ سم ميليون ريال اقدام نمايند . 

 ليت معربر ارائه شود نيازي به سپردن تضمين نمم باشد . ؤودر دورتم كه بيمه نامه مس تبصره :

 دفرر شعبه در هر ياک از بناادر ماورد نظار    و داشرن  اداريدارا بودن دفرر مركزي كار مناسب با كاربري  -4

 . يتجهت فعال 

 ين نامه مطابقت ندارد ، موظفناد تاا دو ساال از تااري     يكه وضعيت آنها با اين آ بارشماريشركت هاي  -5

 .  دهندين نامه وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق يالزم االجرا شدن اين آ 

ها و و ترغيب آنها به رعايت هر چه بيترر اساراندارد  بارشماريبه منظور ساماندهم فعاليت شركت هاي  -6

نسبت به طبقاه بنادي شاركت هااي     سازمان توجه به دالحيت هاي تخببم كاركنان و تجهيز امکانات ، 

 مکلفنااد  بارشااماريهاااي  مودااوف براساااس دساارورالعمل مربوطااه اقاادام خواهااد نمااود . شااركت   

 اطالعات مربوطه را در اخريار سازمان قرار دهند . 

                                        بارشااماريي مکاتباااتم خااود بااه فعالياات  بايااد در سااربرگ هااا  بارشااماريكليااه شااركت هاااي   -7

 .نيز اشاره نمايند 

هاي بارشماري موظفند تغيير مديرعامل ، مديرشعبه و هرگونه تغييار در نتاانم مركاز ادالم ،      شركت -8

 به اطالع سازمان برسانند.  به طور كربمشعب و تلفن شركت را 
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 به سازمان معرفم نمايند .  به طور كربمرا شركت مجاز ي دارندگان امضااري موظفند ي بارشمها شركت -9

 تغيير مديرعامل و مدير شعبه منوط به احراز شرايط مذكور در ايان آياين ناماه و اعاالم باه ساازمان        -10

 مم باشد .

 رالعمل سازمان . گذراندن دوره هاي آموزشم توسط مديرعامل ، مدير شعبه و كاركنان بر اساس دسرو -11

را  براسااس   شاده  الزم براي فعاليات در زميناه مجاوز داادر    تجهيزات و امکانات  ها مکلفند شركت -12

 در زمان مقرضم تهيه و تدار  نمايند . كتريرانم  طوطبا داحبان كاال و يا خ قراردادهاي منعقده

 

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

 ؛نظارت  -م فتهماده 

سازمان به منظور اطمينان از اجراي كامل و مؤثر مقاررات و دسارورالعمل هااي مباو  و انجاام       -1

هااي   اقدام به نظارت مسرمر و منظم از فعاليت شركتين نامه يمطلو  وظايف و رعايت مفاد اين آ

 بارشماري مم نمايد . 

ر يالم –به همراه مفادا حسا  ارزي خود را ساالنه هاي بارشماري مکلفند گزارش عملکرد  شركت -2

 ها ارائه نمايند .  در ارتباط با سازمان را در پايان هر سال به امور شركت

 

 ؛صدور مجوز فعاليت   -ماده هشتم 

ين ناماه و ارائاه   يا منوط به احراز دالحيت هاي مذكور در اين آ بارشماريددور مجوز فعاليت در زمينه  -1

 در موضوع شركت مم باشد .  بارشماريفعاليت  مدار  ثبرم شركت مبنم بر وجود

هاي بين المللم امنيرم از  قبل از اعطاء پروانه فعاليت به منظور رعايت مقررات داخلم و كنوانسيون: 1 تبصره

در ماورد   هااي تابعاه در بناادر    دفرر مركزي حراست سازمان درمركز و حراستنظر  ISPS-CODEجمله 

ين نامه اسرعالم مام گاردد . در داورتم كاه     يهاي موضوع اين آ شركت مديرانسياسم ، امنيرم دالحيت 

 دالحيت آنها تأييد شده تلقم مم شود . ظرف مدت يکماه پاسخم دريافت نتود 
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مرجع تتخيص كمم و كيفم كاركنان مجر  ، تجهيزات عملياتم ، وسايل ايمنم و سااير ماوارد    : 2تبصره 

 ين نامه ، سازمان خواهد بود . يمربوط به امکانات شركت هاي موضوع اين آ

 شركت هاي موضوع اين آياين ناماه راساًا نسابت باه بازارياابم و عقاد قراردادهااي مربوطاه           : 3تبصره 

 د و سازمان هيچ گونه تعهد و مسؤوليرم در اين زمينه ندارد . ناقدام مم نماي

 ؛تعليق و لغو مجوز فعاليت   -ماده نهم

 زائال گاردد و پاس از    به طور كلم يا جزيمين نامه يموضوع اين آدر دورتم كه دالحيت شركت هاي  -1

هاي مزبور احراز نگردد ، تا زماان احاراز مجادد     اخطار كربم سازمان و تعيين مهلت مناسب ، دالحيت 

 ها ، از ارائه خدمات به آنها خودداري خواهد شد .  دالحيت

 ن ضاوابط و مقاررات ساازمان    ين ناماه و همچناي  يا ماوارد منادرج در ايان آ    در دورت عادم رعايات   -2

 ،ترتيب نسبت به تذكر كربام  ه نامه ، سازمان بر حسب مورد و ب ينيآ اين هاي موضوع از طرف شركت 

 .  ماه اقدام خواهد نمود  3به مدت تعليق فعاليت اخطار كربم و 

مه فعاليات  جهت رسيدگم و اتخاذ تبميم در مورد چگونگم اداوضوع در دورت تکرار يا تداوم تخلف ، م -3

 مبناام باار تعليااق يااا لغااو مجااوز فعالياات ، مراتااب بااه كميساايونم مركااب از نمايناادگان       شااركت 

 احاله ميگردد .  انجمن دنفم مربوطه دنايع و معادن ايران و  اتاق بازرگانم، دريانورديسازمان بنادر و 

  اكثريت آراء معربر است . اتبميمات كميسيون ب:  1تبصره 

  ميسيون مانع تعقيب مرخلف در مراجع قانونم دالحيت دار نخواهد بود .تبميم ك : 2تبصره 

باراي ارساال دعاوت ناماه و اباالي تباميمات       محل تتکيل جلسات كميسيون و دبيرخاناه آن   : 3تبصره 

 در سازمان خواهد بود . كميسيون و پيگيري آن 

شركت دورت پذيرد و براي انجاام  ها بايد با حضور نماينده قانونم  رسيدگم به تخلفات شركت : 4تبصره 

وقت تعيين شده را به ذينفع ابالي مم نمايد . عدم حضاور ذينفاع ياا نمايناده     ، اين امر دبيرخانه كميسيون 

 قانونم آن در زمان مقرر مانع از رسيدگم كميسيون نخواهد شد . 

 اون بجااي نمايناده  هاي تعاونم باشاد نمايناده اتااق تعا     كه شركت مزبور از شركت يددرموار : 5تبصره 

 دنايع و معادن ايران در كميسيون شركت مم نمايد .  اتاق بازرگانم 
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در دورت تعليق ، لغو و يا قطع خدمات ، شركت موظف است ترتيب انجام تعهدات قبلم خاود را   : 6تبصره 

 به شركت مجاز ديگري واگذار نمايد . 

م يذيبالح يا ددور راي قطعم در مراجع قضاا  هاي در دورت ودول گزارش و مدار  از ارگان : 7تبصره 

 ايان مااده   3نامه مراتب از طرف سازمان به كميسيون موضوع بناد   ينيهاي موضوع اين آ نسبت به شركت

 شد . ارجاع خواهد

 

 ساااازمان شاااوراي عاااالم  در اجاااالس شاااماره ............. ماااور   ................. ين ناماااه ياااايااان آ

  شد. تبويب دريانورديبنادر و 

  


