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 كاال  بندري هاي راهبري پايانه هاي  فعاليت شركتصدور مجوز و نحوه  نامهآئين

 

در اجراي وظايف مذکور در ماده واحده ي قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بناادر و کتاريرانم مباو     

 اهادا    و باا توجاه باه    1348سازمان بنادر و کتاريرانم مباو  بن ان مااه      نامهآئينو  1339خرداد ماه 

ارمين نا مباوبا  هناو و ه   ه چناين  وکتور  اجر اعم و فرهنگم ،توسعه اقرباديهاي پنج ساله برنامه 

 ناماه آئاين ايان   باه بشاخ خبو ام    تبادي مبنام بار واااذاري اماور      کتاور اداري عالم اجالس شوراي

 مجلس شوراي اسالمم سازمان بنادرو کتاريرانم  10/2/1387بر اساس مبوبه مورخ ) .شده و تنظيم يتن 

  ( .به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافت

 

 مقدمه : 

بناادر و    مسارلمم اخاذ مجاوز فعاليات از ساازمان     کاا   بنادري   پايانه هاي راهبري تبدي انجام ع ليا  

 تعاداد  اقرباادي و کاايات ياا عادم کاايات      ،اجر ااعم  مقرضيا سازمان با توجه به . مم باشددريانوردي 

 اقدام به  دور مجوز خواهد ن ود .  نامهآئينا رعايت مااد اين هاي موجود و ب شرکت 

 ها ها و حقوق ناظر بر فعاليت شركتفصل اول : تعاريف، وظايف،  مسؤوليت

  تعاريف ؛  - اولماده 

  است .  دريانورديمنظور سازمان بنادر و  ،نامهآئينسازمان : در اين  -1

اساسنامه ص حقوقم داراي مجوز است که به موجب شش : کا  بندري  پايانه هاي  شرکت راهبري -2

 بارشاا اري، باربناادي،  ،ليت باااربريؤوقااانون يااا قراردادهاااي مرقاام بااه قااانون، مساا     و 

و مناطق آزاد بندري  کا  در اماکن ا رکمو پردازش  توزيع ونگنداري  ،خن کاريتحويو و تحول، 

 شد. بابندري را در محدود متشبم عنده دار مماقربادي و ويژه 

 باشد. ا رك : شامو سراد ا رك ايران و ا رکا  اجرايم مم -3

 ا رك باوده و تتارياا  ا رکام آن    و کنررل ا ي ا رك نتده : کا يم است که تحت نظار  ک -4

 است. انجام نتده
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 شاود  مام  ارائاه تض ين : وثيقه اي است که براي حسن اجراي تعنادا  و الماماا  باه ساازمان      -5

  وثيقااه ملقاام،   ساااره،  ،ه نقااد، ااا انت نامااه بااانقم   توانااد بااه  ااور  وجاا   و ماام

 يا بي ه نامه معربر باشد .

 در پايانه هاي بندري . ويوبدون تشليه و تحکا   ورود و خروج عبار  است از ح و يقسره :  -6

در اقربادي بندري کا ي وارده به منطقه : کا يم است که تحت قوانين حاکم بر مناطق آزاد و ويژه  -7

 اردد. اري مممنطقه نگند

 باربندي : عبار  است از ع ليا  منار کردن کا  بر روي وسيله ي ح و .  -8

 باشد. از / به انبار کترم ممانرقال کا  خن کاري :  -9

 باشد. باربري : شامو ع ليا  تشليه و بارايري، جابجائم و  اافم کا  مم -10

سپري اردياده و فنرسات آن باراي    کا ي مرروکه : کا يم است که مد  مجاز توقف قانونم آننا  -11

 شود. اعالم مم به مراجع ذيربط  تنيه و پايانه توسط مربدي قانونم اجراي تترياا 

 باشد . مم مبو  مراجع ذيبالح انجام خدما تعرفه : منظور نرخ  -12

  بنادري يا مناطق آزاد و ويژه اقرباادي  ا رك  و سازمان تحت نظار محدوده تعيين شده :  پايانه -13

 ويااا شاارکت ح ااو مربوطااه  و تحويااو آن بااه  اااحبان کااا   جناات باااربري، نگنااداري کااا   

 .باشددر اين اماکن ممتوزيع و پردازش کا   

 باشد. مما رك مبنم بر انجام تترياا  ا رکم  تائيديه: پروانه ا رکم  -14

 است. کا  دريافت : رسيد قبض انبار -15

 باشد. ممح و ي ده توسط يك وسيله کو بار ح و ش : فنرستمانياست -16

يا اشاشا    توسط  احب کا آن برداري از کا  در محو نگنداري ن ونه ،بازديد ،: وارسمانوانرر -17

 باشد. ممل ؤو مجاز با موافقت مقام مس

اماکن ا رکم : محلم است که تحت نظار  ا رك بوده و براي جابجايم و نگنداري کا ي ا رك  -18

 شود . رااده ممنتده از آن اس

ها و بطور کلم هر محو يا مقانم ها، محوطهعبار  است از انبارها، باراندازها، اسقلهاماکن بندري :  -19

 نگناااداري کاااا  از آنکاااه تحااات نظاااار  و تبااار  بنااادر باااوده و باااراي جابجاااايم و 

 شود.اسرااده مم 
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 باشد. ا  ا رکم ممپس از انجام تتريا )بندر( ترخيص : منظور خروج کا  از اماکن ا رکم -20

21- SDR  باشااد. ال للاام پااول ماام( : واحااد محاسااباتم  ااندو  بااينمشبااو )حااق برداشاات 

 .                 (پوند و ين ژاپن است ، د ر ،يورواين سبد پولم مرکب از )

 باشد.منظور مناطق آزاد يا ويژه اقربادي  بندري مم نامهآئينمنطقه : در اين  -22

هااي کااراماري    منظور دسرورالع و دوره هاي آموزشام شارکت  :  موزشمهاي آدسرورالع و دوره -23

 . باشدم مبو  هيأ  عامو سازمان مميترابري دريا

 ؛وظايف  -وم دماده 

 ، ا اارك، هاااي سااازمان هااا و دساارورالع و نامااهآئااينرعاياات کامااو قااوانين، مقااررا ،    -1

 ويژه اقربادي  بندري در زمينه مورد فعاليت.  آزاد و  مناطق

کاا  در   پاردازش  و توزياع  و نگناداري  و تحول، خن کااري،  ويوباربندي، بارش اري، تحبري، بار -2

 .توسط اششا م که مجاز باشنديا أساً ر، مجاز هايمحدوده

  ااحبان کاا  پاس از  ادور مجوزهااي     ياا   و تحويو و تحول کاا  باا مؤسساا  ح او و نقاو      -3

 اقربادي بندري . ويژه و  ل مناطق آزادؤوي يا بامجوز مقاما  مسو بندر ما رک 

 بقارايري کارکنان مجر  و آموزش ديده به تعداد کافم . -4

 درخباو  کارکناان تحات پوشاخ و نظاار  بار      تأمين اجر ااعم   رعايت الماما  قوانين کار و -5

 .ع لقرد آنان 

 . باشدا جرا ممدر مناطق آزاد و ويژه رعايت مقررا  کاراري منطقه  زم تبصره :

 براي طم دوره هاي آموزشم مرتبط . اعمام کارکنان -6

 اسرااده از نرم افمار و سشت افمارهاي مناسب جنت تسنيو در انجام وظايف .  -7

 تجنيم کامو کارکنان ع لياتم به وسايو و تجنيما  اي نم .  -8

 در کليااه روزهاااي کاااري و ساااعا  ع لياااتم در شاابانه روز کااه توسااط بنااادر  ارائااه خاادما   -9

 شوند. تعيين مم 

 .با رعايت مقررا غيره  وآسيب ديدام، به آ  افرادام  ،ااافهو نظيم  ورت جالس کسر ت -10
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 هاا، محاو نگناداري،    باا ذکار متشباا  بساره     )قابض انباار(    دور و ارائه رسيد دريافت کا -11

در مورد اماکن ا رکم و منلات مجااز توقاف در     ش اره ثبت دفرر، ش اره سريال و تاريخ مرروکه شدن

 اقربادي بندري.د و و يژه مناطق آزا

 باشد.  دور قبض انبار براي کا هاي ح و يقسره اروري ن م تبصره :

باه   پاياناه هاي رايانه اي سيسرمدفاتر يا ثبت کليه کا هاي وارده و  ادره از ج له کانرينر خالم در -12

 .بالفا له بعد از تحويو، يكقتا

 .ارزيابم کا ها  ايجاد تسنيال  و امقانا  براي انوانرر و-13

و قابض انباار در   در  ور  خروج از اماکن ا رکام  تحويو کا  براساس پروانه يا احقام ا رکم -14

 و ويژه . مناطق آزاد 

در اي مرروکه به ا رك و فنرست کا هايم که منلت مجاز توقف آنناا  اعالم هارگم فنرست کا ه-15

 .منطقه  سازمان  /به مديريتمناطق آزاد يا ويژه به ات ام رسيده 

مجلس به سازمان  تنظيم  ور  بر اساس حقم و بادر اماکن ا رکم بندري تحويو کا هاي مرروکه  -16

 . ي مرروکههاکا فروش 

شارکت ح او و نقاو     ذيناع قبض انبار کلام اعام از   درخواست براساس  دور قبض انبار تاقيقم -17

 .يا  احب کا  حسب مورد  مربوطه

 نعرم و  –تجاري مناطق آزاد هگونگم اداره قانون ، ب قانون امور ا رکماجراي وظايام که به موج -18

 نااده شاارکت  ه عباا و قراردادهاااي مربوطااه  قااانون تتااقيو و اداره مناااطق ويااژه اقربااادي    

 شده است .  اذاشره

 .پرسنو و کارکنان تحت پوشخ  ع لقرد و وظايف  نظار  مؤثر و کامو بر -19

  . بوطه با رعايت مقررا  اجراي کنوانسيون هاي مر جنته قاري   -20

هاي مربوطه که دراين زمينه از طر  ساازمان جنات افامايخ     رعايت الماما  اي نم و دسرورالع و -21

  . اريب اي نم ابالغ ميگردد 

با ه اهنگم ساراد اسارانم امنيات      ISPS-CODEامنيت دريانوردي نامهآئينرعايت کامو الماما   -22

 .دريانوردي در بندر 

 ؛ليت ها ؤومس - سومماده 
دوره مسؤوليت شرکت از زمان شروع به ع ليا  تشليه توسط شرکت تازمان تحويو آن به ششبم کاه  -1

 باشد. مم ،حق در اخريار ارفرن کا  را دارد
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اعم از ، باشدمم ل جبران هر اونه آسيب ديدام به کا ، ماقود شدن و تأخير در تحويو آنؤوشرکت مس -2

محوله را رأساً يا توسط اششا  ديگر انجام داده باشد مگار اينقاه خساار      وظايفقبور در اجراي آنقه 

 ساوزي آتاخ  بنادي، خبو ايا  ذاتام کاا ، نقاص در بساره     عوامو قنريه و يا مربوط به تحقق ناشم از 

، عدم رعايت اوابط ح و و نقو کا هاي خطرناك از يا ناخوانا اطالعا  نادرست اعالم ،بدون قبور شرکت 

 دهنده کا  که در آن  ور  مسؤوليت آن به عنده شرکت نشواهد بود .طر  تحويو 

 بايست داراي برهسب مشبو  کا هاي خطرناك باشند.کليه کا هاي خطرناك مم:  1تبصره 

در  ور  اظنار خال  واقع و تحويو کا ي خطرناك بعنوان کا ي مع ولم توسط  احب کا  ياا   :2تبصره 

شرکت ا ن اعالم موااوع  ، شرکت ح و، پس از متشص شدن اظنار خال  واقعن اينده قانونم وي و يا 

را م مضاعف ينسبت به جابجايم کا  اقدام ن وده و کليه همينه هاي جابجا مديريت منطقه يا به ا رك و بندر

هنانچه اين امر خساراتم را به شرکت يا ساير اششا  وارد  .ن ايدمماز  احب کا  يا شرکت ح و و ول 

 باشد. خسار  ممجبران ايد  احب کا ، ن اينده قانونم يا شرکت ح و مسؤول ن 

هنانچه کا  ظر  سم روز از زمانم که بايد تحويو ذيناع اردد قابو ارائه توساط شارکت نباشاد کاا       -3

 اين ماده قابو مطالبه خواهد بود .  5اردد و غرامت به شرح بند ماقود شده تلقم مم

و در زمان خسار  ناشم از کا  ار  ذيناع به شرکت بالفا له در زمان تحويو و تحول منلت اعالم خس -4

 تأخير در تحويو بيست و يك روز از تاريخ تحويو خواهد بود . 

ساقف غرامات قاباو    خا م وجود نداشره باشاد   توافقدر  ورتم که در مورد خسار  هاي غير ع دي  -5

کا  و در مورد کا ي  دوري، ارزش  CIFقود شدن آن معادل ارزش پرداخت در مورد از بين رفرن کا  يا ما

FOB  يااااكکااااا  متااااروط بااااه آنقااااه از معااااادل SDR  ناخااااالص بااااه ازا  هاااار کيلااااو 

 برابار نارخ  هميناه انباارداري باراي روزهااي تاأخير        5/2تجاوز نن ايد و در مورد تأخير در تحويو معادل 

 باشد . مم

نامد  و به تتاشيص خاود   با توجه به حجم ع ليا  ترمينال  ت خود را ليؤوشرکت مقلف است مس : 1تبصره 

به هر حال شرکت مقلف به پرداخت خسار  ماذکور در   هاي معربر بي ه داخلم يا خارجم بي ه ن ايد شرکت

  باشد. مم اي مازاد بر پوشخ بي ه 5بند 

ا  اقدام نن ايناد، خساارا    که  احبان کا  نسبت به پوشخ بي ه اي مناسب براي ک در  ورتم : 2تبصره 

 مسرقي اً مروجه وي خواهد بود .  ،ليتؤووارده ناشم از رعايت سقف غرامت قابو پرداخت توسط بي ه ار مس
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در مورد کا ي ماقاودي مقلاف باه    ، در  ور  مقبر بودن شرکت عالوه بر جبران خسار   احب کا  -6

 باشد. نيم مم در اماکن ا رکم پرداخت وجوه ا رکم مرعلقه

 کا  از شرکت يا ماقود شدن خواهد بود . ارفرن مرور زمان دعوا عليه شرکت، يقسال از تاريخ تحويو  - 7

در منلت قانونم مجالس مربوطه و حسا  کا ي وارده کترم در هر سار را  شرکت مقلف است  ور  - 8

 ، تسويه و رسيد قطعم به مؤسسه ح و تحويو ن ايد . پس از تشليه، تنظيم

 خواهد بود . در ارتباط با وظايف محوله پرسنو و کارکنان تحت پوشخ خود  ع لقرد لؤوشرکت مس -9

 ؛ حقوق ناظر بر فعاليت شركتها  - چهارمماده 

 تواند نرخ همينه هاي مربوطه را رأساً، و ول و رسيد  ادر ن ايد . مم شرکت -1

تواناد از  هاي خود را طبق نرخناي مقرر دريافت يا تأمين نن وده است ممتا هنگامم که شرکت همينه -2

 تحويو کا  خودداري ن ايد. 

  اعام از بااربري و انباارداري   ، منااطق  منلات اذشاره   ياا  هاي انجام خادما  کاا ي مرروکاه   همينه-3

پرداخات   ا مديريت منطقهيسازمان فروش  هاي شرکت توسطخروج از پايانه و انبارها و محوطه در زمان

 شود. مم

هاي انبارداري تا تاريخ موافقت ت ديد مد  مجاز توقف کا  در اماکن ا رکم موکول به پرداخت همينه-4

 ا رك خواهد بود . 

که امقانا   زم  ن ايد در  ورتمهمينه ااافم مم دم که نگنداري آن ايجايکا ي فاسد شدنم و کا -5

شود در  غير اين  ور   يا ح و شرکت موجود نباشد بايد بالفا له ترخيص پايانهگنداري آن در براي ن

 ليرم در قبال اايع يا فاسد شدن آن ندارد . ؤوشرکت مس

شارکت در اجاراي   . مگار آنقاه   باشدشرکت ن مانوانرر مروجه  ؤوليت آسيب ديدام کا  در زمان مس-6

 ف خود موجب خسار  شود . يوظا

 و صالحيت شرايط  : ومدفصل 

  عمومي مديرعامل ؛ شرايط  - پنجمماده 

 ايران  تابعيت – 1

 سال  25حداقو سن  – 2

 هاي دولرم و نداشرن س ت متابه در ساير شرکت ها  عدم اشرغال به کار در دسرگاه – 3
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 انجام خدمت نظام وظياه يا معافيت دائم  -4

 

 شعبه ؛ شرايط حرفه اي مديرعامل و مدير -ششمماده 

 

 شرايط مديرعامل الف : 

، فو   ديپلم با شاخ ساال  و ياا دياپلم باا      هنارسال با کارشناسم مديرعامو بايد داراي مدرك تحبيلم

و دارا بودن معلوما  در زمينه هاي کا  راهبري پايانه هاي بندري   سابقه کار مايد اجرايم در زمينههتت سال 

بندري ي،  مقررا  ا رکم، قوانين و مقررا  مناطق آزاد و ويژه اقربادي ع ليا  بندري، قوانين ومقررا  بندر

 .باشدو آشنا با زبان انگليسم 

 شرايط مدير شعبه  ب: 

  ساابقه کاار ماياد اجرايام در زميناه      دياپلم و دو ساال   بايد داراي حاداقو مادرك تحبايلم    شعبهمدير

 مقاررا  بنادري،     نه هاي ع ليا  بندري، قاوانين و و دارا بودن معلوما  در زميکا  هاي بندري راهبري پايانه

 .باشدو آشنا با زبان انگليسم بندري مقررا  مناطق آزاد و ويژه اقربادي  مقررا  ا رکم، قوانين و

 عامو و مادير شاعبه  از طرياق ارائاه ااواهم معربار از مراکام        معلوما  لحاظ شده باراي مادير  :  1 تبصره

هاا،  مراکم آموزشام وزارتشاناه   خارجم مجاز از قبيو مراکم آموزش عالم، اي آموزشم داخلم وعل م و حرفه

هاي کاربردي مورد تأييد سازمان و ياا قباولم در آزماون    طم دوره و ياداراي مجوز از سازمان  آموزشمراکم 

 اردد. احراز مم کربم

م، عنااوين و محراواي   نحوه ارزشيابم اواهينامه موسسا  آموزشم، هگونگم براماري آزمون کرب : 2تبصره 

 هاي آموزشم مورد نياز به موجب دسرورالع و سازمان خواهد بود . دوره

 به منظور احراز سابقه کار مايد ارائه يقم از مدارك ذيو اروري است :: ج : نحوه احراز شرايط 

کاه مباين    هاي دولرام ياا ع اومم   دسرگاهاز شده   ادرتأييديه يا حقم کارامينم يا بازنتسرگم  -1

 ها باشد. اجرايم در آن دسرگاه رتبطوابق مس

 موااوع هااي  شارکت روزنامه رس م کتور مبنم بار عضاويت مرقااام باه عناوان ماديرعامو        -2

 .نامهآئيناين  



  

Desktop:Hassanpour\ هانامهآئين -بندري کاال ايههاي راهبري پايانهنامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتآئين   

 

 ناماه آئاين هااي موااوع ايان     تأييديه سازمان تأمين اجر اعم مبنم بر اينقه مرقاام در شارکت  -3

 اشرغال داشره و حق بي ه پرداخت ن وده است . 

ييديه سابقه کار در خارج از کتور توسط سازمانناي دولرم، ع ومم، مراکم خبو م معربر در آن تأ -4

 .اسالمم ايران  ساار  ج نوريکتور با اواهم 

 

 تطبيق شرايط و الزامات ؛  –ماده هفتم 

 

 مندرج در اينشرايط باشد و ت ديد آن منوط به احراز هنار سال ت ام ممشده  مجوز  ادراعربار مد   -1

  .باشدمم نامهآئين

در مد  هنار سال مروالم هيچ اوناه فعااليرم نداشاره     نامهآئينهاي مواوع اين در  ورتم که شرکت -2

 باشند، سازمان در مجوز  ادره تجديد نظر خواهد کرد. 

شرکت موظف است تعند يا تض ين حسن انجام کار براي فعاليت در ارتباط با کا  و ساير تعندا  خود  -3

حسب مورد( توديع ن ايند  )ارائه بي ه نامه مسؤوليت مورد تأييد نظر ا رك و سازمان يا مناطق )بق را ط

تض ين  ارائه باشد(. در مواردي که پايانه در محدوده حااظرم بندر باشد، به عنوان تض ين قابو قبول مم

 باشد. يا تعند به ا رك بابت نگنداي کا ي ا رك نتده، اروري ن م

 دفرر شعبه در هر يك از بناادر ماورد نظار   و داشرن  اداريودن دفرر مرکمي کار مناسب با کاربري دارا ب  -4

 .جنت فعاليت 

 مطابقات نادارد، موظاناد تاا دو ساال از       ناماه آئاين کاه وااعيت آنناا باا ايان       موجاود هااي  شرکت -5

 .  دهندواعيت خود را با مااد آن تطبيق  نامهآئينتاريخ  زم ا جرا شدن اين 

و ترغيب آننا به رعايت هر هاه   راهبري پايانه هاي بندري کا  به منظور ساماندهم فعاليت شرکت هاي  -6

 نسابت باه   ساازمان  بيترر اسرانداردها و توجه به  الحيت هااي تشببام کارکناان و تجنيام امقاناا ،      

 اي هااهاااي مو ااو  براساااس دساارورالع و مربوطااه اقاادام خواهااد ن ااود. شاارکتبناادي شاارکتطبقااه

 مقلاند اطالعا  مربوطه را در اخريار سازمان قرار دهند .  هاي بندري کا  راهبري پايانه
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 باياد در ساربره هااي مقاتبااتم خاود باه فعاليات         پايانه هاي بندري کاا    راهبري کليه شرکت هاي -7

 نيم اشاره ن ايند .  راهبري پايانه هاي بندري کا  

موظاند تغيير مديرعامو، مدير شعبه و هار اوناه تغييار در     اي بندري کا  راهبري پايانه ه هاي شرکت -8

 به اطالع سازمان برسانند .  به طور کربمنتانم مرکم ا لم، شعب و تلان شرکت را 

باه   به طاور کربام  را  شرکت موظاند دارنداان امضاي مجاز راهبري پايانه هاي بندري کا  شرکت هاي  -9

 سازمان معرفم ن ايند . 

 و اعاالم باه ساازمان     ناماه آئاين تغيير مديرعامو و مدير شعبه منوط به احراز شرايط ماذکور در ايان    -10

 باشد. مم

 هاي آموزشم توسط مديرعامو، مدير شعبه و کارکنان بر اساس دسرورالع و سازمان .اذراندن دوره-11

 ارائاه ، مراجاع قاانونم باشاد   ها مسرلمم کسب موافقات از سااير    در  ورتم که فعاليت اين شرکت - 12

 مربوطه جنت  دور مجوز المامم خواهد بود .  موافقت نامه 

 

کليه مديران و پرسنو غير ايرانم شاغو در شرکت، شرايط ع ومم اقامت در ايران و اجازه کار را باياد   -13

 باشند . دارا 

 مجوزهااي  ناماه آئاين ين هايم که تا تبويب ا شرط مدرك تحبيلم براي مديران عامو فعلم شرکت  -14

 . ارددلحاظ ن ممربوطه را از سازمان دريافت ن وده اند 

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

 ؛ نظارت  - هشتمماده 

سازمان به منظور اط ينان از اجراي کامو و مؤثر مقررا  و دسرورالع و هاي مبو  و انجام مطلو   - 1

 اقدام باه نظاار  مسار ر و مانظم از فعاليات شارکرناي راهباري         نامهآئيند اين وظايف و رعايت ماا

 ن ايد.پايانه هاي بندري کا   مم

 مقلاند اامارش ع لقارد ساا نه خاود را باه ه اراه        کا   راهبري پايانه هاي بندريهاي  شرکت  -2 

 رائه ن ايند .امور شرکت ها ا بهسال هر  در پايان راريالم در ارتباط با سازمان  –ماا ا حسا  ارزي 

تحويو شرکت قراردارد سا نه توسط ا رك مورد سرشا اري  که در اماکن ا رکم و  در کا هايم  - 3 

 ارفت . و کنررل قرار خواهد 
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بايست ه قاري هاي  زم را در راسراي نظار  و بازرسام ساازمان بع او آورده و    کليه شرکرنا ممتبصره : 

 راهم ن ايند . تسنيال  مربوطه را ف

 صدور مجوز فعاليت ؛  -ماده نهم 

منوط به احراز  االحيت هااي ماذکور در ايان      راهبري پايانه هاي بندري کا   دور مجوز فعاليت در زمينه 

در مواوع شرکت  راهبري پايانه هاي بندري کا  و ارائه مدارك ثبرم شرکت مبنم بر وجود فعاليت  نامهآئين

 باشد. مم

هاي بين ال للم امنيرم از  قبو از اعطا  پروانه فعاليت به منظور رعايت مقررا  داخلم و کنوانسيون :1 تبصره

در ماورد   دفرر مرکمي حراست سازمان در مرکم و حراست هااي تابعاه در بناادر   نظر  ISPS-CODEج له 

 ورتم کاه ظار    اردد. در اسرعالم مم نامهآئينهاي مواوع اين سياسم، امنيرم مديران شرکت الحيت 

 شود.  الحيت آننا تأييد شده تلقم مممد  يق اه پاسشم دريافت نتود 

مرجع تتشيص ک م و کيام کارکنان مجر ، تجنيما  ع لياتم، وساايو اي نام و سااير ماوارد      : 2تبصره 

 ، سازمان خواهد بود . نامهآئينمربوط به امقانا  شرکت هاي مواوع اين 

 رأساًا نسابت باه بازارياابم و عقاد قراردادهااي مربوطاه         ناماه آئاين ايان   شرکت هاي مواوع : 3تبصره 

 ن ايند و سازمان هيچ اونه تعند و مسؤوليرم در اين زمينه ندارد. اقدام مم

  تعليق و لغو مجوز فعاليت؛  -دهم ماده 

 زااردد و پاس ا  زاياو   به طور کلم يا جميام  نامهآئيندر  ورتم که  الحيت شرکت هاي مواوع اين  -1

هاي ممبور احراز نگردد، تاا زماان احاراز مجادد      اخطار کربم سازمان و تعيين منلت مناسب،  الحيت 

 ها، از ارائه خدما  به آننا خودداري خواهد شد.  الحيت

 و ه چناين ااوابط و مقاررا  سااازمان     ناماه آئاين ماوارد منادرج در اياان    در  اور  عادم رعايات    -2

ترتيب نسبت به تاذکر کربام،   ه ، سازمان بر حسب مورد و بمهناآئيناز طر  شرکت هاي مواوع اين  

 . ماه اقدام خواهد ن ود 3مد   تعليق فعاليت بهاخطار کربم و 

جنت رسيدام و اتشاذ تب يم در مورد هگونگم ادامه فعاليت واوع در  ور  تقرار يا تداوم تشلف، م -3

 مرکااب از ن اينااداان مبناام باار تعليااق يااا لغااو مجااوز فعالياات، مراتااب بااه ک يساايونم   شاارکت 
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 حسااب مااورد( )ويااژه اقربااادي  آزاد و مناااطق يااا دبيرخانااها اارك  ،دريااانورديسااازمان بنااادر و 

 اتا  بازراانم   نايع و معادن ايران احاله ميگردد .  

 تب ي ا  ک يسيون به اکثريت آرا معربر است.  : 1تبصره 

 دار نشواهد بود .  انونم  الحيتتب يم ک يسيون مانع تعقيب مرشلف در مراجع ق : 2تبصره 

و اباالغ تبا ي ا     براي ارسال دعو  ناماه   محو تتقيو جلسا  ک يسيون و دبيرخانه آن : 3تبصره 

 در سازمان خواهد بود . ک يسيون و پيگيري آن 

ر  پذيرد و براي انجام رسيدام به تشلاا  شرکرنا بايد با حضور ن اينده قانونم شرکت  و : 4تبصره

ن ايد. عدم حضور ذيناع ياا ن ايناده   وقت تعيين شده را به ذيناع ابالغ مم، دبيرخانه ک يسيونر اين ام

 قانونم آن در زمان مقرر مانع از رسيدام ک يسيون نشواهد شد . 

 درمواردي که شرکت ممباور از شارکت هااي تعااونم باشاد ن ايناده اتاا  تعااون بجااي           : 5تبصره 

 ن ايد. ع و معادن ايران در ک يسيون شرکت ممن اينده اتا  بازراانم  ناي

 

تباويب  سازمان بنادر و درياانوردي  شوراي عالم در اجالس ش اره  ............مورخ ..............   نامهآئيناين 

  .  شد

 


