رئَس ٍظایف ٍ تکالیف قاًًَی ضیالت در اجزای عزح تضویي کیفیت :
بخص غیذ ٍ بٌادر هاّیگیزی :
 -1اس غذٍر هجَس بزای هٌاعقی کِ بزابز اعالم هحیظ سیست ٍ داهپشضکی غیذ آبشیاى هٌاسب ًیست خَدداری ضَد.
 -2در هَقع غذٍر هجَس غیذ ،پزٍاًِ بْذاضتی غادرُ اس داهپشضکی بزای ضٌاٍرّا ٍ پزُ ّای غیادی هغالبِ گزدد،
(ضٌاٍرّای غیادی بزای اخذ هجَس غیذ بایذ هجَس فٌی بْذاضتی اس داهپشضکی ارائِ دٌّذ).
 -3اگز با گشارضی اس هَارد آلَدگی بیص اس حذ هجاس هَاجِ ضذ ،هوٌَعیت غیذ را در آى هٌاعق اعوال ًوایذ.
 -4پیص اسآبشی دارکزدى ،یا رّاساسی هاّی در هٌابع آبی داخلی ،پزٍاًِ بْذاضتی اس ساسهاى داهپشضکی هغالبِ گزدد.
 -5پزداخت تسْیالت بِ غاحباى ضٌاٍرّای غیادی بزای تجْیش ضٌاٍرّا بزابز ضَابظ فٌی بْذاضتی هزبَعِ.
 -6فزاّن کزدى اهکاًات السم جْت اًجام باسرسی بْذاضتی ادٍاری اس ضٌاٍرّای غیادی بزای داهپشضکی.
 -7تأهیي ّشیٌِ ٍ بزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی بْذاضتی بزای غاحباى ٍ کارکٌاى ضٌاٍرّا ٍ پزُ ّای غیذ ٍ غیادی.
 -8پزداخت تسْیالت باًکی بِ هتقاضیاى بزای خزیذ ٍ ًػب دستگاُ یخ ساس ٍ اًبار یخ پَلکی در اسکلِ ّای غییادی ٍ
هجتوع ّای عزضِ آبشیاى ٍ پزُ ّای غیادی.
 -9پزداخت تسْیالت باًکی بِ هتقاضیاى بْزُ گیزی اس ابشار ٍ ادٍات غیادی هٌاسب بزای غیذ بْذاضتی.
 -11غذٍر هجَس تحَیل گیزی غیذ اس غیذگاُ ّا ٍ اسکلِ بِ افزاد حقیقی ٍ حقَقی بزعْذُ ضیالت گذاضتِ ضذُ.
 -11غذٍر هجَس تحَیل گیزی با (هذت هعیي) بزای غاحب ٍ هتػذی سزدخاًِ ٍ کارگاّْای اًجواد ٍ فزآٍری هاّی
کِ دارای پزٍاًِ بْذاضتی باضٌذ.
 -12غذٍر هجَس تحَیل گیزی بزای کارخاًِ ّای کٌسزٍساسی کِ دارای پزٍاًِ ساخت اس ٍسارت بْذاضت ،درهیاى ٍ
آهَسش پشضکی باضٌذ.
 -13دادى هجَس تحَیل گیزی بزای کساًی کِ دارای پزٍاًِ کسب هعتبز اس غٌف ٍ اتحادیِ باضٌذ.
 -14غاحب اسکلِ غیادی ٍ هزاکش تخل یِ ٍ پزُ ّای غیادی بایذ قبل اس دریافت پزٍاًِ بْزُ بزداری اس ضییالت ،پزٍاًیِ
بْذاضتی اس داهپشضکی اخذ ًوایٌذ.
 -15غذٍر کذ رّگیزی بزای هتقاضیاى خزیذ ٍ تحَیل گیزی غیذ اس ساحل ٍ ٍاحذّای تَلیذی پزُ ّای غیادی.
 -16سهاى تْیِ ٍ جابجایی غیذ در اسکلِ بایذ (بزاساس ضزایظ هٌغقِ ای ٍ فػَل سال) اس عزف ضیالت هعیي ٍ هطخع
ٍ اعالم گزدد.
 -17تابلَّای آگاّی بخص بزای تزٍیج بْذاضت فزدی ٍ عوَهی اضخاظ در هکاى هٌاسب ًػب ضَد .در اسکلِ ٍ پزُ
ّای غیادی یا ٍاحذّای تَلیذی (،تعییي هٌذرجات بزعْذُ داهپشضکی است).

بخص آبشی پزٍری :
ّ -1وکاری در تأهیي هٌابع هالی بزای هَاقع ای کِ ًیاس بِ تَسیع رایگاى بزخی ٍاکسي ّای ضذعفًَی کٌٌذُ باضذ.
 -2غذٍر پزٍاًِ تأسیس ٍ پزٍاًِ بْزُ بزداری پس اس استعالم اس داهپشضکی.
 -3پزداخت تسْیالت باًکی بزای بْساسی ٍ باسساسی سیاختار هزاکیش آبیشی پیزٍری بزاسیاس ضیَابظ فٌیی بْذاضیتی
داهپشضکی.
 -4پزداخت تسْیالت باًکی بِ کارخاًجات خَراک آبشیاى بزاساس ضزایظ فٌی بْذاضتی.
 -5غذٍر ٍ ارائِ کذ رّگیزی ،بزهبٌای اعویٌاى اس رعاییت هٌیذرجات پزٍاًیِ بْیزُ بیزداری ٍ آیییي ًاهیِ ٍ ضیَابظ
دستَرالعول هزبَعِ(،دستَرالعول هتعاقباً اس عزیق ساسهاى ضیالت ابال خَاّذ ضذ).

بخص حول ٍ ًقل :
 -1پزداخت تسْیالت السم بزای تجْیش ًاٍگاى حول ٍ ًقل آبشیاى.
 -2فزاّن کزدى ضزایظ اجزایی ،کارّای آهَسضی ،الگَساسی تزٍیجی بزای ًاٍگاى حول ًٍقل.

بخص فزآٍری ٍ اًجواد – بستِ بٌذی :
آهَسش ٍ الگَساسی ،ضزایظ فٌی ٍ بْذاضتی هزاکش.

بخص تَسیع ٍ عزضِ آبشیاى :
 -1غذٍر ّزگًَِ هجَس بزای فعالیتْای عزضِ آبشیاى سًذُ ( عوذُ ٍ خزدُ فزٍضی ) هٌَط بِ اخذ استعالم اس داهپشضکی
خَاّذ بَد.
ّ -2وکاری در جْت عزضِ کلیِ فزآٍردُ ّای آبشیاى بػَرت بستِ بٌذی ٍ با بزچسب.

