رّیَ تراًسیت خارجی

الف  :تعاریف
هادٍ اّل :افطالزات آتی دس ایي سّیَ داسای هفاُین ریل هیثاؽٌذ:
 .1تراًسیت خارجی :ػثاست اص سّیَ ای گوشکی اعت کَ تشاعاط آى اهْال ،تست ًظاست
گوشک  ،توٌظْس ػثْس اص للوشّ گوشکی  ،اص یک ًمطَ هداص عشزذی ّاسد ّاص گوشک
عشزذی هداصدیگش کَ تْعو گوشک هثذأ تؼییي ؽذٍ ،خاسج هیگشدًذ.
 .2گورک هبدأ :ػثاست اص گوشکی اعت کَ ػولیَ تشاًضیت خاسخی اص آًدا ؽشّع هیگشدد.
 .3گورک هقصد :ػثاست اص گوشکی اعت کَ ػولیَ تشاًضیت خاسخی دس آًدا تَ پایاى هیشعذ.
 .4گورک بیي راُی :ػثاست اص گوشکی اعت کَ هاتیي گوشکِا ی هثذأ ّهمقذ ّخْد داسد
ّدسفْست لضّم هیتْاًذ ًغثت تَ کٌتشّل اهْال تشاًضیت خاسخی الذام ًوایذ.
 .5عولیَ تراًسیت خارجی  :ػثاست اص خاتدائی ّزول ًوْدى اهْال اص گوشک هثذأ تَ گوشک
همقذ  ،تست سّیَ تشاًضیت خاسخی  ،هی تاؽذ.
ّ .6اسطَ حول :ػثاست اعت اص:
( )1کاًتیٌشُائی کَ زدن داخلی آًِا یک هتشهکؼة یا تیؾتشتاؽذ ّؽاهل اًْاع کاًتیٌشُای لاتل
خذاؽذى هیثاؽذ.
(ّ )2عایو ًملیَ خادٍ ای کَ ؽاهل تشیلشُا ّؽثَ تشیلشُا ُن هیؾْد.
( )3کْپَ ُا ّ ّاگٌِای لطاس.
( )4لایمِای تاسگیشی ،لایمِای کْچک ّعایشکؾتیِائی کَ هٌاعة تشای اعتفادٍ دس ساُِای آتی
هیثاؽٌذ.
 .7تضویي :ػثاست اص مواًتی اعت کَ اص عْی هغؤل اهْال توٌظْس کغة اهویٌاى گوشک
ًغثت تَ ایفای تؼِذات ایؾاى دسلثال گوشک  ،عپشدٍ هیؾْد.
 .8اجازٍ ًاهَ تراًسیت خارجی ( : )Through Transit permitػثاست اص اظِاسًاهَ
تشاًضیت خاسخی (فْسم  )T2اعت ،کَ هْسد پزیشػ گوشک لشاسگشفتَ ّ ًؾاى دٌُذٍ
اًدام پشّعَ تشاًضیت خاسخی دس گوشک هثذأ هی تاؽذ.
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ب :قْاعد
هادٍ دّم :اهْالیکَ تست ػٌْاى تشاًضیت خاسخی اص للوشّ گوشکی ػثْس هیٌوایذ ،اهْالی ّاسداتی
یا فادساتی هسغْب ًویگشدًذ ّ اصهسقْل گوشکی هؼاف هیثاؽٌذ .هغؤل اهْال تشاًضیت خاسخی
هکلف تَ پشداخت هقاسف گوشکی (گذاهذاسی ،تخلیَ ّتاسگیشی ،هشالثت ًّظاست ّ عایش
خذهات) هیثاؽذ .هگشایٌکَ دسلشاسداد ُای تیي الذّلتیي ّیا لشاسدادی ُای گوشکی تیي الوللی
هْسی دیگش تقشیر گشدیذٍ تاؽذ.
هادٍ سْم :پشّعَ تشاًضیت خاسخی دس گوشکِای هداص تشای سّیَ تشاًضیت فْست هیگیشد.
گوشکِای هزکْس تْعو سیاعت ػوْهی گوشکات تؼییي هیگشدد.
هادٍ چِارم :اهْالیکَ ّسّد لطؼی آى هداص هیثاؽذ ،هطاتك همشسات سّیَ تشاًضیت خاسخی زول
گشیذٍ هیتْاًذُ .شگاٍ اهْال غیشهداص ّیا هؾشّه تست ػٌْاى سّیَ تشاًضیت اظِاسگشدد ،سئیظ
ػوْهی گوشکات تا هْافمَ همام ریقالذ هیتْاًذ اخاصٍ ػولیَ تشاًضیت ساتذُذ.
ُشگاٍ هغافشاى اتثاع خاسخی کَ تاداؽتي پاعپْست ّ ّیضٍ تقْست تشاًضیت اص افغاًغتاى ػثْس
هیٌوایٌذ ،داسای اعلسَ هْسد ًیاص ؽخقی تاؽٌذ ،گوشک هیتْاًذ دسهْسد اعلسَ هزکْسهطاتك
همشسات ًافزٍ ّ اخز اخاصٍ سعوی اص ّصاست اهْس داخلَ ،اخاصٍ تشاًضیت سا فادس ًوایذ .هؾشّه
تشایٌکَ:
 -1اعلسَ دس هْلغ ّسّد تغتَ تٌذی ّ عین ّعشغچ گشدیذٍ ّ هشاتة دس پاعپْست هزکْس لیذ ّتَ
گوشک همقذ اسائَ گشدد.
 -2عین ّعشغچ اعلسَ الی تشخیـ آى اص گوشک همقذ عالن تاؽذ.
 -3گوشک هثذأ هکلف اعت تَ هالک ّیا هغؤل اهْال اػالم کٌذ ،کَ تَ ُیچ ّخَ زك اعتفادٍ اص
اعلسَ سا دس داخل کؾْس ًذاسد.
 -4گوشک هثذأ هکلفیت داسد کَ دسهْسد هشاتة فْق ،گوشک همقذ سا هطلغ عاصد .گوشک همقذ
ًیض پظ اص خشّج اعلسَ ،گوشک هثذأ سا هطلغ هیغاصد.
هادٍ پٌجن:
( )1کاًتیٌش ّ ّعایل ًملیَ زاهل اهْال تشاًضیتی ُّوچٌیي کاًتیٌشّ ،اعطَ ًملیَ تذّى تاسّ
هغافش ّ ّاعطَ ًملیَ ؽخقی هغافشاى کَ تشای تشاًضیت خاسخی اظِاس هیگشدد ،تاتغ
ؽشایو ّهمشسات تشاًضیت خاسخی اهْال هیثاؽٌذ .گوشکِای عشزذی هکلف اًذ تغِیالت
الصم سا خِت ػولیَ تشاًضیت خاسخی فشاُن ًوایٌذ.
( )2گوشک هثذأ هیتْاًذ دس هْسد کاًتیٌش تؼْك تنویي ًمذی  ،تا اخز تؼِذ کتثی اص هؤعغَ
زول ًّمل یا ؽشکت تاسچاالًی اکتفؤ ًوایذ.
(ّ )3عایو ًملیَ کَ تا تاس یا هغافش هْلتا ً ّاسد کؾْس هیؾًْذ ّ پظ اص تخلیَ یا پیادٍ کشدى
هغافشاى ،اص ساٍ ّسّدی تاصگؾت هیٌوایٌذ ،ایي ػولیَ تست تشاًضیت خاسخی ًثْدٍ ّ
تست همشسات ّسّد هؤلت لشاس هیگشد.

Page 2 of 8

( )4هغافشاًی کَ خِت ّعایو ًملیَ ؽخقی خْد اص اسگاى ُای ریقالذ  ،خْاص ػثْس
تیي الوللی ( )International Transit Permitهیگیشًذ .هؾوْل ؽشایو ّهمشسات
هشتْهَ هیثاؽٌذ.
گوشک هثذأ هکلف اعت موي اخز هدْصهشتْهَ ،هؾتول تشتؼِذ تَ خشّج ّعیلَ ًملیَ
دسصهاى هؼیي ّ تؼییي گوشک همقذ ،کاپی هدْصهزکْس سا خِت اهالع ّ ًظاست
تشخشّج ّعیلَ ًملیَ هشتْهَ دس هْػذ همشس ،تَ گوشک همقذ اسعال ًوایذ.
هادٍ ششنُ :شگاٍ دس هْلغ ّسّد اهْال تشاًضیتی ،هغؤل اهْال تخْاُذ تذّى تغییشؽکل اهْال،
آًشا تدذیذ تغتَ تٌذی یا خِت فشّػ دس تاصاسخاسج آهادٍ عاصد ،ایي ػولیَ تش اعاط ؽشایو
هْخْد دس اداسٍ گوشکات ّتست ًظاست گوشک هثذأ تشاًضیت  ،دس داخل گوشک  ،یا دس فْست
دسخْاعت کتثی هغؤل اهْال ّ اخاصٍ هغؤل گوشک هثذأ ،دس خاسج اص هسْهَ اًدام هیگیشد.
دسایي فْست توام هقاسف تذّػ هغؤل اهْال هیثاؽذ.
هادٍ ُفتن :تواهی اهْال تشاًضیتی تایذ هغتمیوا ً اص گوشک ّسّدی هثذأ تَ گوشک خشّخی همقذ
زول گشدد .دس هْاسد خاؿ ،گوشک هثذأ هیتْاًذ اهْال تست تشاًضیت خاسخی سا ،تَ هقشف
هغؤل اهْال ،تا ّعایو اًتخاتی گوشک زول ًوایذ .گوشک هیتْاًذ دس ُش هْسد ،تَ هقشف هغؤل
اهْال ،هاهْسیٌی سا خِت ُوشاُی اهْال تشاًضیتی اػضام ًوایذ.
هادٍ ُشتن :اداسٍ گوشک دس ُش هْسد کَ ایداب ًوایذ ،هیتْاًذ اص تشاًضیت کٌٌذٍ تخْاُذ کَ
تقذیك ًاهَ گوشک کؾْس همقذ یا اّلیي کؾْسی کَ اهْال تَ آًدا ّاسد هیگشدد سا هثٌی تش تائیذ
ّسّد اهْال تشاًضیتی تَ آى کؾْس ،اسائَ ّتغلین ًوایذ .دسچٌیي هْاسدی گوشک تایذ اص تشاًضیت
کٌٌذٍ تؼِذ الصم هثٌی تشتغلین چٌیي هذسکی سا لثل اص فذّس اخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی دسیافت ًوایذ.
هادٍ ًِن :تشاًضیت کٌٌذٍ هکلف اعت ،اظِاسًاهَ تشاًضیت سا تشتیة ّتَ گوشک هثذأ اسائَ ًوایذ.
ُوچٌیي هغؤل اهْال موي عپشدى تنویي تشاًضیتی ،هتؼِذ هیگشدد کَ اهْال سا هثك هِلت هؼیٌَ
دسالیسَ هشتْهَ ،هتٌاعة تا هْل هغافتًْ ،ع ّعیلَ زول ّفقْل عال ،اص هشیك گوشک
همقذ تؼییي ؽذٍ دساخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی ،خاسج ًوایذ.
توذیذ هِلت اخاصٍ ًاهَ تشاًضیت خاسخی یا تغییش گوشک همقذ تا هْافمَ گوشک هثذأ ّیا سیاعت
ػوْهی گوشکات ،دسفْستی پزیشفتَ هیؾْد کَ تثثیت گشدد کَ اهْال هٌذسج دساظِاسًاهَ هْخْد
ّعین ّعشغچ آى عالن هیثاؽذ.
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هادٍ دُن :فذّس اخاصٍ ًاهَ تشاًضیت خاسخی هؾشّه تَ عپشدى تنویي ًمذی تَ ؽشذ ریل اعت:
( : )1دسهْسد اهْال هداص هثلغی هؼادل  % 111هسقْل گوشکی(هطاتك هادٍ  78لاًْى
گوشکات).
( : )2دسهْسد اهْال غیشهداص(اهْالیکَ تادسًظشداؽت عیاعت ُای تداستی ّالتقادی ّسّد
آى هوٌْع لشاس دادٍ هیؾْد) ّهؾشّه ،هثلغی هؼادل هسقْل گوشکی ّ دّ تشاتش اسصػ
اهْال.
 -1تنویي تاًکی تَ خای توام یا لغوتی اص تنویي ًمذی لثْل هی ؽْد.
 -2هثك هادٍ ُفت ایي سّیَ ،دسهْسد اهْالیکَ تا ّاعطَ ًملیَ اًتخاتی گوشک ّ ُوچٌیي
اهْال تشاًضیتی کَ تَ ّعیلَ پغت دّلتی ّیا عایش هْعغات زول ًّمل دّلتی الی عشزذ
خشّخی زول هیؾًْذ ،تَ ػْك تنویي ًمذی ،تنویي کتثی هؼتثش کافی داًغتَ هیؾْد.
 -3اداسٍ گوشک هیتْاًذ دسهْسد اهْال عیازاى ّعایش هغافشیي کَ خٌثَ تداستی ًذاسًذ تَ
ػْك تنویي ًمذی یا تاًکی  ،تؼِذ کتثی آًاى سا لثْل ًوایذ ،هؾشّه تشایٌکَ هؾخقات
کاهل اهْال دسپاعپْست هغافش یا عیاذ ّیا فْسم هخقْؿ هشتْهَ دسج گشدد.
هادٍ یازدُن :تواهی اهْال ّ ّعایو ًملیَ تشاًغپْستی دسّلت دخْل تَ للوشّگوشک افغاًغتاى
تْعو هاهْسیي گوشک هثذأ ،تشسعی هیگشدًذ .پظ اص تشسعی اهْال ّ ّاعطَ ًملیَ ّعپشدى
تنویي ،اهْال ّ ّاعطَ ًملیَ هدذداً عین ّعشغچ هیگشدًذ .دسفْست ازتوال لْی تَ ّخْد
تخلف ،گوشک هیتْاًذ ػالٍّ تشکٌتشّل عین ّعشغچ ،اهْال سا تا اظِاسًاهَ تطثیك ًوایذ.
هادٍ دّازدُن  :تشای اظِاسًاهَ تشاًضیت خاسخی ،اعٌاد ّهذاسک ریل مشّسی پٌذاؽتَ هیؾْد:
-1
-2
-3
-4
-5

کاپی تیدک (.)Invoice
کاپی لغت تاستٌذی (.)Packing list
تاسًاهَ ّاخاصٍ ًاهَ یا کاپی تقذیك ؽذٍ آًِا تْعو هؤعغَ زول یا هاًیفیغت کؾتی.
تشخیقیَ ()Release order
خْاصُای لاًًْی هشتْهَ.

هادٍ سیسدُن :اهْال تشاًضیتی دسگوشک هثذأ دسزنْس هغؤل اهْال تشسعی هیگشدد:
(ُ )1شگاٍ دس اهْال تشاًضیتی ًغثت تَ اظِاسًاهَ کغشی هؾاُذٍ ؽْد  ،گضاسػ
تشتیة ّ اظِاسًاهَ تشاًضیتی تش آى اعاط افالذ ّ اهْال ػثْس دادٍ هی ؽْد.
( )2دسهْسد اهْال امافی:
 -1دسفْستیکَ ایي اهْال اص ًْع اهْال اظِاسؽذٍ تاؽذ ًغثت تَ مثو تغتَ یا
تغتَ ُای امافی الذام فْست هیگیشد.
 -2دسفْستیکَ اص ًْع اهْال اظِاسؽذٍ ًثاؽذ ،تؼٌْاى لاچاق هسغْب خْاُذ گشدیذ.
( )3دسفْستیکَ اهْال تشاًضیتی  ،تؼْیل گشدد ،تؼٌْاى لاچاق هسغْب هیگشدد.
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هادٍ چِاردُن :اخاصٍ ًاهَ تشاًضیت خاسخی ،تاسػایت هادٍ ( )8ایي سّیَ گوشکی ،تَ هغؤل اهْال
تغلین تا تَ هْخة آى اهْال خْیؾشا اص گوشک تسْیل ّزول ًوایذ .هغؤل اهْال هکلف اعت اخاصٍ
ًاهَ تشاًضیت خاسخی سا دسهغیش ساٍ ُوشاٍ خْد داؽتَ تاؽذُ .وچٌیي گوشک هثذأ هکلفیت داسد تا
یک ًغخَ اص اظِاسًاهَ تشاًضیت خاسخی سا هغتمیوا ً تَ گوشک همقذ اسعال ًوایذ.
هادٍ پاًسدُنُ :شگاٍ اهْال تشاًضیتی هٌذسج دسیک اظِاسًاهَ تا تیؼ اص یک ّاعطَ ًملیَ ،زول
هیگشدد ،دسایي فْست گوشک هثذأ هکلف اعت هؾخقات اهْالّ ،اعطَ زول  ،ؽواسٍ
اظِاسًاهَ تشاًضیت ّؽواسٍ عین ّعشغچ سا دس فْسم خافی دسج ّتغلین هغؤل اهْال تشاًضیتی
ًوایذ .دسایي فْست ًغخَ افل اظِاسًاهَ تشاًضیت تَ آخشیي ّاعطَ ًملیَ ّکاپی آى تَ ُش
ّاعطَ ًملیَ تسْیل ّتَ گوشک همقذ اسعال هیگشددّ .اعطَ ًملیَ تشاًضیتی دس فْستی اص
للوشّگوشکی کؾْس خاسج هیگشدد کَ اخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی تا اهْال ّاعطَ ًملیَ هطاتمت داؽتَ
تاؽذُ .وچٌیي تقفیَ تنویي یا تؼِذ ،هْکْل تَ اسائَ افل اخاصٍ ًاهَ ّیا خشّج توام اهْال
تشاًضیتی اصللوشّگوشکی هیثاؽذ.
هادٍ شاًسدُن :اهْال تشاًضیتی اص یک ّاعطَ ًملیَ تَ ّاعطَ ًملیَ دیگش دسهغیشتشاًضیت،
دسفْستی اًتمال هیگشدد کَ هغؤل اهْال ،هدْص اًتمال سا اخز ّتست ًظاست هاهْسیي
ًضدیکتشیي گوشک ،اًدام پزیشد .دسایي فْست ّاعطَ ًملیَ خذیذ عین ّعشغچ گشدیذٍ ّگضاسػ
تَ اهناء هاهْسیي گوشک ّ هغؤل اهْال تشاًضیت تشتیة هیگشدد.
ُشگاٍ ّاعطَ ًملیَ تشاًضیتی تَ ػلت ًْالـ تخٌیکی یا زادثَ هتْلف گشدد ،هغؤل اهْال هکلف
اعتً ،ضدیکتشیي گوشک سا هطلغ عاصد .هاهْسیي گوشک اهْال سا تست ًظاست الی سفغ هؾکل
ّاعطَ یا اًتمال اهْال تَ ّاعطَ دیگش ،لشاس هیذٌُذ .هاهْسیي گوشک هکلف اًذ گضاسػ هْمْع
سا تشتیة ّتَ گوشکِای هثذأ ّهمقذ اسعال ًوایٌذ.
هادٍ ُفدُن :تاهْافمَ سیاعت ػوْهی گوشکات هیتْاى اهْال تشاًضیتی سا تَ گوشک ُای
هغیشتشاًضیت تسْیل ّدس لالة عایش سّیَ ُای ّسّدی (ّسّد لطؼی یا هْلتّ ،سّد هْلت
خِت پشّعَ داخلی ،اػادٍ تَ خاسج اص کؾْس (تاصگؾت) ،تشاًضیت داخلی) هطاتك تٌذ ( )4هادٍ
 75لاًْى گوشکات ،اظِاس ّهثك همشسات هشتْهَ تشخیـ ًوْد  ،هؾشّه تشایٌکَ دس اهْال
دخل ّتقشف ًؾذٍ تاؽذ  .دسایي هْاسد اخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی تْعو گوشک هغیش اتطال ّهشاتة تَ
گوشکِای هثذأ ّهمقذ اػالم هیگشدد.
هادٍ ُجدُنُ :شگاٍ دسهغیش ساٍ تشاًضیت ّیا عشزذ خشّخی ،عین ّعشغچ کاًتیٌش یا ّاعطَ ًملیَ
عالن تاؽذ ،تاصسسعی هستْیات مشّسی ًویثاؽذ .دسفْست ازتوال لْی تَ ّخْد تخلف،
هاهْسیي گوشکی هیتْاًٌذ هْمْع سا تشسعی ًوْدٍ ،دسفْستیکَ اهْال تااعٌاد هطاتمت ًوایذ،
ًتیدَ ّ ًوثش عین ّعشغچ ُای لثلی ّخذیذ سا دس گضاسػ دسج ّتَ ّاعطَ ًملیَ اخاصٍ اداهَ هغیش
دٌُذ.

Page 5 of 8

هادٍ ًسدُن :دسزاالت اعتٌثائی کَ ازتوال لْی ًغثت تَ ّخْد تخلف تشای هاهْسیي گوشکی ،پلیظ
گوشکی یا ًیشُّای اهٌیتیّ ،خْد داؽتَ تاؽذ ّ تش اثش کٌتشّلِای گوشکی دس هغیش تشاًضیت ،
تفاّت تیي اهْال ّ اظِاسًاهَ تشاًضیت کؾف گشدد ،دس هْسد اهْال امافی هثك فمشٍ ( )2هادٍ
( )13ایي سّیَ ّ دسهْسد اهْال کغشی ،هثك هْاد  26 ّ 23ایي سّیَ ػول خْاُذ ؽذ ّتشای
اتطال تنویي هثك هادٍ  21ایي سّیَ اخشاآت فْست هیگشدد .دسُشفْست تاصسعی ّعایو
زول تْعو پْلیظ یا ًیشُّای اهٌیتی ،تا اهالع ّزنْس هاهْسیي گوشکی هداص هی تاؽذ.
هادٍ بیستن :گوشک همقذ هکلف اعت هٌذسخات اخاصٍ ًاهَ تشاًضیت خاسخی ّ چگًْگی عین
ّعشغچ ّهؾخقات ظاُشی سا تطثیك ًوْدٍ  ،پظ اص زقْل اهویٌاى اص هطاتمت کاهل  ،اخاصٍ
تخلیَ یا خشّج اهْال سا تست ًظاست هاهْسیي گوشک فادس ًوایذ.
دسفْستیکَ ایي ػول ،تَ ػلت دّسی هغافت گوشک اص ًمطَ عشزذی ایداب هقاسف سا ًوایذ،
ایي هقاسف تشػِذٍ هغؤل اهْال هیثاؽذ.

هادٍ بیست ّیکن :تؼذ اص سعیذى اهْال تَ گوشک همقذ ّیا خشّج اهْال اص کؾْس ،گوشک همقذ
هکلف اعت ،گوشک هثذأ سا هطلغ ّ اخاصٍ ًاهَ تقذیك ؽذٍ سا تَ هغؤل اهْال تغلین ًوایذ ،تا
خِت اتطال تؼِذات یا تنویٌات تَ گوشک هثذأ تغلین گشدد .اخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی کَ خشّج اهْال
دسػمة آى تائیذ ؽذٍ ،دسگوشک همقذ زفع هیگشدد .ػالٍّ تشآى تَ هسل تسْیل یا خشّج اهْال،
هشاتة دس دفتش خافی(عیغتن کوپیْتشی) ؽواسٍ گزاسی ّ ًگِذاسی ؽذٍ ،ثثت ّ ّفْل اهْال تَ
گوشک هثذأ اػالم هیؾْد.
هادٍ بیست دّمُ :شگاٍ پظ اص سعیذى اهْال تشاًضیتی تَ گوشک همقذ ،صهیٌَ فْسی خشّج
ّعایو زول اص للوشّ گوشکی فشاُن ًثاؽذ ،اهْال تست ًظاست گوشکی لشاسهیگیشد .دسفْستیکَ
تْلف ّعایو زول تیؼ اص پٌح سّص سا دستشگیشد ،اهْال تست سعن اسمیَ لشاس هیگیشد،
هگشآًکَ دسلشاسدادُای تیي الذّلتیي هْسی دیگش تقشیر گشدیذٍ تاؽذ.

هادٍ بیست سْمُ :شگاٍ دسهْلغ سعیذگی تَ اهْال تشاًضیت دس گوشک همقذ ،هؾاُذٍ گشدد کَ
عین ّعشغچ آى اص تیي سفتَ،هاهْسیي گوشک دسهْخْدیت هغؤل اهْال ،اهْال سا تا اخاصٍ ًاهَ
تشاًضیتی تطثیك هیٌوایٌذُ .شگاٍ تفاّت ّخْد ًذاؽتَ تاؽذ ،اخاصٍ خشّج دادٍ ّخِت اتطال تنویي
الذام هیگشدد ،دسفْستیکَ تفاّت ّخْد داؽتَ تاؽذ ،هثك همشسات لاچاق اخشاآت فْست
هیگشدد.
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هادٍ بیست ّچِارم ُ :شگاٍ اهْال تشاًضیت کالً یا خض ًء تا پایاى هِلت اص للوشّ گوشکی خاسج یا
تسْیل گوشک همقذ ًگشدد ،دس فْستیکَ عْء ًیتی اثثات ًؾْد ،فشفا ً تنویٌات اخزؽذٍ تَ
هیضاى اهْال خاسج ًؾذٍ تَ زغاب دّلت پشداخت ،یا تشای ایفای تؼِذات الذام فْست هیگیشد.
(ُ )1شگاٍ تشای گوشک همقذ تثثیت گشدد کَ اهْال تَ ػلت زْادث غیش هتشلثَ (فْسط
هاژّس) اص تیي سفتَ  ،تنویي یا تؼِذ اخز ؽذٍ لاتل سُائی هیثاؽذ.
( )2تاصهاًی کَ اثثات لاچاق فْست ًگشفتَ یا ّفْل تنویي ّیا هطالثَ تؼِذ اًدام ًؾذٍ
اعت ،تشاًضیت کٌٌذٍ هیتْاًذ تا پشداخت خشیوَ تَ اًذاصٍ ُش سّص تآخیش  2فیقذ
هسقْل ّیا هثلغی کَ تْعو سیاعت ػوْهی گوشکات تؼییي هیگشددً ،غثت تَ تسْیل یا
خشّج اهْال اص عشزذ الذام ًوایذ.

هادٍ بیست ّپٌجن :هغؤلیت تشاًضیت کٌٌذٍ دس پشداخت خشاین هتؼلمَ ،هطالثات گوشک ّ هداصات
ًاؽی اص ػذم تسْیل یا خشّج اهْال  ،هسذّد تَ هیضاى تؼِذات ّیا تنویٌات اخز ؽذٍ تشای فذّس
اخاصٍ ًاهَ تشاًضیتی ًوی تاؽذ.
اػتشاك تشاًضیت کٌٌذٍ تَ تؾخیـ لاچاق ّاسعال دّعیَ تَ هشاخغ ػذلی هاًغ اص پشداخت لطؼی
تنویي تَ لساظ ػذم خشّج یا تسْیل اهْال دس هِلت تؼییي ؽذٍ ًوی تاؽذ.

هادٍ بیست ّششن :دسفْستیکَ دسهْلغ کٌتشّل اهْال تشاًضیتی دسگوشک همقذ ،تفاّت ًاچیض
تیي اهْال تااعٌاد هؾاُذٍ گشدد ،دسفْست عالن تْدى عین ّعشغچ ّ ػذم عْء ًیت ،اخاصٍ تخلیَ
یا خشّج اهْال تا تشتیة گضاسػ فادس ًّغثت تَ اتطال تنویي یا تؼِذ الذام هیگشدد.

هادٍ بیست ّ ُفتن :تنویي ًمذی هتزکشٍ دس هادٍ  11ایي سّیَ گوشکی ّلتی سُا هیگشدد ،کَ
هغؤل اهْال اعٌاد ّهذاسک ریل سا تَ گوشک هثذأ تغلین ًوایذ:
 -1اخاصٍ ًاهَ خشّج فادسٍ اص گوشک همقذ هثٌی تش تقذیك ػثْس اهْال اص عشزذ کَ پظ
اص اعتشداد تنویي ًمذی ،اخاصٍ ًاهَ هزکْس تایذ ػیٌا ً تَ ًغخَ اّلیَ اظِاسًاهَ تشاًضیت
مویوَ گشدد.
 -2سعیذ تنویي ًمذی کَ دس هْلغ عپشدى آى ،دسیافت کشدٍ اعت.
 -3تقذیك ًاهَ گوشک کؾْس همقذ (دسهْاسدی کَ اهْال هؾوْل هادٍ  8ایي سّیَ تاؽٌذ).
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هادٍ بیست ُّشتنُ :شگاٍ اهْال تشاًضیتی ،هثك الیسَ هشتْهَ دس هِلت هؼیٌَ ّیا هِلت توذیذ
اخاصٍ ًاهَ ،اصللوشّ گوشکی افغاًغتاى خاسج ًؾًْذ ،اهْال هقشف ؽذٍ دس کؾْس هسغْب
ّدسهْسد تنویي ًمذی اخشاآت ریل فْست هیگیشد:
 -1دس هْسد اهْال هداص  %111هسقْل گوشکی هتؼلمَ ،دسزغاب دّلت تطْسلطؼی تسْیل
هیگشدد.
 -2دسهْسد اهْال غیش هداص ّ هداص هؾشّه  ،گضاسػ کؾف لاچاق تشتیة ّهدوْع تنویي
ًمذی (هٌذسج دستٌذ  2هادٍ  ) 11تَ ػٌْاى اسصػ اهْال ّخشیوَ هتؼلمَ مثو ّتواها ً تَ
زغاب دّلت تسْیل هیؾْد.
هادٍ بیست ًِّن :دسگوشک هثذأ توام اهالػات ّهؾخقات هٌذسج دس اظِاسًاهَ تشاًضیت
خاسخی ،تقذیك ًاهَ خشّخی گوشک همقذ ّعایش هؼلْهات ثثت ًّگِذاسی هیگشدد.
دسگوشک همقذ اهالػات هٌذسج دس اظِاسًاهَ تشاًضیت خاسخی کَ اهْال آًِا تا اهالع ّتقذیك
ُواى گوشک اص عشزذ خاسج هیگشددً ،گِذاسی هیؾْد.
هادٍ سی اّم :گوشک هثذأ هکلف اعت ُشهاَُ فِشعتی اصاخاصٍ ًاهَ ُای تشاًضیت خاسخی سا کَ
فادس ًوْدٍ تشای ُش یک اص گوشکِای خشّخی همقذ کَ اهْال تشاًضیتی اص آًدا خاسج هیؾْد،
تا اؽاسٍ تَ تاسیخ اسعال ًغخَ اظِاسًاهَ هْمْع هادٍ  14ایي سّیَ گوشکی ُّوچٌیي تَ سیاعت
ػوْهی گوشکات اسعال داسد .موٌا ً گوشک همقذ هکلف اعت ُش هاٍ فِشعتی اص اهْال تشاًضیتی
سا کَ اص کؾْس خاسج گشدیذٍ  ،تا هؾخقات اهْال ّ رکش ؽواسٍ ثثت تؼذ اص تقذیك تشای ُش یک
اص گوشکِای فادس کٌٌذٍ اظِاسًاهَ تشاًضیتی ّ سیاعت ػوْهی گوشکات تفشعتذ.
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