رٌُوْد اًتقبل اهْال هحصْل شذٍ
پالیسی:
ایي طرزالعول جِت اًتقبل اهْال ّهحوْلَ ازهبرکیت ُبی داخلی(شِرُبی برزگ) بَ
هبرکیت ُبی هحلی ّیب از شِرُبئیکَ ّالیبت بَ شِرُب ّیب ّلسْالی ُب ّالیبت اًتقبل هیگردد
طرح گردیذٍ است.

رهنمود
رٌُوْد اًتقبل اهْال ّهحوْلَ هحصْل شذٍ داخلی قرار ریل صْرت هیگیرد:
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اهْال ّهحوْلَ ُبیئکَ ازببزار ُبی داخلی طْر پرچْى خریذاری هیگردد ببیذ اسٌبد
خریذ ّیب بیجک اًرا داشتَ ببشذ.
ّسبیظ تراًسپْرتی ّیب هسؤل اًتقبل دٌُذٍ اهْال ،تصذیق عضْیت یکی از ًوبیٌذٍ گی
ُبی تراًسپْرت ُبی داخلی را داشتَ ببشذ.
ّسبیظ ًقلیَ تراًسپْرتی ًویتْاًذ کَ اًتقبل اهْال ّهحوْلَ را بشکل عوذٍ از هبذاء(شِر)
الی هرجع (هحل بعذی) ًوبیذ.
ّسبیظ ًقلیَ تراًسپْرتی ًویتْاًذ اًتقبل اهْال ّ هحوْلَ ُبی تجبرتی بَ شکل عوذٍ تب
( )55بْری (خریطَ) را اًتقبل دٌُذ.
ُرگبٍ اًتقبل اهْال ّهحوْلَ تْسظ ّسبیظ ًقلیَ تراًسپْرتی  ،بَ ّلسْالی ُب ُویي ّالیت
اًتقبل گردد ّدرهسیرآى گورک هْجْد ًببشذ درایي صْرت ادرس هکول فرّشٌذٍ را بب
خْد داشتَ ّ درصْرت تخطی ّعذم ثبت دفتر فرّشٌذٍ ،هسؤل اهْال هتخلف شوردٍ
هیشْد ّ ببّی طبق قبًْى ّهقررات رفتبرخْاُذ شذ.
درصْرت اًتقبل اهْال ّهحوْلَ هحصْل شذٍ از یک ّالیت بَ ّالیت دیگر ،هسؤل
اهْال هکلف است  ،اسٌبد هکول هبًٌذ هقذار ًْ ،عیت  ،قیوت  ،کبپی بیجک  ّ ،تصذیق
ًوبیٌذٍ گی ترایسپْرت بب ًوبر هشخص ّسبیظ ًقلیَ را بَ گورک هربْطَ ارائَ ًوبیذ.
گورک هکلفیت دارد تب اسٌبد را ارزیببی ًوْدٍ ّ در ظرف یک رّز رسوی تصوین خْدرا
ابراز ًوبیذ.
ُرگبٍ گورک بعذ از ارزیببی اسٌبد  ،تثبیت ًوبیذ کَ ایي اهْال هحصْل ًبشذٍ است ،ایي
عول تخطی بْد ّببهتخلف هطببق قبًْى  ،هقررات ّ طرزالعول ُبی گورگی اجراآت
صْرت خْاُذ گرفت.
درصْرتی درست بْدى اسٌبد بٌذ( )6ایي رٌُوْد  ،گورک اجبزٍ اًتقبل اهْال هیذُذ،
ّدرهسیر ُیچ گورک ًویتْاًذ آًرا بَ گورک داخل ًوبیذ ،صرف هراقبت سیبر هکلفیت
دارد کَ درصْرت شک  ،اهْال ّهحوْلَ را بب اسٌبد تطبیق ًوبیذُ ،رگبٍ تخطی صْرت
گرفتَ ببشذ فْراً بَ گورک هرجع توبس ًوْدٍ ّببّی طبق قبًْى گورکبت رفتبرخْاُذ شذ.
ایي رٌُوْد درتوبم ّالیت طْر یکسبى هرعی االجراء هیببشذ.
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