رٌُوْداضکي اهْال
تؼریف اضکي :اضکي (  ) Scanرّشی اضت کَ براضاش آى توام اهْال ّارداتی ّتراًسیتی کَ
از طریك گورکات ضرحذی تْریذ هی شًْذ بایذ بَ صْرت اًتخابی دردضتگاٍ اضکي X-Ray
شذٍ ّبذّى بازکردى بطتَ بٌذی اهْال از هحتْیات داخل آى هیتْاى آگاُی حاصل ًوْد.
تؼریف اضٌاد ضرّری :بَ حذالل اضٌاد ّهذارکی کَ جِت ترخیص اهْال حاضردرضاحَ
گورکی ،بایذ چِارضٌذ با  ACCDضویوَ گردد اطالق هیشْد ّػبارت اضت از :بیجک،اضٌاد
اًتمال،لطت باربٌذی ّتصذیك ًاهَ هٌشاء اهْال.
برای ضِْلت ّتطریغ اًتمال اهْال درللورّ گورکی کشْر  ،توام ّضایط ًملیَ تراًطپْرتی
ّهحوْلَ ُا اضکي هیگردد ،پرّضَ اضکي ًوْدى اهْال ّػبْر آًِا ازللورّ گورکی کشْر بَ لرار
ریل صْرت هیگیرد:
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اضکي کردى اهْال داخل کاًتیٌرُا تْضط هاهْریي هؤظف گورکی صْرت هیگیرد
ّبرای ایي هٌظْر بخش اضکي تؼذاد الزم هاهْریي را خْاٌُذ داشت.
ٌُگ اهیکَ اهْال ّهحوْلَ ُای ّارداتی داخل کاًتیٌر از ضرحذات کشْر ػبْر کٌذ هطؤل
اهْال هکلف اضت تا آًرا بذّى هؼطلی بَ للورّ گورکی جِت اضکي حاضرًوایذ
ّهاهْریي هؤظف هکلف اًذ تا آًرا بَ اضرع اّلات اضکي کٌٌذ.
هاهْریي گورکی تماضای توام اضٌاد هاًٌذ  ACCDکَ هطؤل اهْال  ،لبل از اضکي اًِا
راخاًَ پْری ًوْدٍ بذضترش هاهْریي گورکی لراردٌُذ .هْجْدیت دًّفر یا بیشتر
هاهْریي گورکی ضرّری اضت کَ اهْال را بؼذ از اضکي تشریح ًوْدٍ ّ ًظر خْیشرا
پص از هطابمت بَ اظِارًاهَ گورکی ثبت ًوایذ.
اهْال تراًسیت خارجی کَ تحت ًظارت کٌْاضیْى ( )TIRبَ کشْر ّارد هیگردد
،ضرّرت بَ اضکي آًِا ًیطت ،بذلیل ایٌکَ هطؤلیت ایي اهْال بَ ػِذٍ کشْرهبذاء هیباشذ
ّفمط بَ بررضی ّصحت ضین ّضرغچ اکتفاء ًوایٌذ.
درصْرتیکَ اهْال تحت پرّضَ تراًسیت خارجی بَ کشْر ّارد ،بایذ در هرز ّرّدی
ّخرّجی اضکي گردد.
کارهٌذاى بخش اضکي هکلف ُطتٌذ توام اظِارًاهَ ُای گورکی اهْال ّارداتی را ُ ،ورا
با اضٌاد ضرّری برای هطابمت ّ تشریح اهْال هطالبَ ًوایذ .هالک اهْال ّیا ًوایٌذٍ
لاًًْی ّی هکلف اضت ،توام اضٌاد اهْال ّارداتی را کَ دراخریي گورک هحصْلی
ّگورک ضرحذی ارائَ ًوْدٍ هجذداً حاضرًوایذ.
درصْرتیکَ دربررضی اّلیَ تفاّت ظاُرًشْد ،هاهْریي گورکی هکلف اًذ تا راپْر
خْدرا ثبت ّاهْال را جِت اًجام هراحل بؼذی گورکی ُذایت دٌُذ.
درصْرت تفاّت بیي تشریح اهْال ّاظِارًاهَ گورکی ظاُرشْد ،هاهْریي هؤظف،
هکلف اًذ تا بررضی فیسیکی ًوایٌذ  ،درصْرت تخلف با هطؤل اهْال هطابك با لاًْى
گورکات رفتار هیگردد.

 .9درصْرتیکَ اهْال ّارداتی ازیک ًْع اضافَ تر ،از( )11کاًتیٌر( )FCLباشذ،هاهْریي
هؤظف هیتْاًٌذ برای بررضی خْیش حذ اکثر ًصف کاًتیٌر ُا راطْر اًتخابی اضکي
ًوایٌذ.
 .11ارزیابی اهْال برای تادیَ هالیَ ّهحصْل گورکی طبك پرّضَ لاًْى ّهمررات گورکی
تْضط هاهْریي هؤظف بَ اًجام هیرضذ.
 .11درصْرتیکَ اهْال بؼذ ازاضکي بصْرت صحیح ّدرضت هشاُذٍ گردد ،کاًتیٌرُای هِر
ّضرغچ شذٍ هرخص هیگردًذ .هاهْر هؤظف هکلف اضت دراخیر کار رّز رضوی راپْر
خْد را بَ دفاتر ریربط ارضال ًوایٌذ.
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