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نکته مهم

موارد عمومی کارنه تیر

در صورت هر گونه سوال در خصوص نحوه اجرای عملیات حمل و نقل

بروشور مذکور توسط سازمان ایرو به منظور ارائه

تحت پوشش کارنه تیر ،با مؤسسه ملی خود تماس حاصل نمائید.

رهنمودهای الزم به شرکت حمل و نقل ،مؤسسه
ضامن تیر و گمرکات تهیه و تنظیم گردیده است.

شما همچنین می توانید با آدرس ذیل تماس حاصل فرمای�ید:
کارنه تیر شامل:
فوریت های تیر – سواالت مربوط به نحوه اجرای کنوانسیون تیر،

 صفحه روی جلد کارنه تیر

مشکالت عبور مرزی ،غیره:

 مانیفست زردرنگ کاال غیر گمرکی

پست الکترونیکی:
	hotline@iru.org
تلفن:

	+41 (0)22 918 20 58
(فرانسوی ،انگلیسی و روسی)

نمابر:

	+41 (0)22 918 27 99

 یک جفت وله های سفید و سبز (با ته سوش های مربوطه)
 گزارش تائید شده
 جلد آخر با ته چک جداشدنی
کارنه تیر  6و  14وله موجود می باشد.

برای سواالت مربوط به پ�یش اظهاریه
الکترونیکی تیر – ایرو (:)IRU TIR-EPD

هر عملیات تیر به یک جفت وله ( 1برگ سفید و  1برگ سبز) نیاز دارد.

پست الکترونیکی:
	tirepd@iru.org

توجه :اطالعات مندرج در بروشور از بار حقوقی برخوردار نمی

تلفن:

	+41 (0)22 918 20 68
(انگلیسی ،فرانسوی و اسپانیایی)

باشد .کنوانسیون تیر مبنای قانونی عملیات در رویه تیر می باشد.

تلفن:

	+41 (0)22 918 20 21
(روسی ،انگلیسی و فرانسوی)

از تاری�خ اول جوالی  2016طرح های جدید کارنه تیر مورد
استفاده قرار می گیرد .با این حال ،سازمان ایرو و
موسسات ضامن تا زمانی که موجودی انبار تمام شود به
تولید طرح های قدیمی کارنه تیر ادامه می دهند.
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کارنه تیر را چگونه پر کنید

چگونه از بروشور استفاده شود
این بروشور شامل تصوی�ری در سمت چپ صفحه با توضیحاتی که چه
اقدامی
توسط چه شخصی باید انجام پذیرد در سمت راست آمده است.
F

چه کسی

این صفحه را چه کسی پر می کند

چه موقع

در چه مواقعی در عملیات حمل و نقل این صفحه
پر می شود

چه

نام صفحه .توضیحات هر بخش در قسمت بعدی
بروشور
آمده است

اقدامات

چه اقدامی باید در هر مرحله انجام پذیرد ،در کنار
قسمت
هایی که الزم است در کارنه تیر ت�کمیل شود ،برای
مثال کنترل پلمپ و جدا نمودن وله ها

اوکراین

E

D

رومانی

C

بلغارستان

A
شما می توانید نمونهء ت�کمیل شده هر قسمت را در سمت
چپ مالحظه نمای�ید .بخش های رنگ بندی شده نشان می
دهد که هر بخش توسط چه مرجعی باید پر شود .به منظور

B

ترکیه

این نقشه نشاندهنده یک نمونه عملیات حمل تحت رویه کارنه تیر می باشد

آشنایی با نقش هر مرجع مثالی ساده از عملیات حمل
با یک اداره گمرک مبدا و مقصد را نشان می دهیم.
برای مثال جزئیات مسیر انتخاب شده
اداره گمرک

کشور

A

اداره گمرک مبدا

استانبول

ترکیه

B

اداره گمرک خروجی

کاپی کوال

ترکیه

C

اداره گمرک ورودی

کاپ�یتان-آندروف

بلغارستان

D

اداره گمرک خروجی

سیرت

رومانی

E

اداره گمرک ورودی

وادول-سیرت

اوکراین

F

اداره گمرک مقصد

کیف اسکا اوبالست نایا

اوکراین

کارنه تیر را چگونه پر کنید
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چه کسی

موسسه و دارنده

چه موقع

در تاری�خ صدور و قبل از آغاز حمل و نقل

چه

صفحه روی جلد کارنه تیر

جعبه های  4-1درهنگام صدور توسط مؤسسه ت�کمیل می گردد
جعبه 	:01تاری�خ اعتبار نهایی (سال/ماه/روز) کارنه تیر (حداکثر 75
روز از تاری�خ صدور سوای روز صدور) – کارنه تیر می
بایست توسط گمرک مبدا قبل یا تا آخری�ن روز اعتبار
مورد قبول قرار گیرد و نه پس از خاتمه اعتبار
جعبه :02

اطالعات موسسه

جعبه 	:03جزئیات کامل دارنده ،شامل کد اختصاری
(به شکل مهر توصیه می شود)
جعبه 	:04مهر و امضای مؤسسه

جعبه های  12-6توسط دارنده قبل از سفر ت�کمیل می گردد
جعبه 	:06کشور/کشورهای مبدا شامل کد استاندارد سه حرفی
جعبه 	:07کشور/کشورهای مقصد شامل کد استاندارد سه حرفی
جعبه 	:08شماره پالک کامیون
جعبه 	:09شماره گواهی قبولی و تاری�خ اعتبار – برای حمل و نقل
کاالی سنگین
و حجیم مورد نیاز نیست – می بایست
در طول عملیات تیر معتبر باشد
جعبه 	:10اگر کانتینر باشد ،شماره شناسه
جعبه 	:11توضیحات (مانند کاالهای سنگین و حجیم)
جعبه 	:12امضای دارنده (دستی) .مهر شرکت توصیه می شود!

نکات عمومی
•پاک کردن یا بازنویسی در کارنه تیر مجاز نمی باشد .اشتباهات می بایست ضربدر زده شود و اصالح آن
(که باید به تای�ید مراجع گمرکی برسد) قرار گیرد.
•کارنه تیر مورد استفاده برای ترکیبی از خودروها و کانتینرها :اطالعات هر خودرو یا کانتینر بصورت جداگانه
با شماره ثبتی می بایست قید گردد.
•تاریخی که در کارنه تیر درج می گردد می بایست شامل فرمت سال/ماه/روز باشد.
•ادارات گمرک می بایست با نام و در صورت لزوم مکان خود مشخص گردند.

کارنه تیر را چگونه پر کنید

چه کسی

دارنده

چه موقع

قبل از آغاز حمل و نقل

چه

مانیفست زردرنگ کاال غیر گمرکی

اقدامات

مانیفست زردرنگ کاال غیر گمرکی می بایست توسط
دارنده ت�کمیل
و جزئیات مربوطه در کلیه وله های کارنه تیر قید گردد
حتی اگر وله ها مورد استفاده قرار نگیرند( .مشخصات
دارنده باید در جعبه  5برگ صورتجلسه هم قید گردد)

جعبه :02

5

نام(ها) و اداره گمرک(ها) مبدا (حداکثر  4گمرک خانه مبدا و
مقصد،
مانند  3مبدا 1 ،مقصد یا  2مبدا 2 ،مقصد ،غیره.
کلیه بارگیری ها می بایست قبل از اولین تخلیه
صورت پذیرد .کاالی حمل شده همیشه می بایست
حداقل از یک مرز بین المللی عبور کند)

جعبه 	:04مشخصات دارنده ،شامل کد اختصاری شرکت ،کد ثبتی
اتحادیه اروپا
( )EORIت�کمیل شود( .به شکل مهر توصیه می شود)
جعبه :05

کشور/کشورهای مبدا شامل کد استاندارد سه حرفی

جعبه :06

کشور/کشورهای مقصد شامل کد استاندارد سه حرفی

جعبه :07

شماره ثبت خودرو (پالک) ،تراکتور و محفظه(ها) بار تریلی

جعبه 	:08مدارک ضمیمه شده ( ،Packing list ،CMRو غیره).
جعبه :09

 )aمحفظه(ها) بار – (برای هر محفظه بار جداگانه ت�کمیل
شود)
 )bعالمت گذاری بسته ها (شما می توانید
هر بسته ای را شناسایی کنید)

جعبه :10

تعداد ،نوع بسته بندی و توضیحات کاال ( HSکد شش رقمی
کاال بعالوه
توضیح ساده کاال توصیه می گردد)

جعبه :11

وزن کاال به کیلو

جعبه :12

نام(ها) گمرک(ها) مقصد و تعداد بسته هایی که می
بایست در هر
اداره گمرک تحوی�ل داده شود

جعبه ،13
 14و 	:15امضای دارنده(دستی) ،مکان و تاری�خ (سال/ماه/روز)
(به شکل مهر توصیه می شود)

کارنه تیر را چگونه پر کنید
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چه کسی

اداره گمرک مبدا ( Aو دارنده)

چه موقع

اداره گمرک مبدا ( Aو قبل از آغاز حمل)

چه

وله و ته سوش شماره  ،1صفحه 1
گمرک:




اقدامات






کنترل کاال (طبق مندرجات در مانیفست کاال باشد)
کارنه تیر و گواهی قبولی دارای اعتبار باشد
مطمئن شوید پالک تیر بر روی کامیون نصب گردیده
است
کامیون را پلمپ کنید
تمام صفحه های کارنه تیر و اسناد ضمیمه مهر
شده باشد
وله  1می بایست پر شده ،جدا شده و ثبت گردد
کارنه را به راننده برگردانید

برگه/وله صفحه 1
جعبه های  15-2توسط دارنده قبل از حمل ت�کمیل
می گردد (صفحه  5مالحظه شود).
برای استفاده رسمی :هر اطالعاتی جهت تسهیل عملیات و کنترل های
گمرکی،
برای مثال شماره سند قبلی گمرکی و غیره قید خواهد شد.
جعبه :16

شماره پلمپ – می بایست در تمام
برگ های کارنه تیر قید گردد

جعبه 	:17تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای گمرک مبدا  – Aمی
بایست
در تمام برگ های کارنه تیر قید شود
جعبه 	:18نام و درصورت لزوم موقعیت اداره گمرک مبدا A
جعبه 	:19درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
(برای گمرک مبدا قابل اجرا نیست)
جعبه 	:20محدود زمانی برای حمل به اداره گمرکی خروجی  Bدر
این کشور (اختیاری)
جعبه 	:21شناسه اداره گمرک مبدا A
تحت شماره	:شماره ردیف گمرکی در عملیات حمل تیر
جعبه 	:22موارد دیگر :خط سیر برای مثال اداره گمرک خروجی ،B
می تواند مشخص شود
جعبه 	:23تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای اداره گمرک مبدا A
اطالعات مذکور در جعبه های  23-18وله  ،2صفحه  2ت�کرار می گردد
ته چک/سوش شماره 1
جعبه :01

شناسه اداره گمرک مبدا A

جعبه 	:02شماره ردیف ثبتی اداره گمرک مبدا  Aدر عملیات حمل تیر
جعبه 	:03تعداد پلمپ الصاقی
جعبه 	:04درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
(برای گمرک مبدا قابل اجرا نیست)
جعبه 	:05موارد دیگر( :خط مسیر – اختیاری)
جعبه 	:06تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای گمرک مبدا
 – Aتائید کننده عملیات تیر توسط گمرک

نکات عمومی
•همه ته چک ها همیشه در کارنه تیر باقی می مانند.

کارنه تیر را چگونه پر کنید

چه کسی

اداره گمرک خروجی ( Bو دارنده)

چه موقع

اداره گمرک خروجی B
(و از مبدا  Aو قبل از شروع عملیات حمل)

چه

برگه و ته چک شماره  ،2صفحه 2
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گمرک:

اقدامات

الصاق پلمپ کنترل شود ومطمئن شوید که هی�چ گونه
ورود غیر قانونی
به کامیون نشده باشد .مطمئن شوید که جعبه  ،6ته برگ
شماره ،1
صفحه  1مهر شده باشد ،در غیر این صورت کارنه تیر نباید
پذیرفته شود .وله  2را ت�کمیل و پس از ثبت در دفاتر
اداره گمرک خروجی  Bجدا نمائید .گواهی مختومه شدن
(قسمت  28-18را جدا کنید) و به اداره گمرک  Aارسال کنید.

برگه/وله صفحه 2
جعبه های  15-2توسط دارنده قبل از حمل ت�کمیل می گردد
(صفحه  5این بروشور مالحظه شود).
جعبه  23-16توسط اداره گمرک مبدا  Aت�کمیل می شود.
جعبه :24

نام و کد شناسه اداره گمرک خروجی B

جعبه 	:25درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
جعبه 	:26اگر کاال تخلیه شده ،چه تعداد بسته (فقط
توسط گمرک مقصد ت�کمیل شود)
جعبه 	:27مشروط – اگر مشکلی باشد (پلمپ شکسته/یا کسری
کاال) ،با لغت  Rمشخص و توضیحات داده می شود.
طبق شرایط نسبت به ت�کمیل صورتجلسه اقدام
شود (صفحه  10بروشور را مالحظه نمائید).
جعبه 	:28تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای اداره گمرک خروجی B
ته چک/سوش شماره 2
جعبه :01

شناسه اداره گمرک خروجی B

جعبه 	:02درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
جعبه 	:03تعداد بسته های تخلیه شده (فقط
توسط گمرک مقصد ت�کمیل شود)
جعبه 	:04شماره پلمپ جدید (درصورت لزوم)
جعبه 	:05مشروط (طبق فوق ،جعبه )27
جعبه 	:06تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای اداره گمرک خروجی B

کارنه تیر را چگونه پر کنید
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چه کسی

گمرک (و دارنده)

چه موقع

اداره گمرک ورودی  Cو خروجی ( Dو قبل از شروع عملیات
حمل)

چه

وله و ته چک  1و  2صفحه  3و 4

اقدامات

مراجع گمرکی

در اداره گمرک ورودی C
      .1کامیون و پلمپ کنترل شد
      .2بخش های مرتبط کارنه تیر پر شود (رویه مشابه اداره گمرک مبدا A
توضیح داده شده در صفحه  6بروشور)
      .3وله شماره ( 1صفحه  3کارنه تیر) نگه داشته و ثبت می گردد و کارنه تیر
نیز جهت ادامه مسیر به اداره گمرک مقصد/خروجی به راننده عودت
داده
می شود (اینجا :اداره گمرک خروجی .)D
در اداره گمرک خروجی D
برگه/وله صفحه 2
جعبه های  15-2توسط دارنده قبل از حمل ت�کمیل می
گردد (صفحه  5این بروشور مالحظه شود).
جعبه  17-16توسط اداره گمرک مبدا  Aت�کمیل می شود.
جعبه  23-18و ته چک شماره  1صفحه  3در گمرک ورودی  Cت�کمیل شده است.
جعبه :24

نام و کد شناسه اداره گمرک خروجی D

جعبه 	:25درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
جعبه 	:26اگر کاال تخلیه شده ،چه تعداد بسته (فقط
توسط گمرک مقصد ت�کمیل شود)
جعبه 	:27مشروط – اگر مشکلی باشد (پلمپ شکسته/
یا کسری کاال) ،با لغت  Rمشخص و توضیحات داده
شود .طبق شرایط نسبت به ت�کمیل صورتجلسه اقدام
شود (صفحه  10بروشور را مالحظه نمائید).
جعبه 	:28تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای اداره گمرک خروجی D
ته چک/سوش شماره 2
جعبه :01

شناسه اداره گمرک خروجی D

جعبه 	:02درصورتیکه پلمپ الصاق باشد ،عالمت بزنید
جعبه 	:03تعداد بسته های تخلیه شده (فقط
توسط گمرک مقصد ت�کمیل شود)
جعبه 	:04شماره پلمپ جدید (درصورت لزوم)
جعبه 	:05مشروط (طبق فوق ،جعبه )27
جعبه 	:06تاری�خ (سال/ماه/روز) ،مهر و امضای اداره گمرک خروجی D
وله  2صفحه  4را ت�کمیل و پس از ثبت در دفاتر اداره گمرک خروجی  Dجدا
نمائید.
گواهی مختومه شدن (قسمت  28-18را جدا کنید)
و به اداره گمرک ورودی  Cارسال کنید.

کارنه تیر را چگونه پر کنید

چه کسی

گمرک (و دارنده)

چه موقع

اداره گمرک ورودی  Eو خروجی ( Fو قبل از شروع عملیات
حمل)

چه

وله ها و ته چک شماره  1و  2صفحه  5و 6

اقدامات

مراجع گمرکی

در اداره گمرک ورودی E
     .1کامیون و پلمپ کنترل شد
     .2بخش های مرتبط کارنه تیر پر شود (رویه مشابه اداره گمرک مبدا A
توضیح داده شده در صفحه  6بروشور)
      .3وله شماره ( 1صفحه  5کارنه تیر) نگه داشته و ثبت می
گردد و کارنه تیر نیز جهت ادامه مسیر به اداره گمرک
مقصد/خروجی به راننده عودت داده می شود.
در اداره گمرک خروجی
اگر کاال درحال ترانزیت از کشور باشد ،رویه مشابه رویه در اداره گمرک
خروجی قبلی
می باشد (صفحه  8بروشور را مالحظه کنید).
در اداره گمرک مقصد F
اگر کاال به گمرک داخلی ارسال می شود ،به هنگام ورود به گمرک:
      .1کامیون و پلمپ کنترل شود،
سپس پلمپ شکسته،
مانیفست و کاال مقایسه شود .اگر مغایرت داشته باشند ،وضعیت
مشروط را
در جعبه  27قید کنید .درصورت نیاز صورت جلسه تنظیم شود
(صفحه  10بروشور را مالحظه کنید).
      .2وله شماره  2صفحه  6می بایست ت�کمیل ،ثبت و نگه داشته
شود (صفحه  7بروشور جهت توضیحات مالحظه نمای�ید)
      .3گواهی مختومه شدن (وله شماره  ،2جعبه  )28-24ت�کمیل و به
اداره گمرک ورودی  Eارسال شود
      .4ته چک شماره  2ت�کمیل و مهر شود
      .5کارنه تیر به راننده عودت می شود
در اداره گمرک ورودی E
گواهی مختومه شدن با وله شماره  1مقایسه
و عملیات تیر تسویه می گردد.

نکات عمومی
•اطالعات ایمن سازی تیر توسط اداره گمرک مقصد  Fبه سازمان ایرو جهت تائید مختومه شدن عملیات تیر ارسال می شود.
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کارنه تیر را چگونه پر کنید

چه کسی

مراجع ذیصالح (و دارنده)

چه موقع

در صورت بروز حادثه/عدم اجرای عملیات تیر در مسیر
(و جعبه  5قبل از شروع عملیات حمل)

چه

گواهی گزارش (گزارش پ�یشرفت کار)

گواهی گزارش می بایست در کارنه تیر باقی بماند و گزارش پلیس در صورت
لزوم
ضمیمه شود.
	اداره گمرک(ها) مبدا نام(ها) و مکان(ها)
جعبه :01
	شماره ثبتی کامیون/کانتینر
جعبه :04
جعبه 	:05می بایست قبال با توضیحات دارنده
ت�کمیل شده باشد (ترجیح ًا مهر)
	پلمپ الصاق/الصاق نیست (عالمت بزنید)
جعبه :06
	محفظه(ها) بار/کانتینر/الصاق هستند/
جعبه :07
الصاق نیستند (عالمت بزنید)
	مشاهدات/اظهارنظر
جعبه :08
	انتخاب یا عالمت بزنید وقتی – کاالیی مفقود نگردیده؛ کاال
جعبه :09
قید شده
در جعبه  13-10مفقود گشته ( )Mیا از بین رفته ( )Dهمانطور
که در جعبه  12اشاره شده است
	 )aمحفظه بار
جعبه :10
 )bعالمت شناسه بسته بندی
	تعداد و نوع بسته بندی ،توضیحات کاال
جعبه :11
	با لغت  Mبرای مفقودی و با لغت D
جعبه :12
برای از بین رفته عالمت بزنید
	مشاهدات – مقداری که مفقود/یا از بین رفته را قید نمائید
جعبه :13
	تاری�خ ،مکان و شرایط تصادف (جزئیات توضیح داده شود)
جعبه :14
	اقداماتی که جهت ادامه عملیات تیر صورت گرفته (انتخاب و
جعبه :15
عالمت
بزنید) .درصورت الصاق پلمپ جدید :شماره پلمپ و مشخصه
آن؛
کاالی انتقال داده شده به کامیون/کانتینر دیگر(در چنین
شرایطی
جعبه  16مالحظه شود)؛ دیگر موارد
	اگر کاال به کامیون/کانتینر دیگری انتقال داده شده،
جعبه :16
مشخصات قید شود.
 )aکامیون – شماره ثبتی وارد شود .در صورتی که گواهی
قبولی به
همراه باشد یا نباشد عالمت بزنید و تعداد و شماره پلمپ
الصاق شده را
یادداشت کنید .اگر کاال در کانتینر جدید قرار
گرفته ،جزی�یات و مشخصه ان را در  )b(16قید
کنید ،همانطور که برای کامیون قید کردید
	مکان ،تاری�خ ،مهر و امضا و جزئیات مرجع ذیصالحی که
جعبه :17
گواهی
گزارش را پر کرده
	تای�یدیه (مهر و امضا) توسط اداره گمرک بعدی که عملیات
جعبه :18
تیر دچار اخالل گشته است .اگر کاال مفقود یا از بین رفته،
اما مابقی قابل تحوی�ل است .مانیفست کارنه تیر و شماره
پلمپ در برگه ها می بایست اصالح و در ته چک های
مربوطه شماره ( 2جعبه  )4قید و در کارنه تیر می ماند

کارنه تیر را چگونه پر کنید

چه کسی

گمرک

چه موقع

اگر کارنه تیر توسط مراجع گمرکی نگه داشته می شود
(برای مثال بدلیل عدم اعتبار)

چه

ته چک پشت کارنه تیر را جدا کنید

اقدامات

مهر گمرک ،امضا و ته چک را جدا کنید ،آن را به راننده
تحوی�ل
دهید و کارنه تیر را تا بررسی نهایی گمرک و مختومه
شدن نزد خود نگه دارید
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