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و نقل بين المللي بار با راه آهن  موافقتنامه حمل

(SMGS) 

و نقل سازماندهي بمنظور تـام االختيـار نماينـدگان ريلي، بين المللي مستقيم ارتباطدر بار حمل

: عهده دار راه آهنهاي1وزارت خانه هاي

 جمهوري آذربايجان،

 جمهوري آلباني،

 جمهوري بالروس،

 جمهوري بلغارستان،

 جمهوري مجارستان،

 جمهوري سوسياليستي ويتنام،

 گرجستان،

 جمهوري اسالمي ايران،

 جمهوري قزاقستان،

 جمهوري خلق چين،

 جمهوري دمكراتيك خلق كره،

 جمهوري قرقيزستان،

 جمهوري لتوني،

 جمهوري ليتواني،

 جمهوري مولداوي،

 مغولستان،

 جمهوري لهستان،

 راسيون روسيه،فد

 جمهوري تاجيكستان،

 تركمنستان،

 جمهوري ازبكستان،

ن،كرايوا

 جمهوري استوني

: موافقتنامه حاضر را فيمابين خود در موارد زير منعقد نمودند

�-��� ����� ����� �������� ������ ���� �� ���������� ��������� ������ ��� �� .
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 اولقسمت
 كليات

1ماده
 موضوع موافقتنامه

با مستقيم المللي بين ارتباط برقراركننده موافقتنامه حاضر : راه آهنهاي ذيل مي باشد بينرريلي براي حمل

 جمهوري آذربايجان،

 جمهوري آلباني،

 جمهوري بالروس،

 جمهوري بلغارستان،

 جمهوري مجارستان،

 جمهوري سوسياليستي ويتنام،

 گرجستان،

 جمهوري اسالمي ايران،

 جمهوري قزاقستان،

 جمهوري خلق چين،

 جمهوري دمكراتيك خلق كره،

 جمهوري قرقيزستان،

 ني،جمهوري لتو

 جمهوري ليتواني،

 جمهوري مولداوي،

 مغولستان،

 جمهوري لهستان،

 فدراسيون روسيه،

 جمهوري تاجيكستان،

 تركمنستان،

 جمهوري ازبكستان،

 كراين،وا

. جمهوري استوني

 عهده دار آنها كه موافقتنامه حاضـر را منعقـد نمـوده انـد1منافع اين راه آهنها توسط وزارت خانه هاي

. تامين مي گردد

�-��� ����� ����� �������� ������ ���� �� ���������� ��������� ������ �� .
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2ماده

 اعـمال موافقتنامه

و نقل بـين المللـي بـار توسـط تحت شرايط تعيين شده در موافقتنامه حاضر-11§ حمل كاال در حمل

، بين ايـستگاههاي راه ت SMGS، طبـق بارنامـه هـاي3مـاده2§ در مـذكور آهن آهنهـاي هـا در شـبكه راهنو

.صورت مي پذيردكشورهاي عضو موافقتنامه حاضر 

و گيرندگان كاال الزم موافقتنامه براي راه اين ، فرستندگان و بدون توجه به مالكيـت االجرا است آهنها

. اجرا در مي آيد مورددولتي طرفهاي قرارداد حمل به

در راه آهنهاي جمهوري مجارستان، موافقتنامه حاضر صرفاٌ براي حمـل بارهـايي كـه از طريـق مـرز*

. شود، اعمال مي گرددحكومتي با اوكراين انجام مي 

، آهنهاي از كشورهائي كه راهبارحملـ2§ ترانزيـت بـصورت آنها عضو موافقت نامه حاضر هستند

آهنهاي آنهـا آهنهاي آنها نيز عضو اين موافقتنامه هستند، به مقصد كشورهائي كه راه كشورهائي كه راه از طريق

، چنانچه  و بالعكس و نقـل مـستقيم عضو اين موافقتنامه نيستند المللـي بـين موافقتنامه ديگري درخـصوص حمـل

و تحت شرايط پيش بيني شده در تعرفه ترانزيتـي بارتوسط راه  آهنهـاي راه اي كـه آهن اعمال نشود، طبق ترتيب

و نقل بين المللي موردنظر  مياعمال مي كنند ذينفع براي حمل . گيرد صورت

§3، : گردد موافقتنامه حاضر اعمال نميـ براي حمل كاال در موارد ذيل

و حمل از طريـق خـاك كـشور)1 و مقصد در يك كشور واقع شده باشند  چنانچه ايستگاههاي مبداء

 آهن كشور مبداء صورت پذيرد؛ ديگر فقط بصورت ترانزيت در قطارهاي راه

آهنهـاي راهبين ايستگاههاي دو كشور بصورت ترانزيت از طريق خاك كـشور ثالـث در قطارهـاي)2

 كشور مبداء يا مقصد؛

، درصورتيكه اين حمل)3 ، بين ايستگاههاي واقع در دو كشور همجوار  ها در تمام مسير حركت كاال

. آهن صورت پذيرد هن يك كشور طبق مقررات داخلي جاري در اين راهآ در قطارهاي راه

ق3و1،2حملهاي قيد شده در بندهاي ، براساس آهنهـاي راردادهاي خاص كه بين راه اين پاراگراف

مي ذينفع منعقد مي .شود گردد، انجام

اـ راه4§ مللي ديگـر هـم هـستند،لآهنهايي كه كشورهاي آنها بطور همزمان عضو موافقتنامه هاي بين

، بين خود انجام دهند مي .توانند حمل كاال را براساس اين موافقتنامه ها

1.����§�  ���� ���� ��� ���� ������ �� ت����� ت����� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ��������

(ت���� ��� ������� ��� ��� .�����(.
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3ماده
ح وظايف راه ميآهنهايي كه و نقل انجام  دهند مل

هر1§ ك عضو اين موافقتنامه موظف1آهن راهـ ، بجـز بارهـاي قيـد شـده در مـاده است را4ليه بارها ،

، چنانچه : تحت شرايط اين موافقتنامه حمل نمايند

، البتـه درصـورتيكه در مقـررات ها در برنامه حمل ونقل راه حمل)1 آهن مبداء پيش بيني شـده باشـد

، ترتيب ديگري پيش بيني نشود؛ جاري در راهداخلي   آهن مبداء

و نقل)2 وحمل و نقلي با ؛در اختيار دارد امكان پذير باشدآهن راهكه سايل حمل

، شرايط موافقتنامه حاضر را به موقع اجرا)3 ؛ فرستنده  گذارد

به رايطي كه راهش)4 و رفع آنها نيز  مـانع آهن بستگي نـدارد، راه آهن نمي تواند از آنها جلوگيري كند

و نقل نباشند .انجام حمل

و نقل كاال بين كليـه ايـستگاههايي كـه بـر2§ و نقلهـاي داخلـيايـ حمل  عمليـات بـاري در حمـل

ميباز مي باشندآهنهاي عضو اين موافقتنامه كشورهاي راه : پذيرد، در شرايط ذيل صورت

آهنهـايي كـه داراي در ايـستگاههاي مـرزي راه) شيب منت ترانس(بار نمودن بدون واگن به واگن)1

 عرض خط يكسان هستند؛ 

ديگـر در ايـستگاههايي بـا عـرض خطـ بـه واگنهـا بـوژي تعويض بار يا با نمودن با واگن به واگن)2

با. محورهاي متغير متفاوت يا با بكارگيري چرخ آهنهاي داراي عرضخط مرزي متصل به راه  ترتيب حمل بار

عرض خط ديگر يا با بكارگيري چرخ محورهـاي متغييـربهواگنها بوژي تعويضاببار يا نمودنن به واگن واگ

مـرز كـه داراي عـرض خـط متفـاوت آهنهـاي كـشورهاي هـم آهن براساس موافقتنامـه هـاي بـين راه توسط راه 

.گردد هستند،تعيين مي

تن آهن جمهوري دموكراتيك خلق حمل كاال به مقصد راه كه نام آنها توسط اين ها تا ايستگاههايي كره

و به موجب مقررات داخلـي جـاري آهن به كليه راه راه منتـشر ايـن راه آهنهـا آهنهاي عضو اين موافقتنامه اعالم

ميشود .شود، انجام

و و جمهـوري كانتينري تناژ باال به راه محموالت حمل واگنهاي دربستي آهنهاي جمهوري خلق چـين

و بالعكس نيازمند هماهنگي قبلي با راه دموكراتيك و نيز بـا راه خلق كره آهنهـاي ترانزيتـي آهنهاي اين كشورها

. شركت كننده در حمل است

: مي تواندآهن راه، دولتي ذيربطنهادهايـ بنا به دستور3§

رااًتموق)1 ؛نمايد قطع موردي يا بصورت كلي حركت

ت پذيرش برخي از كاالهاًموقت)2 ؛مجاز نمايدها تحت شرايطي معيننا را قطع يا پذيرش آنها را

�.���� ��»��� ��� «��� �� ������� ���� �� ������ ��� ���� .
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.پذيردبكاالهاي معيني را بطور عمده جهت حملاً موقت)3

را آهن حق دارد تدابير، راه عالوه برآن ك مذكور و رفـع آنهـاه نمي براي شرايطي تواند مانع آنها شود

م( در صورت ضرورت،آهن بستگي ندارد به راه  ، ساير شرايط فـورس مـاژور به عنوان ،) ثال ،پديده هاي طبيعي

.اتخاذ نمايد

، موظـف اسـت بالفاصـله ازطريـق مـي آهني كه چنين تدابيري در آن به موقع اجـرا گـذارده راه شـود

، اعـالم نمايـد آهنهاي ذينفع راه مراتب را به يا فاكس تلگراف   آهنهـا ايـن راه. كه عضو موافقتنامـه حاضـر هـستند

.مطلع گردندنيز لغو تدابير اشاره شده از بالفاصله بايستي

مي آهنها براساس مقررات داخلي جاري راه،ي كه الزم باشداين تدابير درصورت .گردند منتشر

4ماده

 غيرمجاز براي حملاشياء

آهـن غيرمجـاز اسـت بـين المللـي بـار توسـط راه مـستقيم ارتباطدر كه جهت حمل موارديـ1§

:ازدنعبارت

آهنهـاي آنهـا بايـستي كـه راه باشد هرچند در يكي از كشورهائي ممنوع است كه حمل آنها اشيائي)1

؛ حمل شركت داشته باشنددر

كـه باشد يكي از كشورهائي در هرچند)1ضميمه شماره(هستند اشيائي كه در انحصار اداره پست)2

؛ در حمل شركت داشته باشندآهنهاي آنها بايستي راه

 پيش بيني نشده است؛ 2SMGSبارهاي خطرناكي كه حمل آنها در ضميمه)3

از)4 اين محدوديت شامل كاالهـايي كـه. كيلوگرم در يك عدل10مراسالت كوچك با وزن كمتر

، نمي1/0حجم يك عدل آنها از  ؛ مترمكعب تجاوز ميكند  شود

از)5 باتن5/1كاالهاي با وزن بيش و نقل ثابت سقف در واگنهاي مسقف بهي كه بار در حمل واگن

؛ مي شودواگن

از)6 و نقل واگن به واگن در وسيله نقليه بدون سقف بـا وزن كمتـر  100مراسالت كوچك در حمل

؛ معهذا اين نكته شامل كاالهايي كه بـراي آنهـا در ضـميمه  حـداكثر وزن بـراي يـك2كيلوگرم در يك عدل

مي كيلوگرم پيش100عدل كمتر از .گردد نمي شود، بيني
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، حتي با داشـتن نـام2§ ، مشاهده گردد كه اشياء پذيرفته شده ـ چنانچه در زمان اجراي قرارداد حمل

، جهت حمل مجاز نمي و مقـررات داخلـي صحيح و با آنها طبـق قـوانين ، درآن صورت اين اشياء توقيف باشند

، رفتار مي .شود كشوري كه در آن كاال توقيف شده است

5ماده

، مجاز است  اشيائي كه حمل آنها با رعايت شرايط خاص

 مجاز اسـت روي محورهاي خود براي حمل) آهني از جمله جرثقيلهاي راه(آهنيـ وسيله نقليه راه1§

، كه دراينـصورت راه چنانچه راه آهـن بايـستي آهن مبداء قابل استفاده بودن آن را جهت حركت مشخص نمايد

و همزمان حداكثر سرعت مجـاز بـراي»شرح بار«ت خود در بارنامه در ستون با يادداش   اين نكته را گواهي نمايد

و درصورت ضرورت ساير شرايط حمل را قيد كند .حركت

با عرض خـط متفـاوت حمـل هاي آهن در خطوط راه روي محورهاي خودبايستي چنانچه وسيله نقليه

آهنهايي كه داراي عرض خط ديگر هـستند پس از هماهنگي قبلي با راه شود، درآن صورت اين وسيله نقليه تنها 

رالوسـي بـوژي دراينـصورت بـراي تعـويض. تواند جهت حمل پذيرفته شود، مي  ، فرسـتنده بايـستي آن ه نقليـه

، ترانزيتـي چنانچه راه.مـجـهز به بـوژيهاي يدكي عرض خط ديگر نمايد ، آهن داراي عرض خـط ديگـر باشـد

در هماهنگي براي حمل مي تواند قيد شـود كـه راه درصورت ، بوژيهـاي خـود را جهـت حمـل آهـن ترانزيتـي

.گذارد خطوط خود در اختيار مي

، واگنهـا مخازن هنگام حمل لوكوموتيوها، ويسوخت عقب لوكوموتيـو ، واگنهـاي موتـوردار  متـرو

، فرستنده موظف است جرثقيلهاي راه آنها را براساس مقررات ضـميمه همراهر مامو آهني روي محورهاي خود

. تامين نمايد3

و پرنـدگان كوچـك كـه. شـودـ حمل حيوانات تنها با حضور ماموران واگن انجام مـي2§ حيوانـات

و  ، سبدها ، جعبه ها ، حمل ... بصورت خرده بار در قفسها و نقل بدون واگن به واگن محكم قفل شده در حمل

، از اين قاعده مي . مستثني هستند شوند

 فـراهم3 فرستنده موظف است موجبات همراهي را براي موجودات زنـده براسـاس مقـررات ضـميمه

.آورد

و نيـز كـشورهاي و مقـصد بـار ـ بهداشـتي كـشورهاي مبـداء فرستنده ملـزم اسـت قـوانين دامپزشـكي

.ترانزيتي را رعايت كند
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ضم كاالهاي سريع حملـ3§ و نقـل كاالهـاي. مي باشـد مجاز4يمه الفساد براساس مقررات حمـل

آهنهـاي ايـن جمهـوري بايـستي بـاا ترانزيـت آنهـا از طريـق راهيـ ويتنـام الفساد به جمهوري سوسيالـستي سريع

، صورت پذيرد هماهنگي قبلي با راه .آهنهاي جمهوري سوسيالستي ويتنام

، مجاز بـه حمـل آهنهـ كاالهاي زير تنها پس از هماهنگي قبلي بين راه4§ اي شركت كننده در حمل

:باشند مي

از)1 يك60كاالهاي با وزن بيش و نقـل واگـن بـه واگـن بـراي جمهـوري، نگله تن در و در حمـل

 تن؛20سوسيالستي ويتنام با وزن بيش از

با)2 از18بيش از طول كاالهاي و درصورت حمل به جمهوري سوسيالستي ويتنـام بـا طـول بـيش  متر

.رمت12

، كاالهـاي به اسـتثناي كاالهـايي كـه بـه جمهـوري سوسيالـستي ويتنـام ارسـال مـي  بـدون زيـر شـوند

:باشند هماهنگي قبلي مجاز به حمل مي

در متر،25 متر وتا18از طول بيشـ كاالهاي با  حمـل ونقـلدرو اند يك واگن بارگيري شده چنانچه

ازاس درصورت.حمل مي شوند به واگن بدون واگن  داده تكيـه آنهـا بـه بايـست نمـي كـاال حائل، واگنهاي تفاده

 شود؛

و ميلـ ريلهاي راه و بـراي راه30گرد بـراي بتـون بـه طـول تـا آهني بـ متـر  عـرضاآهنهـاي اروپـائي

 متر؛36 ميليمتر به طول تا 1435خط

از5كاالهاي خارج از گاباري بارگيري ذكر شده در ضميمه)3 آهنهـاي شـركت راه، حتي در يكـي

).كاالهاي خارج از گاباري(كننده در حمل 

و نقل واگن به واگن شـود كـه ايـن گذاشـته مـي بـر، بنـا بارگاباري بودن غير محاسبه بهنگامدر حمل

و براي راه 1300ريل هك ارتفاع كف واگن از كال   ميليمتـر 1100آهنهاي جمهوري سوسياليستي ويتنام ميليمتر

و محـور طـولي واگـن بـا گرفتـه قـرار خـط تي درنظر داشت كه واگن در قطعه مستقيم افقـي از ضمناً بايس.است

؛ باشد منطبقخطمحور

و نقل واگن به واگن)4 ميبا واگنهاي كمرشكنكاالهايي كه حمل آنها در حمل  شود؛ انجام

ميشكاالهاي)5 و نقل واگن به واگن در مخازن مخصوص حمل  شوند؛ يميائي كه در حمل

. در مخازن به هنگام حمل به جمهوري سوسياليستي ويتناممايعكليه كاالهاي)6

، فرستنده موظف است حداقل از مـاه قبـل يـك جهت هماهنگي شرايط حمل براي چنين كاالهائي

و نقل بدون واگن به واگن  و نقـل واگـن بـه واگـن قبـل از تحويـل كـاالو براي حمل از دوماه قبل براي حمـل
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، اطالعات مربوط به جهت حم  و وزن عـدلهاي جداگانـه جنسل در ظرف يا بسته بندي و بـراي كاالهـائي كـه

بر اين پاراگراف نام برده شده3و1،2بندهاي ، عالوه ، موارد اند  انـدازه هـاي بـه مربـوط اطالعـات فـوق

ا ، نقشه بارگيري آنها را نيـز بـه ايـستگاه مبـداء و درصورت نياز ،. نمايـد رائـه كاالها  بـراي بارهـاي غيرگابـاري

و باربندي بار را در كليه موارد، باستثناي موارد پيش بينـي شـده در ضـميمه فرستنده موظف است نقشه بارگيري

.ارائه نمايد،1-14

، فرسـتنده)كمربنـدي(آهنهاي ترانزيتي درخطوط غيرمـستقيم گاباري در راه غيرهنگام حمل كاالهاي

. اين خطوط غيرمستقيم را قيد كند»فرستندههاي ويژه درخواست«مه در ستون بايستي در بارنا

در3، در بارهـاي بـا وزن ناخـالص بـيش از قـارن گابـاري نامت غيـرـ در بارهاي5§ ، تـن درهـر عـدل

باو نيز در بارها آالتو ماشين تجهيزات ، بسته بندي جعبه اي كـه ارتفـاع آنهـا از يـك متـر تجـاوز مـيي كنـد

، مركـز ثقـل را بـا رنـگ فر و عرضي از هردو طـرف ستنده موظف است در روي هر عدل بار در خطوط طولي

.و وزن ناخالص هر عدل را قيد نمايد6 ضميمه طبق» مركز ثقل« ثابت با نشانه عالمت گذاري 

كـه بـا(گـابـاري در هــر دو طـرف در خـط طـولي نوشـته يـا تـابلويي غيرفـرستنده بايستي روي بـار

( گاباري بـه مقـصد غيربار! توجه« مضمونابعبارتي) شده اند رنگ مشخص چارچوب قرمز  نـام اختـصاري ...

مي) آهنها راه .نصب كند» شود حمل

و(OSJD اين نوشته بايستي به زبان كشور مبـداء كـاال بـا ترجمـه بـه يكـي از زبانهـاي كـاري چينـي

، به ويژه) روسي :باشد

ح  جمهــوري وس، جمهــوري بلغارســتان،رمــل بــه جمهــوري آذربايجــان، جمهــوري بــالـــ بــه هنگــام

قزاقـستان، جمهـوري قرقيزسـتان، جمهـوري لتـوني، ايـران، جمهـوري اسـالمي گرجستان، جمهوري مجارستان،

م جمهوري داوي، جمهوري لهستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكـستان، تركمنـستان،ولليتواني، جمهوري

ا ـ به زبان روسي؛جمهوري  زبكستان، اوكراين، جمهوري استوني

و جمهـوري دموكراتيـك خلـق ـ به هنگام حمل به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلق چين

ـ به زبان چيني يا روسي؛  كره

ـ به زبان روسي .ـ به هنگام حمل يا ترانزيت از طريق مغولستان

و تراكتورهاـ6§  مجـاز بـه حمـل7مقررات مندرج در ضـميمه رعايت صورتدر تنها ماشين ها

.مي باشند

مي2در ضميمه مندرج خطرناك تنها بشرط رعايتـ كاالهاي7§ .باشند مجاز به حمل
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مي8§ :پذيردـ حمل جنازه با رعايت شرايط زير انجام

، نفوذناپذير پوشيده شده فلزي يا چوبي فقط هر جنازه)1 پوشيده شده با ورق سفيد، در تابوت محكم

د.قبول مي شودجهت حمل  و صندوق چوبي قراررتابوت بايستي  محكم شود؛ گرفته

مخالفت بـا فرستنده موظف است گواهي پزشكي صادره از طرف ارگانهاي بهداشتي مبني بر عدم)2

 حمل را به بارنامه ضميمه نمايد؛

و با سرعت زيادفقطها جنازه)3  پذيرفته مي شوند، حمل براي با واگن دربستي

درمي كيلوگرم 500تاكل وزنبا جنازهبه مربوط اشياء)4 جنـازه درآن حامل تابوتكه واگني توانند

، بارگيري شوند  مي بطور رايگان اشياء اين.قرار دارد ليتي بـر عهـدهؤوآهنها در قبال آنها مـسو راه گردند حمل

 ندارند؛

 بـر بنـا.شـوند حمـل مـي3ضـميمه اسـاس مقـررات بـر فرسـتنده مـأموران حـضور بـاطفقها جنازه)5

و در آهنهاي شركت راه صورت موافقت كليهدر درخواست فرستنده تواننـد بـدون مـي هـا جنـازه حمـل، كننده

.مامور حمل شوند

در9§  ايـن8§ تـا1§ـ چنانچه در زمان اجراي قرارداد حمل، مشاهده شود كه كاالهاي قيـد شـده

انـد، باشند، بدون رعايت اين شـرايط جهـت حمـل پذيرفتـه شـده ماده كه با رعايت شرايط خاص قابل حمل مي

و طبق مقررات ماده  شد21درآنصورت اين كاالها توقيف بندير وضعيت ظرف يا بستهگا. با آنها رفتار خواهد

چ بارهاي خطرناك  ، درآنصورت و اجازه ادامه حركت را ندهد و با آنهـا براسـاس قـوانين نين كاالهائي توقيف

.شود مقررات داخلي كشوري كه كاال در آن توقيف شده است، رفتار مي

، حمل برخي بارها براساس مقررات-10§ ، زمانيكه براثر شرايط خاص  SMGS در موارد استثنائي

و گيرندگان مي توانند متفقاً ترتيبي جهت ، فرستندگان حمل بار مذبور در شرايط ويژه طبق توافـق ممكن نباشد

، مقرر نمايند .بين راه آهنهاي شركت كننده در حمل
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6ماده 

و نقلهاي معين  مقررات ويژه براي حمل

اعمـال) خطرنـاك هـاي بار مقـررات حمـل(2ضـميمه مقـررات خطرنـاك، بارهايـ هنگام حمل1§

.شود مي

 بـا همراهـي مـأموران بارمقررات حمل(3، مقررات ضميمه با همراهي مأموران بارـ هنگام حمل2§

مي) فرستنده يا گيرنده .شود اعمال

)الفـساد سـريع كاالهـاي حمـل مقـررات(4 ضميمه مقررات الفساد، سريع كاالهاي حملـ هنگام3§

. شودمي اعمال

، مقررات ضميمه-4§ و ماشين آالت و ماشـين مقـرراتح(7 هنگام حمل خودروها مـل خودروهـا

.اعمال مي شود) آالت

مي) مقررات حمل كانتينرها(8ر، مقررات ضميمهن در كانتيبارـ هنگام حمل5§ .شود اعمال

مي) در پالتبارمقررات حمل(9در پالت، مقررات ضميمه بارـ هنگام حمل6§ .شود اعمال

ر7§ و خالي كه متعلـق بـه ، داده شـده انـد اجـاره بـه آهـن نيـستند يـااهـ هنگام حمل واگنهاي باردار

و واگنهـاي راه آهنـي اجـاره داده شـده مقررات حمل واگنهاي(10مقررات ضميمه اعمـال) بـاري خـصوصي

.شود مي

، مقررات ضميمه بارـ هنگام حمل8§ و نقلي هاي در بستهبار مقررات حمل(11 در بسته هاي حمل

و نقلي مي) حمل .گردد اعمال

و نقل هاي تركيبيـ9§ و اتاق1 در حمل  تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي يدكي

و نيز هنگام حمل آنها در وضعيت خالي، قبل يا پس از اسـتفاده بـراي هاي جداشونده كاميونها، بصورت باردار

، تريلرهاي بدون كـشنده، تريلرهـاي مقررات حمل تريلرها، كاميونها(21حمل بار در راه آهن، مقررات ضميمه 

و اتاق هاي جداشونده كاميونها . اعمال مي گردد) يدكي

ميـ دو يا چند راه10§  كـامپيوتري بارنامـه با استفاده از بارتوانند با حمل آهن عضو موافقتنامه حاضر

و نقل. توافق نمايند7طبق ماده مي براي چنين حمل ت توان مقررات ويژه هائي .هيه نموداي
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 دومقسمت 

 انعقاد قرارداد حمل

7ماده

 بارنامه

مي. قرارداد حمل توسط بارنامه متحدالشكل تنظيم مي شودـ1§ :شود بارنامه از اوراق ذيل تشكيل

ـ اصل بارنامه؛1

ـ سياهه راهي؛2

ـ نسخه دوم بارنامه؛3

ـ برگ تحويل بار؛4

ـ برگ اعالم ورود بار5

سياهه راهـي طبـق فـرم ضـمائم اضافي نسخه هاي الزم تعداد نيزو12-2يا12-1 طبق فرم ضمائم

: به ويژه،12-4يا3-12

و آهن مبداءـ دو نسخه براي راه

.آهنهاي ترانزيتي شركت كننده در حملـ يك نسخه براي هركدام از راه

ررات گمركي در مسير حركـت يـا فرستنده مي تواند نسخه هاي اضافي سياهه راهي را جهت انجام مق

. در راه آهن مقصد، به بارنامه پيوست نمايد

، فرستنده بارهمزمان با تحويل و صـحيح پـر را كـه بـه طـرز بارنامه ولهممحبراي هر بايد جهت حمل

امـه مربـوط بـه پـر كـردن بارن بارنامه بايستي دقيقاً طبق توضـيحات.به ايستگاه مبداء ارائه دهد است، شده امضاء

SMGS)و درصورت حمل بار به كـشورهايي كـه راه آهنهـاي آنهـا عـضو)12-5 ضميمهSMGS و  نيـستند

، براساس ضميمه SMGSمقررات به12-6 را اعمال نمي كنند . پر شودSMGS مربوط

توسـط سياهه راهي اضافيتوان تنظيم تعداد الزم نسخ، مي مبداءآهن در مقررات داخلي جاري در راه

و نيز ساير تعداد نسخ ايستگا .بيني نمود آهن مبداء را پيش سياهه راهي براي راهاضافيه مبداء

) نـسخه دوم بارنامـه( بارنامـه3برگه.بارنامه تا ايستگاه مقصد همراه بار هستند5و1،2،4هاي برگه

را) بارنامـه1بـرگ(اصـل بارنامـه اين برگه اعتبـار.شود پس از انعقاد قرارداد حمل، به فرستنده باز گردانده مي

.ندارد
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و نيـز بـه يـك2§ چـاپ) چينـي، روسـي(OSJDدو زبـان كـاري يـاـ بارنامه به زبان كشور مبـداء

.شود مي

، روسـي(OSJDپر كردن بارنامه به زبان كشور مبداء با ترجمـه بـه يكـي از زبانهـاي كـاري ) چينـي

:پذيرد، به ويژه صورت مي

 جمهــوري بــه جمهــوري آذربايجــان، جمهــوري بــالروس، جمهــوري بلغارســتان،ـــ بــه هنگــام حمــل

لتـوني، ايـران، جمهـوري قزاقـستان، جمهـوري قرقيزسـتان، جمهـوري اسـالمي گرجستان، جمهوري بلغارستان،

جمهوري لهستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكـستان، تركمنـستان، مولداوي، جمهوري ليتواني، جمهوري

ـ به زبان روسي؛جمهوري از  بكستان، اوكراين، جمهوري استوني

و جمهـوري دموكراتيـك خلـق ـ به هنگام حمل به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلق چين

ـ به زبان چيني يا روسي؛  كره

مي راه ترجمـه اطالعـات منـدرج بـراي توانند درخصوص ترتيب ديگر آهنهاي شركت كننده در حمل

خ .ود به توافق برسنددر بارنامه، بين

وA4به اندازه كاغذ هاي بارنامهـ برگه3§ مي مي باشند :شوند بصورت زير چاپ

ـ بارـ براي حمل1 .دبا حروف سياه رنگ روي كاغذ سفي با سرعت كم

 با نوار قرمز رنگ بـه عـرض با حروف سياه رنگ روي كاغذ سفيد- با سرعت زياد بار براي حمل-2

در1 و پشت صفحه در لبه سانتيمتر آن رو و تحتاني .هاي فوقاني

توانـد روي مـي) بارنامـه3برگه(آهن مبداء، نسخه دوم بارنامه به موجب مقررات داخلي جاري در راه

.كاغذ با رنگ ديگر چاپ شود

 بـار كنـد كـه مـي مـشخص فرستنده با انتخاب برگه بارنامه به رنگ سفيد يا برگه بارنامه بـا نـوار قرمـز

.يستي در تمام طول مسير حركت با سرعت كم يا سرعت زياد حمل شودبا

، استفاده از كاغذ با زمينه آب نقش ) متـرجم– WATERMARK( براي چاپ برگه هاي بارنامه

و نمودارهاي رنگـي. مجاز مي باشد و يا اشل ها و عالئم برجسته ، نقوش ، حروف ريز درج شماره چاپي بارنامه

د ، ، مجاز مي باشدبا رنگ روشن ، بدون تغيير زمينه سفيد كاغذ .ر برگه بارنامه

ميبار پذيرش،آهنهاي ذينفعـ با توافق راه4§ تواند با قطارهاي مسافري بـصورت واگـن جهت حمل

ـ  و نقل بدون واگن به واگن بار و در حمل آهـنز طريق يك يا چند راهاكانتينريبصورت محموالت دربستي،
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م  ، مجاز باشد عضو اين  جهـت بـار روز قبـل از تحويـل8 حـداقل فرستنده موظف است ظرف مـدت.وافقتنامه

.آهن مبداء برساند حمل، مراتب را درخصوص چنين حملي به اطالع راه

درخواسـت«سـتوندر با قطارهاي مـسافري، بارفرستنده موظف است پس از دريافت موافقت حمل

ع» فرستنده هاي ويژه  ، (آهنهـاي با قطارهاي مسافري از طريق راه بار«: بارت بارنامه ) آهنهـا نـام اختـصاري راه ...

مي هائي از بارنامه در چنين حمل.را بياورد» شود حمل مي .شود هاي با سرعت زياد استفاده

و با خودكار مشكي5§ اگر اين امـر بـا مقـررات داخلـي(ـ اطالعات مندرج در بارنامه بايستي خوانا

،) آهن مبداء مغايرتي نداشته باشدي در راه جار  انجـام يـا مهـر زده،بـه روش چـاپي، كـامپيوتر بـا با ماشين تايپ

، بـا رنـگ قرمـز نوشـته اطالعات تنها در موارديكه اختصاصاً در موافقت نامه حاضر پيش.شود بيني شـده اسـت

.شود مي

م كليه اطالعات بايستي توسط فرستنده يا راه .درج شودبارنامه ربوطه آهن در ستون

مـگر اختـصـاراتي كـه در ضـميمه باشـد، استفاده از اختصـارات به هنـگام پركـردن بارنامه مجـاز نـمي

كهو موارد آورده شده اند5-12 زده مهرهـاي. شـده اسـت پـيش بينـي15ماده2§درو اين ماده7§دري

و واضح باشند  از اطالعاتي كه توسط فرسـتنده در بارنامـه نوشـته مـي.شده روي بارنامه بايستي خوانا شـود بايـد

و غيره(هرگونه اصالح  ، چسباندن عبارت يا) خط خوردگي .خوردگي عاري باشد قلمو نيز تراشيدگي

واند در بارنامه حداكثر در يك ستون يا در دو ستوني كه با هم مـرتبطتفرستنده در موارد استثنائي مي

ان  فدرخواست« در ستون بايستي ضمناً اصالح انجام شده. جام دهد هستند، اصالح  قيد شـود»رستنده هاي ويژه

.و با امضاء يا مهر تائيد گردد

ا انجام و صـورت آهـن راه در بارنامه با امضاء پرسنل مربوطه آهن راهتوسط افاتضهرگونه اصالحات

ميا مهر ايستگاهبو مي پذيرد  .گردد تائيد

و كشورهاي ترانزيتـيـ فرست6§ كـه از طريـق را نده بايستي ايستگاههاي مرزي خروجي كشور مبداء

 از ايـستگاه مـرزي خروجـي از طريـق چنـد بـار چنانچه امكان حمـل. نمايد، در بارنامه قيد كندسير بايد بارآنها 

و دي كـه از طريـق دي كشور همجوار وجود داشته باشد، درآنصورت بايستي اين ايستگاه وروروايستگاه مرزي

. حمل خواهد شد، نيزدر بارنامه قيد گرددبارآن 

 از طريـق آنهـا از ايـستگاه مبـداء تـا بـار حمـل مـسافت كه را االمكان ايستگاههاي مرزي فرستنده حتي

آهنهـاي ترانزيتـي، فرسـتنده بايـستي تنهــا بـراي راه.نمايـد قيـد مـي تـرين مـسافت اسـت ايـستگاه مقـصد كوتـاه

. ذكر كندراالمللي قيد شده استو نقل بين كه در تعرفه ترانزيتي مورد استفاده براي حمليزيايستگاههاي مر
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و راه«هنگام حمل به جمهوري دمكراتيـك خلـق كـره، فرسـتنده بايـستي در بارنامـه در سـتون  آهـن

از» ايستگاه مقصد  م«دمكراتيك خلق كره در بارنامه در ستون جمهوريو هنگام حمل عـالوه بـر» بـداء ايستگاه

و راهقراردادي اينكدنام ايستگاه، .آهن را درج نمايد ايستگاه

ميبارـ گيرنده يا فرستنده7§ در. تواند باشـد تنها يك شخص حقيقي يا حقوقي درج اطالعـاتي كـه

و آدرس پستي او موجود نيست نام آنها  ر طبـق اگـ، باشـد، مجـاز نمـي» آدرس پستي،گيرنده«در ستون گيرنده

و نقل بـين المللـي مـوردنظر، ترتيـب ديگـري مقررات تعرفه ترانزيتي مورد استفاده راه آهنهاي ذينغع براي حمل

.اتخاذ نشده باشد

و جمهوري دموكراتيك خلـق كـره هنگام حمل به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلق چين

آن درج عالئم قـراردادي مقـرر در ايـن كـشورها بـرايو بالعكس،  و آدرس پـستي مـثالٌ( فرسـتنده يـا گيرنـده

.مي باشد بارنامه مجاز» گيرنده، آدرس پستي« ستوندريا» فرستنده، آدرس پستي« ستـوندر) 12-��6

:ـ شرح بار بايستي به ترتيب ذيل در بارنامه نوشته شود8§

4 تـا2و مفـاد بنـدهاي2ه شـوند بايـد براسـاس مفـاد ضـميم حمل مـي5 ماده7§ هائي كه طبق بار)1

د؛نپاراگراف حاضر نوشته شو

مبنـاي شـوند، بـر آهنهاي عضو موافقت نامه حاضـر حمـل مـي هائي كه بصورت ترانزيتي در راه بار)2

آن ترانزيتيهفهرست تعرف و نقل بين الملليمورد استفاده براي .دنشوميناميده،حمل

در به غير از شرح بار، فرستنده مي در هـاي داخلـي جـاري براساس فهرست تعرفـهرا بار پرانتز نام تواند

، يا هردو نام راه و آهنهـاي هـاي داخلـي جـاري در راه براساس فهرستهاي تعرفهراآهنهاي مبداء يا مقصد مبـداء

 مقصد، درج نمايد؛

 مـستقيمي آهنهاي اين كشورها تعرفه شوند، اگر بين راه هايي كه بين دو كشور همجوار حمل مي بار)3

 وضع شده باشد، بايستي طبق فهرست اين تعرفه مستقيم درج شود؛

در هـاي داخلـي جـاري در راه در بقيه موارد، شرح بار براساس فهرستهاي تعرفـه)4 آهنهـاي مبـداء يـا

مي راه و مقصد درج و مشخـصات بـار بـه منظـور تعيـين آهنهاي مبداء گردد؛ ضمناً در بارنامـه بايـستي وضـعيت

.بندي آن قيد گردد تعرفه

مي9§ ، فرستنده و الوار براي حمل تعـداد» شرح بار«تواند در بارنامه در ستونـ هنگام تحويل چوب

و غيره را درج نمايد و ارتفاع برحسب سانتيمتر يا حجم برحسب مترمكعب .الوار
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 حـروف روي آن شـود كـه بارگيري واگن دربستي از واگنـي اسـتفاده مـي برايـ در موارديكه10§

»ABC «حـرف»)تـن(ظرفيـت« در بارنامـه در سـتون،شـده اسـت استنسيل“C” و نوشـته زيـر آن مـي شـود

.گردد حداكثر وزن قيد مي

، در بارنامه در ستونهاي مربوطه طبق مقررات داخلـي جـاري در بارـ وزن11§ و نيز روش تعيين آن

مي راه ، قيد .گردد آهن مبداء

و در سـتونهاي13تا9 در ستونهاي باررتيكه جاي كافي براي نوشتن مشخصاتـ درصو12§ بارنامه

، به اوراق19و 18 و لوازم باربندي نباشد  هـر نـسخه اضـافي بـهو بارنامـه5تا1 براي درج مشخصات كانتينر

مياندازهسياه راهي يك ورق اضافي به و درهـر اطالعات مربوطـه بـه. گردد خود بارنامه الصاق  طـور جداگانـه

، در اين اوراق اضافي نوشته مي بـه‹‹: بارنامه عبـارت19و18يا11تا9در ستونهاي. شود ستون كه الزم است

و وزن كـل13و12در ستونهاي. شود نوشته مي ›› برگ اضافي مراجعه شود   درج بـار بارنامه، تعداد كل عـدلها

.گردد مي

، اطالعـات بعـدي30 تـا27 نوشتن مشخصات واگنها در ستونهاي درصورت نبودن جاي كافي براي

، به هركدام يك بـرگ5تا1به اوراق. شود در برگ اضافي نوشته مي و به هر نسخه اضافي سياهه راهي  بارنامه

مي›› دنباله در برگ اضافي‹‹: عبارت30تا27در خط آخر ستونهاي. گردد اضافي الصاق مي .شود نوشته

و» فرسـتنده هاي ويژه درخواست«تواند برگهاي اضافي را به بارنامه وهمچنين به ستونهاي تنده مي فرس

.الصاق نمايد» اسناد ضميمه شده توسط فرستنده«

و در فرستنده بايستي كليه اوراق اضافي ›› اسـناد ضـميمه شـده توسـط فرسـتنده‹‹ ستون را امضا نمايد

.ه شده را ذكر كند تعداد اوراق اضافي ضميم،بارنامه

، نـسخه چنانچه به موجب مقررات داخلي جاري در راه  سـياهه راهـي، توسـطيهـاي اضـاف آهن مبداء

، تعـداد الزم اوراق ايستگاه مبداء پر شود، دراينصورت فرستنده موظف اسـت طبـق درخواسـت ايـستگاه مبـداء

ا .يستگاه مبداء بدهداضافي جهت الصاق آنها به نسخه هاي اضافي سياهه راهي را تحويل

در ضميمه شده پر كردن اوراق اضافي . ماده حاضرانجام مي گيرد2§ به زبانهاي پيش بيني شده



��

» آهـن تعهـدآور نيـستند كه بـراي راه يادداشت هايي«تواند در بارنامه در ستونميبارـ فرستنده13§

وع گيرنـده كـاال درنظـر گرفتـه مـي مربوط به محمولـه مـوردنظر را كـه فقـط جهـت اطـال يادداشت هاي شـود

و مس ن ليتي براي راهؤوهيچگونه تعهد ، درج نمايد كه در ذيل چند : ونه از آن آمده استمآهنها بهمراه ندارد

 ›› ...مربوط به قرارداد مورخ ‹‹

››) ... برابر ترانس شماره يا برابر سفارش شماره(طبق رديف شماره ‹‹

››...براي ارسال بعدي ‹‹

. قرارداد حمل مي تواند توسط بارنامه الكتروني تنظيم شود-14§

بارنامه الكتروني عبارت است از مجموعه اطالعات بشكل الكتروني كه كار بارنامه كاغـذي را بعنـوان

و فرسـتنده مـورد توافـق.مي دهد انجام حمل قرارداد ترتيب درج اطالعات در بارنامه الكتروني بـين راه آهـن

. ار مي گيردقر

و اوراق اضافي آن مي تواند طبـق فـرم ضـمائم بارنامه كاغذي رونوشت لزوم صورت در  الكتروني

، چاپ شوند12§و به موجب مقررات SMGS مربوط12-4و1-12،2-12،3-12 هنگـام حمـل. اين ماده

 كاغـذي بارنامـه الكترونـي بارهاي با سرعت زياد بجاي خط قرمز، در گوشـه فوقـاني سـمت راسـت رونوشـت 

.قيد مي گردد» سرعت زياد« عبارت

 پـيش بينـي شـده اسـت بـا SMGSاصالح اطالعات درج شده در بارنامه الكتروني در موارديكـه در

، صورت مي پذيرد . نگهداري اطالعات اوليه

8ماده

 پذيرش كاال جهت حمل
و در بارـ1§  يـك گيرنـده بـه يـك راييك ايستگاه مبداء بـ هائي كه از يك فرستنده با يك بارنامه

، جهت حمل پذيرفته مي مي ايستگاه مقصد ، محموله تلقي از.گردند شوند  محمولـه: انواع محموله هـا عبارتنـد

، .، محموله كانتريلركانتينريمحموله،خرده بار محموله واگن دربست

آنوه ارائ با يك بارنامه محموله دربست عبارت است از باري كه نظر حجم يا نـوع بـارازبراي حمل

.باشديك واگن جداگانه نياز به 

و به وزن كـل ناخـالص حـداكثرا خرده بار، باري  كيلـوگرم بـراي حمـل 5000ست كه با يك بارنامه

و از لحاظ حجم يا نوع بار احتياج به واگـن جداگانـه تحويل مي آهنهـاي بـا توافـق راه.نـدارد بـراي حمـل شود

، حمل بارك شركت ازبننده در حمل ، چنانچه حمل آن از لحاظ حجم 5000ا وزن كل ناخالص بيش  كيلوگرم

، مجاز به حمل ميبانياز به واگن جداگانه نداشته باشد .باشد شرايط خرده بار
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 اونيورسال تناژ متوسط، در كـانتينر در كانتينر با يك بارنامه عبارت است از حمل بار كانتينري محموله 

اونيورسال يا تخصصي شده تناژ باال يا كانتينر اونيورسال تناژ متوسط، كانتينر اونيورسال يـا تخصـصي شـده تنـاژ

. باال در وضعيت خالي

، كاميون، تريلـر)بارگيري شده روي يك يا دو واگن(محموله كانتريلري، عبارت است از حمل تريلر

نها در وضعيت باردار، يا تريلر، كاميون، تريلر بدون كـشنده، بدون كشنده، تريلر يدكي يا اتاق جداشونده كاميو

درازپسيا قبل خالي تريار يدكي يا اتاق هاي جداشونده كاميونها در وضعيت  اسـتفاده آنهـا جهـت حمـل

. راه آهن، با يك بارنامه

بـست،در بـصورت بـار جهـت حمـل: بارنامـه بنويـسد» نوع محموله«فرستنده موظف است در ستون

بهنگام ارائه محموله كـانتزيلري جهـت حمـل، نـوع محمولـه در بارنامـه. حويل مي گرددتخرده بار يا كانتينري 

. نوشته نمي شود

و :باشد بار براي حمل در يك واگن در شرايط زير مجاز نميپذيرش ارائه

ـ چند محموله دربست باهم؛

 انواع ديگر محموله ها؛ همراهبهـ محموله دربست

هاـ محموله ؛ كانتينري به همراه انواع ديگر محموله

هاـ . محموله كانتريلري به همراه انواع ديگر محموله

.مي شوند براي حمل پذيرفته دربستي با يك بارنامه هاي زير بعنوان محمولهـ بار2§

ازبارـ وزن يا حجم  ظرفيت يا حجم واگن نباشد؛ حداكثر بيش

.دندو يا چند واگن داربه اتصال حمل نيازـ بارهائي كه براي

و موافقت راه بنا به مي درخواست كتبي فرستنده ي كـه واگنهـاي تـوان يـك بارنامـه بـراي آهنهاي مسير

و غيره(بار همگون با بصورت گروهي و بـه آدرس يـك) مثل سنگ معدن، ذغال كه بـه يـك ايـستگاه مقـصد

راچننده در فرست. شوند، صادر نمود گيرنده ارسال مي  در فهرسـت واگنهـايي«ين حالتي بايد اطالعات موردنياز

و تعداد نسخ الزم اين فهرسـت13-1طبق فرم ضميمه»دشون با يك بارنامه حمل مي بصورت گروهي كه   درج

فهرست بايد دقيقاً مطابق با توضـيحات مربـوط بـه پـر كـردن. همراه بارنامه ارائه نمايد13-2را براساس ضميمه

مي)13-2ضميمه(با يك بارنامه بصورت گروهي فهرست واگنهائي كه  پ حمل از. شـودرشوند، يـك نـسخه

در.شـود مـي به فرسـتنده بـاز گردانـده) بارنامه3ورق(فهرست به همراه نسخه دوم بارنامه  فرسـتنده در بارنامـه

›› به فهرست ضميمه مراجعـه شـود‹‹:ت عبار›› وزن ظرف‹‹و››محورها‹‹،››)تن(ظرفيت‹‹،››واگن‹‹ستونهاي 

.نمايد را قيد مي

از(عرضاگر ايستگاه مبداء از جمله ايستگاههائي باشد كه داراي خط كم ) ميليمتـر 1435عرض كمتر

و در براي هستند و نقل داخلي باز مي باشد عمليات بارگيري بار را براي حمل در چنـد واگـن بـا توانمي حمل

.آهن مبداء چنين عملي را مجاز بداند، چنانچه مقررات داخلي جاري در راه نمودقبولنيز يك بارنامه 
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در3§  تـن20 ميليمتـر نبايـد از 1435خـط بـا آهنهـاياهرـ فشار محوري واگن به هنگـام حمـل بـار

ودرآنآهن بلغارستان كه فشار محوري به استثناي راه،تجاوز كند از حمـل 1 تـن5/22نقـل بـين المللـي نبايـد

.بيشتر باشد

و فقـط20 محدوديتهاي موقت فشار محوري كمتر از و به علت شرايط فني  تن تنها در موارد استثنائي

ميردر محو .اعمال گردندتوسط برخي راه آهنها توانند هاي مرزي

:باشد در يك واگن با يك يا چند بارنامه مجاز نميهاي زيرـ حمل مشترك بار4§

هم هاي سريع انواع بار)1 به نحوه در صورتيكه الفساد با ؛باشدآنها با يكديگر متفاوت سرويس دهي

حرارتـي يـا سيـستم الفساد احتيـاج بـه الفساد با ساير بارهاي معمولي كه بارهاي سريع بارهاي سريع)2

؛ داشته باشند4 ضميمه6§ساير خدمات ويژه براساس

در)3 ، چنانچـه بـارگيري مـشترك آنهـا برده شده نام5ماده7§ بارهائي كه اند به همراه ساير بارها

 مجاز نباشد؛2در يك واگن طبق ضميمه 

 بـارگيري آهـن راه توسـط كـهي هايبار همراهبه مي شود توسط فرستنده بارگيريي كه هاي بار)4

؛مي شود

درحمل مشت آهن مبداء، در راه داخلي مقررات طبقكه بارهائي)5  يك واگن ممنوع است؛ رك آنها

. بارهاي فله به همراه ساير بارها)6

و نقل از زمان5§ منعقد، براي حملبار به همراه بارنامه توسط ايستگاه مبداء پذيرشـ قرارداد حمل

ضـمناً.دشو بار با زدن مهر تاريخ دار ايستگاه مبداء روي بارنامه براي حمل تائيد مي پذيرش. گردد شده تلقي مي 

 به بارنامه الصاق شده اند،7ماده12§ طبقكهآهن مبداء بايستي مهر تاريخ دار را روي ساير برگهاي اضافي راه

ب .زندنيز

و پـس  مهر تاريخ دار بايستي بالفاصله پس از تحويل كليه بارهاي قيد شده در بارنامه، توسط فرستنده

، زده شود ات داخلي جاري در راهاز پرداخت مبالغ پذيرفته شده براساس مقرر .آهن مبداء

در6§ ، بارنامه بعنوان سند عقد قرارداد حمل .آيدميـ با زدن مهر

و ارسال بار بصورت7§ ، پذيرش ، خرده بار محموالتـ در ساير موارد و كـانتينري،واگن دربست

م براساس مقررات داخلي جاري در راهكانتريلري .پذيرديآهن مبداء انجام
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9ماده
، عالمت ، بسته بندي و تعداد عدلها ظرف ، توزين بار ، بارگيري ،گذاري

 پلمپ واگنها
و كاهش كيفيت بار بنـا1§ ـ بارهائي كه براي جلوگيري از مفقود شدن، آسيب ديدگي، خراب شدن

و پيـ بـه هـر و نقلـي گيـري از صدمــاتشدليـل و همچنـين بـه منظـورو يـا سـاير بارهـا وارده بـه وسـائل حمـل

، بهنگام تحويل آنها براي حمل ، نياز به ظرف يا بسته بندي دارند و زيان به مردم جلوگيري از وارد كردن ضرر

فرسـتنده در قبـال كليـه.باشـند، قـرار داد كه كامالً تامين كننده اين شـرايط مـي ظرف يا بسته بندي بايد آنها را 

م عواقب ناشي از فقدان يا وضعيت نام   است، بويژه بايستي غرامـت ناشـي از ايـنلؤوسناسب ظرف يا بسته بندي

.آهن پرداخت نمايد خسارات را به راه

و نيز در ظـرف در صورت ارائه چنين بارهائي بدون ظرف يا بسته بندي، در ظرف يا بسته بندي خراب

آنتامين كنندهيا بسته بنديي كه با خواص بارها مطابقت ندارد يا  هـا از واگنـي بـه واگـن ديگـر نيـست، جابجائي

از راه از طريـق بازديـد ظـاهريو اين در صـورتي اسـت كـه چنين بارهايي خودداري كند، پذيرش آهن بايستي

و بتوان تشخيص داد كه ظرف يا بسته بندي داراي شرايط الزم نمي   حمل بي خطر كاال نيـست تامين كننده باشد

و معيوب است ا راه. يا خراب سـت بازديـد ظـاهري از ظـرف يـا بـسته بنـدي را تنهـا در موارديكـه آهن موظـف

مي آهن يا فرستنده تحت نظارت كاركنان راه بارگيري توسط راه .پذيرد انجام دهد آهن صورت

از چنانچه راه درهبـ بنـا بار خودداري كند، بايـستي پذيرش آهن  درخواسـت فرسـتنده، صورتمجلـسي

و يك نسخه از راآاينخصوص تنظيم . به فرستنده تحويل دهدن

. شوند بسته بندي2ـ بارهاي خطرناك بايستي براساس مقررات ضميمه2§

يا اتيكـت مشخـصات بار با رنگ ثابت مشخص يا الصاق برچسب بسته هايـ فرستنده بايد روي3§

: زير را مطابق با بارنامه درج نمايد

و شماره آنها بسته هاي) ماركهاي( عالئم)1 ؛بار

و راه)2  آهن مبداء؛ ايستگاه

و راه)3  آهن مقصد؛ ايستگاه

و گيرنده؛)4  فرستنده

. خرده باربراي محموالتبار بسته هاي تعداد)5

هر در . شودبسته بار عالمت گذاريموقع حمل خرده بار بايد روي

ا برگهبايستي همچنين خانگي جهت حمل، فرستنده لوازمبهنگام تحويل طالعـات مشخـصات حـاوي

.جاي دهدبار بسته هر در الذكر را نيز فوق
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هنگام حمل بار بصورت واگن دربست، به استثناي بارهائي كـه بـصورت فلـه اي بـارگيري شـده انـد، 

بـ10روي براي هر واگـن حـداقل  ، بايـد برچـسببار كــه در نزديــكي در بـسته هــاي واگـن قـرار گرفتـه انـد

.ودششخصات زدهم

و تـدابير احتيـاطي خـاص داشـته باشـد، از لحاظ ويژگي آنهاهاربابرخي اگر حمل احتياج به مراقبـت

مطـابق›› باال‹‹،››با احتياط‹‹همچون يا برچسب هايي عبارات بارجداگانه هاي بسته فرستنده موظف است روي 

،6 با ضميمه .درج يا با برچسب نصب نمايدمربوط به رفتار احتياطي با كاال

 را نيز روي واگنها الـصاق نمايـد، بجـز موارديكـه6 برچسبهاي پيش بيني شده در ضميمه فرستنده بايد

مي آهن مبداء اين برچسبها توسط راه طبق مقررات داخلي جاري در راه .شوند آهن مبداء روي واگنها چسبانده

و بـا ترجمـه بـه يكـي از زبانهـاي كـاري) گذاري عالمت(مشخصات  OSJDبه زبـان كـشور مبـداء

، بويژه) چيني، روسي( :نوشته شود

 جمهـوريـ هنگـام حمـل بـار بـه جمهـوري آذربايجـان، جمهـوري بـالروس، جمهـوري بلغارسـتان،

 گرجستان، جمهوري اسالمي ايران، جمهـوري قزاقـستان، جمهـوري قرقيزسـتان، جمهـوري لتـوني، مجارستان،

م روجمهوري ليتواني، جمهوري وسيه، جمهوري تاجيكـستان، تركمنـستان، لداوي، جمهوري لهستان، فدراسيون

ـ به زبان روسي؛  جمهوري ازبكستان، اوكراين، جمهوري استوني

و جمهـوري دمكراتيـك خلـق ـ هنگام حمل بار به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلق چين

ـ به زبان چيني يا روسي؛  كره

زب/ـ هنگام حمل بار به ـ به .ان روسي يا ترانزيت از طريق مغولستان

و جمهـوري دمكراتيـك خلـق هنگام حمل بار به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلـق چـين

و بالعكس در ستون  قـراردادي عالئـم،بارنامه» گيرنده، آدرس پستي«يا در ستون» فرستنده، آدرس پستي«كره

، درج مـيو آدرس پـستي وي مقرر در اين كشورها براي فرسـتنده يـا گيرنـده  ايـن عالئـم بايـد فرسـتنده شـود

.قيد كندنيز بار بسته هايرا در عالمتگذاري روي قراردادي 

مقابـل نـام در در عالمتگذاري بايد ضمناً هنگام حمل بار به جمهوري دموكراتيك خلق كره، فرستنده

و نيز هنگام حمل بار از جمهوري دموكراتيـك خلـق كـره، راه ، و ايستگاه مقصد وم راه مقابـل نـادر آهن آهـن

، شماره  و ايستگاه را قيد كند اين راهقراردادي ايستگاه مبداء .آهن

و . نمايد مخدوشنوشته هاي غير معتبر را فرستنده بايد برچسب هاي غير معتبر را از بسته جدا نموده

و اتيكتهايلؤومسفرستنده  بـسته هـاي روي بـر شده الصاقنوشته شده يا صحت مندرجات، برچسبها

ل كليـه عـواقبي كـه در نتيجـه نـاقص،وفرسـتنده مـسؤ. مـي باشـد برچسبهاي روي واگنها صحتو همچنين بار

و اتيكتها ناصحيح يا نامشخص بودن مشخصات مندرج در نوشته ، برچسبها ، خواهد بود پيشمي ها .آيد

ب4§ ميترتيب زيرهـ بارگيري بار در ايستگاه مبداء :گيرد صورت

حم)1 ـ براسـاس مقـررات داخلـي هنگام و واگنهاي مخزنـدار و ايزوترمي ل بار در واگنهاي مسقف

 آهن مبداء؛ جاري در راه
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و نقل بدون واگن به واگن)2  بـا مـشاركت بـار نمودن هنگام حمل بار در وسيله نقليه روباز در حمل

ـ براساس مقررات بار راه و آهنهائي كه داراي خطوط با عرضهاي مختلف هستند در وسـيله نقليـه باربنـدي گيري

و)14ضميمه(روباز  و باربندي تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كـشنده، تريلرهـاي يـدكي يا مقررات استقرار

، خطـوطM9004-13،13-14،4095-9009اتاق هاي جداشونده كاميونها بـر روي واگنهـاي مـسطح مـدل 

؛)14-1ضميمه( ميليمتري 1520

ح)3 و يكسان خط عرض آهنهايي كه داراي راهبا مشاركت مل بار در وسيله نقليه روباز هنگام هـستند

و نقل  آهنهايي كه داراي عرض خطهاي مختلـف هـستند راهبا مشاركتبا واگن به واگن نمودن بار نيز در حمل

و  و باربنـدي تريلرهـا، يا مقررات استق)14ضميمه(در وسيله نقليه روباز باربنديـ براساس مقررات بارگيري رار

و اتاق هـاي جداشـونده كاميونهـا بـر روي واگنهـاي مـسطح  كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي يدكي

 يـا سـاير مقـررات مـورد)14-1ضـميمه( ميليمتـري 1520، خطوطM9004-13،13-14،4095-9009مدل 

.آهنهاي مسير توافق بين راه

آ نمودن بار در ايـستگاههاي به واگن هن يكي از كشورها بعد يا قبل از واگن اگر حمل بار فقط در راه

.مرزي با واگن روباز انجام گيرد، بارگيري مي تواند طبق مقررات داخلي جاري آن راه آهن انجام پذيرد

آهن بايـستي كند كه عمليات بارگيري توسط راه آهن مبداء مشخصمي مقررات داخلي جاري در راه

مناسـب بـودن اگر بارگيري بايد توسط فرسـتنده انجـام شـود، وي موظـف اسـت. بارد يا فرستنده صورت پذير 

. را تعيين نمايدبار آن واگن براي حمل 

، قيد كند كه چه كسي عمليات بارگيري›› بارگيري شده‹‹فرستنده ملزم است در ستون بـار يـا بارنامه

ميكانتينر به واگن را  .دهد انجام

، درآنـصورت وي در قبـال كليـه عواقـب ناشـي از بـارگيري اگر بارگيري توسط فرستنده انجام شـود

، بويژه او بايستي در قبال خسارات ناشي از عواقب آن به راهونامناسب مسؤ  آهن غرامـت پرداخـتل خواهد بود

.كند

ميـ راه5§ از آهن در عمليـات رستنده بار تقاضا كند تا بـه منظـور جلـوگيري از اتـالف وقـتفتواند

و  ، بارگيري در واحـدهاي بزرگتـر بـسته به يكديگر بسته يـا، آنها را نمودن بارهاي تكي واگن به واگن تحويل

.بندي كند

مي6§ 3§تا حداكثر ظرفيت با درنظر گرفتن فشار محوري مجـاز طبـق تنها تواندـ بارگيري در واگن

.انجام شود8ماده

:حداكثر ظرفيت عبارت است از

، ايـن بـدان معناسـت كـه ايـن ظرفيـت بـراي)1  اگر روي واگن فقط يك نوشته درباره ظرفيت باشد

و بــراي واگــنهاي1 مــحوره2واگـنهـاي از4 تــن ؛ ظرفيـت بـراي بيـشتر اسـت تــن2 مــحوره4 يــا بيــش

، آهنهاي راه و يتنام و جمهوري دموكراتيـك خلـق كـره جمهوري سوسياليستي از جمهوري خلق چين 5بيـشتر

خط است؛% . ميليمتري ظرفيت روي واگن نوشته شده است1520براي واگنهاي
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، عـدد بزرگتـر نـشاندهنده حـداكثر ظرفيـت)2 عـدد(ـ اگر روي واگن دو ظرفيت نوشته شـده باشـد

؛) كوچكتر نشاندهنده حداقل ظرفيت  است

حد›› ABC‹‹ اگر روي واگن عبارت)3 ، ميزان قيـد››C‹‹ اكثر ظرفيت زير حرف نوشته شده باشد

.شده است

.شود بارگيري واگن بيش از حداكثر ظرفيت بعنوان اضافه بار تلقي مي

و تعداد7§ مي بار براساس مقررات داخلي جاري راهبسته هايـ تعيين وزن .گيرد آهن مبداء انجام

: اما

يا)1 ، بـا با پوشـش برزنتـي بارهائي كه در وسيله نقليه روباز بدون پوشش برزنتي بـدون پلمـپ باشـند

:شوندميپذيرفته حمل درج مي شود براي در بارنامه گانتوسط فرستندحتمي موارد ذيل كه ذكر 

هاـ تعداد ، چنانچه تعداد كل بسته هاو وزن بار  عدد تجاوز نكند؛100 از بسته

هاـ فقط وزن بار، چنانچه تعداد كل  در سـتون در بارنامـه دراينـصورت. عـدد باشـد 100بـيش از بسته

 را قيد نمايد؛›› فله‹‹ فرستنده بايد عبارت،» تعداد عدلها«

2(، بـراي بـسته هـا وزن آنها بـدون محاسـبه تعـداد فقط طبق فرآورده هاي كوچك بدون بسته بندي

و در ستوننشوميحمل پذيرفته ، فرستنده بايستي عبارت» بستهتعداد«د  را قيد نمايد؛›› فله‹‹ بارنامه

ميوظرم بارهاي)3 هرف كه وزن آنها در هنگام بسته بندي تعيين و روي ربـا بـسته هـاي يـك از شود

و نيز قيد مي و بار بسته هاي گردد .شوند يكسان، بهنگام تحويل توزين نميبا وزن استاندارد

و در ستونو وزن بسته ها درچنين مواقعي فرستنده موظف است در بارنامه تعداد روش« كل بار را قيد

يـا طبـق وزنـي)››طبق استاندارد‹‹(طبق وزن استاندارد: چگونگي تعيين وزن كل بار را درج نمايد» تعيين وزن 

؛)››نوشته روي بستهطبق‹‹( بار قيد شده است بسته هاي كه روي 

هم» نده تعيين شده است وزن برحسب كيلوگرم توسط فرست« اگر در بارنامه وزن بار هم در ستون)4 و

، درآنصورت» آهن تعيين شده است وزن به كيلوگرم توسط راه«در ستون  مالك خواهـد وزنيدرج شده باشد

، بجز در موارديكه در بندهاي بود كه توسط راه . استذكر شده23ماده4§از1-3آهن مشخص شده است

و ايزوترمي8§ در)يعايق حرارت(كـ در واگنهاي مسقف و كليه دريچه ها بغير از دريچـهببايستي ها

، پلمـپ شـوندهت هـاي بـارگيري كليـه دريچـه.ويه كـه از داخـل با تـوري يـا بـه طـرق ديـگر محكم شده اسـت

 چنانچـه سـاختمان دريچـه هـاي پـائيني طـوري باشـد كـه بـدون.وتخليه در واگنهاي مخزندار بايد پلمپ شـود 

ي فوقاني بازكردن آنها امكانپذير نباشد در آنصورت اين دريچه هاي تخليه پـائيني بازكردن دريچه هاي بارگير

.پلمپ نمي شوند

به يا قفل هايهاپلمپ،و كانتينر واگنروي اگر ، آن پلمپهـا وجود داشته حملهاي قبلي مربوط باشـد

، بسته به اينكه كدام يك از آنها بايد مجـدد بايستي توسط فرستنده يا راه  ،و كـانتينراً واگـن آهن را پلمـپ كنـد

.شودبرداشته 
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 كـه بـاز كـردن آنهـا بـدون صـدمه ديـدن براي پلمپ كردن بايد از پلمپ ها يا قفلهايي استفاده نمـود 

؛ پلمپها ميـسر صـدمه ديـدن آنهـا بايد طوري نصب شوند كه امكان دسـتيابي بـه بـار بـدون يا قفلها ممكن نباشد

.نباشد

و كاناگر پلمپ ميتينر واگن :شود، بايد مشخصات زير را داشته باشد توسط فرستنده نصب

؛)درصورت لزوم بصورت اختصاري( نام ايستگاه)1

عال)2 م كنترل؛ئتاريخ نصب پلمپ يا

. نام اختصاري فرستنده)3

.آهن مبداء باشند توانند داراي نام اختصاري راهميي فرستنده ضمناً پلمپها

امـا بـه: عالئم باشند همانآهن، پلمپها بايستي داراي توسط راهو كانتينرها واگنها گذاري هنگام پلمپ

و نيـز شـماره گيـره جاي نام اختصاري فرستنده بايستي حاوي نام اختصاري راه  ، البتـه) منگنـه(آهن مبداء باشـد

.چنانچه پلمپها، عالئم كنترلي نداشته باشند

ت عيين مي كند كه پلمپ گذاري بايستي توسط چه كسي انجام مقررات داخلي جاري در راه آهن مبدا

. راه آهن يا فرستنده–شود 

 قفلهـا- توسط فرستنده يا راه آهـن-بدون توجه به اينكه پلمپ گذاري توسط چه كسي انجام ميشود

:بايستي داراي عالئم زير باشند

. نام اختصاري راه آهن مبداء-

. عالمت كنترل-

و فرستنده بار درصورت لـزوم بـصورت اختـصاري قفل ها همچنين مي تواند حاوي نام ايستگاه مبداء

. نيز باشند 

، اين قفل ها بايـستي داراي عالئـم كنتـرل مختلـف و كانتينر با چند قفل به هنگام پلمپ گذاري واگن

. باشند

و ايزوترمي بـه وسـايل اضـافي جهـت گذاشـتن پلمـپ در قـسمت درصورت تجهيز واگنهاي مسقف

، قفل ها فقط براي وسائل اصلي پلمپ گذاري در نظر گرفته مي شود .بااليي دربها

و راه آهن مبداء بايد حداقل دو ماه قبل كليه راه آهنهاي شركت كننده در حمل را از مقررات استفاده

 بكارگيري ابزار استفاده از وسايلي كه بازكردن آنها نيازمند. ترتيب بازكردن قفل هاي مشخص شده مطلع نمايد 

، كليد( خاص در) پلمپ كش ها ، مستلزم هماهنگي قبلي راه آهـن مبـداء بـا راه آهنهـاي شـركت كننـده باشند

.حمل است

و همچنـين حمـل SMGSدرصورت حمل بدون واگن به واگن بار از كشورهايي كه عـضو  نيـستند،

 يدكي يا اتـاق هـاي جداشـونده كاميونهـا كـه بـا كانتينرها، تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي

و عالئمـي كـه و نقل آبي يا تركيبي وارد شده اند، مي توان آنها را براي ادامه حمل با پلمپ ها يا قفل هـا حمل

. با مقررات اين ماده تفاوت دارند، پذيرش نمود
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و كانتينرها طبق مقررات داخلي جاري  ، پلمپ گذاري واگنها  راه آهن مبـداء يـا واگـن در ساير موارد

، انجام مي شود .به واگن كننده

مي9§ ، فرستنده بـسته هـاي تواندـ هنگام حمل بار بصورت خرده بار به جمهوري سوسياليستي ويتنام

.كند موضوع اشاره اينبه بارنامه» بندي بسته نوع« صورت وي بايستي درستون دراين.كند گذاري پلمپ بار را

10 ماده

و سود در تحويلاعالم قيمت بار

بارنامه، قيمت بارهاي ذيل را بهنگام تحويل جهـت» باراعالم شده قيمت«ـ فرستنده بايد در ستون1§

:حمل اعالم نمايد

؛)1 و فرآورده هاي آنها ، پالتين ، نقره  طال

؛)2  سنگهاي گرانبها

ر)3 پوسـت وباه خاكستري، پوست دله، پوست شغاره، پـوستـهاي گـرانبها مثل پوست بيدستر، پوست

اي، پوسـت، پوست گربه آبي، پوست روبـاه نقـره سگ درياييپوست سمور آبي، پوست قره گل، پوست قاقم، 

و مصنوعات آنها؛ و پوست سمور  سنجاب

 فيلمهاي غيرخام؛)4

 تابلوها؛)5

 ها؛ مجسمه)6

 آثار هنري؛)7

 اشياي عتيقه؛)8

.خانگي لوازم)9

بـدون اعـالم‹‹بارنامـه، عبـارت» ويـژه فرسـتنده هـاي درخواسـت«تنها درصورتيكه فرستنده در ستون

بدون اعـالم قيمـت براي حمل خانگي پذيرش لوازم، كرده باشد خود آن را تائيد با امضايو را درج››قيمت

.مجاز مي باشد

ب و با درج قيمت در ، فرستنده بايستي ليـست لـوازم را در هنگام تحويل لوازم خانگي براي حمل ارنامه

و قيمت لوازم خانگي كه در هر نام سه نسخه با ذكر  ، تعداد و غيره( بار بستهكاال .قرار دارد،تنظيم نمايد) جعبه

و قيمت كل لوازم خانگي كه با بسته ضمناً تعداد كل در ارزش اعالم شده در بارنامه مطابقـت دارد، ها

و نـسخه دوم نـزد فرسـتنده بـاقي مـي.شودميليست لوازم آورده و نسخه اول ليست لوازم در ايستگاه مبداء مانـد

.همراه آن خواهد بودتا ايستگاه مقصد،قرار داده شده لوازم خانگي در داخل نسخه سوم 

.مجاز استدر صورت تمايل فرستندهـ اعالم قيمت ساير بارهاي تحويلي براي حمل2§
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بارنامـه» قيمـت اعـالم شـده بـار«ت اعالم شده بـار بايـستي توسـط فرسـتنده در سـتونـ مبلغ قيم3§

؛ اين قيمت نبايد از بهاي خود بـار كـه در صورتحـساب  تحويـل دهنـده برحسب ارز كشور فرستنده نوشته شود

.خارجي قيد شده يا از قيمت دولتي آن بيشتر باشد

ق دارد قيمـت اعـالم شـده را بـا قيمـت خـود بـار حـ جهـت حمـل بار پذيرش آهن مبداء در هنگام راه

و فرسـتنده بـار، درصورت بروز اختالف نظر درمورد قيمت بار اعـالم شـده ميـان راه.مطابقت دهد آهـن مبـداء

و فصل مي  موافق نباشـد مبداء ايستگاه رئيس تصميمبا فرستنده اگر.كند رئيس ايستگاه مبداء مسأله را حل

از، فرستنده مي توا  تـصميم.دولتـي دعـوت كنـد يـا صـنايع هاي بازرگـاني نهادند به هزينه خود يك كارشناس

.االجرا خواهد بود طرف الزمدو كارشناس براي هر

، راه4§ و مقصدـ بابت اعالم قيمت بار  بـررا اضافي بابت حمل در خطوط خـود هزينهآهنهاي مبداء

و تعرفه هاي داخلي جاري در اي مين راهاساس مقررات ، ايـن آهنها دريافت و بابت حمل ترانزيتـي  هزينـه دارند

و نقل بين الملليي براي براساس تعرفه ترانزيت ميمذبور حمل .شود محاسبه

، هزينه اين براي دريافت و راه آهـن مقـصد ايـستگاه مبـداء بايـستي مبلـغ توسط راه آهنهاي ترانزيتـي

كتوسط فرستنده قيمت اعالم شده  ، جاري در كـشور مبـداء روز طبق نرخ شور مبدا را به ارز بـه در روز تبـديل

و آن را در ارز تعرفه اي  كه مبالغ ارز تعرفه.در بارنامه بنويسد» يادداشتهاي مربوط به پرداختها«ستون محاسبه اي

و جهت اطالع  ، بايد به ارز كشور ايستگاه مقصد در بارنامه ذكر شده راه آهنهاي ترانزيتي راه آهـن ترانزيتـي اند

تدرمقصد طبق نرخ جاري در آن كشور يا كشور .محاسبه شودبديل روز

، فرستنده مي تواند بهنگام تحويل بار جهـت حمـل،-5§  با توافق راه آهنهاي شركت كننده در حمل

. سود در تحويل را اظهار نمايد

11ماده
و جهت پيوستيمدارك  ديگر مقرراتانجام مقررات گمركي

و سـاير مقـررات در كـلـ فرستنده موظف است مدارك مورد1§ نياز براي انجام مقررات گمركـي

و برگ مشخصات را ضميمه بارنامه كند  و نيز درصورت لزوم گواهي نامه اين مدارك بايـد مربـوط.طول مسير

.به بارهايي باشد كه در بارنامه قيد شده است

ب ميكليه مدارك منضم كه توسط فرستنده به مـدارك ضـميمه« شوند بايـستي در سـتون ارنامه الصاق

و چنان به بارنامه الصاق شود كه در طول مسير براحتي از آن جدا يا كنـده» شده توسط فرستنده  بارنامه قيد شود

.نشود

، وي موظـف از مرز اگر فرستنده اسناد مربوط به اجازه خروج بار را بـه بارنامـه ضـميمه نكـرده باشـد

و نـام گمركـي را كـه» فرستندههاي ويژه درخواست«ستون است در  و تاريخ صـدور آن ، شماره ، نام سند بارنامه

، قيد كند .اسناد را به آدرس آن ارسال نموده است
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، بايـد در سـتون  مـدارك« اگر فرستنده گواهي نامه يا بـرگ مشخـصات را بـه بارنامـه ضـميمه نكنـد

. باشد نياز نمي كه چنين مداركي موردنويسدببارنامه» ضميمه شده توسط فرستنده 

، درآنصورت ايستگاه مبداء بايـد از پـذيرش اگر فرستنده دستورالعملهاي اين پاراگراف را اجرا نكند

.بار براي حمل خودداري كند

راـ راه2§ آهن وظيفه ندارد صحت يا كافي بودن مدارك ضميمه شـده بـه بارنامـه توسـط فرسـتنده

ك .ندكنترل

، ناقص بودن يا نادرست بودن مدارك ضميمه درمقابل  فرستنده درصورت بروز عواقب ناشي از عدم

.ول مي باشدآهن مسو راه

اسـنادي كـهياو را تسليم ننموده است نياز بخاطر اينكه فرستنده مدارك مورد بار اگر حمل يا تحويل

قي» مدارك ضميمه شده توسط فرستنده« در ستون   تـاخير افتـدهبـ،د كرده است ناقص يا نادرست باشـد بارنامه

و هزينه هاي مربوط بـه زمـان توقـف همچـون بابت تاخير، دريافـت،نگهـداري بـار، توقـف واگنهـا: جريمه ها

، درآنـصورت ايـن جريمـه طبـقاآهن مقـصد اتفـاق آهن مبداء يا راهر در راهوذكمچنانچه توقف. شود مي فتـد

ا  آهنهـاي ترانزيتـي صـورت اگـر چنـين تـوقفي در راه. شـود آهنها محاسـبه مـي ين راه مقررات داخلي جاري در

و نقل بين المللـي طبـق تعرفـه آن آهنهاي ذينفع براي پذيرد، دراينحالت اين پرداختها براساس مقررات راه  حمل

ب ترانزيتي، محاسبه مي  و بـار ابت نگهداري از گردد؛ چنانچه در تعرفه ترانزيتي نيز براي اين قبيل موارد هزينه اي

آهنهـاي ترانزيتـي پيش بيني الزم بعمل نيامده باشد، جريمه طبـق مقـررات داخلـي جـاري در ايـن راه بارتوقف

.گردد محاسبه مي

و هزينه ها بابت مواردي همچون ، بايـستي در بارنامـه درجو بارنگهداري: جريمه ها  توقـف واگنهـا

گي. شود به باينكه توجهبا رنده بار اين مبالغ از فرستنده يا راي آهـن ترانزيتـ راهايـن كداميك ازآنها كرايه حمل

مي پرداخت مي ، دريافت .شود كند

، توسـط راه آهـن23چنانچه مدارك پيوستي كه توسط فرستنده در ستون  بارنامه قيد گرديـده اسـت

و هزينه هاي مربوط به توقف بار كه به ، اخذ نمي گرددگم شود در آنصورت جريمه ها . اين دليل بوده

شـركت(در موارديكه فرستنده يـا گيرنـده كرايـه حمـل راه آهنهـاي ترانزيتـي را از طريـق كـارگزار

و غيره  و نقـل دارد پرداخـت) اكسپديتوري، نماينده حمل بار كه با راه آهن ترانزيتـي قـرارداد پرداخـت حمـل

و هزينــه هــاي بوجــود  شــركت(آمــده در راه آهنهــاي ترانزيتــي از كــارگزار نمايــد، درآنــصورت جريمــه هــا

و غيره  طبق مقـررات داخلـي جـاري در راه آهنهـاي ترانزيتـي اخـذ مـي) اكسپديتوري، نماينده حمل بار

.گردد

برزنـت، صـفحات حائـل(وسـايل باربنـدي در صورتيكه فرستنده درخواست نمايد تـا گيرنـدهـ3§

ح  ، غالت، قفسهاي چوبي حمل ، سـيم بكـسلهاي فلـزي ، قطعـات آهنـي دهـن بخـاري هـ يوانـات ،ا بنـد اسـبها

و غيرهبصندوقهاي در  و كيسه هـاي پارچـه(يا ظرفهاي خالي) دار مخصوص حمل ميوه ، بـشكه هـاي فلـزي اي
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و غيره   عبـاراتي كـه بـراي«، فرسـتنده بايـد در سـتون كه متعلق به راه آهنها نيستند، را عـودت دهـد) پيت حلبي

درايـن حالـت. ظرفها بايـستي بـاز گردانـده شـونديابارنامه قيدكند كه وسايل باربندي» آهن تعهدآور نيست راه

بهم مجوزاداره گمرك  ميرات اينگونه وسايلد عو ربوط شـود تـا ضـميمه بارنامـه مـي مجـوز اين.نمايد تنظيم

 ، ميمجوز بدست گيرنده كاال برسد تا اين حق را به گيرنده ظـرف سـه مـاه از روز ورود كـاال بـه ايـستگاه دهد

، وسايل باربندي يا ظرفهاي خالي را باز گرداند .مقصد

، بازگرداندن وسايل باربندي يا ظرفهاي خالي بايد از طريـق همـان ايـستگاه مـرزي كـه وارد شـده انـد

.صورت پذيرد

12ماده
ها جريمه. ليت در قبال اطالعات مندرج در بارنامهؤومس

ولؤومس فرستندهـ1§ لؤواو مـس.استدرج نموده در بارنامه است كه اطالعاتي صحت مشخصات

و نيز جابجـا نوشـتن ايـن اطالعاتو مشخصات يا ناقص بودن دقيق نبودن، كليه عواقب ناشي از نادرست بودن

.مي باشدمشخصات در ستونهاي بارنامه

قـ راه2§ و مشخـصات يدشـده توسـط فرسـتنده در بارنامـه را كنتـرل آهن حق دارد صحت اطالعات

.نمايد

بار در ايستگاه مبداء معلوم شود كه اطالعات ناصحيح در بارنامه درج گرديـده پذيرش چنانچه بهنگام

 اصـالح بارنامـه7ماده5§ است، فرستنده موظف است بارنامه جديدي را مجدداً تنظيم نمايد، چنانچه مطابق با 

.مجاز نباشد

مي محتويات بار در طول مسير تنها در كنترل و از نظر پذيرد كه انجام تواند صورتي مقررات گمركـي

بمقررات ساير  و حفظ بار در طول مسيراگرو نيز اشد ضروري . ايجاب نمايدتامين ايمني سير قطارها

رج در بارنامـه طول مسير يا در ايستگاه مقصد معلوم شود كه اطالعات منـد اگر در نتيجه كنترل بار در

، با واقعيت مطابقت ندارد، ايستگاه كنترل كننده بايد صورتمجلس  18اسـاس مـاده بـر بازرگانيتوسط فرستنده

و در ستون .بارنامه به اين نكته اشاره كند» بازرگانيصورتمجلس«تنظيم نموده

و بازرسي را در بارنامه ، آنـرا درصـورتيكه دراينگونه موارد هزينه هاي مربوط به عمليات كنترل نوشته

، از فرسـتنده اخـذ مـي راه آهن عمليات بازرسي توسط  و اگـر عمليـات بازرسـي مبداء انجام گرفته باشد نماينـد

آهـن اگـر عمليـات كنتـرل در راه.نماينـد مقصد انجام گرفتـه باشـد، آن را از گيرنـده اخـذ مـي راه آهن توسط 

ف   از آنهـا بايـد كرايـه يـك كـدام رستنده يا گيرنده باتوجه بـه اينكـه ترانزيت انجام شده باشد، اين هزينه ها از

ميدر راه آهن حمل .گردد ترانزيت را بپردازد، اخذ

شـركت(در موارديكه كرايه حمـل راه آهنهـاي ترانزيتـي را فرسـتنده يـا گيرنـده از طريـق كـارگزار

و غيره  براي پرداخت كرايه حمل داراي قـرارداد اسـت كه با راه آهن ترانزيتي) اكسيدپتوري، نماينده حمل بار

، درآنصورت اين هزينه ها از كارگزار  و غيره(بپردازد ، نماينده حمل بار طبـق مقـررات) شركت اكسيدپتوري

.داخلي جاري در راه آهنهاي ترانزيتي اخذ مي گردد
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اسـاس تمـام مـسير بـر ود كه در بارنامه نام وشرح بار اشتباه درج شده است، كرايه حمـلشاگر معلوم 

و طبق ماده حمل شده كالس تعرفه اي كه براي بار  مي15واقعي پيش بيني شده است محاسبه .شود دريافت

و در صورتـ3§ ، نـاقصو نامـشخص در بارنامـه اطالعات درج مشخصات كـه منجـر بـه نادرست

:اخذ مي گرددجريمه،وقوع يكي از موارد زير شده باشد

بري بارها)1 ؛ نبوده اند مجاز به حمل4 ماده1§از1-6براساس بندهاي كه شده اند پذيرفته اي حملي

، امـا بـدون تنها با رعايت شـرايط ويـژه مجـاز بـه حمـل مـي5 ماده7§ بارهائي كه براساس)2 باشـند

، براي حمل رعايت شرايط پيش  اند؛ شدهپذيرفته بيني شده براي آن كاال

)9 مـاده6§(، واگـن بـيش از ميـزان حـداكثر ظرفيـت آن توسـط فرسـتنده هنگـام بـارگيري بـار)3

.بارگيري شده باشد

، اين2و1 بندهايبه مربوط جريمه هاي  برابـر كرايـه حمـل5 معادل15 براساس ماده پاراگراف

ميتخلف كه اين راه آهني ، اخذ .گردد در آن مشاهده شده است

پ3جريمه مربوط به بند ، براساس ماده اين  برابر كرايه حمـل بابـت حمـل مـازاد5 معادل15اراگراف

مي وزن بار در راه ، اخذ اگر براسـاس مقـررات داخلـي.گردد آهني كه اين مازاد وزن در آن مشاهده شده است

، فرستنده در ستون جاري در راه  ف درخواست«آهن مبداء يري بارنامه ضرورت توزين واگن بارگ» رستندههاي ويژه

.اي به فرستنده تعلق نخواهد گرفت آهن را قيد كرده باشد، هيچگونه جريمه شده توسط راه

و سـاير هاي پيش آهن حق دارد جريمه راه بيني شده در اين پاراگراف را بدون توجه به غرامت خسارت احتمالي

مي جريمه ، هايي كه به موجب اين موافقتنامه به فرستنده يا گيرنده تعلق .اخذ كندگيرد

از4§ :ظرفيت واگنحداكثر ميزانـ درصورت بارگيري بيش

مي اضافه بار كشف شده در راه)1 و در اختيار فرستنده بار قرار ، تخليه  گيرد؛ آهن مبداء

، توسط راه آهن ترانزيت يا در راه اضافه بار كشف شده در راه)2 و مـي آهن تخليه آهن مقصد شـود

نيـاز بـه ايـستگاه مقـصد ارسـال در نسخ موردتتمه بار مان با بار اصلي با تنظيم سياهه راهي درصورت امكان همز 

 گردد؛ مي

و هزينه3 و بـارگيري بارهـاي اضـافيـ كرايه حمل را هماننـد يـك) اضـافه بـار(هاي مربوط به تخليه

.نويسند محموله مستقل منظور كرده آن را در بارنامه اصلي مي

م اين مقررات نويسد كه اين امر موجـب افـزايش وارديكه فرستنده وزن بار را در بارنامه اشتباه مي براي

مي مجازفشار محوري مي)8 ماده3§(شود واگن .گردد نيز اعمال
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13ماده 

و جريمه.ها تعرفه ها محاسبه كرايه حمل

،،ـ كرايه هاي حمل1§ ، حمل مامور ، شامل كرايه حمل كاال و سايرهراننده تريلر  زينه هاي اضافي

آن هزينه ، طبـق گيرنـده پـيش مـي بـه هايي كه در طول حمل از لحظه پذيرش بـار بـراي حمـل تـا تحويـل آيـد

مي تعرفه :گردد كه به قرار زير است هاي جاري روز انعقاد قرارداد حمل محاسبه

و نقل بين ايستگاههاي راه)1 در در حمل آهن كشور مبـداء راهآهنهاي كشورهاي همجوار بابت حمل

ـ براساس تعرفه رهايو كشور مقصد و نقل؛آهنهاي اين كشورهااهپذيرفته شده در  براي اينگونه حمل

و نقل از طريق راه)2 و كشور مقـصد ترانزيتي بابت حمل در راه هايآهن در حمل آهنهاي كشور مبداء

درـ براساس تعرفه هاي  و نقـل، آهنهـاي ايـن كـشورها راهپذيرفته شـده و بابـت حمـل در بـراي اينگونـه حمـل

بر راه ـ .المللي براي اين حمل بينپذيرفته شده اساس تعرفه ترانزيتي آهنهاي ترانزيتي

 از طريـق تعيـين شـده اسـت مورد پذيرشمسافتي كه در تعرفه ترين كوتاهطبقـ كرايه حمل بار2§

ميايستگاههاي مرزي كه در بارنامه توسط فرستنده مش ، محاسبه .گردد خص شده است

 كه در بارنامه توسـط آنچهاگر بار از طريق ساير ايستگاههاي مرزي كه مسير نسبتاً كوتاهتري نسبت به

، كرايه حمل بار براساس كوتاهترين مسير تعيين شده درتعرفه از طريـق فرستنده مشخص شده است حمل گردد

.شود اين ايستگاههاي مرزي محاسبه مي

و جريمه ها بابت حمل بار در راه3§ ، بـه ارزـ كرايه هاي حمل آهنهاي كشور مبداء وكـشور مقـصد

و جريمه هـا بابـت حمـل بـار در راه محلي محاسبه مي  و كرايه ها آهنهـاي ترانزيتـي بـه ارز تعرفـه ترانزيـت شود

مي آهنهاي ذينفع براي اين حمل بين راهپذيرفته شده توسط  .گردد المللي محاسبه

هزينـه: بيني نشده است، همچـون تعرفه ها پيشدركهرا حملدر آمده بوجودـ هزينه هاي4§

، هزينه هاي مربوط به واگن به واگن  به منظور انجام بارگيري صحيح نمودن بار هاي مربوط به اصالح بارگيري

ب  و اصالح بسته بندي كه براي حفظ ، هزينه هاي مربـوط بـه، هزينه هاي مربوط به تعمير ظرف ار ضروري است

و بابت استفاده از برزنتهاي  آهـن در موارديكـه ايـن پوشـاندن جـزو تعهـدات راه راه آهن پوشانيدن بار با برزنت

و طي اسناد مربوطـه.شودپرداخت بايد به راه آهن نباشد  اين هزينه ها بايد بطور جداگانه براي هر محموله تعيين

.تائيد شود

و از فرستنده درصـورتيكه ايـن هزينـه هـا در مي آهن در بارنامه نوشته هاي فوق توسط راه هزينه شود

، يا از گيرنده درصورتيكه اين هزينه در راه راه ، اخـذ آهن مبداء پيش آمده باشد آهن مقـصد پـيش آمـده باشـد

در اگر اين هزينه ها در راه.گردد مي ،  هزينه ها از فرستنده يا گيرنده بـا نصورتيا آهن ترانزيتي پيش آمده باشد

ميرا آهن ترانزيتي حمل راه توجه به اينكه كدام يك از آنها كرايه مي پرداخت ، اخذ .گردد كند
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شـركت اكـسپديتوري( در موارديكه كرايه حمل راه آهن هاي ترانزيتي را فرستنده يا گيرنده از طريق كارگزار 

و غيره  با)، نماينده حمل بار ، بپـردازد كه راه آهن ترانزيتي براي پرداخـت كرايـه حمـل داراي قـرارداد اسـت

و غيره(درآنصورت اين هزينه ها از كارگزار  ، نماينده حمل طبق مقررات داخلي جاري) شركت اكسپديتوري

.در راه آهنهاي ترانزيتي اخذ مي گردد

در5§  يا چند واگـن واگن به واگن ديگرنمودن بار از يك طول مسير ضرورت واگن به واگنـ اگر

همان عرض خط احساس شود، كرايه حمل بابت يك محموله طبـق همـان واگنـي كـه بـارگيري در ايـستگاه با

، محاسبه مي  و در ابتدا در بارنامه قيد شده است و بـارگيري مجـدد.گردد مبداء درآن صورت گرفته اگر تخليـه

و علت آن هيچگونه  هزينـه بستگي بـه فرسـتنده بـار نداشـته باشـد، درآنـصورت در مسير حركت صورت گيرد

.گردد اخذ نميواگن به واگن نمودن بار

 واگنهـا در بوژيهـاي با عـرض خـط ديگـر يـا تعـويضيبار به واگنواگن به واگن نمودنـ بابت6§

، هزينه هاي اضافي وس(ايستگاههاي مرزي و ايل باربندي متعلـق از جمله هزينه هاي مربوط به استفاده از قطعات

، سيم پايه: شده از قبيل واگن به واگن آهن براي محكم كردن بار به راه  ، ميخ ها ، الئي ها و غيره ها بـصورت) ها

:شود زير محاسبه مي

آهـن راهتوسـط عـرض ديگـر بـه خطـي بـا واگنهـا بوژييا تعويض واگن به واگن نمودن بار اگر)1

ب ـ هزينه ها مي راساس تعرفه داخلي جاري در اين راهمقصد انجام شود  گردد؛ آهن محاسبه

ـ هزينه ها براساس تعرفه ترانزيتي)2 و نقل بينمربوطه در ساير موارد مي حمل .گردد المللي محاسبه

14ماده

 مهلت تحويل بار

كل1§ به مسيرـ مهلت تحويل بار براي ، باتوجه ميمعيارهاي حركت : گردد زير تعيين

: بارهاي با سرعت زيادرايب)1

.ك شبانه روزي .........................................................................................اعزام مهلت-1-1

 كيلومتر تعرفـه 200براي شروع هر يا كانتينر تناژ متوسط خرده بار محموالت مهلت براي حمل-2-1

رااي .يك شبانه روز.........................................................كننده درحمل آهن شركتهدر محدوده هر

 بـراي شـروع دربستي، محموله كانتريلري يا كانتينر تناژ باال مهلت براي حمل بار بصورت واگن-3-1

.يك شبانه روز ..........................كننده در حمل آهن شركت كيلومتر تعرفه در محدوده هر راه320هر

با واگن دربستي محموله مهلت براي حمل-4-1 ، بـراي شـروع)7مـاده4§(قطار مسافري حمل شده

در آهن شركت كيلومتر تعرفه در محدوده هر راه420هر .يك شبانه روز .......................... حمل كننده

كمباهاياربـ براي2 :سرعت
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امهل-1-2 .ه روز يك شبان..................................................................................... عزامت براي

خ مهلت براي حمل-2-2  كيلـومتر 150 بـراي شـروع هـر يـا كـانتينر تنـاژ متوسـط رده بار محموالت

حم تعرفه در محدوده هر راه .يك شبانه روز ...................... .................................ل آهن شركت كننده در

يا محموالت حمل براي مهلت-3-2  بـراي يـا محمولـه كـانتريلري تنـاژ بـاال كـانتينر حمل دربستي

در شركت آهن راههر محدودهدر تعرفه كيلومتر200هر شروع روي ..................لحم كننده .زك شبانه

و بارنامه از روز قبول روز بعد00/0ارسال بار از ساعت زمان اگـر بـار.شـود مـيعاي حمل شروبربار

 از روز بعـد روز00/0از سـاعت، مهلت تحويـل آن پذيرفته شده باشد نگهداري جهتتحويلي قبل از ارسال 

ميمقرر براي .قيد كردروز بارگيري را بايد در بارنامه.شود بارگيري محاسبه

بر2§ طي شده حقيقي بـار از ايـستگاه مبـداء تـا ايـستگاه مقـصد مسافت مبنايـ مهلت براي حمل بار

.شود محاسبه مي

:تمديد مي شود شبانه روز2ـ مهلت تحويل بار در شرايط ذيل3§

با)1  عرض خط ديگر؛در صورت واگن به واگن نمودن بار به واگني

 عرض خط ديگر؛هباگنهاو بوژيتعويض در صورت)2

.در صورت حمل واگنها با فريبوت)3

درـ4§ ،1§ بهنگام حمل بارهاي خارج از گاباري، مهلـت تحويـل كـه صـورتدرو آمـده اسـت

.يابدمي افزايش%100، اين ماده3§ آن طبق تمديد

:تمديد مي گرددبه ميزان زمان هاي زيرـ مهلت تحويل بار5§

ت)1 و ساير تشريفات؛بخاطر اخير زمان  انجام مقررات گمركي

و شـروع يـا ادامـه حمـل بار كه به تقصير راه زمان توقف در حمل)2 بـا مـشكل را موقتـاٌ آهن نبـوده

؛كندجهامو

 زمان تاخير بخاطر انجام تغييرات در قرارداد حمل؛)3

يا اينكه اقدامات الزم بـراي مطابقت دارد مه بار با مندرجات بارنا اينكه آيا زمان تاخير براي كنترل)4

، البته اگر به هنگام عمليـات كنتـرل مغايرتهـانكه نياز به رعايت شرايط ويژه دار حمل بارهائي  د انجام شده است

 معلوم شود؛

 آنها؛ زمان تاخير در ايستگاهها بخاطر آب دادن يا خارج كردن احشام از واگنها يا معاينه)5

، اصالح بار يا ظرف يا بـسته زمان تاخي)6 و بـارگيرير بابت تخليه اضافه بار و نيـز تخليـه ، بنـدي آن

.مجدد بار يا اصالح بارگيري كه به تقصير فرستنده باشد 

.اند زمان ساير تاخيرهائي كه فرستنده يا گيرنده درآن مقصر بوده)7
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مي علل تاخيرهائي كه به راه  را آهن حق ، بايد توسط دهد تا مهلت تحويل و آن را تمديد كند  افزايش

.بارنامه قيد شود» تمديد مهلت تحويل«آهن در ستون راه

كـه بـار قبـل از انقـضاي مهلـت تحويـل بـه تحقق يافته تلقي مي شـودـ مهلت تحويل بار هنگامي6§

و  گ ايستگاه مقصد برسد اطـالع گيرنـده آهـن درايـن خـصوص مراتـب را بـهو راه باشـد يرنـده قابل تحويل بـه

مي ترتيب اعالم به گيرنده براساس مقررات داخلي جاري راه.برساند .گردد آهن مقصد تعيين

گ آهن مقصد، بار اگر طبق مقررات داخلي جاري راه تحويـل يرنـده طبق آدرس قيد شده در بارنامه بـه

ا  ز انقـضاي زمـان تحويـل بـه داده شود درآنصورت مهلت تحويل زماني تحقق يافته تلقي ميشود كه بـار تـا قبـل

.گيرنده تحويل داده شده باشد

باميواگن به واگن در موارديكه بار در ايستگاه مرزي و بخشي از آن بار تتمـه بـار راهـي سياهه شود

بر طي طريق مي ، مهلت تحويل مي كند مي مبناي آن بخشي از باركه با بارنامه اصلي وارد ، محاسبه .گردد شود

و راه آهنهاي شركت كننده در حمل مي توانند درخصوص ساير مهلت هاي تحويل بـه فرست-7§ نده

. توافق برسند
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 سومقسمت

و نقل  اجراي قرارداد حمل

15ماده
 پرداخت كرايه حمل

بر1§ ميبصورت محاسبه شده13اساس مادهـ كرايه حمل بار كه :شود زير دريافت

ـ از فرستنده در ايستگاه مبداء مبدهاي آهن بابت حمل در راه)1  يا براساس مقررات داخلـي جـاري اء

. در راه آهن مبداء

ـ ازگيرنده در ايستگاه مقـصد هاي آهن بابت حمل در راه)2  يـا بـر اسـاس مقـررات داخلـي مقصد

.جاري در راه آهن مقصد

ـ از فرستنده در ايستگاه مبداء بابت حمل در راه)3 . يا از گيرنـده در ايـستگاه مقـصد آهنهاي ترانزيتي

، پرداخت كرايه حمل يـك يـا چنـد راه حمل از طريق چند راه در صورت توسـط آهـن ترانزيتـي آهن ترانزيتي

.مجاز استگيرنده توسط آهنها راهو پرداخت بابت ساير فرستنده 

آهنهـا ترتيب ذكر شده براي پرداخـت كرايـه حمـل درصـورت وجـود قراردادهـاي مربوطـه بـين راه

.امكانپذير است 

ــي)4 ــاي ترانزيت ــل در راه آهنه ــت حم ــارگزار–باب ــق ك ــده از طري ــا گيرن ــتنده ي ــركت( از فرس ش

و غيره  ، نماينده حمل بار كه بـا هريـك از راه آهنهـاي ترانزيتـي جهـت پرداخـت كرايـه حمـل) اكسپديتوري

.قرارداد دارد

راده اگر فرستنـ2§ دره پرداخت كرايه حمل در مسير ، بايـد آهنهاي ترانزيتي را بعهده گرفتـه باشـد

مطـابق را آهنها نام اختصاري اين راه» آهنهاي ترانزيتي توسط فرستنده تقبل شده است پرداخت كرايه راه«ستون 

. درج نمايد12-5 ضميمه با

 بارنامـه يد در تقبل نكرده باشد، با را آهنهاي ترانزيتي اگر فرستنده پرداخت كرايه حمل هيچيك از راه

در.را درج نمايـد» خيـر«كلمـه» آهنهاي ترانزيتي توسط فرستنده تقبل شده اسـت پرداخت كرايه راه«ستون در

، اين بدان معناسـت كـه كرايـه صورتيكه فرستنده پرداخت كرايه حمل در راه آهنهاي ترانزيتي را برعهده نگيرد

و حمل در مسيرهاي ترانزيتي بر ميعهده گيرنده بوده . دارد ايستگاه مقصد آن را از وي دريافت

آهنهاي ترانزيتي توسط فرستنده تقبل پرداخت كرايه حمل در راه«ستون بارنامه در چنانچه فرستنده در

ن»خير«كلمه» شده است  و محـول شـده گيرنده به نويسد، بدان معناست كه كرايه حمل در مسيرهاي ترانزيتي را

.از او دريافت شود بايستي در ايستگاه مقصد
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ت چنانچه بر  در بـينو نقـل حمـل مـورد اعمـال بـراي ايـن رفـه ترانزيتـيعاساس ، كرايـه حمـل المللـي

ب راه  درصـورتيكه.باشـد گيرنده مجاز نميهآهنهاي ترانزيتي را بايد فرستنده پرداخت نمايد، حواله اين پرداختها

در بين نقلوحمل مورد اعمال براي اين براساس تعرفه ترانزيتي آهنهـاي ترانزيتـي بعهـده راه المللي كرايه حمل

، پرداخت اين كرايه .باشد ها توسط فرستنده مجاز نمي گيرنده باشد

شـركت اكـسپديتوري،(درصورت پرداخت كرايه حمل در راه آهنهاي ترانزيتـي از طريـق كـارگزار

و غيـره  ك"فرسـتنده بايـستي در سـتون) نماينده حمل بار رايـه حمـل در راه آهنهـاي ترانزيتـي توسـط پرداخـت

 بارنامه، يادداشتي حاوي نام اختـصاري راه آهـن ترانزيتـي را كـه بابـت آن پرداخـت"فرستنده تقبل شده است 

مـورد نظـر انجـام ترانزيتـي راه آهـندر حمل انجام مي شود، نام كارگزاري را كه از طريق آن پرداخت

را  و كد كارگزار اطالعات قيد شده براي هر يك از راه آهنهـاي ترانزيتـي شـركت كننـده. درج نمايد مي شود

.در حمل آورده مي شود

بـار بـه واگـن بـه واگـن نمـودنـ بهنگام حمل بار بين دو كشور همجوار، هزينه هـاي مربـوط بـه3§

اجـراي ايـن چـه عرض خـط ديگـر در ايـستگاه مـرزي به واگنها بوژيواگنهاي با عرض خط ديگر يا تعويض 

6§از2بنـد(آهن تحويل دهنـده توسط راهچهو)13 ماده6§از1بند(تحويل گيرنده آهن عمليات توسط راه 

مي)13ماده ، از گيرنده اخذ .گردد صورت پذيرد

 بـا عـرضيبـار بـه واگنهـا واگن به واگن نمودن آهنهاي ترانزيتي، هزينه هاي بهنگام حمل بار در راه

بـ بـوژي يا تعـويض خط ديگر و عـرض خـط ديگـر در ايـستگاههاي مـرزي راه بوژيهـايه واگنهـا آهـن مبـداء

يـا كـارگزار گيرنـده، محاسـبه شـده اسـت، از فرسـتنده13 مـاده6§از2 كه براساس بنـد،آهنهاي ترانزيتي راه

و غيـره( ، نماينده حمـل بـار كرايـه حمـل بـار در باتوجـه بـه اينكـه كـدام يـك از آنهـا) شركت اكسپديتوري

مي راه مي آهنهاي ترانزيتي را پرداخت .شود نمايد، اخذ

 بـا عـرض خـط ديگـر يـا تعـويضي بار به واگنها واگن به واگن نمودن هزينه هاي مربوط به عمليات

ب بوژي بر عرض خط ديگر در ايستگاههاي مرزي راه بوژيهايهواگنها  مـاده6§از1اسـاس بنـد آهن مقصد كه

مي محاس13 ، از گيرنده اخذ .گردد به شده است

هاـ اگر4§ مربوط به حمل اين بار،و جريمه هاي گيرنده از پذيرش بار خودداري ورزد، كليه كرايه

.شود توسط فرستنده پرداخت مي

ا5§ در صحيح تعرفهناعمالـ درصورت و نيزمحاسبه ها يا اشتباه صورت عـدم اخـذدر كرايه حمل

ك  و اضافه پرداخت سري كرايه، و اضـافه پرداختـي. شـود دريافت بايد مسترد بايستي پرداخت  محاسـبه كـسريها

انجـام انـد، هائي كه در لحظه انعقاد قرارداد حمل جـاري بـوده هاي مربوط به كرايه حمل براساس نرخهاي تعرفه

.شود مي
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را مي تسويه حساب آهني كه با فرستنده يا گيرنده راه اخـذ يـا اضـافه پرداختيهـا را طبـق كند، كسريها

، مقررات داخلي جاري در اين راه .مسترد مي كندآهن

و اضافه پرداختيها تا يا5اگر كسريها ، احتياج به دريافت .ندارداسترداد فرانك سوئيس باشد

و جريمه6§ و به ارز كشوري كه پرداخت درآن صورت مـي ها توسط راهـ كرايه حمل  پـذيرد، آهنها

.گردد اخذ مي

، اين كرايه حمل به ارز اين كشور طبـق نـرخ قيد اگر كرايه حمل به ارز كشور اخذ كننده  نشده باشد

ميزور .شودو محل پرداخت، تبديل

مقـرر شـده باشـد كـه آهنهاي دو كشور همجوار تعرفه مستقيم ايستگاههاي راهدر صورتيكه بينـ7§

.شود شرايط اين ماده بكار برده نميكرده باشد بيني پيش رتيب ديگري براي اخذ كرايه حملت

16ماده
و وامهعندالتادي

و وام مجاز نمي .باشد عندالتاديه

17ماده
 جستجوي بار. تحويل بار

و برگـه اعـالم ورود بـارـ با ورود بار به ايستگاه مقصد، راه1§ ، اصـل بارنامـه آهن موظف است بـار

بـرا) نامه بار5و1 هاي برگه( ه پس از آنكه گيرنده كليه كرايه حمل پيش بيني شده در بارنامه را پرداخت نمـود،

و بار را تحويل گيردگيرنده تحويل دهد .و گيرنده بار نيز موظف است كرايه حمل را پرداخت

آهن مقصد، تحويـل بـار قبـل از پرداخـت كرايـه حمـل توسـط اساس مقررات داخلي جاري در راه بر

.ه بار امكانپذير استگيرند

ديـدگي، تواند از تحويل بار خودداري نمايد كه كيفيت بار در نتيجه آسيب گيرنده تنها در مواردي مي

آنافاسد شدن يا ديگر عوامل چنان تغيير كند كه امكان اسـتف  بـراي منظـور اوليـه وجـود ده كامـل يـا بخـشي از

. نداشته باشد

آهن پرداخـت نمايـد، حتـي كه در بارنامه درج شده است به راهراي كليه پرداختهايگيرنده بايدـ2§

 گيرنده حق دارد با تنظيم ادعانامـه طبـق در اين صورت. اگر بخشي از بار قيد شده در بارنامه وجود نداشته باشد 

.، باز پس گيردبار پرداخت نموده يل نشده تحوبخشي را كه طبق بارنامه بابت مبلغ29ماده



��

هرف كه وزن آنها بهنگام بستهوظرمهايـ بار3§ و روي و نيـز بـار نوشـته مـي بـسته بندي تعيين شـود

و بسته،استاندارد يكسانداراي وزن بار بسته هاي مي با ظرفهاي سالم .گردند بندي كامل بدون توزين تحويل

.گيردميآهن مقصد انجامـ در ساير موارد تحويل بار براساس مقررات داخلي جاري راه4§

،30ـ چنانچه ظرف مدت5§  روز پس از انقضاي مهلت تحويـل، بـار بدسـت گيرنـده نرسـيده باشـد

.آهن بخواهد كه عمليات جستجو را آغاز كند فرستنده يا گيرنده حق دارد از راه

 مـاه3 ظرف درخواست جستجوي بار را فرستنده به ايستگاه مبداء يا گيرنده به ايستگاه مقصد حداكثر

3برگـه( در دو نسخه همزمان با تحويل نـسخه دوم بارنامـه15پس از انقضاي مهلت تحويل بار طي فرم ضميمه

و برگه اعالم ورود بار) بارنامه .دهندميتحويل) بارنامه5و1هاي برگه(يا اصل بارنامه

رابايستگاه مبداء يا مقصد و امضاي كارمندي كه درخواست  در ايـستگاه تحويـلا زدن مهر تاريخ دار

كننـده بـاز كند؛ يـك نـسخه از آن بـه درخواسـت آنرا تائيد مي دريافت،دو نسخه درخواست گرفته، برروي هر

.شود گردانده مي

ا .باشد نمي29طبق ماده قامه دعوي درخواست جستجوي بار به معناي

محاسـبه شـده تحويـل14طبق مـادهكه روز پس از انقضاي مهلت تحويل بار30 ظرف اگر بارـ6§

و) بارنامه3برگه(نسخه دوم بارنامه» شرح بار«و ايستگاه مقصد در ستون گيرنده نشده باشد  يا در اصـل بارنامـه

، عبارت) بارنامه5و1هاي برگه(برگه اعالم ورود بار  را» بار نرسيده اسـت«كه توسط گيرنده تحويل شده است

م بنويسد دار ايـستگاه مقـصد بايستي با مهر تـاريخ مذكور عبارت. فقود شده تلقي نمايد، گيرنده مي تواند آن را

.تائيد شود

، ايـستگاه بايـستي مراتـب را بـه اطـالع اما اگر بار بعد از انقضاي مهلت مقرر به ايستگاه مقـصد برسـد

مهلـت تحويـل مـاه پـس از انقـضاي6 ورود كاال حداكثر گيرنده موظف است درصورتيكه.گيرنده بار برساند 

و  ، مبالغي را كه بعنوان جبران خسارت بابت مفقود شـدن بـار ، بار را تحويل گرفته و اسـترداد باشد كرايه حمـل

.مسترد نمايدآهن هاي مربوط به حمل بار دريافت نموده است، به راه ساير هزينه

شدو هزينه شدن اگر جبران مفقود ، وي بايـد ايـن هاي مربوط به حمل بار به فرستنده پرداخت ه است

بـار تحويل در بر پرداخت جريمه بابت تاخير ضمناً گيرنده حق دارد شكايتي مبني.آهن بازگرداند مبالغ را به راه

، آسيب  ، كسري وزن ، فساد بار پيداو نيز جبران خسارت مفقود شدن جزئي از بار يا ديدگي  كيفيـت افـت شده

. رائه دهداآهن راهبهبار به هردليل ديگر را
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18ماده

 بازرگانيصورتمجلس

ا تعـداد يـ وضعيت بـار، وزن آن بار اقدام به بازرسي آهن در زمان حمل بار يا تحويلـ چنانچه راه1§

و نيز كنترل وجود بارنامه به شرح بازرگاني درصورت بروز موارد ذيل صورتمجلس موظف است،بنمايدعدلها

:ذيل تنظيم نمايد

ك)1 مه زماني ، فاسد شـده يـا بخشي از بار يا تمام آن ، آسيب ديده و يا كسري وزن داشته فقود شده

؛ باشدافت كيفيت داشتهبه علل ديگر 

و اطالعات)2 د زماني كه مشخصات ، تعداد عـدلهاي مندرج ، وزن ر بارنامه با بار واقعي از لحاظ نام

، عالئم ، مغايرت داشته باشد؛هاي عدلهاي بار، نامو شماره) ماركها(بار و ايستگاه مقصد  گيرنده

اسـاس منـدرجات بارنامـه يا تعدادي از برگهاي آن يا فقدان خود بـار بـر بار مربوطه فقدان بارنامه)3

؛مربوطه

. فقدان يا كم بودن وسايل باربندي متعلق به فرستنده براساس اطالعات مندرج در بارنامه)4

وصي يا استيجاري بدون بارنامه يا مشاهده بارنامه بدون واگـن نيـز درصورت مشاهده واگن خالي خص

.صورتمجلس بازرگاني تنظيم مي گردد

 صـورتمجلس16كنـد طبـق فـرم ضـميمه ايستگاهي كه يك يا چند مورد از موارد فوق را مشاهده مي

.تنظيم مي نمايدبازرگاني

ــا ــه چ ــاني روي اوراق جداگان ــاي صــورتمجلس بازرگ ــه ه ــرگ چنانچــه برگ ــر ب ــد، ه ــده باش پ ش

 مـاده حاضـر6صورتمجلس بايستي به صورت چاپي شماره گذاري شده، به امضاي افـرادي كـه در پـاراگراف

و در قـسمت فوقـاني هـر بـرگ بايـد شـماره نامبرده شده اند، رسيده، با مهر تاريخدار ايـستگاه تاييـد گرديـده،

 بازرگـاني پـس از تنظـيم بايـستي بهـم متـصل كليـه اوراق صـورتمجلس. صورتمجلس بازرگاني قيد شده باشـد 

. برگ هاي صورتمجلس بازرگاني را مي توان بر روي كاغذ كاربن دار چاپ نمود. گردند

و خرابـي فقط درصورتي تنظيم مي بازرگاني اما صورتمجلس از هـاي فـوق شود كـه اشـكاالت الـذكر

اسزمان پذيرش بار براي حمل تا زمان تحويل آن به گيرنده  .ت پيش آمده باشندممكن

درج بارنامـه»بازرگـاني صـورتمجلس«در سـتون را بازرگاني تنظيم صورتمجلس مراتب ايستگاه بايد

.نمايد

هر2§ و1§دراشاره شده نوع اشكالـ اگر گيرنده در هنگام تحويل بار  اين ماده را مـشاهده نمايـد

تنظيم نكرده باشد، گيرنده موظـف بازرگاني لس آهن درخصوص اين اشكال صورتمج اين درحالي باشد كه راه

.تنظيم نمايدبازرگاني مقصد بخواهد تا صورتمجلسهاز ايستگابالفاصله است 

:در موارد ذيل خودداري ورزدبازرگاني تواند از تنظيم صورتمجلس ايستگاه مقصد مي
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غيـر يـل آن بـه گيرنـده زمان تحويل بار براي حمل تا زمـان تحو مورد نظر از اشكال بوجود آمدن)1

؛ باشدممكن

از)2 درمعيار كاهش وزن بار .اين ماده تجاوز نكند5§ اشاره شده

، تنظيم صورتمجلس راهدرـ اگر مقررات داخلي جاري3§ بعـد از تحويـل بـار بازرگاني آهن مقصد

، را به گيرنده  و حتي پس از تحويـل بـار گيرنده حق دارد در آنصورت مجاز بداند بـه ايـستگاه مقـصد مراجعـه

كه1§ بنابر اشكاالت قيد شده در بازرگانيتقاضاي تنظيم صورتمجلس  از طريق بازديد رويت آنها اين ماده را

و. نمايد، است نبودهممكن ظاهري بهنگام تحويل بار  اين درخواست از ايستگاه مقصد بايـستي توسـط گيرنـده

و حداكثر ظرف بالفاصله پس از تعيين خرابي بار توسط  تـا.روز پس از تحويل بار، صـورت پـذيرد شبانه3 وي

، گيرنده نبايـد وضـعيت بـار را تغييـر دهـد، مـشروط بازرگاني تو قبل از تنظيم صورتمجلس  سط ايستگاه مقصد

ا يـ گيرنـده بايـد پلمپهـا.برآنكه اين تغيير وضعيت براي محافظت بـار در برابـر افـزايش خرابـي ضـروري نباشـد 

، را كه ايي قفله ، كانتينر تريلر، كاميون، اتاق جداشونده كـاميون، تريلـر بـدون كـشنده، تريلـر يـدكي، از واگن

و  .، به ايستگاه مقصد تحويل دهدبرداشته است پس از تحويل بار به وي خودروهاساير اتومبيل، تراكتور

:نمايدداري در موارد زير خودبازرگاني تواند از تنظيم صورتمجلس ايستگاه مقصد مي

بعد از تحويل بازرگاني آهن مقصد، تنظيم صورتمجلس چنانچه طبق مقررات داخلي جاري در راه)1

 بار ممنوع باشد؛

و در محـدوده به گيرنده مراجعه)2  ايستگاه مقصد بالفاصله پس از تعيين خرابي توسط او انجام نشده

 روز پس از تحويل بار صورت نگرفته باشد؛ شبانه3

از)3 ، درصورتيكه انجام اين عمل براي حفظ بـار  چنانچه وضعيت بار توسط گيرنده تغيير كرده باشد

 افزايش خرابي ضروري نبوده است؛

زمـان تحويـل بـار بـراي حمـل تـا زمـان تحويـل آن بـه گيرنـده مورد نظر از اشكال بوجود آمدن)4

؛ باشدغيرممكن

مذ)5 . اين ماده بيشتر نباشد5§كور در در صورتيكه كاهش وزن بار از معيار

6(، ، كانتينر تريلر، اتاق جداشونده كـاميون، تريلـر بـدون كـشنده، گيرنده پلمپهاي باز شده از واگن

 ، ، تراكتور يا ساير خودروها را به ايستگاه مقصد تحويل ندهدتريلر يدكي .اتومبيل

ب4§  بـر بازرگاني كـه مورد تنظيم صورتمجلسدرتقاضاي گيرنده ررسيـ اگر ايستگاه مقصد هنگام

، ارائه شده است مشخص اين ماده3يا2§§ اساس و اسـاس بـوده در نمايـد كـه درخواسـت گيرنـده بـي پايـه

به ايستگاه مقصد حق دارد از گيرنده بابت هزينه آنصورت  ، تقاضاي غرامـت بررسي هاي مربوط اين درخواست

ت  و نيز تقاضاي پرداخت جريمه ، البتـه اگـر ايـن امـر در مقـررات داخلـي جـاري در كند وسط گيرنده را بنمايد

.بيني شده باشد آهن مقصد پيش راه
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§5، دربهنگام كنترلـ اگر در طول مسير يا در ايستگاه مقصد دركـه24ماده1§ وزن بار ذكر شده

و ويژه خود بار ، كاهش وزن بـار در مقايـسه وزن آن در زمان حمل در معرض كاهش اس اثر خواص طبيعي ت

، در با وزن مذكور در بارنامه مورد كاهش وزن بار تنهـادربازرگاني اينصورت صورتمجلس بوجود آمده باشد

از در ، بايـد تنظـيم گـردد24 ماده1§ تعيين شده در معيار موارديكه اين كاهش بار كـسري اگـر. افزايش يابد

بازرگاني بيشتر نشود، آنگاه نبايد صورتمجلس24 ماده1§ مقرر در معيارزابازرسي وزن بار تعيين شده بهنگام 

» آهـن يادداشـت راه« در سـتون بازرسـي دراين حالت اطالعات مربوط بـه وزن تعيـين شـده بهنگـام تنظيم نمود؛ 

.گردد بارنامه درج مي

، و ويـژه اثردري كه وزن بار بهنگام كنترل اگر در مسير حركت يا در ايستگاه مقصد خواص طبيعـي

، وزن آن در زمان حمل در معرض كاهش نبوده باشد  و اختالف وزن با وزن مندرج در بارنامه پيش آمده باشـد

شـود كـه اخـتالف وزن بـا درخصوص كاهش وزن بار تنها در مواقعي تنظـيم مـي بازرگاني آنگاه صورتمجلس

از كمتـر در بازرسـي بـا وزن قيـد شـده در بارنامـهه شد وزن بار تعيين اختالف اگر. باشد%2/0بارنامه بيش از 

مي2/0% ، صحيح تلقي ، آنگاه وزن بار قيد شده در بارنامه هـم) اضـافه بـار(براي بارهـاي اضـافي.گردد باشد

.شود بهمين ترتيب عمل مي

تـ صورتمجلس6§ مسبازرگاني دل ايستگاهؤووسط افراد  بـه آنهـا اشـاره شـده16ر فرم ضـميمه كه

در ايستگاه مقـصد، ايـن صـورتمجلس بايـد توسـط بازرگاني هنگام تنظيم صورتمجلس.گردد امضاء مي است،

ميي االختيار تامشخصگيرنده يا  اگيرد، كه بار را تحويل .مضاء شود نيز

را نباشد، مي موافق بازرگاني اگر گيرنده با مفاد صورتمجلس بـر اسـاس ايـن تواند نقطه نظـرات خـود

، البته اگر مقررات داخلي جاري در راه اطالعات .آهن مقصد اين امر را مجاز بداند در آن بنويسد

، فساد يا افت كيفيت بار7§ ، آسيب ديدگي ، كسري وزن بار و ميزان مفقود شدن ـ براي تعيين علل

، مي و نيز به منظور تعيين ميزان خسارت ، و قـوانين بنابه هر دليل ، توان براساس مقـررات  داخلـي كـشور مقـصد

.تحقيقات الزم را بعمل آورد

در طبق ترتيب پيشبازرگانيـ يك نسخه از صورتمجلس8§ بيني شـده در مقـررات داخلـي جـاري

مي راه ، به گيرنده تحويل داده .شود آهن مقصد

و شرايط9§ مي8§تا2§ـ مفاد ، بـراي فرسـتن اين ماده كه به گيرنده بار مربوط ده نيـز معتبـر شوند

، البته اگر بار طبق بند  مي20 ماده2§از1خواهد بود شود يا براي شخص ثالـث به آدرس فرستنده عودت داده

 ، درمشروط بر آنكه ارسال گردد .، به وي تحويل گردد21 ماده3§ بار براساس مقررات داخلي قيد شده
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19ماده

 آهن حق گرو نگاهداشتن بار توسط راه
، راه1§ نگـاه آهـن حـق دارد بـار را گـروـ به منظور پرداخت كليه هزينه هاي ناشي از قرارداد حمل

ح.دارد ، تا زماني كه بار در اختيار راهقاين .باشدمينافذ آهن است

و قوانين داخلي همان كشوري كـه بـار2§ ، طبق مقررات در بايـدـ چگونگي گروه نگاه داشتن بار

شوآن  ، مشخصميتحويل .گرددد
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 چهارمقسمت

 حمل قرارداد تغيير

20ماده
و نحوه تغيير در قرارداد حملحق

و همچنين گيرنده مي باشدحق تغيير قرارداد حملـ1§ . متعلق به فرستنده،

و جمهـوري دموكراتيـك خلـق هنگام حمل بار به جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلق چـين

، تغييـر آدرس چنـين بارهـائي طبق بارنامه از ارگانهاي دولتي محسوب مـيي كه ندگانكره به آدرس گير  شـوند

كـشور مقـصدو در ايـستگاههاي مـرزيهاكـشور اين تجارت خارجي هاي االختيار سازمان توسط نمايندگان تام 

.گيرد انجام مي

مي2§ :تواند تغييرات زير را در قرارداد حمل بدهدـ فرستنده

 را از ايستگاه مبداء بگيرد؛بار)1

در. ايستگاه مقصد را تغيير دهد)2 صورت ضرورت بايد ايستگاههاي مـرزي كـه بعـد از انجـام ضمناً

، بار از طريق آنها عبور تغيير و كارگزار راه آهنهاي ترانزيتـي كـه در نتيجـه تغييـر قـرارداد نمايد مي در قرارداد

شـركت(ه پرداخت كرايه حمل در ايـن راه آهنهـا از طريـق كـارگزار حمل حادث ميشود، البته مشروط بر آنك

و غيره،اكسپديتوري   را در بارنامه قيد كند؛صورت گيرد) نماينده حمل بار

 گيرنده كاال را تغيير دهد؛)3

.داندر بار را به ايستگاه مبداء بازگ)4

مي3§ :دتواند تغييرات زير را در قرارداد حمل بدهـ گيرنده

؛)1  ايستگاه مقصد را در محدوده كشور مقصد تغيير دهد

.گيرنده بار را تغيير دهد)2

و تنها ضمناً گيرنده بار مي تواند براساس موافقتنامه حاضر تنها در ايستگاه مرزي ورودي كشور گيرنده

.قرارداد حمل را تغيير دهدهنوز از اين ايستگاه ارسال نشده است بار زماني كه 

، انجام تغييـرات در قـرارداد باشدكه بار از ايستگاه مرزي ورودي كشور مقصد عبور كرده صورتي در

، امكانپذير است حمل توسط گيرنده تنها بموجب مقررات داخلي جاري در راه .آهن مقصد

.شود، ممنوع است كه منجر به تقسيم بار حمل در قراردادـ تغيير4§
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 صـورت17 براساس درخواست كتبي فرستنده يا گيرنده طبق فرم ضميمهـ تغيير در قرارداد حمل5§

قررات داخلـيمطبق مي تواند از فرم درخواست تغيير قرارداد حمل توسط گيرنده كه مقصد آهن راه.پذيرد مي

. است استفاده نمايدگرديده تعيين آهن جاري اين راه

مربـوط بـه7مـاده2§دسـتورالعملهاي اسـاس فرستنده بايد فرم درخواست تغيير قرارداد حمـل را بر

. پر نمايدOSJD كاري هايترجمه به زبان

و توسـط درخواست تغيير قرارداد حمل بايد براي هر محموله بصورت جداگانه در يك نـسخه تنظـيم

و يـا توسـط گيرنـده بـه ايـستگاه مـرزي ورودي كـشور مقـصد فرستنده به ايـستگاه  مـتن. تحويـل گـردد مبـداء

كه به همراه درخواست) بارنامه3برگ(نسخه دوم بارنامه» شرح بار« است بايد توسط فرستنده در ستون درخو

مي به راه ، نوشته شود آهن تحويل .شود

و درخواست گيرنده درخصوص تغيير قرارداد حمل مي تواند براي چند محموله كه بصورت گروهـي

و درصورتيكه تغيير درچند واگن حمل مي  و رايقرارداد حمل اين بارها بـ شوند يـك آدرس بـه يـك ايـستگاه

.گيرنده باشد، صادر شود

دار روي نـسخه دوم بارنامـه ايستگاه مبداء دريافت درخواست تغيير قرارداد حمل را با زدن مهر تـاريخ

و نيز امضاي آن توسط پرسنل ايستگاه  تو كه درخيزير درخواست فرستنده ،يـاياست را دريافت كرده اسـت، د

.گرداند سپس نسخه دوم بارنامه را به فرستنده باز مي

. ارائه شودبدون ارائه نسخه دوم بارنامه مي تواند بر تغيير قرارداد حمل درخواست گيرنده مبني

تغييـر در قـرارداد مبنـي بـر فرسـتندهـ ايستگاه مبداء يا ايستگاه مرزي بعد از دريافـت درخواسـت6§

بـراي ايـستگاههاي در ايـن خـصوص ايستگاه عبور كرده باشد، به حساب فرستنده تلگرافي حمل، اگر بار از آن 

و ايستگاه مقصد ارسال مي  تلگرام ارسالي با فرستادن عين درخواست مربوط به تغييـر قـرارداد حمـل.نمايد مسير

مي به همان ايستگاهي كه براساس تلگرام بار در آن متوقف است، مورد  امـا ايـن ايـستگاه بايـد.گيـرد تائيد قرار

.و منتظر دريافت درخواست كتبي فرستنده نشود داده ساس تلگرام ايستگاه مبداء تغييراقرارداد حمل را بر

در راه از تلگــرام درخواســت احتمــالي ليتي در قبــال تحريــفؤوهيچگونــه مــس رديامــو چنــين آهــن

.گيرد فرستنده بعهده نمي

ت7§  يـا ورود بـار قرارداد حمل از لحظه دريافت بارنامه توسط گيرنـده غييرـ حق فرستنده براي انجام

چنانچه درخواست كتبـي گيرنـده يـا تلگـرام ايـستگاه، گردد ساقط مي راه آهن مقصد به ايستگاه مرزي ورودي

برمورد درخواست گيرنده مقصد در .موجود باشدايستگاه مرزي قرارداد حمل درآن تغيير مبني

درـ فرستنده8§ رارداد حمل كه براسـاس درخواسـتقنتيجه تغيير پاسخگوي هيچيك از عواقبي كه

.باشد آيد، نمي كتبي گيرنده يا تلگراف ايستگاه مقصد پيش 

مي9§ و يك بار توسط گيرنده .تواند صورت پذيردـ تغييرقرارداد حمل يكبار توسط فرستنده
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 ايـن انجـام يـا در قرارداد حمل خـودداري انجام تغييرازحق دارد موارد ذيلدرتنها آهنـ راه10§

:تغييرات را متوقف سازد

آهن مقصد كه بايد تغييرات را اعمال نمايـد در زمـان دريافـت چنانچه اجراي آن براي ايستگاه راه)1

 درخواست كتبي يا تلگراف ايستگاه مبداء يا ايستگاه مقصد، ممكن نباشد؛

تغ)2  آهن شود؛ برداري از راه ييرات موجب بروز اختالل در سيستم بهره چنانچه اجراي اين

و مقررات داخلي كشور)3 آني كه راه هاي چنانچه اين امر با قوانين ،نـ در حمـل شـركت دار هـا آهن د

؛  مغايرت داشته باشد

در)4 ، صورت چنانچه ه ايـستگا هـاي مربـوط بـه حمـل تـا كليه هزينه بارارزش تغيير ايستگاه مقصد

، بجز موارديكه وجوه مربوط به اين هزينه .تضمين شوديا ها سريعاً پرداخت مقصد جديد را نپوشاند

در11§ در موارد قيدصورت بروزـ در ايـن مـاده، راه10§ شـده صـورت امكـان سـريعاً آهـن بايـد

، مطلع نمايدسميرا غير ممكن موانعي كه انجام تغييرات قرارداد حمل از فرستنده يا گيرنده را .ازد

و نسبت به تغييـر قـرارداد حمـل اقـدام نمـوده آهن نتوانسته باشد اين موانع را پيش چنانچه راه بيني كند

اينكه كدام يك ازآنها درخواست تغيير قـرارداد حمـل را دادهبه توجه باشد، درآنصورت فرستنده يا گيرنده با 

مسدر باشد، .خواهد بودلؤوقبال كليه عواقب ناشي از آن

و دريافت كرايه حمل بهنگام انجام تغيير12§ و بـا15و13هاي قرارداد حمل براساس مادهـ محاسبه

مي در :پذيرد نظرگرفتن موارد ذيل صورت

مي)1 ، كرايـه حمـل فقـط تـا آن ايـستگاه بايست در ايستگاه بـين چنانچه بار راه تحويـل شـده باشـد

و اخذ  و راه جديـد بـار از ايـستگاه مقـصد اگر.گرددمي محاسبه آهـن آنـرا بـه آن ايـستگاه عبـور كـرده باشـد

 ، رايـه حمـل از ايـستگاه توقـف بـار تـا ايـستگاهكبازگرداند، درآنصورت بجز كرايه حمل تا ايستگاه توقف بار

ميمقصد  و اخذ  گردد؛ جديد بار نيز بطور جداگانه محاسبه

كه)2 به مراتب دورتر از ايستگاه مقصد قبلي است يا بـه ايـستگاهي كـه اگر بار بايد به ايستگاه جديد

، درآنصورت كرايه حمل بابت حمل تا ايستگاه مقصد   يا تا اوليه در مسيرحركت اوليه بار قرار ندارد حمل شود

و اخذ مي ، بطور جداگانه محاسبه و از ايستگاه توقف بار تا ايستگاه مقصد جديد  گردد؛ ايستگاه توقف بار

، درآنـصورت كرايـه حمـل بابـت حمـل تـا)3  اگر بار بايد مجدداً به ايستگاه مبداء بازگردانده شـود

و و بابت حمل از اين ايستگاه تا ايستگاه مبداء بطور جداگانه محاسـبه  ايستگاهي كه بار از آن عودت خواهد شد

مياز فرستنده .گردد اخذ

ميـ بابت انجام تغييرات در قرارداد حمل13§ ايـن هزينـه طبـق مقـررات داخلـي.شود هزينه دريافت

مي جاري در راه و طبق ماده دهد، آهني كه تغييرات قرارداد حمل را انجام مي15محاسبه .گردد اخذ
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آهـن تقـصيري آيـد كـه راه رارداد حمل تاخيري در حمل بار يـا تحويـل آن پـيشق نتيجه تغيير اگر در 

، هزينه  ، جريمههاي درآن نداشته باشد و ساير هزينه اضافي نگهـداري: هاي مربوط بـه زمـان توقـف همچـون ها

و غيره بجز جريمـه مربـوط بـه توقـف واگنهـا در راه  و بار، توقف واگنها ، براسـاس مقـررات آهنهـاي ترانزيتـي

مي هاي داخلي جاري در راه تعرفه ، محاسبه در بابـت توقـف واگنهـا.شـود آهني كه توقف درآن صورت گرفته

، ميزان جريمه طبـق تعرفـه راه آهنهاي ترانزيتي كه در نتيجه انجام تغييرات در قرارداد حمل صورت گرفته است

و نقل بين مورد اعمال براي ترانزيتي ميمربوطه المللي حمل .گردد عضو محاسبه

و ساير هزينه هزينه و مراتبميها طي اسناد مربوطه تائيد هاي اضافي، جريمه بابت توقف واگنها گردد

و غيـره(يـا كـارگزار به منظور دريافت آنها از فرستنده يا گيرنـده  ، نماينـده حمـل بـار ) شـركت اكـسپديتوري

،15باتوجه به اينكه كداميك از آنها بايد طبق مـاده درج در بارنامـه كرايـه حمـل ترانزيتـي را پرداخـت نمايـد

.شود مي

21ماده
و تحويل بار  موانع حمل

، راه1§ آهــن خــود ــ اگــر در ايـستگاه مبــداء يـا در مــسير حمـل مــانعي بـراي حمــل بـار پــيش آيـد

مي تصميم يا حمل بار را تـا ايـستگاه مقـصد بـا تغييـر مـسير كه آيا استعالم دستور فرستنده الزم است كند گيري

و راه.حمل انجام دهد  زمان اضافي مناسب براي آهن حق دارد كرايه حمل بابت مسير حركت تغيير يافته را اخذ

.آهن مقصر باشد مگر در موارديكه راه درنظر گيرد،را تحويل 

و نيز به هنگام بروز2§ در انعمـ درصورت نبودن مسير ديگر يا عدم امكان حمل بار به هردليل ديگر

را مبداء از طريق ايستگاه مي سريعاً طي تلگرا ايستگاهي كه مشكل درآن بوجود آمده است،، تحويل بار  مراتـب

و  ميعاسترا فرستنده بار دستور به اطالع فرستنده مي رساند كـه داردراياطالعـات كليه آهن ضمناً راه. نمايد الم

.دهد در اختيار فرستنده قرار مي

مردر موا موظف به استعالم دستورات فرستنده اما ايستگاه 3§از1 موقـت منـدرج در بنـد وانـع ديكه

. نمي باشدنمايدمي بروز3ماده

رفتـار بارنامه دستورات الزم درمورد چگـونگي» درخواست ويژه فرستنده«تواند در ستون فرستنده مي

، صـادر نمايـد با بار را درصورتيكه موانعي براي حمل يا تحويل بار بروز مي  آهـن راهصـالحديده بـ اگـر.كنـد

، راه فر اجراي اين دستورات ممكن نباشد .ستنده بخواهد تا دستورات جديدي صادر كندآهن بايد از

، سريعاً در مورد مبناي تلگرام دريافتيبرايستگاه مبداء فرسـتنده را طـي موانع حمل بار يا تحويل آن

ميم يا به ترتيبي كه در مقررات داخلي تعيين شده است، مقررفرم  فرستنده موظـف اسـت دسـتورات.سازد طلع

ب الزم  و آن را به ايستگاه برگرداندرا در پشت صفحه اعالميه ار در خصوص رفتار با ، يا دستورات خـود را نوشته

. به ترتيبي كه در مقررات داخلي تعيين شده است اعالم نمايد
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يا بهنگام اعالم دستورات به ترتيب تعيـين شـده در مقـررات داخلـي فرستنده در هنگام عودت اعالميه 

، به ايستگاه مبداء ارائـه كنـد) رنامهبا3برگ(بايد نسخه دوم بارنامه  اگـر.را براي درج دستورات الزم فرستنده

، دستورات مندرج در پشت اعالميه  يـا ترتيـب تعيـين شـده در مقـررات فرستنده نسخه دوم بارنامه را ارائه نكند

و ايستگاه مبداء اعتبار تلقيبيداخلي  ، شده دارد كـه اعـالم مـي به ايستگاهي كه مانع درآن بـروز كـرده اسـت

كه چنين حالتي راهدر. موجود نمي باشد دستورالعملي از طرف فرستنده  م آهني ، اسـت توقف شـده بار در آنجا

ميدر آن راه آهن طبق مقررات داخلي جاري .كند با بار رفتار

ه از گيرنـد يـا خـودداري مـسير حمـل در مـورد تغييـر مبـداء واصله بـه ايـستگاه موارديكه اعالميه در

ميباشددريافت بار .تواند دستورات الزم را بدون ارائه نسخه دوم بارنامه صادر نمايد، فرستنده

مـي آمـده اسـت بوجـودآندر كـه مـشكل ايستگاهي اطالعبهفرستنده را ستوراتدمبداء ايستگاه

و طبق مقررا توسط راه، هاي مربوط به اعالميه فرستنده هزينه. رساند آهـنت داخلي جاري در اين راه آهن مبداء

.گردد، از فرستنده اخذ مي

،داده باشــدقــرارداد حمــل را تغييــر داد،رخ گيرنــده اگــر موانــع حمــل يــا تحويــل بــار پــس از اينكــه

، مـي درآنصورت راه .رسـاند آهن مراتب را به اطالع گيرنده كه درخواسـت تغييـر قـرارداد حمـل را داده اسـت

، از گيرنـده اخـذ خودآهن طبق مقررات داخلي جاري راهراي مربوط به اعالميه گيرندهها هزينه آهن مقصد راه

.كند مي

8 اگر از فرستنده اي كه از مانع پيش آمده براي حمل يا تحويل بار آگاه شده است ظرف مدتـ3§

و براي بارهاي سريع الفساد ظرف مدت ما4روز نع در آن پـيش آمـده روز از زمان ارسال اعالميه ايستگاهي كه

باشـند، الزم اسـت بـا بـار طبـق دريافـت شـده است هيچگونه دستوري دريافت نشود يا دستورات غير قابل اجرا 

. راه آهني كه در آن مانع پيش آمده است رفتار نمودجاري در مقررات داخلي 

، راه اگر بار سريع انع بـراي حمـل يـاي كه در آن مـ آهن الفساد در معرض خراب شدن قرار گرفته باشد

.نمايد روز، براساس مقررات داخلي خود عمل4 بدون انتظار پايان يافتن تحويل بار پيش آمده است بايد 

، قبل از دريافت دستورالعمل فرستنده مرتفع شـود، اگر مشكل پيش-4§  ايـستگاهي آمده براي حمل

و كه در آن مانع براي حمل پيش آمده است منتظر دريافت دستورا وت نمانده بار را بـه ايـستگاه مقـصد ارسـال

.رساند مراتب را سريعاً به اطالع فرستنده مي

رس5§ § از فروش آن را پس از كسر كرايه حمل براساس حاصل، مبالغه باشدديـ اگر بار به فروش

و ساير هزينهو جريمه13 ماده1 را محاسـبه نمـوده هاي مربوط به فروش ها مـي بـه فرسـتنده تحويـل، باقيمانـده

و هزينه. دهند ، فرسـتنده بـار موظـف اسـت اگر پول حاصل از فروش بار كمتر از كرايه حمل هاي مربوطه باشد

.التفاوت آنرا بپردازد مابه
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 تغييـر20 اين ماده شامل حال گيرنده كه قرارداد حمل را طبق ماده1§و3§و4§و5§ـ مفاد6§

.دشو داده است، نيز مي

، مشكلي در امر حمل يا تحويل بروز كنـد7§ فرسـتنده يـا كـهـ اگر در زمان حمل بار يا تحويل آن

، آنها موظفند كليه هزينـهنگيرنده مقصر باش  و يـا تحويـل بـار را بـه راهد آهـن هـاي مربـوط بـه تـاخير در حمـل

ا.پرداخت نمايند  و موانع بوجود آمده در ارتباط با حملگرحتي  يا تحويل بار بـه تقـصير فرسـتنده يـا مشكالت

، كليه هزينه در هاي بوجود آمده درنتيجه اينكه فرستنده يـا گيرنـده بـراي درخواسـت راه گيرنده بار نباشد  آهـن

م و تحويل بار هيچ دستوري در مهلت تعيين شده در وانعمورد و يا دسـتورات اين ماده ارائه نداده3§ حمل اند

، به راها غيرقابل اجرا بوده مي ند .شود آهن پرداخت

هـا طبـق آيد، پرداختهاي مربوط به اين هزينه آهن مقصد پيش آهن مبداء يا راه در راهي اگر چنين موانع

و تعرفه مي آهنها، هاي داخلي جاري در اين راه مقررات .گردد محاسبه

به آهنهاي ترانزيتي پيش در راهياگر چنين موانع هـاي هـا طبـق تعرفـه اين هزينهآيد، پرداختهاي مربوط

و نقل بين ترانزيتي راه  مي آهنهاي ذينفع در اين حمل ؛ اگر در تعرفـه ترانزيتـي بـراي چنـين المللي محاسبه گردد

و تعرفه اي پيش مواردي هزينه  ، درآنصورت محاسبه پرداختها طبق مقررات هـاي داخلـي جـاري بيني نشده باشد

ميآهنهاي ترانزيتي مربوط در راه .شوده، انجام

و از گيرنـده يـا فرسـتنده الذكر در بارنامه نوشته مـي هاي فوق كليه پرداختهاي مربوط به هزينه يـا شـود

و غيره(كارگزار  ، نماينده حمل بار 15توجـه بـه اينكـه كـداميك از آنهـا طبـق مـاده بـا) شركت اكسپديتوري

مي كرايه مي هاي حمل را ، اخذ .گردد پردازد

، مفـاد مـاده برايدرصورت تغيير قرارداد حمل بدليل بروز موانعـ8§  مـورد20 حمل يا تحويل بـار

.شود نمي اعمال20 ماده9§ اين حالت مفاددر.گيرد عمل قرار مي
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 پنجمقسمت

 آهنها ليت راهؤومس

22ماده
 آهنها ليت مشترك راهؤومس

ليت اجـرايؤوكنـد، مـسا بـراي حمـل دريافـت مـير بار SMGSآهني كه براساس بارنامهـ راه1§

و درصورت حمل قرارداد  ، به كـشوري كـه بار ارسال مجدد در كل طول مسير تا تحويل بار در ايستگاه مقصد

، تـا عضو ايـن موافقتنامـه نمـي آن هايآهن راه  ديگـري بـراي حمـل مـستقيم قبـول حمـل براسـاس بارنامـه باشـد

صو ريلي بار المللي بين و در ازن كه عضو موافقتنامه حاضـر نمـي باشـ هاييرت ارسال مجدد بار از كشور، د پـس

.ا بعهده خواهد داشتر، SMGS بارنامه قبول حمل بار براساس

ميـ هر راه2§ كليـه كند بعنوان عضو قرارداد حمـل درآمـده، آهن مسير كه بار را بهمراه بارنامه قبول

راليتهاؤومس ميي ناشي از آن .گيرد بعهده

23ماده
 ليتؤوحدود مس

در، بابـت ايـن بخـش منـدرج در آهن در چهـارچوب شـرايطـ راه1§ و جبـران بـار تحويـل تـاخير

، فاسد شدن يا افت كيفيتوخسارت بخاطر مفق ، آسيب ديدگي ، كسري وزن  بنـا بـارد شدن كلي يا جزئي بار

آنتبه هر دليل از زمان دريافت بار براي حمل بـه بـار در صـورت ارسـال مجـددو،به ايستگاه مقصدا رسيدن

تاندآهن آن عضو موافقتنامه حاضر نيست كه راه هاييكشور وحقبول حمل طبـق بارنامـه موافقتنامـه ديگـر، مـل

ميؤومسبارريلي المللي بينمستقيم نقل  .باشدل

در راه ت مفقود شدن مدارك صورت قصور در آهن 1§و3§ براسـاس وسط فرستنده يـا گمـركي كه

آن11ماده و در ازو نيز عواقب شده اند ذكر به بارنامه الصاق  مربـوط بـه انجـام درخواسـت عدم اجـراي ناشي

ميؤمسارائه شده اند20ماده2§و3§ براساسكه تغييرات قرارداد حمل .باشد ول

باـ راه2§ كهخ ميزان نبايد خود هاي ليتؤومسبه توجه آهن ، رداخت مـيپ سارتي  از كـل كنـد

.قيمت بار بيشتر باشد

درـ راه3§ و جزئـي بـار، كـسري وزن، آسـيب آهن  ديـدگي، فاسـد شـدن يـا قبال مفقود شدن كلـي

ليتي ندارد، اگر مفقـود شـدن كلـي يـا بخـشي از بـار، كـاهش وزن، آسـيبؤومس به هر دليل بار كيفيت كاهش

: به علل زير اتفاق افتاده باشدديدگي، فاسد شدن يا افت كيفيت 
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و يا نسبت به رفع آن اقدام نمايد آهن نمي درنتيجه شرايطي كه راه)1 .توانسته از آن جلوگيري كند

و بسته بنـدي نتيجه كيفيت نامناسب باردر)2 بـه هنگـام تحويـل آن بـراي حمـل در ايـستگاه، ظرف

و فيزيكي مخصوص مبداء يا در  و بسته بندي، خود بار نتيجه خواص طبيعي خودبخـود آتـش كـه باعـث ظرف

،شك گرفتن بار،  و از جمله ستن ، شيشهظروف از بين رفتن خاصيت نفوذناپذيري شكستن ، اتـيلن پلـي اي فلـزي

و امثالهمو ظروف بندي بستهساير انواعو چوبي، سراميكي  ، فساد از داخل ؛ شده باشد، زنگ زدگي

در نتيجه درخواستدريا گيرندهيا فرستنده تقصيربه)3 آهـن راهقـصوري متوجـه اين راسـتا آنها كه

 نباشد؛

بـارگيري انجام انجام شده باشد؛ توسط فرستنده يا گيرندهاگر بار بعلت عمليات بارگيري يا تخليه)4

ط بار به واگن  مـي9ماده4§ساس براكه بارنامه» بارگيري شده« در ستون مندرج يادداشتبقتوسط فرستنده

چه كسي عمليات بارگيري را انجـام داده فاقد اطالعاتي در خصوص اينكه؛ اگر اين ستون باشد تعيين مي گردد 

ب، باشداست   ارگيري توسط فرستنده بار صورت گرفته است؛چنين تلقي مي شود كه

در)5 مجـاز آهـن مبـداء راه درنتيجه حمل بار در وسايل نقليه روباز كه طبق مقـررات داخلـي جـاري

 شناخته شده است؛

يادر)6 مقـررات ماموراني كه توسط آنها براي بار گمارده شـده انـد، نتيجه آنكه فرستنده يا گيرنده

در3ضميمه  و نيز ؛شرايط مندرج در اين مقررات را دارا نبوده اندماموران نتيجه آنكه را اجرا نكرده باشند

يا)7 بعلـت كـه الزم بـوده اسـت،9 ماده1§ براي حمل بار طبقكه بندي بسته درنتيجه فقدان ظرف

، حفاظت از بار در طول مسير  ؛ تامين نشده استنبودن آن

يا كسري درنتيجه)8 در توسـط راه آهـن بهنگام پذيرش بار با رويت ظاهريكه بندي بار بسته ظرف

 اين امر موجب عدم تامين حفاظت بار در طول كل مـسير حمـلكه نمي توانسته است معلوم شود، مبداء ايستگاه

 گرديده است؛

با مجازي غير اينكه فرستنده بار نتيجهدر)9 تحويـل جهـت حمـل ناقصيا نامشخص نام ناصحيح، را

 داده است؛

كه درنتيجه اينكه فرستنده باري)10 ،،شـرايط ويـژه بـوده آن منوط بـه حمل را  تحـت نـام ناصـحيح

؛براي حمل تحويل داده استنامشخص يا ناقصو يا بدون رعايت مفاد مقررات موافقتنامه حاضر

خدر)11 ، چنانچـه ميـزان ايـن كـاهش از واصنتيجه كاهش وزن بار بعلت و ويـژه آن  معيـار طبيعي

در پيش  كند؛ن تجاوز24 ماده1§ بيني شده

وا)12 ، درنتيجه اينكه بارگيري توسط فرستنده در بايـد او اگر چه گن يا كانتينر نامناسب انجام گرفته

به هنگام كنترل وضعيت واگن يـا كـانتينر از لحـاظ8ضميمه10§يا9ماده4§ اين نامناسب بودن را براساس 

سـتون بارنامـه در ظاهري مـشخص كـرده باشـد؛ عمـل بـارگيري كـاال توسـط فرسـتنده براسـاس يادداشـتي در 

؛ اگر در اين سـتون اطالعـات مربـوط بـه مشخص مي گردد9ماده4§ط فرستنده بار طبقتوس» بارگيري شده«

، اين بدان معناست كه بارگيري توسط فرسـتنده انجـام ، خالي باشد اينكه چه كسي بارگيري را انجام داده است

.شده است
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ط فرستنده، گيرنـده مقررات گمركي يا ساير تشريفات توس نامناسب درنتيجه عدم اجرا يا اجراي)13

.ختياراال يا فرد تام

مسـ راه4§ :نمي باشندلؤوآهنها در موارد ذيل

دراي دانههاي كسري وزن بار بابت)1 در كه مي ظرف يا درد،نشـو جعبه حمل ظـرف يـا چنانچـه بـار

ب  و بدون تعداد جعبه سالم و يا جعبه آثار ظاهري كامل  است علت كسري كه ممكن دستيابي به محتويات ظرف

 به گيرنده تحويل گرديده است؛ وزن بار باشند

مي دانه كسري وزن بار بابت)2 بـسته كامـل تعدادب بار شود، چنانچه اي كه بدون ظرف يا جعبه حمل

بـه گيرنـده تحويـل گرديـده كه ممكن است علت كسري وزن بار باشـند باردستيابي به آثار ظاهريو بدون ها 

 است؛ 

و تعـداد باب)3 ، اتـاق تريلرهـا، كـانتينر، بارهـائي كـه توسـط فرسـتنده در واگـن بـستهت كسري وزن

و حمل شده كاميون، اتاق جداشونده كاميون، تريلر بدون كشنده، تريلر يدكي، و با پلمپها بارگيري  يـا قفـل اند

صب شـدهن  21SMGSضميمه10§و8§و9ماده8§ طبق مفادكه سالم فرستنده يا ايستگاه مبداء هاي

ميبهو نيز بدون عالئم ظاهري دستيابي اند  به گيرنده تعداد صندوقهاي بارباشد،و وزن كسري تواند دليل باركه

 داده شده است؛ تحويل

شد)4 درن بابت مفقود و بازشونده كه تريلرها، كاميونها، اتـاق هـاي كامل يا بخشي از قطعات يدكي

و سـاير خودروهـاي جداشونده كاميو   پلمـپ شـده قـرارن، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي يدكي، تراكتورها

   21SMGS ضـميمه10§و8§و 7SMGS ضـميمه3§براسـاس كـهو با پلمپهاي سالم فرسـتنده داشته

و بدون نصب گرديده و بدون اند ود مفقـ ممكـن اسـت علـت عالئم ظاهري دستيابي به آنها كـه آسيب ديدگي

و بازشونده كامل يا جزئي شدن  .اند به گيرنده تحويل داده شدهباشند، قطعات يدكي

و سـاير مـوارد و فيتوپـاتولوژي و همچنـين امـور بهداشـتي و گمركـي اگر به منظور بازرسيهاي مرزي

 ، ، كانتينر دون كـشنده، تريلرها، كاميونها، اتاق هاي جداشونده كـاميون، تريلرهـاي بـ مجبور به باز كردن واگن

و ساير خودروها   اوليـه تعـويض شـوند،و قفلهـاي هـا نتيجـه پلمـپ كه در گردند،تريلرهاي يدكي، تراكتورها

و پلمپهاي هر سالم پلمپهاي 7ضـميمه3§و9 ماده8§ آهنهاي مسير كه براساس يك از راه ادارات گمركي

SMGS 21 ضميمه10§و8§وSMGS  ميا ن شود، لصاق ايـستگاه بـا پلمپهـاي فرسـتنده يـا ظر ارزش از

و مرزي فوق.برابر است مبداء  ، كنترلهاي گمركي چندين بار انجـامو ساير بازرسيها الذكر اگر در مسير حركت

هـا اين كنترل جريان ادارات گمركي يا ايستگاههاي مرزي كه در سالمو قفلهاي شود، درآنصورت تمامي پلمپها 

نالصاق شده اند  .برابر استبا پلمپهاي فرستنده يا ايستگاه مبداء ظر ارزش، از

تريلرها، كاميونها، اتاق هاي جداشونده كاميون، تريلرهاي بـدون كـشنده، باز كردن واگنها، كانتينرها،

و ساير خودروها  وكهو تعويض پلمپها تريلرهاي يدكي، تراكتورها و مـرزي براي انجـام بازرسـيهاي گمركـي

، في  و ساير بازديدهاتبهداشتي ، انجام شده است وپاتولوژيكي ، كانتينرهـا  با تنظيم صورتمجلس باز كردن واگنها
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و سـاير  تريلرها، كاميونها، اتاق هاي جداشونده كاميون، تريلرهاي بدون كـشنده، تريلرهـاي يـدكي، تراكتورهـا

كـه توسـط راه موضوع بـاز كـردنو يا با درج تنظيم مي شود آهن توسط راه18كه طبق فرم ضميمه خودروها 

صورتمجلس بازكردن بـا امـضاي افـرادي.گرددتاييد مي نوشته ميشود بارنامه» آهن يادداشت راه« در ستون آهن 

، امضاي نماينده راهل را انجام دادهركه كنت  و زدن مهر تاريخدار ايستگاهي كه پلمپ اند را تعـويض يا قفلها آهن

،در ايـستگاه آن آهنـي كـه با امضاي نماينده راهدر بارنامه درج موضوع باز كردنو،گردد كرده است، تائيد مي 

و همچنين امضاي افراد شده انجامو قفلها تعويض پلمپها و با زدن مهر تاريخدار اين ايستگاه انجام دهنـده است

و قوانين داخلي كشور كنترل كننده بازرسي در صورتيكه   تاييـد مـي باشـد، الزم امضاء اين افـراد،طبق مقررات

. شود

و تعـويض پلمـپ موضوع صورتمجلس باز كردن يا درج و قفلهـا عمليـات بـازكردن ، هـا در بارنامـه

، كانتينرها  تريلرها، كاميونها، اتاق هاي جداشونده كـاميون، تريلرهـاي،گواه بر اجراي عمليات باز كردن واگنها

و ساي  و نيز ساير براي انجام بازرسير خودروها بدون كشنده، تريلرهاي يدكي، تراكتورها و مرزي هاي گمركي

و وضعيت بار نميامابازديدها است  .كند داللت برصحت حمل

و برگـه و در ايستگاه مقصد همراه با بار و1هـاي يك نسخه از صورتمجلس بازكردن به بارنامه الصاق

مي5 ، به گيرنده تحويل .گردد بارنامه

باشـند بـهميحاضرنآهنهاي آنها عضو موافقتنامه از كشورهائي كه راه2 ماده2§ هنگام حمل بار طبق

، تريلرهـا، باشـند، پلمپهـاي روي واگنهـا يـا كانتينرهـا مي آهنهاي آنها عضو موافقتنامه حاضر كشورهائي كه راه 

و كانتينرهـا، كه با آنه كاميونها، اتاق هاي جداشونده كاميون، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي يدكي ا واگنهـا

وارد ايـستگاه مـرزي تريلرها، كاميونها، اتاق هاي جداشونده كاميون، تريلرهاي بدون كشنده، تريلرهاي يـدكي

و ايـن پلمپهـا آهني كه عضو اين موافقتنامـه اسـت شـده راهاولين ورودي  حمـل قبلـي بـا بارنامـه مربـوط بـه انـد

و نقل مست   بايـد كـه پلمپهـائيباد،نشومي آهن راه المللي بار توسط قيم بينموافقتنامه ديگري مربوط به حمل

ازدشمي نصب   21SMGS ضميمه10§و8§و9 ماده8§ فرستنده يا ايستگاه مبداء طبق توسط نظر ند،

.ارزش برابر است

درـ راه5§ مس آهنها درؤوموارد ذيل :هده ندارندقبال عدم رعايت زمان تحويل بار برع ليتي

و سـاير پديـده در صورت)1 و برف شـديد  دسـتور ارگـان بـه- روز15 تـا هـاي طبيعـي سيل، بهمن

 آهن كشور ذيربط؛ مركزي راه

 بنـا بـه دسـتور-يا محدوديت حركـت شـود توقف در صورت وجود ساير وضعيتهايي كه موجب)2

.دولت كشور ذيربط

و6§ و اطالعات مربوط به و تعـداد عـدلها در بارنامـه توسـط فرسـتنده، تنهـاـ درج مشخصات زن بار

كه عليه راهبعنوان دليلي تواند موقعي مي : آهن باشد
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و اطالعات مربوط به وزن بار در بارنامـه در سـتون كنترل وزن بار توسط راه)1 آهن انجام گرفته باشد

س» آهن تعيين گرديده است وزن برحسب كيلوگرم توسط راه« و در  تاييـد مهر ايستگاه تـوزين، امـضا« تون درج

.شده باشد

و اطالعات مربوط به تعـداد عـدلها در بارنامـه نترل تعداد عدلها توسط راهك)2 آهن انجام گرفته باشد

و مهر با امضاي پرسنل راه» آهن يادداشت راه«در ستون  . ايستگاه تائيد شده باشد تاريخدارآهن

پيدستورالعمل اين درششامل موارد .شود اين ماده نمي4§ بيني شده

، فساد يا افـت كيفيـت بـار7§ ، آسيب ديدگي ، كسري وزن بنـا بـهـ هنگام مفقود شدن جزئي از بار

 فرستنده يا گيرنده بايد ثابت كند كه خسارت از زمان پذيرش بار براي حمل تا زمـان تحويـل آن بـروز،هردليل

. بعد از تحويل بار تنظيم شده باشد18 ماده3§طبق اني بازرگكرده است، چنانچه صورتمجلس

ياثبات اينكهـ8§ ، فساد يا افـت كيفيـتامفقود شدن كلي ، آسيب ديدگي ، كسري وزن  جزئي بار

در بار بنا  عهـده بـر ماده حاضر پـيش آمـده اسـت،3§از3و1در بندهاي وضعيتهاي مندرج نتيجه به هردليل

.مي باشدآهن راه

، آسـيب ديـدگي،9§ ، كـسري وزن ـ اگر شواهد امر طوري باشد كه مفقود شدن كلي يا جزئي بـار

هر فساديا افت كيفيت بار بنا 3§4-13و2 منـدرج در بنـدهاي وضـعيتهاي نتيجـهدرمي توانسته اسـت دليل به

آن گيرندهيا ماده حاضر پيش آمده باشد، تا زماني كه فرستنده  چنين تلقي مـي شـود نكند، اثبات را خالف

 ماده حاضـر3§از5اين فرضيه براي موارديكه در بند.بروز اين وضعيتها بوده استناشي از كه خسارت وارده

، درصورتيكه .كل عدلها مفقود شده باشد، معتبر نيست ذكر شده است

24ماده
 ليت به هنگام كسري وزن بارؤوحدود مس

در1§ شـان در هنگـام حمـل بـا كـسري وزن مواجـه خـواص طبيعـي اثـر ئي كـه در بارهـا خصوصـ

مس راه درصورتيكه ميزان آن از مقادير زير تجاوز نكند، شوند مي ليتي درقبـال كـسري وزن بـارؤوآهن هيچگونه

:نخواهد داشت،طي شدهبدون توجه به مسافت 

يا2%)1  تحويـل حمـل بـرايو مرطـوب) تـازه( خام بارهايي كه در وضعيت از وزن بار مايعات

:ذيلبارهاي وهمچنين شده اند

كرـ و م؛ومواد معدني منگنز

؛)سولفات مس متبلور(كات كبودـ

و ساير مواد شيميائيـ  بصورت فله؛خام اكسيد منيزيم

 نمك ها؛ـ

 هاي تازه؛ ميوهـ
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 سبزيجات تازه؛ـ 

؛)وبنمك زده مرط(هاي دباغي شدهو پوستهاچرمـ

 تنباكو؛ـ

؛ سردـ گوشت تازه

و موز،-  مركبات

. ميوه هاي بوته اي تازه-

:از وزن بارهاي ذيل5/1%)2

،ـ ، الوار و ذغال چوب؛خيزران چوب

 مواد معدني ساختماني؛ـ

؛ـ  چربيها

؛ دوديماهي شورـ

؛ودهاكـ

:از وزن بارهاي ذيل1%)3

 سوخت معدني؛ـ

؛و ذغال سنگ نفتيككـ

؛ـ  سنگ آهن

؛ـ  پوست درخت

؛ـ  پشم شسته نشده

 رازك؛ـ

؛ـ  صابون

؛ ريشهـ  هاي قابل مصرف

؛ ـ گوشت منجمد

؛شدهذبح هاي انواع پرندهـ

؛ـ  انواع گوشتهاي دودي

 ماهي منجمد-

 آبزيان-

 گوشت پرندگان منجمد-

و انواع فرآورده گوشتي-  كالباس

. وزن بهنگام حمل مي باشندكاهش در معرض كه بارهاي خشكاز وزن انواع5/0%)4
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و)5 هنگام حمل بار در انواع ظروف شيشه اي يا غيره كه بنا بر خواص فيزيكي شان جـاي شكـستگي

. از مقدار كل اعمال مي شود�1دارند، معيار كاهش ها به ميزان)23ماده3§2بند( ترك 

و يـا در مخـازن بـصورت واگن به واگـن در مسير داراي الذكري فوق هنگام حمل بارها ، روان ،فلـه

و بـار براي هـر%3/0 ميزانبه اين پاراگراف ذكر شده است،1-4در بندهاي معيارهاي كاهش وزن كه  تخليـه

.شود بارگيري به مقادير فوق اضافه مي

كاثابت بارـ چنانچه فرستنده يا گيرنده2§  بـار نبـوده هش وزن در ارتباط بـا خـواص طبيعـي كند كه

درؤومسيت است، درآنصورت محدود .گردد بيني شده است، اعمال نمي ماده پيشناي1§ ليت كه

در3§ ميـ ، بطور جداگانه معيارشود، موارديكه چند عدل بار با يك بارنامه حمل  مجاز كسري وزن

ه براي هر عدل محاسبه مي .قيد شده باشددر بارنامهر عدل در هنگام پذيرش بار براي حمل گردد، چنانچه وزن

در4§ شد صورتـ يان كامل بارمفقود ، هنگـام محاسـبه چنـد عـدل جداگانـه از آن مفقود شـدنو

. خسارت هيچگونه محاسبه اي بابت كسري وزن عدل هاي مفقود شده در نظر گرفته نمي شود

25ماده

 مفقود شدنميزان جبران خسارت هنگام
 بارقسمتي از كلي يا

م1§ با اين موافقتنامه راهفادـ اگر طبق بـت آهن موظف بـه پرداخـت غرامـت بـه فرسـتنده يـا گيرنـده

درصورتحساب ذكر شدهغرامت براساس قيمت اين، درآنصورت مبلغ باشد بار قسمتي از مفقود شدن كامل يا 

ك برگه استخراجي از اينيا خارجيتحويل دهنده  ت طبق مقررات كشوره صورتحساب ائيـد محـل اقامـه دعـوي

.گرددميمحاسبه شده است، 

ياي كه اگر ميزان غرامت بار ن قسمتي از آن بطور كامل توان به طـرق فـوق تعيـين مفقود شده است را

، درآنصورت از طريق كارشناسي دولتي تعيين  شدنمود .خواهد

و قيمت آن براساس مادهاز قسمتي زمانيكه بار بطور كامل يا  اعالم گرديده،10آن مفقود شده است

آهن غرامتي معادل قيمت اعالم شده يا قسمتي از قيمت اعالم شـده متناسـب بـا قـسمت مفقـود شـده بـار، بـه راه

.نمايد فرستنده يا گيرنده پرداخت مي

فرباشـد آن مفقـود گرديـده قـسمتي از هنگاميكه لوازم خانگي بطور كامل يـا درو سـتنده در بارنامـه

، راه›› بدون اعالم قيمـت‹‹عبارت» ويژه فرستنده هاي درخواست«ستون   بابـت هـر آهـن را درج نمـوده باشـد

مي6كيلوگرم وزن بار مفقود شده، مبلغ .نمايد فرانك سوئيس غرامت به فرستنده يا گيرنده پرداخت
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به2§ در غير از غرامت پيشـ حا1§ بيني شده ، هزينـه ماده و سـاير ضر، كرايه حمـل هـاي گمركـي

، اگر اين هزينه هزينه ها در قيمت بـار منظـور نـشده هاي مربوط به حمل بار مفقود شده يا قسمت مفقود شده بار

، بايد پس داده شود .باشد

وـ هزينه3§ قابـل، نباشـد قـرارداد حمـل كـه ناشـي از فرستندگان يا گيرنـدگان خسارات وارده به ها

.نمي باشندآهن راهبران توسطج

26ماده

، فساد يا  ميزان غرامت هنگام آسيب ديدگي

 افت كيفيت بار بنا به داليل ديگر

بـه بابت آسيب ديدگي، فساد، كـاهش كيفيـت بـار بنـا بايد آهنـ اگر طبق مفاد اين موافقتنامه راه1§

كـاهش ارزشبا اسـب متنراه آهن بايد مبلغي رت درآنصو، را جبران نمايد فرستنده يا گيرنده خسارت ساير علل 

. پرداخت نمايدبار 

، فساد يا افت كيفيت به هردليل براي باري كه بـا قيمـت اعـالم شـده در صورتـ2§ آسيب ديدگي

مي10طبق ماده  به شود، راه حمل كه بايستي شامل قـسمتي از ارزش اعـالم شـده برمبنـاي مبلغي آهن غرامت را

، فساد يا افت كيفيت بارميبارش قيمت درصدي از كاه  و درنتيجه آسيب ديدگي حـادث بنا بـه هـر دليـل شود

و نيز مبلغ طبق .نمايدمي پرداخترا25از ماده2§ شده است

درـ ميزان غرامتهاي پيش3§ ب1و2§§ بيني شده ، 1و2§§درپـيش بينـي شـده ترتيبا اين ماده

با هاي رتمجلسو براساسصو25ماده مي18 ماده7§ بازرسي مطابق .گردد تعيين

درـ ميزان غرامتهاي پيش4§ از1و2§§بيني شده : اين ماده نبايد

، فساد يـا افـت كيفيـت تمـام)1 ، اگر در نتيجه آسيب ديدگي  مبلغ غرامت بابت مفقود شدن كلي بار

؛بي ارزش شده باشد، تجاوز كندبنا به هر دليل بار

در)2 ، فساد يـا افـت كيفيـت مبلغ غرامت بابت مفقود شدن جزئي بار اگر فقـط نتيجه آسيب ديدگي

. بي ارزش شده باشد تجاوزكندقسمتي از بار 

وـ هزينه5§ قابـل كـه ناشـي از قـرارداد حمـل نباشـد، گان يا گيرنـد گانفرستندخسارات وارده به ها

. جبران توسط راه آهن نمي باشد
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27ماده 
 ميزان غرامت بابت تاخير در تحويل كاال

آناي آهن جريمهـ بابت تاخير در تحويل بار، راه1§ آهنـي راهدر توجه بـه كرايـه حمـلباكه ميزان

و با   تحويـل نـسبت بـه مـدت كـل) به شـبانه روز(تاخير) زمانطول(توجه به ميزان كه تاخير را انجام داده است

ميتعيين شده، به گيرنده پرد : شاملهكنمايد، اخت

؛ بيشتر نباشديك دهم مدت كل زمان تحويلاز تاخير در صورتيكه كرايه حمل%6ـ

؛ باشدتاخير بيش از يك دهم تا حداكثر دو دهم مدت كل زمان تحويلدر صورتيكه كرايه حمل%12ـ

دودر صورتيكه كرايه حمل%18ـ ز تاخير بيش از ؛باشدمان تحويل دهم تا حداكثر سه دهم مدت كل

سهدرصورتيكه كرايه حمل%24ـ ؛ باشددهم تا حداكثر چهاردهم مدت كل زمان تحويل تاخير بيش از

؛ باشدتاخير بيش از چهاردهم مدت كل زمان تحويلدرصورتيكه كرايه حمل%30ـ

انجـامن مقـرر از زمـاترآهن ديگر سريعو در راههمراه باشد تاخير با آهن بار در يك راه حمل زمانيكه

، براي تعيين مدت تاخير بايد شده  . زمانهاي مذكور محاسبه شوندباشد

در2§ ، جريمه پيشـ در صورت پرداخت غرامت بابت مفقود شدن كامل بار  اين مـاده1§ بيني شده

.توان مطالبه نمود را نمي

، بـه آن بخـش افتاده اتفاقتحويل چنانچه در صورت مفقود شدن جزئي از بار، جريمه تاخير در باشد

ميناز باركه مفقود  .گيرد شده است تعلق

هنگام آسيب ديدگي، فساد يا افـت كيفيـت بـار بنـابر داليـل ديگـر، جريمـه بابـت تـاخير در تحويـل،

مي26بيني شده در ماده، به مبلغ غرامت پيشاتفاق افتاده باشدچنانچه  .شود اضافه

در مبلغ جريمه پيش  نبايـد26و25هاي ماده حاضر همراه با پرداختهاي قيد شده در ماده1§ بيني شده

ميكل از .گرفته است، بيشتر باشد مبلغ غرامت كه درصورت مفقود شدن كامل بار تعلق

مي3§ شود كه كل زمان حمـل از ايـستگاه مبـداءـ جريمه بابت تاخير در تحويل تنها زماني پرداخت

م مي14اده تا ايستگاه مقصد كه طبق .شود، رعايت نشده باشد محاسبه

و امكـانـ4§ اگر گيرنده ظرف مدت يك شبانه روز پس از اعالم راه آهـن در خـصوص ورود بـار

، بار را تحويل نگيرد، حق خود براي دريافت جريمه تاخير در تحويل بار را از دسـت مـي  تحويل آن به گيرنده

. دهد

ميآهنهاي عضو موافقتناـ راه5§ و فصل موضوع توانند ميان خود موافقتنامه مه حاضر هائي جهت حل

، متمــايز از مفــاد از ايــن يــك هــر. مــاده حاضــر، منعقــد نماينــد1-4§§ غرامــت بابــت تــاخير در تحويــل بــار

مي موافقتنامه . باشدموافقتنامهآنآهنهاي عضو در راهفقط مربوط به حمل بارتواند ها

قده بين برخي راه آهنها نبايد با حق مشتري براي ارائه شكايت دربـاره مبـالغ مـورد موافقتنامه هاي منع

. مطالبه وي مغايرت داشته باشد
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28ماده 

.پرداخت مبلغ غرامت
و مبلغ اضافه دريافتي از كرايه حمل)بهره(درصد  مبلغ غرامتها

بيني شده در ماده هاي پيش جريمهو26و25هاي بيني شده در مادهـ پرداخت مبلغ غرامتهاي پيش1§

ميرا پرداخت مي كند،ين مبالغانآآهن، به ارز كشوري كه راه27 . گيرد صورت

مب2§ و پرداخت در كشور ديگر انجـام گيـرد، الزملـ اگر غ برحسب ارز يك كشور اعالم شده باشد

و محل پرداخت به ارز كشور راه ، محاسبه شودآهن است تا مبلغ غرامت با نرخ روز .پرداخت كننده

و3§ در پـيش غرامـت مبلغ اضافه دريافتي از كرايه حمـل يـا استردادـ اگر پاسخ شكايت بينـي شـده

مبلـغ بـه سـالدر%4پذيرد سودي برابـر روز از زمان ارائه شكايت انجام 180بعد از پايان،26و25هاي ماده

.گيردميمحاسبه شده تعلق

تا)بهره(درصد مياز تاريخ هاي زير :شود روز واريز يا پرداخت مبالغ محاسبه

ـ از روز اخذ اين اضافه دريافتها؛مربوط به استرداد اضافه دريافت كرايه حملتاشكايدر موردـ1

بهتاشكاي در موردـ2 .ـ از روز ارائه شكايت26و25هاي بيني شده ماده غرامتهاي پيشمربوط

ب اين بهره تا فرانك سوئيسدر100ه مبالغ تا ها و ) لغايـت( فرانـك سـوئيس10موقع پرداخت غرامت

.گيرد براي اضافه دريافتي كرايه حمل، تعلق نمي

و راه قـرارداد حمـل تعلـق مـي ناشـي از هـائي كـه بـه مبـالغ غرامـت شـرايطـ بهره4§ از آهنهـا گيـرد

ب مطالبه مي نمايند گان يا گيرندگان بار فرستند دره، و زمانبنـدي مـذكور توسـط مـاده حاضـر3§ همان ميزان

. فرستندگان يا گيرندگان پرداخت مي شود
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 ششمقسمت
و.دعاوي.شكايات  دعاوي مرور زمان شكايت

29ماده

 شكايات

و گيرنده مي باشدقرارداد حمل حق اقامه شكايت بر مبنايـ1§ .متعلق به فرستنده

بص2§ باـ شكايات بايستي و و مستدل بـ ورت مكتوب آهـن راههذكر مبلـغ غرامـت توسـط فرسـتنده

ب  و توسط گيرنده ا راههمبداء د،نشـو شكايات براي هر محموله بطـور جداگانـه ارائـه مـي. رائه شوند آهن مقصد

:بغير از

به)1 مي. كرايه حملدريافت اضافه استرداد شكايات مربوط مح چنين شكاياتي مولـه توانند براي چند

 ارائه شوند؛

درچنـين حـالتي. تنظيم شده باشـد بازرگاني درموارديكه براي چند محموله تنها يك صورتمجلس)2

ميبازرگاني هائي كه در صورتمجلس شكايت براي كليه محموله .شود نامبرده شده است، ارائه

به3§ ، مـي بابـت مبالغ پرداخت شـده استردادـ شكايات مربوط تواننـد توسـط همـان قـرارداد حمـل

و تنها به  رشخص پرداخت كننده كهاههمان . ارائه شوندرا دريافت كرده استآن مبالغ آهني

در4§ ازكهمورد يك بارنامهـ شكايات و باشـد فرانك سـوئيس23 ميزان آن كمتر قابـل پرداخـت

، كـه در حقيقـيدافـرامتعلـق بـهت مربوط به عـدم حفاظـت حمـل بارهـايابه استتثناي شكاي، مطالبه نمي باشند 

 بنا به هـر دليـل فاسد شدن يا افت كيفيت، آسيب ديدگي،، كسري وزن بار ارتباط با مفقود شدن كامل ياجزئي

ازي براي شكايتچنين اگر. گردد ارائه مي و بعد از بررسي معلوم گـردد اقامه شود فرانك سوئيس23مبلغ بيش

آنك فران23 متعلقه كه ميزان غرامت .گردد پرداخت نميبه مطالبه كننده، آن مبلغ مي باشدو كمتر از

 بـار، كـسري قـسمتي از يـا كامـل مفقود شـدنبا ارتباطدركه بارنامهيكبه مربوط شكايات

، فاسد شدن يا افت كيفيت بار ، آسيب ديدگي 5آن مبلـغ باشـد، حقيقـيدافرا متعلق به بنا به هر دليل كه وزن

نو كمتر باشد فرانك سوئيس و پرداخت ازي بـراي مبلـغ شـكايت چنـين اگـر ايـن. باشـدميقابل مطالبه 5 بـيش

كه بعدو شود اقامهفرانك سوئيس فرانـك سـوئيس5كمتـر از ميزان غرامـت متعلقـه از بررسي معلوم شود

. شود پرداخت نميبه مطالبه كننده است، اين مبلغ 

در به يك بارنامه كه در ارتباط با شكايات مربوط تحويل بار يا اضافه پرداختي كرايه حمـل بـه تاخير

و مطالبه نمي باشد فرانك سوئيس باشد،5مبلغ كمتر از  5بـيش از بـرايتاشـكاي اين قبيـل اگر. قابل پرداخت

و بعد از بررسي معلوم شود كه ميزان از5متعلقه فرانك سوئيس باشد ،آن فرانك يـا كمتـر ايـن مبلـغ بـه اسـت

پ .نمي شودرداخت مطالبه كننده
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ميراشكايت فرستنده يا گيرنده فردي تام االختيارـ درموارديكه5§ اي، بايـد وكالـت نامـههدد ارائه

و قـوانين. داشته باشد در اين خصوص طرف فرستنده يا گيرنده بار از اين وكالـت نامـه بايـستي مطـابق مقـررات

ك  آهـن دريافـت كننـده وكالـت نامـه در راه. آهنهـاي آن ارائـه گرديـده، باشـده شكايت به راه داخلي كشوري

.ماند شكايت باقي مي

، به ارگانهاي صالحتيدار راه6§ ارائـه ذكـر شـده انـد19در ضميمه كه آهنهاـ شكايت براي بررسي

.شود مي

، به كميته و اضافات اين ضميمه نهاي عضو اين موافقتنامـههآو راه OSJDاطالعيه مربوط به تغييرات

و اضافات با اين شرط كه حداقل  و كليـه OSJD روز قبـل از اعمـال آنهـا بـه كميتـه45با ذكر تاريخ تغييرات

 اعمـال37 مفـاد مـاده در ايـن خـصوص. گـردد ارسـال مـي واصل شده باشد آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر راه

.شود نمي

و اضا راه ميجاري فات را براساس مقررات داخلي آهنها تغييرات و منتشر .ندنك خود چاپ

: عليه راه آهنها توسط افراد ذيل صورت مي گيرداقامه شكايتـ7§

 درصورت مفقود شدن كامل بار)1

ب ؛) بارنامه3برگ( ارائه نسخه دوم بارنامهرـ توسط فرستنده مشروط

ب و برگ اعـالم ورود) بارنامه3برگ(بارنامه ارائه نسخه دومرـ توسط گيرنده مشروط يا اصل بارنامه

. بارنامه5و1برگهاي(بار  طبق در برگ اعالم ورود بار بايستيودر اصل بارنامه يا ضمناً در نسخه دوم بارنامه)

و با مهر تاريخدار ايستگاه مقصد تائيد17ماده6§ ؛شده باشد درمورد عدم ورود بار مراتب درج

و افت كيفيت بار بنا به هردليل)2  درصورت مفقود شدن جزئي، آسيب ديدگي، فاسد شدن

ـ توسط فرستنده يا

ـ توسط گيرنده

ب و بـرگ اعـالم ورود بـاررمشروط كـه بازرگـانيو صـورتمجلس) بارنامـه5و1برگهـاي( ارائه اصل بارنامـه

ب راه ؛صادر نموده است گيرنده رايآهن در ايستگاه مقصد

 درصورت تاخير در تحويل بار)3

ب و بـرگ اعـالم ورود بـاررـ توسط گيرنده مشروط و نيـز) بارنامـه5و1برگهـاي( ارائه اصل بارنامـه

 در دو نسخه؛20برگ شكايت درمورد تاخير در تحويل بار طبق فرم ضميمه

 درصورت پرداخت كرايه اضافي)4

،ـ توسط فرستنده برمبناي كرايه پرداختي 3بـرگ( ارائـه نـسخه دوم بارنامـهرمـشروط بـ بابـت حمـل

 آهن مبداء؛ يا اسناد ديگر براساس مقررات داخلي جاري راه) بارنامه
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،ـ توسط گيرنده بار برمبناي كرايه پرداختي  و بـرگ اعـالمرمـشرط بـ بابت حمل ارائـه اصـل بارنامـه

.) بارنامه5و1برگهاي(ورود بار 

ب اين پاراگراف كه توسط راه1-4اي مدارك قيد شده در بنده شده صادر فرستنده يا گيرنده رايآهن

مياست و نه در كپي به راه تواند توسط مدعيان تنها در نسخه، .آهن ارائه شود هاي اصل

، اسـناد مفقود شـده انـد درحين حملكه اين پاراگراف1-4اگر به جاي مدارك قيد شده در بندهاي

ص جايگزين اين مدارك همر به گيرنده ارائـه تنظيم شده18 ماده1§از3 طبق بند بازرگاني كه تمجلسوراه با

و صورتمجلس شود، درآنصورت شكايت مي  مربوط بـه آن بازرگاني تواند برمبناي اين مدارك جايگزين شده

.انجام گيرد

مي حاضر پاراگراف2و1ه براساس بندهايك شكاياتيبه رك فـوق الـذكر گردد، به غيـر از مـدا ارائه

 كـه تائيـد26و25 هـاي مـادهدر بينـي شـده پيش مدارك ديگريا بايد صورتحساب تحويل دهنده خارجي 

و درصـورت لـزوم سـاير مـدارك ، ضـميمه گـردد را كـهي كننده قيمت بار يا كاهش قيمت آن است  شـكايت

خشي از آن كه بـراي آن شـكايت تنظـيمبيا محموله مندرجات مشخصات( گردد كند نيز ضميمه مستدل مي

 ، و غيرهبسته بندي هاييستلگرديده ).، صورتمجلس كارشناسي

 تـام پاراگراف حاضر از سوي فرستنده يا گيرنده بـار توسـط فـرد1-4شكاياتي كه براساس بندهاي به

، الزم است وكالتنااالختيار م5§ فرستنده يا گيرنده طبق نامهجام گرفته باشد .اده ضميمه شود اين

 پـاراگراف حاضـر نـامبرده1-4كـه در بنـدهاي چنانچه كليه مدارك موردنياز فوق الذكر يا مـداركي

، درآنـصورت و يا كپي مدارك ضميمه گرديـده باشـد كـهيشـكايت چنـين شده، به شكايت ضميمه نشده باشد

 ارگـان ايـن موافقتنامـه بـه19 طبـق ضـميمه روز پس از تسليم شـكايت15حداكثر ظرف يا اشتباه است ناقص 

مي،آهن راه و اسنادي كسر يا كپي هستند به مدعي عودت داده درچنـين حـالتي. شود با درج اينكه چه مدارك

آهن چنين شكايت ناقص يا اشـتباهي اگر راه. شود نميع شرو31ماده3§ پيش بيني شده در تعويق مرور زمان 

، جريـان مـرور زمـان از روز بعـد از انقـضاء ايـن موعـد تـا روز دريافـت عودت دهد به مدعي روز15را بعد از 

بـ برگرداندن شكايت توسـط راه. افتدميقشكايت ناقص يا اشتباه از مدعيان به تعوي ردي معنـهآهـن بـه مـدعي

ي اقامـه دعـو در دادگـاه آهـن دهد كه عليـه راهو به مدعي اين حق را نمي نمي باشد30ماده2§شكايت طبق

.نمايد

 روز از زمان ارائه شكايتي كه با مهر اداره پست مبـداء يـا 180آهن موظف است ظرف مدتـ راه8§

و تاييـد شـده بـر دريافـت مـستقيم شـكايت آهن مبنـي يادداشت راه و پاسـخ آن را بدهـد ، موضـوع را بررسـي

ك، مبلغ شكايتدرصورت قبول كل يا قسمتي از .ندمتعلقه را پرداخت

و در ايستگاهدر صورتـ9§ و كيفيت يكسان هستند واگـن مـرزي تحويل بارهائي كه از لحاظ نام

و درسري به واگن مي شوند از  ، چنانچه در يك سري از واگنها كسري بار  يك فرستنده به آدرس يك گيرنده

، به هنگام بررسي شكايت اضافي بار را براي وش پوشديگر واگنها اضافي بار مشاهده شود كسري بـار محاسـبه

.گيرند درنظر مي
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در10§ آهنهـاي آنهـا به مقصد كـشورهائي كـه راه2 ماده2§ـ هنگام حمل بار طبق مقررات مندرج

مي باشند، از كشورهائي كه راه عضو موافقتنامه حاضر نمي  عـضو باشند، ولـي آهنهاي آنها عضو موافقتنامه حاضر

ميآ بار به يي كه با آن كشورها آهنها المللي راه موافقتنامه بين  وسط گيرنـده بـارت، شكايت نيستندشود نجا ارسال

اشـكال در حمـل درايـن ولـي كه عضو موافقتنامه حاضر نيـستندييآهنها ساير راه به مستقيماً به ايستگاه مقصد يا 

. بوجود آمده است تسليم مي شودآهنها راه

از آهنهاي آن كـشورها عـضو موافقتنامـه مـيط به حمل بار به كشورهائي كه راهوشكايات مرب باشـند،

و حمل طبق مقررات كشورهائي كه راه  گيـرد، توسـط انجـام مـي2 ماده2§ آهنهاي آنها عضو موافقتنامه نيستند

ليتؤوآهـن پـس از بررسـي شـكايت مربـوط بـه مـس راه.گـردد آهن مقصد تسليم مـي گيرنده بار مستقيماً به راه 

ميه نتيج،فقتنامهآهنهاي عضو موا راه شـود كـه معلومر درحين بررسياگ. رساند را به اطالع ارائه دهنده شكايت

مس بخشي از شكايت يا تمام آن مربوط مي  آن باشـد، آهنـي كـه عـضو موافقتنامـه حاضـر نمـي ليت راهؤوشود به

منجملـه مـداركي كـهي كه به هنگام ارائه شكايت، كليه مدارك.مي شودرد شكايت بطور كامل يا بخشي از آن

و نقلي ارائه شده اند به درخواست كننده عودت داده مي شوند تـا مـستقيماً  طبق قرارداد حمل ساير حقوق حمل

 مراجعه نمايد تا فرسـتنده در ادامـه، موضـوع شـكايت را بـا راه آهنهـاي SMGSبه فرستنده مذكور در بارنامه 

و فصل نمايد و نقل حل . عضو ساير حقوق حمل

رآهنـ راه11§ را،د كامل يا بخشي از شكايت به مدعيضمن اعالم  موظف است داليل رد شكايت

و مدارك ، همزمان اسناد .به شكايت را نيز عودت دهدپيوست نيز اعالم نموده

و بطور كامل قابل جبران باشدآهن شكايتـ اگر راه12§ و فـصل كننـده،ي را بپذيرد بـا راه آهن حـل

و مد .كندمي رفتارآهن ارك همراه شكايت طبق مقررات داخلي جاري اين راهاسناد

30ماده
 اقامه دعوي نسبت به قرارداد حمل

 مراجعه به دادگاه

ـ حق اقامه دعوي نسبت به قرارداد حمل در صالحيت شخصي خواهد بود كه حق ارائـه شـكايت1§

مي.آهن را داشته باشد به راه پس اقامه دعوي . صورت پذيرد29 از تسليم شكايت براساس ماده تواند فقط

مي2§ و تنهـاـ اقامه دعوي آهنـي راهعليـه تواند توسط شخصي انجام گيرد كه حق طرح آن را داشته

و تنها در صورتي كه آن راه آهـن مهلـت بررسـي شـكايت شكايت كه شود ارائه  8§ را طبـق عليه او اقامه شده

يا29ماده كه شكايت وي بطور كامـل يـا بخـشي از نموده آهن به مدعي اعالم اين مدت راهطي رعايت نكرده

.آن رد شده است

مي3§ آهنهـاي آن كـشور راهعليـه تواند ارائه شود كـه شـكايتـ اقامه دعوي تنها به دادگاه كشوري

.بودارائه شده 
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31ماده
و دعوي  مرور زمان شكايت

گ1§ و دعاوي فرستنده يا و نيـز راهعليه يرندهـ شكايات و اقامـه مطالبـات آهن درمورد قرارداد حمل

مياغرامو فرستندگان يا گيرندگان درمورد پرداخت كرايه حمل، جرائم عليه آهنها دعوي راه 9تواند ظـرفت

و دعاوي مربوط به تاخير در تحويل بار كـه مـدت ارائـه آنهـا ن تعيـيه مـا2ماه انجام پذيرد، به استثناي شكايات

.شده است

در2§ مي1§ـ زمانهاي ذكرشده :گردد اين ماده به شرح ذيل محاسبه

1(، ، آسـيب ديـدگي ، كـسري وزن  براي شكايت درمورد غرامت بابت مفقـود شـدن بخـشي از بـار

ـ از روز تحويل بار به گيرنده و نيز بابت تاخير در تحويل بار ، ؛فاسد شدن يا افت كيفيت بار بنا به هردليل

ـ از روز سـي)2 ام بعـد از انقـضاي مهلـت براي شكايت درمورد غرامت بابت مفقـود شـدن كلـي بـار

 محاسبه شده است؛14تحويل بار كه طبق ماده 

، اسـترداد براي شكايت درمورد پرداخت اضافي يا براي شـكايت درمـورد)3 هزينهـاي كرايـه حمـل

و يا براي اضاف و نيـز اشـتباه بـه محاسبات درنتيجه استفاده اشتباه از تعرفـهت مربوط به اصالحاشكايي، جرائم هـا

ـ از روز پرداخت وهنگام محاسبه پرداختها  از روز تحويل بار؛-چنانچه پرداخت صورت نگرفته باشد،

.ـ از روز برقراري شرايطي كه موجب ارائه شكايت گرديده استو مطالباتتاشكايساير براي)4

ت . اريخ شروع مروز زمان نمي شودمهلت مذكور شامل

رـ ارائه شكايت كتبي فرستنده يا گيرنده3§  تنظـيم گرديـده اسـت،29آهن كه براسـاس مـادهاهعليه

در جريان مرور زمان پيش را1§بيني شده .متوقف مي سازد ماده حاضر

كا آهن به مدعي اطالع جريان مرور زمان از روزيكه راه مل يا بخـشي از آن دهد كه شكايت وي بطور

مي،رد شده  مبـداء اداره پست عبارت است از تاريخ درج شده در مهر تايخدار يابد؛ روز رد شدن شكايت ادامه

اگـر شـكايت بـدون پاسـخ.تاييد مي كند رد شدن شكايتش را با امضاء خود دريافت اعالميه يا روزيكه مدعي 

مي29ماده8§دربماند جريان مرور زمان از لحظه انقضاي مدت مقرر .شود دوباره شروع

و درمـورد عـودت مـدارك يـا ارائه مدارك دال بر ارسال شكايت به راه آهن يا درمورد پاسـخ بـه آن

مي29ماده7§ بازگرداندن شكايت ناقص طبق .كند برعهده طرفي خواهد بود كه به آن مدارك استناد

، جرياشكاي و ادعاها در ان مرور زمان پيشت مجدد با همان مندرجات اين مـاده را بـه1§ بيني شده

.اندازد تعويق نمي

و مطالبات كه مدت مرور زمان بـراي آنهـا منقـضي گـشته اسـت،4§ انوبعنـ نمـي تواننـدـ شكايات

.شوندمطرح نيز دعوي
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 هفتمقسمت
 آهنها تسويه حساب ميان راه

32ماده
 آهنها تسويه حساب ميان راه

راـ هر راه1§ طبق قـرارداد آهني كه به هنگام پذيرش بار براي حمل يا بهنگام تحويل بار كرايه حمل

ميحمل  .آهنهاي مسير را پرداخت نمايد دارد، موظف است سهم كرايه حمل راه دريافت

كـه از كرايـه حمـل آنهـا حق السهم آهنهاي مسير بابت پرداخت آهن مبداء درمقابل ساير راهـ راه2§

بلؤومس نگرفته است فرستنده  قبـول اينكه فرستنده پرداخت اين كرايه ها را طبـق مفـاد بارنامـهراست، مشروط

و بر اساس ماده .شده باشند بايد توسط فرستنده مورد قبول واقع15كرده باشد، يا اينكه طبق بارنامه

گبايد قرارداد حمل كه طبق آهن مقصد بدون دريافت كرايهـ اگر راه3§ يرنده دريافت شـود، بـار از

كر را تحويل دهد، درمقابل ساير راه مساآهنهاي مسير حمل بابت پرداخت .ل استؤويه حمل

، براسـاس آهنهايي كـه در چهـارچوب موافقتنامـه حاضـر عمـل مـي راه بينـ تسويه حساب4§ كننـد

اس اي كه بين راه قرارداد ويژه ميآهنها درخصوص ترتيب محاسبات منعقد گرديده .پذيرد ت، انجام

33ماده
 باز پرداختدر مورد آهنها راهبين مطالبات

 غرامتهاي واريز شده مبالغ

آهني كه طبق مقررات موافقتنامه حاضر غرامت مفقود شدن كامل يا بخـشي از بـار يـا آسـيبـ راه§1

، محـق اسـت از سـاي  و نيز بابت تاخير در تحويـل بـار را پرداختـه باشـد آهنهـاي مـسير غرامـتر راه ديدگي بار

:، در اين صورترا دريافت نمايدپرداخت شده 

كه راه)1 ؛ميآنلؤومستنها، بنا به قصور او خسارت وارد شده استآهني  باشد

آهن نـسبت بـه ميـزان خـسارت وارده آهن مقصر باشند، هر راه چند راه خسارت اگر در وارد شدن)2

ل خواهد بود؛ؤومس

، درآنـصورت اسـت آهـن بـوده راهيـك يـا چنـد وارده بـه تقـصير خـسارت ان ثابت كـرد اگر نتو)3

در راه بـا ايـن محمولـهي شده واقعيطتعرفه هاي به تناسب كيلومتر براي هر محموله آهنها راه ميان ليتؤومس

كنهايي كه آهن شود، التبه به استثناي راه تقسيم مي آهنهاي مسير حمل  آنهـا آهـنه در راهد خسارت واردناثبات

. استرخ نداده
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 بـا27 مـاده1§ آهن انجام گرفته باشد، درصد جريمه طبـقـ اگر تاخير در تحويل بار در چند راه2§

از نظر گرفتن كل مدت تاخير دركل راه در و هايي كه باعث آهن كرايه حمل دريافتي راه محل آهنهاي محاسبه

م، تاخير شده اند .گردديپرداخت

ذيـل ترتيـب آهنهاي مـسير حمـل بـه تعيين شده است، ميان راه14ـ زمان تحويل بار كه طبق ماده3§

:شود تقسيم مي

ـ بطور مساوي بين راه)1 و راه زمان براي ارسال  آهن مقصد؛ آهن مبداء

با)2 ـ ؛بطور جداگانهآهن توجه به مسافت هر راه زمان براي حمل

در)3 مي به راه14ماده3-6§§ زمان اضافي قيد شده .شود آهنهاي مربوطه اضافه

آنـ راه4§  اسـت حـق اعتـراض بـه پرداخت شده درخواسـت شـده غرامت بازپرداخت آهني كه از

و صحت پرداخت غرامت به راه بموقـع از آهن تقاضاكننده را ندارد، چنانچـه آن غرامـت توسـط دادگـاه تعيـين

.احضاريه دادگاه مطلع شده باشد

75بايـستي ظـرف مـدت رداخت شده اسـتپشكايت غرامت كه طبق مبلغ بازپرداختـ تقاضاي5§

.مبلغ موردشكايت تسليم شودواقعي روز از زمان پرداخت

، بايـستي ظـرف  روز75تقاضاي مربوط به پرداخت غرامت كه بنا به رأي دادگاه تعيين گرديده اسـت

 اين مهلت از تاريخ مندرج بر مهر اداره پست مبـداء محاسـبه مـي.سليم شودت دادگاه رأي شدن نافذ زمان از

مس درصورت نقص زمانهاي فوق. شود را ليت بـه عهـده راهؤوالذكر تمام آهنـي خواهـد بـود كـه زمانهـاي فـوق

.رعايت نكرده است

طــ تقاضاي پرداخت غرامت چنانچه موجب اختالف ميـان راه6§ ، بـا درخواسـت رف آهنهـا گـردد

 كميتـه بـراي ايـن تـصميم. شـود ارجـاع مـي) OSJD(آهنهـا به كميته سازمان همكاري راه جهت بررسي ذينفع 

.درخواستها نهائي خواهد بود

 دو يا چند راه آهني كه بار از طريق آنها حمل مي شود، ميتوانند موافقتنامه اي منعقد نماينـد كـه-7§

ن شده كه توسط يكي از راه آهنها به فـردي كـه حـق دريافـت آن براساس آن غرامت مبالغ در چارچوبهاي تعيي

را دارد، پرداخت شده است، به تناسب ميزان كيلومترهاي تعرفـه اي طـي شـده واقعـي بـار در راه آهنهـاي

.منعقد كننده موافقتنامه تقسيم گردد

كه مبناي باز پرداخت غرامت دراين صورت راه آهنهاي منعقد كننده اين موافقتنامه، از اثبات قصوري

، معاف مي شوند  . بوده است
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 هشتمقسمت
 كليات

34ماده
 ارز محاسباتي تعرفه

.باشدـ ارز محاسباتي تعرفه براي پرداخت كرايه حمل ترانزيت، فرانك سوئيسمي1§

و گيرندگان بـار2§ مـ نحوه اعالم نرخ ارز محاسباتي تعرفه جهت اطالع فرستندگان و طبـق قـررات

آني كه راههايقوانين داخلي كشور ميهاآهنهاي .شود عضو موافقتنامه حاضر هستند، تعيين

35ماده
 دستورالعمل اداري موافقتنامه

 دسـتورالعمل اداري،هـاي عـضو ايـن موافقتنامـهنآه ارگانهاي مركزي راه، به موجب موافقتنامه حاضر

و نقـل بـين و)SMGS مربـوط بـهSI(آهـن بـار توسـط راه المللـي مربوط به موافقتنامه حمـل را بعنـوان اسـناد

.اند پذيرفتهSMGSمدارك 

مي تنها به راه SMGSدستور العمل اداري مربوط به و آهنها مربوط روابـط متقابـل تعيين كننـده شود

و راه و گيرنده بار از يك طرف . نمي باشدآهنها از طرف ديگر حقوقي ميان فرستنده

36ماده
و مقررات داخلي  استفاده از قوانين
و در تعرفه و دسـتورالعمل اداري درصورت عدم وجود مقررات الزم در موافقتنامه حاضر هاي اعمـالي

و مقررات  اعمـال باشـد، آهن آن عضو موافقتنامه حاضر مـي كشوري كه راه داخلي مربوط به موافقتنامه، قوانين

.مي گردد

37ماده
و ، تغييرات  اضافات مربوط به موافقتنامهانتشار
 اداري مربوط به موافقتنامهو دستورالعمل

و دسـتورالعمل1§ و اضافات مربوط به موافقتنامـه و نيز تغييرات و دستورالعمل اداري آن ـ موافقتنامه

، طبق مقررات داخلي جاري در راه مي آهنهاي عضو موافقتنامه اداري موافقتنامه بهنگـام. گردد هاي حاضر منتشر

، بايـستي تـاريخ  و اضافات مربوط به موافقتنامه و نيز تغييرات و دستورالعمل اداري مربوط به آن انتشارموافقتنامه

و اضافات بايد حداقل.شروع اجراي آن قيد شود . روز قبل از اعمال آنها منتشر گردد15تغييرات
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مي2§ و دستورالعمل اداري آن مـ موافقتنامه  نافـذ تاريخ سال از آخرين5 حداقلدتتواند پس از

، به استثناي ضميمه شماره مي2شدن تغيير يابد  نافذ شـدن تغييـر تاريخ سال از آخرين2تواند بعد از حداقل كه

.يابد

مي3§ و دستورالعمل اداري آن و2§رعايت زمانهاي تعيين شـده در با توانندـ موافقتنامه ايـن مـاده

آهنهـاو از طريـق كميتـه سـازمان همكـاري راه آهنهـاي عـضو موافقتنامـه حاضـر راهميـان كتبي توافق براساس 

)OSJD (باهيا از طريق انجام مذاكرات در كميسيون مربوط نويـسهاي تـصميمات تائيـد پـيش آخرين در كميته

. يا اضافات قرار گيرندات مورد تغييرتوسط كميته

و دستورالعمل اداري آن آهنها در ارتـ پيشنهادات راه4§ و اضافات در موافقتنامه باط با انجام تغييرات

، به كميته سازمان همكـاري راه  و) OSJD(آهنهـا بايستي حداقل سه ماه قبل از تشكيل جلسه كميسيون مربوطه

.آهنهاي عضو اين موافقتنامه ارسال گردد همزمان به كليه راه

در به منظور مطالع OSJD پيشنهادات كميته و بررسي آن حـداقل دومـاه قبـل از تـشكيل كميـسيونه

.آهنهاي عضو اين موافقتنامه ارسال گردد راهبراي مربوطه بايستي كميسيون جلسه 

و اضافات توسط كميته5§ ميOSJDـ تاريخ نافذ شدن تغييرات ، بـه اسـتثناي تغييـرات تعيين گردد

. اين ماده6§ انجام شده طبق

م6§ و دسـتورالعمل اداري آن داردـ درمورد و مهم كه نياز به انجام تغييرات در موافقتنامه سائل ويژه

ميبا رعايت سال انتظار كشيد،5 در خصوص آنها توانو نمي :توان تغييرات را انجام داد شرايط ذيل

در صورتي بررسي مي شود كه توسط حـداقل يـك سـوم راه آهنهـاي عـضو مطـرح تغيير پيشنهاد)1

.ودش

و OSJDكميته تغييرات تدوين شده توسط كميسيون مربوطه به تصويب)2  جهت اطـالع بـه رسيده

وزجلسه بعدي .گردد ارسال يراناجالس

، البته مشروط براينكه تغييرات پذيرفته شده از اول ژانويه سال بعد به اجرا درمي  مـاه2مدت ظرف آيد

، هيچگونه اعتراضي از سوي راهآ پس از ارسال اين تغييرات به كليه راه آهنهاي عـضو هنهاي عضو اين موافقتنامه

.اين موافقتنامه، وارد نشود

آن7§ و دسـتورالعمل اداري و اضافات در موافقتنامـه توسـط بايـدـ اطالعيه مربوط به انجام تغييرات

 روز قبـل از نافـذ45 حـداقل گـردد، بنحويكـه آهنهاي عضو اين موافقتنامه ارسـال كليه راه رايب OSJDكميته 

و اضافات، .واصل شده باشدآهنها راهبه شدن آن تغييرات
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38ماده

 OSJD كميسيوناتجلس
و نيـز در مورد گيري بمنظور تصميم و دسـتورالعمل اداري آن مسائل ناشي از كاربرد موافقتنامه حاضر

انجـام OSJD كميتـه مربوطـه كميسيون ساتجلفراخوان برگزاري،37و اضافات طبق ماده تغييرات اعمال

و مدت برگزاري جلسات كميسيون توسط كميته.مي گيرد ميOSJDزمان، مكان .گردد تعيين

و به اجرا درآمدن تصميمات وتوصيه  العمل دسـتور طبـقها تدوين مسائل مربوط به جلسات كميسيون

ميOSJDكميته .گردد تنظيم

39ماده
 انجام امور

ا و اعمال نظارت بر انجام  OSJDاجراي موافقتنامه حاضرو دستورالعمل اداري آن برعهده كميتـه مور

، مقـررات تـشريفات جلـسات اجـالس نامه سازمان همكاري راه باشد كه فعاليت خود را براساس آئين مي آهنهـا

و دستور ميOSJD كميته العملوزراء . دهد انجام

40ماده
 اعضاي موافقتنامه

و نيزهپذيرش را  حاضـر نامهدر موافقت انصراف از عضويت آهنهاي جديد به عضويت موافقتنامه حاضر

ميOSJD كميته العملو دستورOSJD آيين نامه در مندرج ترتيب به .گيرد انجام

41ماده
 مدت اعتبار موافقتنامه

 نهاييو مقررات
و اضافات تـا تـاريخ به موقع اجرا درآ 1951اين موافقتنامه كه از اول نوامبر سال و با كليه تغييرات مده

، از اول ژانويه 1997اول نوامبر سال  و در تمام دوره طبق روال مقرر نافذ گرديده است  1998 به تصويب رسيده

.شود به موقع اجرا گذارده مي

انامحدود براي زمان موافقتنامه .ستمنعقد شده

و روسي تنظي  متون هردو زبان داراي اعتبار يكـسان.م گرديده است موافقتنامه حاضر به زبانهاي چيني

و توضيح طبقدرصورت بروز تفاسير مختلف.باشد مي ، تصريح . متن روسي خواهد بود از متون
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به دار راه ها يا ارگانهاي دولتي مركزي عهده موافقتنامه حاضر توسط نمايندگان وزارتخانه  آهنهاي ذيل

:امضاء رسيده است

،*يجان جمهوري آذربا

،  جمهوري آلباني

،*جمهوري بالروس

 جمهوري بلغارستان،

،*جمهوري مجارستان

،  جمهوري سوسياليستي ويتنام

،*گرجستان

،*جمهوري اسالمي ايران

،*جمهوري قزاقستان

،  جمهوري خلق چين

،  جمهوري دموكراتيك خلق كره

،*جمهوري قرقيزستان

،*جمهوري لتوني

،*جمهوري ليتواني

،*جمهوري مولداوي

،  مغولستان

،  جمهوري لهستان

،  فدراسيون روسيه

،*جمهوري تاجيكستان

،*تركمنستان

،*جمهوري ازبكستان

،*اوكراين

،*جمهوري استوني
__________________________________________________ 

:اند پيوستهSMGSزير به اعضاي 1992 ژوئن5از٭
د ؛ ولتي عهدهـ ارگان مركزي و نقل ريلي جمهوري بالروس  دار حمل

؛ و نقل جمهوري لتوني ـ وزارت حمل

؛ـ وزارت راه  آهن جمهوري ليتواني

؛ـ ارگان مركزي دولتي عهده و نقل ريلي جمهوري مولداوي  دار حمل

و نقل ريلي اوكراين- . اداره دولتي حمل
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و ارتباطات جمهوري استوني  و نقل .ـ وزارت حمل

:اند پيوستهSMGSزير به اعضاي 1993 ژوئن18از
ـ راهـ ارگان مركزي دولتي عهده و نقل ريلي جمهوري آذربايجان ؛ دار حمل  آهن آذربايجان

ـ راهـ ارگان مركزي دولتي عهده و نقل ريلي گرجستان ؛ دار حمل  آهن گرجستان

؛ و نقل جمهوري قزاقستان ـ وزارت حمل

ـ راهي عهدهـ ارگان مركزي دولت و نقل ريلي جمهوري ازبكستان .آهن ازبكستان دار حمل

:اند پيوسته SMGSزير به اعضاي 1994 ژوئن17از
ـ راهـ ارگان مركزي دولتي تركمنستان عهده و نقل ريلي .آهن دولتي تركمنستان دار حمل

:اند پيوستهSMGS كشورهاي زير به 1995مي30از
ج و نقل ،ـ وزارت حمل  مهوري قرقيزستان

ـ راهـ ارگان مركزي دولتي عهده و نقل ريلي جمهوري تاجيكستان .آهن تاجيكستان دار حمل

: پيوسته است SMGSزير به عضو 1997 ژوئن6از
ـ راهـ ارگان حكومتي عهده و نقل ريلي جمهوري اسالمي ايران .آهن جمهوري اسالمي ايران دار حمل

.، دولت جمهوري مجارستان 2002از اول ژانويه-
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 ضمائم

و نقل بين المللي بار  موافقتنامه حمل
 (SMGS) توسط راه آهن
و

 دستورالعمل هاي داخلي اداري
 SMGSبراي برخي از ضمائم



��

1ضميمه شماره 
به( )4 ماده1§مربوط

.فهرست اشيائي كه در انحصار ادارات پست مي باشند
ازاشيائي كه در : انحصار ادارات پست مي باشند عبارتند

و نشريات: در جمهوري آذربايجان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

 : .................. در جمهوري آلباني-

و نشريات: در جمهوري بالروس- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

يا:ي بلغارستاندر جمهور- ، كارت هاي پستي و چسبانده شده و مهر زده ، الك كليه نامه هاي سفارشي

و مجالتي كه به خارج ازكشور ارسال ، روزنامه ها . يا از خارج دريافت مي شوند ساير مراسالت پستي

ها: در جمهوري مجارستان- و گواهي هاي كيف. نامه و نقلي يت بعنوان صورت حسابها، بارنامه هاي حمل

و وزن بار. نامه محسوب نمي شوند و امضاء فقط داراي نام آنها مي توانند در صورتي كه غير از آدرس، تاريخ

. يا ساير اطالعات مربوط به محموله باشند ارسال شوند

و كارتهاي پستي: در جمهوري سوسياليستي ويتنام- ، مجالت ، روزنامه . نامه ها

ا: در گرجستان- و نشرياتكليه . نواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

 : ..... در جمهوري اسالمي ايران-

و نشريات: در جمهوري قزاقستان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و موارد مشابه: در جمهوري خلق چين- . نامه ها

ها: در جمهوري دمكراتيك خلق كره- . نامه

و نشريات: در جمهوري قرقيزستان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

. كليه انواع مكتوبات، مراسالت پستي: در جمهوري لتوني-

و نشريات: در جمهوري ليتواني- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و نشرياتكليه انواع مكت: در جمهوري مولداوي- . وبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

ها: در مغولستان- و مجالت كارتهاي پستي، نامه و پاكتها، روزنامه ها . وهمچنين محموالت پستي، بسته ها

ها: در جمهوري لهستان- ، نامه . كارتهاي پستي

پ: در فدراسيون روسيه- و نشرياتكليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت . ستي

و نشريات: در جمهوري تاجيكستان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و نشريات: در تركمنستان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و نشريات: در جمهوري ازبكستان- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و نشريات: در اوكرايين- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي

و نشريات: در جمهوري استوني- . كليه انواع مكتوبات، حواله هاي پولي، مراسالت پستي
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2ضميمه شماره
به( ،5 ماده7§،4 ماده1§مربوط

،7 ماده8§،6 ماده1§

،9 ماده2§،8 ماده4§

،6ضميمه

)8 ضميمه6§

 مقررات
 حمل بارهاي خطرناك

)جداگانه چاپ مي شود(
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3ضميمه 
به( و4§،12-5، ضميمه7 ضميمه2§و4 ضميمه6§،23 ماده3§،6 ماده2§،5 ماده8و2و1§مربوط

)21 ضميمه5

 مقررات حمل بار
گ  يرندهدر معيت مامورين فرستنده يا

: مقررات حاضر براي حمل هاي زير بكار گرفته مي شود-1§

 7SMGS ضميمه�§و 4SMGS ضميمه6§و 5SMGS ماده2§و1§بارهايي كه طبق)1

. الزم است در معيت مامور حمل مي شوند

. در معيت مامور حمل مي شوند5SMGS ماده8§متوفياني كه طبق)2

مر)3 و با موافقت كليه1بوط به بند بارهايي كه  پاراگراف حاضر نبوده، ولي بنا به درخواست فرستنده

و طبق. راه آهنهاي مسير با مامور همراهي مي شوند تقاضاي مامور همراه براي چنين بارهايي توسط فرستنده

. مقررات داخلي راه آهن مبداء ارائه مي شود

ب . صورت واگن دربست حمل مي شوندبارهايي كه در معيت مامور مي باشند فقط

راه آهنهاي ذينفع مسير مي توانند در مورد فهرست تكميلي بارهايي كه الزم است در معيت مامور

.فرستنده يا گيرنده حمل شوند توافق نمايند

اما فرستنده مي تواند در خصوص اينكه مامورين. فرستنده موظف به تامين مامور مي باشد-2§

، ايستگاه مرزي راه آهن ترانزيتي يا تا ايستگاه مرزي فرستنده فق ط تا ايستگاه مرزي خروجي راه آهن مبداء

و از اين ايستگاه تا ايستگاه مقصد بر عهده مامورين گيرنده باشد با ورودي راه آهن مقصد بار را مشايعت

. گيرنده بار توافق نمايد

، بار مي تواند بنا به سفارش فرستنده يا براساس توافق فرستنده يا گيرنده با شركت اكسپدي توري

گيرنده بين ايستگاههاي مرزي كشورهاي همجوار در معيت مامورين شركت اكسپديتوري يا در واگنهاي با 

 اين مقررات در خصوص9§فرستنده بايد قبل از اعزام بار يادداشتي را طبق. پلمپهاي اين شركت حمل گردد

اگر لزوم چنين توافقي بين فرستنده يا گيرنده با شركت. در بارنامه درج نمايدتوافق با شركت اكسپديتوري

، فرستنده يا گيرنده بايد اين موضوع را به طرق مناسب به  هاي اكسپديتوري در مسير پيش آمده باشد

آه. ايستگاههاي مرزي مربوطه اعالم نمايد ، راه ن بايد اگر چنين اعالمي به ايستگاه مرزي واصل نشده باشد

. با بار رفتار نمايد21SMGSطبق ماده

و مقررات داخلي جاري راه آهن فرستنده يا گيرنده بايد شخص مامور بار را طبق مقررات حاضر

و همچنين راه آهن مقصد تعيين نمايد . مبداء
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در موارديكه اما راه آهن مي تواند. براي همراهي هر واگن باردار بيش از دو مامور مجاز نمي باشد

قطار بصورت دربست يا گروهي از واگنها با باري كه نياز به مامور دارند باشند تقاضاي بيش از دو مامور براي 

. هر واگن بنمايد

 فقط افرادي مي توانند بعنوان مامور معرفي شوند كه توانايي اجراي كامل عمليات همراهي بار-3§

و بتوانند بطور مناسب امور و همچنين بموقع را داشته  نظارت، سرويس دهي، مراقبت يا مواظبت از بار را انجام

و يا خطراتي كه بار را تهديد مي كند جلوگيري نمايند . از خطراتي كه ممكن است بار پيش آورد

و گيرنده موظفند : فرستنده

و)1 و مقررات همراهي بار  همچنين عملكرد ماموريني را كه تعيين نموده اند با وظايف، مسئوليتها

و مقررات ايمني آشنا نمايند و رعايت اصول . آنها در طول مسير جهت انجام كامل كار خود

و ابزارآالت الزم)2 و آنها را به وسائل، مواد كليه شرايط همراهي بار را براي مامورين فراهم نموده

. جهت اجراي كار مجهز نمايند

ج)3 و مدارك مورد نياز مراقبين . هت عبور از مرزهاي دولتي را تامين نماينداسناد

و تامين حقوق فرستنده كه از قرارداد-4§  فرستنده حق دارد تا به مامور خود اختيار انجام مسؤوليتها

. حمل ناشي مي گردد را براي مواقعيكه مانعي براي حمل يا تحويل بار پيش آيد تفويض نمايد

و ساير مقررات كشورهايي كه راه آهن آنها مامورين تابع مقررات گمركي،-5§ گذرنامه، راه آهني

. در حمل شركت دارند مي باشند

 3SMGS-1 راه آهن براي هر يك از مامورين گواهينامه همراهي بار را طبق فرم ضميمه-6§

به مامور را راه آهن صادر كننده گواهينامه مي تواند در اين گواهي اطالعات تكميلي مربوط. صادر مي نمايد

. طبق مقررات داخلي جاري آن راه آهن درج نمايد

و پر كردن گواهي با استفاده از زبانهاي مذكور در . انجام مي گيرد7SMGS ماده2§چاپ

: تحويل درخواست دريافت گواهي بترتيب زير صورت مي گيرد

؛-  توسط فرستنده به ايستگاه مبداء

ت- ام االختيار وي به ايستگاهي كه طبق مقررات داخلي جاري آن راه آهن، توسط گيرنده يا نماينده

.مامورين تعيين شده او همراهي بار را بر عهده مي گيرند

صدور گواهي نامه براي مامور بر اساس مقررات داخلي جاري در راه آهني كه گواهي نامه را تنظيم

او.ر امضاء شودگواهي نامه بايستي توسط مامو. مي نمايد، انجام مي شود امضاي مامور مؤيد اين نكته است كه

و حقوق مامور در ارتباط با همراهي بار، آشنايي پيدا كرده است ، تعهدات . توسط فرستنده يا گيرنده با وظايف

و بمحض درخواست آن را ارائه نمايد . مامور بايد پيوسته گواهي را در طول مسير بهمراه داشته
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. ايستگاهي كه همراهي بار پايان مي يابد به راه آهن مسترد مي داردمامور گواهي را در 

 واگنهاي حامل باري كه در معيت مامورين فرستنده يا گيرنده حمل مي شوند توسط راه آهن-7§

. پلمپ نمي شوند

 اگر براي مامورين در طول مسير نياز به واگن جداگانه اي باشد، ارائه درخواست تحويل واگن-8§

و همچنين تحويل واگن توسط راه آهن مبداء يا مقصد طبق مقررات داخلي جاري توسط فرستنده يا گيرنده

. راه آهن مبداء يا راه آهن مقصد صورت مي گيرد

و همچنين شماره» شرح بار« فرستنده بايد در بارنامه در خانه-9§ و نام خانوادگي مامورين نام

و گيرنده در خصوص. مرزهاي دولتي الزم است را درج نمايدمدارك آنها كه براي عبور از اگر فرستنده

ذكر» شرح بار« مقررات حاضر توافق نموده باشند، فرستنده عالوه بر آن بايد در خانه2§تعويض مامورين طبق 

 به ايستگاه مرزي مذكور اطالعات مربوط. نمايد كه در كدام ايستگاه مرزي تعويض مامورين صورت مي گيرد

و اطالعات مربوط به مامورين گيرنده را درج مي نمايد . مامورين فرستنده را خط زده

اگر بار بين ايستگاههاي مرزي كشورهاي همجوار در معيت مامورين شركت اكسپديتوري يا با واگني

، فرستنده بايد در بارنامه در خانه  داشتي با ياد» شرح بار«كه توسط اين شركت پلمپ شده است حمل گردد

: اين مضمون درج نمايد

(از- ) نام ايستگاه مرزي............

(تا (بار در معيت مامورين) نام ايستگاه مرزي.............. . حمل مي گردد) نام شركت اكسپديتوري...................

 يا

(از- ) نام ايستگاه مرزي..............

حمل) اكسپديتوري شركت نام( ...................... پلمپ هايبا واگن) مرزي ستگاهاي نام( .................تا

. مي گردد

و پلمپهاي سالم شركت اكسپديتوري حمل گردد سالم واگنبا ايستگاههاي مرزي بين بار اگر

ت كيفيت بار بنا به ساير راه آهن مسؤول فقدان كامل يا بخشي از بار، كاهش وزن، آسيب ديدگي، فساد يا اف

. علل نخواهد بود

و اجراي حقوق خود را كه از قرارداد حمل طبق  اين4§اگر فرستنده اختيار رعايت مسئوليتها

بارنامه» درخواست هاي ويژه فرستنده«مقررات ناشي شده است به مامور خود واگذار نموده باشد، بايد در خانه

. رات مامور درج نمايديادداشتي با ذكر شرح كامل اختيا

 مقررات حاضر تحويل شده8§اگر براي استقرار مامورين در طول مسير واگن جداگانه اي طبق

اطالعات مربوط به آن واگن» وزن واگن«و» محور«،»ظرفيت«،» واگن«باشد، فرستنده بايد در بارنامه در خانه

و زير آنها يادداشت نمايد  .»واگن براي مامورين«را ذكر



��

و طبق ماده 13SMGS كرايه حمل مامورين طبق ماده-10§  دريافت 15SMGS محاسبه

.مي گردد

. لوازمي كه در جريان همراهي بار مورد نياز شخصي مامورين مي باشد رايگان حمل مي شوند

ذ و يا در بارنامه و حمل لوازمي كه مورد نياز مامور در جريان همراهي بار نمي باشند كر نشده اند،

و حمل آنها طبق مقررات گمركي يا ساير مقررات كشورهايي كه  و خروج همچنين مواردي كه ورود

. راه آهن هاي آنها در حمل شركت دارند ممنوع است، مجاز نمي باشد

آ-11§ و اقدامات مربوط به ن طبق شروع كار مامورين در ايستگاه مبداء يا در ايستگاه بين راهي

. مقررات داخلي جاري راه آهني كه همراهي بار در آن شروع مي گردد تعيين مي شود

 مامورين بايد نظارت، سرويس دهي، مراقبت يا مواظبت از باري را كه همراهي مي كنند-12§

و همچنين از خطراتي كه از بار ناشي يا بار را تهديد مي كنند جلوگيري نم . ايندبنحو احسن انجام

: آنها موظف به انجام كارهاي ذيل مي باشند

گريسكاري آالت ناقله ريلي كه بر روي محورهاي خود حركت مي كنند، همچنين انجام ساير)1

و سرويس دهي كه براي ايمني سير يك وسيله نقليه منفرد بر روي محورهاي خود  كارهاي مربوط به نظارت

. الزم مي باشد

و)2 و غذا ، تميز كردن واگن ها فقط در دادن آب مراقبت الزم از حيواناتي كه همراهي مي شوند

. مكانهايي كه راه آهن تعيين نموده است

و ويژگي بار بهنگام حمل بارهاي سريع الفساد، رعايت)3 و سرويس دهي با توجه به نوع مراقبت

، گرما رسان(دماي تعيين شده الزم براي حفظ آنها  ، تهويه .يسرما دهي (

در صورت وقوع يا بروز خطر براي مامورين، براي بار مورد همراهي يا براي راه آهن، مامورين بايد

و در خصوص اقداماتي كه الزم است توسط مامورين يا راه آهن يا  بالدرنگ راه آهن را از اين موضوع مطلع

و مامورين انجام گيرد توافق نمايند . مشتركاٌ توسط راه آهن

و همچنين حفظ بارب-13§ ، و بهره برداري راه آهن ه منظور تامين امنيت مامورين، ساير اشخاص

، مامورين موظف به انجام كارهاي زير مي باشند و ساير بارها : مورد همراهي

و توقف قطار، بهنگام)1 و پياده شدن، بهنگام شروع حركت و احتياط بهنگام سوار توجه خاص

و بستن دربهاعمليات مانور قطار يا  و همچنين بهنگام بازكردن . واگن،

. جلوگيري از بسته شدن غير عمدي دربهاي باز)2

حضور در واگني كه براي استقرار آنها تعيين شده است يا فقط در واگنهايي كه بار مورد همراهي)3

. در آنها قرار دارند
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؛ در اين صورت مامورين بايد شرط آخر شامل واگنهايي كه داراي بار خطرناك هستند نمي باش ند

در خارج از واگن حامل بار خطرناك اما بالواسطه در نزديكي واگنهاي داراي بار خطرناك حضور داشته 

. باشند

، خروج از واگن فقط به درخواست كاركنان)4 در صورت توقف قطار در فاصله بين دو ايستگاه

. راه آهن يا بهنگام بروز خطر ممكن است

. حتي االمكان از قرارگرفتن بر روي خطوط خودداري شود)5

و)6 و مراقبت را بعمل آورده اگر قرارگرفتن بر روي خطوط ضروري باشد بايد حداكثر احتياط

:بترتيب زير عمل نمايد

و در عين حال مراقب باشد كه وسائل ريلي در حال نزديك شدن نباشند- . عرض خط را مستقيم طي نموده

ك- و ادوات آنها عبور ننمايد از .نار سوزنها

. در محلي كه وسائل ريلي روي خط هستند بحالت دويدن از روي خط رد نشود-

. از زير واگنها عبور ننمايد-

. از زير قالبهاي اتومات يا تامپون واگنها عبور ننمايد-

نا)7 و چيزي را از واگن بهنگام حركت واگنها در ميان دربهاي باز يا در نزديكي دربهاي باز يستد

. يا بيرون نياندازدنكند آويزان 

اگر حمل بار بهمراه مامور در واگنهاي مسطح از سوي راه آهنهاي مسير مجاز شناخته شده باشد)8

 بهنگام حركت واگن بر روي لبه ننشيند يا در نزديكي لبه واگنهاي لبه كوتاه نايستد، 

و رعايت ايمني از حريق را بنمايددر تاريكي مجهز به فانوس با نور)9 . كافي بوده

. از منابع روشنايي رنگي كه ممكن است شبيه عالئم راه آهن باشد استفاده ننمايد) 10

. اين مقررات واگذار شده اند مجاز نمي باشد8§ورود افراد غريبه به واگن مراقبين كه طبق) 11

و هشدارهاي كاركنان راه آهن) 12 و در امور دستورات و سريعاٌ اجرا نموده و شرط  را بدون قيد

. راه آهن مداخله ننمايد

: جهت جلوگيري از بروز حريق مامورين موظفند-14§

و سكوهاي بارگيري ايستگاه خودداري)1 و استفاده از آتشهاي روباز در واگنها از استعمال دخانيات

و حرارت ي كه طبق مقررات داخلي جاري راه آهن مبداء يا مقصد مجازو همچنين فقط از وسائل روشنايي

. مي باشد استفاده نمايند

در صورت استفاده از وسائل حرارتي، مقررات داخلي جاري در راه آهن مبداء يا مقصد در مورد)2

.مقابله با آتش سوزي را رعايت نمايد

و)3  ساير مواد يا اشياء سريع االشتعال وسائل الزم اطفاء آتش در واگنهايي كه كاه، علف خشك

. وجود دارد موجود باشند
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: در خطوط برقي كه شبكه اتصالي برق هستند مامورين بايد موارد زير را انجام دهند-15§

فاصله ايمن از شبكه اتصال برق را كه مقررات داخلي جاري راه آهنهاي مسير تعيين كرده است)1

ر و احتياط الزم .ا بهنگام استفاده از وسائل بلند بنمايدرعايت نموده

و بارهاي مرتفع خودداري نمايد)2 . از رفتن باالي سقف واگن

در)3 و وسائلي كه به شبكه اتصال برق چسبيده اند يا مستقيماٌ از دست زدن به افراد، حيوانات

. نزديكي آن قرار دارند خودداري نمايد

ي-16§ و وجود در صورت بروز مانع براي حمل ا تحويل باري كه با مامور حمل مي گردد،

 مقررات اختيارات مشخصي را به مامور محول كرده باشد اين9§ طبقكه بارنامهدر فرستنده يادداشت

به.بايد دستور الزم را از مامور بار استعالم نمايد راه آهن اگر مامور تام االختيار فرستنده هيچگونه دستوري

به. با بار رفتار نمايد21SMGSن ندهد يا دستور غير قابل اجرا بدهد، راه آهن بايد طبق ماده راه آه

همين ترتيب نيز راه آهن بايد با باري كه مامورين آن غايب بوده يا تعداد آنها براي ادامه حمل كافي نيست

. رفتار نمايد باستثناي حمل حيوانات زنده

نات زنده ماموران غايب بوده يا تعداد آنها كافي نباشد، راه آهن بايد طبق اگر بهنگام حمل حيوا

. مقررات داخلي جاري آن راه آهن عمل نمايد

آن-17§ و در صورت نياز به مقررات تكميلي براي حمل بار در معيت ماموران،  در موارد استثنايي

و گيرنده مقررات بايد در كنار مقررات حاضر مورد موافقت راه آهنهاي و به اطالع فرستنده مسير قرار گرفته

.نيز رسانده شوند

و گيرنده در مقابل راه آهنها بابت خسارات ناشي از عدم اجراي تعهدات اين مقررات-18§  فرستنده

، يا عدم اجراي موارد زير توسط ماموران خود مسؤول مي باشند : يا اجراي نامناسب اين مقررات

. بقت با شرايط مندرج در اين مقررات عدم مطا)1

مسؤوليتهاي خود يا اجراي نامناسب آنها، يا عدم اجراي دستورات صادره از سوي اجراي عدم)2

. راه آهنها، يا اجراي غير مناسب اين دستورات

كن)3 و براي رفع بموقع خطر ناشي از بار يا تهديد نده عدم اعمال اقدامات الزم براي تامين حفظ بار

. بار

. يا بنا به ساير علل كه ناشي از قصور خود بوده باعث وارد آمدن خسارت به راه آهن شده اند)4

اگر وضعيت بگونه اي باشد كه تصور شود خسارت وارده به راه آهن مي توانسته است بنا به علل فوق الذكر

نكنند چنين تلقي مي شود كه اين خسارات بوجود آمده باشد، تا زمانيكه فرستنده يا گيرنده خالف آن را ثابت 

. فقط بنا به علل فوق بوجود آمده اند

 SMGS در ساير موارد مربوط به حمل بار در معيت ماموران فرستنده يا گيرنده، مقررات-19§

. جاري مي باشد
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 3Приложение 3-1-1 ضميمه 
به( �))3ضميمه�§ مربوط § 6 ���������� 3)

СМГС/SMGS 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОВОДНИКУ ГРУЗА 

 گواهينامه مامور همراه بار
مامور --------------------------------------------------------------------------- ���������

 (�������, ���) و نام خانوادگي( )نام

 مدرك مسافرت ---------------------------------------------------- �������� ���������

(������������ � �) )نام مدركو شماره(

 بار مورد همراهي -------------------------------------------------- ���� ��������������

(������������ �����) )نام بار(

 بارنامه هاي شماره ----------------------------------------------------------- �� ��������

از  ---------------------------------------------------------------------------------------- ��

 (������� � ������ ������ �������������) و راه آهن شروع همراهي( )ايستگاه

 تا  ----------------------------------------------------------------------------------------- ��

(������� � ������ ��������� �������������) و راه آهن پايان همراهي )ايستگاه

 از طريق------------------------------------ ------------------------------------------ �����

(����������� �������) )ايستگاههاي مرزي(

 واگنهاي شماره  ---------------------------------------------------------------- �� ������
(����� ����� ���������� ���������� � �������������� �� ������)

وي( و واگنهاي مورد همراهي )واگن محل استقرار مامور

(����������� �������� �������) ��������� ������� ------------ ������� 
 امضاء ........................... رئيس ايستگاه) مهر تاريخدار ايستگاه(

(�������) ���������امضاء............. .................. مامور .................  
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4ضميمه

به( )9 ضميمه4§،3 ضميمه1§،23 ماده3§،8 ماده4§،6 ماده3§،5 ماده3§مربوط

 مقررات حمل بارهاي سريع الفساد

ب-1§ بارهاي سريع الفساد بارهايي. ارهاي سريع الفساد اعمال مي گردد مقررات حاضر بهنگام حمل

، تهويه(هستند كه بهنگام حمل به اقدامات حفاظتي  در مقابل دماي باال يا دماي پايين،) سرمادهي، گرمادهي

و سرويس دهي . آمده است4SNGS-1فهرست بارهاي اصلي سريع الفساد در ضميمه. دارند نيازمراقبت

و وضعيت حرارتي قبل از بارگيري به بارهاي و حرارتي توليد  سريع الفساد با توجه به شرايط فني

و غير) درجه سانتي گراد-18تا-6از(، منجمد) درجه سانتي گراد-18زير(دسته هاي شديداٌ منجمد ، سرد

. سرد تقسيم مي شوند

و تحويل بارهاي سريع الفساد طبق ماد-2§ سرعت. تعيين مي گردد14SMGSه مدت زمان حمل

و بطي السير(حمل  . به انتخاب فرستنده مي باشد) سريع السير

از( بارهاي سريع الفساد بايد توسط فرستنده فقط در وضعيت مناسب از لحاظ كيفيت-3§ منجمله

ال. طبق شرايط قانوني كشور مبداء براي حمل ارائه شوند) لحاظ دما فساد كه نياز به براي حمل بارهاي سريع

و بسته بندي استفاده نمايد كه پاسخگوي شرايط  9 ماده1§ظرف يا بسته بندي دارند، فرستنده بايد از ظرف

SMGSباشند .

 گواهي يا برگ مشخصات كيفيت بار سريع الفساد را كه 11SMGS فرستنده بايد طبق ماده-4§

و آن بارنامه باشد آن. بعنوان مدرك همراه بار ضميمه بارنامه نمايدفقط مختص آن بار سريع الفساد هم زمان با

و ساير بارهاي سريع الفساد كه نياز به  ، چربي حيواني ، پيه بهنگام حمل گوشت، فراورده هاي گوشتي، كره

و در صورت حمل ميوه هاي تازه،  كنترل دامپزشكي بهداشتي دارند، فرستنده بايد گواهي دامپزشكي،

ز و رستني ها گواهي قرنطينه گياهي را كه نهادهاي ذيصالح كشور مبداء صادر نموده اند سبزيجات،سيب ميني

حتي اگر در يكي از كشورهايي كه راه آهن آن در مسير حمل بارهاي سريع الفساد. ضميمه بارنامه نمايد

ب . ارنامه نمايدمي باشد درخواست گواهي بهداشتي شود فرستنده بايد به ترتيب مقرر آن را ضميمه

و نقل بارهاي سريع الفساد با اعمال اقدامات حفاظتي-5§ سرمادهي، گرمادهي،( روش حمل

و همچنين) يخداني، واگن يخچالدار يا واگن مسقف- ترموس، واگن- واگن(، نوع واگن)تهويه يا كانتينر
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بي6§لزوم مامور همراه بار، باستثناي مواردي كه در  به اين مقررات پيش ني شده است توسط فرستنده با توجه

و هوايي كل مسير حركت تعيين مي گردد و شرايط آب . ماهيت بار سريع الفساد

و» درخواستهاي ويژه فرستنده«فرستنده در بارنامه در خانه و رژيم دمايي حمل لزوم اقدامات حفاظتي

 دمايي با توجه به توانايي فني واگنهاي رژيم دمايي بعنوان دامنه. نقل در كل مسير را يادداشت مي نمايد

. راه آهن جهت تامين آن درج مي گردد) كانتينرهاي(

اگر در بارنامه چنين ياداشتي از طرف فرستنده وجود نداشته باشد اينگونه تلقي مي شود كه براي

. حمل آن بار سريع الفساد لزومي به اعمال اقدامات حفاظتي بار نمي باشد

و فيزيولوژيكي بار بهنگام انتخاب روش حمل، نوع واگن يا كانتينر، فرستنده بايد وضعيت حرارتي

، زمان محاسبه شده تحويل طبق1§قبل از بارگيري را طبق   اين مقررات، مدت زمان ممكن براي قابليت حمل

و همچنين موقعيت زماني)زمان تحويل نبايد از زمان قابليت حمل بيشتر باشد( اين مقررات2§ و شرايط،  سال

و هوايي كل مسير حركت بار سريع الفساد را در نظر بگيرد . آب

و همچنين عدم اجراي ساير و نوع واگن مسؤوليت عواقب ناشي از انتخاب نادرست روش حمل

. شرايط پيش بيني شده در اين مقررات بر عهده فرستنده مي باشد

ن مودن بار در ايستگاههاي مرزي كشور مقصد، بهنگام حمل بارهاي سريع الفساد با واگن به واگن

و نوع واگن طبق مقررات داخلي با توجه به  طرف تحويل گيرنده روش حمل را با اعمال اقدامات حفاظتي

و تامين حفظ بار تعيين مي نمايد . شرايط فوق الذكر

س-6§ ، مراقبت يا رويس دهي طبق بارهاي سريع الفسادي كه در زمان حمل نياز به اقدامات حفاظتي

. اين مقررات را دارند فقط بصورت واگن دربست يا در كانتينرهاي يخچالدار بزرگ حمل مي شوند1§

اگر بار سريع الفساد نياز به مراقبت يا سرويس دهي با استفاده از مامور همراه را داشته باشد، فرستنده يا

ج3SMGSگيرنده بايد طبق مقررات ضميمه  بارهاي سريع. هت همراهي بار تعيين نمايند ماموران خود را

و همچنين حمل ماهي زنده فقط با  الفسادي كه بهنگام حمل در واگن مسقف نياز به گرمادهي داشته باشند

در. حضور ماموران فرستنده يا گيرنده از ايستگاه مبداء تا مقصد حمل مي شوند اگر بارهاي سريع الفساد

غير راه آهني حمل شوند كه تجهيزات آنها نياز به خدمات كاركنان) يخچالداركانتينرهاي(واگنهاي يخچالدار 

يا) كانتينرهاي يخچالدار(سازمان مالك واگنهاي يخچالدار  داشته باشد، اين كاركنان، ماموران فرستنده

و براي آنها مدارك الزم طبق مقررات ضميمه  . صادر مي گردد3SMGSگيرنده تلقي

كه) كانتينرهاي يخچالدار(سريع الفساد در واگنهاي يخچالدار اگر حمل بارهاي صورت گيرد

و گيرنده هيچگونه يادداشتي  و فرستنده سرويس دهي تجهيزات آنها توسط كاركنان راه آهن انجام مي گيرد

در بارنامه در خصوص مراقبت يا سرويس دهي بجز رعايت رژيم حرارتي ذكر نكرده باشند نيازي به همراهي 

.ر سريع الفساد توسط ماموران فرستنده يا گيرنده نمي باشدبا
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 اگر در يكي از راه آهنها، منجمله در راه آهني كه واگن به واگن نمودن بار را انجام مي دهد-7§

، اين راه آهن بايد اقدامات الزم را مشخص شود كه بنا به شرايط حمل حفظ بار سريع الفساد تامين نمي گردد

. اعمال نمايد21SMGSرات ماده طبق مقر

و كانتينرهايي كه جوابگوي-8§  مسؤوليت عواقب ناشي از بارگيري بارهاي سريع الفساد در واگنها

و شرايط فني كشور مبداء را و واگنهايي كه متعلق به راه آهن نبوده و بازرگاني نمي باشند معيارهاي بهداشتي

. باشددارا نمي باشند بر عهده فرستنده مي 

از- واگنهاي-9§ ، واگنهاي يخچالدار، واگنهاي يخداني، واگنهاي مسقف، كانتينرها  ترموسي

راه آهن مبداء براي بارگيري بارهاي سريع الفساد آماده جاري مقررات طبق يخچالدار، كانتينرهاي جمله

. مي شوند

 سريع الفساد غير سرد با تهويه در واگنهاي مسقفي كه راه آهن براي بارگيري بارهاي-10§

و درج يادداشت اختصاص مي دهد، فرستنده موظف به نصب حفاظ بر روي دريچه ها جهت حفاظت از بار

.بارنامه در خصوص روش حمل، مي باشد»درخواستهاي مخصوص فرستنده«در خانه 

ا-11§ ز وسائل برقي وبخار انجام براي حمل بار در واگنهايي كه گرمادهي آنها بدون استفاده

مي گيرد، تجهيزات حرارتي توسط راه آهن يا فرستنده با رعايت اقدامات ايمني در مقابل حريق در واگنها ارائه

:تدارك سوخت واگنها بشرح زير انجام مي گيرد.و نصب مي شوند

و نقل بدون واگن به واگن نمودن بار)1 . توسط فرستنده در كل طول مسير: در حمل

و نقل با واگن به واگن نمودن بار)2 توسط فرستنده از ايستگاه مبداء تا اولين ايستگاه مرزي: در حمل

و از اين ايستگاه مرزي واگن به واگن كننده بار تا ايستگاه مرزي ديگر واگن به واگن كننده بار يا تا ايستگاه 

.دمقصد طبق مقررات داخلي راه آهني كه بار در آن سير مي نماي

در صورت لزوم سوخت اضافي بنا به درخواست كتبي ماموران همراه واگن در ايستگاههايي كه

و. داراي انبار سوخت مي باشند تحويل مي گردد قيمت سوخت تحويل شده در طول مسير در بارنامه درج

. توسط ايستگاه تحويل دهنده تاييد مي گردد

و-12§ يا شرايط حمل بارهاي سريع الفساد در و كانتينرهاي يخچالداري كه براي گرم شدن اگنها

، لكوموتيو(سرد شدن از منابع انرژي خارجي استفاده مي كنند  كه) شبكه برق بايد بموقع با كليه راه آهنهايي

. در حمل شركت دارند توافق گردد
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و واگنهاي يخچالدار-13§  كه داراي منبع هزينه پشتيباني از رژيم حرارتي در واگنهاي ايزوترميك

و طبق ماده 15انرژي مخصوص به خود هستند طبق تعرفه هاي اعمال شده جاري راه آهنهاي مسير محاسبه

SMGSوصول مي گردد .

، لكوموتيو(هزينه استفاده از منابع خارجي انرژي يا) شبكه برق براي كار تجهيزات سرمادهي

و طبق ماده گرمادهي به بار طبق تعرفه داخلي جاري راه آهن . وصول مي گردد15SMGSهاي مسير محاسبه

و مقصد طبق تعرفه هزينه-14§ تدارك يخ براي واگنهاي يخداني بهنگام سير بار در راه آهن مبداء

 وصول مي گردد، اما در صورت سير بار در راه آهنهايو هاي داخلي جاري اين راه آهنها محاسبه

و طبق ماده ترانزيتي طبق تعرفه و نقل بين المللي محاسبه  وصول 15SMGS ترانزيتي اعمال شده براي حمل

. مي گردد

و جمهوري لهستان-15§  براي حمل بارهاي سريع الفساد در راه آهنهاي جمهوري بلغارستان

از» درخواستهاي مخصوص فرستنده«فرستنده بايد در بارنامه در خانه ايستگاههاي ذكر نمايد كه در كداميك

. يا سوخت داده شود) با ذكر درصد(زير بايد به واگن يخ طبيعي يا يخ خشك يا مخلوط 

 بر روي 6SMGS را طبق نمونه ضميمه16 برچسب شماره،فرستنده براي درخواست يخ در مسير

و روي بارنامه جاي مي دهد مي. واگن : گيردتدارك يخ يا سوخت براي واگنها در ايستگاههاي زير صورت

: در راه آهن جمهوري بلغارستان-

 رازپردليتلنا- روسه

: در راه آهن جمهوري لهستان-

)فقط سوخت( ماالشويچه

در–16§ و اضافات فهرست ايستگاههاي مندرج  اين مقررات براي كميته15§ اعالم تغييرات

OSJDو اضافات ارسال مي گردد به اين ترتيب وراه آهنهاي عضواين موافقتنامه با ذكر تاريخ اعتبار  تغييرات

در اين خصوص.و راه آهنها واصل شده باشدOSJD روز قبل از اعتبار يافتن آنها به كميته45كه حداقل

. اعمال نمي شود37SMGSمقررات ماده 

و منتشر شوند، اما حذف و اضافات بايد طبق مقررات داخلي جاري راه آهنها چاپ تغييرات

 37SMGS ماده1§يستگاهها از فهرست بايد حداقل پانزده روز قبل از اعتبار يافتن اين حذفيات طبقا

. صورت گيرد

. اعمال مي گرددSMGS در ساير موارد براي حمل بارهاي سريع الفساد مقررات-17§
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4-1ضميمه 
به( )4 ضميمه1§مربوط

 فهرست عمده بارهاي سريع الفساد
و كنسروشده سبزيج-1 و قارچهاي تازه بادمجان، فلفل تازه، خيار، گوجه ): بغير از خشك شده(ات

و كلم، فرنگي،  و انواع قارچهاي شور  سيب زميني، پيازچه، چغندر، شلغم، تربچه، قارچ تازه، سبزيجات

و پوره سبزيجات، انواع سبزي . ترشي شده، ژله

شد-2 و كنسرو و ميوه هاي تازه : بغير از خشك شده(ه ميوه جات هندوانه، موز، خربزه، ميوه جات)

و  و پوره و ميوه هاي بوته اي، ژله و ميوه هاي بوته اي تازه، مركبات، گياهان گرمسيري، ترشي ميوه جات

و ميوه هاي بوته اي . خمير ميوه ها، انواع مرباهاي غليظ ميوه ها، مرباي ميوه ها

و فراورده هاي گوشتي-3 و وحشيا( گوشت و)ز آنجمله پرندگان خانگي ، گوشت هاي دودي

و چربي حيوانات و محصوالت: كالباسها ، پرندگان خانگي، احشاء خام و پيه انواع گوشت حيوانات، چربي

. جانبي آنها

و فراورده هاي لبني-4 و روغن: شير . شير تازه، سرشير، خامه، خامه ترش، انواع پنير، پنير سفيد، كره

و مالنژ تخم مرغتخ-5 .م مرغ

و خرچنگها-6 ، انواع ماهي: ماهي، فراورده هاي ماهي ، سرد، منجمد، دودي،: انواع تخم ماهي زنده

و خرچنگ . شور، ترش، انواع خاويار

، چربي مصنوعي از روغن نباتي-7 ، مارگوسالين، پي . مارگارين

و شراب، شراب عسل، شراب ميو: مشروبات الكلي-8 و ميوه هاي بوته اي، شراب آبجو ه جات

و شامپاين . انگور، كنسانتره آب ميوه، آب انگور، شيره ها، عرقيات ميوه

و مصنوعي غير الكلي-9 . نوشيدنيهاي غير الكلي، آبهاي معدني، انواع نوشيدنيهاي طبيعي

و خمير ترش- 10 . انواع خمير مايه

. كنسروهاي بسته بندي شده نفوذ ناپذير- 11

و ساير كاشتنيها، گياهان: گياهان زنده- 12 و بوته هاي زنده، نشاء سبزيجات، انواع نهالها درختان

و بريده شده . هميشه سبز، گلهاي زنده
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5ضميمه 
به( )5 ماده4§مربوط

)7از1شكل(

 گاباري بارگيري
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گاباري اصلي بارگيري در راه آهنهاي

 ميليمتري 1520 با عرض خط

آذربايجان، بالروس، گرجستان، قزاقستان،

قرقيزستان، لتوني، ليتواني، مولداوي، مغولستان، 

روسيه، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان،
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الروس، قزاقستان، قرقيزستان،: ميليمتري1520گاباري منطقه اي بارگيري در راه آهنهاي با عرض خط

–لتوني، ليتواني، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، مولداوي، استوني، روسيه، باستثناي قسمتهاي بلورچنسكايا 

– پوكسا– البيتنانگي– چوم– راه آهن قفقاز– سوروسك نووروسي– كريمسكايا– وسلويه–توپاسه

؛ در اوكراين، باستثناي راه آهن– تيگئي-راه آهن ناوالوك سورنوي  راه آهن آچينسك كراسنويارسكوي

. وسترچني راه آهن پري دنپروفسك– قسمت دنپروپتروفسك جنوبي–لئوفسكي

 يا ساير مقررات مورد توافق 14SMGSچوب كه طبق ضميمه گاباري منطقه اي در برگيرنده محموالت

و همچنين حمل تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، كه طبق ضميمه  14SMGS-1بين اين راه آهنها

. بارگيري شده اند، مي گردد

&'(٢
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6ضميمه 
به( )4 ضميمه8§و2، ضميمه9 ماده3§،5 ماده5§مربوط

و بارنامه ها ، كانتينرها ، واگنها  برچسب روي بسته ها
ن عالمت گذاري روي بسته هاي بارو همچني

ها-1 و بارنامه ، كانتينرها ، واگنها  برچسب روي بسته هاي بار
و شرح عالئم خطر شماره هاي ، اندازه ها ،4-4،2-1،01،2،3،1-1،6-1،5-1،4تصاوير

3-4،1-5،2-5،05،1-6،2-6،A*7،�B7،�C7،�D7،8در9و  مربوط به بارهاي خطرناك

. آمده است2SMGS مربوط به ضميمه2-9ضميمه

و شرح برچسبهاي شماره و تصاوير آنها در صفحه سوم جلد10-18 هاي اندازه  در ضميمه حاضر

 چاپ شده 2SMGS مربوط به ضميمه2-9 كه تصوير آن در ضميمه15باستثناي برچسب شماره(آمده است

و شرح برچسب هاي شماره ). است 2 مربوط به ضميمه2-9 در ضميمه10-15همچنين تصاوير، اندازه ها

SMGSآمده است .

ها اند-2 و بارنامه و شرح برچسب هاي روي بسته هاي محموله، واگنها، كانتينرها  ازه ها

ها-1-2  اندازه برچسب
 2SMGS مربوط به ضميمه2-9 اندازه عالئم خطر مربوط به بارهاي خطرناك در ضميمه-1-1-2

. درج شده است

اگر. ميليمتر148× 210: روي عدل هاي محموله10-12 اندازه برچسب هاي شماره هاي-2-1-2

. بزرگي محموله ايجاب كند، اندازه ها را مي توان بقدري كوچك نمود كه برچسب ها بوضوح ديده شوند

 ميليمتر، خط قائده مثلث 148× 210: روي واگن15و13 اندازه برچسب هاي شماره هاي-3-1-2

. ميليمتر74 ميليمتر، ارتفاع مثلث حداقل 105حداقل

:16دازه برچسب شمارهان-4-1-2

و كانتينرها-  ميليمتر، 148× 105: براي واگنها

ها- . ميليمتر37×27: براي بارنامه

و كانتينرها18و17 اندازه برچسب هاي شماره هاي-5-1-2 . ميليمتر148× 105: روي واگنها
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ها–2-2  شرح برچسب

 2SMGS مربوط به ضميمه2-9ناك در ضميمه شرح عالئم خطر مربوط به حمل بارهاي خطر

. آمده است

10برچسب شماره
 سفيد يا زمينه نمايان مناسب: رنگ كاغذ

آب: تصوير  چتر باز سياه رنگ با شش قطره

. دور از رطوبت نگهداري شود): مفهوم(نوشته

11برچسب شماره
 سفيد يا زمينه نمايان مناسب: رنگ كاغد

 رنگ بسمت باالدو فلش سياه: تصوير

. باال، برگردانده نشود): مفهوم(نوشته

12برچسب شماره
 سفيد يا زمينه نمايان مناسب: رنگ كاغد

 جام شيشه اي سياه رنگ: تصوير

. احتياط كنيد. كاال شكستني است): مفهوم(نوشته

13برچسب شماره
 سفيد: رنگ كاغد

 عالمت تعجب سياه رنگ داخل مثلث قرمز: تصوير

. هنگام مانور ضربه وارد نشود. با احتياط جابجا شود): مفهوم(وشتهن

14برچسب شماره
)رزرو شده(

15برچسب شماره
 سفيد: رنگ كاغد

. سه مثلث قرمز رنگ، كه داخل هر كدام عالمت تعجب سياه رنگ قرار دارد: تصوير

و رها كردن از تپه مانور ممنوع است): مفهوم(نوشته از. ايد با لكوموتيو جداگانه منتقل شودب. تكان دادن

. برخورد با ساير وسائط نقليه محفوظ باشد
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16برچسب شماره
 آبي: رنگ كاغد

. خرس سفيد روي تكه يخ كه با رنگ سفيد چاپ شده است: تصوير

 ميليمتر148×20در قسمت پايين برچسب زمينه اي سفيد به اندازه. تدارك يخ اضافي): مفهوم(نوشته

قرار گرفته است كه فرستنده نام) برچسب مخصوص بارنامه( ميليمتر37×5يا) برچسب مخصوص واگن(

به. ايستگاهي را كه بايد يخ اضافي تحويل دهد را مي نويسد نام ايستگاه به زبان كشور مبداء همراه با ترجمه آن

، روسي(OSJDيكي از زبانهاي كاري  . بايد نوشته شود) چيني

17 شماره برچسب
 سفيد: رنگ كاغذ

و سگ نشسته، چاپ شده به رنگ آبي: تصوير  سر گاو، خروس

 حيوانات ): مفهوم(نوشته

18برچسب شماره
 سفيد: رنگ كاغذ

و خوشه انگور برگ دار، چاپ شده به رنگ آبي: تصوير  ماهي، الله

. بارهاي سريع الفساد): مفهوم(نوشته

: تبصره
و شماره هاي10،15-13برچسب هاي شماره هاي-1 18و17 بايد داراي خط حاشيه سياه رنگ،

. داراي حاشيه آبي باشند

 بايد در داخل مستطيل كه بصورت افقي يا عمودي قرار گرفته چاپ16-18برچسب هاي شماره هاي-2

. شوند
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 عالمت گذاري روي بسته هاي بار-1-3

. ده استآم6SMGS-1 در ضميمه2و1شرح عالئم شماره

1

 شرح عالمت گذاري روي بسته هاي محموله-2-3

1عالمت
. سياه روي زمينه روشن يا رنگ نمايان ديگر: رنگ تصوير

 زنجير: تصوير

2عالمت
. سياه روي زمينه روشن يا رنگ نمايان ديگر: رنگ تصوير

مت: تصوير و يك دايره با خطوط منقطع در محل تقاطع آنهادو خط ، .قاطع عمود بر هم

محل قرارگيري زنجير، طناب نمونه درج عالمت گذاري ها

مركز ثقل

2
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7ضميمه 
به( )6 ماده4§،5 ماده-6§مربوط

و ماشين آالت  مقررات حمل خودروها
، اتوبوس هاي برقي،-1§ ، اتوبوسها ، مخصوص ، باري  اين مقررات بهنگام حمل اتومبيلهاي سواري

، اطاق آنها و ساير ترامواها ، ماشين هاي كشاورزي خود كشش ، ماشين هاي خاكبرداري ، تراكتورها

و شني دار شد( ماشين هاي چرخ دار و ماشين آالت ناميده خواهد . اعمال مي گردد) كه منبعد با نام خودروها

و-2§ و كانتينرهاي اورنيوسال و ماشين آالت در واگنها ممخصوص خودروها .ي شوندحمل

و حمل آنها در وسيله نقليه روباز در معيت و كانتينرها حمل مي شوند اتومبيلهاي سواري در وسيله نقليه مسقف

يا. مامور فرستنده يا گيرنده انجام مي شود و ماشين آالت مستعمل در معيت مامور فرستنده خودروها

.گيرنده در وسيله نقليه روباز حمل مي شوند

،(ي مخصوص اتومبيلها ، ماشين هاي رنتگن و آزمايشگاهي روي اتومبيل اتومبيلهاي كارگاهي

و غيره ، ماشين هاي آتش نشاني ، كمك هاي فوري درصورتيكه داراي) ماشين هاي نجات آمبوالنس

، در وسيله نقليه روباز در معيت مامور فرستنده با گيرنده حمل مي شوند . تجهيزات الزم باشند

و ماشين آالت مستعمل بدون درصورت ، خودروها و راه آهنهاي مسير ، گيرنده توافق بين فرستنده

. مامور مجاز به حمل در وسيله نقليه روباز هستند

، فرستنده بار موظف است-3§ و ماشين آالت جهت حمل : بهنگام تحويل خودروها

و پس از بارگيري، ترم- از خوب كاركردن سيستم ترمز را بررسي ، براي اجتناب ز ماشين را درگير نمايد

.خالص شدن ترمز، آب بريزد

و چرخش آنها- و چرخنده را با استفاده از آالت نگهدارنده ثابت نمايد تا از جابجايي  قطعات متحرك

. ممانعت بعمل آيد

و قسمتهايي كه به راحتي قابل برداشتن هستند- م( قطعات و قسمتهايي كه ي توان بدون منظور قطعات

و ماشين آالت باز نمود و غيره: استفاده از ابزار از خودروها ، جاروبك ها ،برف پاكن ها ، را برداشته) آينه ها

.و بسته بندي نمايد

و موتورهاي الكتريكي بنزيني محافظت) از جمله شيشه( كليه قسمتهاي شكستني- و همچنين باتريها

درصورتيكه فرستنده كليه مسؤوليتهاي. كند يا با لوازم بسته بندي محافظت نمايد نشده را باز نموده بسته بندي

و ماشين آالت بدون  و كليه عواقب ناشي از نداشتن حفاظ را برعهده گيرد، حمل خودروها ناشي از شكستن

بارتع» درخواستهاي ويژه فرستنده«4فرستنده بايستي در ستون. حفاظت از قظعات شكستني مجاز مي باشد

و. را درج نمايد» حمل بدون حفاظت از قطعات شكستني« در اين صورت مسئله جبران خسارت شكستن

و فصل مي شود و گيرنده بدون حضور راه آهن حل .عواقب آن بين فرستنده
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، قفل- و ساير قسمتها را با گيره ، صندوق ، كاپوتها ، اتاق هاي مسقف ، سالن ها  دربهاي كابين ها

و كاپوت را پلمپ نمايد) صورت مجهز بودن به وسايل قفل كننده اضافيدر( ، اتاق ، سالن و كابين . را بسته

ضمناً پلمپ گذاري بايستي با پلمپ هايي. پلمپ گذاري طبق مقررات داخلي راه آهن مبداء صورت مي گيرد

و بازكردن آنها بدون آسيب ديدگي امكانپذير نباشد  ، پلمپ ها بايد طوري گذاشته انجام شود كه برداشتن

و غيره بدون آسيب ديدگي پلمپ ها ممكن نباشد ، كابين پلمپ ها نبايد به رنگ. شوند كه دسترسي به سالن

.بدنه خودروها صدمه بزنند

و ماشين آالت در وسيله نقليه-4§ و نيز در معيت هنگام حمل خودروها و در كانتينرها مسقف

و محافظت از قطعات مامور فرستنده يا گيرند و قسمتهايي كه به راحتي باز مي شوند ه، پياده كردن قطعات

و باربندها ضروري نيست ، اتاق ها ، سالن ها و پلمپ گذاري كابين ها . شكستني

، در داخل-5§ سويچ هاي همه ماشين هايي كه با يك بارنامه در وسيله نقليه روباز سير مي كنند

س . وراخهايي كه شماره هاي آنها با شماره ماشين مطابقت دارد، جاي داده مي شوندكيف مخصوص داراي

و و موم مي گردد ، كابين يا صندوق يكي از ماشين هايي كه سويچ آن توسط فرستنده بار مهر كيف در سالن

و در ستون  ،» درخواستهاي ويژه فرستنده«4محكم به اسناد حمل ونقلي الصاق مي شود حمل مي شود، بارنامه

.يادداشتي در اين خصوص با ذكر شماره ماشيني كه سويچ مورد نظر متعلق به آن است درج مي گردد

و اتاق مسقف-6§ ، صندوق ، سالن و ماشين ها كه در زمان حمل، در كابين  ملحقات خودروها

، بايستي بسته بندي شوند و قسمتهاي بزرگ هستند جعبه هايي را كه حام. جاي داده مي شوند ل قطعات

، ، مي توان خارج از خودرو و اتاق مسقف ، صندوق ، سالن درصورت عدم امكان استقرارشان در كابين

و به كف واگن محكم كرد ، مستقر نموده و حتي االمكان در محلي دور از دسترس همچنين. دركف واگن

، مهار شوند ن. بايستي با تسمه فلزي و فهرست محتويات در هر عدل تعداد جعبه ها يز بايد در بارنامه قيد شود

.درج گردد

و ملحقات-7§ ، ابزار و ماشين آالت در وسيله نقليه روباز، ادوات به هنگام حمل گروهي خودروها

و همراه با پارتي كامل خودروها حمل نمود . را ميتوان در بسته بندي مناسب در واگنهاي مسقف بارگيري نمود

ا ، فرستنده عبارت» درخواستهاي مخصوص فرستنده«4ين صورت در ستون در و قطعات«بارنامه ، آالت ابزار

.را قيد مي كند» گذاشته نشده اند 

، فهرستي طبق فرم ضميمه-8§ به7-1فرستنده موظف است براي هر واحد از خودروها  در دو نسخه

، روسي( OSGDنهاي كاري زبان كشور مبداء با ترجمه آن به يكي از زبا :به شرح ذيل تنظيم نمايد) چيني
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-، ، جمهوري بلغارستان ، جمهوري مجارستان، بهنگام حمل به جمهوري آذربايجان جمهوري قزاقستان

، فدراسيون روسيه ،جمهوري  ، جمهوري لهستان ، جمهوري مولداوي ، جمهوري لتوني جمهوري قرقيزستان

، تركمنستان،  ، جمهوري استوني به زبان روسي تاجيكستان ، اوكرايين .جمهوري ازبكستان

و جمهوري دموكراتيك خلق كره- ، جمهوري خلق چين  بهنگام حمل به جمهوري سوسياليستي ويتنام

.به زبان چيني يا روسي

. بهنگام حمل يا ترانزيت از طريق مغولستان به زبان روسي-

تا( چوب ميزان مجاز نام سوخت مصرفي موجود در باك در چار تن5براي خودروهاي با ظرفيت

از10ميزان سوخت باك نبايد از و با ظرفيت بيش از5 ليتر ، تجاوز كند15 تن ، تعداد پلمپ هاي روي) ليتر

و عالمتها، تعداد جعبه هاي حامل قطعات يدكي كه براحتي جدا مي شوند، خودروها، محل گذاشتن پلمپ ها

و وسايل ، فهرست كسري قطعات بهنگام تحويل ناقص ابزار ، فهرست قطعات جداشونده و محل استقرار آنها

و قطعات تكميلي در محموله دربستي در و وسايل و در صورت ارسال ابزار ، بايد در فهرست قيد شود آنها

، عبارت  و قطعات تكميلي گذاشته نشده اند« واگن مسقف جداگانه ازي. درج شود» ابزار آالت ك نسخه

و غيره گذارده مي شود يا از داخل كابين به شيشه بارنامهبه فهرست ، سالن و نسخه دوم در كابين  الصاق

.روبه رو نصب مي گردد

مقررات داخلي راه آهن مبداء مي تواند تنظيم نسخه هاي اضافي فهرست را براي راه آهن خود

.پيش بيني كند

وس-9§ و خودروهايي كه در ، پس از بررسي صحت بارگيري يله نقليه روباز بارگيري شده است

و بازديد  ، بررسي وجود فهرست و عالمتهاي روي آنها ، بررسي وجود پلمپ هاي فرستنده محكم بودن بار

، توسط راه آهن براي حمل پذيرفته مي شوند . ظاهري براي يكپارچگي خود خودرو

و مبادله آنها در ايستگاه هاي مرزي نيز به همين ترتيب تحويل خودروها در ايستگاههاي مقص د

. صورت مي پذيرد

و بهنگام و انتقال خودرو ، تحويل ، پذيرش و كانتينر و ماشين آالت در وسيله نقليه مسقف حمل خودرو

و كانتينر صورت مي پذيرد و وضعيت آنها روي واگن .ماشين آالت پس از بررسي وجود پلمپ ها

و ماشين آالت، مقرراتدر-10§ . اعمال مي گرددSMGS ساير موارد بهنگام حمل خودروها
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7-1ضميمه
به( )7 ضميمه8§مربوط

و ماشين آالت  فهرست مربوط به خودروها
ОПИСЬ 

К АВТОЕРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 

و عالئم تعداد پلمپها
 آنها

Кол-во 
Наложенных 
пломб и их 
знаки 

 قرار گرفتن محل
 قطعات، پلمپ
Места 

нахождения 
частей, пломб

تعداد قطعات
)مقدار سوخت(

Количество 
частей 

(топлива)

)سوخت(نام قطعات
Наименования 

частей 
(топлива)

 رديف

�
�/�

54321
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8ضميمه
به( )23 ماده3§و6 ماده5§مربوط

 قررات حمل كانتينرهام
و خالي كه به راه آهن تعلق مقررات حاضر براي حمل كانتينرهاي تناژ-1§ متوسط اونيورسال باردار

و .اعمال مي گرددو اونيوررسال تناژ باال صرف نظر از مالكيت آنها1كانتينرهاي مخصوص دارند

با11و5 با گنجايش رتند از كانتينرهايعبامتوسط اونيورسال كانتينرهاي تناژ-2§  متر مكعب

و داراي اندازه هاي خارجي5و3حداكثر وزن كل مجاز ناخالص بترتيب  ميليمتر، 2100 طول– تني3: تن

كانتينرهاي تناژ متوسط اونيورسال متعلق به راه آهنها بايد. ميليمتر2591و 2400 ميليمتر، ارتفاع 2650عرض

و شرايط توافقي راه آهنهايي كه در آنها سير مي كنند، باشندداراي عالمت گذاري طبق استاندار .دها

كانتينرهاي تناژ متوسط اونيورسال كه جوابگوي شرايط اشاره شده نباشند، تنها با موافقت راه آهنهاي

. شركت كننده در حمل، مجاز به حمل هستند

و اونيورسالكانتينرهاي تناژ 1ي سري عبارتند از كانتينرهاباالي مخصوص ISO 2991(10 با طول 

كه پاسخگوي فوت انگليس) ميليمتر12192(40و) ميليمتر9125(30،) ميليمتر6058(20،)ميليمتر

: بشرح زير باشندISOاستانداردهاي 

-ISO 830 "؛"اصطالحات. كانتينرهاي باري

-ISO 668 "و وزن.1كانتينرهاي باري سري ؛"طبقه بندي، اندازه ها

-ISO 6346 "و عالمت گذاري. كانتينرهاي باري ."كدگذاري، تطبيق

 مطابقت" سازمان ملل1972كنوانسيون بين المللي ايمني كانتينرها"كانتيرهاي تناژ باال بايد با شرايط

و داراي جدول مربوطه و استاندارد آن باشند) كنوانسيون ايمني كانتينرها(داشته .و مندرجات

و يا ترانزيت از طريق راه آهنهاي جمهوري بالروس، جمهوري كانتينرهاي تناژ باال كه به مقصد

بلغارستان، گرجستان، جمهوري قزاقستان، جمهوري دمكراتيك خلق كره، جمهوري ليتواني، جمهوري 

مولداوي، مغولستان، جمهوري لهستان، فدراسيون روسيه، اوكراين، جمهوري استوني سير مي كنند بايد با 

و داراي جدول مربوطه"1972وانسيون گمركي مربوط به كانتينرها، سالكن" كنوانسيون( مطابقت داشته

و استاندارد آن باشند) گمركي كانتينرها .و مندرجات

و تناژ باال بصورت محموالت كانتينري حمل مي شوند-3§ . كانتينرهاي تناژ متوسط

1-�� ������ ���������� �� ����� �� �� ������ � ��� ��� ����� ��� �� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���������
. ����� ��خ��� ������ �� �����
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و نقل كانتينر بين ايستگاه هاي-4§ :از زير انجام مي گيردب حمل

و كانتينرهاي تناژ باز براي)1  همچنين8-1در ضميمه. 8SMGS-1مندرج در ضميمه متوسط

خط واگن كردن كانتينرهاي تناژ متوسطايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به  1435 از واگنهاي با عرض

ا1520ميليمتر به واگنهاي با عرض خط و بالعكس قيد شده .ست ميليمتر

و براي كانتينرهاي تناژ باز)2  همچنين ايستگاه8-2در ضميمه. 8SMGS-2مندرج در ضميمه باال

خط واگن كردن كانتينرهاي تناژ باالهاي مرزي باز براي واگن به  ميليمتر به 1435 از واگنهاي با عرض

و بالعكس قيد شده است1520واگنهاي با عرض خط . ميليمتر

و تناژ باال،راه آهنهاي ذينفعبا توافق ميان هم به مقصد حمل كانتينرهاي متوسط  ساير ايستگاه هايي

.انجام گيرد قيد نشده اند، مي تواند 8SMGS-8،2-1كه در ضميمه هاي

راه آهنهاي آنها عضو يي كه كشورهاجهت حمل بمقصد كانتينرهاي متعلق به راه آهنها پذيرش-5§

 مي باشند، ولي توافقنامه SMGSيا بمقصد كشورهايي كه راه آهنهاي آنها عضو ند، موافقتنامه حاضر نيست

. با آنها وجود ندارد، طبق مقررات داخلي راه آهن مبدا انجام مي گيردكانتينر) استرداد(مربوط به استفاده

. انجام مي گيرد 2SMGSضميمه طبق حمل بارهاي خطرناك در كانتينر-6§

هايي كه مي توانند موجب آسيب ديدگي يا آلودگي واگن به حدي شوند كه تميز حمل بار-7§

 اين مقررات غير ممكن باشد، در كانتينرهاي اونيورسال ممنوع است، همچنين حمل17§كردن آن طبق 

و بارهايي كه ممكن است موجب عفونت شوند مجاز نمي باشد . بارهاي سمي

و در كانتينرهاي تناژ متوسط از 1500ژ باال نبايد از وزن هر بسته بار در كانتينرهاي تنا  1000 كيلوگرم

. كيلوگرم تجاوز نمايد

. انجام مي گيرد4SMGSحمل بارهاي سريع الفساد در كانتينرها طبق ضميمه-8§

حمل كانتينرهايي كه نياز اتصال به منبع تغذيه دارند با واگنهاي راه آهني، يا نياز به خدمات-9§

و همچنين كانتينرهاي روباز، كانتينرهاي كارك با- نان راه آهن دارند، پالتفرم، كانتينرهاي روي پايه پالتفرم

. سازه فوقاني غيركامل تنها با توافق راه آهن هاي شركت كننده در حمل، انجام مي گيرد

و دستورالعملهاي مربوطه-10§ بSMGSچنانچه در مقررات حاضر اشد، طريق ديگري قيد نشده

و  و بارگيري آنها طبق مقررات داخلي جاري در راه آهن مبداء، در آنصورت پذيرش كانتينرها جهت حمل

.تحويل كانتينرها طبق مقررات داخلي جاري راه آهن مقصد انجام مي شود

كا-11§ ، جهت حمل كاالي مورد فرستنده بايستي مناسب بودن نتينر را بدون توجه به مالكيت آن

و همچنين چنانچه فرستنده بار را در كانتينر معيوب يا كانتينري كه مناسب براي حمل نيست،. تعيين نمايد نظر

 در آن صورت راه آهن،بارگيري نمايد مقررات حاضر نيست2§ كانتينري كه پاسخگوي شرايط مندرج در

خ ، ، آسيب ديدگي و ساير عواقب رابي يا افت كيفيت بار در قبال عواقب ناشي از دست رفتن كامل يا جزئي

.، هيچگونه مسؤوليتي برعهده نداردناشي از اين وضعيت
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، فرستنده بايستي كليه تدابير الزم جهت  بهنگام بارگيري بار بدون ظرف يا در ظرف ساده در كانتينر

ه ، خرابي يا افت كيفيت بنابه و نگهداري از بار را در مقابل آسيب ديدگي بعنوان مثال(ر دليل تامين حفظ

، استفاده از مواد پوششي نرم .اتخاذ نمايد)پوشاندن ديواره كانتينر با كاغذ يا ساير موارد

حمل بارهاي با وضعيت نشت روغن در كانتينرهاي متعلق به راه آهن تنها در صورتي مجاز است كه

و ديواره آن يعني حدفاصل ديوار و كف كانتينر و بار از مواد جلوگيري كننده بصورت بسته بندي بوده ه

پوشانده شده يا اقدامات پيشگيرانه ديگري جهت حفاظت از جداره داخلي كانتينر در مقابل آلوده شدن يا

. آسيب ديدگي مكانيكي اتخاذ گردد

و فرستنده موظف است بار را به نحوي در كانتينر بارگيري كند كه درهاي كانتينر بتوانند آزادانه باز

ش و درب كانتينر بايد فضاي آزادي باندازه.وندبسته ضمناً فرستنده مستلزم است بار. سانتيمتر باشد5تا3 بين بار

و هنگام حمل  و محكم كند كه موجب آسيب ديدگي كانتينر در هنگام بارگيري را به نحوي در كانتينر مستقر

و تثبي و تحكيم و در ساير موارد بارگيري كاال در كانتينر ، طبق مقررات داخلي جاري در نشود ت آن در كانتينر

.راه آهن مبداء انجام شود

اگر كانتينرهاي تناژ باالي خالي كه متعلق به راه آهن نباشند، داراي آسيب ديدگي باشند كه ايمني

و سير حركت را تهديد نكند، مي توانند جهت حمل پذيرفته شوندك و. اركنان در اينصورت فرستنده بايد نوع

. بارنامه درج نمايد"شرح بار"يزان آسيب ديدگي را در ستونم

، خرابي يا افت ، آسيب ديدگي ، كسري وزن بار راه آهن بابت از دست رفتن كامل يا جزئي بار

و نيز بدليل استقرار ناصحيح  و بسته بندي كيفيت بار بدليل وجود ظرف يا بسته بندي نامناسب يا نداشتن ظرف

و با پلمپ هاي سالم فرستنده يا ايستگاه مبداء توسط راه آهن به گيرنده بار در كانتينر  كه آن بار در كانتينر سالم

، هيچگونه مسؤوليتي برعهده ندارد .تحويل داده شده باشد

چنانچه. فرستنده بايستي تنها كانتينرهايي را جهت حمل تحويل دهد كه در وضعيت فني سالم هستند

ب االي تحويلي جهت حمل كه متعلق به راه آهن نيستند داراي آسيب ديدگي باشند كانتينرهاي خالي تناژ

و اندازه آسيب ديدگي را در بارنامه در ستون  .قيد نمايد» شرح بار«درآنصورت فرستنده بايستي نوع

تاهاكانتينر-12§ حداكثر ظرفيت كانتينر عبارت است. بارگيري نمودحداكثر ظرفيت را مي توان

م و وزن ظرف كانتينر كه بر روي كانتينر نوشته شده از در. مي باشداند،ابه التفاوت وزن ناخالص راه آهن

ا در، حداكثر ظرفيت كانتينرفزايش صورت مشاهده 4و3§ اقدامات مشابهي را مانند آنچه كه براي واگنها

، اعمال مي كند  12SMGSماده .مقرر شده است

و براي هر كانتينربراي هر كانتين-13§ . بارنامه جداگانه اي تنظيم مي گرددر باردار

) 12SMGS-5ضميمه(SMGSپركردن بارنامه طبق توضيحات مربوط به پركردن بارنامه-14§

. صورت مي گيرد

ه اونيورسال به استثناي كانتينرهايدار كانتينرهاي بار-15§ ا حامل لوازم منزل، تنها با داشتن پلمپ

و بست هاي قفل داريا حامل لوازم منزل اونيورسال كانتينرهاي. فرستنده جهت حمل پذيرفته مي شوندچفت
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و در حضور فرستنده پلمپ ميشوند البته چنانچه مقررات داخلي جاري در راه آهن مبداء  توسط ايستگاه مبداء

.طريقه ديگري را پيش بيني نكرده باشد

و مقررات داخلي جاري در راه آهن مبداء 9SMGS ماده8§ پلمپ گذاري كانتينرها طبق

.انجام مي شود

و تناژ باال بايستي با يك پلمپ كه بر روي دستگيره قالب هر مدخل درب در كانتينرهاي تناژ متوسط

، پلمپ گذاري شود و آن را مي بندد .لنگه در نصب

و بست هاي قفل دار بهنگا و محل نصب پلمپ يا چفت م پلمپ گذاري كانتينرهاي مخصوص تعداد

و بارگيري بر اساس مقررات داخلي راه آهن مبدا تعيين مي گردد . با توجه به تعداد دربها، يا ادوات تخليه

.با مفتول نرم بسته مي شودبهنگام پلمپ گذاري دسته قفل كانتينرهاي تناژ متوسط

به درصورت آسيب ديدگي كانتينر-16§  در مسير حركت كه در نتيجه راه آهن اونيورسال متعلق

، آن ادامه حمل بار در كانتينر غير ممكن باشد، راه آهني كه كانتينر آسيب ديده در آنجا رويت شده است

18و در صورت لزون صورتمجلس بازرگاني بر اساس ماده بايستي بار را به كانتينر مناسب ديگري انتقال دهد

SMGSتنظيم نمايد .

، چنانچه و بارگيري بارها بنا به كانتينر مناسب ديگري جهت بارگيري بار موجود نباشد يا اگر تخليه

، خطرناكي آنها يا بنا به علل ديگر ممكن نباشد، در آنصورت الزم است طبق ماده  21خصوصيات طبيعي آنها

SMGSرفتار نمود .

رايا معيوب آسيب ديده اونيورسال چنانچه كانتينر كهه آهن نباشدمتعلق به و همچنين در مواردي ،

ط ايستگاهي كانتينر معيوب كانتينر مخصوص باشد، 21بق ماده معيوب بودن كانتينر را مشاهده نموده است

SMGSبا آن كانتينر رفتار مي نمايد .

و درصورت ضرورت-17§ كانتينرهاي متعلق به راه آهن بايستي توسط گيرنده كامالً تميز

ش و .سته شده بازگردانده شوندضدعفوني

يا-18§ ، توسط فرستنده به راه آهن مبداء بابت تاخير در بازگرداندن كانتينرهاي متعلق به راه آهن

، توسط گيرنده به راه آهن مقصد، فرستنده يا گيرنده  بابت تاخير در بازگرداندن كانتينرهاي متعلق به راه آهن

و نيز در راه آهن مقصد مسؤول خواهد بودبراساس مقررات داخلي جاري در راه آهن  .مبداء

، ملزم به اتخاذ تدابير جهت-19§ راه آهن مقصد پس از تحويل كانتينر غير راه آهني به گيرنده

، نمي باشد  .بازگرداندن كانتينر خالي يا جهت استفاده بعدي

و اضافات فهرست ايستگاههاي مندرج-20§ 8-8،2-1در ضمائم اعالميه مربوط به تغييرات

SMGS و اضافات با محاسبه اينكه اين اعالميه حداقل  روز قبل از زمان45 همراه با قيد تاريخ اجراي تغييرات
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و اضافات به كميته  و  OSJDاجراي تغييرات ، به اين كميته و راه آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر برسد

ا 37SMGSمقررات ماده. ال مي گرددراه آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر ارس .مي شودنعمال در اين مورد

، و منتشر شـود و طبق مقررات داخلي جاري در آنها چاپ و اضافات بايستي توسط راه آهنها تغييرات

37 مـاده1§ روز قبل از اجـراي ايـن حـذف براسـاس15معذالك حذف ايستگاهها از فهرست بايستي حداقل 

SMGSصورت پذيرد .

و خالي، مقررات-21§ . اعتبار خواهند داشتSMGS در ساير موارد براي حمل كانتينرهاي باردار
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8-1ضميمه

به( )8 ضميمه20§و4§مربوط

 فهرست ايستگاه هاي باز
 براي عمليات كانتينرهاي تناژ متوسط

 راه آهن جمهوري آذربايجان
 گروه كانتينرها

تنوزن ناخا( )لص به
در مكانهاي نام ايستگاه

 عمومي
در خطوط
 فرعي

حداكثر وزن
مجاز ناحالص

 به تن
 مالحظات

1 2 3 4 5
5,0 5 ;3 گنجه

5,0 5 ;3 اوالخ

5,0 5 ;3 كيشلي

5,0 5 ;3 گورود–مينگه چائور

5,0 5 ;3 ليمان

5,0 5 ;3 سالياني

5,0 5 ;3 سومگايت

5,0 5 ;3 خاچماس

5,0 5 ;3 خودات

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري بالروس
1)گورودنو(آئولس 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 سنترالني-بارانوويجي

1)بورويسك(برزينا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 بوريسوف

5,0 5 ;3 سئورني-برست

5,0 5 ;3 ويتبسك
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5,0 5 ;3 ژلوبين 

5,0 5 ;3 كالينكوويچي

5,0 5 ;3 كوبرين

1كريچف 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 ليدا

5,0 5 ;3 نا دنپره–2موگيليف

5,0 5 ;3 مولودچنو

5,0 5 ;3 وستوچنايا-اورشا

5,0 5 ;3 پينسك

5,0 5 ;3 پولوتسك

5,0 5 ;3 سلوتسك

1)مينسك(كا استپيان 3; 5 5,0

1)گومل(سنتروليت 3; 5 5,0

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 سئورني–برست

2)سنترالني-برست(

32,0 

 راه آهن گرجستان
5,0 5 ;3 تووارني- تفليس

2كوگايسي 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 تووارني-باتومي

5,0 5 ;3 سامگردينا

5,0 5 ;3 خاشوري

 ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 تووارني-باتومي

 راه آهن جمهوري قزاقستان
5,0 5 ;3 آكتوبه

5,0 5 ;3 آركاليك

2آلماتا 3; 5 5,0

1آريس 3; 5 5,0
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5,0 5 ;3 آستانا 

5,0 5 ;3 آتباسار

5,0 5 ;3 آتيرائو

5,0 5 ;3 لتينتائوآ

5,0 5 ;3 آمانكاراگاي

5,0 5 ;3 آياگوز

5,0 5 ;3 بندر-آكتائو

1بالخاش 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 جامبول

5,0 5 ;3 جوسالي

5,0 5 ;3 ائسيل

5,0 5 ;3 ژزكازگان

5,0 5 ;3 ژتي سو

5,0 5 ;3 ژياليو

)دكامنگورو-اوست(زاشيتا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 زيريانوفسك

5,0 5 ;3 كاراگاندي

5,0 5 ;3 كازالينسك

5,0 5 ;3 كاراتائو

5,0 5 ;3 اوردا-كزيل

1كوكشتائو 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كوستاناي

5,0 5 ;3 كولساري

5,0 5 ;3 كورگاسين

5,0 5 ;3 اوتار

5,0 5 ;3 لنينوگورسك

5,0 5 ;3 لوگوويه

5,0 5 ;3 مايلين

5,0 5 ;3 نوروفسكايا

5,0 5 ;3 مانگيشالك

5,0 5 ;3 يوژني- پاولودار
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5,0 5 ;3 اوزئك-ساري

5,0 5 ;3 شاگان-ساري

 5,0 5 ;3 5 ;3 باري-سميپاالتينسك

5,0 5 ;3 سربريانكا

5,0 5 ;3 سولي

1ايليتسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كورگان-تالدي

5,0 5 ;3 تركستان

5,0 5 ;3 اوزئن

5,0 5 ;3 توبه- اوش

 5,0 5 ;3 5 ;3 توراتام

5,0 5 ;3 چمكنت

5,0 5 ;3 چو

5,0 5 ;3 شارباكتي

5,0 5 ;3 شمونايخا

5,0 5 ;3 شوباركوديك

1ايكيباستوز 3; 5 3; 5 5,0 

 ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 40 دوستيك

 راه آهن جمهوري دمكراتيك خلق كره

5,0 5 ;3 روكچخون

5,0 5 ;3 كالما

5,0 5 ;3 كيلچژوچخونئن

5,0 5 ;3 كومسانري

5,0 5 ;3 كونين

5,0 5 ;3 كوسان

5,0 5 ;3 كئسون

5,0 5 ;3 پخنگان

5,0 5 ;3 رانام

5,0 5 ;3 راچژينخان
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5,0 5 ;3 سانخيان 

5,0 5 ;3 سوپخو

5,0 5 ;3 سوساريون

5,0 5 ;3 سوخئه چژئو

5,0 5 ;3 تانچخون

5,0 5 ;3 تونپخئنيان

5,0 5 ;3 تومانگان

5,0 5 ;3 سورتيرووچني- خامخين

5,0 5 ;3 ننئن.خوئرنچخ

5,0 5 ;3 يننامخانخ

5,0 5 ;3 پورئن

5,0 5 ;3 چونام

 ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 5,0 تومانگان

 راه آهن جمهوري قرقيزستان
1بيشكك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 جالل آباد

5,0 5 ;3 كيزيلكيا

5,0 5 ;3 اوش

5,0 5 ;3 ريباچيه

 اههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن ايستگ

 راه آهن جمهوري لتوني
5,0 5 ;3 دوگاوپيلس

5,0 5 ;3 پرچئو-ريگا

 ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن
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 راه آهن جمهوري ليتواني
5,0 5 ;3 ويلينيوس

5,0 5 ;3 كائوناس

 براي واگن به واگن نمودن ايستگاههاي مرزي باز

 راه آهن جمهوري مولداوي
2بندر 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كيشينئو

5,0 5 ;3 كومرات

5,0 5 ;3 اوكنيتسا

5,0 5 ;3 رئوتسل

5,0 5 ;3 ريبنيتسا

5,0 5 ;3 يراسپول

5,0 5 ;3 اونگئن

 واگن نمودن ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به

 راه آهن مغولستان
5,0 5 ;3 باگانور

5,0 5 ;3 دارخان

5,0 5 ;3 زامين ئود

5,0 5 ;3 سوخباتار

5,0 5 ;3 تولگويت

5,0 5 ;3 اوالنباتور

5,0 5 ;3 اردنئت

 ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 5,0 5 ;3 زامين ئود

مبادله بدون 5 ;3 سوخباتار

واگن به 

 واگن نمودن 
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 راه آهن فدراسيون روسيه 
5,0 5 ;3 آبازا

5,0 5 ;3 آباكان

5,0 5 ;3 آبدولينو

5,0 5 ;3 آگريز

5,0 5 ;3 آزوف

5,0 5 ;3 آكساكوو

5,0 5 ;3 آالپايفسك

5,0 5 ;3 آالتير

5,0 5 ;3 آلدي

5,0 5 ;3 آليسكايا

5,0 5 ;3 آلكساندروف

5,0 5;3 آلكسيفكا

5,0 5 ;3 آنجرسكايا

5,0 5 ;3 آنيسوفكا

5,0 5 ;3 آننا

2آپاتيتي 3; 5 5,0

 5,0 5 ;3 آپرلفكا

5,0 5 ;3 آپشرونسكايا

5,0 5 ;3 آراميل

2آرزاماس 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 روسوفسكي- آرماوير

5,0 5 ;3 آرسنيف

1پريمورسكي- آرتم 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 گورود–آرخانگلسك

5,0 5 ;3 آرخارا

5,0 5 ;3 آرچدا

5,0 5 ;3 آسبست

5,0 5 ;3 آسفسكايا

5,0 5 ;3 آسينو

5,0 5 ;3 آتيگ
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5,0 5 ;3 آتكارسك 

5,0 5 ;3 آختاري

5,0 5 ;3 آختوبا

1آچينسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 آشا

 5,0 5 ;3 آئروپورت

 5,0 5 ;3 بايكالسك

5,0 5 ;3 باالبانوو

 5,0 5 ;3 باالكيرئو

5,0 5 ;3 باالكوو

5,0 5 ;3 باالخانا

 5,0 5 ;3 باالشيخا

1باالشوف 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 بارابينسك

5,0 5 ;3 بارنائول

5,0 5 ;3 باريش

5,0 5 ;3 باتارينايا

5,0 5 ;3 بئژتسك

5,0 5 ;3 بزميميانكا

5,0 5 ;3 بئاليا كاليتوا

1بلگورود 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 بليف

5,0 5 ;3 بلوو

5,0 5 ;3 بلوگورسك

 5,0 5;3 بلوكامننايا

5,0 5 ;3 بلومورسك

5,0 5 ;3 ئتسك بلور

 5,0 5 ;3 بئرزكي

5,0 5 ;3 برزينكي

5,0 5 ;3 واستوچني-برزوفسكي

5,0 5 ;3 بركاكيت
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5,0 5 ;3 بئيسك 

5,0 5 ;3 بيكين

1بيروبيجان 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 بالگوفشنسك

5,0 5 ;3 بلوچنايا

5,0 5 ;3 بليوخئر

5,0 5 ;3 بوگاتويه

5,0 5 ;3 بوگدانوويچ

5,0 5 ;3 بوگوتول

5,0 5 ;3 پلوتسكويه-بولوگويه

5,0 5 ;3 بالشايا واگل

 5,0 5;3 بالشوي دير

5,0 5 ;3 بورزيا

5,0 5 ;3 بوريسوگلسك

5,0 5 ;3 بوروويچي

5,0 5 ;3 براتسك

5,0 5 ;3 لگوفسكي- بريانسك

5,0 5 ;3 روگا

5,0 5 ;3 روگولما

5,0 5 ;3 روگوروسالن

5,0 5 ;3 بودنوفسك

5,0 5 ;3 بوزدياك

5,0 5 ;3 بوزولوك

5,0 5 ;3 بوئي

5,0 5 ;3 بورئيا

5,0 5 ;3 بوتورلينوفسك

 5,0 5 ;3 واگن زاود

5,0 5 ;3 بالوئكي

 5,0 5 ;3 واخيتوو

ي وليكيه لوك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 وليكي استوگ
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5,0 5 ;3 ولسك 

5,0 5 ;3 وره شاگينو

5,0 5 ;3 نيئوينسك- ورخ

 5,0 5 ;3 ورخنه كامسكايا

5,0 5 ;3 ورخنه كوندينسكايا

5,0 5 ;3 ورخني اوفالئي

5,0 5 ;3 ورخنايا سالدا

5,0 5;3 ورخوتوره

5,0 5 ;3 وتلوژسكايا

5,0 5 ;3 والديقفقاز

5,0 5 ;3 وئوژگا

2ولگوراد 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 ولگودونسكايا

5,0 5 ;3 ولژسك

5,0 5 ;3 ولژسكي

5,0 5 ;3 پريستان-ولوگدا

5,0 5 ;3 ولخواستروي

5,0 5 ;3 وركوتا

5,0 5 ;3 وسكريسنسك

5,0 5 ;3 وتكينسك

5,0 5 ;3 بورگ وي

5,0 5 ;3 ويشني ولوچوك

5,0 5 ;3 ويازمسكايا

5,0 5 ;3 ويازنيكي

5,0 5 ;3 نووتورژسكايا-ويازما

5,0 5 ;3 وياتسكيه پولياني

5,0 5 ;3 گائي

 5,0 5;3 گايداماك

5,0 5 ;3 گاليچ

5,0 5 ;3 بالتينسكايا-توارنايا- گاتچينا

5,0 5 ;3 سك گئورگيف
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5,0 5 ;3 گالزوف 

5,0 5 ;3 گولوتوين

5,0 5 ;3 گوليشمانوو

 5,0 5 ;3 گوركينو

5,0 5 ;3 گورني لئن

 5,0 5 ;3 اتوزاود- گوركي

5,0 5 ;3 گوتنيا

5,0 5 ;3 گورودكوو

 5,0 5 ;3 ولگوگرادسكيه–گريازي

5,0 5 ;3 گوبكين

5,0 5 ;3 گودرمئس

5,0 5 ;3 خروستالني- گوس

5,0 5 ;3 داولكانوو

1دالنه ريچفسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 دانيلوف

5,0 5 ;3 دوينايا

5,0 5 ;3 دربنت

 5,0 5 ;3 دزمگي

5,0 5 ;3 دزرژينسك

5,0 5 ;3 ديمتروگراد

5,0 5 ;3 دميتروف

5,0 5 ;3 دياتكوو

5,0 5 ;3 يوداكوو

5,0 5 ;3 يگورشينو

1يگورفسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 يژوايا

5,0 5 ;3 يئسك

5,0 5 ;3 كاميشينسكايا-يالن

5,0 5 ;3 يمانژلينسك

5,0 5 ;3 يرشوف

5,0 5 ;3 يفرموف
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5,0 5 ;3 ژردفكا 

5,0 5 ;3 ژيگولفسكويه موره

ا ژوكوفك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 زابايكالسك

5,0 5 ;3 زاويتايا

5,0 5 ;3 زاودواوكوفسكا

5,0 5 ;3 زاولژسك

5,0 5 ;3 زاينسك

5,0 5 ;3 زائوزرنايا

5,0 5 ;3 زاپوليارنايا

 5,0 5;3 زائودينسكي

5,0 5 ;3 زلونوفكومسك

5,0 5 ;3 زيما

5,0 5 ;3 زيموفنيكي

5,0 5 ;3 زالتواوست

 5,0 5 ;3 زلوبينو

5,0 5 ;3 زويفكا

5,0 5 ;3 سورتيرووچني- ايوانوو

1ايودل 3;5 5,0

 5,0 5 ;3 ايگومنووا

 5,0 5 ;3 ايدريتسا

5,0 5 ;3 ايزبرباش

5,0 5 ;3 ايزوبلنايا

5,0 5 ;3 ساخالينسكي-ايلينسك

5,0 5 ;3 سيما گوركووا ماك.ايم

5,0 5 ;3 اينزا

2اينتا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 ايربيت

5,0 5 ;3 ايرتيشسكويه

5,0 5 ;3 ايسيلكول

5,0 5 ;3 ايسكيتيم
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5,0 5 ;3 ايشيم 

5,0 5 ;3 يوشكار اوال

 5,0 5 ;3 كابلنايا

5,0 5 ;3 كافكازسكايا

5,0 5 ;3 كادوشكينو

5,0 5 ;3 كاالچ

 5,0 5 ;3 كاالشنيكوفا

5,0 5 ;3 كاالچينسكايا

5,0 5 ;3 سورتيروچني-كالينينگراد

5,0 5 ;3 ساراتوفسكي- كالينينسك

1كالوگا 3; 5 5,0

 5,0 5 ;3 كامباركا

5,0 5 ;3 كامنولومني

5,0 5 ;3 كامنسكايا

5,0 5 ;3 سكياورال–كامنسك

5,0 5 ;3 اوبي-نا-كامن

5,0 5 ;3 كاميشين

5,0 5 ;3 كاميشلوف

5,0 5 ;3 كاناش

5,0 5 ;3 كانداالكشا

5,0 5 ;3 كانفسكايا

 5,0 5 ;3 5 ;3 ينيسئسكي- كانسك

5,0 5 ;3 كانتميروفكا

5,0 5 ;3 كاپوستين يار

5,0 5 ;3 كاراميش

1سوك كارا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كارگات

5,0 5 ;3 كارپينسك

5,0 5 ;3 مسافري- كارپوگوري

1كارتالي 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كاسيموف
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5,0 5 ;3 كاتايسك 

 5,0 5 ;3 كاتوآر

5,0 5 ;3 كاشين

5,0 5 ;3 سورتويروچني-كمئروو

5,0 5 ;3 كئم

5,0 5 ;3 كيزليار

5,0 5 ;3 كينگيسپ

5,0 5 ;3 كينشما

5,0 5 ;3 كيرنگا

5,0 5 ;3 كيريشي

 5,0 5 ;3 زاودسكايا- كيروف

5,0 5 ;3 كوتالسكي–كيروف

5,0 5 ;3 كيرسانوف

5,0 5 ;3 كومبناتسكي-كيتوي

5,0 5 ;3 كليشيخا

5,0 5 ;3 كلين

5,0 5 ;3 كلينتسي

 5,0 5 ;3 كوفدور

1كوفروف 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كوويل كينو

5,0 5 ;3 كوگاليم

5,0 5 ;3 كوژوننويه

 5,0 5 ;3 كولومنسكويه

 5,0 5 ;3 5 ;3 كولچوگينو

5,0 5 ;3 آموره-نا- كومسومولسك

5,0 5 ;3 كوندوما

1كونوشا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كوپي

5,0 5 ;3 كورنوو

5,0 5 ;3 كوره نوفسك

5,0 5 ;3 كورساكوف
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5,0 5 ;3 آنگارسكايا-كورشونيخا

 5,0 5 ;3 كوسالن

5,0 5 ;3 كوستاريخا

5,0 5 ;3 مسافري-كوستوموكشا

5,0 5 ;3 كوستروما نوايا

5,0 5 ;3 كوستيلوو

5,0 5 ;3 كوتلنيكوو

1نيچ كوتل 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 يوژني-كوتالس

5,0 5 ;3 كوچنوو

5,0 5 ;3 سورتيروچني-كراسنودار

2كراسنودار 3;5 5,0 

5,0 5 ;3 كراسنوكامنسك

5,0 5 ;3 كراسنواوفيمسك

5,0 5 ;3 كراسنويارسك

 5,0 5 ;3 كرومسكايا

 5,0 5 ;3 كروگلويه پوله

5,0 5 ;3 سكايا كريم

5,0 5 ;3 كريوكووا گروزوي

5,0 5 ;3 كورنتسك

5,0 5 ;3 كويتون

5,0 5 ;3 كولوندا

5,0 5 ;3 كونارا

5,0 5 ;3 كونگور

2كونتسوو 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 كوپينو

5,0 5 ;3 كوراگينو

5,0 5 ;3 كورگان

5,0 5 ;3 كورگاننايا

5,0 5 ;3 كوريا

5,0 5 ;3 كوتوم
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5,0 5 ;3 كوشوا 

5,0 5 ;3 كوشفكا

5,0 5 ;3 كيشتيم

5,0 5 ;3 البينسكايا

5,0 5 ;3 البيتنانگي

5,0 5 ;3 الگرنايا

5,0 5 ;3 الزارفسكايا

5,0 5 ;3 لبديان

 5,0 5 ;3 وستوچني–لنا

5,0 5 ;3 لنا

5,0 5 ;3 لنينسك

1كوزنتسكي- لنينسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 لسوك

5,0 5 ;3 لسوسيبرسك

1ليوني 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 ليپتسك

5,0 5 ;3 ليسكي

 5,0 5 ;3 ليتوفكا

5,0 5 ;3 ليخايا

5,0 5 ;3 ليخوسالف

5,0 5 ;3 ليدينويه پوله

1لوگا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 لوزا

5,0 5 ;3 لوكويانوف

5,0 5 ;3 ليسوا

1ليوبرتسي 3; 5 5,0

1لودينوو 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 ماگداگاچي

5,0 5 ;3 گروزوي- ماگنيتوگورسك

5,0 5 ;3 مايكوپ

 5,0 5 ;3 ماكاروو
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5,0 5 ;3 ماالياويشرا 

 5,0 5 ;3 مالينويه اوزرو

 5,0 5 ;3 مالتا

5,0 5 ;3 مانتوروو

5,0 5 ;3 مارينسك

5,0 5 ;3 ماخاچكاال

5,0 5 ;3 مدوژيا گورا

5,0 5 ;3 مدنوگورسك

5,0 5 ;3 مژدورچنسك

5,0 5 ;3 ملئوز

 5,0 5;3 منووي دوور

5,0 5 ;3 متاليست

5,0 5 ;3 مچتينسكايا

1س ميا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 مبلروو

5,0 5 ;3 مينوسينسك

5,0 5 ;3 چسنوكوفسكايا-ميخائلو

5,0 5 ;3 ميخائلوف

5,0 5 ;3 ميخائلوفسكي زاود

5,0 5 ;3 ميخائلوفسكي رودنيك

5,0 5 ;3 اورالسك-ميچورينسك

5,0 5 ;3 موگوچا

5,0 5 ;3 موژگا

5,0 5 ;3 موزدوك

 5,0 5 ;3 مونچگورسك

5,0 5 ;3 موروزوفسكايا

5,0 5 ;3 مورشانسك

5,0 5 ;3 ريژسكايا- مسكو

5,0 5 ;3 تووارنايا- مسكو

5,0 5 ;3 كورسكايا-تووارنايا- مسكو

5,0 5 ;3 پاولتسكايا-تووارنايا- مسكو
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 5,0 5 ;3 5 ;3 ريازانسكايا-تووارنايا- مسكو

5,0 5 ;3 خوويه گوري مو

5,0 5 ;3 مورمانسك

1موروم 3; 5 5,0

 5,0 5 ;3 متسئنسك

5,0 5 ;3 ميلكي

 5,0 5;3 ميس آستافوا

5,0 5 ;3 ناواشينو

5,0 5 ;3 نظروو

5,0 5 ;3 نظاران

5,0 5 ;3 نازيوايفسكايا

5,0 5 ;3 نالچيك

5,0 5 ;3 ناريشوو

5,0 5 ;3 نائوشكي

5,0 5 ;3 ناخودكا

2نئوئل 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 نوينوميسكايا

5,0 5 ;3 نليدوو

5,0 5 ;3 نئرختا

5,0 5 ;3 نئرچينسك

5,0 5 ;3 نفته كامسك

5,0 5 ;3 نئيا

1نيژنه وارتوفسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 نيژنه كامسك

5,0 5 ;3 اودينسك نيژنه

5,0 5 ;3 نيژني تاگيل

5,0 5 ;3 نيژنيايا تورا

5,0 5 ;3 ولخووه- نووگورود

5,0 5 ;3 نووزيبكوف

5,0 5 ;3 نوواورساليمسكايا

5,0 5 ;3 وستوچني- نووكوزنتسك
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5,0 5 ;3 نووكويبيشفسكايا

 5,0 5 ;3 نووليپتسك

5,0 5 ;3 نووروسيسك

5,0 5 ;3 وستوچني-نووسيبيرسك

5,0 5 ;3 نووترويتسك

5,0 5 ;3 نووچوگويفكا

5,0 5 ;3 نووي اسكول

5,0 5 ;3 نووايا ايويان

5,0 5 ;3 نووي اورگال

5,0 5 ;3 نوگينسك

5,0 5 ;3 نوگليكي

5,0 5 ;3 نوچكا

1نويابرسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 نورالت

5,0 5 ;3 نياندوما

5,0 5 ;3 اوبلوچيه

5,0 5 ;3 اوبويان

 5,0 5 ;3 اوزري

5,0 5 ;3 اوزيننكي

 5,0 5;3 اوكيانسكايا

5,0 5 ;3 اولنه گورسك

5,0 5 ;3 اولوفياننايا

5,0 5 ;3 وستوچني- اومسك

 5,0 5 ;3 سئورني- اومسك

5,0 5 ;3 اونگا

5,0 5 ;3 اورانينبائوم

5,0 5 ;3 اريل

5,0 5 ;3 اورنبورگ

5,0 5 ;3 زوئو-اورخوو

5,0 5 ;3 اورسك

5,0 5 ;3 اوستاشكوف
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5,0 5 ;3 اوستروگوژسك

5,0 5 ;3 وارونژسكي-پاولوفسك

5,0 5 ;3 پاولوفسكي پاسات

5,0 5 ;3 پادونسكيه پاروگي

ا پاالگياد 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 پالالسوفكا

5,0 5 ;3 پارتيزانسك

 5,0 5 ;3 پانگودي

3پنزا 3; 5 5,0 

4پنزا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 پروايا رچكا

 5,0 5 ;3 گوركوفسكي-پرومايسك

5,0 5 ;3 پرواورالسك

 5,0 5 ;3 پراسالول

5,0 5 ;3 پستوو

 5,0 5 ;3 پتلينو

5,0 5 ;3 پتروفسكي زاود

5,0 5 ;3 ساراتوفسكي-پتروفسك

5,0 5 ;3 پتروزاودسك

5,0 5 ;3 پتروپاولفسك

5,0 5 ;3 پتوخوو

5,0 5 ;3 پچورا

5,0 5 ;3 پالتانوفكا

5,0 5 ;3 پلستسكايا

5,0 5 ;3 پوورينو

 5,0 5 ;3 پادولسك

5,0 5 ;3 پوزيم

 5,0 5 ;3 پولووينا

5,0 5 ;3 پولووينكا كاتافسكايا

5,0 5 ;3 پارونايسك

5,0 5 ;3 پوستيشوو
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5,0 5 ;3 پوتما 

5,0 5 ;3 پوچئپ

5,0 5 ;3 پراوي برئگ

5,0 5 ;3 پريĤرگونسك

5,0 5 ;3 پرولسكايا

5,0 5 ;3 پريداچا

5,0 5 ;3 پروميشلننايا

5,0 5 ;3 پروتوكا

5,0 5 ;3 پروخالدنايا

5,0 5 ;3 تووارني- پسكوف

5,0 5 ;3 پوگاچفسك

5,0 5 ;3 پوروفسك

5,0 5  ;3 پورپه

5,0 5 ;3 ياخ- پيت

5,0 5 ;3 105رازيزد

5,0 5 ;3 رايچيخينسك

5,0 5 ;3 رامنسكويه

5,0 5 ;3 راننبورگ

ا رئود 3; 5 5,0

5,0 5;3 رئژ

5,0 5 ;3 بالتينسكي-رئژف

 5,0 5 ;3 رئژفكا

1روسالول 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 روسوش

5,0 5 ;3 تووارني-روستوف

5,0 5 ;3 ياروسالفسكي-روستوف

1رتيشوو 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 روبتسوفسك

5,0 5 ;3 رودني كالد

5,0 5 ;3 روژينو

5,0 5 ;3 تووارني-ريبينسك
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5,0 5 ;3 ريشكوو 

1رياژسك 3; 5 5,0

 5,0 5 ;3 سايگاتكا

5,0 5 ;3 ساالوات

5,0 5 ;3 سالسك

- تووارني- سن پطرزبورگ

 مسكوفسكي

3; 5 5,0

 5,0 5 ;3 بالتيسكي- سن پطرزبورگ

5,0 5 ;3 ويتبسكي-توار- سن پطرزبورگ

 5,0 5 ;3 فينالندسكي- سن پطرزبورگ

5,0 5 ;3 سارانسك

5,0 5 ;3 ساراپول

5,0 5 ;3 تووارني–2ساراتوف

5,0 5 ;3 سارپتا

5,0 5 ;3 ساسوو

5,0 5 ;3 ساتكا

5,0 5 ;3 سافونوو

5,0 5 ;3 سبورنايا اوگولنايا

 5,0 3,5 سوكلوويچنايا

5,0 5 ;3 تووارني- سوردلوفسك

5,0 5 ;3 سوتلوگراد

 5,0 5 ;3 سوتوتخنيكا

5,0 5 ;3 سبرياكوو

 5,0 5 ;3 سئورنايا

5,0 5 ;3 سئوروبايكالسك

5,0 5 ;3 سئورودوينسك

5,0 5 ;3 سئگئژا

 5,0 5 ;3 سئلئنگا

5,0 5 ;3 سئمئنوف

5,0 5 ;3 سئرگاچ

د سئرگيف پاسا 3; 5 5,0
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5,0 5 ;3 سئردوبسك 

5,0 5 ;3 سئروف

5,0 5 ;3 سرپوخوف

5,0 5 ;3 سيريشوو

5,0 5 ;3 سيباي

5,0 5 ;3 سيبرتسوو

5,0 5 ;3 سيلينكاتنايا

5,0 5 ;3 سكاچكي

5,0 5 ;3 سكوورودينو

5,0 5 ;3 سالوگورود

5,0 5 ;3 سلوبودسكويه

5,0 5 ;3 سمولنسك

5,0 5 ;3 گورود- سوتسكاياگاوان

5,0 5 ;3 سورترووچني- سوتسكايا گاوان

5,0 5 ;3 سولكامسك

5,0 5 ;3 سوليچه گودسك

5,0 5 ;3 سوروچينسكايا

5,0 5 ;3 سورتوواال

5,0 5 ;3 سوچي

5,0 5 ;3 دالني-سپاسك

 5,0 5 ;3 سردنه ولژسكايا

5,0 5 ;3 سرئتنسك

5,0 5 ;3 استالنايا

 5,0 5 ;3 استالنوي كن

5,0 5 ;3 ستارايا روسا

5,0 5 ;3 استاروماريفسكايا

5,0 5 ;3 يئسكايا- استارومينسكايا

5,0 5 ;3 استاري اوسكول

5,0 5 ;3 استرليتاماك

 5,0 5 ;3 استرونينو

5,0 5 ;3 استوپينو
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5,0 5 ;3 سوزون 

 5,0 5 ;3 سوراژ

5,0 5 ;3 سورگوت

 5,0 5;3 پورت- سورگوت

5,0 5 ;3 گالونويه-سوخينيچي

1سيزران 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 سيكتيوكار

5,0 5 ;3 تاودا

5,0 5 ;3 تاگانروگ

5,0 5 ;3 تايگا

5,0 5 ;3 تايشئت

5,0 5 ;3 تاكسيمو

5,0 5 ;3 تالتسي

5,0 5 ;3 تاتارسكايا

5,0 5 ;3 تاتسينسكايا

5,0 5 ;3 تئور

 5,0 5 ;3 تيكوو

5,0 5 ;3 تله گينو

5,0 5 ;3 تئمروك

 5,0 5 ;3 تيپاليا گورا

5,0 5 ;3 تيمپاشفسكايا

5,0 5 ;3 تيخوين

 5,0 5 ;3 تيخونوو

5,0 5 ;3 كايا تسيخورتس

5,0 5 ;3 توبولسك

5,0 5 ;3 توگوچين

 5,0 5 ;3 تولياتي

5,0 5 ;3 توماري

5,0 5 ;3 گروزوي- تومسك

5,0 5 ;3 تورژوك

5,0 5 ;3 توپورئتس
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 5,0 5 ;3 توارنايا-تراكتورنايا

5,0 5 ;3 تروئتسك

1تروفيموفسكي 3; 5 5,0 

5,0 5 ;3 وف تروس

5,0 5 ;3 سورتيروچني-توآپسه

5,0 5 ;3 تويمازي

5,0 5 ;3 ويازمسكايا-توال

5,0 5 ;3 تولون

5,0 5 ;3 تومسكايا

5,0 5 ;3 اورالسكي- تورينسك

5,0 5 ;3 يگدا

5,0 5 ;3 تيموفسك

5,0 5 ;3 تيندا

5,0 5 ;3 تيومئن

5,0 5 ;3 تياژين

1اووا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 اوگليچ

 5,0 5;3 اوگلووايا

5,0 5 ;3 اوژور

5,0 5;3 خول- اوالن

1اوليانوفسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 اورئن

5,0 5 ;3 اوروپينو

5,0 5 ;3 اوسينسك

5,0 5 ;3 اوسسوريسك

5,0 5 ;3 آخا–اوسته

5,0 5 ;3 ليمسكاي- اوست

 5,0 5 ;3 كاتاو- اوست

5,0 5 ;3 البينسكايا- اوست

5,0 5 ;3 اوختا

5,0 5 ;3 اوچالي
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5,0 5 ;3 اويار 

5,0 5 ;3 فايانسووايا

5,0 5 ;3 فيلونوا

2خاباروفسك 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 خارابالينسكايا

5,0 5 ;3 خاروفسكايا

5,0 5 ;3 يورت-ساوخا

5,0 5 ;3 خوتونوك

 5,0 5 ;3 خوتكوو

5,0 5 ;3 تسنا

5,0 5 ;3 چاپايفسك

5,0 5 ;3 چبكساري

5,0 5;3 چگدومين

5,0 5 ;3 گروزوي-چليابينسك

5,0 5 ;3 چئپتسكايا

5,0 5 ;3 چرمخووا

1چئرپووتس 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 چركاسوف كامئن

5,0 5 ;3 چركسك

5,0 5 ;3 چرنيكوفكا

5,0 5 ;3 چرنوشكا

5,0 5 ;3 زابايكالسك-چرنيشفسك

5,0 5 ;3 چرنياخوفسك

5,0 5 ;3 چرتكووا

 5,0 5;3 چرسوتي

 5,0 5 ;3 چخوف

1چيتا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 چونا

5,0 5 ;3 چوسوفسكايا

5,0 5 ;3 ينسك شادر

5,0 5 ;3 شاريا
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5,0 5 ;3 شاتكي 

5,0 5 ;3 شاخونيا

5,0 5 ;3 شبه كينو

5,0 5 ;3 شكسنا

5,0 5 ;3 تووارنايا- شيلكا

5,0 5 ;3 شيمانوفسكايا

5,0 5 ;3 شيرا

 5,0 5 ;3 شپالوپروپيتكا

5,0 5 ;3 شومرليا

5,0 5 ;3 شوميخا

5,0 5 ;3 شويا

5,0 5 ;3 شكينو

5,0 5 ;3 شلكوو

5,0 5 ;3 اليستا

 5,0 5 ;3 انرگتيك

5,0 5 ;3 ارتيل

5,0 5 ;3 گروزوي-ساخالينسك- يوژنا

5,0 5 ;3 يوژنواورالسك

1يورگا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 يوردوتس

5,0 5 ;3 پولسكي- يوريف

5,0 5 ;3 وفسك يالوتور

5,0 5 ;3 يانائول

5,0 5 ;3 ياروسالو

 5,0 5 ;3 يارتسوو

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 5,0 گرودكوو

 5,0 چرنياخوفسك

 5,0 زابايكالسك

 نائوشكي

 5,0 خاسان
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. معمول است نواحي از راه آهن روسيه كه نام اختصاري آنها* 

 راه آهن جمهوري تاجيكستان
2دوشنبه 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 خجند

5,0 5 ;3 كاني بادام

5,0 5 ;3 توبه-كورگان

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن تركمنستان
5,0 5 ;3 آتاميراد

5,0 5 ;3 بالكان آباد

5,0 5 ;3 گيپچاك

5,0 5 ;3 داشاگوز

5,0 5 ;3 مايسكايا

5,0 5 ;3 سرخس

2تركمن آباد 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 تركمنباشي

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري ازبكستان
5,0 5 ;3 سئورني- انديجان

 5,0 5 ;3 5 ;3 آهنگران

2بخارا 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 دنائو

5,0 5 ;3 جيزاك

5,0 5 ;3 كارشي

5,0 5 ;3 كتاب

1كوكاند 3; 5 5,0

5,0 5 ;3 مارگيالن

5,0 5 ;3 نوكوس

5,0 5 ;3 رائوستان
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5,0 5 ;3 تووارني-تاشكند 

5,0 5 ;3 ترمز

5,0 5 ;3 تينچليك

5,0 5 ;3 الغبيگ

5,0 5 ;3 اورگنج

5,0 5 ;3 اوچكودوك

5,0 5 ;3 خاواست

5,0 5 ;3 چيرچيك

5,0 5 ;3 زرافشان-يانگي

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن اوكراين
5 5 ;3 آيوازوفسكايا

5 5 ;3 آلكساندريا

5 5 ;3 آپوستولوو

2تموفسك آر 3; 5 5

5 5 ;3 آختيركا

5 5 ;3 بار

5 5 ;3 كيفسكي- باخماچ

5 5 ;3 باليا تسركوف

5 5 ;3 بلوبوژنيتسا

5 5 ;3 برديچف

5 5 ;3 برديانسك

5 5 ;3 برشاد

5 5 ;3 بوژه داروفكا

*بالشايا كاخنوفكا 3; 5 5  

5 5 ;3 بالشوي توكماك

5 5 ;3 ودي بر

5 5 ;3 واپنياركا

5 5 ;3 وينيتسا

5 5 ;3 ولينسكي-والديمير
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5 5 ;3 وزنسنسك 

5 5 ;3 ولنوواخا

5 5 ;3 ولچانسك

5 5 ;3 گادياچ

5 5 ;3 گايوارون

5 5 ;3 گايسين

5 5 ;3 گنيچسك

5 5 ;3 گلوخوف

5 5 ;3 گنيوان

5 5 ;3 نفسكگلووا

5 5 ;3 گوليايپوله

5 5 ;3 دراژنيا

5 5 ;3 جانكوي

5 5 ;3 جولينكا

 گروزووي- دنپروپتروفسك
3; 5 

5

2دانتسك 3; 5 5

  5 5 ;3 دروژكووا

5 5 ;3 دوبنو

5 5 ;3 دونايوتسي

5 5 ;3 تووارنايا- يپاتوريا

2ژلتيه وادي 3; 5 5

5 5 ;3 ژيتومير

5 5 ;3 ژميرنكا

5 5 ;3 ژوراولفكا

5 5 ;3 گروزوي–زاپاروژه

5 5 ;3 زاسوله

5 5 ;3 زوني گورودكا

5 5 ;3 زامنكا

5 5 ;3 فرانكوفسك-ايوانو

5 5 ;3 ايزمائيل

5 5 ;3 ايزيوم
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* ايالريونوا  3; 5 5  

5 5 ;3 تووارني-كازاتين

5 5 ;3 كالوش

5 5 ;3 پادولسكي-كامنتس

5 5 ;3 كاخوفكا

5 5 ;3 كاخوفسكويه موره

5 5 ;3 كئرچ

5 5 ;3 ليسكي-كيف

5 5 ;3 اكتيابرسكي-كيف

5 5 ;3 تووارني-كيف

5 5 ;3 كيرووگراد

5 5 ;3 كوئل

5 5 ;3 كولوميا

5 5 ;3 كونوتوپ

5 5 ;3 كنستانتينوفكا

5 5 ;3 كروستن

5 5 ;3 كورسون

 5 ;3 كوريوكوفكا

  5 5 ;3 كوستريژفكا

5 5 ;3 كوتوفسك

5 5 ;3 كراماتورسك

5 5 ;3 كراسنوآرميسك

5 5 ;3 كراسنوگراد

5 5 ;3 كراسني لوچ

5 5 ;3 كرمنچوك

5 5 ;3 گالوني-كريوي روگ

5 5 ;3 كرولوتس

5 5 ;3 كولباكينو

5 5 ;3 يوژني-كوپيانسك

5 5 ;3 ليخاچئو

5 5 ;3 لوزووايا
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* لوسكوتوفكا  3; 5 5  

5 5 ;3 لوبني

5 5 ;3 گروزوي-لوگانسك

5 5 ;3 لوتسك

5 5 ;3 مالين

5 5 ;3 مارگانتس

5 5 ;3 سورتيروچني-ماريوپول

* پورت-كاريوپول 3; 5 5  

5 5 ;3 مليتوپول

5 5 ;3 مئنا

5 5 ;3 ميرگورود

5 5 ;3 ميروپول

5 5 ;3 پودولسكي-موگيليف

5 5 ;3 موكاچئو

*ناسوتيچ 3; 5 5  

5 5 ;3 نئژين

5 5 ;3 نئميروف

5 5 ;3 نيكيتوفكا

5 5 ;3 نيكوپول

1ولينسكي- نوگورود 3; 5 5

5 5 ;3 نووميرگورود

5 5 ;3 اوروچ

*زاپادنايا- اودسا 3; 5 5  

*پئرسيپ- اودسا 3; 5 5  

5 5 ;3 اولفسك

1پاولوگراد 3; 5 5

5 5 ;3 بوگه-نا-پرومايسك

5 5 ;3 پيرياتين

5 5 ;3 پولوننويه

5 5 ;3 كيفسكايا- پولتاوا

5 5 ;3 ناياپوموش
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5 5 ;3 پوپاسنايا 

5 5 ;3 پريلوكي

5 5 ;3 پوتيول

5 5 ;3 پتيخاتكي

5 5 ;3 رئني

5 5 ;3 روفنو

5 5 ;3 روبژنويه

5 5 ;3 رودنيتسا

5 5 ;3 سارني

5 5 ;3 سواتووا

5 5 ;3 تووارني- سواستوپول

5 5 ;3 5 ;3 گروزوي- سيمفروپول

5 5 ;3 سكينولوف

1سالوتا 3; 5 5

5 5;3 اسالويانسك

5 5 ;3 سمال

5 5 ;3 سوكال

5 5 ;3 ستاروبلسك

1استاروكنستانتينوف 3; 5 5

5 5 ;3 استاخانوف

5 5 ;3 ستريئ

5 5 ;3 تووارنايا-سومي

*ترنوويه 3; 5 5  

5 5 ;3 ترنوپول

5 5 ;3 تورئز

5 5 ;3 تريتوزنايا

5 5 ;3 اوژگورود

5 5 ;3 اومان

5 5 ;3 اوساتوو

1فاستوف 3; 5 5

5 5 ;3 فوندوكليفكا
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5 5 ;3 خارتسيزسك

5 5 ;3 باالشوفسكي- خاركوف

*سورتيروچني- خاركوف 3; 5 5  

5 5 ;3 چرنوزاودسكي- خاركوف

5 5 ;3 خرسون

5 5 ;3 خملنيك

5 5 ;3 خمانيتسكي

5 5 ;3 خورول

5 5 ;3 خوست

5 5 ;3 ميخائلوفسكي-خوتور

5 5 ;3 چركاسي

5 5 ;3 چرنيگوف

5 5 ;3 چرنوفتسي

5 5 ;3 پادولسكايا-شپتوفكا

5 5 ;3 شوستكا

5 5 ;3 شپوال

5 5 ;3 شبنكا

5 5 ;3 ياروشنكا

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

5 چوپ

و به آدرس هاي موسسات مذكور انجام مي گيرد* . ارسال كانتينر بصورت گروهي روي واگن

: تبصره
. در داخل پرانتز نام شهري كه ايستگاه در منطقه آن قرار دارد نوشته شده است-1

.ه باز براي مبادله كانتينرها نوشته شده است در داخل پرانتز نام ايستگا-2
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8-2ضميمه
به( )8 ضميمه20§و4§مربوط

 فهرست ايستگاه هاي باز براي
 عمليات كانتينرهاي تناژ باال

 راه آهن جمهوري آذربايجان
)گروه كانتينر(كاته گوري

)طول به فوت(
 نام ايستگاه

در مكانهاي
 استفاده عمومي

در خطوط
 فرعي

حداكثر وزن
ناخالص مجاز، 

 به تن
 مالحظات

1 2 3 4 5
30,0 40 ;20 گنجه

30,0 40 ;20 كيشلي

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري بالروس
1) گورودنو(آئولس 20 20,0

30,5 40 ;20 سنترالنيه–بارانويچي

1)برويسكبو(برزينا 20 20,0

20,0 20 بوريسوف

2(37,5) 46,0 40 ;20 سورني–برست

30,5 40 ;20 ويتبسك

"بلفان"شركت 20,0 20 ژلوبين

1) موگيليف(زادنه پروولسكايا شركت 20,0 20

"موگيلفسكويه"

شركت

"خيمولوكينو"

20,0 20 كالينكوويچي

لشركت موزيرسو 24 20 كوزنكي
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)مينسك(كولياديچي  20; 40 24; 30,5 

30,5 40 ;20 ليدا

 شركت آتالنت 20,0 20 سورني-مينسك

20,0 20 دنپره-نا–2موگيليف

20,0 20 مولودچنو

30,5 40 ;20 وستوچنايا-اورشا

30,5 40 ;20 پينسك

20,0 20 پولوتسك

12,5 20 اسلوتسك

 شركت استيل وست 24,0 20 استولبتسي

1)گومل(سنتروليت 20 20,0

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 سئورني-برست

1)سنترالني-برست(

20; 40 46,0 (37,5) 2 

 راه آهن جمهوري بلغارستان
24 20 وراتسا

 48,0 ;30,0 40 ;20 سئور-دميتروفگراد

24 20 لووچ سئور

ادپلئون زاپ 20; 40 30,0; 48,0 

24 20 سيليسترا

 48,0 ;30,0 40 ;20 صوفيا تووارنا

 48,0 ;30,0 40 ;20 استارا زاگورا

)پلوديف(فيليپوو 20; 40 30,0; 48,0 

 48,0 ;30,0 40 ;20 گورنا اورياخوويتسا

24 20 شومئن

 بندر 48,0 ;30,0 40 ;20 بورگاس

 بندر 48,0 ;30,0 40 ;20 وارنا

 بندر 48,0 ;30,0 40 ;20 سئور–روسه

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن
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 راه آهن جمهوري مجارستان

 ATI 40,0 40 ;20 دايا دوناپارت

30,0 40;20 بكشچابا

كومبي ترمينال 40,0 40 ;30 ;20 ايوژفواروش- بوداپست

راه آهن 

 مجارستان

 ماخارت ترمينال 40,0 40 ;30 ;20 كيكيوته-تبوداپس

 اونيتد دپو 40,0 40 ;30 ;20 بودايورش

MAVترانسشپد، 33,0 40 ;30 ;20 دبرتسئن

 كومبي وست 30,0 40 ;20 ديور

35,0 40 ;30 ;20 گومري- ميشكولتس

18,0 20 نادكانيژا

 كومبي MAV 40,0 40 ;30 ;20 پئچ

 ترمينال

) اه آهن دئشفر(شوپرون 20; 30; 40 40,0

 كومبي MAV 40,0 40 ;30 ;20 سئگئد

 ترمينال

 كومبي استار 60,0 40 ;30 ;20 سكشوخروار

 كومبي MAV 35,0 40 ;30 ;20 سولنوك

 ترمينال

مبيوكMAV 32,5 40 ;30 ;20 سومباتخي

 ترمينال

40,0 40 ;30 ;20 زاخون

 واگن به واگن نمودن ايستگاه هاي مرزي باز براي

 40,0 40 ;30 ;20 زاخون

 راه آهن جمهوري ويتنام
 30,0 ;24,0 40 ;20 دانانگ

 30,0 ;24,0 40 ;20 ژابات

 30,0 ;24,0 40 ;20 ين وين
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 30,0 ;24,0 40 ;20 خائفونگ

24,0 20 الئوكاي

 30,0 ;24,0 40 ;20 شونگتخان

 واگن به واگن نمودن ايستگاه هاي مرزي باز براي

 دونگدانگ

 الئوكاي

 راه آهن گرجستان
 40,0 40 ;20 باتومي تووارنايا

2كوتا يسي 20 20,0 

 40,0 40 ;20 پوتي

40,0 40 ;20 تووارنايا- تفليس

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 پوتي

 باتومي

 اسالمي ايرانراه آهن جمهوري
30,0 40 ;20 بندر امام  بندر

30,0 40 ;20 بندر عباس  بندر

30,0 40 ;20 جلفا

30,0 40 ;20 اصفهان

30,0 40 ;20 مشهد

30,0 40 ;20 نيك پسندي

30,0 40 ;20 سرخس

30,0 40 ;20 سهالن

30,0 40 ;20 تبريز

30,0 40 ;20 تپه سفيد

ي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن ايستگاه ها
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 راه آهن جمهوري قزاقستان
24,0 20 پورت-آكتائو

24,0 20 آكتوبه

1آلما آتا شركت 30,0 ;24,0 40 ;20 20

كدنترانس 

 سرويس

2آلماآتا  شركت آككو 30,0 ;24,0 40 ;20 20

 30,0 ;24,0 40 ;20 آستانا

24,0 20 آتيرائو

ولبلك  UMRشركت 30,0 ;24,0 40 ;20

 شركت هاريكن

24,0 20 جامبول

شركت 30,0 ;24,0 40 ;20 ژاكسيماي

 آكتوبمونايگاز

 24,0 20 ژانائول

24,0 20 ژزكازگان

سو- ژتي 20 24,0

 24,0 20 ژينيشكه

24,0 20 ژياليوه

شركت 24,0 20 20 زاشيتا

 كازتسينك

 24,0 20 زيريانوفسك

24,0 20 كاراكاندي

شركت آكساي 30,0 ;24,0 40 ;20 قزاقستان

 گازسرويس

24,0 20 اوردا-كزيل

1كوكشتائو 20 24,0

 24,0 20 كورشونوو

24,0 20 كوستاناي

شركت 30,0 ;24,0 40 ;20 كولساري

 تنگيزشوروئيل
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 24,0 20 لنينوگورسك

24,0 20 مانگيشالك

 30,0 ;24,0 40 ;20 مئدئو

24,0 20 يوژني- پاولودار

 30,0 ;24,0 40 ;20 گروزوي-سميپاالتينسك

شركت 30,0 ;24,0 40 40 ;20 كورگان- تالدي

كدنترانس 

 سرويس

24,0 20 توراتام

24,0 20 چيمكنت

1ايكيباستوز 20 20 24,0 

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

40,0 40 ;20 وستيكد

 راه آهن جمهوري خلق چين

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري دمكراتيك خلق كره
30,0 40 ;20 سوپخو

30,0 40 ;20 تومانگان

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 ستانراه آهن جمهوري قرقيز

45,0 40 ;20 علم الدين

24,0 20 اوش

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن
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 راه آهن جمهوري لتوني

 20 بولدرايا

 40 ;20 ونتسپيلس

 40 ;20 گريوا

 20 دائوگاوپيلس

 20 زاسوالئوسك

 20 زميتاني

 20 زيملباالزما

 40 ;20 الچوپه

 40 ;20 پاساژيرو- ليپايا

 40 ;20 مانگالي

 20 اوالينه

2رزكنه 20 

 40 ;20 كراستا-ريگا

 25,0 20 20 پرئچو-ريگا

 40 ;20 سائوريشي

 40 ;20 شكيروتاوا

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري ليتواني
1)كاليپدا(سته درائوگي  بندر كاليپدا 45,0 40 ;20

30,5 40 ;20 كائوناس

 20,0 40;20 20 كاليپدا

40,0 

در محل هاي

 استفاده عمومي

 بندر كاليپدا

1)ويلينيوس(پانيارياي 20; 40 30,5

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

32,0 40 ;20 شياشتوكاي
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 هوري مولداوي راه آهن جم
24,0 20 كيشينئو

24,0 20 رئوتسل

24,0 20 تيراسپول

24,0 20 اونگن

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

24 20 اونگن

 راه آهن مغولستان
20,0 20 باگانوور

20,0 20 دارخان

40,0 40 ;20 اود- زامين

20,0 20 سوخباتار

يتتولگو 20; 40 20; 40 40,0 

 40,0 40 ;20 40 ;20 اوالنباتار

 40,0 20 40 ;20 اردئنئت

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

40,0 40 ;20 اود- زامين

 راه آهن جمهوري لهستان
45 ;40 ;30 ;20 ورشو گلونا توواروا حمل با توافق مالك 32,0

ترمينال، شركت 

 اسپدكونت

45 ;40 ;30 ;20 ورشو پراگا حمل با توافق مالك 40,0

ترمينال، شركت 

 كارگواسپد

45 ;40 ;30 ;20 وروتسالو گلوني حمل با توافق مالك 35,0

ترمينال، شركت 

 پولتسوگ

45 ;40 ;30 ;20 گدانسك نويي پورت حمل با توافق مالك 36,0

ترمينال، شركت 

ترمينال كانتينري 

 گدانسك
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پ 45 ;40 ;30 ;20 ورتگدينيا حمل با توافق مالك 40,0

ترمينال، شركت 

ترمينال كانتينري 

 بالتيسكي

ب كنتينروا 45 ;40 ;30 ;20 گليويتسه حمل با توافق مالك 45,0

 ترمينال، شركت 

پ كارگو پ كا

45 ;40 ;30 ;20 گوندكي حمل با توافق مالك 35,0

ترمينال، شركت 

 پولتسوگ

45 ;40 ;30 ;20 ژوراويتسا 50,0 

45 ;40 ;30 ;20 كوبيلنيتسا حمل با توافق مالك 45,0

 ترمينال، شركت 

پ كارگو پ كا

45 ;40 ;30 ;20 كراكوف كژسالويتسه حمل با توافق مالك 31,0

ترمينال، شركت 

 اسپدكونت

45 ;40 ;30 ;20 لودز اولخوف حمل با توافق مالك 41,0

 ترمينال، شركت 

 اسپدكونت

45 ;40 ;30 ;20 االشويچهم 45,0 

45 ;40 ;30 ;20 پوزنان گارباري حمل با توافق مالك 42,0

 ترمينال، شركت 

 اسپدكونت

45 ;40 ;30 ;20 پروشكوف حمل با توافق مالك 35,0

 ترمينال، شركت 

 پولتسوگ

حمل با توافق مالك 45,0 40 ;30 ;20 سوسنووتس ماچكي

 ترمينال، شركت 

 ناليوروترمي

45 ;40 ;30 ;20 اسالوكوف پولودنيووي حمل با توافق مالك 35,0

ترمينال، شركت 

 پولتسوگ

45 ;40 ;30 ;20 سوسنووتس پولودنوي حمل با توافق مالك 40,0

ترمينال، شركت 

 اسپدكونت
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45 ;40 ;30 ;20 شئتسين پورت سنترالني حمل با توافق مالك 45,0

ترمينال، شركت 

مديريت بنادر 

 ريايي شئتسيد

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 گروه كانتينرها نام ايستگاه

3)تراكيشكي( 20; 30; 40 

3)ترسپول(ماالشويچه 20; 30; 40; 45 High Cube 

3)اسكانداوا( 20; 30; 40 

3)دوروخوئسك(خئلم  حمل با توافق مالك ترمينال، شركت20

3)خروبشوف(اسالوكوف پولودنيوي 20; 30; 40 

ب 3)مئديكا(ژوراويتسا 20; 30; 40 High Cube 45 

 راه آهن فدراسيون روسيه
24,0 20 آباكان

 شركت اتونرمال 24,0 20 آكساكوو

-شركت كارتونو 30,0 40;20 آنتروپيشينو

پوليگرافيچسكي

 كومبينات

2آرزاماس 20 20,0

24,0 20 روستوفسكي- آرماوير

24,0 20 گورود-آرخانگلسك

 شركت اورال آزبست 24,0 20 آسبست

1آچينسك 20 20,0

30,0 40;20 بازاريخا

 بايكالسكي 24,0 20 بايكالسك

شركت كارخانه مكانيك 24,0 20 باالكيرئو

 باالكيروف

20,0 20 باالكوو

1باالشوف 20 20,0

24,0 20 بارنائول

24,0 20 باريش
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30,0 40;20 باتارينايا

24,0 20 بئزيميانكا

24 20 سورتيروچنويه-بكاسوو

شركت توليدي ذوب 24,0 20 بئاليا كاليتوا

 آهن بالكاليتويسكي 

1بلگورود 20 20,0

24,0 20 بلوگورسك

20,0 20 بئرزكي

20,0 20 بئرزنيكي

 24,0 20 بئرشينو

20,0 20 بئركاكيت

20,0 20 بيسك

1بيروبيجان 20 20,0

24,0 20 بالگووشنسك

30,0 40;20 بلوچنايا

24,0 20 بالشايا ولگا

شركت 24,0 20 بالشوي دوور

بوگسيتوگورسكي 

 گيلنوزيوم

20,0 20 بوريسوگلبسك

24,0 20 براتسك

30,0 40;20 بريانسك لگوفسكي

 يگاه بوگولماپا 24,0 20 بوگولما

 مديريت تاتنفت سناب

 شركت راديتور 24,0 20 بوگوروسالن

شركت لوك اوئل نفت 24,0 20 بودنوفسك

 خيم

 شركت استارولئن

20,0 20 بوئي

 كارخانه اتوموتور 24,0 20 نيوينسك- ورخ

24,0 20 والدي قفقاز

 24,0 20 ونوكوو

30,0 40;20 وينوفكا
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24,0 20 ولژسكي

2ولوگدا 20 24,0

24,0 20 وركوتا

 شركت 24,0 20 وسستانيه

 كازان اورگ سينتز

20,0 20 وتكينسك

20,0 20 ويازينكي

20,0 20 گالزوف

 شركت سئوال ايركاز 24,0 20 گنچاروو

"گاز"شركت 24,0 20 آفتوزاود- گوركي

30,0 40;20 گرودكوو

20,0 20 خروستالني- گوس

 بندر رودخانه اي 30,0 40;20 دولگوروكووا-داچا

 شركت سوكول 24,0 20 ددوفسك

20,0 20 جگوتا

20,0 20 ديميتروف

1ايگورفسك 20   24,0

 شركت ديركتوريا 24,0 20 ايسك

 شركت پتربورگ 30,0 40;20 زانفسكي پست

 شركت كراسني مورياك 24,0 20 زارچنايا

بندر رودخانه اي 24,0 20 زلوبينو

 كراسنويارسك

 شركت آرخبوم 24,0 20 ايساكوگوركا

20,0 20 اوليا-ايوشكار

24,0 20 سورتيروچني-كالينينگراد

1كالوگا  شركت كريستال 20,0 20 20

20,0 20 كامنسكايا

20,0 20 كاميشين

20,0 20 ينيسيسكي- كانسك

 توپ شركت ايزو 24,0 20 كاپيتولوو

 كاچكانارسكي 24,0 20 كاچكانار
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30,0 40;20 سورتيروچني-كئمروو

 روسخوزتورگ 24,0 20 كيزيترينكا

20,0 20 كوتالسكي- كيروف

 كارخانه سيمان 24,0 20 كومبيناتسكي-كيتوي

30,0 40;20 كلئه شيخا

 شركت 24,0 20 كلين

 استروي اسناب كوم

20,0 20 كلينتسي

وكوژوخو  زيل 24,0 20

 شركت 30,0 40;20 كوئتي

 سيكتيوكارسكي

 24,0 20 كولومنسكويه

24,0 20 آموره-نا- كومسومولسك

30,0 40;20 كوستاريخا

30,0 40;20 كوستروما نوايا

 شركت سودا 24,0 20 كوسياكوفكا

1كوتلنيچ 20 20,0

20,0 20 يوژني-كوتالس

نيسورتيروچ-كراسنودار 20;40 30,0

24,0 20 كراسنوكامنسك

 شركت استوك سرويس 30,0 40;20 كراسني استرويتل

 شركت كاماز 24,0 20 كروگلويه پوله

20,0 20 كريمسكايا

 شركت فنيكس 24,0 20 كروكوو گروزويه

 فتورتسوتمت 24,0 20 كونارا

2كونتسوو 20;40 30,0

24,0 20 كورگان

30,0 40;20 كوتوم

20,0 20 الگرنايا

 LORPشركت 24,0 20 وستوچنايا- لئنا

1كوزنتسكي- لنينسك 20 20,0

30,0 40;20 لئسوك
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20,0 20 ليپتسك

 30,0 40;20 ليسي نوس

20,0 20 ليسكي

 24,0 20 لوكوموتيواستروي

24,0 20 لوژكي اورلوفسكي

24,0 20 گروزوي- ماگنيتاگورسك

24,0 20 مايكوپ

 24,0 20 مالوياروسالوتس

24,0 20 ماخاچكاال

 24,0 20 مئژئگ

1مياس 20 20,0

24,0 20 ميلروو

 24,0 20 مير

20,0 20 چسنوكوفسكايا-ميخائلو

 24,0 20 ميخنوو

20,0 20 اورالسكي-ميچورينسك

 24,0 20 موژايسك

 24,0 20 مونچه گورسك

 30,0 40 ;20 بوتيرسكايا- مسكو

 30,0 40;20 يوژني پورت- مسكو

30,0 40;20 ميتكوو–2مسكو

24,0 20 ريژسكايا- مسكو

30,0 40;20 تووارنايا- مسكو

24,0 20 كيفسكايا-تووارنايا- مسكو

30,0 40;20 كورسكايا-تووارنايا- مسكو

30,0 40;20 پاولتسكايا-تووارنايا- مسكو

24,0 20 ريازانسكايا-تووارنايا- مسكو

30,0 40;20 اسمولنسكايا-تووارنايا- مسكو

20,0 20 مورمانسك

 24,0 20 مورمانسكويه واروتا

1موروم 20 24,0
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 30,0 40;20 چوركين-ميس

 24,0 20 ميتيشي

24,0 20 نالچيك

 30,0 40;20 نائوگولني

24,0 20 ناخودكا

24,0 20 نوينوميسكايا

 30,0 40 نيگوزئرو

1نيژنه وارتوفسك 20 20,0

20,0 20 نيژنه كامسك

20,0 20 نيژنه اودينسك

20,0 20 نيژني تاگيل

 30,0 40 نيزوفكا

24,0 20 ولخوه-نا- نوگورود

24,0 20 وستوچني- نووكوزنتسك

 24,0 20 نووليپتسك

 24,0 20 رسكايانووپرولتا

20,0 20 نووروسيسك

24,0 20 نوگينسك

1نويابرسك 20 20,0

 24,0 20 اوبنينسكويه

 24,0 20 اوبنورسكايا

30,0 40;20 وستوچني- اومسك

30,0 40;20 اورنبورگ

20,0 20 اورسك

 24,0 20 پاوشينو

) سوردSTR(پانگودي 20 24,0 

2پئنزا 20;40 30,0

30,0 40;20 پروايا رچكا

 24,0 20 پئره وز

 24,0 20 پئرسالو

24,0 20 پتروزاوسك
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22,0 20 پتروپاولسك

24,0 20 پئچورا

30,0 30 پيتكيارانتا

2پيكالئو 20 24,0 

 30,0 40;20 پودسولنچنايا

20,0 20 پوزيم

 24,0 20 پوليارني زوري

30,0 20,40 بئرگپراوي

30,0 40;20 پريولژيه

30,0 40;20 پريداچا

 24,0 20 105رازيزد شماره

20,0 20 روسوش

30,0 40;20 تووارني-روستوف

20,0 20 ياروسالفسكي-روستوف

 24,0 20 روستوكينو

20,0   20 روبتسوفسك

20,0 20 تووارني-ريبينسك

30,0 40;20 ريشكوو

 24,0 20 سايگاتكا

20,0 20 سالسك

20,0 20 بالتيسكي- سن پطرزبورگ

30,0 40;20 وارشاوسكي- سن پطرزبورگ

30,0 40;20 ويتبسكي- توارني- سن پطرزبورگ

 24,0 20 20 فينالندسكي- سن پطرزبورگ

24,0 20 سارانسك

20,0 20 سارپتا

20,0 20 سبورنايا اوگولنايا

30,0 40;20 توارني- سوردلوفسك

 30,0 40 ستوگورسك

 30,0 40;20 سئگئژا

 24,0 20 سئلنگا
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24,0 20 سرگيف پوساد

24,0 20 سيليكاتنايا

20,0 40 ;20 اسكاچكي

20,0 20 سلوبودسكويه

24,0 20 اسمولنسك

24,0 20 سورتيروچني- سوتسكايا گاوان

24,0 20 سوچي

 24,0 20 سردنه ولژسكايا

24,0 20 استاروماريفسكايا

20,0 20 استاري اوسكول

20,0 20 استرلي تاماك

20,0 20 استوپينو

 24,0 20 سولين

20,0 20 سورگوت

2سيزران 20 20,0

20,0 20 سيكتيوكار

24,0 20 تاگانروگ

20,0 20 تايشئت

24,0 20 تالتسي

30,0 40;20 ئوورت

30,0 40;20 تكستيلني

20,0 20 تله گينو

 30,0 40;20 تئمريوك

20,0 20 تيماشفسكايا

 24,0 20 تيملوي

 30,0 40;20 تيخونوو

24,0 20 تيخورتسكايا

 24,0 20 20 تولياتي

24,0 20 گروزوي- تومسك

2تروفيموفسكي 20;40 30,0

30,0 40;20 تروسوو
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20,0 20 توي مازي

30,0 40;20 ويازمسكايا-توال

20,0 20 تومسكايا

20,0 20 تيگدا

20,0 20 تيندا

UAZ 20;40 30,0 
3اوليانوفسك 20;40 30,0

 24,0 20 اوسينسك

24,0 20 اوسسوريسك

24,0 20 ايليمسك- اوست

24,0 20 اوختا

2خاباروفسك 20;40 30,0

 24,0 20 خيم زاودسكايا

 30,0 40;20 خاورينو

24,0 20 خاتونوك

20,0 20 تسيمليانسكايا

20,0 20 تسنا

20,0 20 چبكساري

30,0 40;20 گروزوي-چليابينسك

1چرپوتس 20 20,0

20,0 20 چركاسوف كامئن

 30,0 40;20 چركيزوو

30,0 40;20 چرنيكووا

30,0 40;20 چرنياخوفسك

1چيتا 20 24,0

20,0 20 شادرينسك

20,0 20 شاريا

24,0 40 ;20 شوشاري

 24,0 20 شلكوو

 40 20 الكتروستانسيا

30,0 30 ساخالينسك-يوژنو
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20,0 20 گروزوي-ساخالينسك-يوژنو

24,0 20 يوره وتس

 30,0 40 ياكيما

م  رزي باز براي واگن به واگن نمودن ايستگاه هاي

 24,0 گرودكوو

 30,0 چرنياخوفسك

 32,0 زابايكالسك

 نائوشكي

 24,0 خاسان

. نام ناحيه اي از راه آهن روسيه كه بصورت اختصاري معمول است*

 راه آهن جمهوري تاجيكستان
2دوشنبه 20; 40 40,0

20,0 20 كاني بادام

20,0 20 توپه–ن كورگا

 40 ;20 خجند
 (1) خصوصي

20 
 (2) مخصوص

40,0 

 راه آهن تركمنستان
32,0 20 گيپجاك

30,0 20 داشاگوز

30,0 20 زرگر

30,0 20 مايسكايا

32,0 20 سرخس

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن جمهوري ازبكستان
 40,0 40 ;20 آكالتين

20,0 20 سورني- انديجان

 20,0 20 آساكه

2بخارا 20 20,0
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20,0 20 جيزاك

20,0 20 كاكير

20,0 20 كارشي

20,0 20 مارگيالن

20,0 20 نوكوس

20,0 20 رائوستان

40,0 40 ;20 سرگلي

20,0 20 ترمز

20,0 20 تينچليك

40,0 40 ;20 توي تپه

20,0 20 الغ بيگ

20,0 20 اورگنچ

2فرغانه 20; 40 40,0 

40,0 40 ;20 چوكورساي

 30,0 40 ;20 ياالنگاچ

 30,0 40 ;20 زرافشان-يانگي

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 راه آهن اوكراين

 20 20 آيوازوفسكايا

 24 20 بئاليا تسركوف

20 20 بوچاچ

20 20 ويننيتسا

20 20 گاي وارون

1)لوتسك(گنيداوا 20 10

20 20 گروزوي- دنپروپتروفسك

20 20 دولينسكايا

24 20 ژيتومير

*1زاپاروژه 20; 40 30 

24 20 گروزوي–زاپاروژه
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20 20 فرانكوفسك-ايوانو

*پارومنايا- ايليچفسك 20 30 

24 20 پادولسكي-كامنتس

30 40 ;20 ليسكي-كيف

20 20 كئرچ

20 20 ژيتوميرسكي- كوروستدن

20 20 كرئمنچوگ

20 20 زاپادني-كريوي روگ

*دنپره-نا-كريوكوف 20 20 

1)نيكاليف(كولباكينو 20 20

1)كيرووگراد(للكوفكا 20 20

20 20 لوبني

24 20 گروزوي-لوگانسك

20 20 سورتيروچني-ماريوپول

24 20 پودولسكي-موگيليف

24 20 موكاچئو

20 20 نيكوپول

24 20 ولينسكي-نووگراد

*نووزولوتاريفكا 20; 40 30 

20 20 كيفسكايا- پولتاوا

12 20 روفنو

20 20 روبژنويه

20 20 تووارني- سواستوپول

20 20 گروزوي- سيمفروپول

1)لووف(اسكنيلوف 20 

20 20 تووارنايا-سومي

20 20 اوژگورود

)!اودسا(اوساتوو 20 24

20 20 خارتسيزسك

20 20 نووزاودسكي- چئرو- خاركوف

20 20 خئرسون
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24 20 خملنيتسكي

20 20 خوست

24 20 چركاسي

20 20 چرنيگوف

20 20 چرنوتسي

2اتايا ياسينوو 20 

 ايستگاه هاي مرزي باز براي مبادله

 40 باتايوو

 24 سيردت-وادول

 دياكوو

2موستيسكا 20 

 20 اكسپورت-اوژگورود

 20 چوپ

. ارسال كانتينرها بصورت مجموعه روي واگن به آدرس موسسات مذكور*

 راه آهن جمهوري استوني
 30,0 40 ;20 ماردو

 34,0 40 ;20 وگامو

 30,0 40 ;20 ناروا

 30,0 40 ;20 پالديسكي

 30,0 40 ;20 تالين

 30,0 40 ;20 يوله ميسته

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

 مالحظات

.در داخل پرانتز نام شهري كه ايستگاه در منطقه آن قرارداد، نوشته شده است-1

.ز حداكثر وزن مجاز ناخالص جهت قالب كردن كانتينر از پايين نوشته شده استدر داخل پرانت-2

. در داخل پرانتز، ايستگاه باز براي مبادله كانتينرهاي تناژ باال نوشته شده است-3
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9ضميمه

به( )6 ماده6§مربوط

 مقررات حمل بار روي پالت
ا-1§ موارد ذيل براي حمل بار مجاز. ستفاده مي شوداين مقررات براي حمل بار روي پالت

:مي باشد

و صندوقي قابل مبادله متعلق به راه آهنها؛)1  پالت هاي مسطح

و پالت هاي صندوقي ناوگان پالت هاي صندوقي)2 پالت هاي مسطح ناوگان پالت هاي اروپايي

و در چارچوب موافق”EUR“اروپايي كه داراي عالمت  تنامه هاي منعقده بين راه آهنهاي مي باشند

. عضو اين ناوگانها استفاده مي شوند

و براي يك گيرنده بارگيري نمود-2§ بر روي. پالت را مي توان فقط براي يك ايستگاه مقصد

و خرده بار را براي حمل تحويل نمود . پالت ها مي توان بارهاي واگن دربست

و نقل بين المللي با راه آهن فقط بين ايستگاه هايي كه در ضميمه پالت در حملبا بار حمل-3§

1-9SMGSدر اين ضميمه همچنين ايستگاه هاي مرزي باز براي انتقال پالت. نامبرده شده اند مجاز است

و بالعكس ذكر شده است1520 ميليمتر به واگنهاي خط 1435هاي بار از واگنهاي خط  . ميليمتر

و همچنين بارهايي كه باعث كثيف شدن يا آسيب ديدگي پالت حمل بارهاي-4§ و متعفن  سمي

. مي گردند با پالت ممنوع است

و ساير بارهايي كه طبق ضميمه ، تهويه يا گرمادهي در طول 4SMGSمواد غذايي  نياز به سرمادهي

. مسير دارند براي حمل بر روي پالت فقط بصورت دربست مجاز مي باشد

برفر-5§ و وزن كل ناخالص محموله را و نوع پالت ها، وزن بار، وزن خود پالت ها ستنده تعداد

و در قبال) 12SMGS-5ضميمه(SMGSتوضيحات مربوط به پر كردن بارنامه«اساس  در بارنامه نوشته

در. صحت اين اطالعات مسؤول است خصوص اگر در ايستگاه مقصد عدم مطابقت اطالعات مندرج در بارنامه

و فصل  و فرستنده حل و نوع پالت ها با موجودي واقعي مشخص گردد، اين عدم مطابقت بين گيرنده تعداد

. مي گردد

اين مقررات1§2اگر حمل بار در مسيرهاي بدون واگن به واگن نمودن با پالت هاي مذكور در بند

و گيرنده مشخص نمايد كه پالت ها قابل مبادله  نيستند، مسئله مربوط به مبادله آنها)يضتعو(انجام گيرد

و فصل مي گردد و فرستنده حل . مستقيماٌ بين گيرنده
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و دستورالعمل هاي مربوطه-6§ و SMGSاگر در اين مقررات  پيش بيني ديگري نشده باشد، قبول

و بي و همچنين مبادله پالت ها بين راه آهنها از يك طرف و بارگيري بار براي حمل با پالت ن گيرندگان

و تحويل آنها طبق مقررات داخلي جاري فرستندگان از طرف ديگر طبق مقررات داخلي جاري راه آهن مبداء

.راه آهن مقصد انجام مي گيرد

از-7§ هنگام پذيرش بار روي پالتهاي. كيلوگرم تجاوز نمايد1000وزن كل پالت باردار نبايد

ح ، وزن كل پالت مسطح ناوگان پالتهاي اروپايي جهت مل بصورت دربست بين راه آهنهاي عضو آن ناوگان

. كيلوگرم باشد1500در صورتيكه به يك ميزان بارگيري شده باشند مي تواند 

و به هزينه او انجام مي گيرد-8§ . محكم نمودن بار بر روي پالت ها با استفاده از وسائل فرستنده

و محكم نمودن بار بر روي پا . لت بايد تامين كننده سالمت بار در كل مسير باشدبارچيني

كه) ميخ هاي دوپا(محكم نمودن بار بر روي پالت با استفاده از ميخ، اسكوب و ساير وسائل مشابه

. موجب وارد آمدن آسيب به بار يا پالت باشند ممنوع است

نگام حمل امكان كنترل تعداد بسته هاي جداگانه بار بايد بگونه اي روي پالت قرار داده شوند كه به

و نقض استحكام آنها ميسر باشد . آنها بدون تغيير وضعيت آنها روي پالت

. در صورت عدم رعايت اين شرايط، راه آهن مي تواند از قبول بار بر روي پالت خودداري نمايد

ممكن بنظر در صورت آسيب ديدگي پالت در طول مسير كه در نتيجه ادامه حمل با آن غير-9§

و با هزينه خود  رسد، راه آهني كه آسيب ديدگي پالت در آن مشاهده شده است بايد با استفاده از وسائل خود

در اين صورت. بار را بر روي پالت سالم ديگري بارگيري يا بار را بدون پالت به ايستگاه مقصد ارسال دارد

و نوع پالت هاي است . فاده شده، در بارنامه درج گرددالزم است يادداشتي در خصوص تعداد

. اعمال مي گرددSMGSدر ساير موارد براي حمل بار روي پالت مقررات-10§

و اضافات فهرست ايستگاههاي مذكور در ضميمه-11§ ، براي 9SMGS-1اطالعيه تغييرات

ا با احتساب اينكه اين اطالعيهو راه آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر با ذكر زمان اعتبار يافتن آنهOSJDكميته

و اضافات به كميته45حداقل و راه آهنهاي عضو واصل شود، ارسال OSJD روز قبل از اعتبار يافتن تغييرات

. اعمال نمي گردد37SMGSدر اين خصوص مقررات ماده. مي گردد

و اضافات توسط راه آهنها طبق مقررات داخلي جاري در آن راه آهنها ، اما تغييرات منتشر مي شوند

 37SMGS ماده1§ روز قبل از اعتبار يافتن اين حذفيات طبق15حذف ايستگاه ها از فهرست بايد حداقل 

. انجام گيرد
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9-1ضميمه 
به( )9 ضميمه11§و3§مربوط

 فهرست ايستگاه هايي
 كه حمل بار با پالت بين آنها مجاز است

: فقط بين ايستگاه هاي ذيل مجاز است9SMGSميمهض1§ حمل بار با پالت طبق-1

 راه آهن جمهوري بالروس
،♣)گرودنو(آئولس

، برست- بارانوويچي ،- سنترالني  سئورني

 ويتبسك،

،-2-موگيليف  نا دنپره

 وستوچنايا،-اورشا

،♣)مينسك(استپيانكا

،♣)گومل(سنتروليت

كه: تبصره♣ . ايستگاه در منطقه آن قرار دارد نوشته شده استدر داخل پرانتز نام شهري

 راه آهن جمهوري بلغارستان
و خرده بار ♣. براي محموالت دربست

و خرده بار باز هستند . كليه ايستگاه هايي كه براي محموالت دربست

. فقط براي حمل بار با پالت هايي كه به راه آهن تعلق ندارند: تبصره♣

 راه آهن گرجستان
 رگ وتا،آ

 تووارني،-باتومي

، گورجاني،-گوري  گروزووي

،2كوتايسي

 گروزووي،-روستاوي

، سوخومي،2سامترديا

 تووارني، تالوي،- تفليس

 خاشوري،

 تسخالي؛- تسنوريس
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 راه آهن جمهوري قزاقستان
، ژياليوو،1، آريس1آستانه، آلماتي ، جامبي ، آكتوبينسك ، آتيرائو

،  زاشيتا

،-زيلك ، كوستاناي ، كاراگاندا  اوردا

،  پاولودار

،  سميپاالتينسك

 چيمكنت؛

 راه آهن جمهوري قرقيزستان
 علم الدين

 راه آهن جمهوري لتوني
،  دائوگاوپيلس

،2 پرچو-ريگا

 راه آهن جمهوري ليتواني
،  ويلينيوس

،  كائوناس

؛  شيائولياي

 راه آهن جمهوري مولداوي
 لوبوزيا،س- بندري، بلتسي

،  كشينيف

،  تيراسپول

؛  اونگني

 راه آهن مغولستان
 باتور–اوالن

 راه آهن جمهوري لهستان
 مي باشند، بصورت واگن دربست  ”EUR“براي بارهاي روي پالت هاي مسطح، كه داراي عالمت�

 به كليه ايستگاههاي باز براي محموالت دربست؛–

كه�  مي باشند، بصورت خرده بار  ”EUR“ داراي عالمت براي بارهاي روي پالت هاي مسطح،

. به كليه ايستگاههاي باز براي محموالت خرده بار؛-

با� و صندوقي متعلق به راه آهن، فقط پس از موافقت مقدماتي براي بارهاي روي پالت هاي مسطح

؛   ايستگاه مقصد راه آهن لهستان
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 راه آهن فدراسيون روسيه

آ ، ، آستاراخان-، آرماويرIرزاماس آنيسوفكا .، آچينسكI روستوفسكي

، بريانسك ، بالگووشينسك ، بلوگورسك ، بزيميانكا ، بارنائول ،–بازايخا ، بوگولما  لگوفسكي

، ورخ ، ولگوگراد–وليكييه لوكي ، والديمير ، والدي واستوك I نيوينسك Iوارونژ ،I،

، گرودكوو–گوركي ، ماسكوفسكي ، گروزني ا

،  دربنت

،  يلتس

، ايژفسك Iايوانوا Iايركوتسك ،I،

،–ايوشكار  اوال

، كالوگا ، كالينينگراد I، كاناشIكازان Iكوستروما–، كانسك ، ، كوفروف ، كيروف  نووايا،– ينيسيسكي

، كراسنودار–كوتالس ،– يوژني ، كراسنايارسك ، كراسنواوفيمسك ، نوواراسيسكي ، كورسك  كورگان

 كويبيشف،

، لوبرتسي ، ليخاياIليپتسك

، ميچورينسك ، ميلروو ، مسكو–مارينسك ، مسكو– اورالسكي - پاساژيرسكايا– بوتيرسكايا

، مسكو- تاوارنايا- ياروسالوسكايا، مسكو  سمولنسكايا،- تاوارنايا- ريازانسكايا، مسكو- تاوارنايا- كييفسكايا

 ژني تاگيل، ناخودكا، ني

 پاساژيرسكي، اريل، اورنبورگ، اورسك،-

I، پرمIپنزا Iتاوارني،-، پطراپاولوفسك، پادگورنايه، پراخالدنايا، پسكوف 

،I، ريازانI تاوارني، رتيشوو، روبتسوفسك، رياسك-روستوف

- ارني تاو- فنالندسكي، سن پطرزبورگ- ورشافسكي، سن پطرزبورگ- سالسك، سامارا، سن پطرزبورگ

 تاارني، سوبودني،-سوردلوفسك مسكوفسكي، سارانسك، ساراپول،- تاوارني-ويتبسكي، سن پطرزبورگ

، سمولنسك، ستاوروپول، سترليتاماك،Iسروف، سكوبلووا

I، تومسكIتامبوف Iتورژوك، ترويتسك، توال ،I-،كورسكايا، تيومن 

 اونچا، اوسسوريسك، اوفا،

Iخاباروفسك I،خاورينو ،

؛I گالوني، چرنياخوفسك، چيتا- چبوكساري، چليابينسك

 راه آهن تركمنستان
 اوزبردي كوليف،

؛2چارجف
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 راه آهن ازبكستان
 انديجان،

 دوشنبه،

،1كوكاند

 لنين آباد،

 مارگيالن،

 سمرقند،

 تووارني،-تاشكند

،1فرغانه

 خاواست،

 چارجو؛

 راه آهن اكرايين
 واپنياردكا، ويننيتسا،

 روفسك، دونتسك، دروگوبيچ،دنپروپط

 ژيتومير، ژميرينكا،

 زنامنكا،

 فرانكوفسك، ازمايل،-ايوانو

 تووارني، كوول، كولوميا، كونستانتينوفكا، كوروستن،- پطروفكا، كييف- پودولسكي، كييف-كامنتس

 يوژني،-كراسنوگراد، كراسني ليمان، كراسني لوچ، كرمنچوك، كوپيانسك

 لووف، لوتسك، گروزوي،- لوبني، لوگانسك

 ماريوپول، موكاچوو،

 نيكيتوفكا، نيكواليف،

 تووارنايا،- اودسا

 يوژنايا، پوپاسنايا، رونو،- كيفسكايا، پولتاوا- پولتاوا

،-سامبور، سارني، سواستوپول، سيمفروپول، سالويانسك، سالويانسك  وتكا، سكنيلوف، ستريي

 ترنوپول، اوژگورود،

 فاستوف،

 تووارني، خملنيتسكي،-لوادا، خاركوف-شوفسكي، خاركوفباال- خارتسيزسك، خاركوف

 چرنوفتسي،

Iياسينوواتايا I؛
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 راه آهن جمهوري استوني
 تالينن،

: ايستگاههاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن بار-2

 راه آهن جمهوري بالروس
 برست،

 راه آهن جمهوري مولداوي
 اونگني،

 راه آهن جمهوري لهستان
ه؛ماالشه ويچ

 راه آهن فدراسيون روسيه
 زابايكالسك

 راه آهن اوكرايين
، موستيسكا Iباته وو Iاوژگورود، چوپ؛ ،
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10ضميمه

به( )6ماده7§ مربوط

 باري خصوصي مقررات حمل واگنهاي
و واگنهاي راه آهني كه به اجاره داده شده اند

و حوزه اعمال مقررات  موضوع
عبارتند از واگنهاي باري كه طبق حقوق) منبعد واگنهاي خصوصي(صي واگنهاي باري خصو–1§

به) منبعد مالك واگن(بوده) غير از راه آهن(مالكيت متعلق به فرد حقيقي يا حقوقي  و نزد يكي از راه آهنها

. ثبت رسيده اند

جاره داده شدها)»اجاره كننده واگن« منبعد(واگنهاي باري راه آهن كه به فرد حقيقي يا حقوقي

واگنهاي اجاره داده«اين قبيل واگنها منبعد با نام. اند، طبق قرارداد اجاره نزد يك راه آهن به ثبت مي رسند

.ناميده مي شوند» شده 

اي-2§ و واگنهاي اجاره داده شده  مقررات حاضر به هنگام حمل واگنهاي خصوصي باردار يا خالي

، اعمال مي گرددكه مجاز به حمل در خطوط بين ال .مللي هستند

 به خطوط بين المللي1اجازه ورود واگنها
 واگنهايي مجاز به حمل در خطوط بين المللي هستند كه پاسخگوي دستورالعمل هاي مقررات-3§

، نام ايستگاه.2جاري باشند و نوشته هايي با ذكر نام مالك يا اجاره كننده واگن و روي واگنها بايد عالئم

و روي واگنهاي خصوصي»P« روي واگنها بايد حرف بزرگ. راه آهن محل ثبت وجود داشته باشد باشد

؛ جمهوري  ؛ جمهوري قرقيزستان ؛ گرجستان ؛جمهوري قزاقستان ؛ جمهوري بالروس جمهوري آذربايجان

؛ تر ؛ جمهوري تاجيكستان ؛ جمهوري مولداوي ؛فدراسيون روسيه ؛ لتوني؛ جمهوري ليتواني كمنستان

و جمهوري استوني شماره واگن بايستي با عدد  ، اوكرايين . شروع شود»5«جمهوري ازبكستان

، واگنهاي متعلق به راه آهن محسوب مي شوند .كليه واگنهاي بدون عالمت يا نوشته مناسب

، اجازه ورود واگن به خطوط بين المللي را مي دهد-4§ . راه آهن ثبت كننده

؛ مشروط بر موافقت كليه راه آهنهاي واگنهاييك ه پاسخگوي دستورالعمل هاي مقررات جاري نباشند

.شركت كننده در حمل مي توانند مجاز به ورود به خطوط بين المللي باشند

�-��� ��� ���� ����� �� ������� � . ����� �� ������� ������� خ����
�-����� ������ �� ����� PPW ��� ��� �� ������ �� ������� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� ����� .
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 تجهيزات ويژه
، برعهده فرستنده-5§ و تكميلي هستند مسؤوليت سرويس دهي واگنهايي كه داراي تجهيزات ويژه

ا .ستيا گيرنده

 استفاده از واگنها
مي تواند توسط فرستنده مورد بهره برداري قرار گيرد كه طبق واگن تنها جهت حمل كاالهايي-6§

، براي آن كاال در نظر گرفته شده است . قرارداد مربوط به ثبت واگن يا اجاره آن

 تحويل واگن جهت حمل
. آن استحق ارائه واگن جهت حمل با مالك يا اجاره كننده-7§

، درآنصورت آن فرد موظف است وكالت چنانچه فرستنده واگن خالي يا باردار فرد ديگري باشد

، همراه بارنامه تحويل ايستگاه نامه كتبي مالك يا اجاره كننده واگن را كه مي تواند مربوط به چند واگن باشد

.مبداء بدهد

و واگن براي مالك يا اجاره دهنده چنانچه فرستنده واگن، همان گيرنده واگن در حمل قب لي باشد

با. واگن عودت داده مي شود، در آنصورت نيازي به وكالت نامه نيست در اينصورت تحويل واگن جهت حمل

. از بارنامه حمل قبلي انجام مي شود) برگ اعالميه ورود كاال( بارنامه جديد همراه با ارائه برگ پنجم 

تي مجاز به تحويل جهت حمل است كه با تشخيص ايستگاه مبداء تنها درصورواگن آسيب ديده

صورتمجلس به بارنامه  10SMGS ضميمه11§چنانچه طبق. خطر يا مشكلي بهنگام بهره برداري ايجاد نكند

شرح كامل» درخواستهاي مخصوص فرستنده«4الصاق نشده باشد، فرستنده موظف است در بارنامه در ستون 

. دگي را درج نموده آنرا امضا كندو دقيق آسيب دي

 يادداشتهاي بارنامه
، فرستنده ملزم است بارنامه را طبق فرم ضميمه-8§ بهنگام ارائه واگن خالي يا باردار جهت حمل

 پر شده است 12SMGS-5و ضميمه 7SMGS كه با رعايت مقررات ماده  12SMGS-2يا12-1هاي 

:موارد ذيل را قيد نمايد» شرح بار«11ه بايستي در بارنامه در ستون عالوه بر آن فرستند. تحويل دهد

واگن اجاره داده»يا» -- -- -- -- -- مالك. واگن خصوصي«: بهنگام ارائه واگن باردار جهت حمل-

؛» -- -- -- -- - --- -- اجاره كننده. شده

و به واگن با 3SMGS ماده2§2بهنگام حمل بارهايي كه بموجب بند عرض خط ديگر منتقل حمل

جهت عودت پس از واگن به واگن نمودن در ايستگاه": مي شوند، يادداشتي تكميلي بدين شرح درج مي شود

) به) نام ايستگاه مرزي واگن به واگن نمودن.... نام شخص حقيقي يا حقوقي،(تحويل گردد ......... واگن خالي

به).و آدرس پستي او ذكر مي شودكه واگن خالي خصوصي يا استيجاري را عودت مي هد بهنگام واگن
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واگن نمودن بارها در ايستگاه هاي آالشانكو، دوستيك، منچوري، زابايكالسك، ارليان، گرودكوو، فرستنده 

: مي تواند عودت واگن خالي را از ايستگاه واگن به واگن كننده با يادداشتي بدين مضمون درخواست نمايد

نم" (ودن بار در ايستگاه پس از واگن به واگن ، واگن)نام ايستگاه واگن به واگن كننده نوشته مي شود....

(خالي به ايستگاه و گيرنده نوشته مي شود..... و راه آهن مقصد ...... از طريق ايستگاه هاي مرزي) نام ايستگاه

ها( هر(....ارسال شود، پرداخت كننده كرايه راه آهنهاي ترانزيتي) نام اين ايستگاه نام كد پرداخت كننده براي

؛")راه آهن ترانزيتي

).نام بار( -- -- -- -- --- از زير. واگن خصوصي خالي«: بهنگام ارائه واگن خالي جهت حمل-

. نام بار( --- -- -- -- --- از زير. واگن خالي اجاره داده شده«يا» -- -- -- -- -- ---- مالك اجاره كننده)

 -- -- -- -- -- -- ---«.

و نام اختصاري راه آهن ثبت كننده آن قيد مي گردد» واگن«27ر ستوند و شماره واگن .نوع

 اعالم قيمت
اعالم قيمت كاالهايي كه در واگن حمل مي شوند براساس. اعالم قيمت واگن مجاز نمي باشد-9§

. صورت مي پذيرد 10SMGSمقررات ماده 

 تمديد مهلت تحويل
وا-10§ و باردار، مهلت تحويل تمديد مي شود، مگر در موارد تعيين شده هنگام حمل گنهاي خالي

و نيز براي زمان تاخير ناشي از آسيب ديدگي واگن، البته چنانچه اين آسيب ديدگي 14SMGSماده5§ در 

. به تقصير راه آهن نبوده باشد

 تعيين آسيب ديدگيهاي واگن يا از مفقود شدن قطعات آن
چه در نتيجه بررسي واگن كه توسط راه آهن به صالحديد خود يا بنا به درخواست گيرنده چنان-11§

يا هر فرد تام االختيار ديگري انجام گرفته، آسيب ديدگي واگن يا مفقود شدن قطعات آن مشخص گردد، در 

آن5آنصورت راه آهن بايستي صورتمجلسي مبني بر خرابي واگن در  و در و ويژگي نسخه تنظيم نمايد علت

و نيز قطعات مفقود شده را ذكر كند . آسيب ديدگي

و مراتب در ستون » يادداشتهاي راه آهن«93نسخه اول صورتمجلس به بارنامه ضميمه ميگردد،

. بارنامه درج مي شود5و4صفحات

و سوم در كوتاهترين زمان ممكن به راه آهن ثبت كننده واگن ارسال مي گردد راه اين. نسخ دوم

در. آهن موظف است يك نسخه از صورتمجلس را به مالك يا اجاره كننده تحويل دهد نسخه چهارم

،( نسخه پنجم نيز به اداره. ايستگاهي كه صورتمجلس را تنظيم نموده است، باقي مي ماند هيات مديره

.اين راه آهن ارسال مي گردد) قسمت اداري
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ي كه بنا به درخواست گيرنده يا هر فرد تام االختيار ديگري بعمل درصورتيكه در نتيجه بررس-12§

آمده آسيب ديدگي واگن يا مفقود شدن قطعات آن معلوم نشده باشد، صورتمجلس مربوط به خرابي واگن

.تنظيم نمي شود 

آسيب)16(«: عبارت» يادداشتهاي راه آهن« بارنامه93در اين قبيل موارد راه آهن در ستون

اين يادداشت بايستي با امضاي. را درج مي نمايد» يدگيها يا مفقود شدن قطعات واگن مشاهده نگرديده استد

و زدن مهر ايستگاه تائيد گردد .مامور راه آهن

 براي بار، 18SMGSچنانچه واگن باردار باشد در آنصورت در صورت لزوم طبق ماده–13§

.صورتمجلس بازرگاني تنظيم مي گردد

 آسيب ديدگي مانع از ادامه حمل

چنانچه واگن خالي تا حدي آسيب ببيند كه ادامه حركت آن غير ممكن باشد يا ديگر براي-14§

حمل بار مناسب نباشد، درآنصورت ايستگاهي كه آسيب ديدگي آن را تعيين نموده است موظف است بوسيله 

اطالع راه آهن ثبت كننده يا ايستگاه مبداء حتي االمكان با تلگرام، تله تايپ يا تله فكس بالفاصله مراتب را به 

.ذكر چگونگي آسيب برساند

 راه آهني كه در آن واگن بدليل آسيب ديدگي منفك شده است، طبق دستورالعمل هاي-15§

مقررات جاري بايستي قابليت هاي حركتي هر واگن را بدون در نظر گرفتن اينكه آيا آن واگن مجدداً مورد

مگر در موارديكه واگن آسيب ديده نتواند روي محورهاي خود. ستفاده قرار مي گيرد يا خير، احياء كندا

و الزم باشد كه روي واگن ديگر بارگيري گردد . حركت كند

. تعمير واگن طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري انجام مي شود-16§

راه آهن تعمير واگن آسيب ديده را مستقالً چنانچه طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري،-17§

و آگاه باشد كه تعمير بيش از  : روز طول خواهد كشيد، در آنصورت بايستي4انجام دهد

، تله تايپ يا تله فاكس از طريق) الف چنانچه واگن بعنوان موضوع قرارداد حمل باشد، بوسيله تلگرام

ع مليات تعمير، قرارداد حمل ادامه خواهد داشت يا تغيير ايستگاه مبداء در خصوص اينكه آيا پس از اتمام

. خواهد كرد، از فرستنده كسب تكليف نمايد

چنانچه فرستنده تا پايان عمليات تعمير پاسخي در اين خصوص ندهد، راه آهن قرارداد حمل را ادامه

.مي دهد
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، بر اساس)ب  دستورالعمل هاي بند چنانچه واگن در راه آهني خارج از قرارداد حمل مستقر باشد

از طريق راه آهن ثبت كننده، در خصوص استفاده از واگن پس از اتمام تعمير، از مالك يا اجاره كننده) الف(

. كسب تكليف نمايد

چنانچه راه آهن تا پايان تعمير، دستوري در اين خصوص از مالك يا اجاره كننده دريافت نكند، راه

.ت جاري داخلي با واگن رفتار مي نمايدآهن طبق دستورالعمل هاي مقررا

آن-18§  چنانچه طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري، راه آهن تعمير واگن را انجام ندهد، در

: صورت بايستي

چنانچه واگن بعنوان موضوع قرارداد حمل باشد، بوسيله تلگرام، تله تايپ يا تله فاكس از طريق) الف

.ه با واگن چگونه رفتار نمايد، از فرستنده كسب تكليف نمايدايستگاه مبداء در خصوص اينك

اگر فرستنده دستور مربوطه را ارسال نمايد، در آن صورت واگن با بارنامه اوليه اي كه تغييرات طبق

. دستور در آن منعكس مي شود مجدداً حمل مي گردد

ي8چنانچه راه آهن ظرف مدت ا تله فاكس دستوري دريافت روز پس از ارسال تلگرام، تله تايپ

ننمايد، در آن صورت پس از احياء قابليت هاي حركتي واگن، طبق دستورالعمل هاي مقررات داخلي با واگن

. رفتار مي كند

) الف( خارج از قرارداد حمل مستقر باشد طبق دستورالعمل هاي بند چنانچه واگن در راه آهني)ب

. ادامه استفاده از واگن از مالك يا اجاره كننده كسب تكليف نمايد از طريق راه آهن ثبت كننده درخصوص

يا8چنانچه راه آهن ظرف مدت  روز پس از ارسال درخواست هيچگونه دستوري از سوي مالك

اجاره كننده دريافت ننمايد درآنصورت پس از احياء قابليت هاي حركتي واگن، راه آهن طبق دستورالعمل

.واگن عمل مي كندهاي مقررات داخلي با 

چنانچه واگن باردار تا حدي آسيب ديده باشد كه اين آسيب ديدگي حمل آن را غير ممكن–19§

و الزم باشد كه واگن تخليه شود درآنصورت براي واگن تخليه شده مقررات  اعمال21تا15§§سازد

.مي شود

مي17تا14§§صورت مقررات چنانچه واگن بتواند بدون بارگيري مجدد تعميرشوددرآن  اعمال

.شود

و طبق-20§ 4§كليه هزينه هاي ناشي از آسيب ديدگي واگن كه به تقصير راه آهن نباشد محاسبه

چه. اخذ ميگردد15SMGSو ماده13ماده محاسبه كرايه حمل بابت سير اضافي واگن ها چه بصورت خالي

.واگنهاي خالي انجام مي پذيردبصورت باردار طبق نرخهاي تعيين شده براي 

چنانچه واگن آسيب ديده در راه آهني خارج از قرارداد حمل مستقر باشد هزينه هاي راه آهن براي

و نيز هزينه هاي ناشي از انجام دستور برعهده مالك يا اجاره كننده واگن  ارسال اعالميه به مالك يا اجاره كننده

.است
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آ-21§ سيب ديده است، بارگيري آن به واگن ديگر يا عودت آن روي تعمير واگني كه شديداً

.محورهاي خود به راه آهن ثبت كننده بايستي طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري صورت پذيرد

آنئومس  ليت راه آهن درقبال مفقود شدن، آسيب ديدگي واگن وقطعات
تلقي مي شود كه نتوان آن را واگني كه جهت حمل پذيرفته شده است درصورتي مفقود شده-22§

، در اختيار گيرنده گذاشت3ظرف مدت  . ماه پس از انقضاي مهلت حمل

 روز پس از انقضاي مدت حمل، درخواستي در مورد30مالك يا اجاره كننده واگن حق دارد

. جستجوي واگن ارائه دهد

ي واگن ضروري هستند بايستي در درخواست كليه اطالعات مالك يا اجاره كننده كه جهت جستجو

و غيره( .قيد گردد) چه زمان، به كجا، به كدام ايستگاه، با كدام محموله آخرين بار اعزام شده است

و امضاي مامور پذيرنده. درخواست در دو نسخه ارائه مي گردد راه آهن با زدن مهر تاريخدار

ن و يك سخه از آن را به درخواست كننده درخواست روي هر دو نسخه وصول درخواست را تائيد مي نمايد

.عودت مي دهد

. محسوب نمي شود30§درخواست جستجوي واگن بعنوان ارائه شكايت طبق

 اگر راه آهن نتواند واگني را كه جهت حمل پذيرفته نشده است در اختيار مالك قرار دهد، اما-23§

، واگن در شبكه آن راه آهن قرار داشته باش د، راه آهن بايستي بنا به درخواست مالك طبق مستندات مالك

. اقداماتي جهت جستجوي آن اتخاذ نمايد

، واگن را به مالك ارائه دهد،3اگر راه آهن نتواند ظرف  ماه پس از دريافت درخواست جستجو

. واگن مفقود شده تلقي مي شود

ا-24§ ست يا به علت آسيب مدت زمان توقف واگن بنا به عللي كه به راه آهن مربوط نبوده

در3ديدگي واگن، به مهلت  . اضافه مي گردد23§و22§ ماهه پيش بيني شده

يا-25§ ، مسؤول مفقود شدن يا آسيب ديدگي واگن خصوصي  راه آهن از زمان قبول تا تحويل

قصور او نبوده قطعات آن مي باشد، مشروط به اينكه نتواند اثبات نمايد مفقود شدن يا آسيب ديدگي بنا به

و فصل مي شود. است . مسائل ناشي از اين موضوع فقط بين مالكو راه آهن ثبت كننده حل

 در صورت مفقد شدن واگن خصوصي، قيمت آن طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري تعيين-26§

. مي گردد
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ف-27§ ، راه آهن قط در مواردي در صورت مفقود شدن يا آسيب ديدگي قطعات جدا شونده واگن

راه آهن بابت مفقود. مسؤول خواهد بود كه عناوين اين قطعات بر روي دو ديواره جانبي واگن نوشته شده باشد

. شدن يا آسيب ديدگي ساير قطعات جدا شونده كه محكم نصب نشده اند مسؤول نخواهد بود

و دادخواستها  شكايات
ح-28§ ق ارائه شكايت در خصوص غرامت خسارت ناشي مالك واگن يا نماينده تام االختيار وي

و آسيب ديدگي واگن خصوصي يا قطعات تشكيل دهنده آن را دارد . از مفقود شدن

و دادخواست را تنها مي توان خطاب به راه آهن ثبت كننده ارائه نمود و مدارك الزم. شكايت اسناد

. بايستي به شكايت ضميمه شوندكه طبق مقررات داخلي راه آهن ثبت كننده مبناي شكايت هستند،

و مهلت بررسي شكايت بر اساس ماده . تعيين مي گردد29SMGSترتيب

در صورت آسيب ديدگي واگن خصوصي يا قطعات تشكيل دهنده آن كه راه آهن مسؤول آن

م ، راه آهن خسارت واقعي وارده را پرداخت مي نمايد، اما ميزان آن بيش از غرامت فقود شدن واگن مي باشد

. خصوصي نخواهد بود

چنانچه بر اثر قصور راه آهن واگن خصوصي مفقود شده تلقي گردد يا قابل احياء نباشد درآنصورت

.راه آهن غرامت آن را كه طبق دستورالعمل هاي مقررات جاري تعيين ميگردد به مالك پرداخت مي نمايد

آمده در هنگام حمل تنها به راه آهن ثبت شكايت راه آهن از مالك واگن بابت خسارت بوجود

.كننده يا از طريق اين راه آهن ارائه مي گردد

چنانچه واگن خصوصي كه مفقود شده بحساب آمده است پس از پرداخت غرامت پيدا شود،

 ماه پس از دريافت اعالميه راه آهن ثبت كننده، ميتواند درصورت6درآنصورت مالك اين واگن ظرف مدت 

و عودت رايگان واگن به ايستگاه بازگرد اندن غرامتي كه از راه آهن دريافت داشته است درخواست استرداد

.ثبت كننده را نمايد

 شكايت راه آهن از مالك واگن در ارتباط با خسارتي كه در نتيجه قصور مالك بوده است-29§

و فصل مي گردد .براساس قرارداد مربوط به ثبت حل

و فصل مي گرددشكايات ساير راه ، توسط راه آهن ثبت كننده حل .آهنها از مالك واگن

.دادخواست تنها پس از اعالم شكايت، مي تواند ارائه گردد-30§

و و نيز شكايات و دادخواستهاي مالك واگن يا نماينده تام االختيار وي از راه آهن شكايات

.اه ارائه شودم9دادخواستهاي راه آهن از مالك واگن مي تواند ظرف 

.مهلت هاي مذكور بطرق ذيل محاسبه مي گردد

. از روز تعيين مفقود شدن يا آسيب ديدگي واگن–درصورت شكايت مالك واگن از راه آهن�

. از روز بروز خسارت–درصورت شكايت راه آهن از مالك واگن�



���

به راه آهنهاي آن دادخواست تنها مي تواند به دادگاه مربوطه كشوري ارائه شود كه شكايت 

.كشورتسليم شده است

و درخواستهايي كه مشمول مرور زمان شده اند نمي توانند بصورت دادخواست ارائه گردند .شكايات

 غرامت بابت تاخير در تحويل
 تنها به ازاي كااليي كه در واگن  27SMGSغرامت بابت تاخير در تحويل، طبق ماده-31§

.محاسبه تاخير در تحويل واگن خالي مشابه بار انجام مي شود. ميباشد پرداخت ميگردد

 مقررات نهايي
و باردار، مقررات-32§ .اعمال مي گرددSMGS در ساير موارد بهنگام حمل واگنهاي خالي
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11ميمهض
به( )6ماده8§مربوط

و نقلي  مقررات حمل بار در پاكتهاي حمل

با-1§ مير در پاكتهاي حملمقررات حاضر در هنگام حمل .گيرد ونقلي مورد استفاده قرار

) عددي(اي دانهبارهايو نيز با بسته بندي مظروف بارهاي فرستنده بايد بنا به درخواست راه آهن

و خواص لحاظازكه بندي بدون بسته مي ابعاد و نقلي قرار گيرندنتوان شان  را بصورتد در پاكتهاي حمل

.جهت حمل ارائه نمايد بسته بندي در پاكت

يازا متشكل بار بستهاز است عبارت حمل ونقلي پاكت-2§ ، بسته هاي جداگانه مظروف

ب ، يا يا مصرف يكبار يا تخصصي معمولي به كمك وسايل كه بندي بسته دون ظرفبسته بندي شده

و(وسايل باربندي يا چندبار مصرف ، شاسي ، نگهدارنده .اند بهم محكم شده) غيرهپالت

و نگهداري بار در راه پاكت حمل ونقلي بايد تامين :آهن باشد كننده موارد ذيل درهنگام حمل

و)1 ب امكان بارگيري مكانيزه بار، تخليه وسيله ليفتراكهاي چنگالي، جرثقيلها واگن به واگن نمودن بار

و نقلي؛و ساير ماشين  آالت باالبر حمل

و نقلي؛ سالم بودن)2  پاكتهاي حمل

 حفاظت بار؛)3

، يمنيا)4 و واگن به واگن نمودن پرسنلي كه مجري عمليات حمل ونقل، انبارداري و بارگيري تخليه

؛ندباشميبار 

و گنجايش بارگيري)5 و كانتينرها؛) گاباري بارگيري( استفاده كامل از ظرفيت  واگنها

 قطار؛سير ايمني)6

حم-3§ ميدر يك پاكت و نقلي و براي يك گيرنده مقصد توان بارهائي را كه به يك ايستگاهل

.شود قرار داد ارسال مي

مي-4§ و نقلي ، خرده در پاكتهاي حمل و يا در كانتينرهاي توان بار را بصورت حمل دربست  بار

. براي حمل ارائه نمودتناژ باال

و وسايلدر پاكت بسته بندي بار-5§ و قبل از ارائه بار براي حمل انجام با امكانات  فرستنده

.گيرد مي
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و نقلي مطمئن فقط پاكت بندي شده بار بسته  ميزماني يك پاكت حمل كه شناخته وسائل شود

و نقلي استفاده شده  و سالمت بار موجود در آن را در طول يكپارچبسته بندي يا وسائل حمل گي خود پاكت

. مسير حمل تامين نمايند

و دهي ليت عواقب ناشي از انتخاب ناصحيح وسايل بسته بندي يا طريقه شكلؤومس  پاكتهاي حمل

و همچنين عدم رعايت شرايط مقررات حاضر بعهده فرستنده مي .باشد نقلي

ميدهي وسايلي كه براي شكل-6§ و نقلي بكار برده و بار در پاكتهاي حمل كشود ه عالئمي

كنفرستنده روي آنها اي، بايدددرج مي دونبد كه خارج كردن بعضي از نگله هاي بار از پاكتنباشبگونه

و  ، امكان پذير نباشدعالئم صدمه زدن به وسايل بسته بندي .نوشته شده

را-7§ و نقلي مطالب زير :درج نمايدفرستنده بايد روي پاكتهاي حمل

و برچسبهائي مطابق)1 بسته هاي جداگانهو برچسب روي درج مطالب(9SMGSماده3§ مطالب

؛)باشد، الزم نميرا تشكيل داده اندكه همگي يك پاكت 

و نقلي كه براساس مقررات داخلي جاري)2 و خالص پاكت حمل  اطالعات مربوط به وزن ناخالص

؛ در راه  آهن مبداء تعيين گرديده است

و نقل ، فرستنده روي هريك از پاكتهاي حمل ميضمناً درصورت لزوم :كندي موارد ذيل را قيد

پ حداكثربه اطالعات مربوط)3 و در رديف هاي عمودي چيدن و نقلي در واگنها اكتهاي حمل

؛)›› رديف4رديف هاي عمودي حداكثر‹‹: بطور مثال(انبارها 

و نقلي: كسري اعداد اطالعات بصورت)4 درصورت(اطالعات مربوط به تعداد كل پاكتهاي حمل

ا) كسر كلو ميبسته هاي طالعات مربوط به تعداد و نقلي جاي در مخرج(گيرند بار كه در هر پاكت حمل

در،)كسر و نقلي ترتيبي شماره پرانتزداخلو نيز در ادامه ).››30/5)2(‹‹: مثال بطور( پاكت حمل

و نقلي-8§ ) وسايل باربنديبندي يا وزنپاكت وزن وسايل با احتساب وزن بار(وزن پاكت حمل

، يا با كانتينر تحويل مي شوند كه و ايزوترميك  گرملوكي1000، نبايد بيش از براي حمل با واگنهاي مسقف

.باشد

و نقلي كه) بندي يا وزن وسايل باربنديپاكت وزن وسايل با احتساب وزن بار(وزن پاكت حمل

. باشدگرملوكي5000از، نبايد بيش براي حمل با واگنهاي روباز تحويل مي شوند

، درصورت موافقت كليه از عدول و نقلي شرايط قيد شده در جهت افزايش وزن پاكت حمل

.آهنهاي مسير امكان پذير است راه

هاتعداد‹‹ فرستنده بايد در بارنامه در ستون-9§ و،به عدد كسري›› بسته  تعداد كل پاكتهاي حمل

و تعداد كل را نقلي دربسدرصورت كسر .در مخرج كسر قيد نمايدرا اين پاكتها ته هاي بار موجود
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و نقلي‹‹فرستنده بايد عبارت نام كاال، زير در ›› شرح بار‹‹در بارنامه در ستون  را قيد›› پاكت حمل

و نقلي پاكتهاي حمل در صورتو،نمايد  راه آهنها با استفاده از وسايل بسته بندي يا وسايل باربنديكه حمل

و تعداد اين وسايل بسته بندي يا وسايل باربندي قيد گرددهيه شده اندت .، بايد نوع

و نقلي كه با استفاده از وسايل بسته بندي يا وسايل باربندي هنگام حمل بار در پاكتهاي حمل

مي شكل كه توسط فرستنده تعيين شده) برحسب كيلوگرم(وزن‹‹شوند، فرستنده در بارنامه در ستون گيري

، وزن خود ›› است ميوسائل پاكت وزن بار و وزن كل ناخالص محموله را قيد .نمايد بندي يا وسيله باربندي

و يكپارچگي خود-10§ و نقلي سالمت ، معلوم گردد كه پاكت حمل درصورتيكه در مسير حمل

دربار هاي بستهرا از دست داده است، ايستگاهي كه متوجه اين امر شده است درصورت امكان تعداد   موجود

و نقلي را بررسي مي كه. نمايد اين پاكت حمل اند بار آسيب ديدهبسته هاي اگر درنتيجه اين بررسي معلوم شود

ها، ايستگاه بايستي وضعيت بار درون اين  18درصورت نياز طبق ماده بررسي نتايج.را بررسي كندبسته

SMGS صورتمجلس مي شوند.

و-11§ د نقلي سالم توسط راهپاكتهاي حمل و وضعيت بار و بدون بررسي تعداد ن پاكتهايروآهن

، به گيرنده تحويل و نقلي .مي گرددحمل

و باربندي چنداز استفاده نحوه-12§  مي باشندآهن بار مصرف كه متعلق به راه وسايل بسته بندي

ميآ هاي مربوطه ميان راهو زمان عودت آنها براساس موافقتنامه .گردد هنهاي ذينفع تعيين

و نقلي از مفاد قرارداد-13§  استفاده SMGSدر ساير موارد به هنگام حمل بار در پاكتهاي حمل

.شود مي
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12-2و12-1ضمائم

به( )7 ماده1§مربوط

 نمونه
SMGS 1بارنامه هاي

)12-1(براي حمل با سرعتكم�
)12-2(براي حمل با سرعت زياد�

� خ����1 ��� �������� ��� ��� ������������ � ��� ����»�������« �� ����� ������� خ������ ��� ت����� ����� خ�� ���� ���
���� ���� �� ���� .
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12-4و12-3ضمائم 
به( )7 ماده1§مربوط

 نمونه
1نسخ اضافي سياهه راهي

)12-3(براي حمل با سرعتكم�
)12-4(براي حمل با سرعت زياد�

� خ���1 �� ������� ��� ��� ����������� � �� ���»������« �� ���� ������ خ����� �� ت���� ����� خ� ��� ���
���� ���� �� ���� .
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12-5ضميمه

به( و4§،9 ضميمه5§و8 ضميمه14§،7ضميمه3,5,7§§،15ماده2§،7ادهم1و5§ مربوط

و14-1 ضميمه 13 )21 ضميمه12و11§،

 SMGS پركردن بارنامه مربوط به توضيحات

I.كليات 
:بارنامه از برگه هاي ذيل تشكيل شده است

و درايستگاه مقصد با برگ شماره(ـ اصل بارنامه1 ميبه گيرندهو بار5كه همراه بار است ؛)شود تحويل

مي(ـ سياهه راهي2 و در راه كه همراه بار تا ايستگاه مقصد ارسال مي شود ؛)ماند آهن مقصد باقي

مي(ـ نسخه دوم3 ؛)شود كه پس از انعقاد قرارداد حمل به فرستنده تحويل

مي(ـ برگ تحويل بار4 و در راه كه همراه بار تا ايستگاه مقصد ارسال ؛)ماندميآهن مقصد باقي گردد

مي(ـ برگ اعالم ورود بار5 و همراه با برگ كه همراه بار تا ايستگاه مقصد ارسال و بار به گيرنده1گردد

؛)شود تحويل داده مي

و راه كه براي راهبه تعداد مورد نياز سياهه راهييو همچنين نسخ اضاف آهنهاي ترانزيتي آهن مبداء

.پيش بيني شده است

الصاق.الصاق شونداز قسمت چپ صفحات به يكديگر بايستي4و2 نيز برگهايو5و1برگهاي

. مجاز استاتقسمت فوقاني صفحاز1-5برگهاي 

رنگپرخطوط با بارنامه، خانه هاي مورد نياز براي حمل را كه دور آنها فرستنده در صفحه روئي

ميخط كشي نشده اند را  . كند پر

و كليه خانه هاي پشت كليه خانه هايي كه در روي صفحه با خطوط پررنگ خط كشي شده اند،

. صفحه بارنامه توسط راه آهن پر مي شوند

داطالعات مندرج در بارنامه بايد دقيق هار چارچوباٌ موارد.و خطوط پيش بيني شده نوشته شودخانه

مس»11تا9توضيحات كلي مربوط به ستونهاي«پيش بيني شده در  .تثني استاز اين قاعده

II .ر ي بارنامهويصفحه
:باشندميمفهومي عالئم ذيل داراي چنين

››X‹‹خانه ها بايد توسط فرستنده انجام گيرد؛ـ پر كردن 

››O‹‹خانه ها بايد توسط راه آهن انجام گيرد؛ـ پر كردن 

››XO‹‹كد توسط فرستنده يا راهخانه ها بايدـ پر كردن اميك از آنها عمليات بارگيري آهن باتوجه به اينكه

. صورت مي گيرددهد واگن يا پلمپ واگن را انجام مي
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X1-آدرس پستي ،  فرستنده
و آدرس پستي وي نوشته مي.شودمي نام فرستنده يك فرد حقيقي يا حقوقي فقط تواند فرستنده

.باشد

و ، جمهوري خلق چين  جمهوري دموكراتيك خلق هنگام حمل بار از جمهوري سوسياليستي ويتنام

و آدرس پستي وي قراردادي عالئم درج كره .، مجاز استاستكه در آن كشورها تعيين شده فرستنده

).DM6-12بعنوان نمونه(

Oبه ترتيب تعيين شده در مقررات داخلي راه آهن مبداء پر مي شودمربوط به كد عددي خانه.

X2-قرارداد شماره ...  
را چنانچه اينو واردكننده منعقده بين صادركننده تحويل فرستنده بايد شماره قراردادنهخااين در

و براي واردكننده باشد، درج نمايد .قرارداد تنها داراي يك شماره براي صادركننده

و ديگري براي واردكننده باشدتحويل چنانچه قرارداد ، يكي براي صادركننده ، داراي دو شماره

ميخانه فرستنده در اين درآن صورت .نمايد شماره قرارداد صادركننده را قيد

در فرستنده مي . بنويسد6خانه تواند شماره قرارداد واردكننده را

››O‹‹ايستگاه مبداء بايستي در باالي بنابه درخواست راه ،  در باالي گوشه سمت راست2خانه آهن مبداء

، كد .درج نمايد)2( دور را با خط كشيدن2 عدديبارنامه

X3-ايستگاه مبداء 
مي نام كامل تعرفه .گردد اي ايستگاه مبداء درج

ايستگاه مبداء نيز قيد قراردادي ارقامي جمهوري دموكراتيك خلق كره عالئماز بار حمل هنگام

.شودمي 

X4-درخواست ويژه فرستنده 
فدر اين خوخانه و نيز ساير مواد5،7،10،11،21ا براساس مفاد موادرد رستنده درخواستهاي

SMGS به10و4و3و ضمائم ، بعنوان مثالSMGSمربوط : مي نويسد

 آهنهاي ترانزيتي؛ مسير فرعي در راهازگاباري غيرمورد حمل بارهايـ در

 مورد حمل بار با قطارهاي مسافري؛ـ در

 مه؛مورد انجام اصالحات در بارناـ در

 مورد حمل لوازم خانگي بدون اعالم قيمت؛ـ در

و غيره؛ ـ اعالميه درمورد انجام مقررات گمركي

و مشكالت براي حمل يا تحويل بار؛لعملـ دستورا  درهنگام بروز موانع

؛3SMGSضميمه4و9§ـ تفويض اختيارات به مراقب بار مطابق
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؛الفسادـ شرايط حمل بارهاي سريع

. 10SMGSضميمه7§و دقيق آسيب ديدگي واگن مطابق شرح كامل-

به-  در مورد حمل ماشين آالت بدون محافظت از قطعات شكستني، در مورد شماره ماشين كه متعلق

و مجموعه قطعاتي مه طبق 7و5و3§سويچ الصاق شده به بارنامه مي باشد، در مورد اينكه ابزار

. تحويل نشده اند7ضميمه

مو- و ايمني سير بهنگام استقرار بار در اتاق تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون در رد تامين سالمت بار

. 21SMGS ضميمه11و10§كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده كاميونها طبق 

 از ايستگاههاي مجاور بندري براي/ فرستنده در اين خانه، يادداشتهاي مربوط به هنگام حمل بار به

از) كشور مقصد قيد ميگردد( --- -- -- -- -- -- -- خروج از طريق حمل دريايي به ، از طريق حمل دريايي

.وارد شده است را درج مي نمايد) كشور مبداء اوليه قيد ميگردد( --- -- -- -- -- -- --

X5-آدرس پستي ،  گيرنده
و آدرس دقيق پستي وي درج مي گردد ميگيرن.نام كامل گيرنده يك شخص حقيقي يا فقط تواند ده

.حقوقي باشد

كه درصورت لزوم فرستنده مي .شودگيرنده تحويل در خط فرعي بار الزم است تواند ذكر نمايد

و جمهوري دموكراتيك خلق ، جمهوري خلق چين هنگام حمل بار به جمهوري سوسياليستي ويتنام

و آدرس قراردادي كره درج عالئم  بعنوان نمونه(مجاز استه در آن كشورها تعيين شدهك وي عدديگيرنده

12-DM6.(

››O‹‹بخانه  يا به ترتيب مورد توافق بين راه مقصد آهن راه درخواستبهانمربوط به كد عددي

ميآهنهاي شركت كننده در حمل .دشو پر

X6-ستنيآهن اجباري يادداشتهائي كه براي راه
، يادداشتهائي طبق تواند درم فرستنده مي  كه تنها جنبه اطالعاتي 7SMGSماده13§ورد حمل بار

، درج نمايد آهن دربر نخواهد اين يادداشتها هيچگونه تعهدي يا مسئوليتي براي راه.براي گيرنده بار را دارد

ميخانه اين سمت راستفوقانيگوشهدر.داشت نيوارد كننده تواند شماره قرارداد، فرستنده .ز ذكر نمايدرا

مي خانهدرصورتيكه جاي كافي براي درج مطالب در را موردنظر نباشد، فرستنده تواند اين يادداشتها

. درج نمايد95و94 خانه هاي بارنامه در قسمت راست5در پشت برگ 

X7-ايستگاههاي مرزي عبوري 
§ تي كه از طريق آنها بار بايد طبقكشورهاي ترانزيو مبداء خروجي كشور مرزي ايستگاههاي نام

مي7SMGSماده6 ، قيد از.گردد عبور نمايد  از طريق ايستگاه مرزي خروجي يك اگر امكان حمل بار
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، نام چند ايستگاه ورودي كشور همسايه  ايستگاه ورودي كه از طريق آن بار حمل خواهد شد وجود داشته باشد

ميايستگاههاي مرزي نام.شودمي نوشته  ، تعيين كننده مسير حمل بار .باشد برده شده توسط فرستنده

X8-و ايستگاه مقصد راه  آهن
، مي نام اختصاري راهقبل از خط مورب و آهن مقصد درج نام كامل تعرفه اي بعد از آن گردد

ط پررنگ نوشته در زبان چيني به حروف هيروگليف كه با خطو(با حروف چاپي نوشته مي شود ايستگاه مقصد 

ميقراردادي هنگام حمل بار به جمهوري خلق چين عالئم ). شده اند .گردد عددي ايستگاه مقصد نيز قيد

مي اختصاري ذيل براي راهعناوين :گيرد آهنها مورداستفاده قرار

�� آهنهاي جمهوري آذربايجانـ براي راه

�� آهنهاي جمهوري بالروسـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري بلغارستان اي راهـ بر

 MAV براي راه آهنهاي جمهوري مجارستان-

 ���� آهنهاي جمهوري سوسياليستي ويتنامـ براي راه

�� آهنهاي گرجستانـ براي راه

 RAI آهنهاي جمهوري اسالمي ايرانـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري قزاقستانـ براي راه

ب  ��� آهنهاي جمهوري خلق چين راي راهـ

�� آهنهاي جمهوري دموكراتيك خلق كرهـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري قرقيزستانـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري لتونيـ براي راه

�� آهنهاي جمهوري ليتوانيـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري مولداويـ براي راه

 ��� آهنهاي مغولستانـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري لهستانـ براي راه

 ��� آهنهاي فدراسيون روسيهـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري تاجيكستانـ براي راه

 ��� آهنهاي تركمنستانـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري ازبكستانـ براي راه

�� آهنهاي اوكراينـ براي راه

 ��� آهنهاي جمهوري استونيـ براي راه

››O‹‹مي مربوط به كد عددي با توافق ميان راهخانه .شود آهنها پر
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9-11 خانه هاي توضيحات كلي مربوط به

 خانه ها نيستند ساير مفاد با مستقيم ارتباطي كه داراي براي درج اطالعاتمي تواند9-11 خانه هاي

ي اما.بكار برده شود مطابقت دقيقاٌ با ترتيب قرار گرفتن خانه ها ادداشت اطالعات مربوط به بار بايستي تقدم

.داشته باشد

، بايستي برگهاي اضافي طبقكهدرصورتي 7 ماده12§ جاي كافي براي درج اطالعات نباشد

SMGSتهيه نمود .

X9-ها و شماره ، ماركها  عالئم
ر و شماره هاي ميبسته هاي وي عالئم، ماركها ).9SMGS ماده3§(شود بار در اين ستون نوشته

X10–نوع بسته بندي 

و مخصوص در اين ستون نوع بسته بندي قيد مي گردد؛ براي بارهاي داخل كانتينرهاي اونيورسال

 نوع كانتينر نيز"كانتينر"براي بارهاي داخل كانتينر مخصوص عالوه بر كلمه. درج مي گردد››ركانتين‹‹كلمه 

براي بارهاي داخل تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، يدك ها يا اتاق هاي جداشونده. ذكر مي گردد

. كاميونها نوع بسته بندي بار، بارگيري شده در اين وسائل درج مي شود

جحمل چنانچه بار براي و بسته بندي و بدون ظرف هت حمل ارائه نياز به ظرف يا بسته بندي ندارد

.نوشته شود›› بسته بندي نشده است‹‹شود، بايستي عبارت مي

X11-شرح بار 
و نقليد. نامگذاري شوند 7SMGSماده8§ بايد طبقهابار رصورت حمل بار در پاكتهاي حمل

مي 11SMGS ضميمه9§شرايط  ك.شود نيز رعايت و واگنهايي ه به به هنگام حمل واگنهاي خصوصي

 در صورت حمل تريلرها، كاميونها،. اعمال مي شود 10SMGSضميمه8§اجاره داده شده اند نيز مقررات

و اتاقهاي جداشونده كاميونها بصورت باردار يا خالي مقررات 13و4§تريلرهاي بدون كشنده، يدكي ها

. نيز اعمال مي شوند21SMGS ضميمه12و11§و14-1ضميمه

و نقلي در زير عنوان بار در سطرلوازم استفاده از درصورت ،يحمل و نقلي لوازم نام جداگانه حمل

مي) باربندي( .گردد نيز قيد

م ، طبق اموران درصورت حمل بار در معيت مربوط اطالعات 3SMGSضميمه9§عالوه برآن

منياز نامو درصورت ماموران به  ميضميتعوياموران ايستگاه مرزي كه درآن .گردد شوند نيز درج

، كد شش رقمي طبق فهرست هماهنگ جداگانه اي مخصوص خانه در ›› شرح بار‹‹در زير كلمات

.شود كاال نوشته مي
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X12-تعداد صندوق 
در. شود تعداد صندوقهاي بار محموله ذكر مي و مايعات بهنگام حمل بارهاي دانه اي فله، فله اي

اي"عبارات واگنها، بترتيب  . ذكر مي شود"مايعات"و"فله"،"دانه اي فله

و نقلي تعداد: عدد كسري صورتب،)11SMGSضميمه(درصورت حمل در پاكتهاي حمل

و نقليكپا جا) درصورت كسر(تهاي حمل و نقلي و تعداد كل صندوقهاي بار كه در اين پاكتهاي حمل

مي) در مخرج كسر(اند گرفته .شود نوشته

و تعداد كل صندوقها از اگر بار در وسيله نقليه روباز بدون پوشش برزنتي يا با برزنت پلمپ نشده حمل شود

، در آنصورت بجاي تعداد صندوقهاي بار عبارت 100 اي‹‹ بيشتر باشد مي›› فله .شود نوشته

ن شمارش صندوقهاي بار كوچك بدون بسته بندي كه فقط برمبناي وزن آنها بدومحصوالت هنگام حمل

،پذيرفته جهت حمل اي‹‹ بجاي تعداد صندوقها عبارت شده اند مي›› فله .گردد درج

و نقلي لوازم درصورت استفاده از در11خانه، طبق) باربندي(حمل تعداد اين خانه اين در يك سطر

.گردد وسايل ذكر مي

 تريلرهاي بدون كشنده، يدك ها يا اتاقهاي در صورت حمل بار در كانتينرها، تريلرها، كاميونها،

جداشونده كاميونها، تعداد كانتينر، تريلر، تريلر بدون كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده كاميونها ذكر مي

و در زير آن  اگر. درج مي شود) در محموله(تعداد كل بسته هاي بارگيري شده در آنها) مقابل نام بار(شود

و تعداد تريلر شامل كامي و تريلر و تريلرها، تعداد بسته هاي بار داخل كاميون و تريلر باشد، تعداد كاميونها ون

در صورت حمل بار بصورت دانه اي فله اي، فله اي يا مايعات. كل بسته هاي بار داخل تريلر نوشته مي شود

اي"نوشته مي شود  اي"،"دانه اي فله نرها، تريلرها، كاميونها، در صورت حمل كانتي."مايعات"،"فله

اگر. تريلرهاي بدون كشنده، يدكي هايا اتاق هاي جداشونده كاميونها بصورت خالي، تعداد آنها نوشته مي شود

و تريلرها نوشته مي شود و تريلر باشد، تعداد كاميونها . تريلر خالي شامل كاميون

X13-استتوسط فرستنده تعيين شده) برحسب كيلوگرم( وزن 
.گردد وزن ناخالص بار درج مي

هنگام حمل بار در كانتينرها، تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي

، وزن سايرلوازم حمل جداشونده كاميونها، روي پالتها يا با استفاده از  كانتينر، خودو نقلي، وزن ناخالص بار

ي و وزن تريلر، كاميون، تريلر بدون كشنده، و نقلي دكي يا اتاق جداشونده كاميون، پالتها يا وزن وسايل حمل

.شودميمحموله نوشتهكل ناخالص 

در صورت حمل كانتينرها، تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده

ده، يدكي يا اتاق جداشونده كاميونهابصورت خالي، وزن مخصوص كانتينر، تريلر، كاميون، تريلر بدون كشن

. كاميون نوشته مي شود
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X14-ب  حروفه جمع كل صندوقها
ش حروف نوشتههب12 شده در ستون قيدتعداد صندوقهاي ود، يعني تعداد صندوقهاي بار محموله مي

ع اي‹‹ترابو يا ميتنوش›› فله و براي بارهائي كه در كانتينرها، تريلرها، كاميونه ها، تريلرهاي بدون شود،

در شوند تعداد كل صندوقهاي محموله بارگيري شده كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده كاميونها حمل مي

12 كه در خانه كانتينرها، تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده كاميونها

.گرددمينوشته شده اند، قيد

ح كانتينرها، تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده، يدكي ها يا اتاقهاي جداشونده مل در صورت

. كاميونها بصورت خالي، اين خانه پر نمي شود

X15-ب  حروفه جمع كل وزن
هب) توسط فرستنده تعيين شده است»به كيلوگرم«وزن(13شده در ستون وزن كل ناخالص قيد

.شود حروف نوشته مي

X16-امضاي فرستنده 
اسدر بارنامهي را كه صحت كليه مطالببا امضاء خود فرستنده  امضاي. تاييد مي كندت درج نموده

.تواند به روش چاپي يا روي مهر باشد فرستنده مي

X17-اي  پالتهاي مبادله
.باشد اطالعات مندرج در اين ستون مختص پالتهاي مبادله اي مي

و همچنينو)›› EUR‹‹ بعنوان مثال(مبادله پالتها وه نح تعداد آنها بطور جداگانه براي پالتهاي مسطح

.شود پالتهاي صندوقي درج مي

و نقلي لوازم ساير پالتها جزو مي) باربندي(حمل در محسوب شوند، اطالعات مربوط به اين نوع پالتها

مي19و18خانه هاي  .شود نوشته

و نقلي/ كانتينر  وسايل حمل

X18–كاته گوري ، )گروه( نوع

:هنگام حمل بار در كانتينر، كاته گوري كانتينرها بشرح زير نوشته مي شود

؛5يا3 حداكثر وزن ناخالص كانتينر با اعداد– اونيورسال تناژ متوسطـ براي كانتينر
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و نوع–تناژ باالـ كانتينر  كانتينر، كه بر روي كانتينر زير شماره آن نوشته شده كد چهاررقمي اندازه

و در داخل پرانتز، وزن ناخالص كانتينر به تن كه در استسيل مربوطه نوشته شده، درج مي گردد .است،

و نقليدرصورت استفاده از وسايل مييا لوازم حمل برزنتها: بعنوان مثال(شود، نوع اين وسايل نوشته

).، صفحات

 7SMGS ماده12§طبق بايستي برگهاي اضافي اطالعات درج برايجا نبودن كافي صورت در

.تهيه نمود

X19-و شماره  مالك
: هنگام حمل كانتينر موارد زير نوشته مي شوند

آن9 شماره– براي كانتينرهاي تناژ متوسط اونيورسال- . رقمي نوشته شده بر روي

مي–ي تناژ باال براي كانتينرها- و هفت رقم  شماره درج شده بر روي آن كه شامل چهار حرف التيني

. باشد

از نيستند، آهنها راهبه متعلقكه كانتينرهائي براي نوشته››P‹‹بزرگ التين حرف كانتينر شماره بعد

.دشو مي

و و يدكي ها، شماره ثبت دولتي تريلر يا يدكي  شماره-اتاق هاي جداشونده كاميونهابهنگام حمل تريلها

و سطوح پيشاني درج شده، نوشته مي شود . آرم آنها كه در پهلو

و نقلي متعلق به راهيا لوازم بهنگام استفاده از وسايل و همچنين آهن، حمل  شماره عالمت مالكيت

و نقلي يا لوازميلاوس مي، اگر داراي شماره باشند حمل .گردد درج

و نقلي كه متعلق به راه يا لوازم فاده از وسايلهنگام است ، درصورت داشتن عالمت حمل آهن نيستند

،يا لوازمو شماره وسيله  و نقلي .نوشته شود››P‹‹ بايد حرف بزرگ التين حمل

و و يدكي ها، شماره ثبت دولتي آنها، در صورت حمل تريلرها، كاميونها، تريلرهاي بدون كشنده

و سطوح پيشاني درج شده است، بهنگام حمل  اتاق هاي جداشونده كاميونها، شماره آرم آنها كه در پهلو

. نوشته مي شوند

X20-را كرايه راهپرداخت فرستنده .تقبل نموده استآهنهاي ترانزيت
15كه فرستنده پرداخت كرايه حمل در آنها را بر اساس ماده آهنهاي ترانزيتي نام اختصاري راه

SMGS طبق توضيحات مربوط به خانه متعهد ، ميد8شده است .گردد رج

، را تقبل نكرده باشدآهنهاي ترانزيتي راههيچيك از چنانچه فرستنده پرداخت كرايه حمل

.را درج نمايد›› خير‹‹ درآنصورت وي بايد عبارت

 اكسپديتوري، شركت( درصورت پرداخت كرايه حمل در راه آهنهاي ترانزيتي توسط كارگزار

و غيره ، فرستنده موظف است يادداشتي درخصوص پرداخت به هر راه آهن ترانزيتي طبق)نماينده حمل بار

. درج نمايد15ماده2§
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، كدهاي راه خانهدر به ترتيب آهنهاي ترانزيتي كه توسط فرستنده قيد گرديده مربوط به كد عددي

ميعبور بار  .شود درج

مي كدهاي ذيل براي راه :شود آهنها بكار برده
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:بعنوان مثال

 بلغارستان- چينمسير در

و مولداوي آهنهاي حمل بار در راهپرداخت كرايه فرستنده :تقبل نموده استرا مغولستان، روسيه

3 1 2 0 2 3

X21-نوع حمل 
ميمور .8SMGSماده1§(شودد غيرالزم خط زده (
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X22-بارگيري شده 
.9SMGSماده4§(شود مورد غيرالزم خط زده مي (

X23–توسط فرستنده ضميمه شده مدارك 

مي همراه باركليه مدارك ، مدارك(گردد كه توسط فرستنده به بارنامه ضميمه مجوز خروج

ا ، گواهينامه،انجموردنياز براي و ساير مقررات ،م تشريفات گمركي برگهاي اضافي مربوط ليست مشخصات

و غيره .شودمي ذكرو تعداد آنها در صورتيكه چند نسخه ضميمه ميگردد،) به بارنامه

، در اين 7SMGSماده12§اق برگهاي اضافي طبقصدرصورت ال ، تعداد برگهاي خانه به بارنامه

.گرددمي قيد شده ضميمهاضافي

X24-قيمت اعالم شده بار 
ب ميهقيمت بار )10SMGSماده(شود حروف نوشته

O25-برچسب كنترل( محموله شماره(
و كد عددي ايستگاه مبداء، كد عددي راهاين خانهفوقاني نيمه در .نوشته مي شودآهن مبداء

طبنيمه پاييني اين خانهدر .گرددمي آهن مبداء قيدق مقررات داخلي جاري در راه، شماره حمل

:1مثال
ك براي راه ازدآهنهاي مبداء كه براي  رقم عدد به اضافه يك عدد كنترلي5 گذاري ايستگاه مبداء

:كنند استفاده مي

0 1 2 4 8 5 92
1 3 7 8 5 1

:2مثال
يا5داء از براي راه آهنهاي مبداء كه براي كد گذاري ايستگاه مب  رقم4 رقم عدد بدون عدد كنترلي

ميبه عدد :كنند اضافه يك عدد كنترلي استفاده

1 5 0 0 1 7
5 8 8 8 2

2 برگ25خانه هنگام استفاده از برچسبهاي كنترلي الزم است يك برگه از برچسب كنترلي به

بهو) سياهه راهي(بارنامه بر(صفحه اول نسخه اضافي يك برگ .سياهه راهي چسبانده شود)گ رسيدته

. باشد12SMGS-5-1برچسب كنترلي بايد مطابق با نمونه مندرج در ضميمه

 يادداشتهاي گمرك- 26
.ي درنظر گرفته شده استكبراي يادداشتهاي ارگانهاي گمرخانه اين
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27-30 خانه هاي توضيحات كلي مربوط به
، پيش بيني شدهبراي اطالعات مربخانه ها اين و تنها به هنگام حمل وط به واگنهاي مورداستفاده اند

و حمل تريلر، كاميون، تريلر بدون كشنده، يدكي، يك اتاق جداشونده  بار بصورت دربست در واگن،

.شوند كاميون بر روي واگن بصورت محموله كانتيلري، پر مي

داء باتوجه به اينكه كداميك بارگيري را انجام اطالعات مربوط به واگن توسط فرستنده يا ايستگاه مب

ميددا به واگنهاي با عرض خط ديگر محموله هاي دربستي واگن به واگن نمودن بهنگام.گردده است، درج

ميدر ايستگاه هاي مرزي  ، ايستگاهي كه اين عمليات را انجام و بارگيري در مسير حمل دهد يا بهنگام تخليه

و خط بزندليه را چنان بايد اطالعات واگن او مربوط به هر واگني اطالعات در زير آنها كه قابل خواندن باشد

راك .بنويسده بار به آن منتقل شده است

درصورت نبودن جاي كافي براي درج اطالعات واگنهايي كه بار به آنها منتقل شده است، ايستگاه

ا بايد به تعداد موردواگن به واگن كننده  5و1،2،4 برگهاي هر يك از يك نسخه براي(ضافي نياز برگهاي

و براي هرنسخه اضافه سياهه راهي و نسخ اضافي سياهه راهي الصاق نمايدوتهيه) بارنامه، در. آنها را به بارنامه

. نوشته شود›› ادامه در برگ اضافي‹‹ عبارت الزم است27-30خانه هاي آخرين سطر

مدرصورت واگذاري واگن جد و در اموراناگانه به ، الزم است تا اطالعات مربوط به اين واگن درج

م(‹‹: زير آن عبارت .نوشته شود) 3SMGSضميمه9§(››) امورانواگن براي

، مفاد مي7SMGSماده12§در ساير موارد .گردد اعمال

XO 27-واگن 
و نام اختصاري راه ممالك آهن نوع وشماره واگن ميحل ثبت يا اگر روي واگن. گردد واگن درج

عالمت نوع واگن قيد نشده باشد، درآنصورت نوع واگن براساس مقررات داخلي جاري در راه آهن مبداء قيد 

.گردد مي

��:بعنوان مثال 24538746 ��� 

) راه آهن روسيه24538746به معني واگن مسقف(

مياگر واگن داراي شماره دوازده .شود رقمي باشد، به جاي اطالعات فوق الذكر، اين شماره نوشته

:بعنوان مثال

2154  126  0513  0  

XO 28-ظرفيت 
مي.گردد ظرفيت قيد شده در روي واگن درج مي شود كه روي آنها اگر از واگنهايي استفاده

، درآنصورت حرف››  ABC‹‹استنسيل ظر››C‹‹حك شده است و در زير آن حداكثر بعنوان قيد وزن فيت

.گردد مي



���

 

XO 29-محورها 
.گردد تعداد محورهاي واگن مورد استفاده قيد مي

XO 30-وزن ظرف 
.گردد وزن ظرف كه روي واگن قيد شده، درج مي

هنگام تعيين وزن واگن خالي بوسيله توزين، وزن خود واگن كه روي آن درج شده است، درصورت

ميكسر  .شودو وزن توزين شده در مخرج كسر نوشته

O31-و بارگيري  وزن بار پس از تخليه
بعد آهن، وزن بار كه توسط راهمنت شيپس ترانداراي در مسير در صورت واگن به واگن نمودن بار

مياز واگن به واگن نمودن  .شود تعيين گرديده، قيد

وانتقال درصورت كه مجدداًيياگن، وزن بار براي هريك از واگنهابار از يك واگن به چند

.گردد بارگيري شده بطور جداگانه درج مي

O32-توسط راه آهن تعيين شده است) كيلوگرمهب( وزن 
مي وزن باركه توسط راه .شود آهن تعيين گرديده، درج

O44-33–كد خانه هاي  عدديهاي مربوط به

كدهاي عددي.گردند به صالحديد آنها تكميل قرار داده شده تا ار راه آهنها در اختيخانه ها اين

 بارنامه يا نسخه هاي اضافي سياهه راهي كه در نزدي از توانند توسط راه آهنهاي مختلف تنها برروي اوراق مي

.نوشته شوندماند، آنها باقي مي

ميشركت كننده در آهنهاي راه به توافق خانه ها فاده مشترك از اين توانند درمورد نحوه است حمل

.برسند

XO 45-و عالئم پلمپها  تعداد
و كاميون، تريلر بدون و پلپهاي قفلي كه روي واگن يا كانتينر، اتاق تريلر و كليه عالئم پلمپها تعداد

حمل مي شوند، كشنده، يدكي، اتاق هاي جداشونده كاميونها كه بدون مشايعت مامورين فرستنده يا گيرنده 

مي21SMGSميمهض9و7§يا8 ضميمه9SMGS ،§15ماده8§براساس  .گردد نصب شده اند، درج

و درصورت ، عالمت كنترل ، نام اختصاري راه آهن مبداء و پلمپ ها بهنگام استفاده از قفل ها

و ايستگاه مبداء نوشته ميشود، عالوه بر آن ما فرستنده يا راه( لك پلمپ هاي قفلي موجود بودن نام فرستنده

.و نام آنها نيز قيد مي گردد) آهن 
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O46-مهر تاريخدار ايستگاه مبداء 
 انعقاد قرارداد حمل، مهر تاييدبار براي حمل به همراه بارنامه، ايستگاه مبداء براي پذيرش پس از

و نسخ اضاف ميسييتاريخدار خود را بر روي كليه اوراق بارنامه .زند اهه راهي

O47-مهر تاريخدار ايستگاه مقصد 
را5و1،2،4پس از ورود بار به ايستگاه مقصد، ايستگاه مقصد روي برگهاي  بارنامه مهر تاريخدار خود

.زند مي

XO 48-طريقه تعيين وزن 
،›› با باسكول اعشاري‹‹،››يبا باسكول واگن‹‹: گردد، بعنوان مثالمي طريقه تعيين وزن بار قيد

ها(استنسيلاز روي‹‹،››استانداردطبق ‹‹ .››از طريق اندازه گيري‹‹،››) نوشته

بايد اطالعات مربوط به طريقه تعيين وزن بار را در او نيز گردد، اگر وزن بار توسط فرستنده تعيين مي

.درج نمايدخانه اين 

O49-ك ، امضاء مهر ايستگاه توزين  ننده
در وزن مي32 خانهبار قيد شده و امضاء وزن كننده، تائيد .گردد با زدن مهر ايستگاه توزين كننده

X50-2 ضميمه شماره�

 بايد در مربع عالمت 2SMGSبهنگام ارائه كاالهاي خطرناك براي حمل طبق ضميمه شماره

.زده شود)x(ضربدر

سي››2ضميمه‹‹هو كلمداراي قابخانه اگر اين ه باشد، درآنصورت هنگام ارائه بارهايابه رنگ

، جمهوري مجارستان، جمهوري 2SMGSخطرناك براي حمل طبق ضميمه به مقصد جمهوري بالروس

، ، جمهوري استوني و ليتواني، جمهوري لهستان ،جمهوري اوكراين ، فدراسيون روسيه  جمهوري خلق چين

و بصورت ترا خط در بارنامه زير نام بار را موظف است همچنين اين كشورها، فرستنده طريق نزيت از بالعكس

خط، بكشد بدر آن صورت اين .بايد باشد قرمزه رنگ در برگ اول بارنامه
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III -صفحه پشت بارنامه 

III .1-و نيز نسخه هاي اضافي سياهه راهي3و1،2 صفحه پشت اوراق.

ميآه تنها توسط راه( ).شودن پر

 مسير- 53
و مقصد طبق توضيحات مي8 مربوط به خانهنام اختصاري راه آهنهاي مبداء .شود نوشته

:رود بعنوان مثال براي محموله اي كه از فدراسيون روسيه به جمهوري بلغارستان مي

«��� – ���»
، كد راهخانه در و مقصد طبق توضيحا مربوط به كد عددي نوشته20مربوط به خانهت آهنهاي مبداء

.شود مي

: بعنوان مثال

2502

 هاي مربوط به محاسبه كرايه حمل سمتق–59-54

م(اين قسمتها براي محاسبه كرايه حمل و ساير، هزينهاموركرايه حمل بار، عزيمت هاي اضافي

:ذيل درنظر گرفته شده استتفكيكب) هاي مربوط به حمل هزينه

؛) از ايستگاه مبداء تا ايستگاه مرزي خروجي(آهن مبداء مربوط به راه-54قسمت

ازايستگاه مرزي ورودي تا ايستگاه مرزي(آهنهاي ترانزيتي مربوط به راه-55-58هاي قسمت

؛) خروجي

.از ايستگاه مرزي ورودي تا ايستگاه مقصد(آهن مقصد مربوط به راه-59قسمت (

قسهر ضمناً در ميشروع هاي محاسبه كرايه حمل، نام ايستگاههايمتيك از .گرددو پايان درج

مي سايرو اضافي هزينه هاي و پس از آن مبلغ هزينه هزينه ها با كد عددي مربوطه تعيين شوند

و مقصد برحسب ارز( و براي راه براي راه آهن مبداء درج)اي آهنهاي ترانزيتي برحسب ارز تعرفه ملي

.گردد مي

و ساير هزينه براي بيان هزينه  12SMGS-5-2در ضميمه مذكور ها از كدهاي عددي هاي اضافي

.شود استفاده مي

يك درج هزينهبراي قسمت محاسبه كرايه حمل جا در درصورت نبودن ازيهاي بوجود آمده در

مي راه ، اينصورت جمعدر.اده نمودتوان از قسمت بعدي مربوط به محاسبه كرايه حمل استف آهنهاي ترانزيتي

ه . جداگانه انجام مي گيردمحاسبه كرايه حمل براي استفاده موردهاي قسمت يكازرزدن
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 شماره رديف- 60
و بند يا رديف مطابق با تعرفه مورداستفاده ذكر مي :گردد شماره گروه

:1مثال
0 1 0 1 6

:2مثال
1 7 1 1

:3مثال

24 6

 كالس- 61
مي در اين ستون كالس تعرفه .گردد اي مورد استفاده ذكر

:1مثال
5

:2مثال
1 0

 نرخ- 62
س مي نرخ تعرفهنوتدر اين .گردد اي كرايه حمل درج

:مثال
743

م وزن– 63 )كيلوگرم(حاسبه مورد

 اگر كرايه حمل.قرار گرفته است ذكر مي شودمحاسبه كرايه حمل مبناي اطالعات مربوط به وزن كه

مي ذكر جداگانه براي هركالس مورد محاسبه نيز، وزن مي گرددهاي مختلف محاسبه تعرفههاي كالس طبق

.گردد
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 مربوط به كد عددي خانه– 64

ذخانه در ، كدهاي عددي :درج مي شونديل كد

ياـ راه و ايستگاه مبداء  آهن

ياـ راه و ايستگاه مرزي ورودي آن  آهن ترانزيتي

و ايستگاه مرزيـ راه .آن مطابق با قسمت محاسبه كرايه حملورودي آهن مقصد

:1مثال
1 2 4 8 55 2

:2مثال
8 0 72 0

 مربوط به كد عدديخانه– 65
:درج مي شوند كدهاي عددي ذيل،كدخانه در

ياـ راه و ايستگاه مرزي خروجي آن  آهن مبداء

ياـ راه و ايستگاه مرزي خروجي آن  آهن ترانزيتي

و ايستگاه مقصدـ راه  آهن

). مراجعه شود64خانه مربوط به به مثال( مطابق با قسمت محاسبه كرايه حمل

 كيلومتر- 66
مي مسافت تعرفه :گردد اي درج

:مثال
6 7 2

 تعرفه- 67
مي شماره تعرفه مورد .گردد استفاده درج

:1مثال

8 0 0 0
)كنواختي تعرفه ترانزيتي(ETTبراي

:2مثال

8 1 0 0
)بين الملليترانزيتي تعرفه(MTTبراي
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به- 71 … مبلغ
مي››به‹‹بعد از كلمه مي ارزي كه از فرستنده دريافت ).مبداءارز كشور(گردد شود درج

ميمبداء آهن ستون كد عددي بنا به دستور راه .شود پر

به- 73 … مبلغ
ك››به‹‹بعد از كلمه ميگيرندهه از ارزي مي دريافت .)مقصدارز كشور(گردد شود درج

ميمقصد آهن ستون كد عددي بنا به دستور راه .شود پر

اي درصورت پرداخت توسط فرستنده، قيد ترانزيتي به ارز تعرفه بابت حمل حمل كرايه ميزان- 74

.گردد مي

ميمي ميزان كرايه حمل به ارزي كه از فرستنده دريافت- 75 .گردد شود، قيد

اي درصورت پرداخت توسط گيرنده، قيد ترانزيتي به ارز تعرفهبابت حمل ميزان كرايه حمل- 76

.گردد مي

مي- 77 مي ميزان كرايه حمل به ارزي كه از گيرنده دريافت .گردد شود، قيد

و ساير هزينه مبلغ كل هزينه- 78  پرداخت توسط فرستنده، ها به ارز تعرفه اي درصورت هاي اضافي

.گردد قيد مي

مي مبلغ كل هزينه- 79 و ساير هزينه ها به ارزي كه از فرستنده دريافت شود، قيد هاي اضافي

.گردد مي

و ساير هزينه ها به ارز تعرفه اي درصورت پرداخت توسط گيرنده،- 80  مبلغ كل هزينه هاي اضافي

.گردد قيد مي

ا- 81 ميمبلغ كل هزينه هاي و ساير هزينه ها به ارزي كه از گيرنده دريافت شود، قيد ضافي

.گردد مي

اي- 82 ب78و74جمع مبالغ ستونهاي كه از مبلغ كل به ارز تعرفه  محاسبه كرايهه قسمت مربوط

ميحاصل شده است، حمل ها(شود قيد و ساير هزينه ، هزينه هاي اضافي ).مبلغ كرايه حمل

كل54حاسبه كرايه حملمقسمتدر- 83 از، مبلغ  حاصل شده79و75جمع مبالغ ستونهاي كه

مياست مي به ارزي كه از فرستنده دريافت ، هزينه.(گردد شود، قيد هاي اضافي وساير مبلغ كرايه حمل

).ها هزينه

و، مبلغ به ارزي كه از فرستنده55-59در قسمتهاي محاسبه كرايه حمل مبنايبردريافت مي شود

ميحاصل شده است82مبلغ به ارز تعرفه قيد شده در ستون تبديل  .گردد، قيد

از مبلغ كل به ارز تعرفه- 84 ب80و76جمع ستونهاي كه  محاسبه كرايه حملهقسمت مربوط

ميحاصل شده است ها(گردد، قيد و ساير هزينه ، هزينه هاي اضافي .مبلغ كرايه حمل (
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كه59سبه كرايه حمل در قسمت محا- 85  حاصل شده81و77جمع مبالغ ستونهاياز، مبلغ كل

ميازكه ارزيبه است مي گيرنده دريافت (گردد شود، قيد و ساير. مبلغ كرايه حمل، هزينه هاي اضافي

).هزينه ها

مبلغ به ارز تعرفه بديلتو برمبناي وصول، مبلغ به ارزي كه از گيرنده54-58در قسمتهاي محاسبه كرايه حمل

ميحاصل شده است84قيد شده در ستون  .گردد، قيد

كه- 86 ميحاصل شده است82جمع مبالغ ستوناز مبلغ كل .گردد، قيد

كه- 87 و83جمع مبالغ ستون از مبلغ كل مي حاصل مي از فرستنده دريافت .گردد شود، قيد

)به حروف( جمع مبلغ دريافتي از فرستنده- 87
مياز فرستنده وصول مي شود87براساس ستون كه مبلغ كل و با امضاي پرسنل با حروف درج گردد

مي راه .گيرد آهن مورد تائيد قرار

كه- 88 ميحاصل مي شود84جمع مبالغ ستوناز مبلغ كل .گردد، قيد

كه- 89 و85جمع مبالغ ستون از مبلغ كل مي حاصل مي شود، از گيرنده دريافت .گردد قيد

)به حروف( جمع مبلغ دريافتي از گيرنده- 89
مياز گيرنده دريافت مي شود89براساس ستون كه مبلغ كل و با امضاي پرسنل با حروف درج گردد

.گيرد راه آهن مورد تائيد قرار مي

 آهن مقصد راه/ آهن مبداء نرخهاي تبديل راه- 90
و راه آهنهنآ نرخهاي تبديل كه توسط راه و82مبالغ مندرج در ستونهاي تبديل مقصد براي مبداء

ميگرفته اند مورد استفاده قرار 84 .گردد، درج

 يادداشتهاي مربوط به محاسبه پرداختها. 91
و اخذ پرداختها درج مي ، بعنوان مثال درمورد در اين ستون يادداشتهاي مربوط به محاسبه : گردد

،15SMGSا برخالف مفاد مادههـ پرداخت هزينه

،8SMGSـ فشار مجاز برمحور واگن برخالف مفاد ماده

اي- ) به حروف( مبلغ قيمت اعالم شده بار به ارز تعرفه

 از فرستنده بابتها دريافت ساير– 92
 است اما آهن مبداء محاسبه نكرده آهنهاي ترانزيتي آن دسته از هزينه هايي را كه راه در اين ستون راه

ميمي شده اندبايد از فرستنده اخذ .گردد، درج
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III.2-بارنامه4 صفحه پشت برگ 
مي( )شود تنها توسط راه آهن پر

 يادداشتهاي راه آهن- 93
ميمدرصورت لزو :گردد، از جمله يادداشتهاي مربوط به حمل بار قيد

 گيرنده،/ـ تغييرات در قرارداد حمل توسط فرستنده

 اطالعيه درمورد وجود موانع براي حمل يا تحويل بار،ـ

ت .مه بارتـ تنظيم سياهه هاي راهي

مي91يادداشتهاي مربوط به محاسبه كرايه حمل در ستون .شود آورده

 بازرگاني صورتمجلس- 94
مي18SMGS مطابق ماده بازرگانياين ستون درصورت تنظيم صورتمجلس .گردد تكميل

زم- 95  ان تحويل بار تمديد
و مدت و همچنين علت 14ماده6§ كه طبق توقفايستگاهي كه بار در آن متوقف شده است

SMGSمي حق تمديد زمان تحويل بار را به راه مي آهن .گردد دهد، قيد

ميتوقف براي بيان علل :شود از كدهاي ذيل استفاده

و غيره؛ـ1  انجام مقررات گمركي

 بار؛كنترل محتوياتـ2

 كنترل وزن بار؛ـ3

 بار؛بسته هاي كنترل تعدادـ4

 تغيير در قرارداد حمل؛ـ5

 وجود موانع در حمل بار؛ـ6

، بازديدوخارج كردن آنها آب دادن: بعنوان مثال(مراقبت از حيواناتـ7  شير خوردن

؛)دامپزشكي

يخـ8 مداني تامين يخ اضافي براي واگنهاي  سير حمل؛در

، اصالح بار يا بسته بندي، چنانچه اين اصالحات9 انجام فرستنده به سبب قصورـ اصالح بارگيري

؛گرفته باشد

ـ اضافه بار، چنانچه فرستنده مقصر بوده باشد؛10

.ساير عللـ 11
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، اطالعات مربوط به علل››ـ ساير علل11‹‹درصورت استفاده از كد   بار وقفتعالوه بر كد رقمي

مينيز به. گردد قيد  ذكري از آنها نشده 14SMGSماده6§بار بنا به داليلي كه توقف يادداشتهاي مربوط

دهد كه زمان آهن نمي، اين حق را به راه95درج چنين مطالبي در ستون. درج گردد93است، بايد در ستون

.تحويل بار را تمديد كند

 مهر ايستگاههاي مرزي- 96
.گردد در اين ستون حكمياز طريق آنها مهر تاريخدار ايستگاههاي مرزي به نوبت سير بار فقط

به- 97  يرندهگ اعالم ورود بار
، قيد مي و زمان اعالم به گيرنده درخصوص ورود بار به ايستگاه مقصد .گردد تاريخ

 تحويل بار به گيرنده- 98
و پذيرش بار توسط گيرنده با امضاي وي تحويل بار به گيرنده با زدن مهر تاريخدار ايستگاه مقصد،

.شود تائيد مي

III.3-بارنامه5 صفحه پشت برگ 
مي4 طبق توضيحات مربوط به صفحه پشت برگ93-96ستونها .گردد تكميل
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12-5-1ضميمه
)12-5 ضميمه25مربوط به ستون(

 برچسب كنترل
30 mm 

20
m

m20             283503 
Микунь ميكون 

158731 

:برچسب كنترل حاوي موارد ذيل است

 آهن مبداء؛ كد راه-ـ در سمت چپ سطر اول در داخل چارچوب

؛) به اضافه يك عدد كنترليرقم5يا4، رقم5(كد ايستگاه مبداء-ـ در سمت راست سطر اول

 نام ايستگاه مبداء؛-ـ در سطر دوم

.اره محمولهشم-ـ در سطر سوم

يا. براي چاپ برچسب كنترل از كاغذ در رنگهاي مختلف مي توان استفاده نمود قراردادن تور يا پارچه نازك

.ساير وسايل حفاظتي بر روي برچسب كنترل مجاز ميباشد
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12-5-2ضميمه
)12-5 ضميمه54-59مربوط به ستونهاي(

هافهرست كدهاي يكنواخت هزينه هاي اضافي و ساير هزينه

هازكانتينراهزينه مربوط به استفاده 01

 برزنت براي واگن از هزينه مربوط به استفاده 02

از 03 و نقليلوازم هزينه مربوط به استفاده  حمل

و غيرهوترانسپ(هزينه مربوط به استفاده از واگنهاي مخصوص 04 )رتر

با 05  البرهزينه مربوط به استفاده از وسايل

 هزينه مربوط به استفاده از پالت 06

 هزينه مربوط به استفاده از واگن حائل 07

 آهنهاي با عرض خط ديگر هزينه مربوط به استفاده از بوژيهاي رولبرينكي براي حمل واگن در راه 08

از 09 بهزينه مربوط به استفاده  راي حمل واگنهاتريلر

ا 10  كنندهز لوازم گرمهزينه مربوط به استفاده

يخ 11  دانيهزينه مربوط به استفاده از واگنهاي

 هزينه مربوط به عمليات مانوري در ايستگاه مبداء 12

به 13  اگنها در مسير پاركينگوهزينه مربوط

 هزينه مربوط به توزين 14

به 15 و هزينه مربوط  انتقال واگنها به خط فرعي فرستنده تحويل

 مربوط به شمارش يا بازديد بار يا احشام هزينه 16

، تامين آب يا كاه 17  زير احشام در واگنها براي هزينه مربوط به غذا دادن يا آب دادن احشام

و نيز استحكام 18 ، تخليه يا اصالح بارگيري بار يا احشام  بار باربنديهزينه مربوط به بارگيري

به 19 ن بارواگن به واگن نمودهزينه مربوط

 هزينه مربوط به توقف واگنها 20

، به استثناي هزينه مربوط به توقف واگنهاتوقف ساير هزينه هاي مربوط 21  حمل

 هزينه مربوط به نگهداري بار 22

 هزينه مربوط به همراهي بار 23

 هزينه مربوط به حمل بار به ايستگاه مبداء 24

 هزينه بندري 25

به 26  اعالم قيمت بار هزينه مربوط
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 هزينه مربوط به انجام مقررات گمركي 28

 آهن هزينه مربوط به انجام مقررات راه 29

 هزينه مربوط به اعالم تحويل بار 32

 هزينه ايستگاهي 33

 هزينه مربوط به ارسال مجدد واگن دربستي 34

 بوژيهاياهزينه مربوط به تعويض محورها 35

ب 36 ه ضدعفوني كردن هزينه مربوط

 هزينه فريبوت 37

)خط درنتيجه تغيير عرض: بعنوان مثال( قبل ازواگن به واگن نمودن بار فريزكردنبه مربوط هزينه 42

و 43  خطوطيبه قالب اتوماتي دارايواگنها تامپونها بهنگام تعويضباز كردن هزينه مربوط به نصب
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12-6ضميمه
به( )7ماده1§مربوط

 SMGSچگونگي پركردن بارنامه
 SMGSبهنگام حمل بار با تغيير بارنامه

و در مسير بالعكس و نقلي  به بارنامه تابع ساير حقوق حملي

و در مسير بالعكس، توسط SMGSتغيير بارنامه هاي و نقلي  به بارنامه هاي تابع ساير حقوق حمل

و هم عضو ساير)� را اعمال مي نمايدSMGSا مقرراتي( است SMGSراه آهني كه همزمان هم عضو

و نقلي مي باشد صورت مي گيرد و براساس SMGSدر اين قبيل موارد بارنامه. حقوق حمل  توسط فرستنده

: با ويژگيهاي ذيل تكميل مي شود12SMGS-5دستورالعمل هاي ضميمه

آن در آن اعمال مي شودSMGS حمل كاال از كشوري كه تنها-1-1  CIM به كشوري كه در

و رومانياعمال مي گردد،  تا ايستگاهبصورت ترانزيت از طريق راه آهنهاي لهستان، اسلواكي

و روماني كه تغيير ارسال به كشور مقصد نهايي بايستي در مرزي ورودي مربوطه راه آهنهاي لهستان، اسلواكي

.شود انجام مي SMGSآن ايستگاه صورت پذيرد، توسط بارنامه 

و ايستگاه مقصد(8فرستنده در ستون ، نام اختصاري راه آهن ترانزيتي SMGSبارنامه) راه آهن

و نام ايستگاه مرزي ورودي اين راه آهن را قيد مي نمايد�� و نقلي را تغيير ميدهد . را كه اسناد حمل

و راه آهن( را درج مي كند» ....براي حمل بعدي به ايستگاه«: فرستنده در همين ستون عبارت ايستگاه

).مقصد نهايي ذكر مي گردد

را درج» رئيس ايستگاه« عبارت SMGS بارنامه»گيرنده، آدرس پستي«5 ستون فرستنده در

.مي نمايد

، گيرنده نهايي در ايستگاه SMGSبارنامه» درخواستهاي مخصوص فرستنده«4فرستنده در ستون

.و آدرس پستي وي را درج مي نمايدمقصد نهايي

............................................... 

 راه آهنهاي اسلواكي�

باا را اعمال مي كند به SMGSحمل بار از كشورهايي كه تنها ، در تمام طول مسير و بالعكس سلواكي

. صورت مي پذيرد SMGSبارنامه هاي 

و روماني–زي روماني راه آهن روماني تنها در قطعه مر  اوكراين تا ايستگاه تغيير دهنده– مولداوي

به. را اعمال مي نمايند SMGSروماني، از روماني براساس بندهاي/ تغيير بارنامه ها بهنگام حمل كاال

. صورت مي پذيرد1-2و1-1

: جهت تعيين راه آهنها، نام هاي اختصاري ذيل بكار برده مي شود��

 ���، اسلواكي ��� روماني
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ايستگاه ورودي راه آهن ترانزيتي كه عمل تغيير مدارك را انجام مي دهد بر اساس اطالعات موجود

 كه مجدداً تنظيم مي گردد درج CIM دقيقاً كليه اطالعات بارنامه اوليه را در بارنامه SMGSدر بارنامه 

و بار را تا ايستگاه مقصد نهايي ارسال مي نم ، در بارنامه. ايدنموده  در CIMايستگاه انجام دهنده تغييرات

و كشور مبداء) نام، آدرس(فرستنده،«10ستون و آدرس پستي او، ايستگاه بر اساس بارنامه اوليه نام فرستنده

.اوليه را درج مي نمايد

مهر تاريخدار»اءمهر تاريخدار ايستگاه مبد«ايستگاه انجام دهنده تغييرات در بارنامه جديد در ستون

 به بارنامه جديد كه در صفحه رويي كليه برگ هاي آن، SMGSبرگ اول بارنامه. خود را درج مي نمايد

ج» ضميمه گرديده است) ......................... تاريخ( مورخ ......... شماره SMGSبارنامه«عبارت در

.ميشود، ضميمه مي گردد

، ايستگاه تغيير SMGS بارنامه4ستنده كاال كه در ستون بنا به درخواست فر  قيد گرديده است

، اصل نسخه دوم . را به آدرس فرستنده ارسال مي نمايد CIMدهنده

 تا ايستگاه مرزي ورودي زاخونبصورت ترانزيت در راه آهنهاي مجارستانحمل كاال

)MAB ش) شركت سهامي راه آهنهاي دولتي مجارستان ركت اكسپديتوري مستقر در آن ايستگاه به آدرس

و ايستگاه مقصد«8فرستنده در ستون. انجام مي پذيردSMGSتوسط بارنامه   SMGSبارنامه» راه آهن

.را درج مي نمايد) MAB(ايستگاه زاخون

، نام شركت اكسپديتوري مستقر در SMGSبارنامه» گيرنده، آدرس پستي«5فرستنده در ستون

و آدرس پستي وي را درج مي نمايدايستگ .اه زاخون

 در SMGS در آن اعمال مي شود به كشوري كه تنها CIM حمل كاال از كشوري كه تنها–2-1

باستثناي حمل بار(بصورت ترانزيت از طريق راه آهنهاي لهستان يا رومانيآن اعمال ميگردد

تا ايستگاه مرزي خروجي مربوطه راه) بمقصد اوكراين يا ترازيت از طريق راه آهن اوكراين

، توسط  آهنهاي لهستان يا روماني كه تغيير ارسال به كشور مقصد نهايي بايستي در آن ايستگاه صورت پذيرد

. انجام مي شودCIMبارنامه 

 اعمال مي شود بمقصد اوكراين يا ترانزيت از CIMدر صورت حمل بار از كشوري كه در آن تنها

 در يكي SMGS به بارنامه CIM، تغيير بارنامه CIM با توجه به يادداشت فرستنده در بارنامه طريق اوكراين

: از ايستگاه هاي زير انجام مي گيرد

، خروبشوف)لهستان(دوروخ اوست: در صورت ترانزيت از طريق راه آهن لهستان، در ايستگاه هاي�

؛)اوكراين(، ياگودين)اوكراين(2ا، موستيسك)لهستان(، مديكا)لهستان(، ورخراتا)لهستان(

، چوپ)اسلواكي(چيرنا نا تيسو: در صورت ترانزيت از طريق راه آهن اسلواكي، در ايستگاه هاي�

؛)اوكراين(، باتوو)اوكراين(
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، اپرشكه)مجارستان(زاخون: در صورت ترانزيت از طريق راه آهن مجارستان، در ايستگاه هاي�

؛)اوكراين(، باتوو)اوكراين(، چوپ)مجارستان(

،)اوكراين(، دياكوو)روماني(خالمئن:، در ايستگاه هاي*در صورت ترازيت از طريق راه آهن روماني�

 ). اوكراين(باتوو

بهنگام حمل بار بصورت ترانزيتي از طريق راه آهن مولداوي، تغيير بارنامه در ايستگاه مرزي خروجي*

. راه آهن روماني انجام مي گيرد

، ايستگاه مرزي خروجي مربوطه لهستان، اسلواكي، مجارستان، روماني يا ايستگاه مرزي فرستنده

، در بارنامه و رئيس اين ايستگاه را بعنوان گيرنده  قيد مي CIMمربوطه اوكراين را بعنوان ايستگاه مقصد

و راه آهن مقصد، گيرنده نهايي. نمايد و آدرس پستي وي عالوه بر آن فرستنده موظف است ايستگاه نهايي  بار

. را در بارنامه درج نمايد

، كليه CIMايستگاه مرزي خروجي تغيير دهنده راه آهن ترانزيتي براساس اطالعات مندرج در بارنامه

و بار را تا ايستگاه مقصد SMGSاطالعات بارنامه اوليه را بدقت مجدداً در بارنامه تنظيمي  وارد مي كند

.نهايي ارسال مي نمايد

. درج مي نمايدSMGSبارنامه» ايستگاه مبداء«3ايستگاه تغيير دهنده نام خود را در ستون

و آدرس SMGSبارنامه» فرستنده، آدرس پستي«1ايستگاه تغيير دهنده در ستون  نام فرستنده اوليه

و همچنين ايستگاه كشور اوليه فرستنده را مي نويسد . پستي او

س مي» مهر تاريخدار ايستگاه مبداء«تون ايستگاه تغيير دهنده در ، مهر تاريخدار خود را بارنامه جديد

. زند

 ضميمه مي SMGS كه براي گيرنده در نظر گرفته شده است به بارنامه CIMبرگ اول بارنامه

، عبارت SMGSدر صفحه رويي كليه برگهاي بارنامه. گردد  CIMبارنامه« در گوشه سمت چپ بااليي

گيرنده با درج يادداشت الزم. نوشته مي شود» ضميمه گرديده است ) .......... تاريخ(مورخ ................. شماره

.، وصول آن را تائيد مي نمايدSMGS برگ چهارم بارنامه98در ستون 

، اصل نسخه CIMبنا به درخواست فرستنده بار كه در بارنامه ، ايستگاه تغيير دهنده  قيد شده است

. را به آدرس فرستنده ارسال مي نمايد SMGSوم بارنامهد

 در آن CIM در آن اعمال مي شود به كشوري كه SMGS حمل كاال از كشوري كه تنها-1-2

و لهستان از طريق گذرگاه مرزي اعمال مي شود بصورت ترانريت در راه آهنهاي ليتواني

موتسكاوا

ا)لهستان( تراكشيكي–) ليتواني( كه تغيير ارسال به كشور مقصد) ليتواني( يستگاه شياشتوكاي تا

. صورت مي پذيرد SMGSنهايي در آن ايستگاه انجام مي شود توسط بارنامه 
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راه«8و ايستگاه شياستوكاي اين راه آهن را در ستون)��(فرستنده نام اختصاري راه آهن ليتواني 

و ايستگاه مقصد ن SMGSبارنامه» آهن به«: فرستنده در همان ستون عبارت. مايددرج مي براي ادامه حمل

( ايستگاه  و راه آهن مقصد نهايي قيد ميگردد ......... .. .را درج مي نمايد») ايستگاه

، آدرس پستي«SMGS بارنامه5را در ستون» رئيس ايستگاه« فرستنده عبارت را» گيرنده

.درج مي نمايد

و آدرس پستي وي را در ستون فرستنده، گير درخواستهاي«4نده نهايي بار در ايستگاه مقصد نهايي

. درج مي نمايدSMGSبارنامه» ويژه فرستنده 

 دقيقاً كليه اطالعات بارنامه اوليه SMGSايستگاه شياشتوكاي بر اساس اطالعات موجود در بارنامه

و بار را تا CIMرا به بارنامه تنظيمي جديد . ايستگاه مقصد نهايي ارسال مي دارد منتقل

و آدرس(فرستنده«10ايستگاه شياشتوكاي در ستون و آدرس پستي CIM بارنامه»)نام نام فرستنده

و كشور مبداء اوليه را درج مي نمايد و همچنين ايستگاه .او را طبق بارنامه اوليه

مي» يخدار ايستگاه مبداء مهر تار« ايستگاه شياشتوكاي مهر تاريخدار خود را در ستون بارنامه جديد

«: كه در صفحه رويي كليه برگهاي آن عبارت CIM به بارنامه جديد SMGSاولين برگ بارنامه. زند

مي».ضميمه شده است) ................ تاريخ(مورخ ................ شماره SMGSبارنامه نوشته شده است، ضميمه

.گردد

ف ، ايستگاه شياشتوكاي SMGS بارنامه4رستنده بار كه در ستون بنا به درخواست  قيد شده است

. را به آدرس وي ارسال ميداردCIMاصل نسخه دوم

كه-2-2  در آن SMGS در آن اعمال مي شود به كشوري كه تنها CIM حمل كاال از كشوري

طراعمال مي گردد و ليتواني از يق گذرگاه مرزي بصورت ترانزيت در راه آهنهاي لهستان

به) ليتواني( تا ايستگاه شياشتوكاي)ليتواني( موتسكاوا–) لهستان(تراكشيكي كه بايستي تغيير ارسال

، توسط بارنامه  .انجام مي شودCIM كشور مقصد نهايي در آن صورت پذيرد

ر و رئيس اين ايستگاه ا بعنوان فرستنده، ايستگاه شياشتوكاي را در بارنامه بعنوان ايستگاه مقصد

.گيرنده درج مي نمايد

و آدرس پستي وي را در بارنامه ، گيرنده نهايي و راه آهن مقصد عالوه بر آن، فرستنده ايستگاه نهايي

.قيد مي نمايد

، براساس اطالعات مندرج در بارنامه ، كليه CIMايستگاه شياشتوكاي بعنوان ايستگاه تغيير دهنده

، بار را تا ايستگاه مقصد نهايي ارسال بدقترا اوليه بارنامه اطالعات مجدداً در بارنامه تنظيمي وارد نموده

.مي دارد

.، نوشته مي شود ايستگاه شياشتوكايSMGSبارنامه» ايستگاه مبداء«3در ستون

و كشور مبداء را و همچنين ايستگاه اوليه و آدرس پستي وي ، نام فرستنده اوليه در ايستگاه شياشتوكاي

، آدرس پستي«1ستون  . درج مي نمايدSMGSبارنامه» فرستنده
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مي» مهر تاريخدار ايستگاه مبداء«ايستگاه شياشتوكاي مهر تاريخدار خود را در ستون  بارنامه جديد

 ضميمه مي SMGS كه براي گيرنده در نظر گرفته شده است، به بارنامه جديدCIMبرگ اول بارنامه. زند

بارنامه شماره« در گوشه سمت چپ فوقاني عبارت SMGSصفحه رويي كليه برگهاي بارنامهدر. گردد

در. درج مي شود» ضميمه گرديده است ................ مورخ...................  گيرنده با نوشتن يادداشت مربوطه

. را تائيد مي نمايدCIM، وصول بارنامه SMGS چهارمين برگ بارنامه98ستون 

، ايستگاه شياشتوكاي اصل نسخه CIMبنا به درخواست فرستنده بار كه در بارنامه  قيد شده است

. را به آدرس وي ارسال مي داردSMGSدوم بارنامه

كه-1-3  يا ساير CIM در آن اعمال مي گردد به كشوري كه SMGS حمل كاال از كشوري

و نقلي در آن اعمال مي شود ،–ط فريبوت كاليپدا با مشاركت خطوحقوق حمل  تا ايستگاه موكران

، توسط بارنامه) آلمان(موكران  انجام SMGSكه تغيير ارسال به كشور مقصد نهايي در آن صورت مي پذيرد

.مي شود

، نام اختصاري راه آهن آلمان ��(فرستنده 8و ايستگاه موكران اين راه آهن را در ستون) ��

و ايستگاه« جهت ادامه«: فرستنده در همين ستون عبارت. درج مي نمايدSMGSبار نامه» مقصدراه آهن

( حمل به ايستگاه  و راه آهن مقصد نهايي قيد ميگردد .......... .را مي نويسد») ايستگاه

، آدرس پستي«5را در ستون» رئيس ايستگاه«فرستنده عبارت  قيد مي SMGSبارنامه» گيرنده

.نمايد

و آدرس پستي وي را در ستون درخواستهاي«4فرستنده گيرنده نهايي بار در ايستگاه مقصد نهايي

. درج مي نمايدSMGSبارنامه» مخصوص فرستنده 

، كليه اطالعات بارنامه اوليه را مجدداً SMGSايستگاه موكران براساس اطالعات مندرج در بارنامه

ب ، .ار را تا ايستگاه مقصد نهايي ارسال مي دارددر بارنامه تنظيمي وارد نموده

و آدرس«ايستگاه موكران در بارنامه جديد در ستون او» فرستنده، نام و آدرس پستي نام فرستنده بار

و كشور مبداء اوليه را مي نويسد و همچنين ايستگاه . را طبق بارنامه اوليه

را مهر جديد بارنامه» مبداءمهر تاريخدار ايستگاه«ايستگاه موكران در ستون تاريخدار خود

. مي زند

بارنامه« به بارنامه جديد كه در صفحه رويي كليه برگ هاي آن عبارت SMGSاولين برگ بارنامه

CMGS مورخ ............ شماره) . درج شده است ضميمه مي گردد»)تاريخ.......

، ايستگاه موكران اصل SMGSارنامهب4بنا به درخواست فرستنده بار كه در ستون  درج شده است

. نسخه دوم بارنامه جديد را به آدرس او ارسال مي دارد

آن-2-3 و نقلي اعمال مي شود به كشوري CIM حمل بار از كشوري كه در  يا ساير حقوق حمل

ب كاليپدا-با مشاركت خطوط فريبوت موكران، اعمال مي شود SMGSكه در آن ارنامه با تنظيم
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و نقلي مربوطه تا ايستگاه موكران  كه در آن بايد تغيير حمل به مقصد نهايي صورت گيرد) آلمان(حقوق حمل

. انجام مي شود

و رئيس اين ايستگاه را بعنوان گيرندهدر فرستنده بارنامه ايستگاه موكران را بعنوان ايستگاه مقصد

، فرستنده نام ايستگا. مي نويسد و آدرس پستي عالوه بر آن و همچنين گيرنده نهايي و راه آهن مقصد ه نهايي

. او را درج مي كند

، بارنامه و دقيقاً كليه SMGSايستگاه موكران بر اساس اطالعات مندرج در بارنامه  را پر نموده

ا و بار را تا ايستگاه مقصد نهايي . رسال مي دارداطالعات بارنامه اوليه را مجداً در بارنامه تنظيمي جديد وارد

. نوشته مي شود) آلمان( نام ايستگاه موكران SMGSبارنامه» ايستگاه مبداء«3در ستون

و آدرس» فرستنده، آدرس پستي«SMGS بارنامه1ايستگاه موكران در ستون ، نام فرستنده اوليه

و كشور مبداء اوليه را مي نويسد و همچنين ايستگاه . پستي او

را» مهر تاريخدار ايستگاه مبداء« در ستون SMGSدر بارنامه موكران ايستگاه مهر تاريخدار خود

. مي زند

 SMGSاولين برگ بارنامه اوليه كه براي گيرنده در نطر گرفته شده است به بارنامه جديد

ت در سمت چپ باالي صفحه يادداشSMGSبارنامه نسخ كليه رويي صفحه رويبر. ضميمه مي شود

(بارنامه«: مي شود و نقلي مربوط به بارنامه نوشته مي شود..... (مورخ .... بشماره) نام حقوق حمل ) تاريخ.....

 برگ چهارم بارنامه98گيرنده دريافت بارنامه اوليه را با درج يادداشت الزم در ستون.»ضميمه مي باشد

SMGSتاييد مي نمايد .

ب ارنامه اوليه درج شده است، ايستگاه موكران اصل نسخه دوم بارنامه بنا به تقاضاي فرستنده، كه در

SMGSرا به آدرس او ارسال مي دارد .

آن-1-4 به تركيه يا يونان با مشاركت اعمال مي شود SMGS حمل بار از كشوري كه در

 تا ايستگاه خروجي مربوطه راه آهنSMGS با تنظيم بارنامه وارنا-خطوط فريبوت ايليچفسك

. بلغارستان كه در آن بايد تغيير حمل به كشور مقصد نهايي صورت گيرد انجام مي شود

و ايستگاه مقصد«8 در ستون SMGSفرستنده در بارنامه نام ايستگاه خروجي سويلينگراد» راه آهن

و يونان(بلغارستان را  را) براي حمل با تركيه فرستنده.ج مي نمايددر) براي حمل به يونان(يا نام ايستگاه كوالتا

(براي ادامه حمل به ايستگاه«: در همان ستون مي نويسد و راه آهن مقصد نهايي نوشته مي شود..... .»)ايستگاه

نام اكسپديتور يا رئيس ايستگاه» گيرنده، آدرس پستي«5 در ستون SMGSفرستنده در بارنامه

. مربوطه را مي نويسد

سSMGSفرستنده در بارنامه نام گيرنده نهايي در ايستگاه» درخواستهاي ويژه فرستنده«4تون در

و آدرس پستي او را مي نويسد . مقصد نهايي



���

، براساس اطالعات مندرج در بارنامه  ، SMGSايستگاه خروجي تغيير دهنده راه آهن بلغارستان

بCIMبارنامه ، كليه اطالعات بارنامه اوليه را بدقت مجدداً در را را پر نموده و بار ارنامه تنظيمي وارد مي نمايد

.تا ايستگاه مقصد نهايي اعزام مي دارد

و آدرس( فرستنده«10 در ستون CIMايستگاه تغيير دهنده در بارنامه ، نام فرستنده بار طبق») نام

و كشور مبداء اوليه را قيد مي نمايد و همچنين ايستگاه و آدرس پستي وي .بارنامه اوليه

، مهر تاريخدار خود را ايست بارنامه جديد» ايستگاه مبداء تاريخدار مهر« ستوندر گاه تغييردهنده

.مي زند

به كشوري ايليچفسك-از تركيه يا يونان با مشاركت خط فريبوتي وارنا حمل كاال-2-4

.مي شودانجام CIM در آن اعمال ميگردد تا ايستگاه ورودي مربوطه،توسط بارنامه SMGSكه 

از( در ايستگاه ورودي راه آهني سويلينگراد SMGS به بارنامه CIMتغيير بارنامه بهنگام حمل

و يونان  .انجام مي پذيرد) بهنگام حمل از يونان( يا كوالتا) تركيه

و رئيس اين ايستگاه يا اكسپديتور ، ايستگاه مرزي ورودي مربوطه را بعنوان ايستگاه مقصد فرستنده

و. درج مي نمايدCIM بعنوان گيرنده، در بارنامهرا ايستگاه ايندرقرمست ، ايستگاه نهايي ضمناً فرستنده

و آدرس پستي را نيز در بارنامه درج مي نمايد  ، گيرنده نهايي . راه آهن مقصد

 را پر SMGS، بارنامه CIMايستگاه مرزي ورودي تغييردهنده براساس اطالعات مندرج در بارنامه

و بار را تا ايستگاه مقصد ، كليه اطالعات بارنامه اوليه را با دقت مجدداً در بارنامه تنطيمي وارد ميكند نموده

، ايستگاه. نهايي ارسال ميدارد   درج SMGS بارنامه»ايستگاه مبداء« ستوندررا خود نام تغيير دهنده

.مي نمايد

ف ، نام و كشور مبداء را ايستگاه تغيير دهنده و همچنين ايستگاه اوليه و آدرس پستي وي رستنده اوليه

. مي نويسد SMGSبارنامه» فرستنده آدرس پستي«1در ستون 

، ايستگاه بارنامه» مهر تاريخدار ايستگاه مبداء« ستوندررا خود تاريخدار مهر تغيير دهنده

 SMGSجهت گيرنده در نظر گرفته شده است به بارنامه جديد كه CIMبرگ اول بارنامه. جديد مي زند

، عبارت SMGSدر صفحه رويي كليه برگهاي بارنامه. ضميمه مي گردد بارنامه« در گوشه سمت چپ فوقاني

CIM نوشته مي شود» ضميمه گرديده است ) ........................ تاريخ( مورخ .................. شماره.

ب  CIM، دريافت بارنامهSMGS برگ چهارم بارنامه98ا نوشتن يادداشت مربوطه در ستون گيرنده

.را تائيد مي نمايد

، اصل CIMبنا به درخواست فرستنده بار كه در بارنامه ، ايستگاه تغيير دهنده  درج گرديده است

. را به آدرس وي ارسال ميداردSMGSنسخه دوم بارنامه

و با فنالند داراي SMGSند از كشوري كه به فنال حمل كاال-1-5  را اعمال ميكند

و نيز حمل كاال به فنالند از و نقل مستقيم ريلي نمي باشد موافقتنامه ديگري درخصوص حمل
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بصورت ترانزيت از طريق راه آهنهاي جمهوري) فدراسيون روسيه(منطقه كالينينگراد 
و ، جمهوري ليتواني ، حمهوري لتوني خروجي مرزي ايستگاه تاجمهوري استونيبالروس

و نقل شوروي SMGSراه آهنهاي روسيه كه تغيير بارنامه   فنالند در آن انجام مي پذيرد،– به بارنامه حمل

ميSMGSتوسط بارنامه .گيرد صورت

و ايستگا«8و ايستگاه مرزي خروجي اين راه آهن را در ستون» RZD«فرستنده عبارت ه راه آهن

جهت ادامه حمل به ايستگاه«: فرستنده در همين ستون عبارت. درج مي نمايدSMGSبارنامه» مقصد

و راه آهن مقصد نهايي قيد مي گردد(» ...........................  .را درج مي نمايد) ايستگاه

،«5 در ستون فرستنده را» ئيس ايستگاهر« عبارت SMGS بارنامه» پستي آدرس گيرنده

.مي نويسد

، گيرنده نهايي بار در ايستگاه SMGSبارنامه» درخواستهاي ويژه فرستنده«4فرستنده در ستون

و آدرس پستي وي را درج مي نمايد .مقصد نهايي در فنالند

، بارنامه SMGSايستگاه مرزي خروجي راه آهنهاي روسيه براساس اطالعات مندرج در بارنامه

و كليه اطالعات بارنامه اوليه را با دقت مجدداً در بارنامه-و نقل شورويحمل تنظيمي فنالند را پر مي كند

و بار را تا ايستگاه مقصد نهايي ارسال مي دارد .وارد ميكند

و راه آهن مبداء« ايستگاه تغيير دهنده نام خود را در ستون و» ايستگاه و فرستنده اوليه بارنامه جديد

و كشور مبداء را در ستون آد و همچنين ايستگاه اوليه ، آدرس پستي« رس پستي وي .درج مي نمايد» فرستنده

بارنامه» مهر تاريخدار ايستگاه مبداء«ايستگاه تغيير دهنده، مهر تاريخدار خود را روي ستون

بارنامه« كليه برگهاي آن عبارت به بارنامه جديد كه در روي صفحهSMGSبرگ اول بارنامه. جديد مي زند

SMGS نوشته مي شود، ضميمه مي گردد» ضميمه گرديده است) ............. تاريخ( مورخ ......... شماره.

، ايستگاه تغيير دهنده SMGS بارنامه4بنا به درخواست فرستنده بار كه در ستون  قيد گرديده است

.و نقلي را به آدرس وي ارسال مي دارد، اصل نسخه دوم بارنامه ساير حقوق حمل

كه حمل كاال-2-5 و موافقتنامه SMGSاز فنالند به كشوري  را اعمال مي كند

و همچنين از فنالند به منطقه و نقل مستقيم ريلي با فنالند ندارد ديگري درخصوص حمل
ي، جمهوري بصورت ترانزيت در راه آهنهاي جمهوري استون) فدراسيون روسيه(كالينينگراد

و جمهوري بالروس ، لتوني تا ايستگاه مرزي ورودي راه آهنهاي روسيه كه تغيير بارنامه اوليه بهليتواني

و نقل شوروي SMGSبارنامه  . فنالند انجام مي شود- در آن ايستگاه صورت مي پذيرد توسط بارنامه حمل

و راه آهن مقصد«8فرستنده در ستون و» ايستگاه » RZD« فنالند عبارت- نقل شورويبارنامه حمل

جهت ادامه«فرستنده در همين راستا عبارت.و نام ايستگاه مرزي ورودي مربوطه اين راه آهن را درج مينمايد

( حمل به ايستگاه  و راه آهن مقصد نهايي ذكر ميشود ........ .را درج مي نمايد»)ايستگاه

، آدرس پستي«5فرستنده در ستون و نقل شوروي» گيرنده رئيس« فنالند عبارت-بارنامه حمل

.را درج مي نمايد» ايستگاه 
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و نقل شوروي» درخواستهاي مخصوص فرستنده«4فرستنده در ستون   فنالند، گيرنده- بارنامه حمل

و آدرس پستي وي را درج مي نمايد .نهايي در ايستگاه مقصد نهايي

، بارنامه ايستگاه مرزي ورودي راه آهنهاي روسيه بر  اساس يادداشت فرستنده در بارنامه اوليه

SMGS بار را تا ايستگاه ، ، كليه اطالعات بارنامه را با دقت مجدداً در بارنامه تنظيمي وارد نموده  را پر كرده

، آدرس پستي«ايستگاه تغيير دهنده در ستون.مقصد نهايي ارسال مي نمايد ، SMGSبارنامه» فرستنده

و كشور مبداء اوليه طبق اطالعات بارنامه اوليه را درج فرستنده او و همچنين ايستگاه و آدرس پستي وي ليه بار

.مي نمايد

. نام خود را درج مي نمايد SMGSبارنامه» ايستگاه مبداء«3ايستگاه تغيير دهنده در ستون

بارنامه» خدار ايستگاه مبداء مهر تاري« ايستگاه تغيير دهنده مهر تاريخدار خود را روي ستون

 كه در SMGSبرگ اول بارنامه اوليه كه براي گيرنده در نظر گرفته شده است به بارنامه جديد. جديد مي زند

) ..... تاريخ(مورخ ....بارنامه شماره« صفحه رويي كليه برگهاي آن در گوشه سمت چپ فوقاني عبارت

و نقل شورويگيرنده. پيوست مي باشد، ضميمه مي گردد  فنالند را با درج يادداشت-دريافت بارنامه حمل

. تائيد مي نمايدSMGS برگ چهارم بارنامه98مربوطه در ستون

، ايستگاه تغيير دهنده اصل نسخه بنا به درخواست فرستنده بار كه در بارنامه اوليه درج گرديده است

. را به آدرس وي ارسال مي داردSMGSدوم بارنامه 

كه حمل كاال-1-6  در آن اعمال مي گردد به جمهوري خلق SMGSاز كشوري

، ژانگيز-چين از طريق ايستگاههاي ساري ، آياگوز و ريباچيه) قزاقستان( توبه- اوزيك
اي) قرقيزستان( و بارگيري مجدد بار در اين ايستگاهها براي حمل جاده توسط بارنامهبا تخليه

SMGS  و راه آهن مقصد«آن8كه در ستون ، انجام» ايستگاه يكي از ايستگاههاي فوق الذكر قيد ميگردد

.مي شود

، آدرس پستي«5فرستنده در ستون  اكسپديتور مستقر در اين ايستگاه را SMGSبارنامه» گيرنده

، بعنوان گيرنده قيد مي كند و آن را با حمل جاده اي ارسال دارد .كه بايد بار را دريافت نمايد

بار به جمهوري خلق:، عبارت SMGSبارنامه» درخواستهاي ويژه فرستنده«4فرستنده در ستون

.را درج مي نمايد» چين ارسال مي گردد

كه حمل كاال-1-7  را اعمال مي نمايد به مغولستان از طريق SMGSاز كشوري

م) راه آهن روسيه(ايستگاه بيسك يا كولتوك و بارگيري جدد بار در اين ايستگاه با تخليه
. مي باشد6-1ترتيب تنظيم مشابه بند. انجام مي شود SMGSتوسط بارنامهبراي حمل جاده اي

كه حمل كاال-1-8  در آن اعمال مي گردد از طريق ايستگاه SMGSاز كشوري

ط بارنامه تا ايستگاه بندري مزبور توس را اعمال مي كندSMGSبندري كشور ديگر كه آن هم

SMGSصورت مي پذيرد .
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و راه آهن مقصد«8فرستنده در ستون   ايستگاه بندري مربوطه را بعنوان SMGSبارنامه» ايستگاه

.ايستگاه مقصد درج مينمايد

، اكسپديتور مستقر در اين ايستگاه را SMGSبارنامه» گيرنده، آدرس پستي«5فرستنده در ستون

و آن را از طريق حمل آبي ارسال نمايد بعنوان گيرنده درج مي كندكه بايستي بار را تحويل . گرفته

جهت صدور از طريق«:، عبارت SMGSبارنامه» درخواستهاي ويژه فرستنده«4فرستنده در ستون

( حمل آبي به  و مقصد قيد مي گردد ................. .را درج مي نمايد») كشور

 به كشوري كه در آن SMGSگاه بندري كشور اعمال كننده از ايست حمل كاال-2-8

در. صورت مي گيردSMGSاز اين ايستگاه بندري توسط بارنامه اعمال ميگرددSMGSنيز ضمناً

از«: عبارت SMGSبارنامه» درخواستهاي ويژه فرستنده«4ستون  ( از طريق حمل آبي كشور .....................

.درج مي گردد» وارد شده است) مي گردد مبداء اوليه قيد 
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13-2ضميمه

به( )8 ماده2§مربوط

 توضيحات مربوط به پركردن فهرست واگنهايي
 كه گروهي با يك بارنامه حمل مي شوند

يك1-5فرستنده بايد براي برگه هاي و همچنين براي هر يك از نسخ اضافي سياهه راهي بارنامه

و پيوست بارنامه نمايد . نسخه از فهرست واگنهايي كه گروهي با يك بارنامه حمل مي شوند تنظيم

.فرستنده خانه هايي را پر مي كند كه با خط پررنگ مشخص نشده اند

. خط پر رنگ مشخص شده اند توسط راه آهن پر مي شوندكليه خانه هايي كه با

و عناوين خانه هاي موجود در فهرست مطابق بارنامه مي باشند . شماره بندي

: براي پركردن خانه هاي

و ايستگاه مقصد،-8  راه آهن

11 -،  نام بار

، تعيين شده توسط فرستنده،)كيلوگرم( وزن- 13

،)رلبرچسب كنت( محموله شماره- 25

 واگن،- 27

،)تن( ظرفيت- 28

 محورها،- 29

 وزن ظرف،- 30

45 -، و عالئم پلمپ ها  تعداد

46 -،  مهر تاريخدار ايستگاه مبداء

. معتبر مي باشند12SMGS-5 توضيحات ضميمه

O63-وزن مورد محاسبه 
ر گرفته شده است تا در اين قسمت كه به سه ستون تقسيم شده براي درج وزن مورد محاسبه در نظ

ترتيب درج وزن مورد محاسبه بهنگام. صورت لزوم براي تقسيم بندي در معيارهاي وزني مختلف استفاده شود

در. عقد قرارداد حمل بارهاي گروهي بين راه آهنهاي ذينفع مشخص مي گردد وزن هاي مورد محاسبه بايد

و كليه نسخ اض و در بارنامه . به كيلوگرم وارد شوند)63خانه(افي سياهه راهي خانه ها جمع بسته شده

O93-يادداشت هاي راه آهن 
شد«: در صورت لزوم يادداشت هاي مربوط به واگن مورد نظر درج شوند، مثالٌ .» واگن منفصل



���

 

14ضميمه
به( )9 ماده4§مربوط

 مقررات
و باربندي بار در واگن  بارگيري

م( )ي شودجداگانه چاپ
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14-1ضميمه
به( )9 ماده4§مربوط

و استقرار تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها،  مقررات بارگيري
و اتاق هاي جدا شده كاميونها بر روي واگنهاي مسطح مدل تريلرهاي بدون كشنده

9009-13،4095-13،M9004-13ميليمتر1520 با عرضخط .
و استقرار تريلرها-1§ ، كاميونهـا،) تريلـر–كشنده( مقررات حاضر تعيين كننده روش هاي بارگيري

و اتاقهـاي جداشـده كاميونهـا بـر روي واگنهـاي مـسطح مـدل تريلرهاي يدك ها، كشنده ها، بـدون كـشنده

و) يـدك– تريلـر، كـاميون–كـشنده(؛ تريلرهـا9009-13  اتاقهـاي جداشــده، كاميونهـا، كـشنده هـا، تريلرهـا

،) يـدك– تريلـر، كـاميون–كـشنده(؛ تريلرهاي بـا كـشنده13-4095كاميونها بر روي واگنهاي مسطح مدل

و تريلرها بر روي واگنهاي مـسطح مـدل در90 بـا سـرعت حمـل تـاM9004-13كاميونها، كشنده ها  كيلـومتر

ر اندازه هاي تريلرهاي بـا كـشنده، كاميونهـا، حداكث. ميليمتر مي باشد1520ساعت در راه آهنهاي با عرض خط

و اتاقهاي جدا شده كاميونها در جداول . اين مقررات آمده است5و2كشنده ها، يدك ها، تريلرها

و اتاقهـاي-2§ و باربنـدي بـار در تريلرهـا، كاميونهـا، يـدك هـا، تريلرهـاي بـدون كـشنده  بارگيري

. انجام گيرد21SMGSه جداشده كاميونها بايد طبق شرايط ضميم

و استقرار، ايجاد خط كنتـرل روي كـف واگـن، درج عالمـت مركـز ثقـل و نقشه بارگيري محاسبات

و اتاقهـاي جـدا شـده كاميونهـا، شـاخص غيرگابـاري  روي تريلرها، كاميونها، يدك ها، تريلرهاي بدون كشنده

ئـه تريلرهـا، كاميونهـا، كـشنده هـا، يـدك هـا،، بهنگام ارا"از تپه رها نشود"بودن، وزن ناخالصو درج عبارت 

و   اتاقهاي جداشده كاميونها، منجملـه كاميونهـاي غيـر گابـاري كـه طبـق ايـن مقـررات تريلرهاي بدون كشنده

. بارگيري شده اند الزم نمي باشد

)3شـكل(M9004-13و)2شـكل(13-4095،)1شـكل(13-9009 واگنهاي مـسطح مـدل-3§

و كف فلزي مي باشند كه تكيه گاههاي داراي محل بارگ چرخ ها جهت محكـم) گوه هاي(يري با سطح پايينتر

و تريلرهاي بدون كشنده در آنها قرار مي گيرند . نمودن تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها

و كانتينرهـا مجهـز بـه13-4095واگن مسطح مدل  براي محكم نمودن اتاقهـاي جداشـده كاميونهـا

و واگن مسطح مدل) گوه هاي(ه گاه هاي تكي و پيشاني،  داراي تكيه گاه هاي پيـشاني13-9009تاشونده جانبي

 كانتينرهـا در طـرفين طـول شاسـي نمودن محكم براي جداشونده تكيه گاه هايو عبور پاگرد قسمت در

. مي باشند



���

13-9009 واگن مسطح مدل–1شكل
 تير تكيه گـاهي بـراي-3چرخ؛ تكيه گاه جداشونده براي محكم كردن كانتينرها؛) گوه( تكيه گاه-1

. پاگرد عبور با تكيه گاه پيشاني-4استقرار تريلرها؛

13-4095 واگن مسطح مدل–2شكل
 لبـه هـدايت كننـده؛-3 تكيه گاه تاشونده جانبي براي محكم كردن كانتينرهـا؛-2 تكيه گاه چرخ؛-1

. پايه دستگيره دار-6 تكيه گاه تاشونده پيشاني؛-5بور؛ پاگردع-4

M9004-13 واگن مسطح مدل–3شكل
. لبه پيشاني-3 لبه هدايت كننده؛-2 تكيه گاه چرخ؛-1
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. آمده است1مشخصات فني واگن هاي مسطح در جدول 

1جدول

 مدل واگن مسطح
 نام پارامتر

9009-134095-13M9004-13
: فيت به تن، هنگام حملظر-1

 تريلر، كاميون، يدك-

 تريلر بدون كشنده،-

 اتاق هاي جداشده-

0/44

0/36

0/60

48 

-

48 

44 

-

-

تن)تار( وزن-2 ،5/330/285/24

 18400 21350 24300 طول شاسي، ميليمتر-3

 19620 22520 25520 طول از مركز قالب اتصال-4

 14720 17800 18500 فاصله مركز دو بوژي-5

 ارتفاع مركز ثقل واگن مسطح از سـطح كالهـك ريـل-6

 به ميليمتر

700 813 800 

: پارامترهاي سطح بارگيري-7

 ارتفاع قسمت بـا سـطح پـايينتر از سـطح كالهـك ريـل،-

 ميليمتر

650 970 1100 

 12140 12250 9600 طول قسمت با سطح پايينتر، ميليمتر-

ــاع كــف- ــسطح از ســطح ارتف ــسول واگــن م ــسمت كن  ق

 كالهك ريل، ميليمتر

1200 1300 1300 

888 تعداد تكيه گاه هاي چرخ، عدد-8

-1212 تعداد تكيه گاه براي محكم كردن كانتينرها، عدد-9

 اوكراين اوكراين روسيه ساخت-10

بـ-4§ و تريلرهـاي و نقل تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها دون كـشنده بـين راه آهنهـاي حمل

و وزن) 5SMGS ضـميمه2شكل( ميليمتري كه بارگيري آنها در محدوده گاباري منطقه اي 1520خط  بـوده

 ايـن مقـررات تجـاوز ننمايـد بـدون موافقـت انجـام مـي گيـرد،2و اندازه آنها از پارامترهاي مندرج در جـدول 

- نووروسيسك سـئورو– كريمسكايا– وسه لويه– توپاسه–بلورچنسكايا: باستثناي قسمتهايي در روسيه، شامل

و تيگئـي– البيتنانگي، پوسا–كافكازسكوي؛ چوم  آچينـسك راه آهـن كراسنويارسـك؛– ناولوك سئورنوي

و–يوژني–راه آهن لووف، قسمت دنپروپتروفسك: در اوكراين، شامل  وسـترچني راه آهـن پريدنپروفـسكوي
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ص. هنهاي مغولستانآراه  و نقـل بـا توافـق2ورت تجاوز از پارامترهاي مندرج در جدول در  اين مقررات، حمـل

. بين راه آهنهاي مشاركت كننده در حمل صورت مي گيرد

 بارنامـه11فرستنده بايد براي باري كه بارگيري آن در محدوده گاباري منطقه اي بوده اسـت در خانـه

اي": يادداشت نمايد ."گاباري منطقه

و راه آهن تحويل گيرنـده داراي خـطبا-5§ و نقـل 1435 توافق بين راه آهن مبداء  ميليمتـر، حمـل

و و تريلرهاي بدون كشنده كه طبق مقـررات حاضـر بـارگيري شـده انـد تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها

. تعويض مي شوند انجام مي گيرد1435بوژي واگنها به خط 

2جدول

ن مسطحمدل واگ
 نام پارامتر

9009-134095-13M9004-13
4a، شكل) تريلر–كشنده(تريلر

 16500 16500 16500 طول، ميليمتر

: عرض، ميليمتر

 با اتاق معمولي-

 با اتاق يخچالدار-

2500 

2600 

2500 

2600 

2500 

2600 

: ارتفاع، ميليمتر

 3900) 3830( 4000) 3960( 4000 در حالت افقي قرار گرفتن تريلر-

0/440/480/44 وزن، تن

4b، شكل) يدك- كاميون(كاميون يدك دار

 18350 18350- طول، ميليمتر

: عرض، ميليمتر

 با اتاق معمولي-

 با اتاق يخچالدار-

-

-

2500 

2600 

2500 

2600 

:ارتفاع، ميليمتر

 در وضعيت افقي-

 در وضعيت شيب دار-

-

-

-

)3630 (3700 

-

)3630 (3700 

0/480/44- وزن، تن

4cكاميون، شكل

 12300 12300 12300 طول، ميليمتر

:عرض، ميليمتر

 2500 2500 2500 با اتاق معمولي-
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 2600 2600 2600 با اتاق يخچالدار-

: ارتفاع، ميليمتر

 3900) 3830( 4000) 3960( 4000 در وضعيت افقي-

6/346/346/34 وزن، تن

، شكل 4dيدك

 10200 10200 10200 طول، ميليمتر

 2500 2500 2500 عرض، ميليمتر

: ارتفاع، ميليمتر

 3900 4000 4000 در وضعيت افقي-

5/245/245/24 وزن، تن

، شكل 4eتريلر بدون كشنده

-- 14000 طول، ميليمتر

:عرض، ميليمتر

 با اتاق معمولي-

 با اتاق يخچالدار-

2500 

2600 

-

-

-

-

-- 4000 ارتفاع، ميليمتر

--0/34 وزن، تن

، شكل 4fكشنده

 8900 8900 8900 طول، ميليمتر

 2500 2500 2500 عرض، ميليمتر

 4000 4000 4000 ارتفاع، ميليمتر

0/120/120/12 وزن، تن

. ميليمتر مي باشد2600 اعداد داخل پرانتز مربوط به عرض-1: تبصره

. معني اين است كه چنين حملي انجام نمي شودبه)-( عالمت-2
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) تريلر–كشنده( تريلر–4aشكل

) يدك–كاميون( كاميون يدك دار–4bشكل

 كاميون–4cشكل

 يدك–4dشكل
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 تريلر بدون كشنده–4eشكل

 كشنده-4fشكل

هاو كاميونها تريلرها، حمل-6§ و سـوخت، مجـازبا كشنده  سيستم ترمز معيوب، ريـزش روغـن

. نمي باشد

و اجسام خـارجي-7§ و از زباله، برف، يخ  بارگيري بر روي واگنهاي مسطحي كه از لحاظ فني سالم

در دوره زمـستان، در سـطح واگـن مـسطح در محـل قرارگـرفتن چـرخ تريلرهـا،. تميز شده اند، انجام مي گيرد

. ميليمتر پاشيده مي شود1-2ك ها، تريلرهاي بدون كشنده، ماسه خشك به ضخامت كاميونها، كشنده ها، يد

و تريلرهـاي) تخليه( بارگيري-8§ و يـدك هـا بـا حركـت خـود آنهـا، تريلرها، كاميونها، كشنده ها

و قالب انجام مي گيرد و اتاق هاي جداشونده كاميونها بكمك تجهيزات مكانيكي . بدون كشنده

و يدك ها بترتيب زير انجام مي گيـرد محكم نمودن كـاميون،(زيـر چـرخ تريلـر: تريلرها، كاميونها، كشنده ها

كـاميون، كـشنده،(چرخ ها قرار داده مي شوند؛ تريلـر)گوه هاي(از يك طرف، تكيه گاه هاي) كشنده، يدك 

اميون، كـشنده،كـ(كامالٌ بطرف اين تكيه گاه ها حركت داده مـي شـوند؛ پـس از آن زيـر چـرخ تريلـر) يدك

. چرخ قرار داده مي شوند) گوه هاي(از طرف مقابل تكيه گاه هاي) يدك
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: آمده است 5a, 5b, 5c چرخ ها در اشكال) گوه هاي(روش هاي نصب تكيه گاه هاي

 زير چرخ وسيله تك محوره) گوه( قراردادن تكيه گاه–5aشكل

ز–5bشكل  ير چرخ وسيله دو محوره قراردادن تكيه گاه ها
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. زير چرخ وسيله سه محوره) گوه( قراردادن تكيه گاه–5cشكل 

ها(نصب تكيه گاه ها زير چرخ تريلر، كاميون، كشنده، يدك، تريلر بدون كشنده با فاصله) گوه

از) لقي( . مجاز است ميليمتر تجاوز نكند،100، در صورتيكه جمع كل اندازه آن براي جفت تكيه گاه ها

)6شكل(

ها–6شكل . نماي محكم نمودن نمودن چرخ توسط تكيه گاه

� + b ≤100 �� 

-تريلـر، كـاميون-كـشنده( فرستنده قبل از بارگيري بايد قابل اطمينان بودن سيـستم ترمـز تريلـر-9§

و يدك ها را كنترل نمايد)يدك .، كاميونها، كشنده ها

و يـدك هـا بـر روي واگـن)يـدك-، كاميون) تريلر–ه كشند(پس از بارگيري تريلرها ، كاميونهـا، كـشنده هـا

: مسطح بايد موارد زير انجام گيرد

 ترمز دستي آنها درگير شود؛-

 قرار داده شود؛1دنده در وضعيت دنده-
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 در دوره زمستان، آب سيستم خنك كننده موتور تخليه شود؛-

ده را بكمك سيستم تعليق هـواي آنهـا بـه حـداقل كـاهش ارتفاع كاميون، كشنده، يدك، تريلر بدون كشن-

 داد؛ 

و كـشنده- و كـشنده برگـردانيم، از شيـشه كـاميون آنتن ها را برداشته، آينه ها را در راستاي طـول كـاميون

. بوسيله لوازم محافظ، محافظت نماييم

و تريلرهاي بدون كشنده-10§ بر روي واگن مسطح استقرار تريلرها، كاميون ها،كشنده ها، يدك ها

. متقارن با سطح طولي تقارن آن انجام مي گيرد

. ميليمتر تجاوز نمايد400بيرون زدگي تريلر از دو سر شاسي واگن مسطح نبايد از

، كاميون، يدك مـي توانـد داراي)تريلر-كشنده( سطح عرضي تقارن تريلر بدون كشنده، تريلر-11§

. ميليمتر باشد500گن مسطح حداكثر تا انحراف طولي از سطح عرضي تقارن وا

يادداشتي در اين خصوص بايد. از تپه مانور مجاز نمي باشد13-9009 عبور واگن مسطح مدل-12§

. بر روي واگن درج گردد

. در وضعيت باردار از تپه مجاز نمي باشدM9004-13و13-4095رها سازي واگن مسطح مدل

ب-13§ و باربندي تريلرها، كاميونها، كشنده ها، مسئوليت آماده سازي ار جهت حمل، صحت استقرار

و اتاق هاي جداشونده كاميونها بر روي واگنهاي مـسطح بـر عهـده فرسـتنده يدك ها،  تريلرهاي بدون كشنده

. مي باشد

ر كاميون، كشنده، يدك، تريلـ(تريلر": پس از نام بار مي نويسد SMGS بارنامه11فرستنده در خانه

و اتاق جداشونده كاميون و باربندي شده است14SMGS-1بر طبق ضميمه) بدون كشنده . مستقر

: گيرنده پس از تخليه بايد-14§

:13-9009در واگن مسطح مدل)1

و در محل مخصوص واقـع) گوه هاي( تكيه گاه هاي- چرخ ها، تكيه گاه هاي مخصوص كانتينرها را برداشته

 واگن مسطح جمع نمايد؛ در قسمت وسط 

و برگرداند؛-  دربهاي محل مخصوص تكيه گاه ها را بسته

 تكيه گاه هاي قسمت پيشاني كه براي نگه داشتن كانتينر مي باشند را در وضعيت كاري قرار دهد؛-

در- و سر آزاد آن را بترتيب منـدرج  بـا25§ بازوي نگهدارنده را در راستاي تير جانبي واگن مسطح قرارداده

 پين ضامن به بوش ببندد؛
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 قراردادن تكيه گاه پيشاني در وضعيت كـاري، بـراي نگـه داشـتن كانتينرهـا در واگـن مـسطح مـدل-7شكل

9009-13.

:13-4095در واگن مسطح مدل)2

و- و تكيه گاه هاي تاشونده مياني مخـصوص نگهـداري كـانتينر در ، ضـعيت پل پاگرد را در وضعيت عمودي

 قراردهد؛)8شكل(غيركاري 

و در محل مخصوص جمع آوري نمايد؛) گوه هاي( تكيه گاه هاي-  چرخ ها را برداشته

و برگرداند؛-  دربهاي محل مخصوص تكيه گاه ها را بسته

:M9004-13در واگن مسطح مدل)3

 ديواره هاي پيشاني را در وضعيت عمودي قرار دهد؛-

و در محل مخصوص جمع آوري نمايد؛)ه هايگو( تكيه گاه هاي-  چرخ ها را برداشته

و برگرداند- . دربهاي محل مخصوص تكيه گاه ها را بسته

ها13-4095وM9004-13در واگنهاي مسطح مدل ها( كه داراي محل مخصوص تكيه گاه نمي باشند،) گوه

شد) زنجير(تكيه گاه هاي چرخ ها بوسيله سيم  و در شكاف قسمت كف قرار داده مي شوندبه تير طولي بسته .ه
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 قراردادن تكيه گاه هاي تاشونده مخصوص نگهداري كانتينرها در وضـعيت كـاري در واگـن مـسطح–8شكل

.13-4095مدل

و اتاق هـاي-15§  كنترل وضعيت محكم بودن تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها، تريلرهاي بدون كشنده

يونها بر روي واگنهاي مسطح در طول مسير بر اساس مقررات داخلي راه آهنهاي شـركت كننـده جداشونده كام

. در حمل انجام مي گيرد

و تريلرهاي بدون كشنده و باربندي تريلرها، كاميون ها، كشنده ها، يدك ها  استقرار
13-9009 بر روي واگنهاي مسطح مدل

ي)تريلر-كشنده( تريلرها-16§ و دك هايي مجاز به حمل مي باشند كه اندازه بيرون زدگي سپر آنهـا، كاميونها

و ارتفاع سپر از سطح زمين   بـراي كاميونهـا، يـدك هـا،3بـا مشخـصات جـدول)9شكل(از محور چرخ عقب

. براي تريلرهاي با تريلر دومحوره مطابقت داشته باشد4تريلرهاي با تريلر سه محور؛ با مشخصات جدول

. اندازه بيرون زدگي سپر از محور چرخ عقب–9شكل
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3جدول 

3250 3200 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2800 2700 2600 A،

 ميليمتر

750 735 725 715 700 690 680 665 645 620 600 B
min, 
 ميليمتر

. مقادير مياني ابعاد با روش ميانگين يابي خطي محاسبه مي شوند

4ول جد

2300 2250 2200 2150 2100 2000 1950 1900 1800 1700 A،

 ميليمتر

530 520 505 495 485 460 450 435 415 390 B
min, 
 ميليمتر

. مقادير مياني ابعاد با روش ميانگين يابي خطي محاسبه مي شوند

و يدك ها، گوه هـاي قابـل-17§  برداشـتن مخـصوص قبل از بارگيري تريلرها، كاميونها، كشنده ها

و در محل مخصوص جمع مي شوند . نگهداري كانتينرها كه بر روي تير جانبي واگن مسطح قرار دارند برداشته

تيـر عرضـي در امتـداد تيـر جـانبي. جهت عبور تريلرها، پل هاي پاگرد بطرف اهرم خود برگردانده مي شـوند

و سر آزاد آن بترتيب مندرج در   با پين ضامن به بوش بسته مي شود؛25§واگن مسطح قرار گرفته

. پس از بارگيري، پل هاي پاگرد بطرف واگن مسطح برگردانده مي شوند

) تريلر–كشنده(تريلر
 تريلرها بگونه اي روي واگن مسطح مستقر مي شوند كه حداقل يكي از محورهاي بوژي تريلر-18§

گ)10شكل(در سطح افقي پايين كف واگن مسطح در. يردقرار در اين صورت، چرخهاي كـشنده مـي تواننـد

. شاسي تريلر بايد در وضعيت افقي قرار گيرد. قسمت سطح شيب دار كف واگن مسطح قرار گيرند

) گـوه( محكم نمودن تريلر بر روي واگن در مقابل جابجايي هاي طولي بوسيله هشت تكيه گاه-19§

تك. چرخ انجام مي گيرد و چهار عدد ديگر زير چـرخ در اين وضعيت، چهار يه گاه در زير قسمت عقب كشنده

. هاي تريلر قرار داده مي شوند

ها( تكيه گاه ها و براي جلـوگيري از جابجـايي بوسـيله دو اشـپيل بـراي هـر) گوه در مقابل چرخ ها قرار گرفته

و كف واگن قرار داده اشپيل ها در سوراخ هاي مربوطه تكيه).10 شكل3شماره(تكيه گاه ثابت مي شوند  گاه

. درجه چرخانده مي شود180هر اشپيل پس از نصب، بمنظور ثبات در مقابل حركتهاي عمودي،. مي شوند
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و محكم نمودن تريلر بر روي واگن مسطح مدل–10شكل 13-9009 استقرار

 اشپيل-3 مانع؛-2 تكيه گاه چرخ؛-1

 كاميون يا يدك
دسـتگاه. در قسمت پاييني افقي سطح بارگيري واگن مسطح مستقر مـي شـود كاميون يا يدك-20§

و به كف واگن تكيه داده مي شود) دسته اتصال(اتصال  . يدك آزاد شده

) گـوه( مقابل حركتهاي طـولي بوسـيله چهـار تكيـه گـاهدر يدكيا كاميون محكم نمودن-21§

ه. چرخ انجام مي گيرد و)11شكل(ا زير چرخ عقب كاميون در اين وضعيت، تكيه گاه و زيـر محـور جلـويي ،

).12شكل(عقبي يدك قرار داده مي شوند

و محكم نمودن كاميون بر روي واگن ئمسطح مدل–11شكل 13-9009 استقرار

. چرخ) گوه( تكيه گاه-1
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و محكم نمودن يدك روي واگن مسطح مدل–12شكل 13-9009 استقرار

گ-1 . چرخ) گوه(اه تكيه

 تريلرهاي بدون كشنده
 قبل از شروع بارگيري، تكيه گاه هاي جداشونده مخصوص نگهداري كانتينرها را كـه بـر روي-22§

و در محل مخصوص جمع گردند تكيه گاه هاي قسمت پيـشاني واگـن. تيرهاي جانبي واگن قرار دارند برداشته

د ).7شكل(ر وضعيت كاري قرار گيرند مسطح كه براي نگهداري كانتينرها مي باشند

كه براي محكم نمودن تريلر بدون كشنده مي باشـد در عـرض)13 شكل1شماره( تير عرضي-23§

و در وضعيت كاري قرار مي گيرد : بدين منظور. واگن

 بيرون آورده مي شود؛)8شماره(از بوش)3شماره(پين ضامن-

 در جهت مقابل تير جانبي واگن مسطح چرخانده مي شود؛)2ه شمار(تير عرضي تا هماهنگي با برجك-

 به برجك محكم مي شود؛)3شماره(بوسيله پين ضامن)1شماره(تير عرضي-

 ميليمتر با دو رشته به بست تير عرضي ثابت مي شود؛6پين ضامن با سيمي به قطر-

س)Fاندازه( ميليمتر 100تير عرضي با برجك به فاصله حداقل- ر لغزنده قرار داده مي شود؛ از دو

بررسي مـي شـود كـه)4شماره(به منتها اليه سمت راست برگردانده شده، وضعيت قالب)7شماره(اهرم-

 را نپوشانده باشد؛)5شماره(سوراخ مركز 
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боковая балка

 تير عرضي براي محكم نمودن تريلر بدون كشنده،–13شكل

 بوش-8 اهرم،-7 ثابت كننده،-5 قالب،-4 پين ضامن،-3ست،ب-2 تير عرضي،-1

و محكم نمودن تريلر بدون كشنده بـر روي واگـن مـسطح-24§ بترتيـب زيـر)14شـكل( بارگيري

:صورت مي گيرد

تريلر بدون كشنده توسط ماشي آالت بارگيري بگونه اي روي واگن مستقر مي شود كه پين اتـصال تريلـر-

 راخ مركز تير عرضي داخل شود؛كامالٌ در سو

برداشـته شـده)6شماره(ثابت كننده)13شكل(پين اتصال تريلر بر تير عرضي ثابت مي شود، به اينمنظور-

 به منتها اليه سمت چپ برگردانده مي شود؛)7شماره(و اهرم 

كه) گوه(گاه محكم نمودن تريلر بدون كشنده روي واگن در مقابل حركتهاي طولي، بوسيله هشت تكيه-

 قرار مي گيرند، انجام مي گيرد؛19§زير چرخ هاي تريلر بدون كشنده طبق

و كف واگـن- پايه هاي تكيه گاهي تريلرهاي بدون كشنده تا آن حد باال برده مي شوند كه فاصله بين آنها

 ميليمتر كمتر نباشد؛100از 

 پس از بارگيري تريلر بدون كشنده، ترمز گرفته نمي شود؛-

و محكم نمودن تريلر بدون كشنده روي واگن مسطح مدل-14شكل 13-9009 استقرار

. پايه تكيه گاه تريلر-4 پين اتصال تريلر،-3 تير عرضي واگن مسطح،-2،)چرخ) گوه(تكيه گاه-1
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: تخليه تريلربدون كشنده بترتيب زير انجام مي گيرد-25§

روي تيـر عرضـي در منتهـا اليـه)7شـماره(و برگرداندن اهرم)13 شكل6شماره(با برداشتن ثابت كننده-

 سمت راست، پين اتصال تريلر آزاد مي شود؛ 

 پايه هاي تكيه گاهي تريلر تا تماس آنها با كف واگن، آزاد مي شوند؛-

 تريلر بوسيله ماشين آالت بارگيري از روي واگن برداشته مي شود؛-

از بـوش)3شماره(داده مي شود؛ با برداشتن پين ضامن تير عرضي روي بست بطرف مركز واگن حركت-

اي)8شماره( يك سر تير عرضي از بست جدا مـي شـود، تيـر عرضـي در طـول تيـر جـانبي واگـن بگونـه

 تير جانبي قرار گيرد؛)8شماره(برگردانده مي شود كه سر آزاد آن روي بوش 

 بي ثابت مي شود؛تير جان)8شماره(بوسيله پين ضامن، تير عرضي روي بوش-

. ميليمتر با دو رشته به بست تير عرضي ثابت مي شود6پين ضامن با سيمي به قطر-

 كشنده
كـشنده منفـرد روي قـسمت پـاييني سـطح. يك يا دو كـشنده روي واگـن مـسطح بـارگيري مـي شـود-26§

ده بگونـه اي مـستقر دو كـشن. مستقر مي شـود)15Aشكل( واگن تقارن عرضي سطحبا متقارن بارگيري 

مي شوند كه چرخ هاي جلويي آنها روي سطح شيب دار يا قسمت بااليي قسمت افقي كف واگن قرار گيرنـد، 

محكم كردن هر كشنده در مقابـل حركتهـاي. كمتر باشد)15Bشكل( ميليمتر 250اما فاصله بين آنها نبايد از 

ها) گوه(طولي بوسيله چهار تكيه گاه  .ي عقبي قرار مي گيرنده، انجام مي شودچرخ كه زير چرخ

و محكم نمودن كشنده ها روي واگن مسطح مدل–15شكل 13-9009 استقرار

a–،يك كشنده b–،چرخ) گوه( تكيه گاه-1 دو كشنده .
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و محكم نمودن تريلرها، كاميونها، كشنده، يدك ها  استقرار
13-4095روي واگن مسطح مدل

 تاشونده مخصوص محكم كـردن كانتينرهـا، قبـل از بـارگيري در وضـعيت غيـر تكيه گاه هاي-27§

و ثابت مي شوند، پل هاي پاگرد در وضعيت افقي قرار مي گيرند از. كاري قرارداده شده پل هـاي پـاگرد پـس

. بارگيري در وضعيت عمودي قرار داده مي شوند

)تريلر-كشنده(تريلر
و چرخ هاي عقب-28§ كشنده بهنگام بارگيري بايد در قـسمت افقـي پـاييني كـف چرخ هاي تريلر

در اين وضعيت، چرخ هاي جلويي كشنده مي توانند در قسمت بااليي يـا پـاييني. قرار گيرند)16شكل(واگن 

. افقي قسمت بارگيري يا قسمت شيب دار آن قرار گيرند

و محكم نمودن تريلر–16شكل M9004-13و13-4095ن مسطح مدل روي واگ) تريلر–كشنده( استقرار

.چرخ) گوه(تكيه گاه-1

در ايـن. انجام مي شود) گوه( محكم نمودن تريلر در مقابل حركتهاي طولي بوسيله هشت تكيه گاه-29§

و چهار تكيه گاه) گوه(وضعيت، چهار تكيه گاه  زيـر چرخهـاي تريلـر قـرار) گوه(زير چرخ هاي عقبي كشنده

. آورده شده است17در شكل) گوه( كلي تكيه گاه نماي. داده مي شوند

13-4095چرخ در واگنهاي مسطح مدل) گوه( نماي كلي تكيه گاه–17شكل
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) يدك–كاميون(كاميون يدك دار

و چرخ هاي عقبي يـدك بايـد–30§  بهنگام بارگيري كاميون يدك دار، چرخ هاي جلويي كاميون

و . قرار گيرند)18شكل(اگن در قسمت افقي بااليي كف

مجـاز)18cشـكل(يا در وضـعيت منفـصل)18a،18bشكل(كاميون يدك دار در وضعيت متصل استقرار

. مي باشد

و به كف واگن تكيـه) دسته اتصال(بهنگام بارگيري يدك در وضعيت منفصل، دستگاه اتصال يدك آزاد شده

. ميليمتري يدك قرار مي گيرد 250داده مي شود، كاميون در فاصله حداقل 

چرخ انجام مـي) گوه( محكم نمودن كاميون در مقابل حركتهاي طولي بوسيله هشت تكيه گاه-31§

و چهار تكيه گاه) گوه(در اين وضعيت، چهار تكيه گاه. شود زير محـور) گوه(چرخ زير قسمت عقب كاميون

. جلويي يدك قرار داده مي شوند
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روي واگـن هـاي مـسطح مـدل) يـدك–كـاميون(محكم نمـودن كـاميون يـدك دارو استقرار–18شكل

M9004-13و4095-13

 ). دسته اتصال( دستگاه اتصال-2چرخ،) گوه( تكيه گاه-1

 كاميون يا يدك
. كاميون يا يدك روي قسمت افقي پاييني سطح بارگيري مستقر مي شوند–32§

چـرخ) گـوه(كاميون يا يدك در مقابل حركتهاي طولي بوسيله چهار تكيه گاه محكم نمودن–33§

، زيـر)19شـكل(زيـر چـرخ هـاي عقبـي كـاميون) گـوه هـا(در اين وضـعيت، تكيـه گـاه هـا. انجام مي گيرد 

و عقبي يدك . قرار داده مي شوند)20شكل(محورهاي جلويي

و محكم نمودن كاميون روي واگ–19شكل M9004-13و13-4095ن هاي مسطح مدل استقرار

. چرخ) گوه( تكيه گاه-1

و محكم نمودن يدك روي واگنهاي مسطح مدل–20شكل M9004-13و13-4095 استقرار

. چرخ) گوه( تكيه گاه-1
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 كشنده
در–34§ و محكم نمودن كشنده ها بترتيـب مـشابه منـدرج )21شـكل( ايـن مقـررات26§ استقرار

. مي گيردانجام

و محكم نمودن كشنده ها روي واگنهاي مسطح مدل–21شكل M9004-13و13-4095 استقرار

a–،يك كشنده b–،چرخ) گوه( تكيه گاه-1 دو كشنده .

و محكم نمودن تريلرها، كاميونها، كشنده ها، يدك ها  استقرار
M9004-13بر روي واگن مسطح مدل

و در پايـان ديواره هاي قسمت–35§  پيشاني قبـل از بـارگيري در وضـعيت افقـي قـرار مـي گيرنـد،

. بارگيري به حالت عمودي برگردانده مي شوند

) تريلر–كشنده(تريلر
و چرخ هاي عقبي كشنده، بهنگام بارگيري بايد در قسمت افقي پاييني كـف–36§  چرخ هاي تريلر

چ. قرار گيرند)16شكل(واگن رخ هاي جلويي كشنده مي توانند روي قسمت بااليي يا پاييني در اين وضعيت،

. افقي قسمت بارگيري يا قسمت شيب دار آن قرار داده شوند

ب–37§ چرخ انجـام مـي) گوه(سيله هشت تكيه گاهو محكم نمودن تريلر در مقابل حركتهاي طولي،

و) گوه(در اين وضعيت، چهار تكيه گاه. گيرد زيـر چـرخ هـاي) گوه( چهار تكيه گاه زير قسمت عقب كشنده

. آورده شده است22چرخ در شكل) گوه(نماي كلي تكيه گاه. تريلر قرار داده مي شوند



���

 

M9004-13چرخ در واگنهاي مسطح) گوه( نماي كلي تكيه گاه–22شكل

) يدك–كاميون(كاميون يدك دار
و چرخ هاي عقبي يـدك بايـد بهنگام بارگيري كاميون يدك دار، چرخ هاي-38§ جلويي كاميون

. قرار گيرند)18شكل(در قسمت افقي بااليي كف واگن 

مجـاز)18cشـكل(يا در وضـعيت منفـصل)18a،18bشكل(كاميون يدك دار در وضعيت متصل استقرار

. مي باشد

و بـه كـف يدك آزاد) دسته اتصال(بهنگام بارگيري يدك در وضعيت منفصل، دستگاه اتصال شـده

. ميليمتري يدك قرار مي گيرد250واگن تكيه داده مي شود، كاميون در فاصله حداقل 

چـرخ انجـام) گـوه(نمودن كاميون در مقابل حركتهاي طولي بوسيله هشت تكيه گـاه محكم-39§

و چهـار تكيـه گـاه) گوه(در اين وضعيت، چهار تكيه گاه. مي شود  زيـر) گـوه(چرخ زير قسمت عقب كاميون

. محور جلويي يدك قرار داده مي شوند

 كاميون يا يدك
( كاميون يا يدك روي قسمت افقي پاييني سطح بارگيري مستقر مي شـوند–40§ و19شـكل هـاي.

20 .( 

چـرخ) گـوه( محكم نمودن كاميون يا يدك در مقابل حركتهاي طولي بوسيله چهار تكيه گاه–41§

، زيـر)19شـكل(زيـر چـرخ هـاي عقبـي كـاميون) گـوه هـا( وضـعيت، تكيـه گـاه هـا در اين. انجام مي گيرد 

و عقبي يدك . قرار داده مي شوند)20شكل(محورهاي جلويي

 كشنده
در–42§ و محكم نمودن كشنده ها بترتيـب مـشابه منـدرج )21شـكل( ايـن مقـررات26§ استقرار

. انجام مي گيرد
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و محكم نمودن اتا ق هاي جداشونده كاميونهااستقرار
13-9009و13-4095روي واگنهاي مسطح مدل

، با حداكثر وزن ناخالصو اندازه هايCو كالسA اتاق هاي جداشونده كاميونهاي كالس–43§

. پذيرفته مي شوند13-9009و13-4095 براي حمل با واگنهاي مدل5گاباري مندرج در جدول

5جدول

ه هاي گاباري مجاز، ميليمترحداكثر انداز

 طول عرض ارتفاع

 عالمت وزن ناخالص، تن

2670 2500 12192 34A 1219 

2670 2500 12500 34A 1250 

2670 2500 13200 34A 1320 

2670 2600 13600 34A 1360 

2670 2600 14040 34A 1404 

2670 2500 7150 16A 715 

و زبالـه قبل از بارگيري، سـطوح–44§  اتكـايي اتـاق هـاي جداشـونده كاميونهـا بايـد از بـرف، يـخ

. پاكسازي شوند

، تكيـه گـاه هـاي تاشـونده13-4095قبل از بارگيري اتاق هاي جداشونده كاميونها بر روي واگن مـسطح مـدل

و در واگنهـاي مـسطح مـدل  تكيـه گـاه هـاي جداشـونده مخـصوص13-9009مخصوص نگهداري كانتينرها،

و پل هاي پاگرد، در وضعيت كاري نگهدار . قرار داده مي شوند) سرهاي تكيه گاه ها بطرف باال(ي كانتينرها

 اتاق هاي جداشونده كاميونها بگونه اي روي واگن قرار مي گيرند كه يـك طـرف آنهـا روي–45§

و و طرف ديگر روي تكيه گاه هاي تاشونده در 13-4095اگن مـدل سر تكيه گاه هاي مستقر در پيشاني واگن،

. مستقر در قسمت وسط تير جانبي واگن سوار شوند13-9009يا تكيه گاه هاي جداشونده در واگن مدل

اتاق هاي جداشونده كاميونها بگونه اي مستقر مي شوند كه سرهاي تكيه گـاه هـا در سـوراخ هـاي مربوطـه ايـن

. اتاق ها قرار گيرند

 از طريق سوراخ هاي جـانبي، صـحت قرارگيـري سـرهاي تكيـه فرستنده پس از بارگيري بايد–46§

. گاه در سوراخ هاي مربوطه اتاق ها را كنترل نمايد



���

: اتاق هاي جداشونده كاميونها بتعداد زير قرار داده مي شوند–47§

:13-9009روي واگنهاي مسطح مدل)1

A دو اتاق- )23aشكل(1219

C دو اتاق- )23bشكل( 715

)23cشكل(C715و يك اتاق A1219 يك اتاق-

:13-4095روي واگنهاي مسطح مدل)2

).23dشكل(A يك اتاق كالس-

 اتاق هاي جداشونده كاميونها بگونه اي روي واگنها مستقر مي شوند كه دربهاي آنهـا بطـرف–48§

. پل هاي پاگرد باشد

. شونده كاميونهاي باردار يا خالي بايد بارگيري شوند روي هر واگن مسطح تنها اتاق هاي جدا–49§

. مجموع وزن اتاق هاي جداشونده كاميونها روي واگن مسطح نبايد از ظرفيت آن واگن تجاوز نمايد

، اخـتالف13-9009 بهنگام بارگيري دو اتاق جداشونده كاميون بر روي واگن مـسطح مـدل–50§

C–10؛ كـالس)23aشـكل(تنA–8/14براي اتاق هاي كالس:ز نمايد وزن آنها نبايد از مقادير زير تجاو

).23cشكل(تنC–15و كالسA؛ كالس)23bشكل(تن

، اخـتالف13-4095 بهنگام بارگيري دو اتاق جداشونده كاميون بر روي واگن مـسطح مـدل–51§

. تن تجاوز نمايد10وزن آنها نبايد از
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ا–23شكل . ستقرار اتاق هاي جداشونده كاميونها روي واگنهاي مسطح نماي
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16ضميمه

به( )18 ماده6و1§مربوط

����/���� 
SMGS/SMPS 

 
КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ (КА) № ..... 

......صورتمجلس بازرگاني شماره  

را-1       ______ ������ ������������ ����������� .1 .....ه آهن نام اختصاري

 
2. ������������ _______ 20 __�.  ....... تنظيم شده در تاريخ-2

 ........ توسط ايستگاه-3  ______________ �������� .3

(�������� �������) )مهر ايستگاه(

4. � ���������� � �� ____ ������� ___ ���. ������ ____  
 �� ____ 20 ___ �. مورخ ..... راه آهن ...... ايستگاه .... پيرو صورتمجلس بازرگاني-4  
5. �� �������� �����/������� ��������� �� ���������, ��������,

������- �������� ��������� � ___ �� _______ 20 ___ �.
كم-5 ، قبض توشه، بارتوشه شماره/ مربوط به محموله با سرعت  ...... مورخ ...... سرعت زياد ،بارنامه

6. ������� ����������� ______________ , �������� ������ ______ 
. .........................راه آهن .................... ايستگاه مبداء-6

7. ������� ���������� _______________ , �������� ������ ______ 

 ........................ راه آهن ....................... ايستگاه مقصد-7

 ..... فرستنده-8 __________________ ����������� .8

 ..... گيرنده-9 ___________________ ���������� .9

10. �����. ��� � � و شماره. واگن-10  _______________  ...... نوع

11. ���������. ��� � � و شماره. كانتينر-11 ___________  ..... نوع

12. �������� ������- ... نام اختصاري راه آهن مالك- 12             ___ ������������  

13. ��������� ���� (�) ( با ظرفيت-13 ________ )تن......

14. ������ __________ 20___ �. شد....... در تاريخ-14 . وارد
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 15. ������� �  ...... با قطار شماره- 15 ______

16. � ������������� ________  ...... در معيت-16

17. �� ��������:  ..... با پلمپ هاي-17

�������� ������ ____ 
........ راه آهن 

����������� ________ 
................ فرستنده   

������� 
 گمرك

�������� �
������� 

 اطالعات

 پلمپ ها

--- -- --- 

��� 
�������� 
������ 
محل الصاق

� پلمپ ها 
��
��

��
��
��

�
��
��
��

�
�
��
��
��

ام
ن

هن
هآ
را
هو
گا
ست
اي

�
��
�
��
��
�
��
��

��
��

�
پل
اق
ص
خال

اري
ت

پ
م

�
��
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��
��
�
�
��
��
�

��
��

�
پ
لم
لپ
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كن
ئم
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ع
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��
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�
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لم
دپ
دا
تع

�
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�
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��
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��
�

ده
ستن
فر
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ن

�
��
�
��
��
�
��
��

��
��

�
پ
لم
قپ
صا
خال

اري
ت

�
��
��
��
��
�
�
��
��
�

��
��

�
پ
لم
لپ
تر
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ئم
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ع

�
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�
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�
پ
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دپ
دا
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�
��
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��
��
��

�
��
��
��

ور
كش

ام
ن

�
��
��
��
��
�
��
��

�

� ����� 
������� 
������ 
از يك طرف

 واگن 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

� ������ 
������� 
������ 
از طرف ديگر

 واگن 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

�� ���� 
������� 
روي دريچه

 مخزن 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

�� 
���������� 
 روي كانتينر

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38. �������� � ������ �������� ��� ����������� �����: __________ 
ها- 38  : .............. اطالعات مربوط به آثار بازشدن يا آسيب ديدگي پلمپ

39.  � �� ��������� ��������� ������ � ���������: ___________ 
و مدارك زير ضميمه صورتمجلس بازرگاني مي باشند- 39  : ........ پلمپ ها

40. ������ � ��������� ��������� � ������������� ���� � ___ �� 
�������� � ه-40        ___ و مدارك ضميمه صورتمجلس بازرگاني شماره پلمپ محموله شماره ...ا

... 
41. �����/���������1 �������� � ����������� ��������� ��������/
�����������1, � ��� ��������� ����������� ��� �� ____ 20___�. � ___



���

در/ در وضعيت فني سالم1كانتينر/ واگن- 41  اين خصوص صورتمجلس فني غير سالم مشاهده گرديد كه

. تنظيم گرديد..... شماره .... مورخ

42. ���� �������� �������� �������/������������1
. بارگيري شده است1فرستنده/ بار توسط راه آهن- 42

 ..... ارزش اعالم شده-43         ____ �������� ����������� .43

44. ���������� ��������:  .... نتايج بازرسي- 44

�����,
����� �
������ 
عالئم، ماركها

و شماره ها

����� 
���� 
تعداد بسته

��� 
�������� 
 نوع بسته بندي

������������ 
����� 

 نام بار

����� 
����� 
 وزن كل

����� ������ 
����� ��� 
����������� 
��������, ��.
وزن يك بسته در

صورت بسته بندي 

 استاندارد، كيلوگرم 

45. �������� �� ��������� (��������, ������- �������� ���������)1:
: قيد شده است) قبض توشه، بارتوشه( طبق بارنامه- 45

46 47 48 49 50 51 

52. � ���������������� ���������: : در واقع معلوم شدكه- 52

53 54 55 56 57 58 

59. � ��� ����� ������������ ����: : از آن جمله بسته هاي صدمه ديده-59

60 61 62 63 64 65 

66. �������������� ����������� ��. �������� ��������� ����� (� ��� 
����� �������������) � ��������� ���������� ��������� ��� �������.

آ(شرح وضعيت بار. چگونگي تنظيم صورتمجلس بازرگاني-66 يا) سيب ديدگي منجمله با ذكر تعداد كسري

 ........... ضافيا

�������:  امضاء

��������� ������� _____  رئيس ايستگاه

و پذيرش ايستگاه______������� �������������  مسؤول تحويل

����������� 
�������� ������� 

 ايستگاه مهر تاريخدار

 مسؤول محوطه كاال  ____ ������ �������� ����������



���

 گيرنده بار _______ ��������������� 

67. ��� ���������� ���������/ �� ��������� 1
تنظيم نشده است/ تجملس بازرسي تنظيم شده است صور- 67  

68. ������� ������� ���������� � ��������� �����, ���������� � �� 
�������� ������� 

با-68 صـورتمجلس بازرگـاني ايـستگاه بـين راهـي يادداشت ايستگاه مقصد در مورد وضعيت باري كه

. وارد شده است

�������:  امضاء

��������� ������� _____  رئيس ايستگاه

������������� �������______ و پذيرش ايستگاهمسؤول تح ويل  

����������� 
�������� ������� 
 مهر تاريخدار ايستگاه

 مسؤول محوطه كاال  ____ ������ �������� ����������

 گيرنده بار _______ ���������������

69. ���� �� ��������������� ___________ �� _______ 20 ____�.
. ارسال مي گردد.............. مورخ. اين صورتمجلس بازرگاني،-69

1. Ненужное зачеркнуть موارد اضافي خط زده مي شود .
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17ضميمه

به( )20 ماده5§مربوط

SMGS/СМГС 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 

و نقل  اعالميه تغييرات قرارداد حمل

���������� ������� ________ �������� ������ __________ 
 ______ راه آهن ____به رئيس ايستگاه 

 خواهشمند است در مورد محموله زير �������� ���� ��������� �� �����

_____با سرعت ________________ ��������

 زياد يا كم / ����� ��� �������

���� ������ ����� � ���������:___________ 20.�.  تاريخ قبول براي حمل

_______گيرنده  ________ ����������

 _______ايستگاه مبداء  ______________ ����������� �������

������� ���������� _______________  ________ ايستگاه مقصد 

از طريق          _______________________________________________ �����

 ������������ ����������� ������� /  نام ايستگاه هاي مرزي

� �������� 
 شماره محموله

����� �
��������� �
��� �����,
����� �
������ ���� 
 واگن شماره

 كانتينر شماره

و يا عالئم، مارك ها

 شماره بسته

���������� 
���� 
 تعداد بسته

��� 
�������� 

 نوع

 بسته بندي

������������ 
����� 
 نام بار

����� 
����� (��)
وزن بار

)كيلوگرم(

��������� ��������� ��������� �������� ���������1 : _______ 
: تغييرات زير را در قرارداد حمل بعمل آوريد

1. ���� ���������� �� ������� �����������2 ______________________ 
. عودت دهيد_________ بار را به ايستگاه مبداء-1

2. ���� ��������� �� ��������� ����� ������� ���������� ________ 
 �������� ������ ____________________________________________ 



���

 ����� 3______________________________________________________ 
������������ ����������� ������� 

 _______ راه آهن ____________________گاه مقصد جديد بار را به ايست-2

. ارسال نماييد______________________________________3از طريق

 نام ايستگاه هاي مرزي

3. ���� ������ ���������� ������ ����������___________________ 
���������� � ��� �������� ����� 

. تحويل دهيد_____________ بار را به گيرنده جديد-3
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19ضميمه 
به( )29 ماده7و6§مربوط

و آدرس هاي نهادهاي راه آهنيفه رست عناوين  
 ذيصالح جهت بررسي شكايات

نهاد ذيصالح، كه شكايت جهت بررسي به آن
.ارائه مي شود

 نام راه آهن رديف

 آدرس نام

شكاياتي كه
توسط اين 

نهادها 
 بررسي
 مي شوند

راه آهــــن جمهــــوري1

 آذربايجان 

اتحاديه مـديريت رونـد

و نقل   حمل

 آذربايجان راه آهن

، بــاكو، خيابــان 370010

 230ديالرا عليوا

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري2

 بالروس

و ــار ــور بــــ اداره امــــ

فعاليتهــــاي بازرگــــاني 

ــن  ــارجي راه آهـــ خـــ

 بالروس 

گ 220050 ــسك، ، مينـ

، ، خيابان لنين 17سپ

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري3

 بلغارستان

يره راه آهــن هيــات مــد

 دولتي بلغارستان 

هيـــات مـــديره راه آهـــن

بلغارستان، كنتـرل درآمـد 

 ، و محاسبات بـين المللـي

، بلــوار كنيــاگيني صــوفيه

 a-114ماري لويزي، 

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري4

 سوسياليستي ويتنام 

 مديريت روابط راه آهن ويتنام

، شـهر هـانوي، بين الملـل

ل  118ه زوآن خيابان

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

ــان راه آهــــن راه آهن گرجستان5 دپارتمــ

 گرجستان

، خيابان 380012 ، تفليس

، شماره تساريتسي تاماري

15 

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري6

 قزاقستان

و ــار ــور ب ــل ام اداره ك

 بازرگاني

و ــالي ــل مـــ اداره كـــ

 حسابداري 

، خيا 473011 بان، آستانه

13آكژاييك، 

، خيابـان 473011 ، آستانه

، 98پابدا

شـــــــــكايات

مربوط به عـدم 

 سالمت حمل 

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

خلق7 راه آهن جمهوري

 چين 

براي بارهاي)1

ارسالي از چين، 
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شكايت گيرنده 

 براي اداره

 راه آهن مرزي

 خروجي

 راه آهن چـين

ــي ــال مــ ارســ

و  ــود، شـــــــــ

شـــــــــكايات 

ــ ــتنده بــ ه فرســ

ــن اداره راه آهـ

ــال  ــداء ارسـ مبـ

. ميگردد

بـــــــــراي)2

بارهــــاي وارده 

ــه چـــــين،  بـــ

شكايت گيرنده 

بــــــه اداره راه 

و  آهــن مقــصد

شـــــــــكايات 

ــه  ــتنده بــ فرســ

ــن  اداره راه آهـ

مــرزي ورودي 

 چين ارسال 

. مي شود

براي بارهاي)3

ترانزيتـــــــي از 

طريق راه آهـن 

چين، شـكايات 

گيرنده به اداره 

راه آهن مـرزي 

و  ــي خروجـــــ

شـــــــــكايات 

ــه  ــتنده بــ فرســ

ــن  اداره راه آهـ
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مــرزي ورودي 

 چين ارسال

. مي شوند

 نام آدرس راه آهنهاي مرزي نام راه آهنهاي مرزي

ــاي ــستگاه ه  اي

 مرزي

ــن اداره راه آهـــــــــــ

 خاربينسكا 

150006 ، ــاربين ، خـــــــ

نانگانتــسويي سيداجيتــسه،

51 

، ــا مانچوريـــــ

 سوئنفينخه 

ــن اداره راه آهـــــــــــ

 شنيانسكوي 

11001 ، ، شــــــــــــئنيان

، ، تايوانبئنتسه خپينتسويي

41، شماره1قسمت 

، دان دون

 تومين، تسيان 

اداره راه آهــن خوخــه

 خائوته سكو

010057 ، ، خوخه خائوته

، 2سينچئنتسويي، سيلينلو

 ارالن

ــن اداره راه آهـــــــــــ

 لئوچژاوسكوي

545007 ، ، لئوچژئــــــــو

، 1اشانلوسانتسويي

 پينسيان

ــن ادا ره راه آهـــــــــــ

 كونمينسكوي

ــوئنمين، 650011 ، كــــــ

-تانـــــــــــــــــشوانلونان

 548چژانسينتسوئن،

 شان يائو

ــن اداره راه آهـــــــــــ

 اورومچي 

، اورومچـــــــي، 830011

 سينشينتسوي، خئنانلو

 آالشانكو

راه آهــــن جمهــــوري8

 دمكراتيك خلق كره 

1(، ــن وزارت راه آهــ

و  دفتر محاسبات حمـل

. نقل بين الملل 

ــنادا)2 ره راه آهـــــــ

 پيونگيانگ 

ــن)3 اداره راه آهـــــــ

 چخوندينسكوي

ــن)4 اداره راه آهـــــــ

 خامخونسكوي

شـــهر پيونـــگ يانـــگ،

 چژئونگوئك دوناندون

شــــــهر پيونگيانــــــگ،

 ، ــا ــك رنخـ 2چژاونگوئـ

 دون

سـورني خـامگئن،. پروف

ــانگئوك،  ــهر پخوخــ شــ

 اكدئندون

يــوژني خــامگئن،. پــروف

ر خــــــامخوئون، شــــــه 

ــونچخ ــك،.ســــ نگوئــــ

شـــــــــكايات 

مربـــــوط بـــــه 

اضافه پرداخت 

 كرايه حمل

شـــــــــكايات

مربـــــوط بـــــه 

ــسارات  خـــــــ

ــاي  بارهـــــــــ

و  صــــــادرات

واردات در 

اداره آن

راه آهني انجام

ــه  ــود ك ــي ش م
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ــن)5 اداره راه آهـــــــ

 كنچخونسكوي 

 اكدئندون

ــروف ــهر. پـ ــوژني، شـ يـ

ــون  ــان، كچخونگئــ پخنــ

 كچخوناون 

ــداء ــستگاه مب اي

يا مقصد بـه آن 

. تعلق دارد

آهــــن جمهــــوري راه9

 قرقيزستان

ــن اداره راه آهـــــــــــ

 قرقيزستان

، شــهر بيــشكك، 720009

83خيابان لف تولستوي،

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري 10

 لتوني

هيات مديره شركت راه

 آهن دولتي لتوني

LV-1547  ، ــا ، ريگـ

3خيابان گوگول

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري 11

 ليتواني

 سهامي شركت

 راه آهن

و)1 ــيرحركت اداره ســــ

 ، ــاني ــور بازرگـ  2650امـ

ــان ، خياب شــهر ويلينيــوس

14/12ميندائوگو، 

مركز محاسبات درآمد)2

و حسابداري

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

ــر از ــه غيـــ بـــ

شـــــــــكايات 

مربـــــوط بـــــه 

.اضافه پرداخت

شـــــــــكايات

مربـــــوط بـــــه 

اضافه پرداخت 

. كرايه

راه آهــــن جمهــــوري 12

 مولداوي

و اد ــار ــور بــــ اره امــــ

 بازرگاني 

، كـشينيف، خيابــان 2012

48واليكو پيركالب،

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

پ اداره راه آهن اوالنباتور راه آهن مغولستان 13 كليــه شــكايات 376يا/اوالنباتور

 SMGSطبق 

راه آهــــن جمهــــوري 14

 لهستان

دفتر مركزي محاسـبات

 بين الملل 

ــدگوش،959-85 ، بيـــــ

، خيابان 63دورتسووا

كليــه شــكايات

 SMGSطبق 

راه آهــــن فدراســــيون 15

 روسيه 

اداره راه آهن روسيه)1

و اداره راه  مقـــصد بـــار

آهنهاي مـرزي پـس از 

بررسي شكايات توسـط 

ادارات راه آهن مقـصد 

براي بارهاي وارده. بار 

از طريــــق محورهــــاي 

مرزي پـري ولژسـكايا، 

ــمالي، اورال  ــاز شـ قفقـ

 جنوب جنوبي، راه آهن 

شـــــــــكايات

مربوط به عـدم 

ســالمت حمــل 

ــط  ــه توســ كــ

ــدگان در  گيرنـ

ــه  ــيه ارائـ روسـ

اگـــر. ميـــشوند

ــن  اداره راه آهـ

مقــــصد بــــار 

ــيه  روســــــــــ
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شرق، شكايات پـس از 

بررســي توســط ادارات 

راه آهن روسـيه مقـصد 

ــن  ــه اداره راه آه ــار ب ب

. مسكو ارسال مي شوند

ادارات راه آهنهـــاي)2

مــرزي خروجــي راه 

آهـــن روســـيه پـــس از 

بررسي شكايات توسـط 

. راه آهنهاي مقصد

ادارات راه آهنهـــاي)3

. مرزي خروجي روسـيه 

براي بارهاي عبـوري از

طريق محورهاي مـرزي 

پــري ولژســكايا، قفقــاز 

شــمالي، اورال جنــوبي، 

راه آهن جنـوب شـرق، 

. توسط راه آهن مسكو

ــسؤوليت مــــــ

ــاي راه آهنهــــ

خـــارجي، يـــا 

مـــــــــسئوليت 

 مشترك 

ــاي راه آهن هــــ

و  خــــــــارجي

ــتنده  فرســــــــ

ــارجي را  خـــــ

ــوده  ــين نمـ تعيـ

، پــس از  باشــد

تنظـيم شـكايت 

ــق   SMGSطب

و مقـــــــررات

. داخلي

و بررســي ارائــه

شـــــــــكايات 

مربوط به حمل 

و  بــار در حمــل

نقل بين المللـي 

 توسط اداره 

راه آهــــــــــن

خروجــي بــراي 

و  ــل ــار ح آن ب

فصل مي گردد 

و براي بارهايي 

ــق ــه از طريـ كـ

محورهـــــــاي 

مـــرزي پــــري 

ســــــــكايا، ولژ

ــمالي،  ــاز ش قفق

،  اورال جنوبي

ــن  راه آهـــــــ
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جنـــوب شـــرق 

وارد شده اند 

 توسط 

. راه آهن مسكو

كليــه شــكايات

ارائــــه شــــده 

ــط  توســــــــــ

ــدگان در  گيرنـ

و  ، روســــــــيه

شـــــــــكايات 

ارســالي توســط

ــاي راه آهنهــــ

خارجي مربوط 

 به مسئوليت

ــاي  راه آهنهـــ

ــت ــيه بابـ روسـ

عــدم ســالمت 

ــضاي  و انق ــار ب

ــدت تحو ــل م ي

. بار
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ف نام ايستگاه هاي مرزي
ردي

فدراسيون

 روسيه

 نام
ــن  راه آهــ
 مرزي روسيه

 آدرس ادارات
راه آهـن مـرزي

راه آهنهاي راه آهن روسيه روسيه
 همسايه

 مسكوفسكايا

 اكتيابرسكايا

، مسكو،107140

E-76 خيابـــــــان ،

20كراسنوپرودنايا،

، ســــــــنت 191111

ــدان ــورگ، مي پترزب

 زلينكا مسكوفسكايا

= كراسنويه

-پونياتوفكا

-رودنيا

-سوراژ

-گروشكووا

-ويتمليا

-كليموف

-سوزمكا

زاكوردونني قفقاز

 شمالي 

-اوسپنسكايا

- گوكووا

-پلشاكووا

-وئسلويه

-سامور

 نئژه گول جنوب شرق

-كوزاچك

-سولووي

-پنكوفسكايا-ايلك

-كراسني خوتور

-ويسترل

 اوزينكي پري

 ولژسكي

-2آكسارايسكايا

 اورال جنوبي1ايلتسك

-نيكل تائو

-توبول

-پرسنوگوركوفسكايا

-زولوتايا سوپكا

 زاكوپيته بالروس

-اوسينوفكا

-شستروفكا

-زائولشا

-ژوربين

 ولفينو اوكرايين

-چيگينوك

-سمئنوفكا

-زرنوو

-گالوتا

-كواشينو

- كراسنايا موگيال

-ايزوارينو

 وئسلويه گرجستان

 ياالما آذربايجان

 ولچانسك اوكرايين

-اودنوروبوفكا

-توپولي

-پوشكارنويه

-كازاچنيا لوپان

-كراكوفكا

 اوزينكي قزاقستان

2آكسارايسكايا

1ايليتسك

-نيكل تائو

-توبول

 پرسنه گركوفسكايا

 زولوتايا سوپكا

 پتروپاولفسك

 ناروا استوني
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 كالينينگرادسايا

اوستروفــــــــسكايا،

ــورود -ايوانگـــــــــ

 نارفسكي

 كالينينگراد 236039

1خيابان كيفسكايا

-پتروپاولسك

 نارفسكي اكتبر-ايوان گورود

- پسكوفسكيه-پچوري

- پسكوفسكيه-يپچور

-پوسين

-سكانگالي

-زاورئژيه

-كلياستيتسه

 نسته روف كالينينگراد

-سووتسك

-باگراتييونوفسك

- مامونوو

-ژلزنوداروژني

-اوراوا

-پيئوزا

 زيلوپه لتوني

-كارساوا

 ايزريشه بالروس

-آليشا

 كيبايرتاي ليتواني

-پاگئگياي

 لهستانگلومنو

-برانئوو

-سكانداوا
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ــوري 16 ــن جمهــ راه آهــ

 تاجيكستان

مـــــديريت راه آهـــــن

 اداره كاال–تاجيكستان 

734012 ، ــنبه ــهر دوش ، ش

35خيابان شاپكينا

ــه شــكايات كلي

 SMGSطبق 

اداره راه آهـــن دولتـــي راه آهن تركمنستان 17

 تركمنستان

ــش ــان عــ ــاد، خيابــ ق آبــ

9صفرمراد تركمنباشي

براي هـر گونـه

عـــدم ســـالمت 

 حمل 

ــوري 18 ــن جمهــ راه آهــ

 ازبكستان

ــي ــن دولتــــ راه آهــــ

 ازبكستان

700060 ، ــكند ، تاشــــــ

7خيابان شفچنكو

ــه شــكايات كلي

 SMGSطبق 

ــهر كيــــف، 03680 اداره كل بازرگاني راه آهن اوكرايين 19 ، شــ

5خيابان تورسكايا،

ــه شــكا يات كلي

 SMGSطبق 

ــوري 20 ــن جمهــ راه آهــ

 استوني

گـــروه شـــكايات اداره

 كل بازاريابي راه آهن

خيابــان تلــسكيوي شــماره

، تالين 57 ب

10412 

ــه شــكايات كلي

 SMGSطبق 
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20ضميمه
به( )29ماده7§مربوط

--------------------------------------------------------- ______ 20______ �. پستي(شاكي آدرس ، ______مورخ)نام
������������ (������������ � �������� �����)
--------------------------------------------------------- كنندهشما( فصل و حل آهن راه پرونده )ره

(����� ���� ������������ �������� ������)

ПРЕТЕНЗИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОСРОЧКЕ В ДОСТАВКЕ ГРУЗА1

بار تحويل مدت انقضاي مورد در شكايت 1اعالميه

��������� �� ��������� ����, �������� � ____ �� ____ 20___�. شماره محموله ____مورخ____، SMGS بارنامه طبق حمل

�� _____________ / __________ �� _______________ ________________به__________/_______از

(������ � ������� �����������) (������ � ������� ����������) مبداء( ايستگاه و آهن (راه مقصد) ايستگاه و آهن )راه

��������� �� �������� ������� _______________________________ آهنهاي راه طريق از ________ترانزيت

(����������� ������������ ���������� �������� �����) آه( راه اختصاري ترانزيتينام )نهاي

���������� ��������2 ������ ��������2 ______________ دربست بار2محموله خرده ______________2محموله

(������������ �����) بار( )نام

�������� ���������������� ����������3 ___________________ باال تناژ كانتينر ____________2محموله
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I- ������ ��������� ����������� ������ � ��������� ������������� �����
م-1 و كنترل را شده داده اطالعات است بپردازيدخواهشمند را زير بلغ

��������� �����
حمل كرايه

���� (��. 14 ����), � �����
ساعت به 14ماده(مدت SMGS(

����������� ����
��������

تحويل واقعي زمان

�. از

���������
���
���������
��������
در تاخر يا تقدم

تحويل

��/ تا __________

(� �����) ساعت( )به

��������
������,
�����������
� ���������
شركت آهنهاي راه

حمل در كننده

� ������
��� ������,
��������
������
�������
�����������
� ���������
كه كشوري ارز به

در آن آهن راه

شركت حمل

است .داسته

� ������
������
������������
شاكي كشور ارز به

��.
كيلومتر

��
��������
ارسال براي

��
���������
حمل براي

��
§§
3-5
طبق

§§
5-3

��
§
6
§طبق

6

�����
جمع

����
(�����,
�����,
تاريخ(���

)، روز،ماه

)سال

���
ساعت

�����
جمع

+ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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���������
-- ���—
انقضاء

-عتسا-

Размер возмещения согласно статье 27 СМГС SMGS ماده طبق جبران 27ميزان
__________________ %

����������� �
����������
شده مطالبه پرداخت جهت

Подпись, штемпель и номер счета حساب شماره و مهر ، امضاء
_______________________ 20 ____ г. _____________مورخ

(сумма) (валюта)
(ارز( )مبلغ)

__________________________________
(подпись) )امضاء(

1- ��������� ������������ ������������� � 2 ����������� � ����������� ������� ������� � ��������� � ����� 1
������������ ���� �������� �����, ����������� � ���������.

ستون-1 در و شده پر آن رويي صفحه كه نسخه دو در شاكي توسط گردد1اعالميه مي ارسال است شده نوشته حمل در كننده مشاركت آهنهاي راه كليه نام .آن

2- �������� ���������� شود-2 مي زده خط اضافي .موارد

3- ����������� ��� ���������� �������� ����� ������, ��� �������� ���������������� ���������� ��� ��� ������
�������� �����������- ������� ����� ����������.

دربست-3 واگن حمل كانتينرها-بهنگام بار خرده حمل بهنگام يا باال تناژ كانتينرهاي حمل بهنگام ، واگن شود-شماره مي نوشته كانتينر رويي .شماره

4- �� ���������� �������� ������� � �������� ������. اي-4 تعرفه ارز به ترانزيتي آهنهاي راه .در

II- ������������� �������� �����, ���������� ���������, � ��������� ����� ����������1
خسارت-2 جبران مبلغ ذكر با اند پذيرفته را شكايت كه آهنهايي راه 1.تاييديه
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�������� ������
آهن راه

-----------------------

�������� ������
آهن راه

-----------------------

�������� ������
آهن راه

-----------------------

�������� ������
آهن راه

-----------------------

�������� ������
آهن راه

-----------------------

�����������������
������������

------------------ ����
بررسي طول

روز------------

�����������������
������������

------------------ ����
بررسي طول

روز------------

�����������������
������������

------------------ ����
بررسي طول

روز------------

�����������������
������������

------------------ ����
بررسي طول

روز------------

�����������������
������������

------------------ ����
بررسي طول

روز------------

����� __________
������ 2_________
����� ����_____
����________

�������
___________مبلغ

___________2ارز

پروند ________هشماره

____________تاريخ

امضاء

����� __________
������ 2_________
����� ����_____
����________

�������
___________مبلغ

___________2ارز

پرونده ________شماره

____________تاريخ

امضاء

����� __________
������ 2_________
����� ����_____
����________

�������
___________مبلغ

___________2ارز

پرونده ________شماره

____________تاريخ

امضاء

����� __________
������ 2_________
����� ����_____
����________

�������
___________مبلغ

___________2ارز

پرونده ________شماره

____________يختار

امضاء

����� __________
������ 2_________
����� ����_____
����________

�������
___________مبلغ

___________2ارز

پرونده ________شماره

____________تاريخ

امضاء

III- ��������� �������� �����, ����������� ��������� �� ��������� � �������� ����� �������� ��� ���������.
اند-3 كرده رد موردي يا كامل بطور را تحويل مدت انقضاي به مربوط شكايت كه آهنهايي راه .نظرات



���

������������ ������ آهنها راه نام ������� علل ����� , ���� � �������
امضاء و تاريخ شماره،

IV- �������������� ��������� (����������� �������� �������, ������������ ���������) : ___________ 20 __�.
شكايت-4 فصل و شودت(حل مي پر شكايت كننده فصل و حل آهن راه :وسط ________تاريخ______________)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(������������ �������� ������) آهن( راه )نام

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(�����, ��������������� ���������) شكايت( كننده بررسي )ارگان

-----------------------------------------------------
(����� ����) پرونده( )شماره

Претендателю:
شاكي :به

(�������� �����)
پستي( )آدرس

��������� �� ����� _____________________________ (������ � ������)
مبلغ به ارز(_______________________________شكايت و )ميزان

�������� 3 �������������� � ����� _________________________ (������ � ������)
است___________________مبلغ پرداخت ارز(3قابل و )ميزان

�� �������� 3 باشد نمي پرداخت 3.قابل
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������� �������/���������� ������ شكايت موردي يا كامل شدن رد علت

------------------------------------------------
(�������) )امضاء(

1- ������������ ��������, ������������ ��������� � �������� ����� (�� ����������� ������, ����������� ������������
�������� �������, � ������� ��������������� �����������������) ������������ ���������.)

گردد-1 مي پر اند شده بار تحويل مدت انقضاي باعث كه آهنهايي راه تعيين(توسط را شكايت بررسي مدت طول كه اي كننده فصل و حل آهن راه توسط كه سطرهايي باستثناي

كند .)مي

2- �������� ������ ����������� � ���������� ��������� ����� � ������������ ������, ���������� ������- � ��������
������. كنند-2 مي درج اي تعرفه ارز به ترانزيتي آهنهاي راه و خود ملي ارز به را مبلغ مقصد و مبداء آهنهاي .راه

3- �������� ���������� شود-3 مي زده خط الزم غير .مورد
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21ضميمه

به( )6 ماده9§مربوط

 مقررات حمل
و اتاق هاي جداشونده كاميونها  تريلرها، كاميونها، يدك ها، تريلرهاي بدون كشنده،

و اتـاق هـاي-1§  مقررات حاضر بـراي حمـل ريلـي تريلرهـا، كاميونهـا، يـدك هـا، تريلرهـاي بـدون كـشنده

و خالي تحت عنوان محموالت كانتريلري اعمال . مي گرددجداشونده كاميونها بصورت باردار

. كشنده كاميوني متصل به يدك يا كاميون متصل به تريلر= تريلر

و نقلي با اتاق بسته غيرجداشونده= كاميون . وسيله حمل

و نقلـي دارنـده فيتينـگ، تجهيـزات نگهدارنـده وسـائل بـارگيري،= اتاق جداشونده كاميون واحـد حمـل

و جداول، با مندرجات، فرم .و محل نصب استانداردعالمت گذاري، نوشته ها

و نقلي، شامل اتاق بسته روي شاسي= تريلر بدون كشنده تريلر بـدون كـشنده داراي تجهيزاتـي. واحد حمل

بدين صورت مي باشد كه بخش عمده وزن آن بـه كـشنده كـاميوني منتقـل كاميوني كشندهبه اتصال جهت 

ن  و و قسمت پايه تكيه گاهي آن بهنگام حمل و هنگام توقف بـدون كـشنده در ترمينـال مي گردد، قل جمع شده

و تخليه، تريلر بـدون كـشنده بايـد داراي تجهيزاتـي جهـت قـالب. بكار گرفته مي شود  جهت عمليات بارگيري

. شدن به آالت بارگيري باشد

و توسـط تجهيـزات اتـصال بـه= يدكي و نقلي، شامل اتاق بسته كه بر روي دو شاسي سـوار بـوده  واحد حمل

. كاميون متصل مي گردد

در-2§ ، بدون موافقت راه آهنهاي مشاركت كننـده  حمل تريلر بارگيري شده بر روي دو واگن با يك بارنامه

. حمل، مجاز مي باشد

و اتاق هاي جداشـونده كاميونهـا، بـين ايـستگاه-3§  حمل تريلرها، كاميونها، يدكي ها، تريلرهاي بدون كشنده

. گونه عمليات باز مي باشند، انجام مي گيردهايي كه براي اين

و اضافات فهرست ايستگاه هاي اعالميه و OSJD كميتـه بـه 21SMGS-1 ضـميمهدر منـدرج تغييرات

و اضـافات ارسـال مـي گـردد اعالميـه مربـوط بـه. راه آهنهاي عضو اين موافقتنامه با ذكر تاريخ اعتبار تغييـرات

 روز قبـل از اعتبـار يـافتن ايـن45ستگاه ها بايد بگونه اي ارسال گردد كه حـداقل حذف اطالعات از فهرست اي 

و راه آهنهاي عضو دريافت گردد . تغييرات، توسط كميته

و كاميون در معيت مامور طبق ضميمه-4§ . صورت مي گيرد3SMGS حمل تريلر

.فرستنده مي تواند وظيفه مامور را به راننده تريلر واگذار نمايد
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و كاميون بدون مشايعت مامور، فقط با توافق بين راه آهنهاي مشاركت كننـده در حمـل مـي توانـد  حمل تريلر

. انجام گيرد

و اتـاق هـاي جداشـونده كاميونهـا كـه بـا بارهـاي-5§  تريلرها، كاميونها، يدكي هـا، تريلرهـاي بـدون كـشنده

. مجاز به حمل مي باشند2SMGSمه خطرناك بارگيري شده اند، در صورت رعايت مقررات ضمي

حمل بارهايي كه در طول مسير نياز به سرمادهي، تهويه يـا گرمـادهي دارنـد در تريلرهـا، كاميونهـا، يـدكي هـا،

و اتاق هاي جداشونده كاميونها كه مجهز به تجهيزات حمل اينگونه بارهـا مـي باشـند بـا  تريلرهاي بدون كشنده

در اينـصورت اگـر، در طـول مـسير بـراي پـشتيباني رژيـم. جاز مـي باشـدم 4SMGSرعايت مقررات ضميمه 

. حرارتي نياز به سرويس تجهيزات باشد، اين حمل تنها در معيت مامور فرستنده يا گيرنده انجام مي گيرد

و بـاك محتـوي سـوخت-6§  فرستنده موظف است بسته بودن كابين، سالن، كاپوت، صندوق توشـه، قـسمتها

ك و و بست يا قفل تامين نمايدتريلرها . اميونها را با چفت

و و كاميون بدون همراهي مامور، فرستنده بايد كابين، كاپوت، سالن، صندوق توشه، قـسمتها بهنگام حمل تريلر

و عالئم آنها را بترتيبي كه در ضميمه  و محل نصب پلمپها و تعداد و پلمپ نمايد 7باك محتوي سوخت را بسته

SMGSما . شين آالت مقرر شده در فهرست بنويسد براي

و سرهاي اصلي سيم چادر كه داراي كالهك هاي مخـصوص-7§  سيم بستن چادر نبايد داراي بريدگي بوده،

و بست هاي پلمپي به سر اصلي سـيم. با پرچ توخالي مي باشند، بايد به محل مربوطه متصل باشند پلمپها يا چفت

. الصاق مي شوند

و بدون اثري از اتصال باشندسيم ها بايد . يكپارچه

در-8§ و اتـاق هـاي جداشـونده كاميونهـا بايـد  چادرهاي تريلرها، كاميونها، يدك ها، تريلرهاي بدون كشنده

و همچنـين داراي الزم اتـصال بـه اتـاق باشـند و بدون هرگونه آسيب ديـدگي بـوده و. وضعيت سالم حلقـه هـا

.صو آسيب ديدگي باشندسوراخ هاي چادر نبايد داراي نق

و بست هاي پلمپي-9§ و اتاقهاي جداشونده كاميونهاي باردار با پلمپ يا چفت  يدكها، تريلرهاي بدون كشنده

. فرستنده، جهت حمل پذيرفته مي شوند

ز-10§ و اتاق جداشونده كاميون بايد با رعايت شرايط يـر بار داخل تريلر، كاميون، يدكي، تريلر بدون كشنده

: بارگيري شوند

 بار بايد بصورت مساوي در سطح كف قرار داده شود؛-

 بارهاي سنگين نبايد به بارهاي سبك تكيه داده شوند؛-
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 مركز ثقل بار در اتاق بايد در نقطه اي قرار گيرد كه از نصف ارتفاع اتاق تجاوز ننمايد؛-

و شـكاف بمنظور اجتناب از جابجايي احتمالي بار، بايد بار داخل اتاق- بـصورت تنگاتنـگ قـرار گفتـه

. هاي موجود در داخل اتاق با مواد مربوطه پر شوند

و دربهاي انتهايي اتاق، لـوازم- بمنظور جلوگيري از آسيب ديدگي اتاق يا چادر بوسيله بار، بايد بين بار

ر مجاز نمـي تكيه گاه براي بسته هاي جداگانه بار در چاد. پيش بيني گردد) تكيه گاه، محافظ(مربوطه 

. باشد

بهنگام بارگيري بسته هاي منفرد بار در اتاق، فشار بر كف نبايد از نرم مجـاز مقـرر بـراي وسـيله نقليـه-

كاميون، تريلر بدون كـشنده،(در اين صورت در سطحي كه كمتر از نصف اتاق. مربوطه تجاوز نمايد 

از) يدك، اتاق جداشونده كاميون  ايـن امـر بـا. بـار متمركـز گـردد%60را تشكيل مي دهد نبايد بيش

و توسعه سطح زير آنها حاصل خواهد شـد  از. استفاده از تكيه گاه ها باربنـدي بـسته هـاي منفـرد بايـد

. واژگوني يا جابجايي آنها پيشگيري نمايد

و همچنين براي هر كاميون، يـدك، تريلـر بـدو-11§ ن براي هر تريلر بارگيري شده بر روي يك يا دو واگن،

 پـر 12SMGS-2 يـا ضـميمه12-1بارنامه اي طبق فرم ضميمه فرستنده كاميون، جداشونده اتاق كشنده يا

. مي كند

بـا) 12SMGS-5ضـميمه(SMGSو توضيحات مربوط بـه پـر كـردن بارنامـه 7SMGSبارنامه طبق ماده

: ويژگيهاي زير پر مي شود

اسـتقرار بـار در اتـاق تـامين كننـده": نوشـته مـي شـود) ندهدرخواستهاي ويژه فرست( بارنامه4در خانه)1

و ايمني حركت  مي باشد؛"سحت بار

: نوشته مي شود) شرح بار( بارنامه11در خانه)2

- براي تريلر، كاميون، يدك، تريلر بدون كشنده يا اتاق جداشونده كاميون-

و نقلي كاميوني، فعال در سيستم" و نقل جاده"وسائط حمل كد"ايحمل ؛∗99440000، باردار،

و نقلي ، تركيب تريلر؛)واحد(نام وسائط حمل

و كد آن طبق ؛")فهرست هماهنگ كاال(GNGنام بار

–براي تريلر، كاميون، يدك، تريلر بدون كشنده يا اتاق جداشونده كاميون بصورت خالي-

و نقلي كاميوني، فعالي در سيستم" و نقل كانتري"وسائط حمل كد"لريحمل ∗99340000 خالي،

"، تركيب تريلر)واحد(نام وسائط نقليه

از تپـه" در زير نام بار نوشـته مـي شـودM9004-13و13-4095در صورت حمل با واگنهاي مسطح مدل

و براي واگن مسطح مدل"رها نشود ."از تپه عبور داده نشود" نوشته شود9009-13،

. �� ت���� ��� ��� ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� �� �� ت��� ��� ����-�∗
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و كـاميون بـراي بهنگام ارائه يدك، تريلر-12§ و همچنـين تريلـر  بدون كشنده، اتاق جداشونده كاميون،

 در مـورد وجـود  SMGS بارنامـه11حمل بدون همراهي مامور فرستنده يا گيرنده، فرستنده بايد در خانه

و همچنين وجود عيوبي و مقدار(چرخ هاي زاپاس، و پرسـنل راه اهـن را نقـض) نوع كه ايمني سير قطارها

اينگونـه عيـوب عبارتنـد از، مـثالً،.و نمي توانند باعث عدم سالمت بـار شـوند، يادداشـت نمايـد نمي كنند 

و) آسيب ديدگي(آسيب ديدگي شيشه جلو يا دربها، عدم وجو  آيينه، چراغ هاي جلـو، چـراغ هـاي خطـر

تـ(آثار مربوط به آسيب ديدگي رنگ. راهنما، برف پاك كن ها  رك مثالً، زنـگ زدگـي، خراشـيدگي،

و بهنگـام پـذيرش) خوردگي، تورفتگي  و در بارنامـه نوشـته نمـي شـوند مشمول عيـوب فـوق نمـي باشـند

. وارسي نمي شوند) تحويل(

در صورت عدم وجود جاي كافي براي درج عيوب، فهرست اين عيوب بر روي كاغذ جداگانه اي كـه بـه

 هـر يـك از نـسخ اضـافي سـياهه راهـيو بـه SMGS بارنامـه1-5اندازه بارنامه خواهد بود به برگه هـاي 

 SMGSبر روي كليه نسخ فهرست بايد شماره بارنامه. پيوست مي گردد، كه فرستنده آن را امضا مي كند

.و مهر تاريخدار ايستگاه مبداء درج شود

و در خانـه SMGS بارنامه23فرستنده در خانه 11 بايد تعداد برگـه هـاي اضـافي پيوسـت شـده را ذكـر،

."فهرست عيوب، به برگه اضافي رجوع شود": يادداشت نمايدSMGSه بارنام

. يك نسخه از فهرست بهمراه رونوشت بارنامه تحويل فرستنده مي شود

 راه آهن مسئوليتي در قبال فقدان كل يا قسمتي از بار، كاهش وزن بار، آسيب ديدگي، فساد يا افـت-13§

و از استفادهدر اثر كيفيت بار سيم هاي فرسـوده، گـم شـدن آنهـا در مـسير، انتخـاب غيـر صـحيح چادرها

وسيله حمل توسط فرستنده، استقرار غير صحيح بار در تريلر، كـاميون، يـدك، تريلـر بـدون كـشنده، اتـاق 

. جداشونده كاميون، استفاده از ظروف يا بسته بندي نامناسب يا فقدان آنها، ندارد

و كاميون در صورت–14§  حمل بدون همراهي مامور، يـدك، تريلـر بـدون كـشنده، اتـاق تحويل تريلر

و با اتاق و بست هاي پلمپي سالم سالم بـه گيرنـده، بـا بازديـد) چادر(جداشونده كاميون با پلمپها يا چفت

و تعداد بسته هاي بار صورت مي گيرد و بدون كنترل وزن، وضعيت . ظاهري

در در صورت آسيب ديدگي تريلر، كاميون،-15§  يدك، تريلر بدون كـشنده، اتـاق جداشـونده كـاميون

بار با آن غير ممكـن بنظـر رسـد، حمل ادامهآن اثردركه طول مسير، از آنجمله بنا به قصور راه آهن،

. اقدام نمايد21SMGSراه آهني كه در آن آسيب ديدگي مشاهده شده است بايد طبق ماده 

و اتـاق هـاي در ساير موارد، بهنگام-16§  حمل تريلرهـا، كاميونهـا، يـدك هـا، تريلرهـاي بـدون كـشنده

. اعمال مي شوندSMGSجداشونده كاميونها، مقررات
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21-1ضميمه 

به( )21 ضميمه3§مربوط

 فهرست ايستگاه هاي باز براي عمليات مربوط به
و اتاقهاي جداشوند ه كاميونهاتريلرها، كاميونها، يدك ها، تريلرهاي بدون كشنده

 نام ايستگاه
اتاق جداشونده

 كاميون
تريلر

بدون 
 كشنده

تريلر،
كاميون 
 يدك

 مالحظات

1 2 3 4 5

 راه آهن جمهوري آذربايجان

� آستارا

� باالجاري

� زازالي

� كيشلي

� كوردامير

� سالياني

� سانگاچالي

� ايبات

ي بالروسراه آهن جمهور

� سورني- برست � �

� بوريسوف

1)مينسك(كولياديچي � �

� سورتيروچني-مينسك

� اورشا زاپادني

� پينسك

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

� سورني–برست � �

 راه آهن جمهوري بلغارستان

� ديميتروگراد سئور �
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� كاسپيچان

� تووارنايا-صوفيا �

 راه آهن گرجستان

� تووارنايا–باتومي

� پوتي

� تووارنايا–تفليس �

 راه آهن جمهوري قزاقستان

1آلماتا � � �

2آلماتا � � �

� آستانا � �

� زاشيتا � �

� كاراگاندا � �

� كوكچتاو � �

واگن به واگن نمودنايستگاه هاي مرزي باز براي  

� دروژبا � �

 راه آهن جمهوري قرقيزستان

1بيشكك � � �

 راه آهن جمهوري لتوني
� ونتسپيلس � عمليات در خطوط فرعي بندر

 ونتپلس

� پاساژيرو–ليپايا � عمليات در خطوط فرعي بندر

 ليپا 

� كراستا–ريگا � عمليات در خطوط فرعي بندر

ر  يگا تجاري

 راه آهن جمهوري ليتواني

1)كاليپدا(درائوگيسته �

� كائوناس �
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� كاليپدا �
� پانيارناي �

� شياشتوكاي �

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن
� درائوگيسته -مبادله در فري بوت كاليپدا

1)زاستيتس(موكران

� شياشتوكاي �

 جمهوري مولداويراه آهن

� كيشينتئو � �

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

� اونگن � �

 راه آهن مغولستان

� تولگوئت

� اوالن باتور

� اردئنت

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

� اود–زامين

*راه آهن جمهوري لهستان

گ � لونا تووارواورشو � �

� ورشو پراگا �

� وروتسالو �

� گدينيا پورت � �**

� گليويتسه كنتينروا � �

� گوندكي �

� كوبيلينيتسا � �

� كراكوف كژسالويتسه � �

� لودز اولخوف � �

� ماالشويچه � �
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� پوزنان گارباري � �

� پروشكوف �

� اسالوكوف � �

� سوسنووتس پولودنوي � �

 RO-LAكاميونهاي بزرگ كامل، باستثناي*

.تن40تريلرهاي بدون كشنده تا **

 راه آهن فدراسيون روسيه

� باتارينايا

� بلوچنايا

� وينوفكا

� كليشيخا

� كوستاريخا

2كونتسئوو � � �

� كوتوم

� بوتيرسكايا–مسكو

� ميتكوو–2مسكو

� تووارنايا- مسكو �

� كورسكايا- تووارنايا–مسكو � �

� اسمولنسكايا– تووارنايا- مسكو

� پاولتسكايا- تووارنايا–مسكو

� وستوچني–اومسك

2پئنزا �

� پريداچا

� تووارنايا–روستوف

� بسكيويت- تووارني–سن پطرزبورگ � �

� تووارني- سردلوفسك

� تئور

2تروفيموفسكي �

� گروزوي-چليابينسك

� چرنياخوفسك
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 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

� زابايكالسك

 راه آهن جمهوري ازبكستان

� آكژيگيت

� آنگرن � �

� بولونگور

1،2بخارا �

� كاراكالپايكا �

1كوكاند � � �

� كولوندا � �

� قيرققيز

� ماراكاند �

� پرولتارآباد

� سمرقند � �

� سرگلي � �

� تووارني-تاشكند �

� ترمز �

� الغ بيگ �

� اوچكيزيل � �

1فرغانه �

� چوكورساي � �

 راه آهن اوكراين

� وفسكاياآيواز

� آلكساندريا

� آپوستولوو

� باليا تسركوف

� برديانسك

� بوگودوخوف

� بولشوي توكماك

� وادول سيرت �
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� ولنيانسك

� گروزوي- دنپروپتروفسك

� گروزويه–زاپوروژه

� زنامنكا

� پودولسكي–كامنئتس

� كئرئچ

� ليسكي-كيف

� پتروفكا-كيف

� كوروبوچكينو

� يوژني–كوپيانسك

� گروزوي–لوگانسك

� مئليتوپول

� نيكوپول

� نووااوكراينا

� تووارني- سواستوپول

� گروزوي- سيمفروپول

� سكنيلوف

� توارنايا–سومي

� اوژگورود

� وفسكي باالش–خاركوف

 ايستگاه هاي مرزي باز براي واگن به واگن نمودن

� اوژگورود

 ايستگاه هاي مرزي باز براي مبادله بدون واگن به واگن نمودن

� باتئو � �

� سيرت–وادول � �

� دياكوو � �

� ايزوف � �

2موستيسكا � � �

� اوژگورود � �

� چوپ � �
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 هوري استونيراه آهن جم

� والگا عمليات در خطوط فرعي

 شركت سهامي

 استرف ترانس سرويس

� يوله ميسته � عمليات در خطوط فرعي

 شركت سهامي ميراميس

 مالحظات

. در داخل پرانتز نام شهري كه ايستگاه مربوطه در منطقه آن قرار دارد، نوشته شده است-1

كا-2 و تخليه تريلرهاي با كشنده، و يدك ها، با حركت خود وسائل انجام مي شودبارگيري . ميونها


