
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت ترانزیت 

 داخلی و خارجی
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 ؟چیستترانزیت 
در دنیای امروز کشورها نیاز دارند تا با یکدیگر روابط تجاری و شخصی داشته باشند. به همین خاطر 

عریف ت گونهنیاترانزیت را  میتوانیمسیستم حمل و نقل و انواع ترانزیت شکل گرفته است. درواقع 
 تیدر لغت ترانز . مختلف لیمختلف با کمک وسا یهاحمل انواع کاالها و اشخاص در مسافتکنیم؛ 

(Transit)  به کشور یاز کشور  ایعبور دادن کاال از شهر به شهر  یدر زبان فرانسه دارد و به معنا شهیر 
حمل  یراب شتریب تیاز اصطالح ترانز  شتریکلمه امروزه هم، ب نیا شهی. با توجه به ر شودیاطالق م گرید

 کلیک کنید. اینجا د. برای آشنایی بیشتر با تعریف ترانزیتوشیو ارسال کاال استفاده م

و داخلی است و ما قصد داریم در  یالمللنیبترانزیتی و حمل و نقل شامل دو بخش  یهاتیفعالحوزه 
صحبت  هاآنبین و تفاوت ای به روش جادهداخلی و خارجی  یهاتیترانز این مقاله درباره تعریف 

 .کنیم

 داخلی یهاتیترانز 

 داخلیترانزیت 

که به این نوع حمل و نقل  رندیگیمکاال در دو نقطه گمرکی در یک کشور صورت  یهاییجاجابهبرخی از 
ع از نو نیاست. ا ینیزم تیترانز  ران،یا یداخل تینوع ترانز  نیتر جیرا. شودیمترانزیت داخلی گفته 

 :شودیانجام م ریز  یهانیبا کمک ماش تیترانز 

  یکمپرس یلیتر 
  یچادر  تیترانز 
 مختلف یهاونیکام انواع 
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 دهاظهارشتا از مطابقت کاال با چیزی که  شودیمبررسی  مبدأدر ترانزیت داخلی در ابتدا کاال در گمرک 
کاالی قاچاق شناخته  عنوانبهاطمینان حاصل شود. در صورت مشاهده هرگونه تفاوت و تخلف، کاال 

 خواهد شد.

در گمرک مقصد قرار داشته باشد در غیر این صورت کاال در مرحله بعد کاال باید طبق یک تاریخ معین 
ن صادف در تاریخ معیهد شد مگر آنکه کاال به دلیل یک حادثه و یا تاکاالی قاچاق شناخته خو عنوانبه

دت حداکثر تا م یانتظام یروین مهیتوانند با در دست داشتن جر  یم به مقصد نرسد که در این شرایط 
 .کنند صیخود را ترخ یشده در پروانه، کاال دیق خیروز از تار  ۵

 یهاگمرکنوعی از ترانزیت داخلی نیز وجود دارد که زمانی اتفاق خواهد افتاد که کاالیی در یکی از 
ر دارد اما کارهای مربوط به ترخیص آن باید در یک گمرک دیگر در همان کشور انجام شود. در کشور قرا

. به این نوع از حمل و نقل، ترانزیت به داخل گفته شودیماین صورت کاال به گمرک دوم انتقال داده 
 .شودیم

 در هزینه ترانزیت داخلی مؤثرعوامل 

 نوع کاال 
 ارزش کاال 
  یداخل تینوع ترانز 
 تیترانز  ریمس 
 تا مقصد مبدأفاصله  زانیم 

 مراحل ترانزیت داخلی

 فروش کاال یفاکتورها 
 یعدل بند فهرست 
 مبدأمربوط به  یگواه 
 مربوط به انبار گمرک قبض 
 هیصیترخ 
 بارنامه 
 ثبت سفارش یگواه 
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 رانزیت خارجیت

 یخارجترانزیت 

ری سنگین از کشو یهامحموله ییجاجابهاست که اغلب برای  یالمللنیبترانزیت  ترانزیت خارجی، همان
بک س یهامحمولهنیز به  هاتیترانز شود. البته بخش کوچکی از این به کشور دیگر در نظر گرفته می

. ترانزیت شودانجام می ترانزیت هوایی ها به روشآن ییجاجابهکند که وزن اختصاص پیدا می
 کرد: یبندمیتقسبه دو دسته  توانیمرا  یالمللنیب

ود مقصد وج کیو  مبدأ کیکاال است که در آن تنها  تیاز انواع ترانز  یبه خارج نوع تیترانز دسته اول: 
 .ردیگیمصورت  گرید یبه مقصد گمرک کشور  یگمرک کشور  مبدأو صادرات کاال از  ییجابجا یعنیدارد. 

یعنی باشند.  ریدرگکشور یا بیشتر در حمل و نقل  3که حداقل  شودیمبه ترانزیتی گفته دسته دوم: 
کشور یا بیشتر قرار گیرد. به این نکته نیز  3 یموردبررستا مقصد،  مبدأجابجایی کاال از کشور  یطورکلبه

ر د یر یتأخ دیو مشخص است و نبا نیو زمان ورود و خروج در هر کشور مع خیتار باید توجه کنید که 
و انتقال کاال در  افتیدر  یهر کشور برا یهاگمرکو  مرزها زیاز هر چ شیپ نی. همچنردیآن صورت گ

 .مشخص خواهد شد یخارج تیترانز 

 یالملل نیانواع حمل و نقل ب

 ییو حمل هوا یلیو حمل ر  ینیو حمل زم ییایحمل کاال به صورت حمل در  یهاعمده روش یطور کل به
آن ها، با توجه  یزمان تیکاالها است. انتخاب روش حمل و نقل، بنا بر حجم، وزن، ارزش کاالها و فور 

و مقصد  بداو با توجه به م یهر محموله ا یبرا تیو امن سکینظر گرفتن ر بودجه و در  تیبه محدود
 .شود یآن مشخص م
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FOB  ست؟یچ تیدر ترانز 

 FOBحمل کاال بر اساس آن نوشته و توافق  یبرا قراردادهااز  یار یاست که بس یالمللنیباصطالح  کی
 :شرح است نیبد FOB اصطالح ید شد. محتوا و معنانخواه

FOB  یکلمهمخفف Free on Board  که بر اساس فوب باشد، فروشنده کاال  یتیاست و در قرارداد ترانز
را تا زمان رساندن کاال به دست شرکت  یکاال و خطرات احتمال تیترانز  یهانهیهز  یموظف است تا تمام

 یاز آن به بعد تمام لمراح نیو اما بعد از انجام ا ردیو مشخص بر عهده بگ نیمع یکاال در مکان داریخر 
 .است داریبر عهده خود خر  رهیو غ مهیحمل کاال و ب هیکرا ازجمله هانهیهز 

 تیگذرنامه در ترانز 

 انتشیکه فعال یبه گذرنامه است. در رابطه با رانندگان ازین یهر گونه ورود و خروج به هر کشور  یبرا
ست بر در یبا استعالم گرفتن از سازمان حمل و نقل کشور مبن دیبا کاال است، اداره گذرنامه تیترانز 

 یانتظام یروین رابطه نیدر ا نیفرد جهت دادن گذرنامه و دفترچه خروخ اقدام کند. همچن یبودن ادعا
 .ندصادر ک تیو دفترچه مالک یتیپالک ترانز  ،یالملل نینامه ب یرانندگان گواه یدارد تا برا فهیوظ

 تیپالک ترانز 

 یهاکد. پالگردیصادر و تحويل م یمللوسيله نقليه به صورت بين ال یر شناسايبه منظو تیترانز  پالک
ها شوند كه مختص همان خودرو بوده و اعتبار آنیبار صادر م کهر وسيله نقليه فقط ي یترانزيت برا

 باشد.یيله نقليه ما پايان عمر همان وست

 کاال در اقتصاد کشور تیترانز  ریتأث

کشور  .شودیماستفاده  موردنظر یکاال به مقصدها دنیرس یبرا یانبر یراه م عنوانبه کشورها یبعض از
 .فرصت استفاده کند نیاز ا تواندیممناسب  تیموقع هم با داشتن رانیا

 اریبس یهم ندارند؛ اما درآمدها یخوب اریبس یهاتیموقع نکهیبااما  هیهمسا یاز کشورها یار یبس
استفاده  یخوببه رانیکشور ما ا یهالیپتانسکه از  ییازآنجا. آورندیمراه به دست  نیرا از ا یادیز 

 . میاهاوردینراه به دست  نیرا از ا مانیواقع هنوز درآمد، ما شودینم
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 ایو نقل جادهحمل 

 سخن آخر

کشورها  گریخود را با د یاست تا بتوان روابط تجار  یفارغ از نوع و اشکال آن راه تیدر واقع ترانز 
 نیخواهد شد. البته هر روش قوان زین شتریاشتغال ب جادیباعث ا یکار عالوه بر ارز آور  نیحفظ کرد. ا

 الزم از یمجوزها املکه ش نیقوان نیا دیکاال سالم به مقصد برسد با نکهیا یخاص خود را دارد و برا
 یرامورد نظر ب سرعتبهتوجه کننده است اخذ شده باشد. بعد از آن با  افتیطرف کشور فرستنده و در 

 .شودی، انتخاب مشدهگفته یهااز روش یکی تیامن ای نهیارسال کاال، هز 
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