اليحَ تراًسيت خارجی

سیستن اسیکىدا بااستفادٍ از فىرم  ، T2جهت جلىگیری از تا ّ خیر يا
عدم هىاصلت اهىال بَ گورک هقصد

ایي الیسَ غجك ازکبم هْاد ( )57-08لبًْى گوشکبت ساخغ ثَ تشاًضیت خبسخی ّسّیَ هشثْغَ ،
ثوٌظْس تغِیل تشاًضیت خبسخی اصغشیك عیغتن اعیکْدا تٌظین گشدیذٍ اعت.
 .1توبم اغالػبت اظِبس ًبهَ هؤلت ( )T2تْعػ هغؤل اهْال یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی اص غشیك
عیغتن اعیکْدا تشتیت ّ ثؼذ اص چبپ آى اهعبء ّ هِش گشدیذٍُ ،وشاٍ ثب اعٌبد هْسد ًیبص
( ثیدک  ،لغت ثبسثٌذی  ،ثبسًبهَ یب اخبصٍ ًبهَ صبدسؽذٍ تْعػ ؽشکت زول ّ عٌذ تشخیص
اهْال) ثَ ؽؼجَ تشاًضیت گوشک هجذأ  ،اسائَ هیگشدد.
 .2هغئْلیت صست ّ ػذم صست هؼلْهبت اسائَ ؽذٍ ّ اعٌبد ظویوَ آى ثؼِذٍ ؽخص اظِبس
کٌٌذٍ هیجبؽذ.
 .3هبهْسیي تشاًضیت گوشک هجذأ هؤظف اًذ کَ اظِبس ًبهَ هؤلت ّ اعٌبد ظویوَ آى سا ثشسعی ّ
ثؼذ اص هؼبیٌَ اهْال ثؾکل هختصش ّ زصْل اغویٌبى اص عین ّ عشغچ ،اظِبس ًبهَ هؤلت سا
دس عیغتن اعیکْدا ثجت ًوْدٍ ،ثَ گوشک همصذ اسعبل ّیک کبپی آى سا دس فْسم تؼیي ؽذٍ
 T2چبپ ّ ثؼذ اص اهعبء ّ هِش گوشک ثَ اظِبسکٌٌذٍ تسْیل ًوبیٌذ.
 .4توبم اهْال تشاًضیتی کَ ثَ افغبًغتبى ّاسد هیگشدد اص غشف گوشک هجذأ عین ّ عشغچ ؽذٍ ّ
هؼلْهبت عین ّ عشغچ دسفْسم  T2دسج هیگشدد.
 .5هبهْسیي گوشک هجذأ ظوي ثشسعی کبًتیٌشُبی ثغتَ داسای عین ّعشغچ ً ،غجت ثَ ًصت عین
ّعشغچ خذیذ ثَ آًِب الذام هیٌوبیٌذُ .شگبٍ عین ّعشغچ اهْال یب ّعبیػ ًملیَ اص ثیي سفتَ ثبؽذ،
ظوي تطجیك اهْال ثب اعٌبد گوشک کؾْس خشّخی ّتشتیت گضاسػ هشثْغَ ،عین ّعشغچ خذیذ
ًصت ّهشاتت دس اخبصٍ ًبهَ تشاًضیت خبسخی دسج هیگشدد.
 .6دسهْسد اهْالی کَ ثب ّعبیػ ًملیَ عشثبص زول هیگشدًذ ّلبثلیت زول ثب کبًتیٌش سا ًذاسًذ ،دس
زذ اهکبى ثَ عین ّعشغچ ًوْدى ّاعطَ ًملیَ الذام هیگشدد ّهؾخصبت اهْال ّعین ّعشغچ
هشثْغَ دس اخبصٍ ًبهَ تشاًضیت خبسخي دسج هیگشدد.
 .7هؼیبد صهبًی ػجْس اهْال تشاًضیت خبسخی اص گوشک هجذأ الی گوشک همصذ ثب دسًظشداؽت
هغبفتًْ ،ع ّعیلَ زول ّفصْل عبل ثش اعبط خذّل ریل تؼییي هیگشدد:
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(جدول هعیاد زهاًی تراًسيت خارجی)
ؽوبسٍ گوشک عشزذی
1
2
4
3
7
1
5
0
6
18
11
16
14

تْسخن
تْسخن
تْسخن
تْسخن
عپیي ثْلذک
عپیي ثْلذک
عپیي ثْلذک
عپیي ثْلذک
اعالم للؼَ
اعالم للؼَ
اعالم للؼَ
تْسغٌذی
تْسغٌذی

گوشک همصذ

هصبفَ ساٍ ثَ کیلْهتش
1611
1341
116
163
136
016
1877
1818
1305
1336
671
1175
1116

اعالم للؼَ
تْسغٌذی
زیشتبى
ؽیشخبى ثٌذس
اعالم للؼَ
تْسغٌذی
خیشتبى
ؽیشخبى ثٌذس
خیشتبى
ؽیشخبى ثٌذس
تْسػٌذی
خیشتبى
ؽیشخبى ثٌذس

هسذّدٍ صهبًی ثَ
سّص
11
16
0
0
5
6
11
11
14
14
7
17
17

ُ .8ش گبٍ اهْال تشاًضیت خبسخی ّ ّعبیػ زول دس هیؼبد هؼیٌَ غجك هبدٍ  5ایي الیسَ ،ثَ
گوشک همصذ هْاصلت ًٌوبیٌذ ،دس ثشاثش ُش سّص تبخیشهؼبدل  6فیصذ هسصْل گوشکی ّیب
هجلغی کَ تْعػ سیبعت ػوْهی گوشکبت تؼییي هیگشدد ،خشیوَ لبثل تسصیل هیجبؽذ ّ .لی ًجبیذ
خشیوَ لبثل پشداخت اصپٌدبٍ فیصذ ( )%78اسصػ اهْال تشاًضیتی تدبّص ًوبیذ.
 .9دس صْست ُش ًْع اؽتجبٍ دس خبًَ پشی ّتشتیت فْسم  ، T2ثؼذ اص اسعبل  T2ثَ گوشک
همصذ اص غشیك عیغتن ّ لجل اص خشّج اهْال تشاًضیتی اص گوشک هجذاء  ،هغؤل اهْال یب
ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی هیتْاًذ ثب اسائَ دسخْاعت ،اصالذ آى سا اص گوشک هجذأ تمبظب ًوبیذ .
هبهْسیي گوشک پظ اص ثشسعی دلیك اعٌبد ّ تؾشیر اهْال ،هکلف اًذ  T2خذیذ سا صبدس ّ
 T2لجلی سا ثبغل ّزفع ًوبیٌذ .هغؤل اهْال یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی دسثذل اخز فْسم خذیذ T2
هکلف ثَ پشداخت پٌح ُضاس ( )7888افغبًی هیجبؽذ.
ُ .11ش گبٍ ًشعیذى اهْال ثَ ػلت زْداث غیش هتشلجَ ( فْسط هبژّس) ثبؽذ دسیي صْست هغؤل
اهْال یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی هکلف اعت تبلجل اص ختن هیؼبد هٌذسج دس هبدٍ  5ایي الیسَ ثب
ًضدیک تشیي گوشک یب تین هشالجت عیبس دس توبط گشدیذٍ ،هْظْع سا کتجب ثَ گوشک همصذ
اغالع دُذ .تین ُبی هشالجت عیبس گوشک هکلف اًذ ،ظشف 63عبػت اص صهبى اػالم هغؤل
اهْال تشاًضیتی ،هْظْع سا ثشسعی ّ دسػمت فْسم ( ) T2ػلت ّلْع زبدثَ ّچگًْگی
اهْال سا ثطْس ّاظر تسشیش ًوبیٌذ.
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.11دس صْستیکَ  T2دس گوشک هجذاء لجل اص خشّج اهْال هفمْد گشدد ،هغؤل اهْال یب ًوبیٌذٍ
لبًًْی ّی ثب اسائَ دسخْاعت ثَ گوشک هجذاء ّ ثب پشداخت ُفت ُضاسّپٌح صذ()5788
افغبًی فْسم هثٌی  T2سا اص گوشک هجذاء اخز هیٌوبیذ.
 .12دس صْستیکَ  T2ثؼذ اص خشّج اهْال اص گوشک هجذأ ّلجل اص سعیذى ثَ گوشک همصذ دس
هغیش ساٍ هفمْد گشدد ،هْظْع دساعشع ّلت ثَ گوشک همصذ اغالع دادٍ هیؾْد ّ گوشک
همصذ اهْال هزکْس سا دس گذام ّ یب هسْغَ گوشک ًگِذاسی هیٌوبیذ  .هغؤل اهْال یب ًوبیٌذٍ
لبًًْی ّی هکلف اعت ثب اسائَ دسخْاعت ثَ گوشک همصذ ،صذّس هثٌی سا خْاعتبسگشدیذٍ
ّ گوشک همصذ ثب اعتؼالم اص گوشک هجذأ ،دسخْاعت صذّس هثٌی سا هیٌوبیذ .گوشک هجذاء پظ
اصثشسعی هْظْع ّ اخز هجلغ پبًضدٍ ُضاس( )17888افغبًی ،فْسم هثٌی  T2سا صبدس هیٌوبیذ.
 .13دسصْستیکَ  T2ثؼذ اص هْاصلت اهْال ثَ گوشک همصذ ّ تصذیك دسّاصٍ دخْلی گوشک
همصذ هفمْد گشدد ،کبپی  T2تْعػ ؽؼجَ تشاًضیت گوشک همصذ ،ثؼذ اص پشداخت هجلغ پٌح
ُضاس( )7888افغبًی ثؼٌْاى لیوت چبپ هدذد فْسم  ،T2چبپ ّفْسم خذیذ T2هؼتجش هیگشدد.
 .14هغؤل اهْال هکلف اعت تب دس صْست تؼْیط ّعبیػ ًملیَ ،اص ثیي سفتي اهْال ،عین
ّعشغچ ّ یب ُش گًَْ هؼبریش تخٌیکی کَ دس خشیبى اًتمبل اهْال صْست هیگیشدُ ،ش چَ
صّدتش ثب ًضدیک تشیي تین هشالجت عیبس توبط گشفتَ یب ثَ ًضدیکتشیي گوشک اغالع دُذ .
هبهْسیي تین هشالجت عیبس دس ظشف 63عبػت ثَ هسل زبدثَ سفتَ ً ،ظشیبت ّچؾن دیذخْد سا
دس ػمت فْسم  T2تسشیشهیٌوبیٌذ .دسایي صْست اهْال تبثغ خشیوَ تبخیش ًوی ثبؽٌذ ّ
هبهْسیي هشالجت عیبس زك دسخْاعت ُیچ گًَْ فیظ سا ًذاسًذ.
 .15دسفْسم هثٌی  ،T2کَ ثؼذ اص سعیذى اهْال ثَ گوشک همصذ اص غشف گوشک هجذأ صبدس
هیگشدد ،ثبیذ صشیسب تسشیش گشدد کَ ثزسیؼَ ایي فْسم ُیچ ًْع ّاعطَ ًملیَ ًویتْاًذ اهْال
تشاًضیت سا اص گوشک هجذاء ثَ گوشک همصذ زول ًوبیذ ّصشف غشض تأئیذ هبهْسیي گوشکی
ّعبیشهکلفیت ُبی تشاًضیتی دسگوشک همصذ ،هذاساػتجبسهیجبؽذ.
 .16فْسم هثٌی  T2تشاًضیت خبسخی ثب سًگ عشش هِش گشدیذٍ ّ تٌِب دسگوشک همصذ هذاس اػتجبس
هیجبؽذ.
 .17دسصْستیکَ ثؼذ اصثجت ّ اسعبل  T2ثَ گوشک همصذ ،هغؤل اهْال تمبظبی تغیشگوشک همصذ
سا ًوبیذ ،دسصْست ػذم هْاًغ لبًًْی ثؼذ اصکغت هْافمَ گوشک همصذ ،ثب پشاداخت دٍ ُضاس
( )18888افغبًی ثوٌظْس اظِبسهدذد ّاسائَ دسخْاعت کتجی ،فْسم  T2تْعػ هبهْسیي
گوشک هجذأ دس عیغتن اعیکْدا  ،تغییش هغیش هیگشدد.
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 .18دسصْستیکَ اهْال هؾوْل تشاًضیت خبسخی ثؼذ اص خشّج اص گوشک همصذ دّثبسٍ ثبصگؾت
ًوبیٌذ:
(ُ )1شگبٍ هغؤل اهْال  ،لصذ اًتمبل اهْال سا ثَ کؾْس هجذأ داؽتَ ثبؽذ ،ثبیذ توبم همشسات هشثْغ
ثَ تشاًضیت خبسخی سا سػبیت ًوبیذ.
(ُ )6شگبٍ هغؤل اهْال لصذ ّاسد ًوْدى اهْال ثبصگؾت ؽذٍ سا ثَ افغبًغتبى داؽتَ ثبؽذ ،هبهْسیي
گوشک هکلف اًذ توبم همشسات هشثْغ ثش تْسیذ اهْال سا سػبیت ًوبیٌذ.
 .19دسصْستیکَ دسگوشک همصذ تثجیت گشدد کَ اغالػبت فْسم  T2دسعت ًجْدٍ دس ایي
صْست گوشک همصذ ثب اعتؼالم اص گوشک هجذاء غلت ّظبزت هیکٌذ .گوشک هجذاء ثب
هالزظَ اعٌبد دس آسؽیف  ،اؽتجبٍ سا تثجیت ّاصالذ ًوْدٍ  T2 ،اّلیَ سا ثبغل ّ  T2خذیذ
سا ثؼذ اص اخز دٍ ُضاس ( )18888افغبًی ،ثؼٌْاى لیوت فْسم هثٌی ،صبدس هی ًوبیذ.
 .21هبهْسیي تشاًضیت گوشک هجذاهکلف اًذ تباصل ثیدک سا هِش ًوْدٍ  ،آًش ثبفْسم  T2فشعتبدٍ
ّ کبپی آى سا ظن فْسم ، T2دس آسؽیف ًگِذاسی ًوبیٌذ.
 .21توبم هجبلغ هٌذسج دسایي الیسَ ،ػالٍّ ثشپٌح ُضاس ( )7888افغبًی فیظ تشاًضیت ( ) T2اخز
ّ دس زغبة دّلت دس کْد هشثْغَ دسػْایذ گوشکی تسْیل هیگشدد .
 .22دسصْستیکَ اهْال چٌذیي تشاًضیت کٌٌذٍ دسیک ّاعطَ ًملیَ ثبسگیشی گشدد ،اسائَ اعٌبد
ظویوْی ثشای ُش تشاًضیت کٌٌذٍ ظشّسی هیجبؽذ ّثشای ُشتشاًضیت کٌٌذٍ یک فْسم T2
تشتیت ًّوجشّاعطَ ًملیَ دس آى دسج هیگشدد.
 .23هبهْسیي دسّاصٍ خشّخی گوشک هجذأ ثبهؾبُذٍ اخوبلی اهْال ،عین ّ عشغچ ًّوجشپلیت
ّاعطَ ًملیَ ،فْسم تشتیت ؽذٍ  T2سا ثب اهْال همبیغَ ثؼذ اص ثجت دسکتبة  ،اخبصٍ خشّج اهْال
سا ثطشف گوشک همصذ هیذٌُذ.
 .24ؽؼجَ تشاًضیت خبسخی دس گوشک همصذ ثش اعبط تصذیك ،اهعبء ّ تبئیذ اعٌبد ،اهْال ّ
ّاعطَ ًملیَ کَ تْعػ دسّاصٍ دخْلی گوشک همصذ صْست گشفتَ ثبؽذ ،فْسم  T2سا هؼتجش ّ
پظ اص هِش ّاهعبء  ،اخبصٍ خشّج اهْال سا صبدس هیٌوبیذ.
 .25دسصْستیکَ اص غشف کویؾٌکبس دس فْسم  T2تخلف صْست گیشد ،خْاص کویؾٌکبس دس
عیغتن اعیکْدا ثَ زبلت تؼلیك دسآهذٍ ّؽخص ثَ څبسًْالی هؼشفی هیگشدد.
 .26هغؤل اهْال یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی هکلف اعت کَ دس صْست ػذم هْاصلت اهْال ایؾبى،
ثٌبثش ُش دلیل کَ ثبؽذ ،دس هذت ثؼذ اص ختن هؼیبد هٌذسج دس هبدٍ  5ایي الیسَ ،ثطْس کتجی ثَ
گوشک همصذ اغالع دادٍ ،دس غیش ایي صْست اهْال هزکْس ثؼٌْاى لبچبق هسغْة هیگشدد.
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 .27فْسم  T2تْعػ دفتش اعیکْدا ثَ گوشک ُبی هجذأ تسْیل هیگشدد .گوشک ُبی هجذأ هکلف اًذ
کَ توبم فْسم ُب سا دسخوغ کبسهٌذاى خْیؼ لیذ ًوْدٍ ّ ثؼذ اص تْصیغ فْسم ُبی هزکْس ،ػْایذ
خوغ آّسی ؽذٍ هشثْغ ثَ تشاًضیت خبسخی  ،دس ختن ُش سّص کبسی دس ثبًک تسْیل گشدد.
 .28گوشک ُبی هجذأ هکلف اًذ کَ ثب تصفیَ صْست زغبة فْسم ُبی  T2لجلی ّ اسائَ فْسم ُبی
ثبغل ؽذٍ ّ کبپی آّیض ُبی ثبًکی ،اص دفتش اعیکْدا تمبظبی فْسم ُبی خذیذ ً T2وبیٌذ.
 .29گوشک ُبی هجذأ هکلف اًذ کَ فْسم  T2سا فمػ ثَ هغؤل اهْال تشاًضیتی یب کویؾٌکبس سعوی
ثذٌُذ ّ ؽوبسٍ هغلغل فْسم  T2سا دس کتبة ثب اعوبء آًِب ثجت ًوبیٌذ.
 .31هغؤل اهْال تشاًضیتی ّ کویؾٌکبساى سعوی گوشک هکلف اًذ کَ فمػ فْسم  T2سا اص کبسهٌذ
هؤظف گوشک دس همبثل پٌح ُضاس ( )7888افغبًی فیظ تشاًضیت خبسخی اخز ًوبیٌذ .دس غیش
ایي صْست اگش تخلف تثجیت گشدد ،هغؤلیت ثؼِذٍ ؽخصی اعت کَ فْسم  T2ثشای ّی اص
غشف گوشک تسْیل دادٍ ؽذٍ اعت.
بااحترام
عبدالجلیل "جوراًی"
سرپرست رياست عوىهی گورکات

سید هیرجاى "هشرف"
آهرتقٌیي وپالـــــــیسی
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