رهنمود سیم وسرغچ!
ایي طشصالؼول جِت بِبْد اًجام تشاًضیت داخلی ّخاسجی ّعایط ًقلیَ تشاًغپْستی تٌظین یافتَ اعت،
بذلیل ایٌکَ دسهشاُذات قبلی ظاُش گشدیذٍ  ،کَ دستشاًضیت داخلی ّخاسجی ًْاقص ّتخطی ُا ،دستادیَ
هذصْل گوشکی هْجْد هیباشذ .طشصالؼول هتزکشٍ بشای توام ّعایط ًقلیَ تشاًغپْستی ّ کاًتیٌشُایکَ اهْال
سا اصیک قلوشّ گوشکی بَ قلوشّ گوشکی دیگشی هٌتقل هیٌوایٌذ ،ششایطی ایجاد هیٌوایذ تا هْجب تششیخ
دسعت  ،جوغ آّسی ػْایذ دّلت ّ ُوچٌاى بَ اجشاات بِتش ػولیات بیي الوللی اًجاهذ  .ایي ششایط بششح
ریل اعت:
 .1هاهْسهؤظف گوشک هشبْطَ هکلف اعت  ،توام ّعایط ّهذوْلَ ُای اًتقاالتی تشاًضیتی سا الی
سعیذى آى بَ هشجغ اصلی عین ّعشغچ ًوایذ.
ّ .2عایط هذوْلَ ُای تشاًغپْستی تشاًضیتی با ًوبش هغلغل تْعط هاهْس هؤظف گوشکی بَ تشتیب
هٌظن عین ّعشغچ گشدد.
ّ .3عایط هذوْلَ ُای عشباص بشای دفع پشّعَ تشاًضیت بأیغت باتشپال ّکیبل ُا بغتَ بٌذی شْد
ّبؼذاً عین ّعشغچ گشدد.
 .4هاهْسهؤظف گوشک هشبْطَ هکلف اعت ،اعٌاد اًتقاالت تشاًضیتی هذوْلَ ُا سا دسعَ ًغخَ تِیَ
ًوایذ کَ دسآى تاسیخً ،وبش عین ّعشغچ ً،وبشهذوْلَ تشاًضیتی ً،وبش ّعایط تشاًغپْستی  ،اعن
گوشک هبذاء ّهشجغ دسآى دسج گشدد.
ً .5غخَ اصلی فْسم تشاًضیت عین ّعشغچ ًضد هاهْس هؤظف گوشک هشبْطَ ً ،غخَ دُّوی آى بَ
گوشک هشجغ ًّغخَ عْم آى بَ دسیْس ّعایط اًتقال دٌُذٍ دادٍ هیشْد.
 .6دیي کَ هذوْلَ ّاسداتی بَ قلوشّگوشکی افغاًغتاى طْس هذفْظ بشعذ ،هاهْسیي هؤظف گوشک
اصصذت بْدى عین ّعشغچ بشای اطویٌاى خْد آًشا هالدظَ هیکٌٌذ.
 .7دسصْست شکغتي عین ّعشغچ ساپْس تذشیشی آى سا دسعَ ًغخَ (بادسًظشداشت هشخصات بٌذ4
ایي طشصالؼول ) بَ گوشک هبذاء ّهشجغ ّیک ُن دس گوشک بشسعی کٌٌذٍ باقی هیواًذ.
 .8اًتقال دٌُذٍ هغؤلیت دفاظت ّاهٌیت عین ّعشغچ ّعایط ًقلیَ تشاًغپْستی ّکاسگْ سابَ ػِذٍ داسد.
دسصْست تصادف ّعایط ًقلیَ تشاًغپْستی ّیا بٌا بش ػْاهل فْسط هاژّس هختلف عین ّعشغچ
شکغتَ شْد اًتقال دٌُذٍ هکلف اعت بذّى هؼطلی هْضْع سا بَ ًضدیکتشیي گوشک یا دس صْست
ًبْدى گوشک بَ ًضدیکتشیي آداسٍ پْلیظ اطالع دٌُذ.
 .9تخشیب ػوذی عین ّعشغچ تخطی بْدٍ ،طبق قاًْى ّهقشسات هشبْط بَ گوشکات بشسعی
هیگشدد.
 .11دسصْست ػْاسض تخٌیکی ّعایط تشاًغپْستی  ،هششّط بَ عالن بْدى عین ّعشغچ  ،اًتقال آى بَ
ّعایط دیگش ،دسصْست ًبْدى گوشک تذت ًظاست ًضدیکتشیي آداسٍ پْلیظ صْست هیگیشد،
هاهْس هؤظف گوشک هشجغ هکلف اعت جشیاى هْضْع سا بَ گوشک هبذاء تذشیشی اطالع دُذ.
 .11قیوت ّ هصاسف عین ّعشغچ تْعط سیاعت ػوْهی گوشکات تؼییي هیگشدد ،ایي هصاسف سا تاجشیا
کویشٌکاس ّی تادیَ هیٌوایٌذ.
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