طرزالعمل ارائً و تصحیح باروامۀ اموال
ایي طشصالعول طثك دکن فمشٍ()4هادٍ  34لاًْى گوشکات  ،توٌظْس تغِیالت اسائَ تاسًاهَ
اهْال  ،تاس اضافی ّ تصذیخ تاسًاهَ اهْال طشح گشدیذٍ اعت  ،تطثیك ّ اسائَ هعلْهات ایي
طشصالعول تْعظ هاهْسیي گوشکی ،تْسیذ کٌٌذگاى ّ کویشٌکاساى گوشکی ّعایش افشاد صْست
هیگشدد.
ادکام لاًْى:
فمشٍ ()4هادٍ (" :) 34تاسًاهَ اهْال" داّی هعلْهات دس هْسد تاتعیت ،تیشق ّ عولۀ ّاعطۀ ًملیَ
ّعایشهعلْهات الصم غشض شٌاعایی هذوْلۀ اهـْال هی تاشذ کَ طثك طشصالعول جذاگاًَ تٌظین هی
گشدد.

الف :ارائً باروامً اموال:
 .1هذل اظِاس اسائَ تاسًاهَ ّعایظ ّکاسگْ دسداخل گوشکِای هشجع تعییي اعت.
 .2سئیظ گوشک هشتْطَ ،هاهْسیي گوشکی سا جِت اخز کاپی تاسًاهَ تْظیف هیٌوایذ .ساًٌذٍ
گاى ّعایظ ًملیَ هیتْاًٌذ اصدفتشهشتْط تَ هاًیفغت ّیا هاهْسیي گوشک هشتْطَ
دسصْست ًیاص ،سٌُوائی هطالثَ ًوایٌذ.
 .3هاهْس هْظف گوشکی تعذ اص اخز تاسًاهَ هکلف اعت  ،آًشا دسکتاب ثثت ًّوثش هغلغل
تاسًاهَ سا تعییي ّتشعالٍّ ُوَ جضئیات تاسًاهَ سا دسکوپیْتش دسج ًوایذ.
 .4ساًٌذٍ یا هغؤّل ّاعطَ ًملیَ کَ تاسًاهَ سا اسائَ هیٌوایذ ،هعلْهات سا طثك فْسهَ (الف)
دسج ًوْدٍّ ،دسصْست هجِضشذى تاجشاى ّگوشکات تَ کوپیْتش ،تاسًاهَ الکتشًّیکی ًیض
لاتل لثْل پٌذاشتَ هیشْد .هغؤل اظِاسًاهَ اهْال تَ گوشک هغؤلیت داسد ،تاهعلْهات
دسعت ّصذیخ سا اسائَ ًوْدٍ ،دسصْست تکشاس تخطی ،گوشک هشتْطَ تاشخص هغؤل
طثك لاًْى گوشکات سفتاس هیٌوایذ.
 .5اص تْضیذات هثِن دس تاسًاهَ اهْال خْد داسی گشددً .اهگزاسُای "کاسگْی عوْهی" ،
"هْاد کیویاّی" ّ"هْاد استضالی" لاتل لثْل ًویثاشذ .تاسًاهَ تایذ شاهل تْضیذات دلیك
ّکاهل کاسگْ تاشذ تطْس هثال(ًغثت تَ عاهاى آالت تشلی) ّ "،عایل رخیشٍ کوپیْتش"
ّ(ًغثت تَ پشصٍ جات هاشیي)" ،تشیک ُای هْتش" ّشیشَ سّی هْتش" ًْشتَ شْد ،گشچَ
تشای هشکثات هْاد کیویاّی فاسهْلَ آى ضشّسی ًیغت  ،اها ًام هْاد کیویاّی الصم
هیثاشذ.
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ب :تصحیح باروامً:
 .1دسخْاعت تشای اسائَ تاسًاهَ اضافی ّ تصذیخ آى تَ سئیظ گوشک هشتْطَ صْست هیگیشد،
سئیظ ،دسخْاعت هزکْسسا دسصْست داشتي اعٌاد دوایْی هیپزیشد ّدسخْاعت کٌٌذٍ هکلف
تَ پشداخت فیظ هعییٌَ تصذیخ تاسًاهَ ،تشاعاط تعییي سیاعت عوْهی گوشکات هیثاشذ.
 .2دسخْاعت تصذیخ جضّی هاًٌذ عالهات  ،شواسٍ ُاً ،وثش کاًتیٌش ّ اشتثاُات تذشیشی ،طثك
ساپْس هعایٌَ ،کَ دس عمة عٌذ تصفیَ گوشکی ( )ACCDتذشیش شذٍ ،صْست هیگشدد.
ُ .3شگاٍ اصالدات هِوتش هاًٌذ تثذیلی دس ًام گیشًذٍ اهْال ،آدسط ،گوشک هشجعّ ،صى ّ ًوثش
تغتَ ُا ّ غیشٍ تاشذ ،دسصْست پزیشفتَ هیشْد کَ دسخْاعت تا هذاسک ّ اعٌاد کافی تْآم
تاشذ.
 .4دسصْست سضایت سئیظ گوشک هشتْطَ هثٌی تش دسعت تْدى لضیَ ،تصذیخ ّسلَ اهْال
ّاجٌاط هغافشیي سا دس ّسلَ عوْهی کاس گْ(ّعایظ ًملیَ) اجاصٍ هیذُذ.
 .5توام اصالدات پزیشفتَ شذٍ ّتاسًاهَ ُای اضافی دسهمایغَ تا تاسًاهَ اهْال هشتْطَ،
دسکوپیْتش ًیض ّاسد هیگشدد .تصذیذات تْعظ گشٍّ هتزکشٍ ،تذّى تائیذ سئیظ گوشک ُ ،یچ
گًَْ صالدیت لاًًْی ًذاسد.
ُ .6شگاٍ پشّعَ کوپیْتشی ّتطثیك اعیکْدا تکویل گشدد ،سیاعت عوْهی گوشکات  ،توام
هعلْهات تاسًاهَ ُای اهْال سا کَ دس گوشکِای کشْس اسائَ گشدیذٍ اعت دس ّیة عایت
سیاعت عوْهی گوشکات دسج هیٌوایذ.
" .7هذیشیت تفتیش تعذ اص تصفیَ اهْال" سیاعت عوْهی گوشکات هکلف اعت ُ ،شهاٍ یک تاس ،
جِت تثثیت صذت تاسًاهَ ُای گوشک ُای هذصْلی ،آًِا سا تشسعی ًوایذ.
 .8تخطی اصایي طشصالعول ،تذیث تخلف اص ادکام هشتْطَ لاًْى گوشکات پٌذاشتَ هیشْد.
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