روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ

اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه در اﺛﺮ ﮐﺜﺮت ﮐﺎر و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و
دﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ روی ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً داﺧﻞ ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪ را روی ﮐﺎرت ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺪواً ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﮐﺎرﺗﻦ ﮔﺮدﺷﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ردﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدد و
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮ ﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ روش زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ اﻣﻼﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺷﺪه و دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ اداره ﮔﺰارش و در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دراﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪی او ﺑﻮده ﻗﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ اداره دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ
دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد).ﺑﻨﺪ 332و 333ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ(
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﭙﺲ رﺋﯿﺲ
اداره آن را اﻣﻀﺎء و ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﯽ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه در ان دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ رو ﻧﻮﺷﺖ اداری از ﺳﻨﺪ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ
ﻣﺼﺪق ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت  15روز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل دارﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارک در ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل
ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮری ﺳﻮاﺑﻖ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺘﯽ وﺗﺤﺪﯾﺪی و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻪ ﺳﻮش ﻗﺒﻮض اﻋﺘﺮاض و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻃﯽ
ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ادراه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻨﺼﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه را ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﻧﺪه وﻣﻠﮏ وﻣﺎﻟﮏ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ اداره
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
آﮔﻬﯽ ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﭼﺎپ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻪ اداره ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ارﺳﺎل آﮔﻬﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ اداره
ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ را ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوح اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﻗﻮم ﮔﺮدد.
ﮔﺰارش ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ اداره و درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺳﺎل و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ وﺻﻮل
دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ و ﺛﺒﺖ آن در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر واﺻﻠﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺿﻤﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه اﺻﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺛﺒﺘﯽ ﻻﻣﺜﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را در ردﯾﻒ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.

