دٍهیي اطالعیِ دز خصَص الوپیبد سساسسی ایوٌی کبز ٍیژُ هسئَلیي ایوٌی کشَز

هْذی عجذالْی هذیش سٍاثط کبس اداسُ کل تعبٍى  ،کبس ٍ سفبُ اجتوبعی استبى
ثَشْش اعالم کشد  :ثوٌظَس سٌجش داًش ٍ هْبست هسئَلیي ایوٌی ٍ ایجبد ٍ
فشاّن ًوَدى فشطت سقبثت سبلن ثیي ایشبى ٍ ًیض اةّذف استقبء داًش ٍ هْبست
ایوٌی دس ثیي کبسگبّْبی کشَس  ،دس ًظش است الوپیبد ایوٌی کبس دس هشحلِ
استبًی ٍ کشَسی دس سبلجبسی ثیي هسئَالى ایوٌی ثشگضاس گشدد
عجذالْی افضٍد  :ثشگضاسی هشحلِ استبًی الوپیبد سشاسشی ایوٌی کبس هطبثق
جذٍل صهبى ثٌذی جذیذ

(ثشگضاسی هشحلِ استبى ی آصهَى سٍص جوعِ

 )1/9/98ثشای هسئَالى ایوٌی ٍاجذ ششایط طَست هی پزیشد.
شبیبى رکش است دس خظَص افشادی کِ قجل اص ساُ اًذا

صی سبهبًِ هسئَلیي

ایوٌی تشکیل پشًٍذُ خَد سا ثظَست دستی دس اداسات تعبٍى ،کبس ٍ سفبُ
اجتوبعی شْشستبًْب اًجبم دادُ اًذ ،الصم است ثجت ًبم اص ط سیق فشم ثجت ًبم
پیَست ،اًجبم گشدد.
*هحل آصهَى  :دس شْشستبى ثَشْش ٍ هکبى دقیق هتعبقجبً اعالم هی گشدد.

ششایط ٍ ًحَُ ثجت ًبم ایي الوپیبد ثِ ششح ریل اعالم هی گشدد:
*شسایط ثبت ًبم  :داسا ثَدى گَاّیٌبهِ تبییذ طالحیت هسئَل ایوٌی -التضام ثِ
سعبیت توبهی قَاًیي ٍ هقشسات هظَة شَساء ٍ کویتِ اجشایی الوپیبد
*هدازک الشم  :تکویل فشم ثجت ًبم -تظَیش کبست هلی -تظَیش آخشیي هذسک
تحظیلی-تظَیش گَاّی تبییذ طالحیت-فبیل اسکي شذُ عکس ٍ 4*3اضح
*ثشسسی ٍ تطجیق هذاسک ثب ششایط عوَهی ٍ اختظبطی طَست گشفتِ ٍ دس
طَست ًقض هذاسک ثِ هتقبضی اعالم گشدد.
*کبست ٍسٍد ثِ جلسِ  10سٍص قجل اص آصهَى تَصیع هی گشدد.
*آصهَى دس هشحلِ استبًی ثظَست  100سَال تستی ثشگضاس هی گشدد.
*هٌببع آشهَى:
قبًَى کبس –آییي ًبهِ ّبی حفبظت ٍ ثْذاشت کبس هظَة شَسایعبلی حفبظت
فٌی-اسبسٌبهِ ّب ٍ هقشسات سبصهبى ثیي الوللی کبس شبهل هقبٍلِ ًبهِ ّب-
تَطیِ ًبهِ ّب ٍ  -...آییي ًبهِ ّب ٍ استبًذاسدّبی هلی ٍ ثیي الوللی دس صهیٌِ
ایوٌی ٍ ثْذاشت کبس -سبیش کتت تخظظی هشجع دس خظَص ا یوٌی ٍ ثْذاشت
کبس
تبزیخ فساخَاى ً :یوِ دٍم هشداد98
ثبت ًبم هتقبضیبى :اص ًیوِ اٍل شْشیَس 98تب پبیبى هْش هبُ 98

ثشسسی هذاسک ٍ اسسبل فْشست ًْبیی هتقبضیبى ثجت ًبم دس قبلت فبیل اکسل
ثِ اداسُ کل 30هْش  98تب  5آثبى 98
طذٍس کبست آصهَى تَسط استبى ٍ اعالم اسبهی ًْبیی شذُ 18تب  22آثبى 98
بسگصازی هسحلِ استبًی ّوصهبى دز سساسس کشَز  1آذزهبُ 98

فسم ثبت ًبم هتقبضیبى شسکت دز دٍهیي الوپیبد ایوٌی کبز
ٍیژُ هسئَلیي ایوٌی کبزگبُ ّبی کشَز
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