كشم هيوت پيطٌْادي هَضَع هادُ ( )26آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى تشاي ضشًت دس هضايذُ هحذٍدُ ّاي اًتطاكي

الق ) ايي هسوت تَسط ًويسيَى هضايذُ ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست استاى .............................................تٌويل هيطَد :

ّضيٌِ ّاي هشتثط تا تشگضاسي هضايذُ ........................................سيال
ًليِ ّضيٌِ ّاي اًتطاكي ًِ حسة اسٌاد  ،هذاسى ٍ اطالػات هَجَد تا هشحلِ تشگضاسي هضايذُ دس هحذٍدُ اًتطاكي تِ
ػول آهذُ است .....................................................سيال

ب ) ايي هسوت تَسط هتواضي اًتطاف هحذٍدُ اػالم ضذُ دس هضايذُ تٌويل هيطَد :

تذيٌَسيلِ ايٌجاًة خاًن /آهاي  /ضشًت ..............................................................هتواضي اًتطاف هحذٍدُ اػالم ضذُ دس
هضايذُ،تا اطالع ًاهل اص هلاد هاًَى هؼادى  ،آييي ًاهِ اجشايي آى  ،دستَسالؼولْا ٍ تخطٌاهِ ّاي غادسُ تَسط ٍصاست
ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست  ،هتؼْذ هيطَم تاتت ّش ًيلَ هتش هشتغ اص هحذٍدُ اػالم ضذُ دس هضايذُ هثلؾ:
تِ ػذد ..................................................................سيال (تِ حشٍف .............................................................سيال)
هاصاد تش تؼشكِ هَؼٍع تثػشُ ( )3هادُ ( )6هاًَى هؼادى ًِ هثال آى سا سٍيت ًشدُ ٍ اص آى هطلغ هي تاضن ،تشاتش هلاد هادُ
( )26آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى پشداخت ًواين.

هحل اثش اًگطت ٍ اهضاي هتواضي
هْش ٍ اهضاي ضشًت
تاسيخ

كشم پيطٌْاد هيوت پايِ ضشًت دس هضايذُ هحذٍدُ تْشُ تشداسي هَضَع هادُ ( )67آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى

الق ) ايي هسوت تَسط ًويسيَى هضايذُ ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست استاى .............................................تٌويل هيطَد :

ّضيٌِ ّاي هشتثط تا تشگضاسي هضايذُ ........................................سيال
ًليِ ّضيٌِ ّايي ًِ حسة اسٌاد هَجَد ٍ اسصياتي ًاسضٌاس سسوي تِ هيوت سٍص تؼول آهذُ است ................................سيال

ب ) ايي هسوت تَسط هتواضي تْشُ تشداسي تٌويل هيطَد :

تذيٌَسيلِ ايٌجاًة خاًن/آهاي  /ضشًت ..........................................................................هتواضي تْشُ تشداسي  ،تا اطالع ًاهل اص
هلاد هاًَى هؼادى  ،آييي ًاهِ اجشايي آى  ،دستَسالؼولْا ٍ تخطٌاهِ ّاي غادسُ تَسط ٍصاست غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست،
هتؼِد هي ضَم اص تاتت حوَم دٍلتي ّش تي هادُ هؼذًي هثلؾ :
تِ ػذد ..................................................................سيال (تِ حشٍف .............................................................سيال)
هاصاد تش هيوت پايِ حوَم دٍلتي تؼييي ضذُ اص سَي ٍص است غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست دس طَل سالْاي تْشُ تشداسي پشداخت
ًواين .ضوٌا اص هيضاى حوَم دٍلتي هادُ هؼذًي هؼذى هَسد هضايذُ دس سال جاسي هطلغ هي تاضن.

هحل اثش اًگطت ٍ اهضاي هتواضي
هْش ٍ اهضاي ضشًت
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