آييي ًبهِ اجشايي لبًَى اجبصُ ثبت ضؼبِ يب ًوبيٌذگي
ضشوتْبي خبسجي
هبدُ  -1ضشوتْبي خبسجي وِ دس وطَس هحل ثبت خَد،

ضشوت لبًًَي ضٌبختِ هي

ضًَذ ،هطشٍط بِ ػول هتمببل دس وطَس هتبَع  ،هي تَاًٌذ بشاي فؼبليت دس ايشاى دس
صهيٌِ ّبي صيش بشاسبس همشسات ايي آييي ًبهِ ٍ سبيش لَاًيي ٍ همشسات هشبَط ًسبت
بِ ثبت ضؼبِ يب ًوبيٌذگي خَد الذام ًوبيٌذ:
-1

اسايِ خذهبت بؼذ اص فشٍش وبالّب يب خذهبت ضشوت خبسجي .

-2

اًجبم ػوليبت اجشايي لشاسدادّبيي وِ بيي اضخبظ ايشاًي ٍ ضشوت خبسجي هٌؼمذ
هي ضَد.

-3

بشسسي ٍ صهيٌِ سبصي بشاي سشهبيِ گزاسي ضشوت خبسجي دس ايشاى

-4

ّوىبسي بب ضشوتْبي فٌي ٍ هٌْذسي ايشاًي بشاي اًجبم وبس دس وطَسّبي ثبلث.

-5

افضايص غبدسات غيشًفتي اسالهي ايشاى.

-6

اسايِ خذهبت فٌي ٍ هٌْذسي ٍ اًتمبل داًص فٌي ٍ فٌآٍسي.

-7

اًجبم فؼبليتْبيي وِ هجَص آى تَسط دستگبُ ّبي دٍلتي

وِ بِ طَس لبًًَي هجبص بِ

غذٍس هجَص ّستٌذ ،غبدس هي گشدد .اص لبيل اسايِ خذهبت دس صهيٌِ ّبي حول ٍ ًمل ،
بيوِ ٍ ببصسسي وبال ،ببًىي  ،ببصاسيببي ٍ غيشُ .
هبدُ  -2ضؼبِ ضشوت خبسجي ٍ ،احذ هحلي تببغ ضشوت اغلي است وِ هستميوب
هَضَع ٍ ٍظبيف ضشوت اغلي سا دس هحل ،

اًجبم هي دّذ .فؼبليت ضؼبِ دس هحل،

تحت تبم ٍ بب هسئَليت ضشوت اغلي خَاّذ بَد.
هبدُ  -3ضشوتْبي خبسجي هتمبضي ثبت ضؼبِ دس ايشاى هَظفٌذ اطالػبت ٍ هذاسن صيش
سا بِ ّوشاُ دسخَاست وتبي خَد بِ اداسُ ول ثبت ضشوتْب ٍ هبلىيت غٌؼتي اسايِ
ًوبيٌذ.
-1

اسبسٌبهِ ضشوت  ،آگْي تبسيس ٍ آخشيي تغييشات ثبت ضذُ دس هشاجغ ريشبط.

-2

آخشيي گضاسش هبلي تبييذ ضذُ ضشوت.

-3

گضاسش تَجيْي حبٍي اطالػبت هشبَط بِ فؼبليتْبي ضشوت ٍ تبييي داليل ٍ ضشٍست
ثبت ضؼبِ دس ايشاى  ،تؼييي ًَع ٍ حذٍد اختيبسات ٍ هحل فؼبليت ضؼبِ  ،بشآٍسد ًيشٍي
اًسبًي ايشاًي ٍ خبسجي هَسد ًيبصً ٍ ،حَُ تبهيي هٌببغ ٍجَُ اسصي ٍ سيبلي بشاي اداسُ
اهَس ضؼبِ.

هبدُ ً -4وبيٌذُ ضشوت خبسجي  ،ضخع حميمي يب حمَلي است وِ بشاسبس لشاسداد
ًوبيٌذگي  ،اًجبم بخطي اص هَضَع ٍ ٍظبيف

ضشوت طشف ًوبيٌذگي سا دس هحل بش

ػْذُ گشفتِ استً .وبيٌذگي ضشوت خبسجي ً ،سبت بِ فؼبليتْبيي تحت ًوبيٌذگي
ضشوت طشف ًوبيٌذگي دس هحل اًجبم هي پزيشد ،هسئَليت خَاّذ داضت.
هبدُ  -5اضخبظ حميمي ايشاًي يب اضخبظ حمَلي وِ هتمبضي ثبت ًوبيٌذگي ضشوت
خبسجي دس ايشاى ّستٌذ هَظفٌذ ،تشجوِ فبسسي اسٌبد ٍ اغل هذاسن ٍ اطالػبت صيش سا
بِ ّوشاُ دسخَاست وتبي خَد بِ اداسُ ول ثبت ضشوتْب ٍ هبلىيت غٌؼتي اسايِ ًوبيٌذ:
-1

تػَيش هػذق لشاسداد هَضَع هبدُ ( )4ايي آييي ًبهِ .

-2

هذاسن ضٌبسبيي ضخع هتمبضي :بشاي اضخبظ حميمي  ،تػَيش ضٌبسٌبهِ ٍ ًطبًي
البهتگبُ لبًًَي ٍ بشاي اضخبظ حمَلي  ،اسبسٌبهِ ضشوت ٍ آگْي تبسيس ٍ آخشيي
تغييشات ثبت ضذُ آً ،ضد هشاجغ ريشبط.

-3

اسايِ سببمِ فؼبليت ضخع هتمبضي ثبت ًوبيٌذگي ،دس صهيٌِ اهش پيص بيٌي ضذُ دس
لشاسداد ًوبيٌذگي.

-4

اسبسٌبهِ ضشوت خبسجي طشف ًوبيٌذگي ،

آگْي تبسيس ٍ آخشيي تغييشات ثبت

ضذُ آى ًضد هشاجغ ريشبط.
-5

گضاسش فؼبليتْبي ضشوت خبسجي طشف ًوبيٌذگي ٍ تبييي داليل ٍ

ضشٍست اخز

ًوبيٌذگي.
-6

آخشيي گضاسش هبلي تبييذ ضذُ ضشوت خبسجي طشف ًوبيٌذگي

-7

هؼشفي ٍصاستخبًِ ريشبط.
هبدُ  -6اضخبغي وِ هجَص فؼبليت آًْب اص سَي هشاجغ ريشبط لغَ هيطَد هىلفٌذ ،دس
هْلت تؼييي ضذُ تَسط اداسُ ثبت ضشوتْب ٍ هبلىيتْبي غٌؼتي ً ،سبت بِ اًحالل ضؼبِ
يب ًوبيٌذگي ٍ اًجبم اهَس تػفيِ آى الذام ًوبيٌذ.
تبػشُ  -ضشوتْبيي وِ هجَص فؼبليت آًْب توذيذ ًوي ضَد،

 6هبُ هْلت داسًذ تب

ًسبت بِ اًحالل ضشوت ثبت ضذُ ٍ اًجبم اهَس تػفيِ آى الذام ًوبيٌذ.
هبدُ  -7ضؼبِ ضشوتْبي خبسجي وِ ًسبت بِ ثبت ضؼبِ خَد دس ايشاى الذام ًوَدُ ٍ
بِ فؼبليت هي پشداصًذ هَظفٌذ ّ ،ش سبل گضاسش سبالًِ ضشوت اغلي هطتول بش
گضاسضْبي هبلي حسببشسي ضذُ تَسط حسببشسبى هستمل همين دس وطَس هتبَع سا بِ
دستگبُ ريشبط اسايِ ًوبيٌذ.
هبدُ  -8وليِ اضخبظ حميمي ٍ حمَلي هطوَل ايي آييي ًبهِ هَظفٌذ گضاسش فؼبليت
ضؼبِ يب ًوبيٌذگي دس ايشاى سا ّوشاُ بب غَستْبي هبلي حسببشسي ضذُ خَد ظشف
هذت  4هبُ پس اص پبيبى سبل هبلي بِ دستگبّْبي ريشبط

اسسبل داسًذ .حسببشسي

هزوَس تب صهبًي وِ آييي ًبهِ اجشايي تبػشُ  4هبدُ ٍاحذُ لبًَى استفبدُ اص خذهبت
تخػػي ٍ حشفِ اي حسببذاساى ري غالح بِ ػٌَاى حسببذاس سسوي – هػَة – 1372
اػالم ًطذُ است ،تَسط سبصهبى حسببشسي ٍ هَسسبت حسببشسي

هَسد لبَل

دستگبُ ريشبط وِ ضشوبي آى افشاد حميمي تبييذ ضذُ تَسط اداسُ ًظبست سبصهبى
حسببشسي ببضٌذ ،اًجبم هي گيشد.
هبدُ  -9اداسُ اهَس ضؼبِ يب ًوبيٌذگي ثبت ضذُ طبك ايي آييي ًبهِ  ،ببيذ تَسط يه
يب چٌذ ضخع حميمي همين ايشاى اًجبم گيشد.
هبدُ  -10بِ هٌظَس بشخَسداسي ضشوتْبي خبسجي اص هضايبي ايي آييي ًبهِ ٍ استوشاس
فؼبليت آًْب  ،ضشوتْبي خبسجي وِ تبلبل اص الصم االجشا ضذى ايي آييي ًبهِ  ،دس ايشاى ،
اص طشيك ضؼبِ يب ًوبيٌذگي خَد فؼبليت هي وشدُ اًذ هىلفٌذ،

اطالػبت ٍ هذاسن

هَضَع هَاد  5ٍ 3ايي آييي ًبهِ سا بِ دستگبّْبي ريشبط اسايِ دادُ ٍ ٍضؼيت خَد سا
بب آييي ًبهِ تطبيك دٌّذ.

هؼبٍى اٍل سئيس جوَْس -حسي حبيبي

