روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی
بؼذ اص اًتطبس اٍلیي آگْی ًَبتی اهالوی وِ بِ ػٌَاى هجَْل الوبله بِ ضشح لبل اص آًْب لبَل ثبت بِ ػول آهذُ اًتطبس آگْی
تحذیذ حذٍد ػوَهی اهىبًپزیش هی ببضذ(هبدُ  66آئیي ًبهِ لبًَى ثبت) ٍدس تْیِ پیص ًَیس آگْی تحذیذ ػوَهی سػبیت
ًىبت صیش ضشٍسی است:
پیص ًَیس آگْی تحذیذ حذٍد ػوَهی ّش بخص بِ تشتیب ضوبسُ اهالن تْیِ ٍ بشای ّش یه یب چٌذ پالن بب تَجِ بِ
هَلؼیت ٍ هسبحت آًْب سٍص یب سٍصّبئی بشای تحذیذ حذٍد تؼییي هی ضَد ،بذیي هؼٌی وِ هوىي است بشای یه پالن بب تَجِ
بِ هسبحت ٍ هَلؼیت آى چٌذ سٍص جْت تحذیذ حذٍد هٌظَس ٍ یب بشای چٌذ پالن یه سٍص بشای تحذیذ اختصبظ دادُ
ضَد(هَضَع هَاد 62ٍ 61آئیي ًبهِ لبًَى ثبت) ٍ تبسیخ سٍص تحذیذ ٍ سبػت همشس بشای ضشٍع ػولیبت تحذیذی ببیذ ریل
ضوبسُ پالوْبی هشبَطِ لیذ ضَد.
دس پیص ًَیس آگْی تحذیذ ػوَهی ببیذ دلت ضَد وِ فبصلِ بیي سٍص اًتطبس آگْی تحذیذی ٍ سٍص تحذیذ حذٍد ووتش اص 20
سٍص ٍ بیطتش اص  60سٍص ًببضذ (هبدُ  67آئیي ًبهِ لبًَى ثبت) ٍ دس ریل آگْی تزوش دادُ هی ضَد هجبٍسی وِ ًسبت بِ حذٍد
یب حمَق استفبلی هله هَسد تحذیذ حمی بشای خَد لبئل است هی تَاًذ ظشف هذت  30سٍص اص تبسیخ تحذیذ بِ ٍسیلِ اداسُ ثبت
بِ هشجغ صالحیت داس ػشض حبل دّذ(هبدُ 20لبًَى ثبت).
هسئَل ببیگبًی پس اص تْیِ پیص ًَیس آگْی تحذیذ ػوَهی آى سا ًضد سئیس ثبت اسسبل ٍ اٍ پس اص بشسسی ٍ وٌتشل آى سا
اهضبء هی ًوبیذ پیص ًَیس آگْی تحذیذ حذٍد پس اص تبیپ بِ اهضبء هسئَل اداسُ سسیذُ ٍ ّوشاُ بب ًبهِ ای وِ آى ًیض ٍسیلِ
هسئَل اداسُ اهضبء هی ضَد ٍ پس اص دسج ضوبسُ بش آًْب ٍسیلِ هتصذی دفتش اًذیىبتَس جْت چبپ دس یىی اص سٍصًبهِ ّبی
هحلی یب وثیشاالًتطبس بِ اداسُ اسضبد اسالهی هحل اسسبل هی گشدد.
پس اص ٍصَل سٍصًبهِ حبٍی آگْی دسج ضذُ دس آى هسئَل ببیگبًی آى سا بب پیص ًَیس تطبیك ٍ دس صَستیىِ اضتببّی ٍاسد
ًطذُ ببضذ هشاتب صحت ٍ سمن آى سا گَاّی هی ًوبیذ.
سپس ًسخِ ای اص آگْی سا بشای اداسات ریشبط اسسبل ٍ ًسخِ دیگشی اص آى جْت هجلذ ًوَدى بب سبیش آگْی ّبی هَجَد
هٌظَس هی ًوبیذ آًگبُ ببیگبى هشبَطِ هتي ػببست آگْی ٍ ضوبسُ ٍ تبسیخ ٍ ًبم سٍصًبهِ ًبضش سا بش سٍی ّش یه اص اظْبس ًبهِ ّب
لیذ ٍ صحت آى سا گَاّی هی ًوبیذً ٍ،یض تؼذادی اص آگْی ّب جْت الصبق دس هحل ٍلَع هله م اهبوي ػوَهی بِ هبهَس ابالؽ
تسلین هی ضَد وِ اٍ ًیض پس اص الصبق آًْب دس هؼببش ٍ اهبوي ػوَهی هشاتب سا بِ سئیس اداسُ گضاسش ٍ هسئَل ثبت پس اص
حصَل اطویٌبى اص الصبق آگْی ّب ضوي دستَس ثبت گضاسش هبهَس ابالؽ دس دفتش اًذیىبتَس آى سا جْت ضبط دس سببمِ بِ

ببیگبًی اسجبع هی ًوبیذ .گضاسش هبهَس پس اص ثبت دس دفتش اًذیىبتَس بِ ببیگبًی اسسبل ٍ دس سببمِ ضبط هی ضَد .دس خبتوِ
آگْی ّب دس دفتش ثبت آگْی ّب دس دفتش ثبت آگْی ّبی تحذیذی ثبت هی ضَد.

