روش تهیه و انتشار آگهی های نوبتی
پس از ثبت هله ٍ ٍصَل حمَق زٍلتی هتؼلمِ آى بِ ضرحی وِ لبالً تَضیح زازُ ضس ،بر اسبس هبزُ  59آئیي ًبهِ لبًَى ثبت
ولیِ اهالوی وِ زر ّر سِ هبُ بِ ثبت هی رسٌس ببیستی بِ ترتیب همرر زر آئیي ًبهِ زر زٍ ًَبت بِ فبصلِ  30رٍز بب شور
ضوبرُ پالن ٍ هطرصبت هبله ٍ ًَع هله ٍ هحل ٍلَع آى زر یىی از رٍزًبهِ ّبی هحلی یب وثیراالًتطبر وِ از طریك ٍزارت
ارضبز اسالهی تؼییي هی ضًَس آگْی گرزًس تب  90رٍز از تبرید اٍلیي اًتطبر بِ ثبت هحل وتببً اػالم ٍ رسیس زریبفت زارًس.
زر آگْی ًَبتی وِ ّر سِ هبُ یىببر تْیِ ٍ هٌتطر هی ضَز ببیس هطرصبت ٍ ًىبت زیر هٌظَر گرزز:
ضوبرُ پالن ٍ هطرصبت هبله ٍ ًَع هله ٍ هحل ٍلَع اهالوی وِ اظْبر ًبهِ آًْب زر سِ هبِّ هربَطِ لبل تٌظین ٍ جْت
اًتطبر آگْی زر رزیف هٌظَر گرزیسُ اًس.
اهالوی وِ لبالً اظْبر ًبهِ آًْب تٌظین ٍلی اضتببّبً زر هَػس همرر آگْی ًطسُ اًس.
اهالوی وِ آگْی ًَبتی آًْب زر ٍلت همرر هٌتطر ٍ ال وي بَاسطِ اضتببُ هؤثری وِ زر اًتطبر آًْب رخ زازُ ٍ بِ هَجب آراء
ّیئت ًظبرت یب زستَر ازاری هستٌس بِ اذتیبرات تفَیضی ّیئت ًظبرت هَضَع بٌسّبی  387-386-385هجوَػِ برطٌبهِ
ّبی ثبتی تب اٍل هْر  65هٌجر بِ تجسیسآگْی ضسُ اًس.زر تْیِ پیص ًَیس آگْی ًَبتی وِ ٍسیلِ هسئَل ببیگبًی اًجبم هی
ضَز ببیستی ًْبیت زلت الزم هؼوَل هی گرزز تب اضتببّی ٍالغ ًطَز ٍ زر همسهِ آى ًبم ضْرستبى هربَطِ لیس سپس
هطرصبت ٍ ضوبرُ پالوْبی ثبتی اهالن ّر برطی وِ زر سِ هبِّ هربَطِ لبل ثبت ضسُ اًس بترتیب از وَچه بِ بسري بب
شور هطرصبت هبله یب هبلىیي آى لیس آًگبُ هطرصبت هله ٍ هبله یب هبلىیي اهالن هَضَع بٌس  ٍ 2بسًببل آى هطرصبت
هله ٍ هبله یب هبلىیي اهالن هَضَع بٌس  3وِ زر اجرای زستَر ّیئت ًظبرت یب زستَر ازاری هستٌس بِ اذتیبرات تفَیضی
هٌجر بِ تجسیس آگْی ضسُ اًس لیس هی ضَز.
سپس زر پبیبى آگْی زهبى لبَل اػتراض ًسبت بِ اهالن رزیف  2ٍ1وِ  90رٍز ٍ اهالن رزیف  3وِ  30رٍز بؼس از تبرید
اٍلیي اًتطبر است شور هی گرزز ٍ ًیس هسلَل هَاز 20 ٍ17ٍ 16لبًَى ثبت زر پبیبى آگْی زرج ٍ تبرید اًتطبر ًَبت اٍل ٍ زٍم
ًیس برابر لبًَى تؼییي ٍ لیس هی ضَز.هسئَل ببیگبًی پس از تْیِ آگْی ًَبتی وِ تبیپ ضسُ آى را ًسز رئیس ازارُ ارسبل ٍ اٍ
پس از بررسی ٍئ وٌترل اهضبء ٍ سپس آگْی را طی ًبهِ ای جْت زرج زر یىی از رٍزًبهِ ّبی وثیراالًتطبر یب هحلی ٍ ًیس
چبپ ًسد پطت سفیس بِ ازارُ ارضبز اسالهی هحل ارسبل هی زارز.
پس از ٍصَل اگْی زرج ضسُ زر رٍزًبهِ ٍ ًسد پطت سفیس هسئَل ببیگبًی آًرا بب پیص ًَیس آگْی تطبیك ٍ زر صَرتیىِ
اضتببّی ٍارز ًطسُ ببضس ػیي هتي ػببرت آگْی ًَبتی ٍ ضوبرُ رٍزاًِ ٍ تبرید اًتطبر ٍ ًبم رٍزًبهِ ًبضر را زر اظْبر ًبهِ ّبی
هربَطِ لیس ٍ هراتب صحت ٍ سمن اًتطبر آگْی را گَاّی هی ًوبیس.

بسیْی است پس از تطبیك چٌبًچِ پالوی از للن افتبزُ یب زر چبپ آى اضتببّی ٍالغ ضسُ ببضس هسئَل ببیگبًی هَظف است
هراتب را بِ رئیس ازارُ گسارش ٍ اٍ حسب هَرز ٍ برابر همررات زستَر همتضی را صبزر ذَاٌّس ًوَز سپس تؼساز وبفی از ًسد
پطت سفیس جْت الصبق زر هؼببر ػوَهی بِ هبهَر ابالؽ تسلین ٍ اٍ پس از الصبق هراتب را وتببً بِ ازارُ اػالم ٍ رئیس ثبت پس
از حصَل اطویٌبى از الصبق آگْی ّب زستَر ثبت گسارش هبهَر را زر زفتر اًسیىبتَر صبزر ٍ پس از ثبت جْت ضویوِ ضسى بِ
سببمِ بِ ببیگبًی ارسبل هی ضَز ٍ ًیس یه ًسرِ از آگْی ًَبتی برای ازارات شیربط ارسبل هی ضَز ٍ ًسرِ ای از آى جْت
هجلس ًوَزى بب سبیر آگْی ّب هٌظَر ٍ زر ًْبیت آگْی زر زفتر ثبت آگْی ّبی ًَبتی ثبت هی گرزز.

