
 
 ٍصاست جْبد کشبٍسصی

 هؼبًٍت لشًطیٌِ ًببتی –سبصهبى حفظ ًببتبت 
 

 بب هحصَالت کشبٍسصی فشم دس خَاست صذٍس هجَص ٍسٍد اًذاهْبی گیبّی 

 : ششکت ٍاسد کٌٌذُ -1

:                 تلفي                                            :  ًوببش                                         : کذ پستی                                                        :  آدسس

 : شوبسُ هلی

     هجَص ٍسٍد: هتمبضی -2

 :شوبسُ ٍ تبسیخ  هجَص ٍسٍد لبلی                                            توذیذ یب اصالح هجَص         

  :هَسد دسخَاستگیبّبى یب هحصَالت گیبّی  -3

ًبم گیبُ یب هحصَالت 

 گیبّی ٍاسداتی
 ًبم ػلوی

بزس ، للوِ، : )ًَع اًذام ٍاسداتی

 ...پیًَذن، ًْبل، پیبص، هیَُ، غذُ ٍ 
 /ػذد) همذاس

 (هتشهکؼب/کیلَگشم
 کشَس هبذاء

     

     
 

 کبسّبی تحمیمبتی                   تکثیش                  کبشت                    هصشف صٌؼتی                   هصشف خَساکی           :ًَع هصشف-4

 : گوشن ٍسٍدی -5

 (َّایی، صهیٌی)پست        سیلی                      جبدُ ای                                    دسیبیی                 َّایی      :          طشیمِ حول -6

 :ات پشٍفشهبهشخص-7

 کیلَگشم 25000: همذاس کبال            ٌّذٍستبى: ًبم کشَس        10/10/2017: تبسیخ اًمضبء           10/10/2016: تبسیخ صذٍس         78/95: شوبسُ 

 :     ًبم ششکت صبدس کٌٌذُ

 (ٍاسد هی شَد الصم است اسن کشَس دس لسوت ریل رکش گشدددس صَستی کِ کبال اص کشَس ثبلثی بِ غیش اص کشَس هبذاء تَلیذ خشیذاسی ٍ ) -8

 :ًبم کشَس صبدس کٌٌذُ هجذد
 

 :ابل تَجِ ٍاسد کٌٌذگبى هحتشمق
هشوَل همشسات لشًطیٌِ بؼذ اص ٍسٍد ٍ ًگْذاسی دس گلخبًِ ( بِ غیش اص اًَاع بزٍس)دس صَستیکِ گیبُ بب اًذام گیبّی ٍاسداتی جْت کبشت ٍ تکثیش ببشذ 

دس لسوت ریل کِ آدسس دلیك هحل گلخبًِ هَسد ًظش بشای کبشت گیبّبًجْت ببصدیذ ٍ تبییذ لبلی ایي سبصهبى لشًطیٌِ ای بَدُ ٍ الصم است کِ آدسس 

 .هی ببیست دس لسوت ریل دسج گشدددس هَسد پیبصّبی گل ًگْذاسی دس گلخبًِ الضاهی ًبَدُ لیکي آدسس دلیك هحلْبی کشت . دسج گشدد

 :آدسس هحل کبشت-9

 :آدسس هحل کشت پیبص گل
 

هسئَلیت جبشاى کلیِ خسبسات ًبشی اص هغبیشت ایي اطالػبت بب ٍالغ سا صحت کلیِ اطالػبت اسائِ شذُ دس فشم سا تبییذ ًوَدُ ٍ                        ایٌجبًب  

دس بش ػْذُ هی گیشم دس ضوي سبصهبى حفظ ًببتبت دس صَست هشبّذُ ّش گًَِ اطالػبت ًبدسست هی تَاًذ هجَص صذٍس یب تشخیص کبال اص گوشن سا صب

 .ًی دیگشبِ ػول آٍسدًوَدُ یب هجَص صبدس شذُ سا لغَ ًوبیذ یب ّشگًَِ الذام همتضی ٍ لبًَ

 :تبسیخ:                                        اهضبء دس خَاست کٌٌذُ 

 
 

 لطفبَ پس اص تکویل فشم دسخَاست سا بٌضوبم تصَیش پشٍفشهبی هشبَطِ بِ آدسس

 .دبیشخبًِ سبصهبى حفظ ًببتبت تحَیل یب اسسبل ًوبییذ –خیبببى یوي  –خیببي همذس اسدبیلی  –اٍیي 

 

 

     

     

 : تبسیخ

 :شوبسُ

 


