اطالعيٍ شمارٌ يل
استاوذاري سمىان

اطالعيٍ برگساري ايليه ديرٌ اوتخابات شًراي تًسعٍ ي حمايت در سٍ سطح شُرستان ،استان ي مشًر
استان سمىان

زر راستاي اجراي مازٌ "شش" تصًيب وامٍ شمارٌ /57776ت مًرخ َ 96/5/5يات يزيران (مًضوً ئيويه
وامٍ اجرايي تاسيس ي فعاليت سازماوُاي مرزم وُاز)  ،ايليه زيرٌ اوترابات شوًراي تًسوعٍ ي امايوت طوي ريز
چُارشىبٍ تاريد  98/8/99زر محل استاوساري سمىان راس ساعت  01صبح برگوسار ذًاَوس شوس د بسيىًسويزٍ از
ومايىسگان سازماوُاي مرزم وُاز زاراي پرياوٍ فعاليت از استاوساري سمىان  ،زعًت بعمل مي ئيوس بمىووًر تبوت
وام ي زريافت كارت يريز بٍ جزسٍ اوترابات  ،بٍ زبير ذاوٍ سازماوُاي مرزم وُاز شيربط مراجعٍ ي بٍ شور شيول
اقسام ومايىس د
الف  :سازماوُايي مٍ متقاضي وامسدي اوتخابات جُت تصذي سمت "ومايىذٌ سازماوُاي مردم وُاد در شوًراي تًسوعٍ ي
حمايت " َستىذ  ،مي بايست در خصًص معرفي ي ثبت وام ومايىذٌ از تواري  98/07/01لغايوت  98/07/06اقوذام
ومايىذ.
ب  :سازماوُايي مٍ صرفا متقاضي شرمت در جلسٍ اوتخابات بمىظًر راي دادن َستىذ  ،مي تًاوىذ از تواري 98/07/01
لغايت  98/08/27در خصًص معرفي ي ثبت وام ومايىذٌ اقذام مىىذ .

*مذارك مًرد وياز جُت صذير مارت يريدبٍ جلسٍ راي دَىذگان ي وامسدَاي اوتخابات بشرح ريل است :
 .1تصًير پرياوٍ فعاليت صادرٌ از استاوذاري
.2تصًير آخريه آگُي ريزوامٍ رسمي مشًر مبىي بر ثبت تغييرات َيات مذيرٌ سازمان مردم وُاد .
.3اصل صًرتجلسٍ َيات مذيرٌ سازمان مردم وُاد مبىي بر معرفي ومايىذٌ تام االختيوار جُوت شورمت در اوتخابوات
(ممًُربٍ مُرسازمان مردم وُاد).
.4يل قطعٍ عنس 3×4براي ومايىذٌ
.5تصًير صفحٍ ايل شىاسىامٍ ،تصًير مارت پايان خذمت يا معافيت ي تنميل فرم ثبت وام براي وامسدَاي اوتخابات.
*الزم بٍ رمر است َر سازمان مردم وُاد صرفا مي تًاوذ در خصًص معرفي يل ومايىذٌ اقذام ومايذ ي حضًر ومايىوذٌ
جُت ثبت وام ي دريافت مارت يريد بٍ جلسٍ السامي است .
*محل ثبت وام :دبير خاوٍ سازماوُاي مردم وُاد مستقر در استاوذاري سمىان .

دبيرخاوٍ سازماوُاي مردم وُاد استان سمىان

