ضوابط
تهيه و الصاق ربچسب اموال دهياري

معاونت امور دهياري اه
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ته نام خدا

دس ساستبي اجشاي مفبد مبدٌ  56آييهوبمٍ مبلي دَيبسيَب – مصًة  -1382/5/19ثٍ مىظًس سبمبوذَي ي ايجبد يحذت سييهٍ
دس تُيٍ ،ثجت ي الصبق ثشچست امًال دَيبسيَب ،ايه ضًاثظ ثب سعبيت لًاويه ي ممشسات مشثًط اثالغ ميشًد.
الف -مالحظات قانوني:

 .1يفك مبدٌ  41آييه وبمٍ اجشايي تشكيالت ،اوتخبثهبت داليهي ي امهًس مهبلي سيسهتب ي ونهًٌ اوتخهبة دَيهبس مصهًة
 1378/1/11ي اصالحبت ثعذي ،تمبمي امًال دَيبسي اعم اص مىمًل ي غيشمىمًل ،تنًيه دَيهبس ثهًدٌ ي دَيهبس دس
ممبث حفظ ي وگُذاسي آن مسئًل ميثبشذ.
 .2ثش اسبس مبدٌ  44آييهوبمٍ مًضًع ثىذ  ،1دَيبس دس پبيبن ديسٌ فعبليت لبوًوي لًد ،صًست كبميي اص كييٍ امهًال ي
داساييَبي دَيبسي سا تىظيم ي دس ايليه سيص ششيع ثٍ كبس سسمي دَيبس جذيهذ ،آن سا ثهٍ يي عجهك صهًستجيسهٍ
جذيذ تنًي ومبيذ ي وسخٍَبيي اص آن سا ثٍ شًساي اسالمي سيستب ،ثخش ي ثخشذاسي ريسثظ اسسبل ومبيذ.
 .3يفك مبدٌ  48آييهوبمٍ مًضًع ثىهذ  1شهًساي اسهالمي سيسهتب حهك وظهبست ثهش حفهظ ي وگُهذاسي سهشمبيٍَهب ي
داساييَبي ومذي ،جىسي ،مىمًل ي غيشمىمًل كٍ دس التيبس دَيبسي ميثبشذ سا داسد.
ب – ضواتط تهيه و الصاق ترچسة اموال:

 .1مشخصبت كييٍ امًال مىمًل غيشمصشفي دَيبسي ثبيذ دس دفتش مشثًعٍ ثجت ي يك شهمبسٌ امهًال ثهٍ آن التصهب
يبثذ.
 .2مىظًس اص امًال مىمًل غيشمصشفي ،امًالي َستىذ كٍ ثذين تغييش منسًس ي اص دست دادن مشخصبت اصيي ثتهًان
ثٍ عًس مكشس آوُب سا مًسد استفبدٌ لشاس داد .اص آن جميٍ ميتًان ثٍ ميض ي صىذلي اداسي ،سايبوٍ ،چبپگش ،فكس ،تيفه،
كتبثخبوٍ ،ميض جيسبت ،تيًيضيًن ي  ...اشبسٌ ومًد.
 .3مسئًليت تىظيم ي ثجت مشخصبت امًال ي وصت ثشچسهت امهًال دَيهبسي ثشعُهذٌ مسهئًل امهًس مهبلي دَيهبسي
ميثبشذ.
 .4ثشاي َشيك اص امًال ثجت شذٌ دس دفتش امًال دَيبسي ثبيذ مغبثك ثب عشح مىذسج دس ايه ضًاثظ يك ثشچست تُيهٍ
ي ثش سيي آن وصت شًد .دس مًسد امًالي كٍ ثٍ تشخيص دَيبس ي مسئًل امًس مبلي دَيبسي ،الصبق ثشچست ثٍ آوُهب
ميسش وميثبشذ ،ثجت مشخصبت مبل دس دفبتش ي صًستنسبةَب كبفي لًاَذ ثًد.

 .5شمبسٌ ثشچست امًال اص شمبسٌ يك ششيع ي ثب سعبيت تسيس ادامٍ لًاَذ يبفت.
 .6وًع ثشچست ثبيذ متىبست ثب يضعيت مبل ثٍ صًستي كٍ ديام الصم سا داشتٍ ثبشذ تُيٍ ي ثٍ ونًي الصبق گهشدد كهٍ
صذمٍ ي لسبستي ثٍ مبل ياسد ويبيذ.
 .7دفبتش امًال ثبيذ ثذين لذشٍ ي ليم لًسدگي ثجت ي وگُذاسي شًد ي َشگبٌ اشتجبَي دس ثجت الالم سخ دَذ تًضيح
الصم ثبيذ دس ستًن مالحظبت دس ممبث وبم مبل ليذ شًد.
 .8دس پبيبن سبل مبلي ثبيذ ري آلشيه سديف ثجت شذٌ دفبتش امًال سا ثستٍ ي اص صفنٍ ثعذي َمبن دفتش جُت ثجهت
مشخصبت امًال سبل مبلي ثعذ استفبدٌ ومًد.
 .9دس صًستي كهٍ ليمهي اص امهًال مىمهًل غيشمصهشفي دَيهبسي غيشلبثه اسهتفبدٌ شهًد مهيثبيسهت مًضهًع عهي
صًستجيسٍ اي ثب امضبي سييس شًساي اسالمي سيستب ،دَيبس ي مسئًل امًس مهبلي دَيهبسي تبييهذ ي ثجهت مشاتهت
حزف َش ليم اص امًال ،دس ممبث مشخصبت َمبن مبل دس دفتش مشثًعٍ اوجبم شًد.
 .10مسئًل امًس مبلي مكيف است صًست امًال مىمهًل غيشمصهشفي اص جميهٍ لهًاصم اداسي ،سايبوهٍ ،ميهض ،صهىذلي ي ...
مًجًد دس َش اتبق يب من سا ثب ركش مشخصبت كبم دس سٍ وسخٍ تىظيم ي پس اص امضبي لًد ي يك وفهش اص افهشاد
ريسثظ ،يك وسخٍ آن سا وضد لًد وگُذاسي ،وسخٍ ديم سا ثٍ فشد مزكًس تنًي ي وسهخٍ سهًم سا ويهض دس اتهبق يهب
من مشثًط الصبق ومبيذ.
َ .11ش وًع وم ي اوتمبل ي جبثجبيي دس امًال مًضًع ايه ضًاثظ ثهب سعبيهت ممهشسات مشثهًط ي ثهب اعهالع لجيهي مجهبص
ميثبشذ ي افشاد فًقالزكش كٍ صًست امًال ثٍ امضبي آوُب ميسسذ مكيفىذ لج اص َش وًع وم ي اوتمبل ي جبثجبيي ي
َمچىيه دس صًست ثشيص كسشي ي ومصبن دس امًال مضثًس مشاتت سا ثشاي الذامبت الصم ثٍ صًست كتجهي ثهٍ مسهئًل
امًس مبلي اعالم ومبيىذ.
ج-ضواتط فني:

 .1ثشچست امًال دَيبسيَب ثٍ سوگ سجض ميثبشذ.
 .2وبم دَيبسي ،شمبسٌ امًال ي آسم دَيبسي مغبثك ثب عشح مىذسج دس ايه ضًاثظ ي ثٍ سوگ سفيذ ميثبشذ.
 .3ثشچست امًال ثبيذ اص وظش كيفيت داساي مشخصبت صيش ثبشذ:
 داساي چسجىذگي ثباليي ثبشذ ثٍ ونًي كٍ پس اص  24سبعت الصبق ثش سيي سغًح مًسد وظش ثٍ سشعت
چسجيذٌ ي غيش لبث جذا كشدن ثبشذ.

 دس َىگبم جذا ومًدن اص سغح ،حبلت لشد شًوذگي ي تكٍ شذن داشتٍ ثبشذ.
 تنم حشاست تب  280دسجٍ سبوتيگشاد سا داشتٍ ثبشذ.
 داساي لبثييت چسجيذن سيي سغًح سيغىي داشتٍ ثبشذ.
 داساي حبلت وشم ي اوعغبفپزيش جُت چسجيذن سيي سغًح وبصبف ثبشذ.
 .4ثشچست امًال دَيبسي ثبيذ مغبثك ثب عشح صيش ي ثٍ اوذاصِ  5 ×1.5سبوتيمتش تُيٍ ي الصبق شًد.

 5سانتيمتر ( 50ميليمتر)

 1.5سانتيمتر
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شماره اموال ...

