بازدید و کنترل برداشت های غیر مجاز
هَضَع  :باسدیذ ٍ کٌتزل بزداشت ّای غیز هجاس
ّذف  :باسدیذ ٍ کٌتزل بزداشت ّای غیز هجاس

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زید

سهاى تخویٌی اًجام کار :هتغیز
ٍسؼت ارائِ خذهت  :استاًی

گروه نوسازی و تحول اداری

ساختار خذهت  :خذهت بِ کسب ٍ کار
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هاّیت خذهت  :حاکویتی
ٍضؼیت ارائِ خذهات الکتزًٍیکی  :غیز الکتزًٍیکی
آدرس ارائِ خذهت الکتزًٍیکی- :
ساسهاى ّای ّوکار - :
هزاحل ٍ شزح اقذاهات-1 :باسدیذ کارشٌاس ساسهاى -2تْیِ گشارش باسدیذ  ،شزح تخلف ٍ سابقِ هتخلف -3تْیِ گشارش باسدیذ  ،شزح تخلف ٍ سابقِ
هتخلف 1-3در صَرتی کِ تَسط دارًذُ پزٍاًِ بْزُ بزداری یا هجَس بزداشت جشئی یا طزح ّای ػوزاًی اًجام شذُ باشذ-4.باسدیذ ٍ گشارش ٍقَع تخلف
تَسط کارشٌاس ساسهاى  ،استؼالم اس ٍسارت هتبَع جْت تؼییي هقادیز اخذ خسارت اس هتخلف ٍ در صَرت ٍجَد دستَرالؼول آى اقذام بز اساس دستَرالؼول
بزای اخذ خسارت

2-3در صَرتی کِ تَسط دارًذُ پزٍاًِ اکتشاف یا گَاّیٌاهِ کشف هؼذى ٍ بذٍى هجَس بزداشت اًجام شذُ باشذ -4باسدیذ ٍ گشارش

ٍقَع تخلف تَسط کارشٌاس ساسهاى  ،استؼالم اس ٍسارت هتبَع جْت تؼییي تکلیف ٍ اخذ هقادیز اخذ خسارت اس هتخلف

3-3در صَرتی کِ تَسط ّز

شخص حقیقی یا حقَقی بذٍى هجَس اًجام شذُ باشذ -4باسدیذ ٍ گشارش ٍقَع تخلف تَسط کارشٌاس ساسهاى  ،اػالم بِ هأهَراى اًتظاهی ٍ تَقیف
ػولیت غیز هجاس ٍ تٌظین صَرتجلسِ آى ٍ طزح شکایت اس هتخلف دس هزاجغ قضایی ٍ پیگیزی تا حصَل ًتیجِ -5اخذ خسارت ٍ اجزای آرای صادرُ
هذارک هَرد ًیاس :گشارش ّای ٍاصلِ اس خارج اس ساسهاى هبٌی بز فؼالیت ّای هؼذًکاری هشکَک بِ غیز هجاس  ،گزشارش بادیزذ ّزای ادٍاری کارشٌاسزاى
ساسهاى
هبلغ ٍ ًحَُ پزداخت- :
ضزٍرت هزاجؼِ حضَریً :ذارد
هکاى هزاجؼِ حضَری :یشد بلَار داًشجَ ساسهاى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت استاى یشد ساختواى شْیذ پارسائیاى
ًیاس بِ احزاس َّیت حقیقی ٍ حقَقی :دارد

