اطالعيه شماره يك
استانداري يزد

اطالعيه برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور
استان یزد

در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شممراره /67735ت مممور  95/6/6هيممات يريممراو ومو ممو
آئين نامه اجرايي تاسيس ي فعاليت سارمانهاي مردم نهاد)  ،ايلين ديره انتخابات شوراي توسممعه ي ارايممت طممي
رير چهارشنبه تاريخ  98/08/29برگزار خواهممش شممش ي بشينوسممي ه ار نراينممشگاو سممارمانهاي مممردم نهمماد داراي
پريانه فعاليت ار استانشاري يزد  ،دعوت بعرل مي آيش برنظور ثبت نام ي دريافت كارت يريد به ج سه انتخابات
 ،به دبير خانه سارمانهاي مردم نهاد ذيربط مراجعه ي به شرح ذيل اقشام نراينش ي
الف  :سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در شورراي ترسو ه
حمايت " هستند  ،مي بايست در خصرص م رفي ثبت نام نماينده از تاريخ  98/07/01لغايت  98/07/06اقدام نمايند.
ب  :سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظرر راي دادن هستند  ،مي ترانند از تواريخ 98/07/01
لغايت  98/08/27در خصرص م رفي ثبت نام نماينده اقدام كنند .

*مدارك مورد نياز جهت صدور کارت ورودبه جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات بشرح ذیل است :
 .1تصویر پروانه فعاليت صادره از استانداري
.2تصویر آخرین آگهي روزنامه رسمي کشور مبني بر ثبت تغييرات هيات مدیره سازمان مردم نهاد .
. 3اصل صورتجلسه هيات مدیره سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماینده تام االختياار جهات شارکت در انتخاباات
(ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
.4یك قطعه عكس 3×4براي نماینده
.5تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.
*الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي یك نماینده اقدام نماید و حضور نمایناده
جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام :دبير خانه سازمانهاي مردم نهاد مستقر در استانداري یزد

دبيرخانه سازمانهاي مردم نهاد استان یزد

