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 حضور مالک یا مستاجر یا وکیل قانونی  -1

ه یرا   انیت  مراجعیه وکییل نی   ییا مسیتاجر د  ر صیورت اصل و کپی کارت ملیی و ناانیاامه مالیک ارائه  -2

 ک تییا مسییتاجرو کپییی کییارت ملییی مالییوکالتاامییه و اصییل و کپییی کییارت ملییی ایاییاا تییه ه ییرا   انییت  اصییل 

 الزامیست . (

مسیوونی   نیانهه  یید  (تیراا کیارترا هیاا د تیه نیا   ییا قولاامیه   نامیهناد مالک ییا اجیارارائه اصل و کپی  -3

 تجارا و صاوف مختلف .

نامیه رنی ی تیراا نیام ر   تیه ه یرا  اصیل و  ر صورت معرفیی ن ایاید  نیانماا هیا و ناا هیاا  ولتیی ارائیه  -4

   نانماا الزامی انت .ایااا جات حضور  ر ایکپی کارت ملی 

نییرکت تییه ه ییرا  مییداری ناانییایی و ی مییدیر مامییل یییا وکیییل قییانون تییراا نییرکت هییاا حضوصییی حضییور -5

 نرکت الزامیست . معرفی نامه ان طرفهویتی و ارائه 

نیاد مالوییت ییا تیرز نی ز و کیارت حیو رو تیه نیا   ر صورت حریی  ییا حا  یه حیو رو ا ارائیه اصیل و کپیی  -6

یییا قولاامییه ت مهضییرا ان مالییک الییوکی الزامییی تیو   و  ر صییورت انتهییار تییه  یییر ارائیه مالیک تییا انییاا  هییویت

 الزامیست . رن ی معت ر 

نامییه نییرکت تی ییه جاییت  رحوانییت نییر  ملییت حرییی     رت ماییر ا ار  حسییارت تییر روا نامییه میی کور  -7

 الزامیست . 

ارائیه  نیتور  "ل  نیتور قضیایی (نامه ان مراجع قضایی د نامه کالنتیرا مرتوطیه تیه سیونیت کپیی تراتیر تیا اصی -8

 یییا نامییه ان  ا نییرا یییا نییوراا حییل احییتالف  ".ئییه نییر  ملییت حرییی  الزامییی مییی تانیید قضییایی م اییی تییر ارا

 . د  ر صورت  رحوانت نر  ملت حری  (

 الن  و نرورا می تاند .  ته ه را  کپی آا ورا تحضر  فوت یا  ر صورتی که مالک  ر قید حیات ن اند ارائه ترگه-9

ند ارائه ملت حری  و ان آنجایی که ارائه ملت حری  و حوا ث جزء اناا  مهرمانه و ط هه تادا ند  نانماا می تا-10

 ت حواهد تو  .او نایر ا ارحوا ث صرفا  ر سانخ ته حوانته مها  قضایی و یا نامه رن ی تی ه 

      

 کارشناسی می باشد .اخذ علت و گواهی حریق مشمول هزینه 

عین محترم به منظور اخذ برگه گواهی یا علت حریق و حوادث ، به همراه داشتن کلیه اسناد و مدارک به مراج      

 صورت کامل و ضمن مطالعه دقیق روند اخذ برگه درخواستی به شرح ذیل ، به این سازمان مراجعه نمایند .
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 آما   کر ا مداری  رحوانتی  ر تادهاا یا  ند  

 صورت هزیاه کارناانیمراجعه ته ا ار  تررنی ملل حری  و حوا ث و کاترر مداری و صدور  نتور   ت و اح  

 مراجعه ته  تیرحانه جات   ت نامه مرتوطه 

 ت سر احت هزیاه کارناانی اجعه ته ا ار   رآمد نانماا جامر

 مراجعه ته ا ار  تررنی ملل حری  و حوا ث جات تهویل سروند 

   نامت کارا جات اح  سانخ  رحوانت و یا نامه ارائه ند  .  48مراجعه حضورا ته ا ار  تررنی ملل حری  سس ان 


