اطالعیِ
زاًد سَم هسابقات آفسٍد قْسهاى کشَزی بِ هیصباًی استاى آذزبایجاى غسبی  -ازٍهیِ
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کمیتٍ ديدیفزاوسیل فدراسیًن مًتًرسًاری ي اتًمجیلزاوی ج.ا.ا
آثبن مبٌ 9317

کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

 هعسفی اطالعیِ :
سًمیه ديرٌ مسبثقبت آفزيد قُزمبوی کشًر سبل  ، 9397صجح ريس جمؼٍ  52آثبن مابٌ درپابر جىگلای اريمیاٍ ثزگاشار مای
گزدد .جُت ثزگشاری یک مسبثقٍ مىظم ،ایمه ي پز َیجبن ویبس ثٍ یک ثزوبمٍ ریشی دقیق ي کبر آمد است کٍ اس طزیق تاديیه ي
اوتشبر آییه وبمٍ َب ي اطالػیٍ َبی مسبثقبت ایه مُم ثدست خًاَد آمدَ .مچىیه اجزاء دقیق تمبمی مفبد ارائٍ شادٌ در آیایه
وبمٍ َب ي اطالػیٍ َب ثزای شزکت کىىدگبن ي ثزگشارکىىدگبن مسبثقٍ ضزيریست .فدراسیًن ثٍ ػىًان تىُب مزجغ تاديیه ي وشاز
آییه وبمٍ َب ي اطالػیٍ َب مًظف است قجل اس شزيع مزاحل َز مسبثقٍ اطالػیاٍ َاب را در دساتز تمابمی شازکت کىىادگبن
ثگذارد.آییه وبمٍ َب ي اطالػیٍ َبی مسبثقبت اس طزیق سبیت فدارسیًن  mafiri.irي سبیز اػالوبت ػمًمی وشز دادٌ مای شاًود

ي تمبمی شزکت کىىدگبن مًظف ثٍ مطبلؼٍ مفبد آن َساتىد" .تَجِ کٌید :شسکت کٌٌدُ حق اعتساض ٍ یا تجدید ًظس بِ
دلیل عدم اطالع ٍ یا آگاّی اش هفاد آییي ًاهِ ّا ٍ اطالعیِ ّا زا ًدازد".
َزگًوٍ تغییز ي یب ثزيس رسبوی مفبد آییه وبمٍ َب اس طزیق اطالػیٍ َب ثٍ اطالع ي آگبَی ػماً شازکت کىىادگبن رسابودٌ مای
شًد .شزکت کىىدگبن می ثبیست ثب مزاجؼٍ ثٍ سبیت فدراسیًن اس آخزیه اطالػبت وشز دادٌ شدٌ آگبَی کست کىىد.
 شهاى ٍ هکاى بسگصازی هسابقِ:
سمبن :ريس جمؼٍ  52آثبن مبٌ  9397سبػت استبرت  09:00صجح
مکبن :پبر جىگلی اريمیٍ
 هحل ،هْلت ٍ ّصیٌِ ثبت ًام:
محل ثجت وب  :پبر جىگلی اريمیٍ – جىت پیست
تذکز  :ثجت وب اس سبػت  90تبریخ  52آثبن مبٌ  9397تب سبػت  96می ثبشد
الشم برکساست بِ شسکت کٌٌدگاًی کِ بعداشاتوام ساعت ثبت ًام هساجعِ فسهایٌد( 3سِ)ثاًیِ پٌالتی تعلق هیگیسد.

-

ثجت وب حضًری در محل ثجت وب

-

َشیىٍ ثجت وب  :جُت َز خًدري مجلغ َ 051شار تًمبن ي در صًرت داشته کمک راوىدٌ مجلغ َ 51شار تًمبن اضابفٍ
دریبفت میگزدد.

-

الس ثذکز است ثٍ ػلت محديدیت در اسکبن  ،تیم َبی شزکت کىىدٌ می تًاوىد فقط یک سزپزسات ي یاک مکبویاک
ثٍ َمزاٌ داشتٍ ثبشىد کٍ َشیىٍ آن ثصًرت جداگبوٍ دریبفت خًاَد شد.

 هدازک هَزد ًیاش بسای ثبت ًام:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصل ي فتًکپی اس گًاَیىبمٍ مؼتجز راَىمبیی ي راوىدگی
اصل ي فتًکپی اس کبرت ملی ( ري ي پشت کبرت)
مؼزفی وبمٍ اس َیبت استبن شزکت کىىدٌ
اصل ي فتًکپی ثیمٍ وبمٍ يرسشی مؼتجز
اصل فیش ياریش يجٍ
فز ثجت وب تکمیل شدٌ ي فز تؼُد وبمٍ امضبء شدٌ تًسط شزکت کىىدٌ
دي قطؼٍ ػکس 3*4
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 جدٍل شهاًبٌدی بسًاهِ هسابقِ:
بسًاهِ
ثجت وب ي تکمیل مدار

تازیخ

ساعت

0397/18/24

06:11– 01:11

هحل بسگصازی
( جىت پیست ) پبر

جىگلی اريمیٍ

ثبسرسی فىی

0397/18/24

07:11– 00:11

پبر

جىگلی اريمیٍ

ثبسدید اس مسیز مسبثقٍ

0397/18/24

07:11 – 04:11

پبر

جىگلی اريمیٍ

جلسٍ تًجیُی مسبثقٍ

0397/18/24

21:31 –09:11

دَکدٌ سبحلی چی چست (جىت َتل)

0397/18/25

اس سبػت  8صجح

پبر

جىگلی اريمیٍ

مؼزفی شزکت کىىدگبن ي مزاسم آغبس مسبثقٍ

0397/18/25

9:11–8:11

پبر

جىگلی اريمیٍ

مسبثقٍ آفزيد

0397/18/25

9:11

پبر

جىگلی اريمیٍ

يريد شزکت کىىدگبن ثٍ سزيیس پبر

ترکس هْن  :شسکت کٌٌدگاًی کِ خازج اش ساعت هقسز جْت ثبت ًام ٍ باشزسی فٌی بِ هسئوَل هسبَطئِ هساجعئِ
ًوایٌد با  ( 3سِ ) ثاًیِ پٌالتی هَاجِ خَاٌّد شد.لطفا ٍ حتوا سعی گسدد دز ساعت هقسز هساجعِ فسهایٌد
"عدم حضَز دز جلسِ تَجیْی هٌجس بِ دزیافت پٌالتی سِ ثاًیِ ای هی شَد".
 هعسفی هقاهات بسگصاز کٌٌدُ هسابقِ:
 .0مسئًل ثزگشاری مسبثقٍ :ػلیزضب یگبوگی
 .2وبظزیه مسبثقٍ :متؼبقجب اػال میگزدد
 .3ومبیىدٌ فدراسیًن  :آقبی حسیىی
 .4مسئًل ایمىی کل مسبثقٍ  :متؼبقجب اػال می گزدد
 .5مسئًل کمیتٍ دايران  :محمدرضب َدایتی
 .6راثط شزکت کىىدگبن ثب ثزگشاری :حبمد رثیؼی
 .7مسئًل سزيیس پبر  :حمید جدیدی
 .8رئیس گزيٌ فىی :سلیم سزپًلکی
 .9مسئًل امداد ي اتًمجیل ” :“0آقبی طزفٍ
 .01امىیت ي اوتظبمبت مسبثقٍ :آقبی ثُزامی
 .00رياثط ػمًمی :آقبی دیشج وژاد
 .02مسئًل ثجت وب  :حبمد رثیؼی
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 اعتساض ٍ زسیدگی بِ اعتساضات:
.0
.2
.3
.4

َزگًوٍ اػتزاض شزکت کىىدٌ ،می ثبیست حداکثز یک سبػت پس اس پبیبن مسبثقٍ ثصًرت مکتًة ي ثب ارائٍ مستىدات
ي یب شًاَد کبفی ثٍ َمزاٌ یک فقزٌ چک ثٍ مجلغ  5میلیًن ریبل ثٍ مسئًل مسبثقٍ تحًیل دادٌ شًد.
تىُب ثٍ اػتزاضبتی رسیدگی می شًد کٍ در اختیبر مسئًل مسبثقٍ قزار گزفتٍ ثبشد.
ثٍ اػتزاضبتی کٍ پس اس پبیبن ایه مدت ارسبل شًد تزتیت اثز دادٌ ومی شًد.
کلیٍ مدار اػتزاضبت ي مستىدات می ثبیست در پبیبن مسبثقٍ ثٍ َیبت وبظزیه تحًیل دادٌ شًد.

تَجِ کٌید:
 .0ػد حضًر اتًمجیل ي یب راوىدٌ در محل ثبسرسی فىی ثٍ مىشلٍ اوصزاف اس شزکت در مسبثقٍ تلقی می گزدد.
 .2را سبػبت اػال شدٌ ثزوبمٍ شزيع ي خبتمٍ می یبثد ي تمدید يقت فقط ثب وظز مسئًل مسبثقٍ امکبن پذیز است.
 .3تىُب پس اس تبیید فىی اتًمجیل ،شمبرٌ مسبثقٍ ثٍ شزکت کىىدٌ تحًیل دادٌ می شًد.
ترکس هْن  :تواهی خَدزٍّای شسکت کٌٌدُ (خَدزٍّای فاقد شیشِ یا دازای شیشئِ جئاًبی ) هیبایسئتی دازای
تَزی استاًدازد باشٌد کِ بِ زٍل کیج خَدزٍ ًصب شدُ باشد دز غیس ایٌصَزت اش استازت هواًعت بعوئل خَاّئد
آهد.

*******اطالعیِ هْن*******
طبق ًظس ٍ تاییدیِ کویتِ دیفساًسیل فدزاسیَى جسیوِ ٍ پٌالتی دیسکسد دز اًجام اهَز ثبئت ًئام شئاهل  3ثاًیئِ
پٌالتی ٍ باشدید فٌی شاهل  3ثاًیِ پٌالتی ٍ عدم حضَز دز جلسِ تَجیْی ًیئص  3ثاًیئِ پٌئالتی دز ًظئس گسفتئِ
خَاّد شد ٍ اجسای ایي پٌالتی ّا بسای هسابقِ آفسٍد قْسهاى کشَزی زاًد اٍل حتوی ٍ قطعی هی باشد الشم برکس
است بِ ّوساُ داشتي اصل هدازک هَزد ًیاش جْت ثبت ًام الصاهیست.
بِ جْت سَْلت هساحل ثبت ًام ٍ ثبت اطالعات ٍ بسًاهِ زیصی دقیق تس  ،کویتِ آفئسٍد دز ًظئس دازد ًسئبت بئِ
تشکیل پسًٍدُ شسکت کٌٌدگاى اقدام ًواید لرا خَاّشوٌد است کلیِ هدازک هَزد ًیاش (اصل ٍ کپی هئدازک ٍ دٍ
قطعِ عکس  )3*4زا بِ هسوَل ثبت ًام تحَیل گسدد
 هحل اسکاى ٍ خَابگاُ شسکت کٌٌدگاى:
آدر محل اسکبن  :اريمیٍ – دَکدٌ سبحلی چی چست
شمبرٌ تمب دثیز َیئت  09923299276 :آقبی حکیمی
شمبرٌ تمب مسئًل ثجت وب  09339892965 :حبمد رثیؼی
با آزشٍی هَفقیت ٍ پیسٍشی بسای شوا ٍزششکاز گساهی
اش شوا بسای ّوکازی ٍ زعایت هفاد آییي ًاهِ هتشکسین.
کویتِ دٍدیفساًسیل فدزاسیَى هَتَز سَازی ٍ اتَهبیلساًی ج.ا.ا
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