بسمٍ تعالی

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجراییضمیمٍ 1

ًام دستگاُ اجشايي :ششمت شْشك ّاي صٌعتي مل مشَس
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى صٌايع مَچل ٍ شْشمْاي صٌعتي ايشاى
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسك الصم تشاي اًجام
خذهت

قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستي

صذٍس هجَص تغييش ًام قشاسداد دس شْشك ّاًَ ،احي صٌعتي ٍ هٌاعق ٍيژُ اقتصادي
خذهت تِ شْشًٍذاى ( )G2C
خذهت تِ مسة ٍ ماس()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

هتقاضياى داساي قشاسداد تا شْشك ّا ٍ ًَاحي صٌعتي
ٍ هٌاعق ٍيژُ اقتصادي
تصذي گشي
استاًي

حامويتي
سٍستايي
شْشي
هٌغقِ اي
هلي
مسة ٍ ماس
ثثت هالنيت
تاهيي اجتواعي
هاليات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سايش
هذاسك ٍ گَاّيٌاهْْا ٍفات
تاصًشستگي
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات شْشي
سخذاد سٍيذادي هشخص
فشاسسيذى صهاًي هشخص
تقاضاي گيشًذُ خذهت
سايش... :
تشخيص دستگاُ
- 1نامه درخواست خدمات به شماره
- 2فرم اعالم بدهی به شماره
- 3موافقت بانک عامل  ،موافقت از سازمان صٌعت  ،هعذى ٍ تجاست
- 4هفاصا حساب داسايي ٍ تيوِ
- 5اقشاس ًاهِ ثثتي
دستَسالعول اتالغي اص سَي ساصهاى صٌايع مَچل ٍ شْشمْاي صٌعتي ايشاى
اساسٌاهِ ساصهاى ،تثصشُ  5تٌذ الف هادُ  3قاًَى سياست ّاي ملي اصل  ،44قاًَى اصالح قاًَى ساجع تِ تاسيس
شْشمت شْشك ّاي صٌعتي ايشاى
هاُ

 500خذهت گيشًذگاًذس:
آهاس تعذاد خذهت گيشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت 7 :سٍص
ينثاس تشاي ّويشِ
تَاتش
 5تاس
تعذادتاس هشاجعِ حضَسي
هثلغ(هثالغ)
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى
تش اساس تعشفِ ساالًِ دستَسالعول
تْشُ تشداسي اص صهيي ،اعياًي ٍ
تاسسيات شْشك ّا ٍ ًَاحي
صٌعتي

فصل

سال
 . . .تاس دس:

شواسُ حساب (ّاي) تاًني
شواسُ حساب ششمت ّاي استاًي
( توشمض ٍجَُ دساهذ )

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست النتشًٍيل

آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست النتشًٍيني تَدى ّوِ يا تخشي اص آى.
ايي خذهت دس پايگاُ اعالع سساًي اسائِ ًوي گشدد.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست النتشًٍيني تَدى ّوِ يا تخشي اص آى :ساهاًِ هذيشيت اعالعات (دستشسي داخلي ششمت)
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

ً -6حَُ
دستشسي تِ
خذهت

 -5جضييات خذهت

ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :صذٍس هجَص تغييش ًام قشاسداد دس شْشك ّاًَ ،احي صٌعتي ٍ
هٌاعق ٍيژُ اقتصادي

 -2شٌاسِ خذهت
( ايي فيلذ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي مشَس تنويل هي شَد).

دسهشحلِ اسائِ خذهت

هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

غيشالنتشًٍيني

رمش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسي

النتشًٍيني

النتشًٍيني

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستي
پست النتشًٍيل
تلفي گَيا يا هشمض تواس پيام مَتاُ
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
عٌاٍيي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلي
جْت احشاص اصالت هذسك
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
شْشستاًي
سايش:
استعالم
استعالم النتشًٍيني
فيلذّاي هَسدتثادل
غيش
النتشًٍيني

غيشالنتشًٍيني
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ماستشه ّاي سيستن اهَس هتقاضياى
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هثلغ
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 - 7استثاط خذهت تاسايشساهاًِ ّا
(تاًنْاي اعالعاتي) دسدستگاُ

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّاي ديگش

تشسسي ٍ احشاص اصالت هذاسك اسائِ شذُ تَسظ شخص هتقاضي ٍ
ّوچٌيي احشاص َّيت هشاجعِ مٌٌذُ

رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

غيشالنتشًٍيني

دستْاي
()Batch

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

النتشًٍيني

رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

غيشالنتشًٍيني

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست النتشًٍيل
تلفي گَيا يا هشمض تواس
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلي
جْت احشاص اصالت هذسك
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
شْشستاًي
سايش :اسائِ هشاٍسُ
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستي
پست النتشًٍيل
تلفي گَيا يا هشمض تواس پيام مَتاُ
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
عٌاٍيي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلي
جْت احشاص اصالت هذسك
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
شْشستاًي
سايش :اسائِ دسخَاست ٍ هشاٍسُ
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
پست النتشًٍيل
رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

النتشًٍيني

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
اسسال پستي
پيام مَتاُ

استعالم النتشًٍيني اگشاستعالم غيشالنتشًٍيني

تشخظ
online
دستْاي
()Batch

ديگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)

است ،استعالم تَسظ:

 -9عٌاٍيي
فشايٌذّاي خذهت

دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت

ًام ًٍام خاًَادگي تنويل مٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست النتشًٍيل:

ٍاحذ هشتَط:

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

صذير
تمذیذ
اصالح
لغً

* اگش هشاحل هجَص داساي فشآيٌذ هشتشك تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًياصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم شواسُ ً 2يضتنويل شَد

ديلتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکتريویکی

1

(ريز /ساعت)
غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

َسیىٍ

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم
با رکر

***

مذارک مًرد
ویاز

وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم دس تَضيحات دسج شَد
*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هي تاشذ اعالعات آى دس تَضيحات دسج شَد

مذت اعتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

