عنوان خذمت  :انتخاب صادر کننذگان برگزیذه استانی
مقررات مورد
مذارک مورد نیبز و فرم هبی مورد
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مذت
مراحل انجبم کبر
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 چک لیست اسىاد ي مذارک مثثتٍ
 ارائٍ فرم مشخصات ي اطالعات
پرياوٍ َای صادراتی طی چُار سال
اخیر



شنبسنبمه خذمت

زمبن

واحذ ارائه

ارائه کننذه

انجبم

کننذه

خذمت و

کبر

وامٍ شمارٌ
 ثثت وام الکتريویکی تًسط
 پریىت از فرم ثثت وام دايطثثیه
 94/400/33034صادر کىىذگان متقاضی از طریق
شرکت در اوتخاتات صادر کىىذگان
مًرخٍ  94/5/31مراجعٍ تٍ سایت ورم افسار
ومًوٍ
مشاير يزیر ي
(ومًوش) تٍ وشاوی
 دریافت ي تکمیل فرم شاخص َای
معاين کمکُای http://nemoonesh.tpo.ir
عمًمی ي اختصاصی ارزیاتی اوتخاب
تجاری سازمان ي دریافت کذ رَگیری
صادرکوىذگان ومًوٍ سال متىاسة تا
 تحًیل پريوذٌ در فاصلٍ زماوی
تًسعٍ تجارت
گريٌ کاالیی اوتخاتی ( تٍ َمراٌ
تعییه شذٌ تٍ دتیرخاوٍ اوتخاب
ایران
اسىاد  ،مذارک ي مستىذات مثثتٍ )
صادر کىىذگان ومًوٍ
 فرم تعُذ وامٍ
 کارشىاسی پريوذٌ َا ي تشکیل
 فرم ومًوٍ تستٍ تىذی صادراتی تٍ
جلسات کارگريٌ اوتخاب صادر
َمراٌ  CDتصايیر ومًوٍ َا ي لیست
کىىذگان ومًوٍ
عذل تىذی محصًالت یا ظُر وًیسی
اظُاروامٍ َا ارائٍ گردد.

مسئول واحذ

 ترگساری ريز ملی صادرات

چُار
ماٌ

شمبره تمبس

تازرگاوی
خارجی
(ياحذ
تًسعٍ
صادرات)

حسیه
محمذجاوی
32776253

محل
کبرشنبسبن

استقرار

ریربط و

واحذ ارائه

شمبره تمبس

کننذه

زمبن
مراجعه

خذمت

سًلماز تُلًلی
32776253

ادارٌ
تازرگاوی
خارجی

محذيدٌ
اعالم
سازمان
تًسعٍ
تجارت

تسوِ تعالی

فرم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجراییضویوِ 1
 -2ضٙاس ٝخذٔت

 -3اسائ ٝدٙٞذٜ
خذٔت

 -1ػٛٙاٖ خذٔت :انتخاب صادس کننذگان بشگضیذه استانی

( ایٗ فیّذ تٛسظ ساصٔاٖ ٔذیشیت  ٚتش٘أ ٝسیضی وطٛس تىٕیُ ٔی ضٛد).

٘اْ دستٍا ٜاجشایی :ساصمان صنعت و معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی
٘اْ دستٍأ ٜادس :ساصمان توسعه تجاست ایشان
ضشح خذٔت

دس ساستای اسج نهادن به تالش فعاالن عشصه صادسات کاالها و خذمات غیشنفتی و شناسایی الگوهای

٘ٛع خذٔت

خذٔت ت ٝضٟش٘ٚذاٖ ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کار()G2B
خذٔت ت ٝدیٍشدستٍاٞ ٜای دِٚتی()G2G

ٔاٞیت خذٔت

حاکویتی
ّٔی

سٚیذاد ٔشتثظ تا:

تِٛذ

٘ح ٜٛآغاص خذٔت

تاسیسات ضٟشی
تماضای ٌیش٘ذ ٜخذٔت
تطخیع دستٍاٜ

ٔ -4طخػات خذٔت

سغح خذٔت

ٔذاسن الصْ تشای ا٘جاْ
خذٔت









٘ -6ح ٜٛدستشسی تٝ
خذٔت

 -5جضییات خذٔت

لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات تاالدستی

کلیِ صادر کٌٌذگاى کاال ٍ خذهات اعن از
ازرگاًاى
ٍاحذّای تَلیذی ٍ تجاری ٍ تجار ٍ ب

تػذی ٌشی
ٔٙغم ٝای
آٔٛصش

سالٔت

ضٟشی

استاًی
کسة
َ کار

ٔاِیات

اصدٚاج
تیٕٝ
فشاسسیذٖ صٔا٘ی ٔطخع
سایش... :

سٚستایی
ثثت ٔاِىیت

تأیٗ اجتٕاػی
ٔذاسن ٌٛ ٚاٞیٙأٞٝا

تاص٘طستٍی

ٚفات

سایش

سخذاد سٚیذادی ٔطخع

ثثت وام الکترَویکی تُسط صادر کىىذگان متقاضی از طریق مراجعً تً
َ دریافت
سایت ورم افسار (ومُوش) تً وشاوی http://nemoonesh.tpo.ir
کذ رٌگیری ( پریىت از فرم ثثت وام داَطثثیه شرکت در اوتخاتات
صادر کىىذگان ومُوً )
دریافت َ تکمیل فرم شاخص ٌای عمُ می َ اختصاصی ارزیاتی اوتخاب
اوتخاتی ( تً
صادرکىىذگان ومُوً سال متىاسة تا گرَي کاالیی
ٌمراي اسىاد  ،مذارک َ مستىذات مثثتً )
فرم تعٍذ وامً
فرم ومُوً تستً تىذی صادراتی تً ٌمراي  CDتصاَیر ومُوً ٌا َ لیست
عذل تىذی محصُالت یا ظٍر وُیسی اظٍاروامً ٌا ارائً گردد.
ارائً فرم مشخصات َ اطالعات پرَاوً ٌای صادراتی طی چٍار سال اخیر
چک لیست اسىاد َ مذارک مثثتً

وامً شماري  94/400/33034مُرخً  94/5/31مشاَر َزیر َ معاَن کمکٍای
تجاری سازمان تُسعً تجارت ایران

آٔاس تؼذاد خذٔت ٌیش٘ذياٖ

 30خذٔت ٌیش٘ذٌاٖ دس:
یه ٔاٜ

تٛاتش
تؼذاد تاس ٔشاجؼ ٝحضٛسی

یىثاس تشای ٕٞیطٝ
یک تار

ٞضی٘ ٝاسای ٝخذٔت (سیاَ)
ت ٝخذٔت ٌیش٘ذٌاٖ

.

ٔتٛسظ ٔذت صٔاٖ اسایٝ
خذٔت:

٘ٛع ٔخاعثیٗ

موفك دس عشصه صادسات و معشفی آنان به عنوان صادس گننذگان بشگضیذه استانی

ٔثّغ(ٔثاِغ)

ٔاٜ

ساَ

فػُ

یه تاس دس:

ٔاٜ

ضٕاس ٜحساب (ٞای) تا٘ىی

ساَ

فػُ

پشداخت تػٛست اِىتش٘ٚیه

...
آدسس دلیك ٔ ٚستمیٓ خذٔت دس ٚتٍا ٜدس غٛست اِىتش٘ٚیىی تٛدٖ  ٕٝٞیا تخطی اص آٖ  :غشفا فشٟٔا  ٚاعالع سسا٘ی اِٚیٝ

٘اْ سأا٘ٔ ٝشتٛط ت ٝخذٔت دس غٛست اِىتش٘ٚیىی تٛدٖ  ٕٝٞیا تخطی اص آٖ:
٘ٛع اسائٝ
ٔشاحُ خذٔت

WWW.WACO.IR
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سسا٘ ٝاستثاعی خذٔت

دس ٔشحّ ٝاعالع سسا٘ی خذٔت
دس ٔشحّ ٝدسخٛاست خذٔت
ٔشحّ ٝتِٛیذ خذٔت
(فشایٙذ داخُ دستٍا ٜیا
استثاط تا دیٍش دستٍاٞ ٜا )

اِىتش٘ٚیىی

غیشاِىتش٘ٚیىی

دسٔشحّ ٝاسائ ٝخذٔت

اِىتش٘ٚیىی

غیشاِىتش٘ٚیىی

تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
اسساَ پستی

ایٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
پست اَوتش٘ٚیه
تّفٗ ٌٛیا یا ٔشوض تٕاس پیاْ وٛتاٜ
دفاتش پیطخٛاٖ
ضٕاس ٜلشاسداد ٚاٌزاسی خذٔات ت ٝدفاتش پیطخٛاٖ:
ػٙاٚیٗ ٔطات ٝدفاتش پیطخٛاٖ
سایش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
جٟت احشاص اغاِت فشد
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
٘ثٛد صیشساخت استثاعی ٔٙاسة
سایش :اص عشیك ٘أٍ٘ ٝاسی
روش ضشٚست ٔشاجؼٝ
حضٛسی

غیشاِىتش٘ٚیىی

روش ضشٚست
ٔشاجؼٝ
حضٛسی

اِىتش٘ٚیىی

روش ضشٚست
ٔشاجؼ ٝحضٛسی

غیشاِىتش٘ٚیىی

ایٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
پست اِىتش٘ٚیه
تّفٗ ٌٛیا یا ٔشوض تٕاس پیاْ وٛتاٜ
سایش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
جٟت احشاص اغاِت فشد
ّٔی
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
استا٘ی
٘ثٛد صیشساخت استثاعی ٔٙاسة
ضٟشستا٘ی
سایش :از عریق ًاهِ ًگاری تِ کلیِ تطکلْا
تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
ایٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
اسساَ پستی
پست اِىتش٘ٚیه
تّفٗ ٌٛیا یا ٔشوض تٕاس پیاْ وٛتاٜ
دفاتش پیطخٛاٖ
ضٕاس ٜلشاسداد ٚاٌزاسی خذٔات ت ٝدفاتش پیطخٛاٖ:
ػٙاٚیٗ ٔطات ٝدفاتش پیطخٛاٖ
سایش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی) :ثثت ًام ایٌترًتی از عریق ساهاًِ ًوًَص
ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
جٟت احشاص اغاِت فشد
ّٔی
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
استا٘ی
٘ثٛد صیشساخت استثاعی ٔٙاسة
ضٝسستا٘ی
سایش:
ایٙتشا٘تی (ٔا٘ٙذ ایٙتشا٘ت داخّی دستٍا ٜیا) ERP
ایٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ دسٌا ٜدستٍا)ٜ
سایش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی) :ساهاًِ ًوًَص ( ساصٔاٖ
پست اِىتش٘ٚیه
تٛسؼ ٝتجاست ایشاٖ )
تشسسی پش٘ٚذٞ ٜا ت ٝغٛست دستی ا٘جاْ ٔی ٌیشد.
روش ضشٚست
ٔشاجؼ ٝحضٛسی

اِىتش٘ٚیىی

تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
اسساَ پستی

ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
ّٔی
استا٘ی
ضٟشستا٘ی
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 -8ارتثاط خذهت تا سایر دستگاُ ّای دیگر

٘اْ دستٍا ٜدیٍش

٘اْ سأا٘ٞ ٝای دستٍاٜ
دیٍش

فیّذٞای ٔٛسدتثادَ

ٔثّغ
(دسغٛست
پشداخت
ٞضی)ٝٙ

ًاظر گورکات استاى
اتاق تعاٍى  ،اتاق
تازرگاًی ،اتحادیِ

استؼالْ اِىتش٘ٚیىی اٌشاستؼالْ غیشاِىتش٘ٚیىی
است ،استؼالْ تٛسظ:
تشخظ
online
دستٝای
(Batch
)

 -7استثاط خذٔت تا سایش سأا٘ٞ ٝا (تا٘ىٟای
اعالػاتی) دسدستٍاٜ

تشخظ
online

فیّذٞای ٔٛسدتثادَ

دستٝای
()Batch

٘اْ سأا٘ٞ ٝای دیٍش

استؼالْ اِىتش٘ٚیىی

استؼالْ
غیش
اِىتش٘ٚیىی

دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ
دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ

صادر کٌٌذگاى هیَُ

استاًذاری

دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ

 - 1ثبت نام الکتشونیکی توسط صادس کننذگان متقاضی و اخز کذ سهگیشی .
 - 2تشکیل کاسگشوه انتخاب صادس کننذگان بشگضیذه استانی متشکل اص ( استانذاسی  ،گمشک و تشکلها ( اتاق تعاون  ،اتاق
اتحادی صادس کننذگان میوه و تشه باس )) .
ه
باصسگانی ،
 - 3بشگضاسی همایش تجلیل اص صادس کننذگان بشگضیذه استانی .

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت
انتخاب صادر کننذگان نمونه
استانی

برگساری همایش تجلیل

ثبت نام اینترنتی و
دریافت کد رهگیری

برگساری جلسات

از صادر کنندگان نمونه

و فرمهای مربوطه توسط

کارگروه با ادارات

استانی

متقاضی

ذیربط

٘اْ ٘ٚاْ خا٘ٛاديی تىٕیُ وٙٙذ ٜفشْ :سِٕٛاص تِّٟٛی

تّفٗ32776253:

پستاِىتش٘ٚیه:

ٚاحذٔشتٛط :اداس ٜتاصسٌا٘ی خاسجی

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در ضٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای ٔاد 2 ٜآییٗ ٘أ ٝتٛسؼ ٝخذٔات اِىتش٘ٚیىی ٔػٛت ٝضٕاسٛٔ 206/93/7740 ٜسخ  93/6/10دستٍاٟٞای اجشایی ٔىّفٙذ
ضٙاسٙأ ٝخذٔات خٛد سا حذاوثش تا پایاٖ ساَ  1393تٟی ٚ ٝتشای دستشسی ػٕ ْٛدس دسٌا ٜدستٍأ ٜشتٛط ٔٙتطش ٕ٘ایٙذ .ساصٔاٖ ٔذیشیت ٚ
تش٘أ ٝسیضیهضٛس ٘یض ٚظیف ٝتشسسی ٔستٙذات ضٙاسٙأ ٝخذٔات  ٚاسائ ٝآٖ دس پٙجشٚ ٜاحذ خذٔات سا تشػٟذ ٜداسد .تذیٗ ٔٙظٛس فشْ استا٘ذاسد
ضٙاسٙأ ٝخذٔات ت ٝضشح پیٛست ٛتا تٛضیحات ریُ تشای تىٕیُ  ٚاجشای آییٗ ٘أٔ ٝزوٛس اسساَ ٔی ٌشدد.
خذهتٔ :جٕٛػ ٝای اص فشایٙذٞا است و ٝدس تؼأالت بیٗ ٔشاجؼیٗ  ٚواسوٙاٖ دِٚت یا سیستٕٟای اسائ ٝوٙٙذ ٜخذٔت تشای ا٘جاْ
دسخٛاست ٔشاجؼیٗ سٚی ٔی دٞذ.
عٌَاى خذهت :ضأُ فٟشستی اص وّی ٝخذٔات اِىتش٘ٚیىی  ٚغیشاِىتش٘ٚیىی است و ٝػٙاٚیٗ  ٚتؼذاد آٟ٘ا ت ٝتأییذ تاالتشیٗ ٔماْ دستٍاٜ
سسیذ ٜتاضذ .ػٙاٚیٗ خذٔات اػالْ ضذ ٜتٗٔ ٝصِ ٝػٙاٚیٗ استا٘ذاسد خذٔات تٛد ٚ ٜتٞ ٝش خذٔت وذ یىتا اختػاظ داد ٜخٛاٞذ ضذ .
ضٌاسِ خذهت :وذیىتایی و ٝتٛسظ ساصٔاٖ ٔذیشیت  ٚتش٘أ ٝسیضی وطٛس ت ٝخذٔت اختػاظ دادٔ ٜی ضٛد  ٚت ٝػٛٙاٖ ضٙاس ٝخذٔت
اص ایٗ پس استفاد ٜخٛاٞذ ضذ.
ًام دستگاُ اجرایی٘ :اْ ساصٔاٖ/ضشوتٛٔ/سسٖٞ/ٝاد  ....ٚت ٝػٛٙاٖ اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔت
ًام دستگاُ هادر٘ :اْ ساصٔاٖ/ضشوتٛٔ/سسٟ٘/ٝاد  ....ٚت ٝػٛٙاٖ دستٍأ ٜافٛق دستٍاٟٞای اجشایی
ضرح خذهت:ضأُ یه تؼشیف وأُ اص خذٔت ٔی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ایٗ و ٝخذٔت اص ٘ٛع اسائ ٝخذٔت دستٍا ٜاجشایی تٔ ٝشدْ ( ،)G2Cخذٔت دستً ا ٜاجشایی ت ٝدستٍا ٜاجشایی
دیٍش( ،)G2Gخذٔت دستٍا ٜاجشایی ت ٝوسة  ٚواس( )G2Bتاضذ،تؼشیف ٔی ضٛد.
ًَع هخاعثیي :دست ٝتٙذی ٘ٛع ٔخاعثیٗ ٔا٘ٙذ دا٘طج ،ٛاستاد ،تاص٘طستٍاٖ ،ػٕٔ ْٛشدْ٘ ،ا٘ٛایاٖ ،دستٍاٞ ٜای ػٕٔٛی ،دستٍاٞ ٜای
اجشایی ،جٛا٘اٖ ... ٚ
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذٔتی و ٝتحمك آٖ ٔٛجة التذاس  ٚحاوٕیت وطٛس است ٙٔ ٚافغ آٖ تذٔ ٖٚحذٚدیت ضأُ  ٕٝٞالطاس جأؼٝ
ٌشدیذ ٚ ٜتٟشٙٔ ٜذی اص آٖ ٔٛجة ٔحذٚدیت تشای استفاد ٜدیٍشاٖ ٕ٘ی ضٛد.
تصذی گری :خذٔتی و ٝاص ٘ٛع حاوٕیتی ٘ثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذٔتی است و ٝت ٝوُ آحاد جأؼ ٝتذ ٖٚدس٘ظش ٌشفتٗ ٔىاٖ جغشافیایی ٔ ٚحُ الأت ٔشدْ اسائٔ ٝی ضٛد.



هٌغقِ ای :خذٔتی است و ٝت ٝیه ٔٙغم ٝخاظ جغشافیایی تشحسة ضشایظ خاظ آٖ ٔٙغم ٝاسائٔ ٝی ٌشدد.



استاًی :خذٔتی است و ٝدس سغح یه استاٖ تٛسظ دستٍاٟٞای ٔشتٛط اسائٔ ٝی ٌشدد.



ضْری :خذٔتی است و ٝدستٍاٟٞای ٔتِٛی دس سغح یه ضٟش اسائٔ ٝی وٙٙذ.



رٍستایی :خذٔتی است و ٝدس سغح یه سٚستا تٛسظ دستٍاٟٞای ٔشتٛط اسائٔ ٝی ٌشدد.

رٍیذاد هرتثظ :یؼٙی خذٔت ٔٛسد ٘ظش ت ٝوذاْ سٚیذاد ص٘ذٌی ضٟش٘ٚذاٖ یا ساصٔاٟ٘ا ٔشتثظ خٛاٞذ تٛد.
ًحَُ آغاز خذهت ٞ :شخذٔت تا یه سٚیذاد آغاص ٔی ضٛد .ایٗ سٚیذاد ٔیتٛا٘ذ تغٛیة یه لا٘ ،ٖٛتؼییٗ یه صٔاٖ (ٔثال آغاص صٔاٖ
ا٘تخاتات) ،سسیذٖ تماضای خذٔت ٌیش٘ذ ،ٜسخ دادٖ یه سٚیذاد دیٍش (ٔا٘ٙذ سٚیذادٞای واسی یا حٛادث عثیؼی)  .... ٚتاضذ
هذارک الزم ترای اًجام خذهتٔ:ذاسن ٔ ٚستٙذات الصْ ت ٝعٛس وأُ تیاٖ ٌشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هرتَط :لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشتثظ تا خذٔت دس غٛست ٚجٛد روش ٌشدد.

آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آٔاس ٔشاجؼ ٝافشاد تشای ٌشفتٗ خذٔت تشحسة سٚص یا ٔا ٜیا ساَ روش ضٛد.
هذت زهاى ارائِ خذهتٔ :ذت صٔاٖ الصْ تشای اسائ ٝوأُ خذٔت دسج ٌشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائ ٝخذٔت ت ٝریٙفغ دس یه تاصٔ ٜطخع (ٔا٘ٙذ ٔا ،ٜفػُ یا ساَ) و ٝیه ضٟش٘ٚذ ٔشاجؼٔ ٝی وٙذ.
تعذادتار هراجعِ :تؼذاد تاس ٔشاجؼ ٝفشد تشای ٌشفتٗ یه خذٔت (یا یه ٘فش تشای ٌشفتٗ یه خذٔت چٙذ تاس ٔشاجؼٔ ٝی وٙذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهتٔ :مذاس ٔثّغی و ٝخذٔت ٌیش٘ذ ٜتاتت اسائ ٝخذٔت ٔی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی ضْرًٍذاى تِ خذهت ٘ :ح ٜٛدستشسی یا ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی یا غیشاِىتش٘ٚیىی است .دس غٛستی و ٝخذٔت
ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی اسائٔ ٝی ضٛد یىی اص وا٘اِٟای روش ضذ ٜدس جذ َٚیا ٞش وا٘اَ استثاعی دیٍشی وٚ ٝجٛد داسد روش ضٛد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت  :دس غٛستی و ٝخذٔت ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی اسائٔ ٝی ضٛد آدسس ایٙتش٘تی ٔحُ اسائٝ
خذٔت ت ٝعٛس وأُ  ٚدلیك روش ضٛدِ(.یٙه ٔستمیٓ ت ٝغفح ٝاسائ ٝخذٔت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غٛستی و ٝخذٔت اِىتش٘ٚیىی ضذ ٜاست ِٚی ٕٞچٙاٖ ٘یاص تٔ ٝشاجؼ ٝحضٛسی ٔشدْ ٚجٛد
داسد،ػُّ ٔشاجؼ ٝحضٛسی سا تیاٖ وٙیذ .ایٗ ٌضی ٝٙفمظ دس ٔٛسد خذٔات ٘یٕ ٝاِىتش٘ٚیىی غذق ٔی وٙذ  ٚػُّ ٘یٕ ٝاِىتش٘ٚیىی تٛدٖ
خذٔت سا سٚضٗ ٔی ساصد.
ارتثاط خذهت تا سایر ساهاًِ ّا (تاًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائٟ٘ ٝایی تسیاسی اص خذٔات دستٍاٟٞا ٔستّضْ
دسیافت اعالػات تىٕیّی اص سایش سأا٘ٞ ٝای ٕٞاٖ دستٍأ ٜی تاضذ وٌ ٝا ٜایٗ استثاط ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی(آ٘الیٗ یا آفالیٗ ) تشلشاس
ضذٌ ٚ ٜاٛٙٞ ٜص ت ٝغٛست غیش اِىتش٘ٚیىی(ٔىاتث ٝیا ٔشاجؼ ٝحضٛسی) است .دس ایٗ ٌضی ٝٙفیّذ یا فیّذٞای ٔٛسد دسخٛاست اص سأا٘ ٝدیٍش
روش ضٛد.
ارتثاط خذهت تا سایر ساهاًِ ُ ا (تاًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائٟ٘ ٝایی تسیاسی اص خذٔات دستٍاٟٞا ٔستّضْ
دسیافت اعالػات تىٕیّی اص سایش دستٍاٟٞای اجشایی ٔی تاضذ وٌ ٝا ٜایٗ استثاط ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی (آ٘الیٗ یا آفالیٗ) تشلشاس ضذٌ ٚ ٜاٜ
ٛٙٞص ت ٝغٛست غیش اِىتش٘ٚیىی (ٔىاتث ٝیا ٔشاجؼ ٝحضٛسی) است .دس ایٗ ٌضی ٝٙفیّذ یا فیّذٞای ٔٛسد دسخٛاست اص دستٍا ٜاجشایی دیٍش
روش ضٛد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهت ٞ :ش خذٔت ٔجٕٛػ ٝای اص فشایٙذٞا ٔی تاضذ  .فشایٙذٞای اغّی  ٚوالٖ خذٔت تا دیذ تحّیُ ّٔی ت ٝعٛس

وأُ  ٚت ٝتشتیة تیاٖ ٌشدد .دس ٚالغ ٘سثت خذٔت تا فشایٙذٞای اغّی  ٚصیش فشایٙذٞا تػٛست ٕ٘ٛداس صیش خٛاٞذ تٛد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت ٕٛ٘:داسی است ؤ ٝا٘ٙذ ٕ٘ٛداس ٌشدش واس أا دس سغحی والٖ تٟٙا تٕ٘ ٝایص
استثاط فشایٙذٞای اغّی روش ضذ ٜدس ٔشحّ ٝپیص ٔی پشداصد .دس ایٗ ٕ٘ٛداس ٞیچ ٘یاصی ت ٝپشداختٗ تٛٔ ٝجٛدیتٟای
وٛچه  ٚپاییٗ سفتٗ تا سغح ٚظیف٘ ٝیستٕٞ .چٙیٗ ٔی تایست اص تشسیٓ صیش فشایٙذٞا اجتٙاب وشد.

شًاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
( ایٗ فشْ دس ٔٛسد خذٔاتی وٙٔ ٝجش ت ٝغذٚس ٔجٛص ٔی ٌشدد تىٕیُ ٔی ضٛد).
دس ساستای اجشای تثػشٔ ٜاد 5 ٜآییٗ ٘أ ٝتٛسؼ ٝخذٔات اِىتش٘ٚیوی ٔػٛت ٝضٕاسٛٔ 206/93/7740 ٜسخ ،93/6/10
ٔؼا٘ٚت ،تا٘ه اعالػاتی غذٚس ٔجٛصٞای تٕأی دستٍاٞ ٜای اجشایی وطٛس ضأُ  :ا٘ٛاع ٔجٛصٞأ ،شجغ ،ضی ٜٛغذٚس،
تٕذیذِ ،غ ٚ ٛاحیاءٞ ،ضی ،ٝٙصٔاٖ  ٚفشایٙذ ٔ ٚشاحُ ا٘جاْ واس سا تا ٕٞىاسی دستٍاٞ ٜای اجشایی تطىیُ داد ٚ ٜتٝ
ٔٙظٛس اعالعسسا٘ی  ٚضفافساصی ،دستشسی تشخظ ٔشدْ ت ٝآٖ سا فشأ ٓٞی وٙذ  .تذیٗ ٔٙظٛس جذ َٚاعالػات
ٔجٛصٞای حمیمی ٚحمٛلی تشای ایجاد تا٘ه اعالػاتی ٔجٛصٞا ت ٝضشح صیش تشای تىٕیُ  ٚاجشای آییٗ ٘أٔ ٝزوٛس
اسساَ ٔی ٌشدد.

هجَز :وّیٛٔ ٝاسدی و ٝفؼاِیت اضخاظ حمیمی  ٚحمٛلی ٔٗٚط ت ٝأخز ٔجٛص اػٓ اص ٌٛاٞی ،پشٚا٘ ،ٝجٛاص ،استؼالْ یا
ٔٛافمت ٛٔ ٚاسد ٔطات ٝآٖ اص دستٍاٟٞای اجشائی ٔی تاضذ.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

صذٍر
توذیذ
اصالح

4

اختصاصی

3

هطترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)

لغَ

*اٌش ٔشاحُ ٔجٛص داسای فشآیٙذ ٔطتشن تا دیٍش دستٍاٞ ٜا ٘ ٚیاصٔٙذ تثادَ داد ٜتا آٟ٘ا است ،فشْ ضٕاس٘ 2 ٜیضتىٕیُ ضٛد

غیر الکترًٍیکی

هذت اعتثار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَتِ ،تخطٌاهِ،

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریثی

فرآیٌذ مجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

ّسیٌِ

فرم ضوارُ یک

فرم ضوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
ضًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

تا رکر

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتثار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر

تَضیحات

الکترًٍیکی

ًام **
1

ًاظر گورکات استاى

غیر الکترًٍیکی

2

اتاق تعاٍى  ،اتاق تازرگاًی،

غیر الکترًٍیکی

اتحادیِ صادر کٌٌذگاى هیَُ
3

استاًذاری

4
5
6
7
8

** ٘اْ استؼالْ دس تٛضیحات دسج ضٛد
*** اٌش ٘ٛع فشآیٙذ سایش ٔی تاضذ اعالػات آٖ دس تٛضیحات دسج ضٛد

