بسوِ تعالی
فرم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت:غذٍس گَاّی تْذاضت ًثاتی
ًام دستگاُ ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى خشاساى جٌَتی -هذیشیت حفظ ًثاتات
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کطاٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخػات خذهت

غذٍس گَاّی تْذاضت ًثاتی جْت غذٍس هحػَالت کطاٍسصی تِ خاسج اص کطَس

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت

حاکویتی
هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًحَُ آغاص خذهت

 -5جضییات خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت
13021201104

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ
دٌّذُ خذهت

ضویوِ 1

تػذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
آهَصش

ضشکت ّای غادساتی

ضْشی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواػی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخع

هذاسک ٍ
گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هطخع

تطخیع دستگاُ

سایش... :

سٍستایی
ثثت هالکیت
ٍفات

هذاسک الصم تشای اًجام خذهت

احشاص َّیت حقیقی ٍ حقَقی دسیافت فشم هطخػات غذٍس کاال ٍ تکویل اى

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

هادُ  18اییي ًاهِ اجشایی قاًَى حفظ ًثاتات استاًذاسدّای تیي الوللی هَاصیي تْذاضت گیلپاّی ضواسُ  12 ٍ 7ضشایظ
قشًغیٌِ ٍسٍد تِ کطَس هقػذ

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

خذهت گیشًذگاى

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

یک سٍص تا یک ّفتِ تستِ تِ اصهایطات الصم

تَاتش

سال
فػل
هاُ
یکثاس تشای ّویطِ:
تشای ّش کاال یک تاس گَاّی هیگیشًذ ٍلی هوکي است دس عَل سال چٌذیي تاس غادسات اًجام ضَد
اسایٌِ هذسک ٍ دس خَاست

تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

فػل

هاُ

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

هثلغ(هثالغ)

سایش

سال

پشداخت تػَست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
ساهاًِ یکپارچِ ستاد هبارزُ با قاچاق کاال ٍ ارز
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
جْت احشاص اغالت هذسک
هلی
استثاعی
صیشساخت
ًثَد
استاًی
هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا
)
ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :دسیافت اغل هجَص ّای غادسُ
استؼالم غیش
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
الکتشًٍیکی

تشخظ
online

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

هثلغ
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استؼالم الکتشًٍیکی
دستِای
()Batch

اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استؼالم تَسظ:

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
-1غذٍس گَاّی تْذاضت ًثاتی
...... -2

-9
ػٌاٍیي
فشایٌذّ
ای
خذهت

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

فشم گَاّی تْذاضت یک سٌذ هلی ٍ تیي الوللی تَدُ ٍ داسای ضشایة ایوٌی
تاالست ٍ ًویتَتي اص اى دس ساهاًِ اتَ هاسیًَی پشیٌت تْیِ کشد

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسک
هلی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
استاًی
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

-3تاییذ هذاسک اسایِ ضذُ
 -4استؼالهات ٍ تشسسی
-5تاصدیذ کاسضٌاسی
-6غذٍس هجَص
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ارجاع پیص ًَیس هجَز ٍاردات
با اهضای باالتریي هقام هعاًٍت
یا اًجوي تخصصی
.
دریافت تَسط دبیرخاًِ هعاًٍت بازرگاًی ٍ صٌایع
کطاٍرزی

بررسی هحتَیات ٍ هستٌذات پیص ًَیس ارائِ ضذُ ٍ هطابقت
با هقررات ٍ آئیي ًاهِ ّای ریربط
تَسط کارضٌاساى هعاًٍت بازرگاًی ٍ صٌایع کطاٍرزی

تائیذ ٍ اهضای هعاٍى ٍزیر در اهَر بازرگاًی ٍ صٌایع کطاٍرزی

اهضای کارضٌاس ،رئیس گرٍُ ٍ ،هذیر کل

خطاب بِ هعاٍى ٍزیر صٌعت ،هعذى ٍ تجارت

دفتر تَسعِ تجارت

ٍ رئیس سازهاى تَسعِ تجارت ایراى

ثبت ضوارُ هجَز اعطایی ٍ ارائِ کذ رّگیری

اداهِ فرایٌذ در سازهاى تَسعِ تجارت ایراى

ساهاًِ بِ هتقاضی برای اداهِ کار

( ثبت سفارش ٍ)...

پایاى فرایٌذ در ٍزارت جْاد کطاٍرزی

ارسال رًٍَضت هجَز اعطایی بِ گیرًذگاى
رًٍَضت ٍ بایگاًی هستٌذات

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :خاًن اهیٌی ًسة

.

تلفي:

پست الکتشًٍیکinfo@kj-:

3-05632227101

agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط :هذیشیت حفظ ًثاتات

خذهت

فرایٌذ اصلی1
زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباطی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است کِ هاًٌذ ًوَداس گشدش کاس اها دس سغحی کالى تٌْا تِ ًوایص استثاط فشایٌذّای اغلی رکش
ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَدیتْای کَچک ٍ پاییي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اص
تشسین صیش فشایٌذّا اجتٌاب کشد.

ضٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي فشم دس هَسد خذهاتی کِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هی گشدد تکویل هی ضَد).
دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الکتشًٍیکی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًک اعالػاتی غذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشایی کطَس ضاهل :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضیَُ غذٍس ،توذیذ ،لغَ ٍ احیاءّ ،ضیٌِ ،صهاى ٍ
فشایٌذ ٍ هشاحل اًجام کاس سا تا ّوکاسی دستگاُ ّای اجشایی تطکیل دادُ ٍ تِ هٌظَس اعالعسساًی ٍ ضفافساصی ،دستشسی تشخظ هشدم تِ آى سا فشاّن
هی کٌذ .تذیي هٌظَس جذٍل اعالػات هجَصّای حقیقی ٍحقَقی تشای ایجاد تاًک اعالػاتی هجَصّا تِ ضشح صیش تشای تکویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزکَس
اسسال هی گشدد.

هجَز :کلیِ هَاسدی کِ فؼالیت اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یا هَافقت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص
دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ جْادکطاٍرزی

ردیف

هذت اعتبار

ًاهِ)

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هطترک *

صذٍر

تورکس

بْرُ ٍری ٍ

افسایص

تَسع،

توذیذ

تورکس

بْرُ ٍری ٍ

افسایص

برًاهِ پٌجن
برًاهِ پٌجن

تَسع،

قَاًیي

*

*

قَاًیي

*

*

*
*

اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتکویل ضَد

کاری

4

کاری

3

داخل ّستٌذ

سِ رٍز

دارای گَاّی عذم ساخت

سِ رٍز

تجْسات ٍ دستگاّْایی کِ

رٍز

الکترًٍیکی
الکترًٍیکی

2

صذٍر هجَز هعافیت هالیاتی

رٍز
180

(رٍز /ساعت)
غیر

1

180

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخطٌاهِ ،آییي

(ریال)

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

ّسیٌِ

هتقاضی هجَز

فرم ضوارُ یک

*

*

*

*

فرم ضوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
ضًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8
** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

بسوِ تعالی
فرم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:صذٍس هجَص خشٍج هحوَلِ ّای گیاّی اص گوشک

ًام دستگاُ اجشایی:ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى خشاساى جٌَتی-هذیشیت حفظ ًثاتات
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

صذٍس هجَص خشٍج هحوَلِ اص گوشک

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت

حاکویتی
هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای
اًجام خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات
تاالدستی

 -5جضییات خذهت

 -2شٌاسِ خذهت
13121215111

آهاس تعذاد خذهت
گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى
اسایِ خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ
حضَسی
ّضیٌِ اسایِ
خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ
دٌّذُ خذهت

ضویوِ 1

تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
آهَصش

ششکت ّای خصَصی

شْشی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

تاسیسات شْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هشخص

هذاسک ٍ
گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هشخص

تشخیص دستگاُ

سایش... :

سٍستایی
ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

احشاص َّیت حقیقی ٍ حقَقی
گَاّی تْذاشت گیاّی هغاتق تا ششایظ اعالهیًاهِ تعییي ششایظ قشًغیٌِ ای دس هَسد کاالّای تا سیسک قشًغیٌِ ای صیادهادُ  11قاًَى حفظ ًثاتات
511خذهت گیشًذگاى :

هاُ

سال

فصل

یک سٍص
یک تاس تشای ّش هحوَلِ :

هاُ

سال

فصل

یک تاس
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هثلغ(هثالغ)

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:

www.
ساهاًِ یکپارچِ ستاد هبارزُ با قاچاق کاال ٍ ارز
سساًِ استثاعی خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ
هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا
)
 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت اصل هجَص ّای صادسُ
استعالم غیش
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
الکتشًٍیکی

گوشک

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

ساهاًِ کاٍا

هجَص تشخیص

هثلغ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استعالم الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ساهاًِ کاٍا

ًام دستگاُ دیگش

هجَص ٍسٍد ٍ هجَص تشخیص

دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای
دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

لضٍم احشاص اصالت فشد ٍ هذسک

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-5تاصدیذ کاسشٌاسی
-6صذٍس هجَص
ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ارجاع پیص ًَیس هجَز ٍاردات
با اهضای باالتریي هقام هعاًٍت
یا اًجوي تخصصی
.
دریافت تَسط دبیرخاًِ هعاًٍت بازرگاًی ٍ صٌایع
کطاٍرزی

بررسی هحتَیات ٍ هستٌذات پیص ًَیس ارائِ ضذُ ٍ هطابقت
با هقررات ٍ آئیي ًاهِ ّای ریربط
تَسط کارضٌاساى هعاًٍت بازرگاًی ٍ صٌایع کطاٍرزی

تائیذ ٍ اهضای هعاٍى ٍزیر در اهَر بازرگاًی ٍ صٌایع کطاٍرزی

اهضای کارضٌاس ،رئیس گرٍُ ٍ ،هذیر کل

خطاب بِ هعاٍى ٍزیر صٌعت ،هعذى ٍ تجارت

دفتر تَسعِ تجارت

ٍ رئیس سازهاى تَسعِ تجارت ایراى

اداهِ فرایٌذ در سازهاى تَسعِ تجارت ایراى

ثبت ضوارُ هجَز اعطایی ٍ ارائِ کذ رّگیری
ساهاًِ بِ هتقاضی برای اداهِ کار

( ثبت سفارش ٍ)...

پایاى فرایٌذ در ٍزارت جْاد کطاٍرزی

ارسال رًٍَضت هجَز اعطایی بِ گیرًذگاى
رًٍَضت ٍ بایگاًی هستٌذات

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :خاًن اهیٌی ًسة

تلفي3-15632227111 :

پست الکتشًٍیکinfo@kj-:

ٍاحذ هشتَط :هذیشیت حفظ ًثاتات

agrijahad.ir
خذهت

فرایٌذ اصلی1
زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2
زیرفرایٌذ...-1

فرایٌذ اصلی...

لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ جْادکطاٍرزی

ردیف

هذت اعتبار

ًاهِ)

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هطترک *

صذٍر

تورکس

بْرُ ٍری ٍ

افسایص

تَسع،

توذیذ

تورکس

بْرُ ٍری ٍ

افسایص

برًاهِ پٌجن
برًاهِ پٌجن

تَسع،

قَاًیي

*

*

قَاًیي

*

*

*
*

اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هشتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم شواسُ ً 2یضتکویل شَد

کاری

4

کاری

3

داخل ّستٌذ

سِ رٍز

دارای گَاّی عذم ساخت

سِ رٍز

تجْسات ٍ دستگاّْایی کِ

رٍز

الکترًٍیکی
الکترًٍیکی

2

صذٍر هجَز هعافیت هالیاتی

رٍز
180

(رٍز /ساعت)
غیر

1

180

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخطٌاهِ ،آییي

(ریال)

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

ّسیٌِ

هتقاضی هجَز

فرم ضوارُ یک

*

*

*

*

فرم ضوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
ضًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8
** ًام استعالم دس تَضیحات دسج شَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاشذ اعالعات آى دس تَضیحات دسج شَد

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

