بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

 -3اسائِ

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل اهَس التصادی ٍ داسایی آرسبایجاىغشبی

خذهت

دٌّذُ

بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بذهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي

11141177111

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس التصادی ٍ داسایی

ششح خذهت

دس ساستای اجشای هادُ  44لاًَى هحاسبات عوَهی کشَس دس ایي خذهت بشسی ٍ اعالم هَافمت ٍ یا عذم
هَافمت با پیشٌْاد تمسیظ بذّی ٍ یا دادى هْلت بابت بذّی اشخاص بِ ٍصاستخاًِّا ٍ هَسسات دٍلتی
هی پزیشد .دسایي ساستا پس اص دسیافت پیشٌْاد بشسسی دسخَاست هشبَعِ اص لحااػ داسا باَدى شاشایظ
عوَهی اص ج ولِ اسائِ پیشٌْاد تَسظ همام هجاص ،اسائِ اعالعات الصم اص جولِ هشخصاات باذّراسً ،اَ
بذّی ،هبلغ ٍ تعذاد الساط پیشٌْادی صَست هیگیشد ٍ ًْایتاً بشسسی همشسات لاًًَی کِ هٌجش بِ صذٍس
هَالت یا عذم هَافمت با پیشٌْاد اسائِ شذُ هیگشدد.

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

کلیِ دستگاُّای اجشایی ٍ ًْاد ّای عواَهی غیاش

خذهت تِ کسة ٍ کاس()G B

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

دٍلتی استاى

دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات شْشی

استاًی

سٍستایی

شْشی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

هذاسک ٍ

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

تقاضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هشخص

ثثت هالکیت
ٍفات

سخذاد سٍیذادی هشخص

خذهت
تشخیص دستگاُ
هذاسک الصم تشای اًجام

سایش... :

پیشٌْاد تمسیظ بذّی اص باالتشیي همام – سَابك ٍ هستٌذات هَضَ حسب هَسد

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

هادُ  44لاًَى هحاسبات عوَهی کشَس – آییي ًاهِ دادى هْلت ٍ ًحَُ تمسیظ بذّی هَضَ هاادُ 44
تفَیض اختیاس

آهاس تعذاد خذهت

 55خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

 2سٍص

خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
تِ خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ

یکثاس تاس دس:

هاُ

فصل

سال

بستِ بِ هَلعیت  1الی  2باس

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

-

...

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی
اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

دستگاُ ّا )

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

سایش (استفادُ اص ًشم افضاس هشخص)

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

هشاجعِ

الکتشًٍیکی

هشاجعِ حضَسی

سایش(شثکِ دٍلت)

حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تا شثکِ دٍلت)

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

غیشالکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

الکتشًٍیکی

یا استثاط تا دیگش

سساًِ استثاعی خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الکتشًٍیکی

تشخظ
پشداخت
ّضیٌِ)
کلیااِ دسااتگاُّااای
اجشایی اساتاى ٍ ًْااد

لااااااَاًیي ٍ
-

ّای عوَهی غیش دٍلتی

همشسات ٍ آیایي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3تٌظین ًاهِ هَافمت یا عذم هَافمت با تمسیظ بذّی

استعالم غیش
الکتشًٍیکی

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:

دستگاُ

ًاهِ ّا

-2بشسسی ًاهِ اص لحاػ اًغباق با لَاًیي ٍ همشسات عوَهی ٍ خاص

تشخظ

ت

online

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

استعالم الکتشًٍیکی

دستِای ()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

 -1ثبت دسخَاست ٍ بشسسی شرلی ٍ هحتَایی ًاهِ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

جْت احشاص اصالت فشد

online

رکش ضشٍست

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستِای

هشاجعِ حضَسی

سایش(شثکِ دٍلت)

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

Batch

 -7استثاط خذهت تاسایشساهاًِ ّا

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

دفاتش پیشخَاى

غیشالکتشًٍیکی

(تاًکْای اعالعاتی) دسدستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -15وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ًاهِ پیشٌْاد
تمسیظ بذّی

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا
ثبت دسخَاست ٍ بشسسی شرل ظاّشی

بذّیْا
اهَس بذّیْا
حسابْا ٍٍ اهَس
تلفیك حسابْا
اداسُ تلفیك
اداسُ

خير

آیا دسخَاست ٍاجذ

تٌظین ًاهِ عذم هَافمت با تمسیظ بذّی

ششایظ بشسسی است؟

بلي

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا
بشسسی دسخَاست اص لحاػ هحتَای هَضَ بذّی

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا

خير

آیا دسخَاست اص لحاػ

تٌظین ًاهِ عذم هَافمت بِ دلیل تفَیض اختیاس

هَضَ بذّی با لاًَى

دادُ شذُ بِ دستگاُ اجشائی

هغابك است؟

بلي

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا
دسخَاست هستٌذات ٍ لَاًیي هشبَط اص دستگاُ

خير

آیا سَابك ٍ لَاًیي
خاصی ٍجَد داسد؟

دسخَاست کٌٌذُ

بلي

خير

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا

آیا با لَاًیي خاص

تٌظین ًاهِ هبٌی بش الذام بش اساس همشسات

دستگاُ اًغباق داسد؟

هشبَعِ خَد دستگاُ

بلي

تٌظین ٍ اسسال

تٌظین ٍ اسسال

ًاهِ

ًاهِ

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست

ٍاحذهشتَط:

سیذ سحین عباعبائی هحوذی

94431033240

الکتشًٍیک:

اداسُ تلفیك حسابْا ٍ اهَس بذّیْا

rahim.tabatabaei
@gmail.com

