نحىه پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده (تایید /نىاقصی/عىدت)

بباًتخبة لیٌک پیگیشی ّضؼیت پشًّذٍ کذ سُگیشی سا دس فیلذ هشبْعَ ثبت ّ کلیذ جغتجْ سا اًتخبة ًوبییذّ .ضؼیت
پشًّذٍ شوب دس عتْى ّضؼیت پشًّذٍ ّ اداسٍ کبسشٌبعی هشبْعَ ًیض دس عتْى ّادذ اداسی قببل سّئیت هیببشذُ .وچٌیي
عتْى ًظش کبسشٌبط کیفی ًوبیبًگش اخشیي ًظش ثبت شذٍ تْعظ کبسشٌبط کیفی پشًّذٍ تب صهبى پیگیشی هیببشذ.
الف .اطالع از وضعیت پرونده های نىاقصی :
ّضؼیت ًوبیش دادٍ شذٍ بشای ایي ًْع پشًّذٍ ُب دس صهبى پیگیشی ،هغببق بب ػببست"ًْاقص بَ ششکت اػالم گشدیذ".
هیببشذ .
•کلیذ ًقص هذاسک  :جِت هشبُذ لیغت ًْاقص دس عتْى اػالم ًْاقص ،لیٌک ًقص هذسک سا اًتخبة ًوبییذ .دس ایي
صْست لیغت ًْاقص ّ ًظش کبسشٌبط سا هشبُذٍ خْاُیذ ًوْد .
•کلیذ هشبُذٍ جضییبت  :جِت ّیشایش اعالػبت دسخْاعت ّ یب جذّل ضویوَ دسخْاعت الصم اعت تب کلیذ هشبُذٍ
جضییبت بشای پشًّذٍ اًتخبة شْد .دس ایي صْست دسخْاعت بشای شوب فؼبل بْدٍ ّ اهکبى تصذیخ ُش یک اص اقالم
اعالػبتی ّجْد خْاُذ داشت .الصم بَ رکش اعت کَ تصذیخ هیببیغت بش اعبط ًظش کبسشٌبط دس ششح ًقص اػالم شذٍ
صْست گیشد دس غیش ایي صْست هغئْلیت ػْدت ّ یب اػالم ًْاقص دّببسٍ پشًّذٍ دس ایٌذٍ بش ػِذٍ ششکت ًوبیٌذگی
(هذیش ػبهل ً /بظش فٌی) هیببشذ .
اقدامات الزم جهت رفع نقص :
 -1دس صْست ّجْد ًقص دس فشم ُبی چبپ شذٍ (فشم شوبسٍ یک دسخْاعت ّ یب لیغت جذّل کبال) الصم اعت تب ایي
فشم ُب دّببسٍ چبپ ّ بَ اداسٍ کل تجِیضات اسائَ شْد .بَ ُویي هٌظْس پظ اص اًجبم تصذیذبت الصم بب اعتفبدٍ اص کلیذ
هشبُذٍ جضییبت پشًّذٍ ،کلیذ ثبت ًِبیی دسخْاعت اًتخبة شذٍ ّ فشهِبی هشبْعَ چبپ ّ جِت هوِْس شذى بَ
دبیشخبًَ اسائَ هیشْد .پظ اص ثبت ًِبیی دسخْاعت تْعظ شوبّ ،ضؼیت دسخْاعت الکتشًّیکی دس صهبى پیگیشی بَ "
ًقص پشًّذٍ تْعظ ًوبیٌذگی سفغ شذ" تغییش خْاُذ ًوْد .دبیشخبًَ بشای فشم ُبی چبپ شذٍ بشای دسخْاعتِبی سفغ
ًقص شذٍ ،تٌِب هِش ّسّد سا ثبت ًوْدٍ ّ شوب سا بَ اداسٍ کبسشٌبعی هشبْعَ ُذایت هیٌوبیذ .دس اداسٍ کبسشٌبعی شوب
بب اسائَ سعیذ تذْیل هذاسک بَ هغئْل دفتش ،هذاسک سفغ ًقص شذٍ خْد سا جِت قشاسگیشی دس پشًّذٍ فیضیکی تذْیل
هیٌوبییذّ .ضؼیت پشًّذٍ خْد سا هجذدا اص عشیق عیغتن پیگیشی ًوبییذ .
 -2دس صْستی کَ ًقص ُبی اػالم شذٍ اص عشف کبسشٌبط پشًّذٍ هشبْط بَ هذاسک ببشذً ،یبصی بَ چبپ هجذد
فشهِبی دسخْاعت ًبْدٍ ّ تٌِب کبفی اعت تب قبل اص اسائَ هذاسک سفغ ًقص بَ اداسٍ کبسشٌبعی ،اص عشیق بخش هشبُذٍ
جضییبت دس صهبى پیگیشی دسخْاعت هجْص هشبْعَ ،دسخْاعت سا ثبت ًِبیی ًوبییذ (کلیذ ثبت ًِبیی دسخْاعت) تب
ّضؼیت اى بَ "ًقص پشًّذٍ تْعظ ًوبیٌذگی سفغ شذ" تغییش ًوبیذ .عپظ بب هشاجؼَ بَ اداسٍ کل ّ اسائَ سعیذ تذْیل
هذاسک بَ هغئْل دفتش اداسٍ کبسشٌبعی هشبْعَ ،هذاسک هْسد ًظش خْد سا جِت اػالم سفغ ًقص ّ قشاس دادى دس
پشًّذٍ فیضیکی تذْیل دادٍ ّ پیگیشی ُبی بؼذی سا اص عشیق عیغتن اًجبم ًوبییذ .
نکات مهم :
 -1شبیبى رکش اعت کَ عبق سّال عبلِبی قبل ،دسخْاعت ُبی اػالم ًقص شذٍ تب  4سّص کبسی دس اداسٍ کبسشٌبعی
هشبْعَ ًگِذاسی هیشًْذ ّ پظ اص آى بَ ػٌْاى پشًّذٍ ُبی ػْدتی بَ دبیشخبًَ اسعبل خْاٌُذ گشدیذ .بٌببشایي الصم
اعت تب ششکت پظ اص تشکیل پشًّذٍ ّ اسائَ هذاسک بَ دبیشخبًَ ،بب اًجبم پیگیشی اص عشیق عیغتن اص اخشیي ّضؼیت
پشًّذٍ خْد اگبٍ گشدیذٍ ّ دس صْست اػالم ًقص پشًّذًٍ ،غبت بَ تصذیخ ّ ثبت ًِبیی دسخْاعت دس عیغتن اقذام
ًوبیذُ .وچٌیي دس اّلیي فشصت بب هشاجؼَ بَ اداسٍ کبسشٌبعی ّ اسائَ سعیذ تذْیل هذاسک ،هغئْل دفتش سا اص سفغ
ًقص اگبٍ ًوْدٍ ّ بب اسائَ هذاسک ّ -یب فشم ُبی دسخْاعت چبپ شذٍ ّ -تکویل پشًّذٍ ،اهکبى اسجبع دّببسٍ پشًّذٍ سا

بَ کبسشٌبط هشبْعَ فشاُن ًوبیٌذ .
 -2بذیِی اعت کَ تصذیخ ّ ثبت ًِبیی دسخْاعت اػالم ًقص شذٍ ّ ُوچٌیي هِلت دسیبفت هذاسک سفغ ًقص شذٍ
دذاکثش تب  4سّص کبسی پظ اص اػالم ًقص تْعظ اداسٍ کل بَ ششکت ،اهکبى پزیش خْاُذ بْد .دسخْاعتِبی داسای ًقص
پظ اص پبیبى سّصچِبسم کبسی پظ اص اػالم ًقص ،جِت ػْدت بَ دبیشخبًَ اداسٍ کل اسعبل خْاٌُذ شذ .
ب .اطالع از وضعیت پرونده های عىدتی :
دس ایي دبلت ّضؼیت پشًّذٍ شوب دس صهبى پیگیشی ،هغببق بب ػٌْاى " پشًّذٍ تْعظ کبسشٌبط دادٍ شذ ّ ".یب "پشًّذٍ
تْعظ دبیشخبًَ ػْدت دادٍ شذ" هیببشذ ً.ظش کبسشٌبط کیفی ًیض ػْدتیًْ /اقصی ًوبیش دادٍ هیشْد .شوب بباًتخبة کلیذ
هشبُذٍ ًقص دس عتْى اػالم ًْاقص ،دالیل ػْدت سا دس ًظش کبسشٌبط هشبُذٍ خْاُیذ ًوْد .پشًّذٍ ُبی ػْدتی
اهکبى ببصگشت بَ سّال اداسی سا ًذاشتَ ّ دس صْست ًیبص  ،هیببیغت ًغبت بَ ثبت دسخْاعت ّسّد جذیذ اقذام ًوبییذ.
ج .اطالع از وضعیت پرونده های تایید شده:
•ّضؼیت دسخْاعت دس صهبى پیگیشی بشای ایي ًْع پشًّذٍ ُب هغببق بب" ُضیٌَ کبسشٌبعی بَ هتقبضی اػالم گشدیذ"
هیببشذ .
•دس عتْى ُضیٌَ کبسشٌبعی ،هبلغ ُضیٌَ کبسشٌبعی سا بَ سیبل هشبُذٍ خْاُیذ ًوْد .
اقدامات الزم جهت دریافت مجىز :
 -1بب اًتخبة کلیذ "پشداخت" دس عتْى ّضؼیت پشداخت ،اهکبى پشداخت هبلغ ُضیٌَ کبسشٌبعی سا بب اعتفبدٍ اص کبست
ُبی ػضْ شبکَ شتبة دس اختیبس خْاُیذ داشت.
 -2پظ اص هشبُذٍ هیضاى ُضیٌَ کبسشٌبعی اػالم شذٍ ،بب پشداخت هبلغ هزکْس ّ بب دس دعت داشتي فیش پشداخت بَ
دبیشخبًَ اداسٍ کل جِت دسیبفت هجْص هشاجؼَ ًوبییذ .الصم بَ رکش اعت کَ هبًٌذ سّال عببق ،کبسشٌبط هشبْعَ بب
کٌتشل اعالػبت فیشً ،بهَ هجْص سا هوِْس ّ پظ اص اهضبء هذیش کل بَ شوب تذْیل خْاُذ ًوْد .عپظ کبسشٌبط ًغبت
بَ تبییذ ًِبیی پشًّذٍ ّسّد دس عیغتن اقذام ًوْدٍ ّ شوب اهکبى ثبت دسخْاعت تشخیص سا بشای ایي ًْع هجْص دس
اختیبس خْاُیذ داشت.

