ساماوٍ ديلت الكتريويك ي ًَشمىذسازی اداری
استان خًزستان
وبم خذمت :آزادسازی تضميه پيش پرداخت
كذ خذمت{ :ایه کذ تًسط استاوذاری تعييه می گردد}
دامىٍ عملكرد :شرکت عمران شُر جذیذ شيریه شُر
ياحذ :امًر مالی يریحسابی
ضرح فرم :باتًجٍ کسر کل پيش پرداخت طی صًرت يضعیت َای ارائٍ شذٌ بٍ دستگاٌ اجرایی تًسط اشخاص حقيقی یا
حقًقی درخًاست آزادسازی تضميه پيش پرداخت خًد را اعالم ميىمایيذ يپس از بررسی ياحذَای مربًطٍ طبق ضًابط
مستردد خًاَذ شذ.
مذت زمبن اوجبم كبر:


درخًاست كتبی اضخبظ حقیقی يحقًقی مبىی برآزاد سبزی تضمیه



بعذ از تبئیذ ياحذ َبی مربًطٍ يتحًیل بٍ ياحذ مبلی طی مذت  1ريز كبری .



پس بررسی يتطبیق قًاویه يمقررات تًسط ياحذ مبلی يریحسببی ببتًجٍ بٍ ضرایط طی مذت 2ريزكبری .

مراحل ي ضرح اقذامبت:


درخًاست كتبی اضخبظ حقیقی يحقًقی مبىی برآزاد سبزی تضمیه پیص پرداخت بٍ ببالتریه مقام دستگبٌ اجرایی



بعذ دستًر بٍ ياحذ مربًطٍ  ،تبئیذ دفتر وظبرت مبىی بر اخریه صًرت يضعیت ارائٍ ضذٌ



پس از تبئیذ ياحذ وظبرت طی وبمٍ ببالتریه مقبم يريوذ اداری بٍ ياحذ ریحسببی تحًیل دادٌ میطًد .



بباستىبد بٍ بىذ 2تبصرٌ 1مبدٌ 8آئیه وبمٍ تضمیه معبمالت مستُلک كردن يازادی سبزی تضمیه پیص پرداخت تًسط ریحسببی
اوجبم میگیرد بٍ ياحذَبی اعتببرات ،رسیذگی ،دریبفت يپرداخت جُت بررسی ارسبل میگردد.



پس از بررسی يتبئیذ ياحذَبی مربًطٍ يارسبل گسارش بٍ ریحسببی مبىی بر عذم يجًد بذَی



یص پرداخت بٍ مسئًل مربًطٍ ارسبل میگردد.
پس از تبئیذ وُبیی دستًر ریحسببی جُت استرداد تضمیه پ



پس مراحل فًق مسئًل تضمیىبت وبمٍ ایی مبىی بر ابطبل تضمیه بٍ ببوک بب امضبء ریحسبة ارسبل میىمبیذ.



اخریه مرحلٍ گرفته تبئیذٌ از ببوک مبىی بر ابطبل تضمیه ياعمبل در حسببُبی ضركت

نمودار مراحل فرایند آزاد سازی تضمین پیش پرداخت

آزاد سازی
تضمیه پیش
پرداخت



درخًاست كتبی اضخبظ حقیقی يحقًقی مبىی برآزاد سبزی تضمیه پیص پرداخت بٍ ببالتریه مقبم دستگبٌ اجرایی



بعذ دستًر بٍ ياحذ مربًطٍ  ،تبئیذ دفتر وظبرت مبىی بر اخریه صًرت يضعیت ارائٍ ضذٌ



پس از تبئیذ ياحذ وظبرت طی وبمٍ ببالتریه مقبم يريوذ اداری بٍ ياحذ ریحسببی تحًیل دادٌ میطًد .



بباستىبد بٍ بىذ 2تبصرٌ 1مبدٌ 8آئیه وبمٍ تضمیه معبمالت مستُلک كردن يازادی سبزی تضمیه پیص پرداخت
تًسط ریحسببی اوجبم میگیرد بٍ ياحذَبی اعتببرات ،رسیذگی ،دریبفت يپرداخت جُت بررسی ارسبل میگردد.



پس از بررسی يتبئیذ ياحذَبی مربًطٍ يارسبل گسارش بٍ ریحسببی مبىی بر عذم يجًد بذَی

ائیذ وُبیی دستًر ریحسببی جُت استرداد تضمیه پیص پرداخت بٍ مسئًل مربًطٍ ارسبل میگردد .
پس از ت

پس مراحل فًق مسئًل تضمیىبت وبمٍ ایی مبىی بر ابطبل تضمیه بٍ ببوک بب امضبء ریحسب ة ارسبل میىمبیذ.



اخریه مرحلٍ گرفته تبئیذٌ از ببوک مبىی بر ابطبل تضمیه ياعمبل در حسببُبی ضركت

پایان

اطالعات مًرد وياز متقاضی
شرکت مادر تخصصی عمران شُرَای جذیذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفه021 – 88672094-98 :
فکس021 – 88672099 :
سایت ایىتروتیWWW.ntoir.gov.ir :
شرکت عمران شُر جذیذ شیریه شُر:
شعبٍ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی

– شُر جذیذ

شیریه شُر
 تلفه :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فکس :
061-33741105
 مسکه مُر:
061-33741425
شعبٍ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ
شیریه شُر کذ پستی 61369-44977 :
 تلفه:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایىتروتی شرکتWWW.Shirinshahr.ir :
رایان وامٍInfo@shirinshahr.ir :
شمارٌ پیامک حراست راٌ ي شُرسازی استان خًزستان:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

