روش ﻋﻤﻠﯿﺎت در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﻜﺎﺗﻮر در ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی ﺗﮫﺮان
اﻗﺪاﻣﮫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

وﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪ -ارﺟﺎع آن ﺑـﻪ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس -وارد ﻧﻤـﻮدن در دﻓﺘـﺮ اﻧـﺪﯾﻜﺎﺗﻮر -زدن ﺷـﻤﺎره ﺛﺒـﺖ –
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ -ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮ ﺑﻮط -ﺗﮫﯿﻪ ﺟـﻮاب -ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺷـﺪن ﻧﺎﻣـﻪ -ﺻـﺎدر
ﻛﺮدن ﻧﺎﻣﻪ -ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﺑﻪ ا دارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ھﺮ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻮق اﻗﺪاﻣﮫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ذﯾﻞ
را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﯿﻜﻪ ﺑﻪ اداره وارد ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﯿﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎﺳﺖ
و ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﯿﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اداری اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﯿﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎﺳﺖ از )ﺷﻌﺒﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺷﻌﺒﻪ ھـﺎی
دادﮔﺎه -وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻏﯿﺮه( ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را در ﭘﻮﺷﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣـﯽ ﻓﺮﺳـﺘﯿﻢ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺟﺎع زدن  ،ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﺎﻣﻪ ھـﺎ ﺑﻌـﺪ از ارﺟـﺎع ﻣﮫـﺮ ورود اداره را ﺧـﻮرده و در دﻓﺘـﺮ اﻧـﺪﯾﻜﺎﺗﻮر وارد ﺷـﺪه اﮔـﺮ ﻧﺎﻣـﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ زدن ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑـﻮط را ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﻧـﺰد
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ آن ﻧ ﺎﻣﻪ ﺑـﺮای اﻣـﻀﺎء ﺷـﺪن ﻧـﺰد رﺋـﯿﺲ اداره آورده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪن و اﻣﻀﺎء دوﺑـﺎره و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ اداره وارد
ﻣﯽ ﺷﻮد .در دﻓﺘﺮ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻓﺘﻮﻛﭙﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ درد ﯾﺎ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ دوﺑـﺎره
ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺮای ﺗﮫﯿـﻪ ﻓﺘـﻮﻛﭙﯽ و اﮔـﺮ ﻻزم ﻧﺪاﺷـﺖ ﺷـﻤﺎره وارده را
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺪ اداره و ﺗﺎرﯾﺦ روز در روی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ را از ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪا ﻛـﺮده ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻧﺎﻣـﻪ در ﺟﻠـﻮی ﺷـﻤﺎره وارده در
دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﻜﺎﺗﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻮد آدرس ﻣﺤﻠﯽ را ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ذﻛﺮ ﻣﯽ ﻛﻨـﯿﻢ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﮫـﺮ
اداره را ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻛﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻛﻪ در ﻃﯽ ﯾﻚ روز اﯾﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﻃـﯽ ﻛـﺮد ﺗﻔﻜﯿـﻚ ﻣـﯽ
ﻛﻨﯿﻢ ،ﯾﻚ ﺳﺮی ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در دﻓﺘﺮ ارﺳﺎل و ﻣﺮاﺳﻼت ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﯾﻚ ﺳﺮی ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻛﻪ در ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در روی ﭘﺎﻛﺖ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ
دوﺑﺎره ذﻛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و آدرس را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ را در ﻛﺎﻏـﺬی ﻧﻮﺷـﺘﻪ
رﺳﯿﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ .ﯾﻚ ﺳﺮی ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اداری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻋﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒـﺖ
ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻓﻌﻼً ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ وﻏﯿﺮه ﻛﻪ دوﺑﺎره ھﻤـﯿﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﻃـﯽ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻮاب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾـﻚ ﻧـﻮع ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎ
ﻛـــﻪ ﺷــــﺮﻛﺖ ﻓــــﻮق ﭘــــﺲ از آوردن ﺻﻮرﺗﺠﻠـــﺴﻪ و ﮔــــﺮﻓﺘﻦ رﺳــــﯿﺪ از اداره ﻣــــﯽ رود.
اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ھﺎ دوﺑﺎره در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﻜﺎﺗﻮر وارد ﺷﺪه وﭘﺲ از ﻃﯽ ﻛـﺮدن ﻣﺮاﺣـﻞ اداری و
رﻓﺘﻦ آن ﻧﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط و رﺳﯿﺪﮔﯽ ا ﮔﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد آﮔﮫـﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﺮاد داﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اداری را ﻃﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺮﺳﺪ.

ﯾﻚ ﺳﺮی ھـﻢ ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎﺋﯽ ھـﺴﺖ ﻛـﻪ اﯾـﻦ اداره و از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ھـﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎی
اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ دﯾﮕـﺮ ﺷـﻤﺎره وارد ﻧـﺪارد و آزاد ﺻـﺎدر ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل را ﻃﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .و ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻧﯿﺰ ﻛﻪ آﮔﮫﯽ آﻧﮫﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻜﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﺪﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻊ رﺳﯿﺪ ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﻛﻪ در ﭼـﺎپ آﮔﮫـﯽ اﺷـﺘﺒﺎه رخ داده اﺳـﺖ و ذ ﯾﻨﻔـﻊ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ و در
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ در ﭼﺎپ آﮔﮫﯽ اﺷﺘﺒﺎه رخ داده دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺟﺎع و وارد
ﺷﺪن در دﻓﺘﺮ و ﻃﯽ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداری دوﺑﺎره ﺻﺎدر و ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳـﻤﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣـﯽ
ﺷﻮد.

