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1.0نسخه



هذخیرکاربرد

ثبت کاربرد( 1

تایید کاربرد( 2

ثبت درخواست( 3

تایید درخواست( 4



میل اولین مرحله متقاضی باید مراحل ثبت نام خود را از طریق سامانه تجارت آسان تک
.کرده باشد

اربرد برایش متقاضی حتما باید کاربرد فعال تایید شده ای داشته باشد تا امکان ثبت این ک
.فراهم گردد

بق ، کاربرد مورد نظر را طکاربردهاسپس وارد کارتابل خود در سامانه شده و در قسمت 
.اسالید های بعدی ثبت میکند

:ثبت کاربرد ( 1



و ( پروازهای هلیکوپتری دریافت در باند فرودگاه) ، کاربرد (حمل و نقل هوایی)بخش مصرف 
.را طبق عکس انتخاب می کنیم( جمعیت هالل احمر)گروه کاربرد 



رد واکد پستی )میزنیمرا استعالم را تکمیل کرده و گزینه اطالعات پستی فیلد مربوط به -
محل مصرف کاربردی که می خواهید برای آن سوخت ذخیره دریافت کنیدشده باید با 
(منطبق باشد

.کاربرد فعالی که میخواهید برای آن سوخت ذخیره درخواست دهید را انتخاب نمایید-



:تایید کاربرد ( 2
.کاربرد پیش فرض فعال وتایید شده می باشد



:ثبت درخواست( 3
.باید انتخاب شودثبت درخواست جدید در این مرحله از نوار باالیی سایت گزینه 

.نماییدرا انتخاب ( ذخیره)سپس کاربرد

کاربرد مورد نظر را انتخاب 
میکنیم

کاربرد مورد نظر را انتخاب 
میکنیم



:اطالعات تکمیلی درخواست را طبق عکس تکمیل میکنیم
مقدار فرآورده  درخواستی ، نوع مصرف سوخت وتاریخ جهت مصرف را هم طبق عکس وارد -

. میکنیم
.وجود داردسوخت ذخیره در این نوع کاربرد، صرفا امکان درخواست -



.ود، درخواست ثبت می شثبت مشخصاتنهایتاً با زدن گزینه 

ی شودنهایتاً درخواست ثبت شده، جهت تایید به کارتابل متولی مربوطه ارجاع م*



:تایید درخواست( 4
.شماره درخواست را وارد کرده جستجو می نماید و وضعیت درخواست کاربر نمایش داده می شود

.درخواست های فقط ذخیره با کد فروش کاربرد اصلی به فروش ارسال می شود



پایان


