
      

 
  

 

 

 پذیرش اینترنتی تسهیالت )پات(

 



در ابتدا از سایت اینترنت بانک وارد بخش پذیرش اینترنتی تسهیالت مشتری)پات( می شود.سپس نام کاربری و رمز اینترنت بانک صنعت و 

 معدن را که قبال از شعبه دریافت نموده اید در این قسمت وارد می کنید.

 

 

ی این بخش الزم است بعد از ورود به سامانه گزینه . جهت مشاهدهشودشروع می ورود اطالعات متقاضی  مرحلهپذیرش اینترنتی تسهیالت با 

 درخواست جدید را بزنید.

 

سوابق  ,بررسی و تایید صحت اطالعات مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامدارن نسبت به ورود اطالعات درخواستپس الزم است  سپس

 های شاخص و سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره اقدام نماید.حساب ,هادارایی ,اجرایی



 : اسامي هيئت مديره و سهامداران

 ۱۰در این مرحله الزم است تا مشتری در صورت صحیح بودن اطالعات نمایش داده شده مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامدارن باالی 

اطالعات اقدام نماید در غیر اینصورت الزم است تا اطالعات صحیح مربوطه را در اسرع وقت به شعب بانک صنعت و درصد نسبت به تایید 

 معدن اعالم نماید.

 

  



 اطالعات تسهيالت درخواستي:

 زیر است:. این اطالعات شامل موارد شوددر این مرحله الزم است اطالعات مربوط به نوع درخواست و مسئول پیگیری درخواست وارد 

 عنوان درخواست 

 نام و نام خانوادگی مسئول پیگیری 

 شماره تلفن مسئول پیگیری 

 )نوع درخواست)سرمایه در گردش/ سرمایه ثابت 

 مرجع معرفی کننده 

 نام مرجع باید توسط مشتری مشخص شود. ,در صورتی که مرجع معرفی کننده جزو موارد مشخص شده نباشد

 مشخص باشد الزم است تصویر معرفی نامه پیوست شود.در صورتی که مرجع معرفی کننده 

 تصویر معرفی نامه 

 در صورتی که درخواست سرمایه ثابت انتخاب شود الزم است مشتری نوع طرح را انتخاب نماید که عبارت است از:

 ای(نوع طرح )ایجادی/ توسعه 

 

  



 ليست سوابق اجرايي متقاضي:

شود در غیر اینصورت این بخش فعال ای انتخاب شود این بخش نمایش داده میتوسعه ,نوع طرحدر صورتی که در بخش تسهیالت درخواستی 

 اطالعات مورد نظر را اضافه کرد. ,ی افزودنتوان با انتخاب دکمهی مختلف برای میالزم به ذکر است در صورت وجود چندین سابقه باشد.نمی

 از: است عبارتبه ازای هر سابقه اطالعات مورد نظر در این بخش 

 نام پروژه 

 )ظرفیت تولید)واحد تولید 

 )هزینه سرمایه گذاری) نوع ارز 

 شهر اجرای طرح 

 سال بهره برداری 

 آدرس طرح 

 

  



 های متقاضي:مشخصات دارايي

 های بانکی باشد.سپردهتواند از امالک و مستغالت تا ها میهای مشتری وارد شود. این داراییدر این بخش الزم است اطالعات مربوط به دارایی

 اطالعات مورد نظر را اضافه کرد. ,ی افزودنتوان با انتخاب دکمهالزم به ذکر است در صورت وجود چندین دارایی مختلف برای افراد می

 ها عبارت است از:اطالعات مربوط به این دارایی 

 نوع دارایی 

 نام مالک دارایی 

 نوع رابطه مالک دارایی با متقاضی 

 ارایی به ریالارزش د 

 تاریخ آخرین ارزش گذاری 

 

  



 های شاخص:حساب

ر .  الزم به ذکبرای حساب بانکی الزم است اطالعات زیر وارد شود شود.ها وارد میهای بانکی متقاضی در سایر بانکدر این بخش اطالعات حساب

ی مورد نظر را اطالعات حساب یا سپرده ,ی افزودنانتخاب دکمهتوان با ی مختلف برای افراد میاست در صورت وجود چندین حساب یا سپرده

 اضافه کرد.

 نام صاحب حساب 

 ی شباشماره 

 نام بانک 

 نوع حساب یا سپرده 

 موجودی فعلی 

  ماه اخیر 3جمع گردش بستانکار حساب در 

 نوع ارز 

 

  



 سوابق اجرايي هيئت مديره و سهامداران:

درصد اطالعات سوابق اجرایی هر یک به شرح زیر وارد  ۱۰از اعضای هیئت مدیره و سهامداران باالی در این بخش الزم است با انتخاب هریک 

 یتوان با انتخاب دکمه. الزم به ذکر است در صورت وجود چندین سابقه مختلف برای افراد میو مدارک مربوط به سابقه پیوست شود شود

 سابقه مورد نظر را اضافه کرد. ,افزودن

  نام ( _مشترى )شماره مشترى انتخاب 

 هنام موسس 

 سمت در موسسه 

 نوع سابقه 

 آخرین مدرک تحصیلى 

 تاریخ شروع کار در موسسه 

 تاریخ پایان کار در موسسه 

 مستندات سوابق اجرایی 

 

  



 بازبيني نهايي:

این بخش  ,اطالعات نمایش داده شدهشود و الزم است در صورت صحت در این بخش خالصه اطالعات وارد شده به مشتری نمایش داده می

 شود.بخش طرح فعال می شده وبخش متقاضی تکمیل  ,قسمتتوسط مشتری تایید شود. با تایید این 

 

عال ف پیشنهادی داشبورد مشتری پس از تایید نهایی  به صورت زیر می باشد و امکان ویرایش بخش درخواست متقاضی و ثبت اطالعات طرح

 باشد.می

 

 

 

 



 پيشنهادی : طرح

 تمام فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد. در بخش اول اطالعات طرح توسط مشتری وارد می گردد. پرنمودن

 

 بعد از اتمام مرحله اطالعات طرح با زدن دکمه ذخیره و رفتن به گام بعد به مرحله اطالعات مجوز وارد می شوید.

ا به همراه مستندات خود را قرار دهید و در انتها با زدن دکمه افزودن اطالعات مجوز خود را در این مرحله نیز باید اطالعات مربوط به مجوزه

 شما می توانید چندین مستند را اضافه نمایید و در زیر صفحه آنها را مشاهده نمایید. ثبت نمایید.



 

رد نموده و دکمه جستجو را کلیک نمایید. ثبت واISIC  در مرحله محصوالت طرح ابتدا باید محصول مورد نظر خود را در قسمت جستجوی 

 یک محصول اصلی الزامی می باشد.

 

بعد از فشار دادن دکمه جستجو محصوالت مرتبط با محصول نمایش داده می شود و شما باید محصول مورد نظر خود را دقیقا انتخاب نمایید و 

 اطالعات مربوط به آن را پر نمایید. 



 

 پیدا نموده و آن را به محصول اصلی خود مرتبط نمایید. ISICدر مرحله بعد باید مواد اولیه خود را در جستجوی 

 اطالعات مرتبط با مواد اولیه را تکمیل نمایید و با زدن دکمه افزودن آن را به بخش طرح خود اضافه می نمایید.

 



نمایید در صورتیکه تمام اطالعات را پر نمودید و از صحت اطالعات خود اطمینان داشتید با در مرحله آخر باید اطالعات خود را بازبینی نهایی 

 زدن دکمه ثبت نهایی به گام بعد یعنی ثبت درخواست تسهیالت خواهید رفت.

 

 

 

 :تسهيالت درخواستي

الزم است گام های قبلی یعنی  ن این بخشدر داشبورد کاربر بخش عملیات گزینه ی تسهیالت درخواستی را انتخاب نمایید.)برای فعال شد 

 درخواست متقاضی و طرح پیشنهادی ثبت و تایید نهایی شده باشند.(



 

 

 د:ددر مرحله ی بعد با توجه به اینکه نوع تسهیالت و نوع طرح چیست اطالعاتی در رابطه با بازار محصوالت و تسهیالت درخواستی باید وارد گر

 

سرمایه گذاری و   صل های            اطالعات  سرف سمت به تعداد دلخواه از  صاویر زیر تکمیل گردد.در این ق ستی نیز طبق ت سهیالت درخوا جزییات ت

ا ر سرمایه گذاری امکان ثبت اقالم وجود دارد. اطالعات ثبت شده شما در ئایین صفحه قابل رویت است و می توانید در صورت نیاز برخی از آنها      

 حذف نمایید.



 
ا توجه به ارز تسهیالت قابل ثبت است و با توجه به ارزهای مورد نیاز تسهیالت می توانید رکوردهای اطالعاتی تسهیالت     تسهیالت درخواستی ب  

 درخواستی )حتی بیش از یک مورد( ثبت نمایید. تسهیالت ثبت شده در انتهای صفحه قابل رویت است.

 

اسههت باید وارد شههود. در صههورتی که قصههد حذف هر ردیف وثیقه را دارید می در مرحله بعد دارایی هایی که به عنوان وثایق تسهههیالت مدنظر 

 توانید از آیکن حذف استفاد نمایید. 



 

ست.دقت نمایید تا زمانی که دکمه ی تایید نهایی را نزنی      سی ا سهیالت وارد نموده اید قابل برر  ددر مرحله آخر تمامی اطالعاتی که در بخش ت

 نخواهد شد. اطالعات شما در سیستم نهایی 

 

شبورد خود برگردید،مشاهده می کنید که وضعیت درخواست شما ))در انتظار تایید نهایی و ارسال به بانک(         (پس از این انجام این مرحله به دا

شود.             شما روشن می  سال(( برای  شما تمامی مراحل را طی نموده اید. کلید ))تایید نهایی و ار ست که  ست. این بدین معنی ا ست  شده ا درخوا

 خود را تایید و ارسال کنید. در صورت منصرف شدن از ارسال درخواست می توانید از کلید ))حذف درخواست(( نیز استفاده نمایید.

 


