واجدین شرایط
شرایط ماشینآالت و تجهیزات مورد حمایت:


ساخت داخل کشور :بخش قابل توجهی از ساخت قطعات کلیدی ،طراحی اجزاء و فرآیندها و طراحی و پیادهسازی نرمافزار
ماشینآالت داخل کشور انجام شدهباشد.



سطح فناوری متوسط به باال :فناوری استفاده شده در این ماشینآالت در مقایسه با صنعت روز کشور در حد متوسط به باال
باشد.



دارا بودن سابقه فروش :شرکت سازنده سابقهی فروش ماشینآالت را داشته باشد و براساس سوابق فروش کیفیت مطلوب
دستگاه احراز گردد.

شرایط سازندگان ماشینآالت:
 سازنده دارای شخصیت حقوقی خصوصی باشد (حداقل  15درصد سهام آن در در اختیار سهامداران غیردولتی باشد)
تبصره :کارگاه های صنعتی به شرط برخورداری از مجوزهای مورد نیاز از وزارت صنعت و معدن و در صورت احراز امکان
ارایه خدمات گارانتی و پشتیبانی (با تایید کارگزار ارزیابی و نظارت فنی) ،قادر به استفاده از تسهیالت برنامه خواهند بود.
 نقش شرکت سازنده در بومیسازی و دستیابی به فناوری ساخت تجهیز و یا تولیدماشینآالت ارایه شده در ایران ،محرز گردد.
به عبارت دیگر ،حداقل  07درصد ماشینآالت باید در داخل کشور ساخته شوند.
تبصره :برون سپاری بخشی از فرآیند ساخت به سایر سازندگان حقیقی و حقوقی داخلی مورد پذیرش است.
شرایط خریداران ماشینآالت:
 خریداران بایستی دارای شخصیت حقیقی و یا حقوقی خصوصی باشند
تبصره :شرکتهای دولتی ،موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از 17درصد از مالکیت
آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ،مشمول تسهیالت این برنامه نیستند.
 خریداران بایستی از اعتبار مناسب برای دریافت و بازپرداخت تسهیالت اعطایی برخوردار باشند.

مدارک مورد نیاز

کلیه مراحل ثبت اطالعات سازنده ،ماشینآالت ،خریدار و ثبت سفارش خرید ماشینآالت از طریق وبسایت hitechmachine.ir
صورت میگیرد.
ثبتنام سازنده
مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبتنام سازنده در سامانه:
 اطالعات ثبتی شرکت
 حوزه فعالیت شرکت
 لوگوی شرکت
 آدرس محل فعالیت شرکت
 مشخصات تماس مدیرعامل ،رابط فنی و یک نفر رابط
 اطالعات تعداد پرسنل و واحدهای فعال شرکت

ثبت اطالعات ماشینآالت
جهت ثبت مشخصات ماشینآالت توسط شرکت سازنده در سامانه اطالعات ذیل موردنیاز است:
 نام ،مدلهای مختلف ،حوزه صنعتی و کاربردهای ماشین
 فرم نحوه ساخت اجزاء ماشینآالت (قابل دریافت از سامانه)
 راهنمای کاربری ماشینآالت
 کاتالوگ ماشینآالت
 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش ماشینآالت
 سوابق فروش ماشینآالت
 تصاویر ماشینآالت

ثبتنام خریدار
مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبتنام خریدار در سامانه:
 نوع خریدار (حقیقی یا حقوقی)

 اطالعات ثبتی شرکت یا اطالعات شناسایی شخص حقیقی
 فرم تعهدنامه خریدار (قابل دریافت از سامانه)
 ماشینآالت موردنیاز و کاربرد آنها
 آدرس محل نصب و راهاندازی ماشینآالت

ثبت سفارش خرید ماشینآالت
شرکت سازنده براس اس قرارداد منعقد شده با خریدار ،با ارائه اطالعات ذیل در سامانه نسبت به ثبت سفارش اقدام مینماید.
 توافق خریدار و سازنده در خصوص ساخت ،حمل و نقل ماشینآالت به محل نصب ،نصب و راهاندازی
 مشخصات فنی
 راهنمای کاربری
 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
 جدول زمانبندی ساخت و تحویل
 آزمونهای تحویلدهی
 مورداستفاده ماشینآالت
 اطالعات نزدیکترین مرجع فروش

ارتباط با مسئول
شماره تماس10570656-51 :
ایمیلinfo@hitechmachine.ir :
تهران ،خیابان ستارخان ،دریان نو ،کوی شهید سیادت ،تقاطع خیابان زنجان شمالی ،پالک  ،11کدپستی56111۶0651 :

فایل راهنما
به پیوست ارسال میگردد.

