
1جهت ثبت نام بر روى اين قسمت كليك كنيد.

پس از تكميل اطالعات با كليك بر روى دكمه « ثبت نام »
در پايين صفحه ، ثبت نام شما نهايى مى گردد.
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پس از ثبت نام اوليه در سايت با وارد كردن نام كاربرى،
گذرواژه و كد امنيتى در اين قسمت به صفحه شخصى

خود وارد خواهيد شد.
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* تكميل تمامى فيلدها الزامى است.

دبيرخانه ستاد مركزى پيگيرى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى به منظور اجراى مفاد بند"ت" ماده 2 دستورالعمل"پيگيرى اجراى سياست هاى كلى اقتصاد 
مقاومتى"، در خصوص «تعامل نظامند و مستمر با فعاالن بخش خصوصى جهت اطالع از مسائل و مشكالت حقوقى و قضايى توليد، سرمايه گذارى، اشتغال و ساير 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى» و همچنين بند 4 ماده 3 مبنى بر «حمايت هاى الزم جهت رفع مسائل و مشكالت حقوقى- قضايى سرمايه گذارى و ايجاد 
هماهنگى و انسجام در امور مشاوره، كارشناسى و داورى به دعاوى و اختالف پرونده هاى تجارى و اقتصادى» سامانه اى را تحت عنوان "حمايت از فعالين اقتصادى 

www راه اندازى نموده است. مراحل ثبت نام ثبت درخواست در سامانه مذكور به شرح زير مى باشد. .hami .adliran .ir (حامى)" به آدرس اينترنتى

پس از ورود به صفحه شخصى جهت ثبت درخواست
بر روى اين آيكون كليك نماييد.
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پس از ورود به صفحه ثبت در خواست ابتدا با انتخاب
نوع شخص (حقيقى / حقوقى) نسبت به تكميل اطالعات

 اقدام نماييد.
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در ادامه با انتخـاب وضعيت واحـد (فعال/ غيرفعال)
نسبت به تكميل اطالعات در مورد واحـد اقدام نماييد.
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* براى اشخاص حقوقى وارد كردن نام شركت، شناسه ملى كدبازرگانى/شاخص صنف/ 
شاخص صنعت و يا شماره پروانه بهره بردارى و يا شماره ثبت شركت الزامى مى باشد.

راهنمـاى استفاده از سامانه حـامى
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جهت مشـاهده درخواست هـاى ثبت شـده بر روى
اين آيكون كليك نماييد.
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در اين بخش آخرين مستندات مربوط به بيمه، بانك و
مالياتى را بارگذارى نماييد.
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در اين بخش زمان وارد نمودن اطالعات مربوط به نوع
محصول و يا خدمات واحد، نسبت به شرح مشكل اقدام

و درپايان بر روى دكه ثبت كليك نماييد.
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در قسمت پـايين صفحه در كادر اعـالم نظر، نتيجـه
بررسى صورت گرفته توسط دبيرخـانه ستـاد اجـراى
سياست هـاى اقتصـاد مقاومتى در خصوص درخواست

ثبت شما توسط شما قابل مشاهده مى باشد.
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با كليك بر روى دكمه جزئيات مى توانيد نتيجه بررسى
در خواست ثبت شده را مشاهده نماييد.
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در صفحه شخصى با كليك بر روى گزينه خود مى توانيد
از حساب كاربرى خود خارج شويد.
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راهنمـاى استفاده از سامانه حـامى
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