بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت (11111111111سیزخدمت)

-1عٌَاى خذهت:

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

 -3اسائِ
دٌّذُ
خذهت

پیگیزی مشکالت پیشروی سزمایهگذاران خارجی و اقدام جهت رفع آنها

ًام دستگاُ اجشایی :ادازٌکل امًز اقتصادی يدازایی (مسکص ذدمات سسمایٍ گرازی استان آذزتایجانغستی)
ًام دستگاُ هادس :يشازت امًز اقتصادی يدازایی

ضشح خذهت

تس اساس تصًیةوامٍ شمازٌ  44456/26966مًزخ َ 1369/02/06یأت يشیسان ،ایه فسآیىدد تدسای ازا دٍ ذددم
تٍ مىظًز تسُیل ي تسسیغ دز اوجام يظایف قاوًوی دز جرب ي حمای

ًَع خذهت

ًَع هخاعثیي

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G B

 -4هطخصات خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ
تا:
ًحَُ آغاص
خذهت

 -5جضییات خذهت

هذاسک الصم
تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ
هقشسات
تاالدستی
آهاس تعذاد
خذهت
گیشًذگاى
هتَسظ هذت
صهاى اسایِ
خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس
هشاجعِ
حضَسی
ّضیٌِ اسایِ
خذهت(سیال)
تِ خذهت
گیشًذگاى

اش سسمایٍگراز دز استان صًزت میپریسد.

متقاضیان سسمایٍگرازی

تصذی گشی
استاًی

ضْشی

هٌغقِ ای
سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

تَلذ

دزذًاس

آهَصش

هذاسک ٍ
گَاّیٌاهِّا

سٍستایی
ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

سخذاد سٍیذادی هطخص

کتثی سسمایٍ گراز ذازجی

تصًیةوامٍ شمازٌ  44456/26966مًزذٍ َ 1369/02/06یأت محتسم يشیسان

خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

تٍ صًزت مًزدی ي َىگام مساجعٍ تٍ ادازٌکل ي یا تاشدید تعمل آمدٌ اش پسيضٌ ي تسزسی آذسیه يضعی

اجسای آن

دسیافت ٍ ثثت دسخَاست تشسسی هطکل سشهایِ گزاس ،حذاکثش  1سٍص
یکثاس تشای ّویطِ

هاُ

 . . .تاس دس:

فصل

سال

هشاجعِ سشهایِگزاس خاسجی تِ ًَع هطکل پیصسٍ تستگی داسد.
هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

...

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:

-

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:

-

ًَع اسائِ

هشاحل خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت هذسک

حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجعِ

جْت احشاص اصالت فشد
هشاجعِ تِ دستگاُ:

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

هلی

سایش :پیگیسی َای مسکص ذدمات

استاًی

سسمایٍ گرازی دز مساحل اجسای

ضْشستاًی

پسيضٌ

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

رکش ضشٍست هشاجعِ حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط

تا دیگش دستگاُ ّا )

رکش

هشاجعِ تِ دستگاُ:

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

هلی

ساایش :دز صًزت تسيش مشدالتت

استاًی

احتمالی دز مساحل اجسای پسيضٌ ي

ضْشستاًی

تًلید محصًالت ي ذدمات مستثط

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

پست الکتشًٍیک

سایش( ضثکِ دٍلت)

ضشٍست

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت هذسک

هشاجعِ

غیشالکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

دس هشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش (مالاتثٍ تا دستگاٌ اجسایی ذیستط دز ذصًص زفغ مًاوغ ي مشالتت احتمالی
پیشزيی سسمایٍگرازان

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجعِ

جْت احشاص اصالت فشد
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

هلی

سایش :دز صًزت تسيش مشالتت

استاًی
ضْشستاًی

احتمالی دز مساحل اجسای پسيضٌ ي

(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

توام دستگاّْای
اجشایی صادس کٌٌذُ

-

-

-

هجَص ٍ خذهت
-

-

-

-

-

-

-

-

ازا ٍ دزذًاس

خذهت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

دیگش

هَسدتثادل

پشداخت ّضیٌِ)

تسزسی دزذًاس

کتثی سسمایٍ گراز ذازجی تٍ مسکص ذدمات سسمایٍ گرازی
سسمایٍ گراز ذازجی

ازجاع مًضًع تٍ دستگاٌ اجسایی مستثط تا مًضًع دزذًاس
دزیاف

پاسد دستگاٌ اجسایی ي اوعالاس مًضًع تٍ سسمایٍ گراز ذازجی

تشخظ

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ (دسصَست

استعالم الکتشًٍیکی

online

-

-

دستِای

-

-

Batch

-

-

تشخظ

-

-

online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

دستِای

استعالم الکتشًٍیکی

Batch

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

تًلید محصًالت ي ذدمات مستثط

استعالم غیش
الکتشًٍیکی

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
نامه درخواست
پیگیزی مشکل

گذاریاستان
سزمایهگذاری
خدمات سزمایه
استان
مزکشخدمات
مزکش
ثبت درخواست و بزرسی مشکل پیش رو

خير

آیا مشکل پیشرو مزبوط به

دستگاه اجزایی خاصی است؟؟

استان
مزکشخدمات
مزکش
گذاریاستان
سزمایهگذاری
خدمات سزمایه
خير

بزرسی مشکل توسط مزکش خدمات و ارائه
راهکارهای السم بزای رفع آن

بله

تاييد مي باشد؟
مزکش خدمات سزمایهگذاری استان
بله
مکاتبه با دستگاه اجزایی مزبوطه و ارجاع و شزح مشکل جهت
بزرسی و اقدام بزای رفع آن توسط دستگاه اجزایی

رفع مشکل پیشرو

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :ضْشُ هعشٍفی

تلفي:
14431938214

ٍاحذ هشتَط:

پست الکتشًٍیک:
@yahoo.co
m

_Maroufi

هشکض خذهات سشهایِگزاسی
استاى آرستایجاىغشتی

