بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت11111111111صسیزخذمت)

شناسایی و تهیه فزصتهای سزمایه گذاری در بخشهای مختلف

صصفنایو و

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

 -3اسائِ

خذهت

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

ششح خذهت

ایه فسآیىد تسای ازائٍ خدمت تٍ مىظًز تاشازیاتی ،پریسش ي جرب سسمایٍگراز خازجی دز استان صًزت میپریسد.

ًَع خذهت

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

 -5جضییات خذهت

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

ًَع هخاعثیي

دٌّذُ

معادن ،خذمات و گزدشگزی ،کشاورسی و صنایو تبذیلی ،سیزساختی)

متقاضیان سسمایٍگرازی

تصذی گشی
استاًی

شْشی

سٍستایی

هٌغقِ ای

سٍیذاد هشتثظ
تا:

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

ثثت هالکیت

تاسیسات شْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

هذاسک ٍ

ًحووووَُ آ وووواص
خذهت

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هشخص

تشخیص دستگاُ

سایش... :

آهَصش

تَلذ

گَاّیٌاهِّا

ٍفات

سایش

سخذاد سٍیذادی هشخص

هوووووذاسک صم
تووووشای اً ووووام
خذهت
قوووووووووووَاًیي ٍ
هقوووووووووووشسات تصًیةوامٍ شمازٌ  44456/26966مًزخٍ َ 1369/02/06یأت محتسم يشیسان
تا دستی
سال
آهوووواس ت ووووذاد خذهت گیشًذگاى دس :هاُ فصل
خووووووووووووذهت
تٍ صًزت مًزدی ي َىگام مساجعٍ تٍ ادازٌکل یا پًزتال مسکص خدمات سسمایٍگرازی
گیشًذگاى
هتَسووظ هووذت
صهووووواى اسایوووووِ
خذهت:
تَاتش
سال
فصل
هاُ
 . . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ
ت وووووذاد تووووواس -
هشاج ووووووووووووِ
حضَسی
ّضیٌووووِ اسایووووِ
خووووذهت(سیال)
توووووِ خوووووذهت
گیشًذگاى

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.investinwa.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشوی پًزتال مسکص خدمات سسمایٍ گرازی استان آذزتایجانغستی

اص آى:
هشاحل خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

جْت احشاص اصالت فشد

حضَسی

یشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاج ِ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :دس صَست هشاج ِ حضَسی

شْشستاًی

تِ هشکض خذهات سشهایِگزاسی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :دس صَست هشاج ِ

شْشستاًی

حضَسی تِ هشکض خذهات سشهایِ
گزاسی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

سایش( شثکِ دٍلت)

رکش ضشٍست

یشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاج ِ تِ دستگاُ:

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

هشاج ِ

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاج ِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:

یشالکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

هشاج ِ تِ دستگاُ:

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
الکتشًٍیکی

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى

دس هشحلِ اسائِ خذهت

عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

رکش ضشٍست هشاج ِ حضَسی

سایش
جْت احشاص اصالت فشد

هشاج ِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سووووایش :دس صووووَست هشاج ووووِ

شْشستاًی

حضوووَسی تووووِ هشکوووض خووووذهات
سشهایِ گزاسی

(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

-

-

-

-

-

-

-

-

ّضیٌِ)

خذهت

 )1ازسال فسم دي صفحٍ ای فسصت َای سسمایٍ گرازی تٍ دستگاَُای اجسایی
 )2دزیافت فسصت َای سسمایٍ گرازی اش دستگاٌ َای اجسایی
 )3تسزسی ي جمع تىدی فسصت َای سسمایٍ گرازی ازسالی دستگاَُای اجسایی
 )4تُیٍ تستٍ فسصت َای سسمایٍ گرازی

تشخظ

-

-

-

-

ًام دستگاُ دیگش

online

دیگش

هَسدتثادل

پشداخت

دستِای

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

(دسصَست

الکتشًٍیکی

است الم الکتشًٍیکی

()Batch

-

-

تشخظ

-

-

online

-

-

دستِای

-

-

است الم یش

)

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

(Batch

است الم الکتشًٍیکی

هثلغ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

پیام کَتاُ

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:

یشالکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

اگش است الم یشالکتشًٍیکی
است ،است الم تَسظ:
دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ازسال فسم دو صفحهای
فسصتهای سسمایهگرازی
به دستگاههای اجسایی

مسکص خدمات سسمایهگرازی استان
دزیافت فسصتهای سسمایهگرازی اش دستگاههای اجسایی

مسکص خدمات سسمایهگرازی استان

خير

آیا فسمها بطوز کامل و صحیح

عودت فسمهای ناقص به دستگاه اجسایی

تکمیل شده است؟

خير

ذیسبط

بله

تاييد مي باشد؟
بله
خدمات سسمایهگرازی استان
مسکص
تسزسی ي جمعتىدی فسصتهای سسمایهگرازی ازسالی
دستگاههای اجسایی

تهیه بسته فسصتهای
سسمایهگرازی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شُسٌ معسيفی

تلفي14431938214 :

پست الکتشًٍیک:
@yahoo.com

_Maroufi

ٍاحذ هشتَط:
مسکص خدمات سسمایٍگرازی
استان آذزتایجانغستی

