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  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
هاي مرزي و فعالسازيصدور مجوز احداث بازارچهعنوان خدمت:

  هاي مرزنشينان فعال و تعاونيهاي غيرفعال يا نيمهبازارچه

    )13071087000( شناسه خدمت
  ئه شده است.)( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارا

خدمت به ديگردستگاه هاي                  )G2B( خدمت به كسب و كار    ) G2Cنوع خدمت:           خدمت به شهروندان (
  )G2Gدولتي(

 :شرح خدمت
غير  خدمت مذكور در جهت بررسي پيشنهادات مربوطه، اتخاذ تصميمات مورد نياز به منظور احداث يا فعال سازي بازارچه هاي

بوده و به لحاظ اقتصادي در مناطق مربوطه از اهميت  يمرز هاي تعاونيموضوعات مرتبط با مرزنشينان و فعال يا نيمه فعال و 
  بسزايي برخوردار مي باشد. نتيجه نهايي تصميمات اتخاذ شده، در اختيار استانداري ذيربط قرار داده مي شود.

  مدارك مورد نياز:
  اقتصادي فني يتوجيهطرح  و داليل ارائه همراه به هاي مرزي استانداري بجان از پيشنهاد ارائه

ت
جزييات خدم

  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 

 (ساعات مراجعه متقاضي)  ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه 

  حضوري
 

هزينه ارايه 
خدمت(ريال) به خدمت 

  گيرندگان
  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
   
   

. . .   

ت
نحوه دسترسي به خدم

    )        هدايت كندكاربر را  نمادبا كليك روي  (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي     
 ارتباط با متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا پست الكترونيك:    

      )           نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويالفن گويا يا مركز تماس: ت    

    همراه)(پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن تلفن همراه    

        )نمايش داده شود نمادبا كليك روي  شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود(پيام كوتاه     

دفاتر پيشخوان (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات   
   ارائه خدمت)
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 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  :مرزي هاي بازارچه وضعيت بررسي

  مرزي هاي بازارچه و عملكرد وضعيت خصوص در استانداريها سوي از ات دوره ايگزارش دريافت - 1
 بازديدهاي ميداني از بازارچه هاي مرزي - 2

جهت بررسي و تصميم گيري پيرامون  مرزي مبادالت ساماندهي قانون 12 ماده كارگروه جلسات حضور نماينده وزارت كشور در - 3
   وط به مرزنشينان و بازارچه هاي مرزيموضوعات مرب

  و ارائه راهكارها مربوطه مشكالت داليل استخراج و موضوع كارشناسي بررسي - 4
   مشكالت رفع جهت با موضوع بازارچه ها مرتبط اجرايي دستگاههاي ديگر از برخي از امور پيگيري - 5
 اقتصاد كميسيون به موضوع انعكاس دولت، محترم هيأت سوي از پيگيري يا و فرادستگاهي صورت به اقدام به نياز صورت در - 6

  هيات محترم دولت
  :مرزي هاي بازارچه ايجاد

نظير ايجاد بازارچه  هاي رعايت اولويتو همچنين  اقتصادي و فني توجيهات با ذكر توسط استانداري هاي مرزي درخواست ارائه .1
  ر همسايهاستعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشو

ايران جهت بررسي و اعالم نظر در كميته هاي تخصصي آن  تجارت توسعه سازمان ارسال درخواست استانداري هاي مرزي به .2
  جهت ارائه دفاعيات الزمدر آن كميته ها سازمان و حضور نماينده وزارت كشور 

 رياست نهاد( دولت هيات به ايران و درخواست هاي مصوب شده در سازمان توسعه تجارت پيشنهادات ارسال و تصويب. 3
 وزارت توسط پيگيري فعال، نيمه يا فعال غير هاي بازارچه فعالسازي به نياز درصورت و بازارچه ايجاد مجوز اخذ جهت) جمهوري

                         و ديگر دستگاه هاي متولي امورخارجه

 1جدول شماره 


