بسمٍ تعالی

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجراییضمیمٍ 1
 -2ضٌاسِ خذهت

-1عٌَاى خذهت :احشاص غالحیت هتقاضیاى دسیافت تسْیالت
ًام دستگاُ اجشاییٍ :صاست تعاٍى ،کاس ٍ سفاُ اجتواعی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست تعاٍى ،کاس ٍ سفاُ اجتواعی
ضشح خذهت

 -4هطخػات خذهت

احشاص غالحیت هتقاضیاى دسیافت تسْیالت ٍ پیگیشی اًجام تعْذات

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
سٍستایی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
آهَصش سالهت هالیات
تَلذ
تاصًطستگی هذاسک ٍ گَاّیٌاهْْا
سایش
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی
تقاضای گیشًذُ
هطخع(تٌگاّْای کَچک)
خذهت(تعاًٍی)
سایش... :
تطخیع دستگاُ
تٌگاّْایکَچکاقتػادی(هعشفی ًاهِ ٍ تاییذیِ اص دستگاُ اجشایی)
تعاًٍی ّا(تقاضای تعاًٍی ّا)
تٌگاّْایکَچکاقتػادی :قاًًَثخطتعاًٍیاقتػادجوَْسیاسالهیایشاى  ،تعاًٍی ّا  :قاًَى تخص تعاٍى ج .ا .ا.

ًحَُ آغاص خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:

تَاتش
تعذادتاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

تٌگاّْایکَچکاقتػادی
تعاًٍی ّا
تػذی گشی
استاًی

هاُ

فػل

سال

 .120 . .خذهت گیشًذگاًذس:
یک هاُ
 .یک . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویطِ
یک تاس هشاجعِ تِ دستگاُ – یک تاس هشاجعِ تِ تاًک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)

هاُ

فػل

سال

پشداخت تػَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى :ساهاًْثٌگاّْایضٍدتاصدُ
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

(تٌگاّْای کَچک اقتػادی)Sme86.ir

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

تاًک عاهل

اسائِ تسْیالت

دستگاّْای اجشایی

تشسسی عشح ٍ
هذاسک الصم

استعالم الکتشًٍیکی اگشاستعالهغیشالکتشًٍیکیاست،
هثلغ
استعالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستْای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش
-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا (تاًکْای
اعالعاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستْای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

دستگاُ
هشاجعْکٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعْکٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعْکٌٌذُ

(تعاًٍی ّا)

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت(تٌگاّْای کَچک)

-1اسائْذسخَاستذسساهاًِ SMEتَسظ هتقاضی
-2اعالعشساًیتَسغذستگاّوجشی
-3تاصدیذدستگاّاجشاییَتاییذتْشّثشداسیغشح

 -4تکویلفشهطواسُ 3 ٍ 2 ٍ 1
 -5دسیافتفشهطواسُ ٍ 1تکویآلى دس اداسّکلتعاٍى،کاسٍسفاّاجتواعیاستاى
 -6دسیافتفشهطواسُ ٍ 3تکویآلى تَسظ تاًک عاهل ٍ اسسال تِ اداسّکلتعاٍى،کاسٍسفاّاجتواعیاستاى
 -7دسیافتفشهطواسُ ٍ 2تکویآلى تَسظ اداسّکلتاهیٌاجتواعیاستاًَ اسسال تِ اداسّکلتعاٍى،کاسٍسفاّاجتواعیاستاى
 -8تکویلفشهطواسُ  4تَسظ اداسّکلتعاٍى،کاسٍسفاّاجتواعیاستاى
 -9تطکیلجلسْکاسگشٍّتخػػیَتعییٌوثلغیاساًْثشاساسػَستجلسِ،تکویلفشهطواسُ ٍ،5اسسالثْثاًکتَسظ اداسّکلتعاٍى،کاسٍسفاّاجتواعیاستاى
ٍاسیضهثلغیاساًْتخػػیتَسغثاًکثْطواسّحساتاعالهطذّاصسَیثاًکعاهل
ٍاسیضهثلغیاساًْثْحساتوجشیغشحتَسغثاًکعاهلَاعالعشساًیثْذتیشخاًَْهجشیغشح
ًظاستثشاجشایغشح تَسظ دفتشسیاستگزاسیَتَسعْاضتغال

-1فشآیٌذ عقذقشاسدادتفاّوٌاهْثاتاًکعاهلجْتتَصیعاعتثاسات-فشایٌذتَصیعاعتثاساتَتسْیالتَهطَقْایجزتطذُ
-2فشایٌذتَصیعاعتثاسٍتسْیالتذٍلتیثیٌاستاًْاٍدفاتشتخػػی
-3فشایٌذًظاستثشاجشایغشحجزبٍ،تَصیعاعتثاساتَتسْیالت
 -4فشایٌذپشداصضذسخَاستْایاستفادّاصتسْیالتذٍلتی

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
اداره کل تامین اجتماعی
استان

دفتر سیاست گذاری و
توسعه اشتغال

اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان

بانک عامل

بنگاه کوچک اقتصادی

مجری طرح

اطالع رساني
توسط دستگاه
مجري
دریافت فرم
شماره  1و
تکمیل آن

بازدید دستگاه
اجرایي و تایید
بهره برداري طرح

دریافت فرم
شماره  3و
تکمیل آن
دریافت فرم
شماره  2و
تکمیل آن

ارائه درخواست در
سامانه EMS

تكمیل فرم
شماره  1و  2و 3

تکمیل فرم
شماره 4

واریز مبلغ
یارانه تخصصي
توسط بانك به
شماره حساب اعالم
شده از سوي بانك
عامل

نظارت بر اجرای
طرح

تشكیل جلسه
كارگروه
تخصصي و
تعیین مبلغ
یارانه بر اساس
صورتجلسه،تك
میل فرم شماره ،5
و ارسال به بانك

واریز مبلغ
یارانه به حساب
مجري طرح توسط
بانك عامل و اطالع
رساني به
دبیرخانه و مجري
طرح

بانک عامل

کارشناس دفاتر
تخصصی معاونت تعاون

مدیر دفاتر تخصصی
معاونت تعاون

بررسی
کارشناسی
درخواست

بررسی و ارجاع
به کارشناس
مربوطه

دبیرخانه بررسی طرحها-
نماینده بانک ،رئیس و
کارشناس اداره مشوقها و
حمایتها

کارشناس اداره مشوقها و
حمایتها

رئیس اداره مشوقها و
حمایتها

معاون مدیر کل توسعه
تعاون

مدیر کل توسعه تعاون

ادارات کل استانی

درخواست دهنده

معاونت تعاون

بررسی درخواست؟

ارائه درخواست

قبول
رد
بررسی و ارجاع
به دبیر خانه
بررسی
طرحها(کارشناس
و رئیس اداره
مشوقها و بانک
عامل)

بررسی و
تایید گزارش
ارزیابی

محل ارسال درخواست؟
بررسی و ارجاع

اداره کل توسعه تعاون

اعالم نتیجه
منفی به
متقاضی

دریافت نتیجه
رد درخواست

دفاتر تخصصی

بررسی طرحهای
واصله

نتیجه بررسی درخواستها؟
رد

قبول

بررسی و اعالم
نتیجه ارزیابی
طرح به معاونت
تعاون

تهیه پیش
نویس نامه رد
درخواست

بررسی و
تایید نامه رد
درخواست

بررسی و
تایید نامه رد
درخواست

بررسی و
تایید نامه رد
درخواست و اعالم
به متقاضی

تهیه پیش
نویس نامه قبول
درخواست

بررسی و
تایید نامه
قبول درخواست

بررسی و
تایید نامه
قبول درخواست

بررسی و
تایید نامه
قبول درخواست

دریافت نامه رد
درخواست

بررسی و
تایید نامه
قبول درخواست و
ارسال برای
بانک عامل

ًاهًَاهخاًَادگیتکویلکٌٌذّفشم:

تلفي:

پستالکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

مجًز  :کلیِ هَاسدی کِ فعالیت اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی هٌَط تِ أخز هجَص اعن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استعالم یا
هَافقت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

صذير
تمذیذ
اصالح
لغً

* اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتکویل ضَد

ديلتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکتريویکی

1

(ريز /ساعت)
غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

َسیىٍ

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

مذارک مًرد
ویاز

با رکر
وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالعات آى دس تَضیحات دسج ضَد

مذت اعتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

