توافقنامه سطح خدمت "ابطال مجوز مراکز مشاوره و کارآفرینی"
.1

مقدمه

ارائه مشاورههاي تخصصی مبتنی بر دانش کاربردي و نوآوري به صاحبان ایده ،کارآفرینان و متقاضـیان ایجـاد بنگـاه هـاي اقتصادي
وظیفه اصلی این خدمت می باشد .متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره از طریق آدرس  moka.mcls.gov.irدرخواست خود را ثبت می
نمایند.
 .2هدف
توسعه فعالیتهاي کارآفرینانه با توجه به مزیتها و ظرفیتهاي اقتصادي کشور
افزایش سهم فعالیتهاي کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی سرانه
 ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیتهاي کارآفرینانه ،فضاي کسب و کار و تولید
افزایش ضریب موفقیت کارآفرینان
هدایت صاحبان سرمایه به فعالیتهاي کارآفرینانه
 .3مسئولیت
لغو مجوز مراکزي که با توجه به ماده  9دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره کارآفرینی (ویرایش سوم)" ،عملکرد منا سب و تایید شده
نداشته باشند و یا تخلف نموده اند صورت می گیرد.
فرآیند:
-

در صورت عدم تکمیل فرم عمکلرد توسط دارنده مجوز یا تخطی از دستورالعمل هاي مربوطه

-

دبیرخانه هیات فنی به مرکز متخلف اخطار می دهد .همراه ارسال نامه اخطار به صورت دستی در سامانه نیز بارگزاري شود.

-

در صورت تکرار خطاي مرکز اعالم دبیرخانه به هیات فنی استان جهت ابطال مجوز

-

بررسی توسط هیات فنی و اعالم نظر نهایی

تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضیان میتوانند به صورتهاي مستقل –تحت پوشش-پشتیبان حقیقی و پشتیبان حقوقی درخواست خود را در سامانه ثبت
کنند.



در صورت لغو ،تعلیق یا اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز مشاوره ،این مراکز مکل ـف ب ـه انج ـام تعه ـدات و اتم ـام قرارداده ـاي
منعقده با متقاضیان می باشند.



متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه ( بدون هزینه )  /دفتر پیشخوان ( اختیاري ) است
به این دستگاه ارائه نماید.



در صــورت طوینی شــدن فرایند تحویل خدمت به متقاضــی ،و بروز هر کونه مشــکل  ،ابهام و یا موارد دیگر درخواســت کننده
میتواند از طریق امکان "پرســش و پاس ـ " در ســامانه  moka.mcls.gov.irدرخواســت خود را ثبت کند و نیز میتواند از
طریق تماس تلفنی که اطالعات آن در سامانه موجود می باشد با کارشناسان ارتباط برقرار کند.



در صورتیکه پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سامانه متقاضی نتواند در موعد مقرر ،نتیجه
خد مت خود را دریافت ن ماید ،می تواند از طریق دفتر بازرســـی ،ارزیابی عملکرد و پاســـخگویی به شـــ کایات (به آدرس
 )https://zrm.mcls.gov.irنسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

 .4هزینهها و پرداختها
این خدمت به صورت رایگان ارائه می شود.
 .5دوره عملکرد
این توافق نامه تا اطالع ثانوي بدون تغییر است و در صورت تغییر ،نسخه بروز شده ان در پورتال قرار میگیردو اطالع رسانی یزم به
خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.
 .6خاتمه توافقنامه
با توجه به اینکه این خدمت بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس "مراکز مشاوره ،اطالعرسانی و خدمات کارآفرینی" مصوب چهل
و سومین جل سه شورایعالی ا شتغال مورخ  90/4/19به شهروندان ارائه می گردد تا ابالغ قانون جدید مبنی بر خاتمه ارائه خدمت ،به
شهروندان خدمت رسانی می گردد.

