بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت:

 -2شناسه خدمت

صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

شرح خدمت

مجوزی است که امکان اجازه فعالیت واحد اعتباری در شرکت های تعاون روستایی،کشاورزی و تولیدی جهت امور اعتباری
فراهم می دارد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 حاکمیتی
 ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

تاسیس:شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و تولیدی.
ابطال:دارندگان مجوز تاسیس واحد اعتباری

تصدی گری
 روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
مالیات کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
سالمت
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

مدارک الزم برای انجام
خدمت

تاسیس :درخواست کتبی،ارائه صورتجلسه مصوب تاسیس واحد اعتباری از هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی ،معرفی نامه از مدیریت
تعاون روستایی استان ،تائیدیه ترازمالی و نقدینگی مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی
ابطال :درخواست کتبی متقاضی ،معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان ،توزیع جغرافیایی تسهیالت تخصیصی به استانها،
درخواست کمکهای فنی و اعتباری ،ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت ،مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز
حسب مورد ،تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی ،ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب
مجمع،نامه مرجع قضایی و انتظامی،نامه مدیریت تعاون روستایی استان

قوانین و مقررات باالدستی

تاسیس و ابطال :اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،
آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره  3203/177مورخ  33/0/73سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،دستورالعمل های اصالحی
و خط مشی های اعتباری ساالنه آن

آمار تعداد خدمت گیرندگان

مجوز تاسیس 7022:از سال  7310تا کنون و ابطال تاکنون انجام نگرفته است.

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 1ماه

 یکبار برای همیشه
تواتر
ارائه مدارک و درخواست،دریافت مجوز
تعداد بار مراجعه حضوری
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن-----------------------
www.-------------------------------------------------نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------------- :
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
در مرحله اطالع رسانی خدمت

 -5جزییات خدمت

نام دستگاه مادر:

وزارت جهاد کشاورزی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرایی:

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

غیرالکترونیکی

در مرحله درخواست خدمت

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

نام سامانه های دیگر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

فیلدهای موردتبادل

استعالم الکترونیکی
برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :ارائه مدرک
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

-8ارتباط خدمت
با سایر
دستگاههای
دیگر

استعالم
غیر
الکترونیکی

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده

-9
عناوین
فراینده
ای
خدمت

 -1صدور مجوز تاسیس واحد اعتباری
 -2ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
مراح انجام کار صدور مجوز تاسیس واحد اعتباری
شرو
ابال یه مصو هیات مدیره سازمان مورخ
 31/0/77جهت تاسیس واحدها و صندو اعتباری
یا مدیره سا ما مر

تهیه م ررات و وابط گونگی تاسیس واحد اعتباری در شرکت سازمان مرکزی
مدیریت ا ت ا ا

ابال به استان /شهرستان /شرکت جهت اجرا
مدیریت ا ت ا ا

آموزش شبکه جهت تشوی و تر ی
مدیریت ا ت ا ا

تصوی

تاسیس واحد اعتباری

تاسیس واحد اعتباری در هیات مدیره و مجم عمومی
یا مدیره شر ت

ارسال ت ا ای تاسیس واحد اعتباری به اداره شهرستان
شر ت ت ع ا ی

بررسی ت ا ای تاسیس براساس شاخصهای تعری
ادا ه ش رستا

آیا مورد تایید است
ادا ه ش رستا

شده

B

خیر

بلی
ارسال به مدیریت استان جهت بررسی کارشناسی در کمیته
مدیریت استا

آیا مورد تایید کمیته است
مدیریت استا

خیر

B

بلی
ارسال به سازمان مرکزی
مدیریت استا

بررسی و بازدید امکانات شرکت
مدیریت ا ت ا ا

آیا و عیت شرکت مورد تایید است
مدیریت ا ت ا ا

خیر

بلی
ابال صدور مجوز
تاسیس به استان
مدیریت ا ت ا ا

ایا

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

شمس اهلل مراد نیا

20700017130

moradniya2012@yahoo.com

محمود سلمانی

33027278

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

سید مهدی شفیعی قصر

37313032

m.ghasr@agri-jahad.org

محمد ده پرور

33333772

d-executive@corc.ir

زهرا زارعی

20700721131

zareei.zahra@gmail.com

احمد قادریان

20707033181

ahmad.ghaderian52@gmail.com

فهیمه طاهری راد

37313030

f.taherirad@yahoo.com

محمد مهدی شوشتری

20708132108

m.mshooshtari@yahoo.com

واحد مربوط
معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران
مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران

کارشناس مسئول اصالح و بهبود
فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری
معاون اعتبارات سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران
رییس گروه تشکیالت و روش های سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران
کارشناس گروه تشکیالت و روش های
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها
کارشناس گروه تشکیالت و روش های
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

لیست اطال ا مجو ا حقیقی ،حقوقی د لتی د

مد

( یال)

حقیقی

حقوقی

د لتی

اختصاصی

صد
ابطال

صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

امحد د

یا مرکز حس

مورد ،تکمیل شناسنامه طرح

امحد د

کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان

------

سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی،
ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی
روستایی مصو مجم ،نامه مرج قضایی و
انتظامی،نامه مدیریت تعاون روستایی استان

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

√ √

ا ماه

مصوبه هیات مدیره و مجم شرکت ،مصوبه

مشترک *

درخواست کمکهای فنی و اعتباری ،ارائه

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مدیریت تعاون روستایی استان ،توزی
جغرافیایی تسهیالت تخصیصی به استانها،

ا ماه

√

درخواست کتبی مت ا ی،معرفی نامه از

اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و
کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران،آیین نامه اجرایی واحد های
اعتباری به شماره  3203/177مورخ 33/0/73
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،
دستورالعمل های اصالحی و خط مشی های
اعتباری ساالنه آن

الکتر یکی

2

------

√

 /سا ت)
غیر الکتر یکی

1

اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و
کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران،آیین نامه اجرایی واحد های
اعتباری به شماره  3203/177مورخ 33/0/73
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،
دستورالعمل های اصالحی و خط مشی های
اعتباری ساالنه آن

درخواست کتبی،ارائه صورتجلسه مصو
تاسیس واحد اعتباری از هیات مدیره
شرکت و مجم عمومی ،معرفی نامه از
مدیریت تعاون روستایی استان ،تائیدیه
ترازمالی و ن دینگی مدیریت تعاون
روستایی استان و احراز هویت ح وقی

فرآیند مجو
(

مجو

ا تا

دیف

صد

اظر

ما تقری ی

توضیحا

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین امه)

ینه

فرآیند

مراجع

فرآیند مجو

نوا مجو

وع مجو

مستندا

قا و ی

مدا ک مو د یا

ا تخا ه /سا ما ......

متقاضی مجو

فرم شما ه یک

√

√

