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 )    سهامی عام، تضامنی، نسبی  ،سهامی خاص با مسئولیت محدود( تعاونیثبت شرکت  - 1

  
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

      
ثبت : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1

 ،یتضامن ،سهامی عام، سهامی خاص با مسئولیت محدود  (تعاونی شرکت
  )  نسبی 

  28/04/89تاریخ 

  3از  1صفحه  

هر واحد ثبتی زیر مجموعه اداره کل در سطح استان با توجه به آدرس اعالمی توسط تاجر با :  مرجع صادر کننده عنوان ) الف- 1
  ات صالحیت ثبت دارد رلحاظ مقر

  )سرایان  –نیمبلوك  –زیرکوه  –نهبندان  –س فردو –قاین  -بیرجند( واحد ثبتی است  7استان داراي  :نشانی وکد پستی ) ب- 1
زیرکوه ) 05625342365(نیمبلوك ) 05342222266(فردوس ) 05628225561(سرایان :شماره تلفن ونمابر ) ج  - 1 
  056122210: فاکس ) 05612223688(بیرجند ) 05625225290(قاین ) 05625633418(
  واحد هاي ثبتی  :به موضوع نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده )د- 1
  واحد هاي ثبتی  :نام وشماره تلفن فرد یا افراد رسیدگی کننده به موضوع ) ه - 1

  :اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي  - 2
  )  نسبی سهامی خاص با مسئولیت محدود،سهامی عام، تضامنی ،(ثبت شرکت تعاونی   :عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره )الف-2

  با توجه به نوع و موضوع فعالیت متفاوت می باشد :شرایط الزم یا پروانه صادره )ب- 2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

-  
  

  نفر باشند 7حداقل اعضا باید 

  مدارك ومستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره)ج- 2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك ومستندات عمومی

  پی شناسنامه و کارت ملی ک - 1
شرکت هاي فنی و مهندسی مدارك تحصیلی  - 2

  مجوز ثبت شرکت با توجه به موضوع فعالیت 

  قانون تعاون  –کلیه مدارك باید به تایید اداره تعاون برسد 
  

  هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره)د- 2
  ره حسابشما  کد بانک عامل  مبلغ در یافتی  عنوان مراحل

 ---   ---   ---   تشکیل پرونده

  تکمیل مدارك
تومان دوبرگ  2200

تقاضا نامه و 
  شرکتنامه 

 در هر واحد ثبتی یا شماره خاص  بستگی به واحد ثبتی دارد

 ---   ---   معاف از حق الثبت   کارشناسی وتایید
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  
  

  
  

  تعاونی ثبت شرکت  :صدور مجوز یا پروانه صادره وزمانبندي هر مرحله/اجراي مراحل -3
    )نسبی  ،تضامنی ،سهامی عام ،سهامی خاص با مسئولیت محدود(

   28/04/89: تاریخ 
  3از  2صفحه    

کد 
  مرحله

  

  
  عنوان
  مرحله

  

  زمان
  انجام

  خروجی هر مرحله  ورودي هرمرحله

  نوع ورودي
سازما/واحد
ائه ن ار

  کننده

نوع 
  خروجی

سازمان دریافت /واحد
  کننده

تشکیل   1
دایره ثبت   تعیین نام   روز  6الی  5  پرونده 

  شرکتها 

مشخص 
شدن نام 
  شرکت 

  دایره ثبت شرکتها 
  

تکمیل   2
دایره ثبت   تکمیل مدارك   روز  2الی  1  مدارك 

  شرکتها 
ارائه مدارك 

  دایره ثبت شرکتها   کامل 

3  
کارشناسی و 

د و تایی
  صدور مجوز 

دایره ثبت   بررسی مدارك   روز 1
  شرکتها 

ثبت در 
دفتر ثبت 
شرکتها و 

صدور آگهی 
  تاسیس 

  دایره ثبت شرکتها 

  
  : سایر اطالعات تکمیلی 

  
  نامحدود ثبت می شوند :  دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت   •
آدرس ( است مجوز صدور   واحد ثبتی اقامتگاه شرکت حد اکثر زمان تصمیم گیري پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخو •

 روز 9)اعالمی مرکز شرکت 
 بستگی به واحد ثبتی دارد : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره طی یکسال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

سهامی  ،سهامی خاص با مسئولیت محدود( تعاونی  ثبت شرکت: نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4 28/04/89: تاریخ 

 3از  3صفحه  )نسبی  ،تضامنی ،عام

 تشکیل پرونده:  1مرحله  تکمیل مدارك:  2مرحله  کارشناسی و تایید اطالعالت:  3مرحله 

  مرحله 
  واحد

 سازمان /

     

  اداره تعاون 

  

 

     

  مدیریت

  

     

  

دایره ثبت 

  شرکتها

  

  

 

     

  متقاضی

 

واحد فروش    

  اوراق بهادار 

 

مرجع تعیین    

اداره ( نام 

ثبت شرکتهاي 

  )تهران 

  
  

  
 

 صدوردستور

صدورنامه اسامی 
 پیشنهادي

ن یکی از چند نام تعیی
نام   پیشنهادي  عنوان
 شرکت

 تکمیل مدارك

 دستور ثبت

خرید دو برگ تقاضانامه و 
 شرکتنامه

 صقارفع نو

ورود اطالعات به بانک 
 )شناسه ملی(اختصاصی

 بایگانی

شرکتها ثبت در دفتر 
 پس ازتایید

 امضاء دفتر پایان

 شروع

 ارائه درخواست  -تعیین نام

 بررسی مدارك

کارشناسی و 
 تایید اطالعات

 تایید 

تحویل یک نسخه 
از مدارك به 
 متقاضی

امضا دفتر توسط 
 رئیس

 کنترل اطالعات

 خیر 

  بلی
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