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  صدور پروانه تاسیس شرکت واتحادیه هاي تعاونی
 

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف
  

صدور پروانه  :  اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  تاسیس شرکت واتحادیه هاي تعاونی

 24/03/89تاریخ  

  3از   1صفحه    

  نمایندگی تعاون شهرستانها/ ادارات –اداره کل تعاون : ادرکننده عنوان مرجع ص) الف  -1
  9717654795کدپستی  –اداره کل تعاون خراسان جنوبی  24و22بین پاسداران  –خیابان پاسداران  –بیرجند :نشانی و کد پستی ) ب  -1
    05614437599نمابر       -  05614422721 تلفن :      شماره تلفن ونمابر )ج  – 1
     icm.ir            -Email:info@sk icm.ir-www.skپست الکترونیکی  آدرس سایت اینترنتی و) د -1
 05612233561واحد تشکیل تعاونی ها :نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) ه  -1
  05612225916- 05612233561آقاي معراجیان   –آقاي دالکه  : راد پاسخگوي در زمینه موضوع نام وشماره تلفن فرد یا اف) ي  -1

 اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت اقتصادي -2

 صدور پروانه تاسیس شرکت واتحادیه هاي تعاونی : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادر ه)الف  - 2

  : درهشرایط الزم مجوز یا پروانه صا) ب  -2
 

 یط اختصاصیاشر شرایط عمومی

  نفر داوطلب عضویت در هر تعاونی  7وجود حداقل  -1
  تامین وپرداخت حداقل یک سوم سرمایه اولیه  -2
  ارائه طرح توجیهی فنی اقتصادي  -3
در صورت ( داشتن تجربه وتخصص مورد نیاز متناسب با طرح  -4

 ) لزوم 

  )در صورت لزوم ( اخذ مجوز هاي مراجع ذیربط  -1
  در برخی موارد  داشتن مدرك تحصیلی مرتبط  -2
 

 :از براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك ومستندات مورد نی )ج  -2

 مدارك ومستندات قانونی مدارك و مستندات عمومی

مدرك  –کارت پایان خدمت  –کارت ملی  –شناسنامه (فتوکپی  -1
  )تحصیلی 

  عنوان هیات موسس نفر از متقاضیان عضویت به سه   - 2
  1تکمیل فرم شماره  - 3
  3و2تکمیل فرم شماره  - 4
  گواهینامه  دوره آموزشی هیات موسس - 5
  صورتجلسه مجمع عمومی  - 6
  رسید پرداخت وجه الزم التادیه  - 7
  صورت جلسه هیات مدیره  -  8
  گواهینامه دوره آموزشی مدیران  - 9
 تاییدیه نام از اداره ثبت شرکتها  - 10

 در صورت نیاز ارائه مجوز فعالیت از سازمانها و مراجع تخصصی

 نداردهزینه اي :  هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادر ه )د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل 

_  _  _  _  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

صدور پروانه تاسیس  : صادره و زمانبندي هر مرحله جوز یا پروانه صدور م/احل اجرايمر -3
  شرکت واتحادیه هاي تعاونی

   24/03/89: تاریخ 
  3از  2صفحه 

کد 
 مرحله

عنوان 
 مرحله

زمان 
 انجام

 خروجی مرحله ورودي مرحله

 نوع ورودي

/ واحد 
سازمان 
 ارائه کننده

 نوع خروجی
سازمان / واحد 

 ریافت کنندهد

1 

در خواست 
تشکیل 
  تعاونی

  
  
 

حداک
 روز1ثر 

درخواست تشکیل تعاونی -
  بانضمام مدارك

تکمیل فرم ثبت نام در سایت  -
وزارت تعاون به آدرس  

Taavonportal.ir 

متقاضیان 
تشکیل 
 تعاونی

  بررسی در خواست -
برگزاري کمیسیون تشکیل 

  تعاونی
معرفی جهت شرکت در   -

  دوره آموزشی
 بررسی وپاسخ به متقاضی -

 اداره  تعاون

2 

صدور 
موافقت نامه 

تشکیل 
  تعاونی

  
 

 روز 1

  1تکمیل فرم شماره  -
  گواهینامه آموزش هیات موسس -

  ارائه  کلیات طرح توجیهی -
فهرست داوطلبان تشکیل  -

 تعاونی

 هیات موسس
  بررسی مدارك -

صدور موافقت نامه تشکیل 
  2تعاونی فرم

 اداره تعاون

3 
صدور مجوز 
  ثبت
 

حداک
ثر 

  روز3
  
 

آگهی دعوت مجمع عمومی فرم  -
  5و3

  4صورتجلسه مجمع عمومی فرم  -
صورتجلسه هیات مدیره فرم  -

  7و6
  تاییدیه نام شرکت -

 تاییدیه موجودي حساب

مدیر عامل  -
  منتخب

  
  

اداره ثبت  -
  شرکتها

بانک طرف  -
حساب 
  متقاضیان

 

 8صدور مجوز ثبت فرم 
دیر هیات مدیره وم

عامل منتخب شرکت 
 تعاونی

ارسال  مدارك ومجوز ثبت به اداره 
 ثبت شرکتها

 اداره تعاون
بررسی مدارك و ثبت  -

 شرکت
 اداره ثبت شرکتها

4 
صدور پروانه 
 تاسیس

 روز 1
  آگهی تاسیس تعاونی
 مندرج در روزنامه رسمی

 دریافت پروانه تاسیس اداره تعاون
مدیر عامل هیات 
 ونیمدیره شرکت تعا

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله

  
 سال  5مسکن تا  هاي نیودوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت نا محدود فقط تعا   •
  روز     6:    حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت و درخواست مرجع صدور   •
   مورد 250نگین  میا: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال   •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

  

  صدور پروانه تاسیس شرکت واتحادیه هاي تعاونی : صادرهمجوز یا پروانه  نموداراجراي مراحل صدور - 4
  24/03/89: تاریخ 

  3از  3صفحه 
  مرحله

  
سازمان/ واحد 

در خواست : 1مرحله 
  تشکیل تعاونی

صدور موافقتنامه :  2مرحله 
  تشکیل تعاونی

  ور مجوز ثبتدص: 3مرحله 
صدور پروانه :  4مرحله 

  تاسیس

متقاضی تشکیل 
 تعاونی

  )هیات موسس ( 
  
  
  
  
  

  
  

      

  اداره تعاون
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  
  بانک
  
  
  
  

        

  
  
ره ثبت ادا

  شرکتها
  
  

  
  
  
  
  
  

      

  
  
  
  
 

بررسی مدارك 
وصدور 

موافقتنامه 
 تشکیل تعاونی

 تعیین نام شرکت

ارائه آگهی دعوت مجمع عمومی 
صورتجلسه مجمع  -5و3 فرم

صورتجلسه  -3عمومی فرم 
  7و6هیات مدیره فرم 

  تاییدیه موجودي حساب
  تاییدیه نام شرکت

بررسی مدارك و 
 ثبت شرکت

صدور پروانه تاسیس 
 شرکت تعاونی

 بایگانی

تکمیل فرم در خواست    
  به صورت حضوري
 مراجعه به سایت تعاون

 شروع

 بایگانی

  بررسی در خواست
معرفی جهت شرکت در دوره 

 آموزشی

 افتتاح حساب

درج آگهی 
تاسیس در 

روزنامه  ملی 
 ومحلی

 پایان 

 -1تکمیل فرم 
گواهینامه هیات 

ئه کلیات اراموسس 
  توجیهیطرح 

 فهرست داوطلبان

بررسی مدارك 
 وصدور مجوز ثبت

دریافت     
   موافقتنامه
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