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  صدور مجوز تأسیس شرکت تعاونی روستایی زنان -3
 

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف
  

صدور مجوز : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  تأسیس شرکت تعاونی روستایی زنان

  04/06/89تاریخ 
  3از  1صفحه 

   
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره)الف -1
   753روبروي سینما آفریقا پالك - باالتر از میدان ولی عصر–خیابان ولی عصر –تهران :  نشانی وکد پستی )ب-1
  :شماره تلفن ونمابر ) ج  – 1
 e-mail :(Webportal:www.corc.ir  e-mail:ad-archive@corc.ir(آدرس سایت اینترنتی وپست الکترونیکی)د-1
   021- 88900336دفتر توسعه وآموزش تعاون : نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )هـ-1
د آقایان نبی سپهریان رئیس گروه توسعه تشکلها وسید حسن عبو: نام وشماره تلفن فرد یا افراد رسیدگی کننده به موضوع (ي-1

  زاده کارشناس دفتر توسعه تشکلها
  

  :اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي  -2
  ..صدور مجوز تأسیس شرکت تعاونی روستایی زنان:  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره )الف-2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره )ب-2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  _:                       اشخاص حقیقی
  
  

  اسنامه شرکت تعاونی روستایی 5دارا بودن شرایط عضویت در ماده  -1
  تهیه مدارك مورد نیاز صدور مجوز-2

  _:                    اشخاص حقوقی 
  
  

_  

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

  
درخواست هیئت مؤسس به همراه لیست متقاضیان  -1

  تشکیل شرکت 
  )P.R.A(برگزاري جلسه کارگاه ارزیابی مشارکتی -2
  خالصه طرح توجیهی -3
نامه مدیریت جهاد کشاورزي مبنی بر ضرورت  -4

  تشکیل شرکت
  

  
__  
  
  

  هزینه اي ندارد: پروانه صادرههزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا )د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ در یافتی  عنوان مراحل

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

  

کد 
  مرحله
  

مجوز تاسیس شرکت  : صدور مجوز یا پروانه صادره وزمانبندي هر مرحله/مراحل اجراي -3
  تعاونی 

  زنان/  کشاورزي/ روستایی 

   04/06/89: تاریخ 

  3از  2صفحه    

  
  

  عنوان مرحله
  
  

  زمان انجام

  خروجی هر مرحله  ورودي هرمرحله

سازمان ارائه /واحد  نوع ورودي
سازمان دریافت /واحد  نوع خروجی  کننده

  کننده

1  
  تشکیل پرونده   

  روز1
ارائه درخواست توسط 
متقاضی به اداره تعاون 
  روستایی شهرستان

اداره تعاون روستایی   قبولی درخواست  متقاضی
  شهرستان

  روز3
در صورت موافقت 

صدوراطالعیه برگزاري جلسه 
  P.R.Aکارگاه 

اداره شهرستان با 
  همکاري متقاضی

صورت جلسه 
 P.R.Aکارگاه

اداره تعاون روستایی 
  شهرستان

  روز3

  متقاضی  خالصه طرح توجیهی

 اداره تعاون روستایی  تأییدیه مدارك
 نامه ضرورت تشکیل شرکت  شهرستان

مدیریت جهاد 
  کشاورزي شهرستان

ارسال مدارك متقاضی با نامه   روز2
  اداره شهرستان

اداره تعاون روستایی 
  شهرستان

ارسال مدارك 
درخواست صدور 

  مجوز

سازمان تعاون روستایی 
  استان

اداره تعاون روستایی   مدارك درخواست  روز 3  صدور مصوبه   2
  شهرستان

بررسی مدارك 
ودر صورت 

موافقت ارسال 
  مدارك

مدیرکل دفتر توسعه 
وآموزش تعاون سازمان 
مرکزي تعاون روستایی 

  ایران
  

  

مدارك درخواست صدور   روز10  صدور مجو ز   3
  مجوز

سازمان تعاون 
  روستایی استان

بررسی مدارك 
ودر صورت 

موافقت صدور 
  مجوز

سازمان تعاون روستایی 
تعاون  اداره-استان

روستایی شهرستان 
  ومتقاضی

  

  : سایر اطالعات تکمیلی 
  چهار ماه : دوره اعتبار مجوزیا پروانه فعالیت   •
 روز  22:حداکثرزمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مجوز صدور  •
  بنا به نیاز و تقاضاي شهرستانها : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت  صادره طی یکسال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

  مجوز تاسیس شرکت تعاونی : یا پروانه صادره  نمودار اجراي مراحل صدور مجوز - 4  04/06/89: تاریخ 
  3از  3صفحه  زنان/ کشاورزي  /روستایی 

 تشکیل پرونده :  1مرحله   صدور مصوبه  :  2مرحله   صدور مجوز   :3مرحله 
   مرحله                

           
 سازمان  /واحد   

    
 
 
 
 
 
 

  متقاضی 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اداره شهرستان 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مدیریت 
سازمان تعاون 

  روستایی استان 

    

تعاون سازمان 
مرکزي تعاون 
روستایی و 

دفتر توسعه و 
  آموزش 

  
 

 شروع

اعالم به متقاضی و تاسیس 
 شرکت

 بایگانی

 

ارسال به اداره تعاون 
 روستایی  شهرستان

  
 تصمیم گیري 

 

 صدور تاییدیه

 تصمیم گیري 

 بایگانی

 

  
ارسال به سازمان  تعاون 

 روستایی  استان

 بررسی درخواست متقاضی  

 

 بایگانی

 

  
 صدور مجوز تاسیس و ارسال

 بررسی درخواست متقاضی  

 

 بررسی درخواست متقاضی  

 

 تصمیم گیري 

 اجازه صدور مجوز 

ارائه درخواست و 
 تکمیل پرونده 
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