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ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی

 شرکت هاصدور مجوز تشكيل اتحادیه ها و  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره
 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان تعاون روستایی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

  خیابان هزار جریب جنب سازمان جهاد کشاورزی نشانی و کد پستی

31331-13618 

  6688963 - 1 تلفن

 6688963 نمابر

 Esfahan@corc.ir پست الكترونيک

 http://www.esfahan.corc.ir آدرس سایت

 امور تشکلها نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

وجود استعداد الزم در  -نیاز منطقه به تشکیل شرکت  -(هئیت مؤسس ) درخواست متقاضیان -

 موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی  -زمینه یابی توسط سازمان تعاون روستایی  -منطقه 
 ندارد 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

 صورت جلسه هیئت مؤسس  ندارد 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   ندارد  ندارد 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

3 
تشکیل 

 پرونده
 فرم تایید شده هیئت مؤسس فرم درخواست روز 31

اداره تعاون روستایی 

 شهرستان

 سازمان استان فرم تایید شده روز 16 تایید 9
موافقت با 

 تشکیل

سازمان مرکزی تعاون 

 روستایی

 شماره مجوز  سازمان مرکزی اجازه تشکیل روز 11 صدور مجوز 1
اداره تعاون روستایی 

 شهرستان

 اداره ثبت شرکتها ثبت شرکت اداره شهرستان درخواست ثبت روز 31 ثبت شرکت 4

1 
شروع 

 فعالیت 
 روز 31

مشخصات ثبت 

 شرکت
 اداره ثبت شرکتها

شروع فعالیت 

 شرکت 
 هیئت مؤسس

 

 

 سایر اطالعات تكميلی

 دائم  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  336 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 مجوز  1 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 تشکیل پرونده 3

 

 تایید 9

 صدور مجوز 1

 ثبت شرکت 4

 شروع فعالیت  1
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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 انحالل اتحادیه و شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 پروانه فعاليت اقتصادیاطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا 

 سازمان تعاون روستایی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

  خیابان هزار جریب جنب سازمان جهاد کشاورزی نشانی و کد پستی

31331-13618 

  6688963 - 1 تلفن

 6688963 نمابر

 Esfahan@corc.ir پست الكترونيک

 http://www.esfahan.corc.ir آدرس سایت

 امور تشکلها نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 -9رکود فعالیتهای تعاونی در منطقه  -3

 غیر فعال بودن شرکت  -1نارضایتی اعضاء 

 -1سال متوالی زیان شرکت 1 -9تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت  -3

 موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی  -4تقسیمات جغرافیایی و سیاسی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

 درخواست مجمع عمومی فوق العاده  -
مدارك  -سال متوالی زیان شرکت یا اتحادیه  1مدارك حسابرسی مبنی بر  -

 حسابرسی مبنی بر رکود فعالیتهای شرکت یا اتحادیه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    _ ندارد 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

3 
تشکیل 

 پرونده 
 روز 66

مستندات عمومی 

 و قانونی 

مجمع عمومی و اداره 

 حسابرسی 

فرم تایید 

 شده 

اداره تعاون روستایی 

 شهرستان 

 اداره شهرستان درخواست انحالل روز 41 تایید 9
موافقت با 

 انحالل
 سازمان مرکزی 

1 
صدور 

 مجوز 
 اداره شهرستان شماره مجوز  سازمان مرکزی  اجازه انحالل روز 11

 اداره ثبت شرکتها ثبت انحالل اداره شهرستان درخواست ثبت روز 16 ثبت ادغام 4

1 
ارسال 

 اعالمیه
 روز 31

اعالمیه ثبت 

 انحالل
 انحالل اداره شهرستان

مسئولین شرکت و اداره 

 شهرستان

 

 

 سایر اطالعات تكميلی

 دائم  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  336 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در 

  3 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 تشکیل پرونده  3

 

 تایید 9

 صدور مجوز  1

 ثبت ادغام 4

 ارسال اعالمیه 1
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