
  میز خدمت الکترونیکی
  

    تشکیل وانحالل اتحادیه هاي شهرستانی/استانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی دربخش کشاورزي   

  شرح خدمت  
 بهره و تخصیص تولید، عوامل وري بهره ارتقاي کشاورزي، برداري بهره نظام ساختار اصالح منظور به که است مجوزي 
 کشاورزي تحقق تکمیلی، و تبدیلی صنایع و کشاورزي محصوالت فراوري و تولید کیفی و کمی افزایش منابع، از بهینه برداري
 شرکت به کشاورزي تجارت توسعه و بازاریابی و اقتصادي توان ارتقاي و معیشتی وضعیت بهبود زیست، محیط حفظ پایدار،
  .شود می داده متقاضی روستایی تولید تعاونی هاي

  مستندات مورد نیاز    
:  مدارك و اطالعات ارسال انضمام به تعاونی هاي شرکت مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: شهرستانی اتحادیه 
 روستایی تعاون مدیریت نامه معرفی مذکور، تعاونی هاي شرکت عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا، تعداد
 حقوقی هویت احراز استان

 تعداد:  مدارك و اطالعات ارسال انضمام به شهرستانی هاي اتحادیه مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: استانی اتحادیه
 احراز و استان روستایی تعاون مدیریت نامه معرفی شهرستانی، تحادیه ا عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا،
  حقوقی هویت

  قوانین ومقررات   
  )4/3/1354 و 9/4/1352 مصوب(  بعدي هاي اصالحیه و 16/3/1350 مصوب تعاونی هاي شرکت قانون 

 پاسخ به سئواالت متداول   

  مدت زمان انجام خدمت   

 بهره و تخصیص تولید، عوامل وري بهره ارتقاي کشاورزي، برداري بهره نظام ساختار اصالح منظور به که است مجوزي 
 کشاورزي تحقق تکمیلی، و تبدیلی صنایع و کشاورزي محصوالت فراوري و تولید کیفی و کمی افزایش منابع، از بهینه برداري
 شرکت به کشاورزي تجارت توسعه و بازاریابی و اقتصادي توان ارتقاي و معیشتی وضعیت بهبود زیست، محیط حفظ پایدار،
  .شود می داده متقاضی روستایی تولید تعاونی هاي

  هزینه هاي مورد نیاز براي دریافت خدمت   
  ندارد 

  مسئول اصلی ارائه خدمت  
  اداره آموزش وتوسعه تعاونیها 

  مراحل گردش کار    
  درخواست کتبی تشکیل اتحادیه وتشکیل پرونده 

  بررسی وکنترل درخواست واعالم نظر به استان 

  حساب غیرقابل برداشتصدور مجوز اولیه وارسال فرم هیئت موسس وتشکیل  

  صدور مجوز رسمی وارسال آگهی تاسیس ثبت دردفترخانه 
  

 

 

 

 

 


