راهنماي تشكيل شركت تعاوني متعارف
 -1متمبضيبن تطىيل تؼبيوي  ،سٍ وفش ثٍ ػىًان َيئت مًسس اوتخبة مي ومبيىذ.
 -2اػضبي َيئت مًسس ثٍ مىظًس سًُلت ي ػذم مشاجؼٍ دستٍ جمؼي  ،يه وفش سا ثٍ ػىًان ومبيىذٌ تبم االختيبس خًد اوتخبة مي ومبيىذ.
 -3ومبيىذٌ َيئت مًسس تمبضب وبمٍ تطىيل تؼبيوي ثٍ َمشاٌ وليبت عشح پيطىُبدي تذييه ضذٌ تًسظ َيئت مًسس  ،ليست اػضب ي مذاسن آوُب سا
ثٍ اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي ضُشستبن تحًيل مي ومبيذ.
 -4اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي ضُشستب ن عشح پيطىُبدي اسائٍ ضذٌ سا ثشسسي ي دس صًست ومجًد مذاسن ي يب وًالص ديگش پبسخ مستذل سا
ثصًست وتجي ثٍ َيئت مًسس اسائٍ مي دَذ ي َيئت مًسس مًظف است ظشف مذت دي مبٌ وسجت ثٍ سفغ وًالص الذام ومبيذ.
 -5وليبت عشح پيطىُبدي ثبيستي ثٍ تبئيذ ياحذ آمًصش اداسٌ تؼبين ،وبس ي س فبٌ اجتمبػي سسيذٌ ثبضذ ي ثٍ مىظًس آضىبيي ثب لًاويه ي ممشسات ي
َمچىيه آضىبيي ثب يظبيف مًسسيه ضشوت تؼبيوي َ ،يئت مًسس ثبيستي دس ايه والسُبي آمًصضي سايگبن ضشوت ومبيىذ.
 -6اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي ثب تًجٍ ثٍ مًضًع فؼبليت تؼبيوي دس ضشف تبسيس اص دستگبَُبي ريشثظ استؼالم مي گيشد.
 -7پس اص عي مشاحل فًق  ،مًافمت وبمٍ تطىيل تؼبيوي تًسظ اداسٌ دس سٍ وسخٍ صبدس ميضًد.
َ -8يئت مًسس پس اص دسيبفت مًافمت وبمٍ ثبيستي الذامبت ريل سا اوجبم دَذ:
الف» ثجت اعالػبت دس سبمبوٍ ثجت ي تطىيل الىتشيويىي تؼبيويُب ثٍ آدسس ايىتشوتي  Http://ei.icm.irي اخز ضمبسٌ دسخًاست اص سبمبوٍ .ة»
پيگيشي ي وست مجًصَبي الصم اص دستگبَُبي ريشثظ.
ج» افتتبح حسبة ثٍ وبم ضشوت تؼبيوي دس ضشف تبسيس جُت ياسيض مجلغ اسمي سُبم اػضب.
د» َيئت مًسس فشمُب ي مذاسن مشثًط ثٍ ايليه مجمغ ػمًمي سا تُيٍ مي ومبيذ ي وسجت ثٍ صذيس آگُي پزيشيص ػضً ي سپس ثشسسي ضشايظ
دايعجبن ػضًيت  ،ثجت وبم اص متمبضيبن سمتُبي َيبت مذيشٌ ي مذيشػبملي ي ثبصسسيه  ،الذام الصم ثشاي ثشگضاسي مجمغ ػمًمي ثٍ ػمل ميآيسد.
 -9عجك دستًسالؼمل وحًٌ وظبست ثش اوتخبثبت َيئت مذيشٌ ي ثبصسسيه ي مذيشػبملي  ،آن دستٍ اص ضشوتُبي تؼبيوي وٍ مطمًل مفبد مبدٌ 3
دستًسالؼمل مزوًس (وميسيًن مبدٌ  )5مي ثبضىذ مي ثبيست لجل اص ثشگضاسي مجمغ ػمًمي ي اوتخبثبت صالحيت وبوذيذاَبي مًسد وظش دس جلسٍ
وميسيًن مبدٌ  5عشح ي پس اص تبئيذٌ وميسيًن مزوًس ي اػالم دثيشخبوٍ آن  ،وسج ت ثٍ ثشگضاسي اوتخبثبت الذام ومبيىذي دس غيش ايىصًست عشح
وبوذيذاتًسي افشاد مزوًس يجبَت لبوًوي وذاسد.
 -11پس اص ثشگضاسي مجمغ ػمًمي وٍ دس ايه مجمغ ضمه تصًيت اسبسىبمٍ ي آئيه وبمٍ َبي مشتجظ وسجت ثٍ اوتخبة اػضبي َيئت مذيشٌ ي ثبصسسيه
الذام ميضًد  ،يظبيف َيئت مًسس تمبم ضذٌ ي اوجبم سبيش امًس ثش ػُذٌ َيئت مذيشٌ مىتخت مجمغ ػمًمي محًل مي ضًد.
َ -11يئت مذيشٌ ضشوت تؼبيوي ضمه اوتخبة مذيشػبمل ي تؼييه صبحجبن امضب ي سمتُبي خًد ظشف مذت يىمبٌ ثبيستي مذاسن مجمغ ػمًمي سا ثٍ
اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي اسائٍ ومبيذ.
 -12اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي پس اص ثشسسي مذاسن مجمغ ػمًمي ي ثشگضاسي ديسٌ آمًصضي سايگبن ثشاي َيئت مذيشٌ ي ثبصسسبن تؼبيوي  ،مجًص
ثجت ضشوت تؼبيوي سا صبدس مي ومبيذ.
 -13پس اص اخز مجًص ثجت تًسظ اداسٌ تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي مذيشان مىتخت تؼبيوي مي ثبيست وسجت ثٍ ثجت وليٍ اعالػبت دس سبمبوٍ ثجت
ضشوتُب الذام ومًدٌ ي مذاسن سا جُت گشفته آگُي تبسيس ثٍ اداسٌ ثجت اسىبد ي امالن ضُشستبن اسسبل ومبيىذ(.ايه سبمبوٍ دس حبل حبضش مختص مشوض
استبن مي ثبضذ ي دس سبيش ضُشستبوُب ويبصي ثٍ ثجت دس سبمبوٍ ويست)
 -14پس اص اسسبل مذاسن ثجتي ثٍ اداسٌ ثجت اسىبد ي امالن ي ثجت تؼبيوي َ ،يئت مذيشٌ ثبيستي الذامبت ريل سا اوجبم دَذ:
الف» تىميل اظُبسوبمٍ ي ضشوتىبمٍ ضشوت تؼبيوي دس اداسٌ ثجت  ،ة» تُيٍ دفبتش مبلي (سيصوبمٍ ي ول) ي پلمپ آوُب دس اداسٌ ثجت  ،ج» تُيٍ مُش ثشاي
ضشوت تؼبيوي  ،د» مشاجؼٍ ثٍ ثبوه ثشاي گشفته دستٍ چه.
َ -51يئ ت مذيشٌ يه وسخٍ اص آگُي تبسيس ثٍ َمشاٌ دسخًاست وتجي مُمًس ثٍ مُش تؼبيوي  ،ثشاي گشفته پشياوٍ تبسيس ضشوت تؼبيوي ثٍ اداسٌ
تؼبين ،وبس ي سفبٌ اجتمبػي اسائٍ ي پس اص دسيبفت پشياوٍ تبسيس  ،تؼبيوي سسمب ضشيع ثٍ فؼبليت ميومبيذ.

