شرایط ي مزایای تشکیل شرکت تعايوی متعارف

تـًسعٍ ي عمـران شهرستـان
مًضًع فعالیت تعايوی

 اًجبم فؼبلیتْبی ػوشاًی ٍ آثبداًی ضْشّب ٍ سٍستبّبی ضْشستبى حَصُ فؼبلیت.
 ایجبد ٍ اداسُ ٍاحذّبی التصبدی تَلیذی ،تَصیؼی ٍ خذهبتی هشتجظ ثب اّذاف تؼبًٍی.
 خشیذ سْبم ثٌگبّْبی دٍلتی هستمش دس ضْشستبى حَصُ فؼبلیت.
 توله اساضی ٍالغ دس ثبفتْبی فشسَدُ ضْشی ٍ سٍستبیی عجك ضَاثظ.
 خشیذ اٍساق ثْبداس ثشای هذیشیت هٌبثغ تؼبًٍی.

شرایط خاص تشکیل تعايویهای تًسعٍ ي عمران شهرستان (قاوًن تاسیس
شرکتهای تعايوی تًسعٍ ي عمران شهرستان مصًب )98/51/51

 اػضبی تؼبًٍی ضبهل ولیِ افشاد حمیمی هتَلذ یب سبوي یب ضبغل دس ّش ضْشستبى هی ثبضذ.
 حذالل تؼذاد اػضبی تؼبًٍی جْت ثجت ثِ هیضاى  0/5دسصذ جوؼیت آى ضْشستبى عجك آخشیي آهبس
سشضوبسی ػوَهی ًفَس ٍ هسىي ثب تبییذ اداسُ تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػی هی ثبضذ.
 ػضَیت دس سبیش تؼبًٍیْب هبًغ اص ػضَیت دس ایي تؼبًٍی ًیست.
 استوشاس ػضَیت هٌَط ثِ اداهِ اضتغبل یب سىًَت دس ضْشستبى ًوی ثبضذ.
 ایي تؼبًٍیْب هطوَل وویسیَى هبدُ  5دستَسالؼول ًحَُ ًظبست ثش اًتخبثبت تؼبًٍیْب ٍ اتبق تؼبٍى هی
ثبضٌذ.
 جْت ثشسسی صالحیت داٍعلجیي سوت ّیئت هذیشُ ،ثبصسسیي ٍ هذیش ػبهلی اص ًظش ضشایظ ػوَهی دس
وویسیَى هزوَس اخز استؼالم اص ًیشٍی اًتظبهی ،دادگستشی ٍ اداسُ اعالػبت ضْشستبى الضاهی هی ثبضذ.
 حَصُ فؼبلیت تؼبًٍی هحذٍد ثِ حَصُ ضْشستبى هی ثبضذ.

مزایای تشکیل تعايوی تًسعٍ ي عمران شهرستان

1ـ هضیتْبی راتی ضشوتْبی تؼبًٍی
 تجویغ سشهبیِ ّبی خشد
 افضایص خاللیت
 اسضبی ضغلی اػضبی ضبغل دس تؼبًٍی
 سشػت دس اًجبم وبسّب اص عشیك تمسین وبس

2ـ هضیتْبی لبًًَی ػبم ضشوتْبی تؼبًٍی
 دسآهذ هطوَل هبلیبت اثضاسی تؼبًٍیْب هطوَل  25دسصذ تخفیف هی ثبضذ.
 ولیِ هطَق ّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ دٍلت ثشای ثخص غیش دٍلتی (ثجض هبلیبتْب) ثشای تؼبًٍیْب  20دسصذ
ثیطتش هی ثبضذ.
 تخفیف حك ثیوِ سْن وبسفشهب ثشای اػضبی ضبغل دس ّش تؼبًٍی ثِ هیضاى  20دسصذ.
 اسائِ هطبٍسُ ،ووه ثِ استمبء ثْشُ ٍسی ،آهَصش وبس آفشیٌی ٍ  ...ثِ صَست سایگبى.
 حوبیت ثبًه تَسؼِ تؼبٍى اص ضشوتْبی تؼبًٍی ثؼٌَاى ثبًه تخصصی ثخص تؼبٍى.
 پشداخت یبساًِ سَد تسْیالت ثبًىی ٍ سبیش ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی اٍلیِ ثشای ساُ اًذاصی ضشوت
تؼبًٍی.
 ثْشُ گیشی اص صٌذٍق ضوبًت تؼبٍى جْت صذٍس اًَاع ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًىی

 -3هضیتْبی لبًًَی خبظ ضشوتْبی تؼبًٍی تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْشستبى
ٍ اگزاسی فؼبلیتْب ،عشحْب ،صهیٌْب ٍ اهالن لبثل ٍاگزاسی دس ثخطْبی تَلیذی ،تَصیؼی ٍ خذهبتی ثذٍى
ثشگضاسی هضایذُ ثب تبییذ یىی اص وویسیًَْبی دٍلت.
ٍ اگزاسی سْبم ثٌگبّْبی دٍلتی هستمش دس ضْشستبى اص عشیك هزاوشُ.
 توله اساضی ٍالغ دس ثبفت فشسَدُ ضْشی ٍ سٍستبیی ٍ استفبدُ اص تسْیالت لَاًیي هشثَط ثِ توله
اساضی.

شرایط ي مزایای تشکیل شرکت تعايوی متعارف

داوــش بىیــان
مًضًع فعالیت تعايوی

 فؼبلیت دس صهیٌِ گستشش ٍ وبسثشد اختشاع ٍ ًَآٍسی ٍ تجبسی سبصی ًتبیج تحمیك ٍ تَسؼِ ضبهل عشاحی،
تَلیذ وبال ٍ خذهبت دس حَصُ فٌبٍسی ّبی ثشتش ٍ ثب اسصش افضٍدُ ثبال.
 هَضَع فؼبلیت تؼبًٍی داًص ثٌیبى هی ثبیست دس صهشُ عشاحی هحصَالت یب خذهبت یب ثْجَد ویفیت آًْب
ثبضذ.

شرایط خاص تشکیل تعايویهای داوش بىیان(آئیه وامٍ
شمارٌ  505211مًرخ )85/19/15

 الف ـ شرایط تشکیل:
ـ دسصَست ٍجَد عشح تطىیل تؼبًٍی داًص ثٌیبى ثب هَضَػبت روش ضذُ اثتذا تؼبًٍی دس لبلت تؼبًٍیْبی
هتؼبسف (تَلیذی ،خذهبت ٍ )...ثجت هی گشدد.
ـ جْت تجذیل تؼبًٍی ثجت ضذُ ثِ تؼبًٍی داًص ثٌیبى هی ثبیست اص روش ػٌَاى داًص ثٌیبى دس ًبم تؼبًٍی
خَدداسی گشدد.
ـ هذیشاى تؼبًٍی ثبیذ ثب هشاجؼِ ثِ سبهبًِ ضشوتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌیبى ثِ آدسس
ً www.daneshbonyan.irسجت ثِ ثجت دسخَاست ٍ اسائِ هستٌذات هشثَعِ الذام ًوبیٌذ.
 ب ـ شرایط اعضاء:
اػضبی تؼبًٍی داًص ثٌیبى ػالٍُ ثش داسا ثَدى ضشایظ ػوَهی ثبیذ ضشایظ اختصبصی صیش سا داضتِ ثبضٌذ:
ـ داسا ثَدى حذالل یىی اص ٍضؼیت ّبی صیش ثشای  %51اػضبء :
-1
-2
-3
-4

فبسؽ التحصیل داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی داخلی ٍ خبسجی ( هؼتجش ) دس سضتِ ّبی اػالهی تؼـبًٍی ( عجـك
آییي ًبهِ هصَة هجوغ ػوَهی ).
ًخجِ ثشاسبس همشسات هصَة ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی.
هختشع یب هجتىش ( هطشٍط ثشثجت اختشاع ٍ اثتىبس هشثَعِ ).
ثشگضیذُ جطٌَاسُ خَاسصهی.

 -5ثشگضیذُ الوپیبدّبی ػلوی داخلی ٍ خبسجی.

مزایای تشکیل تعايوی داوش بىیان

1ـ هضیتْبی راتی ضشوتْبی تؼبًٍی
 تجویغ سشهبیِ ّبی خشد
 افضایص خاللیت
 اسضبی ضغلی اػضبی ضبغل دس تؼبًٍی
 سشػت دس اًجبم وبسّب اص عشیك تمسین وبس

2ـ هضیتْبی لبًًَی ػبم ضشوتْبی تؼبًٍی
 دسآهذ هطوَل هبلیبت اثضاسی تؼبًٍیْب هطوَل  25دسصذ تخفیف هی ثبضذ.
 ولیِ هطَق ّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ دٍلت ثشای ثخص غیش دٍلتی (ثجض هبلیبتْب) ثشای تؼبًٍیْب  20دسصذ
ثیطتش هی ثبضذ.
 تخفیف حك ثیوِ سْن وبسفشهب ثشای اػضبی ضبغل دس ّش تؼبًٍی ثِ هیضاى  20دسصذ.
 اسائِ هطبٍسُ ،ووه ثِ استمبء ثْشُ ٍسی ،آهَصش وبس آفشیٌی ٍ  ...ثِ صَست سایگبى.
 حوبیت ثبًه تَسؼِ تؼبٍى اص ضشوتْبی تؼبًٍی ثؼٌَاى ثبًه تخصصی ثخص تؼبٍى.
 پشداخت یبساًِ سَد تسْیالت ثبًىی ٍ سبیش ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی اٍلیِ ثشای ساُ اًذاصی ضشوت تؼبًٍی
 ثْشُ گیشی اص صٌذٍق ضوبًت تؼبٍى جْت صذٍس اًَاع ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًىی

3ـ هضایبی لبًًَی خبظ ضشوتْبی تؼبًٍی سْبهی ػبم:
 اسائِ تسْیالت لشض الحسٌِ جْت فؼبلیتْبی ثجت اختشاع ،وست فٌبٍسی (دسیبفت حك اهتیبص) ٍ ًوًَِ
سبصی.
 هؼبفیت هبلیـبت هَضَع هبدُ  105لبًَى هبلیبتْبی هستمین ثِ هذت  15سبل.
 هؼبفیت پشداخت ّضیٌِ ّبی ػَاسض ٍ حمَق گوشوی ٍ سَد ثبصسگبًی ٍ ػَاسض صبدساتی.
 اٍلَیت استمشاس تؼبًٍیْبی داًص ثٌیبى دس پبسوْبی ػلن ٍ فٌبٍسی ،هشاوض سضذ ،هٌبعك ٍیژُ ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ
هٌبعك ٍیژُ التصبدی.

شرایط ي مزایای تشکیل شرکت تعايوی متعارف

فراگیر ملی
مًضًع فعالیت تعايوی

 سشهبیِ گزاسی ،هطبسوتّ ،وىبسی ٍ اًجبم ولیِ فؼبلیتْبی التصبدی ،ثبصسگبًی ،خذهبتی ،صٌؼتی ،ثْذاضتی
ٍ ٍسصضی ٍ . ...
 سشهبیِ گزاسی ،احذاث ٍ اداسُ ٍاحذّبی آهَصش ػوَهی ،تخصصی ٍ . ...

شرایط خاص تشکیل تعايویهای فراگیر ملی(بخشىامٍ
شمارٌ  500015مًرخ )81/19/15

 دس ثذٍ تطىیل حذالل  00دسصذ تؼذاد اػضبی آى ثبیذ اص سِ دّه پبییي دسآهذی جبهؼِ ثبضٌذ.
 تؼبًٍی فشاگیش هلی دس دٍ لبلت هتؼبسف یب تؼبًٍی سْبهی ػبم تطىیل هی گشدد.
 سِ دّه پبییي دسآهذی جبهؼِ ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ:
1ـ اضخبظ تحت پَضص ًْبدّبی حوبیتی اص جولِ وویتِ اهذاد اهبم خویٌی (سُ) ٍ سبصهبى ثْضیستی.
2ـ سٍستبئیبى ٍ ػطبیش وطَس.
3ـ هستوشی ثگیشاى.
4ـ وبسگشاى ضبغل دس صهیٌِ فشش دستجبف ،صٌبیغ دستی ٍ وبس فصلی (وطبٍسصی ،سبختوبًی ٍ.)...
5ـ صًبى ثیىبس سشپشست خبًَاس.

 حذالل تؼذاد اػضبء ٍ حذاوثش سْن ّش ػضَ ثِ تشتیت ً 0فش ٍ  15دسصذ تؼییي هی ضَد.
 هیضاى سشهبیِ ثجتی تؼبًٍیْبی هتؼبسف فشاگیش هلی ًجبیذ اص  10دسصذ سشهبیِ گزاسی هَسد ًیبص هجوَع
عشحْب (سشهبیِ گزاسی ول) ووتش ثبضذ.
 تؼبًٍیْبی فشاگیش هلی ثبالی ً 100فش ػضَ هطوَل وویسیَى هبدُ  5دستَسالؼول ًحَُ ًظبست ثش
اًتخبثبت تؼبًٍیْب ٍ اتبق ّبی تؼبٍى هی ثبضٌذ.

مزایای تشکیل تعايوی فراگیر ملی

1ـ هضیتْبی راتی ضشوتْبی تؼبًٍی
 تجویغ سشهبیِ ّبی خشد
 افضایص خاللیت
 اسضبی ضغلی اػضبی ضبغل دس تؼبًٍی
 سشػت دس اًجبم وبسّب اص عشیك تمسین وبس

2ـ هضیتْبی لبًًَی ػبم ضشوتْبی تؼبًٍی
 دسآهذ هطوَل هبلیبت اثضاسی تؼبًٍیْب هطوَل  25دسصذ تخفیف هی ثبضذ.
 ولیِ هطَق ّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ دٍلت ثشای ثخص غیش دٍلتی (ثجض هبلیبتْب) ثشای تؼبًٍیْب  20دسصذ
ثیطتش هی ثبضذ.
 تخفیف حك ثیوِ سْن وبسفشهب ثشای اػضبی ضبغل دس ّش تؼبًٍی ثِ هیضاى  20دسصذ.
 اسائِ هطبٍسُ ،ووه ثِ استمبء ثْشُ ٍسی ،آهَصش وبس آفشیٌی ٍ  ...ثِ صَست سایگبى.
 حوبیت ثبًه تَسؼِ تؼبٍى اص ضشوتْبی تؼبًٍی ثؼٌَاى ثبًه تخصصی ثخص تؼبٍى.
 پشداخت یبساًِ سَد تسْیالت ثبًىی ٍ سبیش ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی اٍلیِ ثشای ساُ اًذاصی ضشوت تؼبًٍی
 ثْشُ گیشی اص صٌذٍق ضوبًت تؼبٍى جْت صذٍس اًَاع ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًىی

3ـ هضایبی لبًًَی خبظ ضشوتْبی تؼبًٍی فشاگیش هلی:
 اختصبظ  30دسصذ دسآهذ حبصل اص ٍاگزاسیْبی دٍلتی ثِ تؼبًٍیْبی فشاگیش هلی دس لبلت تسْیالت.
 هؼبفیت آٍسدُ اٍلیِ اػضبء جْت اخز تسْیالت ثبًىی.

پایان

