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1- مقدمه
تعاونییکیازاقسـاماعطایشـخصیتحقوقیبهاجتماعافراداسـت.شـخصیتحقوقیاز
اصطالحاتعلمحقوقاسـت.اشـخاصیمانندگروهها،جمعیتها،مؤسسات،سـازمانهاو...که
وجودطبیعیندارندودارایوجودفرضیواعتباریمیباشند،اشخاصحقوقیهستند.ایناشخاص
دارایحقوقتکالیفواموالیهستندکهبهطورکلیازاموالوحقوقوداراییافرادیکهآنرا
تشکیلمیدهندجداستودارایکلیهحقوقوتکالیفیمیباشندکهقانونبرایاشخاصحقیقی
شناختهاستمگرآنچهمالزمهباطبیعتوفطرتوسرشتانسانیداردومختصانساناستمانند

حقوقووظایفابوتوبنوت)قانونتجارت،1394ماده،588(.
باتوجهبهتعریفباالبدیهیاسـتکهبرایایجادچنینشـخصیتینیازمندرعایتیکسـریاز
قوانینومقرراتاستتابهواسطهآنشخصیتمذکورروشنومشخصتعریفشودواینویژگی

پیچیدگیذاتیرادرثبتآنبهدنبالخواهدداشت.
براسـاسمواد40،5،2وبند1ماده36آییننامهاجراییقانونبخشتعاونیاقتصادجمهوری
اسالمیایرانوهمچنینبند28ماده66وبند4ماده51قانونبخشتعاونیاقتصادجمهوریاسالمی
ایرانبااصالحات1393)علیزاده،عباسواسدیعطایی،معصومه,1395(تشکیلشرکتتعاونی
)شـخصیتحقوقی(نیازمنددریافتمجوزپیشازتشـکیلازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

میباشد.
دراینگزارشتالششـدهتاباتحلیلوآسیبشناسـیروندصدورمجوزتشـکیلتعاونیدر
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرابعادقانونی،آییننامهایوسامانهای،راهحلهایپیشنهادیرا

برایتسریعصدوروارتقایفرایندیارائهشود.

2- بیان مسئله
همانطورکهدربخشمقدمهذکرگردیدتشکیلتعاونینیازمندصدورمجوزپیشینیازوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیاست؛معاونتامورتعاونبهعنوانمتولیبخشتعاونیوزارتخانهمذکور
ازسـال1398وباراهاندازیسـامانهجامعوهوشـمندبخشتعاونیکشـور،خدمتصدورمجوز

تشکیلتعاونیراذیلسامانهمذکورارائهمیدهد.
بـراسـاسدادههایخروجیازسـامانه)نمودار2-1(و)نمـودار2-3(درمییابیمکهعلیرغم
گذشـتبیشاز4سـالازراهاندازیسـامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشورهمچنانبخش

اعظمیازفرایندثبتوتشکیلتعاونیخارجازسامانهوبهصورتدستیصورتمیپذیرد.
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تصویر2-1شماییازپنجرهورودسامانه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

نمودار2-1روندتعاونیهایتشکیلشدهبهتفکیکسال)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

نمودار2-2:نمودارتعدادکلشرکتهایتشکیلشدهدرکشوربهتفکیکسال
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نمودار2-3:آمارنسبتطرحهایثبتشدهبهتعدادمجوزهایصادرشدهدرسامانهازابتدایراهاندازی

)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

2-1- اهم چالش ها:
بابررسیهایصورتگرفتهازطریقمطالعاتکتابخانهای،مشاهدههایمیدانی،مصاحبههاو
جلساتبامدیرانوتحلیلعملکردیسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،اهمچالشهادر

حوزهثبتوتشکیلتعاونیبهشرحذیلاست:

2-1-1-کنار گذاری سـامانه جامع و هوشـمند بخش تعاونی کشور از پروسه ثبت و 
تشکیل تعاونی:

بامقایسـهدادههای)نمودار2-1(و)نمودار2-3(میتواناسـتنباطکردکهعلیرغمگذشـت
بیشاز4سالازراهاندازیسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشوروسیرصعودیبهرهبرداری
ازسـامانهبهعنوانپنجرهایواحدجهتثبتوتشـکیلتعاونیهاازسـویتعاونگرانوادارات،
همچنانبخشناچیزیازجریان)ابتداتاانتهای(ثبتوتشـکیلتعاونیهاازطریقسـامانهجامعو
هوشمندمیگذردکهاینامربرخالفبخشنامهمقامعالیوزارت)مبنیبرثبتوتشکیلتعاونیها
ازطریقسامانهمذکور(استوهمچنانبخشاعظمیازتعاونیهایثبتشدهدرخارجازسامانهو
تحتعنوانتعاونیهایجاماندهدرسامانهثبتمیگردندواینروندیمخربدرتوسعههوشمند

سازیمدیرتتعاونیهااست.
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باعنایتبهنیازروزافزونبهدادههایبرخط،شفافوارزشیابیشدهبرایتصمیمگیریبهعنوان
اساسعملمدیریتیدردنیاینوینوافزونبرآن،الزاموجدیّتدولتدراستقراروبهکارگیری
دولتالکترونیکدرارائهخدماتاسـتانداردبهافرادوکسـبوکارها،الزماسـتتابیشازپیش
دادههایجاریدرمعاونتامورتعاوندربسترسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشوربهعنوان

تنهابسترجمعآوریدیجیتالدادهدراینبخشثبتوضبطگردد.
بهطورکلیمیتواندالیلزیررابرایعدمبهرهبرداریازسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونی

کشوربیاننمود:
عدماجرایبخشنامهوزیردرخصوصانجامفرایندثبتوتشکیلدرسامانهجامعتوسط.1

اداراتاجرائی؛
ضعفدرتجهیزاتوزیرساختهایفنیموردنیازسامانه؛.2
مشکالتدرزیرساختهایسرویسهایدرونسازمانی)مهرالکترونیک(میانسازمانی.3

)ارتباطباثبتشرکتها،استعالمکدپستیوشمارهموبایل(وقطعیهایشایعدرگاهملی
مجوزها؛

ضعفنیروهایصفوزارتمتبوعدرمهارتهایهفتگانهکامپیوتری؛.4
ضعفآموزشینیروهایصفدرسامانهجامعوبخصوصماژولثبتوتشکیلوعدم.5

اطالعازمزیتهاوامکاناتسامانه؛
پیچیدگیتجربهکاربری1ورابطکاربری2درسامانهجامع؛.6
عدمبرداشتواحدازقوانین،مقرراتوآییننامههایاجراییمیاننیروهایصفوستادی.7

وپیرویاداراتاستانیازبرداشتهایشخصیوعرفی.

اصلیترینبخشخدماتبهافرادووروددادهبهمعاونتامورتعاون،ازطریقثبتوتشکیل
تعاونیهـاصـورتمیپذیـردوثبتدیجیتالـیدادهوارائـهخدماتالکترونیکـیدراینبخشاز
اهمیتحیاتیبرایمدیریتتعاونیهادراینمعاونتبرخورداراسـتوبههمیندلیلالزماسـت
تاآسیبشناسیهایالزمدرخصوصقرارگیریکاملثبتوتشکیلتعاونیهادرسامانهمذکور

صورتگیرد.

1. User Experience
2. User Interface
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2-1-2- کاهش زمان صدور مجوز در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور
باعنایتویژهدولتدرقالبهیئتمقرراتوتسهیلمجوزهایکسبوکارمبنیبرکاهش
زمانصدورمجوزیکیدیگرازضروریاتبررسیثبتوتشکیلتعاونیهاکوتاهسازیحداکثری

فرایندصدورمجوزبرایتعاونیهااست.
درحالحاضرباتوجهبهمحدودیتدرنوعگزارشازمراحلثبتوتشکیلنمیتوانگزارش
زمانیتجمیعیرابرایهرگامازثبتتاتکمیلاساسنامهارائهدادامابراساسنمونهگیریتصادفی
درمیاندرخواستهایتشکیلتعاونیجاریدرسامانهجامعمیتوانبیاننمودکهفراینددرخواست
متقاضیتاتکمیلاساسنامهدرحدود10الی70روزوفرایندتکمیلاساسنامهتاصدورموافقتنامه

تشکیلنسخهمتقاضی)صدورمجوز(بهطورمعمول3الی60روزبهطولمیانجامد.

نمودار2-4:فراوانیبازههایزمانیفراینددرخواستمتقاضیتاتکمیلاساسنامه

نمودار2-5:فراوانیبازههایزمانیفرایندتکمیلاساسنامهتاصدورموافقتنامهتشکیلنسخهمتقاضی)صدورمجوز(
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بهطورکلیمیتواندالیلزیررابرایافزایشزمانصدورمجوزدرسـامانهجامعوهوشـمند
بخشتعاونیکشوربیاننمود:

عدماطالعمتقاضیازفرایند،الزامات،مدارکوپیشنیازهایهریکازرشتهگرایشهای.1
تعاونی)نامهازدستگاهبرایتعاونیمسکن،شرایطخاصتعاونیفراگیرملی،تعاونیهاینیازمند

مجوزهایپیشازتشکیلوغیره(
تأخیردربررسیدرخواستهاواساسنامههایتعاونیهاتوسطکارمنداناستانی.2
مشکالتطراحیتجربهکاربریورابطکاربریسامانه.3
داشتنفرایندهایزائددرپروسهآییننامهایثبتوتشکیل)دریافتاطالعاتطرح،لزوم.4

دریافتامضایگرماساسنامه،طرحوغیره(
قطعیمقطعیومتناوبسرویسهایدرونسازمانی)مهرالکترونیک،سرویسپیامکیو.5

غیره(میانسازمانی)ارتباطباثبتشرکتها،استعالمکدپستیوشمارهموبایل(وقطعیهای
شایعدرگاهملیمجوزها

تأخیردرافتتاححسابباموجودیصفرازجانببانکتوسعهتعاونوهمچنینعدمپیوستن.6
سایربانکهابهزیرساختالکترونیکیافتتاححساب

عدمبرداشتواحدازقوانین،مقرراتوآییننامههایاجراییمیاننیروهایصفوستادیو.7
پیرویاداراتاستانیازبرداشتهایشخصیوعرفیودرخواستبارگذاریمدارکومجوزهای

اضافی
زمانبربودناستعالمگواهیعدمسوپیشینه.8

باتوجهبهمطالبذکرشدهفرایندصدورمجوزازسهمنظرآییننامهای،تجربهکاربریومنطق
سامانهایموردبررسیقرارمیگیرد.

3- بررسی اجمالی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور:
راهاندازیسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونکشوردرتاریخ1398/08/04یکیازمهمترین
اقداماتورویدادهایشایستهحوزهمعاونتامورتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرحوزه
فناوریاطالعاتاستکهدرراستایاجرایتکالیفقانونیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،
مندرجدرمادههای24و67قانونبرنامهششموباتوجهبهقانونارتقایسالمتنظاماداریومبارزه
بافسادوهمچنیندرچارچوبسیاستهایکالناینوزارتخانهموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.
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3-1- اهم چالش ها پیش از راه اندازی سامانه:
عدموجودبانکاطالعاتیمنسجمدربخشتعاونیکشوربهمنظوردادهکاویدرراستای.1

تصمیماتمدیریتی
برخوردسلیقهای،بستریبرایشکلگیریگلوگاههایفسادخیز.2
عدمبهروزرسانیلحظهایاطالعاتشرکتهاوسوءاستفادهازبیاطالعیاعضاء،زمینهساز.3

فسادداخلیدرشرکتهایتعاونیاست
عدمحمایتمؤثروتشویقتعاونیهادرسایهنبودیکسازوکاربرخطومناسبجهتاحصاء.4

اطالعاتخدماتارائهشدهبهفعاالنبخشتعاونیورهگیریاثربخشیآنها

3-2- اهداف و مأموریت های سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور:
ارائهخدماتدولتالکترونیکبهفعاالنبخشتعاونیوصدورمجوزهایموردنیازبهصورت.1

الکترونیکیدراینسامانه
رصدوپایششرکتهاواتحادیههایتعاونیواتاقهایتعاونکشورواعمالقانونونظارت.2

برحسناجرایقوانینومقرراتبخشتعاونیدرآنهابهعنواننمایندهدولت
بهبودشاخصهایشفافیتدربخشتعاونی.3
هدفمندنمودننظارتبرتعاونیهاوکاهشتبعاتاجتماعی.4
اعتالیحاکمیتشرکتیوتعیینمرزهاینظارتیدولت.5
ایجادبانکاطالعاتیمنسجموصحتسنجیشدهبخشتعاونیکشور.6
تسریعدراجرایسیاستهاواهدافتوسعهبخشتعاونیدرکشور.7
تأمینپیشنیازشکلگیریروشتصمیمگیریبرمبنایحکمرانیدادهدربخشتعاونی.8

کشور

3-3- معرفی سـامانه جامع و هوشـمند بخش تعاون، سـطوح دسترسـی و زیر 
عملکردها:

سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونکشوربااستفادهازظرفیتشرکتهایدانشبنیانداخلی،
تحتدامنهاینترنتیwww.taavoni.mcls.gov.ir راهاندازیگردید؛سامانهمذکورباداشتنششسطح
دسترسی)کاربرتعاونی-کاربربازرس-کاربرعضو-کاربروزارت-کاربرانجمننظارت-کاربر
میهمان(وبافراهمآوردنشرایطوکنترلهایقانونیبهصورتسامانهایوکاهشمداخلهنیروی
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انسانیدرارائهخدماتبهجامعههدف،مشتملبربخشهاییبهشرحذیلطراحیگردیدهاست:

3-3-1- تشکیل تعاونی و نظارت:
کلیهمراحلتشکیلتعاونیکهدروزارتتعاونبایدانجامشودومواردمرتبطباثبتاطالعات
مجامع،تغییراتاعضاتعاونی،ثبتصورتجلساتهیئتمدیرهومواردمرتبطباخوداظهاریهای
مالـی)بازدیـد،صورتهـایمالیو...(،پیشـرفتفیزیکیپـروژهتعاونی،تکمیلشـاکلهگزارش
هیئتمدیرهبهمجمععمومیوارسالپیامبرایاعضاء،صدوروارسالآگهیمجمععمومی،امکان
مکاتبهوارسالاخطاربرایاعضاء،پاسخگوییبهشکایاتارسالشدهازسویبازرس،ثبتواعمال
تغییراتمربوطبهمجوزهایفعالیتوبرندواستانداردهایثبتواخذشدهبهنامتعاونی،برگزاری

مجامعالکترونیکی،صدوربرگهسهامدراینبخشپیشبینیواجراشدهاست.

3-3-2- آموزش و توانمندسازی:
امکانارائهآموزشبهصورتالکترونیکی،اطالعرسانینتایجطرحهاوپروژههایتحقیقاتی
بـهجامعـههـدف،ارائـهتجاربفعالیـنبخـشواشـتراکگذاریآنبرایجامعههـدف،معرفی
سوابقوتجاربتعاونیهایموفق،تشکیلشناسنامهآموزشیتعاونی/اتحادیه/عضوازبخشهای

پیشبینیشدهبرایاینبخشاست.

3-3-3- مشوق ها و حمایت ها و تأمین مالی:
مشاهدهکلیهاطالعاتمربوطبهمشوقهاوحمایتهایقابلارائهودریافتشدهتوسطتعاونی/
اتحادیه،گزارشگیریسـندتوسـعهتعاونومعرفیتسـهیالتبانکیواخذضمانتنامهصندوق

ضمانتسرمایهگذاریبهصورتبرخطازمواردپیشبینیشدهاینبخشاست.

3-3-4- توسعه بازار و برند:
معرفیظرفیتهایموجوددرتوسعهبازاربارویکردتوسعهبازارالکترونیکی،شناساییومعرفی
برندهایموجوددربخشتعاونوحمایتازتوسـعهبازارتعاونیهاازاهدافایجاداینبخشاز

سامانهاست.

3-4- نتایج و مزیت های راه اندازی و وضعیت ارائه خدمات بعد از راه اندازی سامانه:
اکنونوپسازراهاندازیواجراییشدنفازیکسامانهاینمعاونتدرپیشبردبرنامههایتوسعه
دولتالکترونیک،میتواننتایجاینپروژهملیبااهمیتراذکرکردوبهمزایاوثمرهآنپرداخت:
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الف:سرعتدرخدمترسانیبهمتقاضیان؛
ب:دقتهرچهبیشتردرنظارتبراجرایقوانینومقرراتمرتبطبااقتصادبخشتعاونی؛

پ:واگذارنمودنمواردتصدیگریتشکلهایتعاونیبهخودشان؛
ت:تقویتبعدحاکمیتیامورمربوطبهوزارتمتبوع؛

ج:تسهیلبسیاریازامورتعاونیهادرحوزهاداریوحذفبروکراسیاداری؛
چ:صحتسنجیاطالعاتبااتصالسامانهبهسرویسهایبرخطمرتبطدرداخلوزارتو

دستگاههایخارجازوزارتمتبوع؛
ح:انسجامهرچهبیشتراطالعاتمرتبطباتشکلهایتعاونیوایجادپایگاههایاطالعاتی

ذیربط؛
د:امکاناطالعرسانیسریعاخبارتخصصیوقوانینومقرراتذیربطبهجامعههدف؛

ذ:امکانرصدنمودنهرچهبهتروبیشتراقتصادبخشتعاونیکشورواقدامبهموقعبهمنظور
برنامهریزیهایآتی؛

ر:عدمنیازمراجعهحضوریمتقاضیانبهاداراتوزارتمتبوع؛
ز:توانمندسازیوآموزشالکترونیکتعاونیها؛
س:کمکبهتوسعهبازارمحصوالتتعاونیها؛

ط:تسریعدرتأمینمالیپروژههایشرکتهایتعاونیازروشتأمینمالیجمعی؛
ع:توسعهشفافیتونوآوری؛

ک:ایجادنظامیکپارچهارائهخدماتبهشرکتهایتعاونیواعضاء؛
ل:اطالعرسانیوضعیتوعملکردتعاونیبهاعضاءوانتشارآگهیمجامععمومی؛

ن:فراهمآوردندسترسیآسانکاربرانهدفبهامکاناتتشریحیباهرنوعسختافزاردیجیتالی
کهقابلیتدسترسیبهاینترنتراداراباشد.

4- تجزیه وتحلیل آیین نامه ای:
آییننامـهاجرایـیقانونبخـشتعاونیاقتصادجمهوریاسـالمیایرانموضـوعتصویبنامه
1370/ت275مورخ1371/06/23تصویبودرتاریخ1394/02/14باابالغیهشماره29445/ت
46767اصالحیـهپیشـنهادیبـهجلسـههیئتوزیـراندرسـال1390رابا26مادهتصویـبوابالغ

نمودهاند.
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4-1- آسیب های آیین نامه جاری
بابررسیآییننامهمذکوردرمییابیمکه:

دررویهآییننامهاجراییثبتوتشکیلکنونی،مبناثبتوتشکیلبهصورتسنتی،حضوری.1
ومبتنیبرتولیداسنادکاغذیاستواینامرسببمغفولماندندستاوردهاوامکاناتارزنده

سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشورمیگردد.
آییننامهجاریبهگونهایتدوینشدهاستکهثبتدستیدرآناصلبودهوثبتالکترونیکی.2

بهعنوانیکگزینهدرآنمطرحشدهاستواینامرامکاندورزدنسامانهجامعوهوشمندرا
فراهممیسازد.

آییننامهجاریمبتنیبرامضایگرم)امضایاوراقطرحتشکیلتعاونیتوسطهیئتمؤسس.3
واوراقاساسنامهتوسطهیئترئیسهمجمعمؤسسین(استکهاینامرسببپیچیدگیفرایند
ثبتالکترونیکوهمینطوربهدلیلنبودامکانیبرایکنترلصحتامضاامکانرخدادفساد

وجعلتوسطنمایندههیئتمؤسسوجوددارد.
درصدباالییازاطالعاتدریافتیدرطرحتشکیلتعاونیبااطالعاتمندرجدراساسنامه.4

یکساناستوباتوجهبهامکاندریافتفیلدیوقابلاصالحاطالعاتدرسامانه،عمالًماهیت
دریافتچنینسندی)طرحتشکیلتعاونی(ازمنطقخارجمیگردد.

ماهیتآییننامهاجراییروشنسازیوسادهسازیرویهقانونیاستکهدراینموردماده5.1
آییننامه،بامشکلاساسیدردستهبندیتعاریفروبهرواست.

درآییننامهمجوزهاییکهالزماستپیشازتشکیلاخذشود)مجوزبانکمرکزی،مجوز.6
بیمه،مجوزشرکتهایخیریهوغیره(ذکرنشدهاستواینموضوعسببسردرگمیهرچه

بیشترمتقاضیمیگردد.
برایهریکازمراحلماده5مدتزماندرنظرگرفتهنشدهاست..7
مدتزمانهایتعیینیبرایهریکازاقدامهامتناسبباتعداداعضایشرکتواستانییافرا.8

استانیبودناعضایآنتنظیمنشدهاست.

4-2- آیین نامه اجرایی پیشنهادی در بخش ثبت و تشکیل:
بادرنظرگرفتنمواردبخش)4-1(اصالحآییننامهدربخشثبتوتشکیلتعاونیبهشرح

ذیلپیشنهادمیگردد:
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فصل اول
 کلیات و چگونگي ثبت و تشکیل تعاوني ها

ماده1.دراینآییننامهاصطالحاتزیردرمعانيمشروحمربوطبهکارميروند:
واصالحاتبعديآن مصوب1370ـ أ.قانون:قانونبخشتعاونياقتصادجمهورياسالميایرانـ

واصالحاتبعديآن مصوب1350ـ ب.قانونشرکتهايتعاوني:قانونشرکتهايتعاونيـ
ت.وزارت:وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعي

ث.واحداجرایي:دفاترستاديمعاونتامورتعاون،اداراتکلتعاون،کارورفاهاجتماعياستان
واداراتونمایندگيتعاون،کارورفاهاجتماعيشهرستان

ج.سامانه:سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشورکهتوسطوزارتتعاونکارورفاه
اجتماعیایجادودردسترسعمومقرارگرفتهاست.

ح.شرکتهایتعاونیبهدودستهکلیتقسیممیشوندکهدارایزیرمجموعههایذیلمیباشند:
خ.بخشتعاوني:شرکتهايتعاونيمتعارف،شرکتهايتعاونيسهاميعام،فراگیرملي،
توسعهوعمرانشهرستاني،سهامعدالت،اتحادیههايتعاونيواتاقهایتعاونوسایرشرکتهاي

تعاونيکهحسبقوانینومقرراتمرتبطتشکیلميگردد.
اجراي قانون )12( ماده و )1( ماده )9( عام:شرکتهايموضوعبند تعاونيسهام د.شرکت

بعديآن واصالحات ـ ـمصوب1386 اساسي قانون )44( اصل سیاستهایکلي
ذ.شرکتتعاونيفراگیرملي:نوعيتعاونيمتعارفیاسهاميعاماستکهبرايفقرزدایيازسه
دهکپائیندرآمديتشکیلميشود.عضویتسایراعضادراینتعاونيآزاداستوليدربدو

تشکیلحداقلهفتاددرصدازاعضاءآنبایدازسهدهکپاییندرآمديباشند.
ر.تعاوني:شرکتهایتعاونيمتعارفواتحادیههايتعاوني

ز.شرکتتعاونيمتعارف:شرکتهایموضوعبند)8(ماده)1(قانوناجرايسیاستهایکلي
اصل)44(قانوناساسيـمصوب1386ـواصالحاتبعديآن

1.تعاونيتوزیع:شرکتهايتعاونيموضوعماده)27(قانون
2.تعاونيتأمیننیازمصرفکنندگان:یکيازاقسامشرکتهايتعاونيتوزیعشاملتعاونیهای

موضوعمواد)79(،)81(،)84(و)87(قانونشرکتهايتعاوني
3.تعاونيتأمیننیازتولیدکنندگان:یکيازاقسامشرکتهايتعاونیتوزیعشاملتعاونيهاي

موضوعمواد)92(،)78(،)73(،)94(قانونشرکتهايتعاونی
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4.تعاونيتأمیننیاز:یکيازاقسامشرکتهايتعاونيتوزیعباعضویتهرگروهشغلياز
قبیل)کشاورزان،دامداران،صیادان،فرشبافان،فعاالنصنایعدستی(،فعاالنمشاغلخانگيوخود
اشتغاالن،صاحبانمشاغلآزادویاواحدهايصنفيوپیمانکارانساختمانيومشاوران،صاحبان
وسایطنقلیهونظایراینهاویاتلفیقيازآنهاوشاملتعاونیهایموضوعماده)73(،)78(،)92(،

)93(،)94(قانونشرکتهايتعاوني
5.تعاونياشتغالزا:شرکتهايتعاونيموضوعماده)90(قانونشرکتهایتعاوني

6.تعاونیهایآموزشگاهها:شرکتهايتعاونيموضوعمواد)87(و)88(قانونشرکتهایتعاوني
س.سهامدارغیرعضو:اشخاصحقیقيوحقوقيکهدربدوویادرهنگامافزایشسرمایه
تعاونياقدامبهخریدسهامازشرکتیااتحادیههايتعاونينمودهوبراساسماده)10(قانون

اجرايسیاستهاياصل)44(درتصمیمگیریهایتعاونيویااتحادیهذینفعميباشند.
ش.هیئتمؤسس:هیئتموضوعمواد)31(و)32(قانون
ص.مجوزتشکیلوثبت:مجوزموضوعماده)51(قانون

ض.تأییدنامه)تأییدیهثبتی(:نامهواحداجرایيمبتنيبرتأییدمدارکيکهبایددرمرجعثبت
شرکتهابهثبتبرسد.

ط.دستگاههایاجرایي:دستگاههایاجرایيمـوضوعمـاده)5(قـانونمدیریتخدماتکشوري،
مصوب1366 مصوب1386وماده)5(قانونمحاسبـاتعموميکشورـ

ظ.ادغامیکجانبه)الحاق(:ادغامیکیاچندشرکتبامحوشخصیتحقوقيدریکشرکت
موجودباحفظشخصیتحقوقيشرکتموجود

ع.ادغامدویاچندجانبه)ادغامکامل(:ادغامدویاچندشرکتبایکدیگربامحوشخصیت
حقوقيآنهاوایجادیکشرکتجدید.

ماده2.تعاونیهایآموزشگاههاباعضویتدانشآموزانازشمولاینآییننامهمستثناهستند
ومقرراتآنهاطبقدستورالعملياستکهبهتصویبوزیرانتعاون،کارورفاهاجتماعيو

ميرسد. آموزشوپرورش
ماده3.سازمانمـرکزيتعاونروسـتایيایرانازشمولاینآییننامهمستثنااست.

ماده4.برايتشکیلوثبتتعاوني،هیئتمؤسستعاونيموظفاستدرخواست»تشکیل
تعاوني«رادرسامانهتکمیلنماید.

تبصره1.درصورتیکهبراساسسایرمقرراتقانوني،درجموارددیگريدرفرممذکورضروري
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باشدباپیشنهاد)مشترکواحداجرایيو(دستگاهاجرایيذيربط)موضوعفعالیت(بالمانعاست.
ماده5.سامانهپسازدریافتطرحومدارکآن،بهصورتبرخطنظرمثبتیامنفيخودیالزوم
تشکیلکارگروهموضوعاینمادهرادرخصوصتصویبطرحبههیئتمؤسساعالممينماید.
تبصره2.درصورتمنفيبودنپاسخ،دالیلودرصورتمثبتبودنپاسخ،شرایط،مدارکو
مجوزهایموردنیازرابرايصدورمجوزتشکیلاعالمخواهدکرد.درموارديکهانجامفعالیت
تعاونيمستلزماخذمجوزفعالیتونظایرآنازدستگاههایاجرایيباشد،اینمجوزهابهصورت
سامانهایازدستگاهصادرکنندهاستعالمخواهدشدونتیجهبهاطالعدرخواستدهندهخواهد

رسید.
تبصره3.بررسيطرحتشکـیل،مجوزهایموردنیازوسایرمواردیکهبایدتوسطسامانهبررسی

گردد؛مطابقدستورالعملياستکهوزارتتهیهوتصویبمينماید.
تبصره4.کارگروهموضوعماده5میبایستتصمیمات،مدارکمربوطهواستناداتخودراذیل

هردرخواستدرسامانهثبتنماید.
تبصره5.حداقلسرمایهبرايتشکیلتعاونينبایدازدهدرصدسرمایهگذاريکلطرحکمترباشد
ودرصورتیکهدرسایرقوانینومقرراتبرايموضوعفعالیتحداقلمیزانسرمایهتعیینشده

باشدرعایتآنالزامياست.
تبصره6.درشرکتهايتعاونياشتغالزا،مدرکتحصیلي،تجربهویامهارتاعضاءباید

متناسببامشاغلموردنیازطرحباشد.
تبصره7.یکیازمدارکموردنیازبرایتشکیلتعاونیگواهیدورهآموزشیهیئتمؤسس
است.ایندورهآموزشیتوسطوزارتبرگزاروگواهیمربوطهمطابقتبصره2استعالمخواهدشد.
ماده6.دراتخاذتصمیمواحداجرایيوسایردستگاههایاجرایيوکارگروهموضوعماده5براي

صدورمجوزها،رعایتسندتوسعهبخشتعاونيواولویتبخشتعاونيضرورياست.
ماده7.درصورتتائیدسامانهایدرخواستتشکیلتعاوني،هیئتمؤسسبایداقداماتزیررا

انجامدهد:
تکمیلاساسنامهپیشنهاديدرچارچوباساسنامهنمونهوزارتومنطبقباطرحمصوب الفـ

موضوعماده5اینآییننامهدرسامانهحداکثرظرف3روزکاری
افتتاححساببهنامتعاونيدرشرفتشکیلنزدبانکتوسعهتعاونیادریکیازبانکها بـ

یامؤسساتمالیاعتباريمجازواعالمآندرسامانهحداکثرظرف3روزکاری
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دعوتبهعضویتافرادواجدشرایطدرمواردالزم،ضمناعالمخالصهايازکلیاتطرح پـ
واساسنامهپیشنهادي،شرایطعضویت،مهلتپذیرشتقاضايعضویت،شمارهومشخصات
حسابافتتاحشدهومبلغالزمالتأدیههریکازاعضاءوذکرنحوهصدورآگهيهايبعديتا

تشکیلاولینمجمععموميعادي
تـبررسيشرایطداوطلبانوپذیرشواجدینشرایطعضویت،دریافتگواهيواریزوجه

الزمالتأدیهسهامآنهاوصدوربرگهاجازهورودبهجلسهاولینمجمععموميعادي
ارزیابيآوردهغیرنقدیداوطلبانعضویتکهبایدمتناسبوموردنیازطرحوباتوافقهمه ثـ

بودهویاتوسطکارشناسرسميدادگستريتأییدشدهباشد.
انتشارآگهي»دعوتاولینمجمععموميعادي«تنظیمشدهدرسامانه جـ
ثبتنامازنامزدهايتصديسمتهايهیئتمدیرهوبازرسيدرسامانه چـ

حـانجامسایراقداماتمربوطبهبرگزارياولینمجمععموميعاديجهتتصویبوثبت
اساسنامهوتعیینهیئتمدیرهوسایروظایفمجمععموميعادي.

تبصره8.داوطلبانتصديسمتهاياولینهیئتمدیرهیابازرسيتعاونيهابایدمدارکموردنیاز
رابراساسمقرراتنظارتبرانتخاباتموضوعفصلچهارماینآییننامهبههیئتمؤسس

تحویلنمایند.
تبصره9.نمایندههیئتمؤسسموظفاستعملیاتثبتاطالعاتومدارکداوطلبانتصدي
سمتهاياولینهیئتمدیرهیابازرسيتعاونيهاراتاپیشازاتمامزمانبرگزاریمجمعدرسامانه

انجامدهد.
تبصره10.اعضایيکهبامصوبهاولینمجمععموميدرخصوصاساسنامهموافقنباشند،
ميتواننددرهمانجلسهتقاضايعضویتخودراپسبگیرند،دراینصورتسرمایهتعاونيبا
کسروجوهسهامایناشخاصبهثبتخواهدرسیدوهیئتمدیرهبالفاصلهپسازثبتتعاوني
مکلفبهبازپرداختوجوهواریزيآنهاخواهدبود.درهرصورتحداقلسرمایهتعاونیبرای

تشکیلنبایدازدهدرصدسرمایهگذاریکلکمترباشد
تبصره11.نحوهتشکیلمجمععموميطبقآییننامهموضوعتبصره)3(ماده)33(قانوناست
وچگونگينظارتبرانتخاباتهیئتمدیرهوبازرسانطبقمقرراتموضوعفصلچهارماین

آییننامهخواهدبود.
و اولینمجمععموميشرکتها در و تعاوني تأسیس بدو در هیئتمؤسس تبصره12.
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اتحادیههايتعاونيميتواننددرچارچوبماده)10(قانوناجرايسیاستهاياصل)44(قانون
اساسيوشیوهنامهمربوطهکهتوسطوزارتتهیهوابالغمیگرددنسبتبهتعییننحوهپذیرش

سهامدارغیرعضودراساسنامهاقدامنمایند.
ماده8.اولینهیئتمدیرهتعاونيپسازاعالمقبوليسمتبایدازطریقسامانهبراياخذمجوز

ثبتتعاونيونیزاخذمجوزفعالیت،اقدامنماید.
تبصره13.سامانهرأساًیاازطریقاعالمنیازبهتشکیلکارگروهموضوعماده5درخصوصصدور

مجوزهايمذکوراقدامخواهدکرد.
ماده9.هیئتمؤسسوهیئتمدیرهتعاونيموظفانداقداماتالزمرادرخصوصتشکیل)ثبت(
تعاونيظرفششماهازصدورموافقتنامهتشکیلتعاونيبهعملآورند.اینمهلتقابلتمدید
نیست.هرصاحبسهمیمي-تواندبراياستردادوجوهپرداختيخودبهواحداجرایيمراجعه
نماید.دراینصورتواحداجرایيدستوراستردادوجوهمذکورراخواهدداد.همچنیندرصورت
اتمامزمانموافقتنامههیئتمؤسسمیتوانددرخواستجدیدجهتصدورموافقتنامهبه

دستگاهاجراییارائهنماید
تبصره14.هیئتمدیرهدراولینجلسهخودبهیکيازاعضايهیئتمدیرهیامدیرعاملباحق
توکیلبهغیروکالتميدهدتاتشریفاتقانونيثبتتعاونيرابارعایتماده)51(قانونانجام

دهد.
تبصره15.درصورتیکههریکازاعضايمؤسس،مراحلتشکیلتعاونيرامنطبقباقوانینو
مقرراتندانند،ميتواندباارائهمدارکالزممراتبرابهطورکتبيبهواحداجرایياعالمنماید.

5- تجزیه وتحلیل تجربه کاربری و رابط کاربری سامانه:
،)ISO-9241استانداردبینالمللیارگونومیهایتعاملانسانوسامانه)بخش210ازاستاندارد
تجربهکاربریرا»برداشتهاییکفردوواکنشهاییکهازاستفادهیاانتظاراستفادهویازیک
محصول،سـامانهیاسـرویسناشـیمیشـود«تعریفمیکند)Standardization, 2019(.بنابهاین
تعریـف،تجربـهکاربریتماماحساسـات،باورها،اولویتها،برداشـتها،واکنشهایجسـمیو
روانی،رفتارهاودستآوردهایکاربرانکهپیشازاستفاده،درحیناستفادهوپسازاستفادهرخ
میدهدراشاملمیشود.ایناستانداردهمچنینسهعاملسامانه،کاربروزمینهاستفادهراعواملی

.)Don & Jakob, 2021(میداندکهتجربهکاربریراتحتتأثیرقرارمیدهند
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رابطکاربری،فضاییاسـتکهتعاملمیانانسـانوماشـیندرآنرخمیدهد.رابطکاربری،
بخشدیدنیوقابلتعاملیکابزاراستکهکاربرمستقیماًباآنسروکاردارد.هدفازاینتعامل،
اجازهدادنبهاجراوکنترلماشینازسمتانساناست،درحالیکهماشینبهطورهمزماناطالعاتی
رابازخوردمیدهدکهبهفرآیندتصمیمگیریاپراتورهاکمکمیکند.اینبهطورکلیبهاینمعنی
اسـتکـهاپراتوربایدحداقلورودیرابرایدسـتیابیبهخروجـیموردنظرارائهدهدوهمچنین

.)Heimgärtner, 2019(دستگاهخروجیهاینامطلوبرابرایکاربربهحداقلبرساند

5-1- وضعیت موجود در تجربه کاربری و رابط کاربری سامانه جامع
بخشتجربهکاربریورابطکاربریدوبخشمغفولماندهدرطراحیوپیادهسـازیسـامانه
میباشـندکهکاسـتیهایموجوددراینبخشهاسـببشـدهتاتمامیدستاوردهاوپیشرفتهای
سامانهازمنظرتوسعهاتوماسیوناداری،شفافسازیوساماندهیدادههادربخشتعاونتحتشعاع
آنقراربگیرد.طبیعیاستکههرمحصولیدرفرایندحیاتخودنیازمندتغییروتحولدائمیاست
وخلقمحصولیبدوننقصوبامحدودیتهایزمانی،نیرویانسانیومالیوهمچنیناولینبودن
درنوعخودغیرممکناست؛بههمیندلیلنیازاستتاباتجمیعتجربیاتاستفادهسالهایگذشته

ازسامانهواردنسخهپیشرفتهتریازمنظرکیفیتاستفادهسامانهجامعشد.
آسـیبهایموجوددررابطهباتجربهکاربریورابطکاربریسـامانهرامیتوانبهشـرحذیل

برشمرد:
شفافنبودنپروسهثبتوتشکیلبرایهریکازرشتهگرایشها.1
دریافتچندبارهاطالعات.2
وجودگامهایزائدبرایرسیدنبهیکفرایند)کلیکهایمتعدد(.3
عدمتناسبعالئمگرافیکیباعملکردهاووجودمتنهایمتعددوطوالنیدرسامانه.4
عدمتطابقماژولهابانیازکاربر.5
پیچیدگیماژولآموزشی.6

5-2- شناسایی گلوگاه ها تجربه کاربری و رابط کاربری در بخش صدور مجوز سامانه
بانظربهگستردهبودنوتنوعکاربرانسامانهجامع،نوعتعاملاینسامانهباهریکازسطوح
دسترسیبسیارحائزاهمیتاستکهدرادامهبهتحلیلوارائهپیشنهاددرخصوصاصالحماژول

ثبتوتشکیلتاصدورمجوزمیپردازیم:
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تصویر5-1:فرمدرخواستاولیه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

5-2-1- فرم اولیه درخواست:
تکمیلمشخصاتشناسنامهایومکانی)قابلویرایش(بهصورتخودکاروتنهاباورودکد.1

ملی؛
کدآیسیک1عالوهبرحالتدرختیقابلیتجستوجوداشتهباشد؛.2
قسمتسازمانبررسیکنندهبهحوزهفعالیتتعاونیتغییریابدوگزینههایآننیزبه)روستا،.3

شهرستان،استانوسراسرکشور(تغییریابد.

1. ISIC (International Standard Industrial Classification)
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صفحه اول:

تصویر5-2:صفحهداشبوردسامانه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

وجوددوگزینهبرایثبتوتشکیلوسردرگمیمخاطب.1
عدمتناسبتوسعهداشبوردباپیشرفتمتقاضیدرمراحلثبتنام)درابتداثبتنامنیازیبه.2

گزینهسامانهآموزش،برگزاریجلساتوسهامیعامراندارد(
جاگیرینادرستحسابکاربری.3

مرحله اول

5-2-2- پنجره ثبت و تشکیل تعاونی:

تصویر5-3:پنجرهثبتوتشکیلتعاونی)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(
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حجماطالعاتنوشتاریباالبودهوازقابلیتهایگرافیکی)UI(بهرهاینگرفتهاست؛.1
قسمتراهنماییاطالعاتاصلیدرخواستمتناسبباهررشتهگرایشجایگذاریگردد؛.2
دکمهتکمیلدرخواستبهطورمناسبجایگذارینشدهوحالآنکهبایددرهمینپنجرهاین.3

اطالعاتتکمیلگرددوازکلیکهایمتعددپرهیزشود.

5-2-3- گام اطالعات اصلی درخواست:

تصویر5-4:تکمیلاطالعاتدرخواست)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

توضیحاتیدرموردشرایطروستاتعاونذکرشودویابامشخصشدنمحدودهفعالیت.1
تعاونیتوسطمتقاضیاینبخشبهصورتخودکارفعالگردد.

محلصدورشناسنامهوشهرستانمحلصدورحذفشود)درصورتنیازبرایتعاونیهای.2
مرزنشینانصرفاًبرایایندستازتعاونیهافعالباشد(
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زیر گام اطالعات هیئت مؤسس:

تصویر5-5:تکمیلاطالعاتهیئتمؤسس)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

تصویر5-6:وروداطالعاتهیئتمؤسس)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(
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مشخصاتهیئتمؤسسباواردکردنکدملیوازطریقوبسرویسازثبتاحوالبهصورت.1
خودکارتکمیلشود؛

گواهیعدمسوپیشینهحذفویابهصورت»تعامالتمیانسامانهای1«درداخلسامانه.2
قابلاستعالمیالینکمستقیمدرخواستبهسامانهثناقرارگیرد؛

نیازبهبارگذاریمدرکتحصیلیحذفویابهصورتتعامالتمیانسامانهایقابلاستعالم.3
شود؛

وضعیتنظاموظیفهبهصورتتعامالتمیانسامانهایاستعالمشود..4

زیر گام اطالعات طرح:

تصویر5-7:جدولمستنداتاطالعاتطرح)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

باتوجهبهاینکهکارمندتعاونصرفاًدرقسمتصدورموافقتنامهتشکیلاظهارنظرمینماید.1
وجوداینگزینهباعثسردرگمیمتقاضیمیشود؛

مجوزعبورازاینقسمتپرینتطرح،امضاهیئتمؤسسینوسپسبارگذاریمجددطرح.2
درسامانهاستحالآنکهدرهیچقسمتیبهاینمورداشارهنشدهاستوبسیاریازمتقاضیانبه

ایندلیلوهمزمانرؤیتپیاممورد»1«دچاراشتباهمیگردند؛
درحالحاضردرقسمتتائیدمجوزهالیستطوالنیازانواعمجوزنمایشدادهمیشود.3

کهاینامرموجبسردرگمیمتقاضیمیشودوایندرحالیاستکهبایدنوعمجوزهای
درخواستیمتناسببارشتهوگرایشهرتعاونیتعیینشودوصرفاًآنهابهنمایشگذاشتهشود؛

نامگزینهنهاییبهمرحلهبعدتغییریابد؛.4

1. Web APIs (Application Programming Interface(
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تصویر5-8:پنجرهاطالعاتطرح)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

نوعطرحمتناسبباردهآیسیکازطریقبرچسبگذاریکنترلشود؛.5
برایقسمتهاییکهنیازبهتشریحدارد)برایمثالموضوعفعالیت(توضیحاتیبهصورت.6

نمونهقراردادهشود؛

تصویر5-9:بخشورودسرمایهاطالعاتطرح)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(
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درقسمتهاییکهنیازبهواردکردنمبلغاستبهصورتزیرنویسودرقالبتومان،مبلغ.7
بهصورتخودکارمحاسبهشود؛

باواردکردنمبالغ،بهصورتسهتاییجداکنندهعدددرنظرگرفتهشود؛.8
تعدادمجازاعضاتعاونیمتناسببارشتهگرایشتذکردادهشود؛.9

تصویر5-10:مدتاجرایطرحتارسیدنبهشروعفعالیت)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

تاریخشروعوپایاناجرایطرحازمدتفعالیتتعاونیتفکیکشودچراکهموجبخطا.10
میگرددوهمچنیننیازمندتوضیحاست؛

تصویر5-11:بخشمربوطبهنوعتقسیمسود)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

دربند13متن»موضوعبند5ماده25قانونبخشتعاونی«ذکرشود.11

تصویر5-12:مشخصاتهیئتمؤسسمندرجدرطرحتشکیل)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(
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مشخصاتاختصاصیحسبشرایط)بند10(بهصورتخودکارتکمیلگردد؛.12

تصویر5-13:نمونهامضاهیئتمؤسسیندرطرحتشکیل)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

نمونهامضابهصورتالکترونیکیوازطریقرمزیکبارمصرفاخذشود..13
مجوزهایالزمپیشازتشکیلدردرونفرماخذشوند..14

5-2-4- گام دوم: معرفی به بانک جهت افتتاح حساب
با.1 یکیازگلوگاههایسامانهتأخیرطوالنیبانکتعاوندرافتتاححسابالکترونیکی

موجودیصفراستکهاینامرازدومسئلهزیرنشأتمیگیرد:
الف(عدمتمایلبهافتتاححسابباموجودیصفرتوسطبانکتعاونبااستداللمقرراتبانک

مرکزیاستکهبایدباانجاممذاکراتوتدوینشیوهنامهرفعشود.
ب(عدمکنترلروزانهپنلبانکیتوسطمتصدیانبانکتعاونمیباشدکهباارسالپیامکافتتاح
حساببهمسئولکارتابلشعببانکهاویاخودکارسازیفرایندافتتاححسابقابلرفعمی

باشد.
پوششحداکثریافتتاحالکترونیکیحسابدربانکهایمختلف)درحالحاضرصرفاً.2

بانکتوسعهتعاوناینخدمتراارائهمیدهد(

زیر گام صدور گواهی آموزشی:
درحالحاضرانجامدوره)آنچههیئتمؤسسبایدبداند(شاملطیفرایندپیچیدهایاست.1

کهبایداینامربهدریافتفایلآموزشیوسپسفعالشدنصفحهآزمونتقلیلیابد.

5-2-5- گام سوم تکمیل اطالعات اعضا و اساسنامه
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 زیر گام ثبت لیست و مشخصات اعضا:

تصویر5-14:اطالعاتاعضا)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

برایتکمیلاطالعاتاینفرمبااستفادهازوبسرویسهاصرفاًکدملی،شمارهتلفنوکد.1
پستیدریافتومابقیبهصورتخودکارتأمینگردد

باتوجهبهمشخصبودنتعدادسهمهرنفر،ارزشاسمی،مبلغدرتعهدوآوردهتعاونیدر.2
حالتشکیلدرقسمتاطالعاتطرحاینقسمتبهصورتخودکارتکمیلشود.
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تصویر5-15:لیستاعضاتعاونی)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

امکانبارگذاریتجمیعیوبهصورتاکسلیاعضافراهمباشد..3

نکات قابل تأمل:
سامانهمیبایستامکانویرایشتاپایانهریکازمراحلفرایندثبتوتشکیلراداشتهباشد.
)درحالحاضرامکانویرایشتنهاباراهحلانصرافازتشکیلوتکمیلدوبارهفرمهاامکانپذیر

است(
درصورتبازگشتازانصرافویاارسالنامهودرخواستویرایشتوسطتیمفنیکماکان

سندهایتولیدیسامانهاصالحنمیشوندکهایننشانازمهندسینامطلوبپایگاهدادهاست.
راهنماییحقوقیتکمیلیمیبایستمتناسبباهریکازگامهاوهریکازرشتهگرایشهادر

نظرگرفتهشود.

زیر گام تکمیل اساس نامه:

تصویر5-16:پنجرهتکمیلاساسنامه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(
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ناهمخوانیکلمهارسالاساسنامهباعملکردآن)تکمیلاساسنامه(.1

تصویر5-17:بریدهایازپنجرهتکمیلاساسنامه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

همخوانیبسیاریازفیلدهایطرحتشکیلواساسنامهلذامناسباستاینفیلدهابهصورت.2
پیشفرضباعباراتطرحتشکیلتکمیلشوند.

درماده6مرکزاصلیعملیاتتعاونیکهدرواقعهماننشانیدفترومحلاستقرارتعاونی.3
استکهقبالًدراطالعاتطرحدرجشدهاست.

درماده18اساسنامهتعیینمینماییدکهدرصورتلغوعضویتاعضاازتعاونیمبنای.4
تصفیهحساببهعضوچهخواهدبود.برایاینقسمتمیتوانیدبستهبهنوعوماهیتواهداف
تعاونییکیازگزینههای:ارزشاسمیسهام/ارزشروزسهام/یاترکیبیازهردوبانسبت
مشخصدرجشودامااینمهمبهصورتتایپیبودهوبسیاریازمتقاضیاندراینامردچارجهل

وخطامیگردندومیبایستبهصورتگزینهایدرجشود.
درماده22ترکیباعضاهیئتمدیره،باانتخاباعضایاصلیهیئتمدیره،اعضایعلیالبدل.5

وناظرنیزتعیینگردد.
درقسمتمقرراتمالیبایستیسالمالیتعاونیراتعییننمایید.معموالًشروعسالمالی.6



تحلیل و بررسی فرایند صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها 32
اندیشکده تعاون و توسعه

33

ابتدایفروردینماهوپایانآنپایاناسفندماههمانسالاستوبهتراستبهصورتپیشفرضبر
رویاینعددقرارگیردودرصورتتغییربهمتقاضیهشداردادهشود.

درپایاناساسنامهبایدتعدادمادهوتبصرهاساسنامهدرجشودواینامربایدبهصورتخودکار.7
صورتگیرد.

5-2-6- گام چهارم صدور موافقت نامه تشکیل تعاونی:

تصویر5-18:پنجرهصدورموافقتنامه)سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشور،1401(

1.یکیدیگرازگلوگاههایسامانهجامعزمانبربودنبررسیاسنادتوسطکارشناسانثبتو
تشکیلدراستانهااستکهبهدالیلزیرمیباشد:

الف(عدمبررسیروزانهسامانهبهعلتکمبودنیرووعدمتسلطایشانبهدستورالعملها)تجمیع
کارثبتوتشکیلدرمرکزاستانواختصاصنیرووبازآموزی(

ب(درخواستمدارکیخالفرویهاجراییووجودتشددآرامابینسطحستادیوسطحاجرایی
)ارسالکتابچههایتشکیلبراینیروهایاجرایی(

ج(درنظرگرفتناقداماتتنبیهیدرصورتعدمبررسیدرزمانتعیینی
نکاتقابلتأمل:دربسیاریازمواقعسرویسهایدریافتیوارسالی)تعامالتمیانسامانهای(با
مشکلمواجهاندویابهدلیلاختالالتسرور1ییابرنامهنویسیسامانهتولیدسند)مهرالکترونیکی
سازمانیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی(نمیکندویاسامانهپیامکیبااختالالتیهمراهاست

کهخودایندالیلموجبطوالنیشدنزمانثبتوتشکیلمیشود.
دراینمرحلهمجوزموافقتباتشکیلتعاونیصادرمیگردد.

1. Server
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6- توسعه هوشمند سازی ثبت و تشکیل تعاونی
ازنقاطقوتسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشورایجادتحولاساسیدرتوسعههوشمند
سازیزیرساختبخشتعاونیکشوراستتاپیشازاین،سامانهجامعآمارهایثبتیمعاونتامور
تعاونتنهامحلیبرایتجمیعدادههابدونطیفرایندارزشیابیدادهبود،یکیازگامهایبلندسامانه
جامعوهوشمندبخشتعاونیکشورارزشیابیدادههایپایهتعاونیهایکشوراستکهباتصحیح
شناسهملیتعاونیهاامکاندریافتوصدورسرویسهایالکترونیکیبینسازمانیرابرایتکمیل

هرچهبهتردادههایبخشمتبوعفراهممیسازد.
توسعههوشمندسازیدرهرسازمانیبادرنظرگیریچالشهایحاضروهمچنیننگاهبهآینده
طراحیمیگرددوسامانهجامعنیزازاینامرمستثنانیستوبههمینمنظورفرایندهوشمندسازیدر

بخشصدورمجوزبرایتعاونیرامیتواندرسهبخشذیلدرنظرگرفت.

6-1- سیستمی سازی گلوگاه های غیر سیستمی
بانظربهچالشهایتشریحیدربخش)2-1(درمیابیمکهبخشاعظمیازچالشهایمربوطبه
کنارگذاریسامانهازفرایندثبتوتشکیلوهمچنینکاهشسرعتثبتتعاونیدرسامانه،مربوط
بهکندیسرعتذاتینیرویانسانیوخطاهاوبرداشتهایشخصیانسانیمیشودکهبرایحل
اینمشـکلنیازاسـتتاسامانهایسـازیدرروندثبتوتشکیلحداکثریگردد.درحالحاضر

فرایندهایغیرسیستمیدرفرایندصدورمجوزبهشرحذیلاست:

6-1-1- بررسـی طرح تشـکیل و اساسـنامه توسـط کارمند وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سطح استان و شهرستان

یکیازبخشهایزمانبرصدورمجوزدرسـامانهبررسـیطرحتشـکیلواسـاسنامهتوسـط
کارمندوزارتاست.فرایندبررسیایندوازنظرفنیطوالنینبودهامابهدلیلکمبودنیرو،تراکم

کاریوعدمتسلطبهسامانهدراستان،اینبررسیگاهاًهفتههابهتعویقمیافتد.
عمدهترینفعالیتنیرویانسانیدراینبخش:

بررسیوتطبیقرشتهوگرایشباموضوعوفعالیتشرکتتعاونیدرحالتشکیل.1
بررسیوتطبیقمجوزهایپیشازتأسیسوگواهیهاومعرفینامههایالزممطابقباهر.2

رشتهگرایشوموضوعوفعالیتواهدافشرکت
چکوکنترلامضایطرحتشکیل.3
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تطبیقموادیازاساسنامهکهتوسطکاربرتایپمیشودباقانونوآییننامهاجرائی.4
تعاونی.5 ملی، فراگیر تعاونیهای مانند خاص تعاونیهای برای درخواست احراز بررسی

توسعهوعمرانشهرستانی تعاونو مرزنشینان،روستا
بخشاعظمیازمواردمشـروحباتوسـعهزیرسـاختهاییادگیریماشـینی،OCRوامضااز
طریقکدیکبارمصرفوپیادهسازیظرافتهایاجراییمختصبههررشتهگرایشوغیره،قابل
برطرفشدناست.دراینرابطهادارهکلتوسعهتعاونگامهاییرادرخصوصپیادهسازیهوش
مصنوعیدرتطبیقطرحواساسنامهبرداشتهاستکهنیازمندسرمایهگذاریوتوجهبیشتراستو

همینطورمیتوانباراهحلهایدردسترسترتحققحداکثریرافراهمنمود.

6-1-2- شـرکت نماینده هیئت مؤسس در آموزشی با موضوع آنچه هیئت مؤسس 
باید بداند

یکیدیگرازمداخالتانسانیزمانبردرسامانهشرکتنمایندهیاهمهاعضایهیئتمؤسس
دردورهآموزشی»آنچههیئتمؤسسبایدبداند«است؛کهمیتوانشرکتوقبولیدرایندوره

رابهصورتپیشنیازیبرایثبتدرخواستاولیهقرارداد.

6-1-3- افتتاح حساب و صدور گواهی وجه الزم التادیه
فرایندافتتاححسابتوسطبانکتوسعهتعاوناگرچهباحذففیزیکیکاغذهمراهبودهاست
اماهمچنانفرایندیغیرسیستمیمیباشدکهدرآنکارمندبانکاطالعاتمتقاضیراازسامانه
جامعدریافتوباواردکردنآندرسامانهاختصاصیبانکاقدامبهافتتاححسابمینماید؛دراین
خصوصهمادارهکلتوسـعهتعاوندرحالپیادهسـازیفرایندیبهمنظورخودکارسـازیافتتاح
حساباستکهدرصورتاجراتاحدزیادیاینمعضلبرطرفمیگردد؛همچنینشایستهاست
باانجامرایزنیوباتوجهبهمسـئولیتهایمندرجدرسـندتوسعهتعاونبرایبانکمرکزیافتتاح

حساببرخطبرایتعاونیهایدردستتشکیلبهصورتجامعفراهمشود.

6-2- صدور مجوزهای کوتاه مدت
یکـیازراهحلهایـیکهمیتوانبهمنظورکوتاهسـازیفرایندصدورمجوزانجـامداد،صدور
مجوزهـایموقـتوزمانداربرایطیشـدنفرایندوکمکردننقـاطچکوکنترلبااینروش
است؛اینعملدرفرایندصدورمجوزثبتوتشکیلتعاونیبابهروزرسانیصورتگرفتهتوسط
ادارهکلتوسعهتعاوندرموردتأییدموقتطرحتشکیل)صدورموافقتنامهبادرخواست(تازمان



اندیشکده تعاون و توسعه
35

تکمیلاساسنامهصورتگرفتهاست.

6-3- استفاده از ظرفیت نظارتی سازمان های مجاور
ثبتشـخصیتحقوقیبهطورعاموثبتتعاونیبهطورخاصفرایندیاسـتکهدرطیآن
نیازمندانجامطیفوسیعیازاحرازهاومجوزهااستودراینمسیرمیتوانبجایدریافتچندباره
اطالعاتازکاربرازظرفیتسازمانهایبزرگیکهبخشیازایناطالعاترادراختیاردارندویا
درفرایندخودازکاربردریافتمینماینداستفادهنمود.سامانهجامعوهوشمندبخشتعاونازاین
منظرارتباطهایعالیراباسازمانهاینظارتیمجاور)سازمانپست،ثبتاحوال،ثبتشرکتها،

وزارتارتباطات،استعالمکارمندبودنوغیره(خودبرقرارنمودهاست.
پیچیدگیهایبروکراسیوبرخیازعدمهمکاریهادردیگرسازمانهاسببشدهتاسامانه
ازبرخیازاینخدماتماننددریافتگواهیسـوپیشـینهویادسترسیهایگستردهترموردنیازبه
سرویسهایثبتاحوالمحرومبماندکهاینامرنیازمندرایزنیهادرسطحمقامعالیوزارتویا

معاونمحترمامورتعاوناست.
برخیازسرویسهانیزاگرچهشایددرسطحباالییازپوششبرخوردارنباشندامابااتصالبه
آنهامیتوانزمانفرایندثبتراکاهشوسطحکاربردپذیریسامانهراباالبرد؛برایمثالمیتوان
دراینموردبهسامانهاستعالممدارکدانشگاهی،استعالمهویتومدارکتکمیلیازطریقسامانه

سجاموغیرهاشارهنمود.
برخیدیگرازسرویسهانیزالزماستتاارتباطآنهابهطورکاملبرقرارشودبرایمثالدر
خصوصاستعالممجوزهایپیشازتشکیلباجهادکشاورزیوصمتارتباطبرقرارشدهاستاما
الزماستتابابهزیستی،وزارتکشوروسایرنهادهایصادرکنندهمجوزپیشازتشکیلنیزاین

ارتباطهرچهسریعتربرقرارشود.
درپایانذکرایننکتهالزماستکهپیگیریاینمواردوچکوکنترلکیفیتارتباطیاین
سرویسهانیازمندنیرویانسانیمتخصصدرادارهسامانههایادارهکلتوسعهتعاونمیباشدکه

درحالحاضراینمجموعهدراینمورددارایکمبودیشدیداست.
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7- جمع بندی
درایـنتحلیـلتالششـدتابابررسـیهمهجانبـهفرایندصدورمجوزثبتوتشـکیلتعاونی،

آسیبهااستخراجوپیشنهادهاییدرخصوصاینچالشهاارائهگردید.
بهصورتکلیفرایندصدورمجوزثبتتعاونیدرسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیبادو
چالشاصلیکنارگذاریسـامانهجامعوهوشـمندبخشتعاونیکشـورازپروسهثبتوتشکیل
تعاونیوکاهشزمانصدورمجوزدرسامانهجامعوهوشمندبخشتعاونیکشورروبهرواست
کهبهطورکلیمیتوانپیشنهادهایذیلرادرخصوصبهبودوضعموجودوحرکتبهسویوضع

مطلوبارائهنمود:
بازنویسیواصالحآییننامهاجراییثبتوتشکیلبامحوریتسامانهجامعوهوشمندبخش.1

تعاونیکشور
بازطراحیسامانهبارویکردکاربرمحوروتسهیلکاربردپذیریآن.2
اطالعات،.3 فناوری درزمینه متخصص نیروهای به تعاون توسعه کل اداره نمودن تجهیز

خدمات طراحی و برنامهنویسی
برخوردمؤثر،ویژهوبازدارندهبااداراتاستانیدرخصوصانجامفرایندصدورمجوزخارجاز.4

سامانهجامع
متمرکزنمودنگروههایثبتوتشکیلدرمرکزاستانوتأمینآنازنیروهایمتخصص.5

درزمینهمهارتهایکامپیوتریوقوانینومقرراتی
و.6 دورههایضمنخدمت در آموزشها این نمودن لحاظ و نیروها تخصصی بازآموزی

راهنما کتابچههای تدوین همچنین
تأمینزیرساختهایفنیومالیموردنیازسامانهجهتتوسعههوشمندسازیدرسامانه.7
فراهمآوریبسترییکپارچهازاطالعاتالزمبرایگروههدفودسترسیآساناینگروهبه.8

دادههایموردنیازتحتعنوانویکیتعاون
بازسازیوتشکیلمجددجلساتکارگروههوشمندسازیبهعنوانمرجعیبرایتولیسند.9

هوشمندسازیدرکناراندیشکدهتعاون
پیگیریجدیومداومدربرقراریوبسرویسها،ارتباطهاودسترسیهایموردنیازسامانه.10
اخذمصوبهازهیئتوزیرانمبنیبرالزامدستگاههایدارایحکماجراییدرسندتوسعهتعاون.11

بههمکاریدرخصوصبهرهبرداریازمنابعدادهایووبسرویسهایقابلارائهتوسطایندستگاهها
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سـخنآخراینکهدرتغییرنحوهارائهخدماتحاکمیتیودولتی،اصلیترینچالش،همواره
گذارازانجامفرایندهابهصورتسنتیودستیبهشیوهالکترونیکیاستکهاینمهمدارایابعاد
گستردهاجتماعی،فنی،زیرساختی،آموزشیوفرهنگسازمانیمیباشدکهاینموضوعفازاجرایی
راامریزمانبرمیسـازد؛اماباتکیهبرآنالیزهایصحیحوهمچنینتحقیقوتوسـعهوبازطراحی
مستمرمیتواناطمینانخاطریافتکهاینسرمایهدرراستاییدرستودرمسیرافزایشبهرهوری،
هزینهشدهاست.باتالشهایصورتگرفتهدرمعاونتامورتعاونسامانهجامعوهوشمندبخش
تعاونیکشوربهصورتدرستیجایگذاریشدهاست،تفکرحلیکمسئلهیکباربرایهمیشهدر
دنیایپرازتغییرحاضرکهامرتحولهویتبنیادینآناستتفکریمنسوخشدهمیباشدوطبیعی
استکهپیشرفتزمانوتجمیعتجاربایجابنمایدکهاینسامانهبهجهتحفظجایگاهارزشی

خودبهطورمتناوبدریکفرایندتوسعهوطراحیمداومقرارداشتهباشد.
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