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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  و...و عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات در ارتباط با بخش تعاون ، مرزنشینان و مسکن مهرحوزه های مالیاتی، تامین اجتماعیمسائل و مشکالت موجود درطرح 
 
 

 

 موضــوع دستور جلسه:طرح 

 :شد و اعضا به اظهارنظر پرداختنددر جلسه مطرح  تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانموضوعات زیر توسط معاون محترم 

لت  بترای حمایت  از در کلیه مواردی که دو "قانون اساسی اعالم گردیده: 44سیاستهای توسعه بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل  9طبق بند ب ماده  -1

که این موضوع رعای   "درصد بیشتر از بخش تعاونی خواهد بود. 20 بخش غیر دولتی مشوقهایی را به جز مالیات ها ارائه می کند، این حمای  برای تعاونی ها

کهتا در پرداخت  تستهیالت علتی الخصتو  پیشنهاد می گردد به عنوان مصوبه شورای گف  و گو به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ گتردد و باننمی شود لذا 

درصد بیشتر از سایر بخشها  20توسعه روستایی این موضوع را رعای  نمایند و در باقیمانده تسهیالت ابتدا تسهیالت شرک  های تعاونی را تا سقف تسهیالت 

 می و جمع آوری شیر نیز این موضوع را رعای  نماید.پرداخ  نمایند و همچنین سازمان جهاد کشاورزی در مورد توزیع نهاده های دامی کشاورزی و دا

قترار گرفتته  یند ارائه تسهیالت در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینتانآبه منظور تسهیل در فرکه سامانه کارا در ثب  نامه  در بخش تعاون استان معتقدند  -

% و 59عنوان می نماید سهم بختش کشتاورزی % بیشتر این بخش رعای  نمی شود دراین رابطه معاون دفتر جذب و حمای  از سرمایه گذاری 20اس ، سهم 

تقر اس  ساستانداری متسهیالت به بخش تعاون باید به کمیته نظارت که در % از الزامات این طرح در استان اس  و مصادیق عدم ارائه 41صنع  و خدمات 

 ارائه شود.
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( که این موضوع سیاستهای توسعه بخش تعاون 9ماده  –ج  -2درصد ) بند  20تخفیف بیمه حق سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان  -2 

 نیز باید توسط ادرات بیمه رعای  گردد.

طرح ها و پروژه های خود در شرایط مستاوی اولویت  را بته بختش دول  و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای  "قانون بخش تعاون  4ماده  طبق -3

لذا این موضوع در تنظیم بازار رعای  گردد و سازمان صم  کاالهای تنظیم بازار را از طریق شرک  های تعاونی مصرف توزیع نماید. همچنین   "تعاونی بدهند.

 شرک  های تعاونی حمل و نقل از طریق تعاونی های مرتبط انجام شود.توزیع الستیک 

 شهرستان دیگر می توان پیشنهاد نمود. 21شهر دیگر استان، تقسیم یندی صورت گرفته و برای  8در رابطه با توزیع الستیک در شهر مشهد و  -

بخش تعاونی توسط اداره کل تنظیم گردیده و جه  طرح در مجلت  حیه قانون با توجه به اینکه در قوانین بخش تعاون بروکراسی زیادی وجود دارد، اصال -4

کاهش خواهد یاف ، لذا پیگیری پیشنهاد اصالحیه قتانون از طترف درصد  60شورای اسالمی پیشنهاد شده اس  که چنانچه مصوب شود بروکراسی تعاونی ها 

 .مورد درخواس  اس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ریال مفاصا حساب بیمه ای  52000خشنامه های موجود که توسط سازمان تامین اجتماعی ابالغ گردیده مسکن مهر باید با پرداخ  هر متر مربع بنا طبق ب -5

 که این موضوع نیز رعای  نمی گردد.صادر گردد 

عدم ه مسکن مهر، مدیر عامل محترم اتحادیه مسکن فرهنگیان بیمعلی رغم تاکید نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرای قانون در رابطه با  -

 اجرای قانون در شهرستان چناران را در جلسه مطرح و مصادیق آن را نیز قابل ارائه دانس .

کته رعایت  نمتی صادر نمایتد ریال باید مفاصاحساب  3000000در مورد مالیات مسکن مهر طبق بخشنامه های اداره کل امور مالیاتی براساس هر واحد  -6

 شود.
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میلیون ریال دریاف  خواهد شد البته این سقف  3در رابطه با مالیات مسکن مهر، طبق قوانین موجود با معرفی وزارت راه و شهرسازی، این مالیات حداکثر  - 

از دریاف  مبالغ بیشتر به عنوان ارائه مصادیقی در این رابطه نیز مدیر عامل محترم اتحادیه مسکن فرهنگیان با به منزله عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی نیس .

 خواستار اجرای قانون شد.مالیات و جریمه، 

 

 :دمطرح گردیدر حوزه مرزنشینان درخواس  های زیر جه  پیگیری از طریق شورا  -

 اماندهی مبادالت مرزی و آئین نامه اجرایی آنقانون س 6پیگیری  معافی  شرک  های تعاونی مرزنشینان از تعهد بازگش  ارز حاصل از صادرات باستناد ماده  -1

 EPLتومان و  ایجاد امکان ثب  سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه  4200درخواس  تخصیص ارز با نرخ رسمی  -2

 مذکور برای تعاونی های مرزنشینانینی در سامانه ی( از طریق فعال نمودن لینک مرزنش) پنجره واحد تجارت فرامرز
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

د در کلیه مواردی قانون اساسی که اعالم می دار 44 سیاستهای توسعه بخش تعاون و سیاستهای کلی اصل 9بند ب ماده با عنای  به 

درصتد 20که دول  برای حمای  از بخش غیر دولتی مشوق هایی را به جز مالیات ها ارائه می کنند، این حمای  بترای تعتاونی هتا 

غیر تعاونی خواهد بود لذا با عنای  به توضیحات رئی  محترم اتاق تعاون استان و معتاونین محتترم دفتتر جتذب و بیشتر از بخش 

توافق گردید در ارتباط با تسهیالت روستایی در سترجمع  ه گذاری استانداری و اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعیحمای  از سرمای

در روستاها در چارچوب ضتوابط تعیتین شتده در پرداختی استان سهم بخش تعاون از توزیع استانی رعای  گردیده و کلیه تعاونی ها 

همچنتین  روز به دبیرخانه شورا جه  طرح در شورا ارائه گردد. 10گرفته ظرف مدت  اولوی  قرار گیرند و گزارش عملکرد صورت

سازمان جهاد کشاورزی در مورد توزیع نهاده های دامی کشاورزی و دامی و جمع آوری شیر نیز این موضوع را رعای  مقرر گردید  

 می باشد.صورت گرفته به منزله مصوبه شورای گف  و گوی دول  و بخش خصوصی  . این توافق در اجرای تفویض اختیارنماید

اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی 

دفتر جذب ، استان

و حمایت از سرمایه 

، گذاری استانداری

سازمان جهاد 

 کشاورزی

 یک هفته

2 

برای اعضای شاغل در هتر تعتاونی بته میتزان سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر گردیده اس   9ماده  -ج-2نظر به اینکه در بند 

و پاسخ نماینده محترم اداره کتل درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما رعای  شود لذا با توجه به توضیحات رئی  محترم اتاق تعاون 20

شاغل خاصی کته بترای ممگر  ،نگرفتهتامین اجتماعی موضوع صراح  قانونی دارد ولی عمالً پیرامون اجرای آن اقدام خاصی صورت 

 در شتورای گفت  و گتوسایر فعالی  ها بدون توجه به ماهی  تعاونی بودن آن وجود دارد و علیهذا مقرر گردید ضمن طرح موضوع 

 یری های الزم توسط دبیرخانه صورت پذیرد.پیگ

اداره اتاق تعاون، 

کل تامین اجتماعی 

دبیرخانه  ،استان

  شورا

 یک هفته
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3 

ریتال  52000با پرداخ  ، 2/7/93مورخ  6320/93/1000حسب دستورالعمل های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی به شماره 

مفاصاحساب بیمه ای صادر شود  ه اس  تاتوسط تعاونی ها اجرا شده اند مقرر گردیدبرای هر مترمربع بنا در خصو  مسکن مهر که 

استان این دستورالعمل در برخی شهرستان ها رعایت  نمتی شتود لتذا توافتق گردیتد اما بنا به اعالم نائب رئی  محترم اتاق تعاون 

مبلغی بیشتتر از عتدد تعیتین شتده    گردد تا چنانچهاتاق تعاون استخراج و به اداره کل تامین اجتماعی منعک مصادیق عینی توسط

مصوبه شورای گف  و گوی دول  و بختش به منزله صورت گرفته  توافق تومان( دریاف  گردیده به تعاونی ها عودت گردد. 5200)

 خصوصی می باشد.

اداره  اتاق تعاون،

تامین اجتماعی کل 

 استان

 یک هفته

4 

ریال مفاصاحستاب  3000000براساس هر واحد  بایستی طبق بخشنامه های اداره کل امور مالیاتیکه مالیات مسکن مهر  در رابطه با

این موضوع رعای  نمی شود لذا مقرر گردید مصادیق عدم اجرای قانون در ایتن گردد وبنا به اظهار نماینده محترم اتاق تعاون صادر 

اره کل امور مالیاتی استان متنعک  و رفتع ابهتام صتورت پتذیرد و در آن به ادرابطه توسط اتاق تعاون و اتحادیه های زیر مجموعه 

 صورت عدم رفع مشکل موضوع به دبیرخانه شورا جه  پیگیریهای بعدی منعک  شود.

اداره  اتاق تعاون،

کل امور مالیاتی 

 استان

 یک هفته

5 

قتانون  6حاصل از صادرات باستناد متاده معافی  شرک  های تعاونی مرزنشینان از تعهد بازگش  ارز ": موضوعات  دمقرر گردی

تومان و  ایجتاد امکتان ثبت   4200درخواس  تخصیص ارز با نرخ رسمی "و   "ساماندهی مبادالت مرزی و آئین نامه اجرایی آن

) پنجتره واحتد تجتارت فرامترزی( از  EPLسفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه 

دفتر اقتصاد و دفتر محترم  کل انمدیر توسط "ینی در سامانه مذکور برای تعاونی های مرزنشینانشریق فعال نمودن لینک مرزنط

 منعک  گردد. به دبیرخانه شورا حاصله ایجپیگیری  و نتجذب و حمای  از سرمایه گذاری استانداری 

دبیرخانه استانداری، 

 شورا
 روز 10
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در کتارگروهی  تنظتیم گردیتدهتعاون، کار و رفتاه اجتمتاعی توسط اداره کل که مقرر گردید پیشنهادات اصالحی قانون بخش تعاون 

ظرف مدت یک هفته  ، اتاق تعاون و دبیرخانه شورای گف  و گو ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیمتشکل از نمایندگان استانداری

  در شورای گف  و گوی دول  و بخش خصوصی مطرح شود.و پیشنهادات نهایی بررسی 

 ههفتیک  دبیرخانه شورا

7 

اتحادیته ییتربط و موضوع اولوی  اختصا  سهمیه الستیک به تعاونی ها جه  توزیع الستیک بنا به درخواس  مدیر عامل محتترم 

توزیع الستیک  عامل شهرستانهایی که تا کنون سهمیهموافق  معاون محترم اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان توافق گردید در 

انجام شده به عنوان مصوبه شتورای گفت  و گتوی  توافق تهیین نشده اولوی  به تعاونی های ییربط مورد تایید اتاق تعاون داده شود.

 دول  و بخش خصوصی استان می باشد.

اداره کل حمل و 

نقل و پایانه های 

 ، اتاق تعاوناستان

 

 ماه 1

 

 

 
 


