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  (دستور کار) ورد بررسیــموضوع م 

 پیگیری اجرای مصوبات جلسات سی و دوم و  سی و ششم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به شرح زیر: 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم گردیده در کارگروهی متشکل از نمایندگان اسـتانداری، اداره کـل تعـاون،    مقرر گردید پیشنهادات اصالحی قانون بخش تعاون که توسط  -

 .خش خصوصی مطرح شودکار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و دبیرخانه شورای گفت و گو  ظرف مدت یک هفته بررسی و پیشنهادات نهایی در شورای گفت و گوی دولت و ب

ـ   با هدف - اتر خـدمات مسـافرت   استفاده از ظرفیت شرکتهای گردشگری و انجام نظارت های الزم بر فعالیت  واحدهای فاقد مجوز مقرر گردید انجمن محترم صنفی کارفرمـایی دف

گردشگری استان متن پیشنهادی تفاهم نامه همکـاری  هوایی، جهانگردی و زیارتی استان با نظارت اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان و اداره کل میراث فرهنگی و 

فتر فروش بلیط و اعطا این امتیاز فی مابین انجمن شرکتهای گردشگری و انجمن شرکتهای مسافربری برای حذف اعطا امتیاز افراد حقیقی و حقوقی بصورت مجزا برای راه اندازی د

 .ردشگری با حفظ حقوق شرکتهای مسافربری تهیه و جهت انجام اقدامات بعدی به دبیرخانه شورا ارائه نمایدصرفاً به دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی گ
 

 :طرح موضــوع دستور جلسه
تعاون که توسط اداره کل مقرر گردید پیشنهادات اصالحی قانون بخش "پیگیری اجرای مصوبات جلسه سی و ششم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اینکه ( الف

ون و دبیرخانه شورای گفت و گو  ظرف مدت یک هفته تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم گردیده در کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعا

 ".رح شودبررسی و پیشنهادات نهایی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مط

موضـوع تعـاونی هـای    : به طرح مسائل مربوط به حوزه تعاون در جلسات آینده شورای گفتگو و تالش برای دعـوت از مسـالوالن ملـی در ایـن حـوزه،      توجهبا   -

سـت کـه   ا هاسال. می گیردمورد بررسی قرار زیرمجموعه وزارت تعاون، تعاونیه ای روستایی و به طور کلی قانون بخش تعاون و مزیت های موجود در این بخش 

توانـد بـه توسـعه کمـک کنـد و       دهنده این است که این قانون می قانون تعاون در کشور مصوب شده و سیاست های کلی نظام هم به آن پرداخته؛ این امر نشان

 . رویکرد اصلی آن توسعه اشتغال است
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این اشتغال زمینه تنظیم روابط کار و در نهایت رفاه اجتماعی را  لذا انتظار می رودور است، نقش اساسی تعاون ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد کش با عنایت به اینکه - 

 .شود برای مردم فراهم کند اما امروز کمتر به این عناوین پرداخته می

مواد این قانون با عدم  برخیین قانون است؛ های بسیار خوبی دیده شده و آنچه امروز مغفول مانده، اجرای ا  ظرفیت و قوانین موجود در این حوزه در حوزه تعاون -

. و دیگر اسناد باالدستی به آن اشاره کرده، استفاده نشده است 22اجرا مواجه است و از این ظرفیت در کشور به نحوی که قانونگذار خواسته و سیاست کلی اصل 

 .اتاق تعاون استان به دنبال احیای این ظرفیت است لذا 

تومانی و هم فقدان سامانه ای که  2499این تعاونی ها هم در خصوص تخصیص ارز این مسالله مطرح است که تعاونی های مرزنشینان  بامسائل مرتبط  در حوزه -

شورا توسط دبیرخانه امکان ثبت تعاونی مرزنشینان در آن وجود داشته باشد، دچار مشکل هستند و ما پیگیر مشکالت آنها هستیم و با مکاتباتی که با استانداری 

 .تومانی به این شرکت ها اختصاص یابد 2499، نظر استان این است که ارز انجام گرفته است

وزارت کشور به کمک دهیاری هـا و شـهرداری هـا شـرکت      ،فعال هستندهزار نفر زیرمجموعه در استان  199شرکت تعاونی مرزنشینان با  44 در حال حاضر -

کارت های الکترونیکی برای صادرات و واردات و دیگر اقدامات از طریق وزارت صـمت در اختیارشـان قـرار داده     اند و تعاونی های مرزنشینان را مشخص کرده

انجام شد  و با صرف هزینه زیادی 11شود؛ این اقدام از سال نه رصد میشده و بدین ترتیب، هر اقدامی که از سوی تعاونی مرزنشین انجام شود، از سوی وزارتخا

بابـت ایـن    وجهیرتها را تمدید کرده و هر بار این کا اعضاء این تعاونی هادو بار . نبرده انداز این سامانه  بهره مناسبیتاکنون  مرزنشینانکه  اما مشکل اینجاست

 .موضوع پرداخت کرده اند، اما در واقع تاثیری برای آنها نداشته است

... زیرا در کنار تعرفه، مالیات و  را غیر ممکن نمودواردات  کهمقداری و وزنی تعرفه بسته شد  رتبه صومرزنشینان  با نوسانات نرخ ارز، برای کاالهای وارداتی  -

 .شود نسبت به کاالی قاچاق میرزنشینان م شدن کاالی مو این موضوع باعث گران تماوجود داردهم 

هر سال صادرکننده نمونه و در سال های اخیر  در این حوزهتعاونی های مرزنشینان یکی از بخش های اقتصادی مهم هستند که به عموم مردم خدمت می دهند،  -



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

8 
 

 صبح       1389 :ساعت شروع                                           11/91/1811    :تاریخ جلسه                     83:      شماره جلسه

 نفر 42 :تعداد اعضا حاضر در جلسهاتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 :محل تشکیل جلسه

 

بسیار زیادی در مرزهـا   و اشتغال زایی و در تمام شهرستان ها فروشگاه ایجاد شودکشور هدف، صادرات انجام می  14 به، نیز وجود داشته استکارآفرین نمونه  

دشواری های زیادی برای مرزنشینان رقم می خـورد؛ از  توجیه نداشته و برنج از پاکستان ورادات  هزار تومانی  11با ارز  ولذا با شرایط موجود .شده استایجاد 

تومـانی بـه شـرکت هـای تعـاونی       2499ارز  چنانچـه . ندشواردات داشته باند توان اختصاص نمی یابد، نمی مرزنشینانطرفی، امروز به علت اینکه هیچ ارزی به 

متـی کـه   برنج را بـه قی  سهولتعضای خود زیر نظر سامانه به تمام نیاز برنج استان را تامین و با ا ندتوان برابر سامانه جامع تجارت میمرزنشینان اختصاص یابد، 

اما  نمود باید اطالعات را در این سامانه وارد زیرا برای واردات کاال، : استاین بخش سامانه جامع تجارت  دیگر در  مشکل اصلی .ندکند، برسان دولت تعیین می

سبب شده با توجه به زمان یاقیمانده تا ؛ این موضوع .وجود نداردامکان واردات متاسفانه این فیلد فعال نیست و لذا با وجود ایجاد فیلد مرزنشینی در این سامانه، 

  .انجام داد( اعضاء تعاونی های مرزنشینان) مطالبات مردم  برایاقدامی  نتوان سال پایان 

اسـتانداری هـم بـا    . است و مسیر باید از این طریـق پیگیـری شـود    ، معدن و تجارتدر استان، سازمان صنعتسامانه جامع تجارت  موضوعات مرتبط با متولی -

 آنهاد و باید برای نداند چون مرزنشین برای پایداری امنیت اهمیت زیادی دار موافق است و این را یک اصل میی ارزی به اتحادیه مرزنشینان  اختصاص سهمیه

نخست حوزه و بستر مدنظر در سـامانه فعـال سـازی شـود و     . تصمیمات الزم در این زمینه باید اتخاذ شود. رسیدگی شود ان نیزتامین و به مشکالتشالزم رفاه 

 .توانند دخیل باشند در این زمینه باید دقیق بررسی شود که چه ارگان هایی می. ت بگیردسپس اختصاص ارز صور

مـوردی غیـر از آنچـه در     چنانچـه گذشته،  اتبا توجه به طرح موضوع در جلستعاونی های مسکن مهر نیز و مالیاتی در خصوص تفاوت پرداخت های بیمه ای  -

 . جهت پیگیریهای بعدی به دبیرخانه شورا ارائه شود ادیقباید مصدر استان انجام می شود شده درج  مرتبط با مسکن مهرهای بخشنامه 

با تعاونی های دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعاونی های دارای مجـوز از وزرات جهـاد   عملکرد سازمان جهاد کشاورزی در مواجهه تفاوت  -

  .انتقاد اتاق تعاون بود که در جلسه مطرح شد کشاورزی یکی دیگر از موضوعات مورد

 صوصی زیـر مجموعـه آن  خمورد تایید اتاق تعاون و تشکل های  بود اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شدهکه از سوی  انون تعاوناصالح ق اتپیشنهاد -



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

2 
 

 صبح       1389 :ساعت شروع                                           11/91/1811    :تاریخ جلسه                     83:      شماره جلسه

 نفر 42 :تعداد اعضا حاضر در جلسهاتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 :محل تشکیل جلسه

 

  .تقرار گرف 

با هدف استفاده از ظرفیت شرکتهای گردشگری و انجام نظارت های الزم  "دولت و بخش خصوصی مبنی بر اینکه  پیگیری اجرای مصوبات جلسه سی و دوم دبیرخانه شورای گفت و گوی( ب

سافربری اداره کل حمل و نقل و پایانه های م بر فعالیت  واحدهای فاقد مجوز مقرر گردید انجمن محترم صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان با نظارت

سافربری برای حـفف اعطـا امتیـاز افـراد     استان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان متن پیشنهادی تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن شرکتهای گردشگری و انجمن شرکتهای م

خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی گردشگری با حفظ حقوق شـرکتهای مسـافربری    حقیقی و حقوقی بصورت مجزا برای راه اندازی دفتر فروش بلیط و اعطا این امتیاز صرفاً به دفاتر

 ".تهیه و جهت انجام اقدامات بعدی به دبیرخانه شورا ارائه نماید

بـا  نحوه برخـورد  و  انجام شد مشهد ایجاد دفاتر فروش در سطح شهر ،به ضعف دسترسی به بلیت برای مسافران در بخش حمل و نقل ریلی در گذشته توجهبا  -

  .سازی دارد شفاف که نیاز به   گردیدمشخص در ضوابط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  نیز متحلفین

وجود نیازی به دیگر دفاتر قاعدتا نباید این دفاتر فروش بلیت را انجام می دهند و  دارند و فعالیت نقطه شهر مشهد 149مسافرتی در بیش از  آژانس های دفاتر -

که در شرایط کنونی ارزی، به سـختی  شده  ی مسافرتیآژانس هامجوز گرفته که این باعث ضرردهی  14هر شرکت مسافربری  در حال حاضر ولی .داشته باشد

حمل و نقل جاده ای اسـتان  دفاتری که از سوی اداره کل راهداری و مجوز  مقرر شده استدر این رابطه انجام گرفته،  استانداری دردر تفاهمی که . کنند کار می

 . تمدید نشونداند،  شده صادر

در این راستا باید ساز و کاری تعریـف  . دفاتر خدمات مسافرتی تمام ساز و کار رفت و آمد گردشگر را از طریق ارائه خدمات بخش خصوصی مدیریت می کنند -

 .که به بهره مندی از توانایی این دفاتر منجر شود یافتتفاهمی دست در مجموع باید به . شود تا امور به درستی پیگیری و از تخلف جلوگیری شود

 :مصوباتجمع بندی و
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 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

گزارشی از روند عملکرد برخی شرکت های مسافربری و آژانس های مسافرتی مشهد ارائه گردید پس از بحث و تبادل نظر با هدف  -

های موجود و رفع نواقص نظارتی مقررگردید،  با محوریت اداره کل حمل و نقل وپایانه ها و همکاری اداره کل میراث استفاده از ظرفیت 

فرهنگی و گردشگری استان، تفاهمنامه ای فی ما بین دو انجمن صنفی شرکت های مسافربری و آژانس های مسافرتی مشهد تنظیم و 

 .ارائه به  شورای گفت و گو به دبیرخانه شورا ارائه گردد حداکثر ظرف مدت ده روز نسخه ای از آن جهت

اداره کل حمل و 

 نقل وپایانه ها
 روز  19

4 

پس از بحث وتبادل نظرپیرامون موارد مطرح شده در جلسه با توافق طرفین موارد زیر به تصویب رسید و مقرر شد از طریق مبادی ذیربط 

 :خصوصی پیگیری شود ضمن طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش 

 موضوع اولویت اختصاص سهمیه الستیک به تعاونی ها جهت توزیع درشهرستانها از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه ها  –1

 هزار تومان و صدور مفاصاحساب 899رفع  ابهام در اخذ مالیات از تعاونی های مسکن مهر به ازاء هر واحد  – 4

 تومان برای هر متر مربع  5499برای شرکت های تعاونی مسکن مهر با دریافت   صدور مفاصا حساب بیمه ای –8

 .درصد بیشتر از بخش غیر تعاونی باشد  49رعایت اولویت های الزم در پرداخت تسهیالت روستایی به نحوی که حمایت برای تعاونی ها  –2

و مقرر گردید  این (  مزیت های بخش تعاونی ) ی نگردیده است که تا کنون اجرای 1ظرفیت های موجود قانونی به شرح جدول شماره  – 5

 :موارد تحت عنوان بسته مشوق های سرمایه گذاری بخش تعاون به صورت  زیر پیگیری گردد

و  دبیرخانه شورا

دستگاههای مرتبط 

 مندرج در مصوبه

جلسه 

 شورا
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استانداری محترم خراسان رضوی  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن دستور نظارت های مستمر  به کلیه (  الف 

 .یی ابالغ نمایند تا بند بند تکالیف قانونی اجرایی گردد دستگاههای اجرا

تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی استان در ارتباط با اجرای هر یک از موارد ذکر شده ابالغ و بر اجرا ی آن تاکید (  ب

 شود

و  دولت و مجلسهای  کمیسیون کلیه مواردی که تا کنون اجرایی نشده جهت پیگیری از طریق مبادی ذیربط از جمله ( ج

 .به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  منعکس گردد  شورای گفت و گوی مرکز

 1جدول شماره 

 دستگاه اجرایی ماده قانونی مربوطه عنوان مشوق

واگذاری طرحها و پروژه 

ههای دستگاههای 

اجرایی با اولویت به 

 تعاون

سازمان های وابسته موظفند در قانون بخش تعاونی ، دولت و کلیه  2به موجب ماده 

 .اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوری اولویت را به بخش تعاونی بدهند 

کلیه دستگاه های 

اجرایی دارای طرح 

 و پروژه

شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس در خواست وزارت تعاون ، کار و  دریافت تسهیالت بانکی

رعایت سیاستهای پول و مالی دولت ، نسبت به اعطای وام و کمکهای  رفاه اجتماعی با

شورای پول و اعتبار 

و سیستم بانکی 
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 کشور .الزم به تعاونیها اقدام نماید 

 اولویت در استفاده از وام

 قانون 11به استناد ماده 

اولویت قانون بخش تعاونی ، در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی  11به استناد ماده 

با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده 

 .باشند

وزارت  تعاون کار و 

 رفاه اجتماعی

اولویت در دریافت 

 تسهیالت قرض الحسنه 

آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها موظفند نسبت  16طبق ماده 

ایل ، ابزار و سایر امکانات الزم برای ایجاد کار ، جهت کسانی که فاقد به تامین وس

 .اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی از محل تسهیالت قرض الحسنه اقدام نمایند 

سیستم بانکی کشور 

 و استانها

تسهیالت مضاربه با 

 اولویت تعاونی ها

ت بانکی بدون ربا ، بانکها موظف آیین نامه فصل دوم قانون عملیا 81بر اساس  ماده 

 .هستند در اعطای تسهیالت مضاربه به شرکتهای تعاونی  اولویت دهند 

سیستم بانکی کشور 

 و استان

برخورداری از امکان 

تامین یا افزایش سرمایه 

توسط دستگاه های 

 اجرایی

ای دولتی قانون ، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکت ه( 11)در اجرای ماده :  84ماده 

و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانکها ، شهرداریها ، شوراهای اسالمی کشوری ، 

بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند  با همکاری وزارت ، از راه وام بدون 

بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه، مساقات ، اجاره ، اجاره 

رط تملیک، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یا افزایش به ش

 .شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند

کلیه  وزارتخانه ها، 

سازمانها، 

اههای اجرایی، دستگ

 شهرداریها ، بنیادها، 
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در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکت تعاونی ،  – 1تبصره  

مواردی  قانون اساسی الزامی است و در( 22)رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

که در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در 

ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و 

 .صددرصد  سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت

و وسایل و امکانات دستگاههای اجرایی می توانند اموال منقول و غیر منقول  – 4تبصره 

خود را به قیمت عادالنه به تشخیص هیالت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به  زور 

نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجازه دهند و 

 .یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند

تخفیف در تعرفه ثبت 

 اسناد رسمی تعاونی ها 

قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در  1به موجب قانون اصالح تبصره 

یالت بانکی هموارد معین ، تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تس

وابسته به وزارت تعاون و تعاونی های ایثارگران ( تعاون  بانک توسعه ) و صندوق تعاون 

 .سه در هزار می باشد 

 اداره کل ثبت اسناد

برخورداری از امکان 

واگذاری سهم دولت به 

 تعاونی ها

قانون بخش تعاونی ، در مواردی که دستگاههای دولتی در  11طبق تبصره ذیل ماده 

دتی با موافقت طرفین در ضمن عقد تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف م

شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد  

کلیه دستگاههای 

 اجرایی دولتی
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 .سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت 

برخورداری از امکان 

 واگذاری اموال عمومی

، دستگاههای  1814سال اصالحیه آیین نامه قانون بخش تعاون  85به موجب ماده 

قانون ( 22)اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

اساسی راُسا به تشخیص باالترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای صنعتی 

 یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن که اموال عمومی است و در اختیار دارند ، در اختیار

 .شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهند

واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی  – 1

 .وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد 

ن در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان  واجد شرایط داشته باشند در عضویت آ  -4

 .تعاونی  اولویت خواهد داشت 

دستگاههای اجرایی می توانند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا  – 8

 .توسعه واحد مزبور  ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال دریافت نمایند

دستگاههای اجرایی می توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی  – 2

به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی 

 .تولید ، توزیع و تامین منافع عمومی ، تعیین نمایند 

کلیه دستگاههای 

 اجرایی
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امکان خرید و اجاره 

 ت دولتیوسایل و امکانا

قانون بخش تعاونی ، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای  42ماده  1طبق تبصره 

یا منابع بانکی با تضمین دولت ، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و یا اموال 

منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمت عادله بطور نقد یا اقساط برای 

تشکیل و تقویت تعاونی ها به آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره 

به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و بانکها و 

 .مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید

کلیه دستگاههای 

 اجرایی

 حمایت نظام بانکی

قانون بخش تعاونی ، بانکها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا  42ماده  4بصره بموجب ت

افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام یا سایر تسهیالت اعطائی را در اختیار آنان 

تسهیالت قرار دهد و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر 

عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در  اعطائی تامین می شود به

بانک مطالبات خود را از طریق فروش . صورتی که تعاونی قادر به پرداخت وام نباشد 

 .اموال تعاونی تسویه  نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند

 سیستم بانکی

برخورداری تعاونی ها از 

قانونی بخش  حمایتهای

 تعاونی

قانون بخش تعاون ، تعاونی های تولید در کلیه اولویتها و حمایت  46طبق تبصره ماده 

 .های مربوط به  تعاونی ها حق تقدم دارند 

تعاونیهای توزیع مربوط به تامین کاال و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان ، : 84ماده 

ز نظر گرفتن سهمیه کاال و حمایتهای مربوط به عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت ا

کلیه دستگاههای 

اجرایی وسازمان 

 صمت 
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 .امور تهیه و توزیع اولویت دارند 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است کاالهای اساسی و اجناس  – 1تبصره 

ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی المقدور از طریق تعاونیهای 

 .مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد

مؤسسات و شرکتهای دولتی که کاالهااساسی و اجناس ضروری تولید می  – 4تبصره 

 .نمایند  باید در اجرای این ماده با وزارت مصنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند

دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست  – 8تبصره 

سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار 

 .دستگاه خود یا سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد

مشارکت بانک توسعه 

 تعاون

موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون ، این بانک مجاز است در تاسیس  41ند طبق ب

شرکتهای تعاونی متعارف، سهامی عام ، مادر تخصصی ، فراگیرملی ، شهرکها و مجتمع 

تعاونی ، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های 

 .رقابت پذیری آنها مشارکت نمایدبیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان 

 بانک توسعه تعاون

برخورداری از حمایتها و 

تخفیفات بیمه ای و 

قانون اجرای سیاستهای کلی ، در کلیه مواردی که دولت  1ماده  "ب"به موجب بند 

ارائه می کند ، این  –به جز مالیاتها  –برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را 

کلیه دستگاههای 

اجرایی و اداره کل 
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 .بیش از بخش تعاونی خواهد بود % (  49)حمایت برای تعاونیها بیست درصد  مالیاتی 

قانون اجرای سیاستهای کلی ، شرکت های تعاونی از تخفیف حق بیمه  1به موجب  ماده 

 .سهم کارفرما برای اعضاءشاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد برخوردار می باشند

قانون اجرای سیاستهای کلی ، درآمد مشمول مالیات ابزاری  11ماده   6ه به استناد تبصر

شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و 

 .تخفیف می باشد% 45پنج درصد 

تامین اجتماعی و 

 اداره کل مالیاتی

برخورداری از معافیت 

 مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم ، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از  184به موجب ماده 

فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش تعاونی که از اول 

به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا  1831سال 

ج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به قرارداد استخرا

و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به % ( 39) میزان هشتاد درصد 

این (  195) سال از مالیات موضوع ماده  19و به مدت % ( 199) میزان صددرصد 

 .قانون معاف هستند

قانون مذکور ، صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی ، ( 188)همچنین طبق ماده 

عشایری ، کشاورزی ،صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و 

 اداره کل مالیاتی
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 .اتحادیه های آنها از مالیات معاف است  

برخورداری از خدمات 

 مشاوره ای رایگان

انون اجرای سیاستهای کلی ، شرکت های تعاونی از ارائه مشاوره ، کمک ق(  1) طبق ماده 

به ارتقاء بهره وری ، آموزش کارآفرینی ، مهارت ، کارآموزی ، به صورت رایگان 

 .برخوردار می باشند 

کلیه دستگاههای 

 اجرایی

 دریافت کمک بالعوض

توانند از کمک  قانون سیاستهای کلی ، شرکت های تعاونی می(  1) به موجب ماده 

بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده 

شرکتهای تعاونی که اعضاء آن جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند برخوردار 

 . شوند

کلیه دستگاههای 

 اجرایی بانکها

دریافت یارانه سود 

 تسهیالت بانکی 

ی کلی ، دولت مکلف به پرداخت یارانه سود قانون سیاستها(  1) در اجرای ماده 

تسهیالت بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی 

 .می باشد

وزارت اقتصاد و 

 بانک مرکزی

برخورداری از کمک 

های مطالعاتی و تملک و 

 آماده سازی اراضی

، دولت موظف است به شرکت های  قانون  اجرای  سیاستهای کلی(  1) در راستای ماده 

تعاونی در انجام مطالعات ، تهیه طرح ، راه اندازی بانک اطالعاتی ، تملک و آماده سازی 

 .اراضی کمک نماید 

سازمان برنامه و 

 بودجه

 دولت دارد به تشکیل شرکتهای تعاونی  قانون سیاستهای کلی ، دولت وظیفه (  1) طبق  ماده برخورداری از کمک 
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های ویژه به تشکیل  

 تعاونی های نوع جدید 

سهامی عام و تعاون های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و کسترش اتحادیه تعاونی 

 .تخصصی کمک نماید

 

مشوق های ایجاد  

شرکت های تعاونی 

 سهامی عام 

 معافیت می شود %  45مالیات ابرازی این نوع شرکتها شامل  -

برای اعضاء شاغل در این نوع شرکت ها به میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما  -

 . در قانون آمده است %  49

در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی در نظر می  -

بیش از شرکتهای سهامی عام خواهد % 49گیرد ، این حمایت برای این نوع شرکتها 

 .بود

هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر  -

 این نوع از شرکتهای تعاونی 

 استفاده از تسهیالت بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی  -

 استفاده از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون  -

عادالنه بین با توجه به محدودیت تملک سهام در این نوع تعاونیها  سهام به طور  -

 اشخاص توزیع می گردد

اداره کل مالیاتی و 

 بیمه ای 

برخورداری از منابع 

حاصل از واگذاری سهام 

از % ( 89) قانون اجرای سیاستهای کلی ، دولت وظیفه دارد سی درصد  81طبق ماده 

درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی را به تعاونی های فراگیر ملی به 
سازمان برنامه و 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

15 
 

 صبح       1389 :ساعت شروع                                           11/91/1811    :تاریخ جلسه                     83:      شماره جلسه

 نفر 42 :تعداد اعضا حاضر در جلسهاتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 :محل تشکیل جلسه

 

 .منظور فقرزدایی اختصاص دهد بنگاههای دولتی 

 (وجود اداره شده ) عالوه بر این باید بخشی از درآمدهای مذکور برای اعطاء تسهیالت  

 .برای تقویت تعاونیها و تقویت منابع بانک توسعه تعاون تخصیص داده شود 

 بودجه

اولویت در واگذاری 

 سهام بنگاههای دولتی 

قانون اجرای سیاستهای کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی  49ماده  2در راستای تبصره 

بی اتحاذ نماید تا در شرایط مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههای دولتی ترتی

 .یکسان ، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد

وزارت اقتصاد و 

 دارایی

آموزش های تخصصی و 

 حرفه ای رایگان

به موجب قانون بخش تعاونی برنامه های ترویج آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم 

مورد لزوم شرکتهای تعاونی روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات 

 .توسط وزارت تعاون به صورت رایگان اجرا می گردد

به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاواقدامات زیر با  – 11ماده 

 . هماهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد 

کلیه دستگاههای 

 اجرایی

 

ت مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و وزارت آموزش و پرورش موظف اس – 1

برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها در تشکلهای دانش 

 .آموزی مربوط فراهم نماید

وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آمزش پزشکی  – 4

کلیه دستگاههای 

 اجرایی مرتبط
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وه های علمی مرتبط با تعاونی اقدام موظفند نسبت به توسعه گرایش ها  ، رشته ها و گر 

 .نمایند

سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  – 8

مکلفند برنامه های ترویج تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای 

 .مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند

خورداری از حمایت بر

 سایر سازمان ها

از دیگر مزایای فعالیت در قالب شرکت تعاونی استفاده از حمایت هایی است که توسط 

شرکتهای تعاونی که مجوز . سازمان های دولتی و تشکل های غیر دولتی ارایه می شود 

... و فعالیت را از وزارتخانه های تخصصی مانند وزارت صنایع و معادن جهاد کشاورزی 

 از حمایت سازمان مجوز دهنده برخوردار هستند

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای  14 –ماده 

تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین با برنامه ریزی جامع حمایت الزم از تشکیل و 

عه روستایی و فعالیت کلیه تعاونی های زیر مجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توس

کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف بعمل 

آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی حذف واسطه های غیر ضروری با 

 .وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را بنماید

ت عدن و تجارت و شهرداری ها وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنع – 1تبصره 

وزارت جهاد و 

 کشاورزی

وزارت اقتصاد و 

 دارایی
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موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را به  

 .عمل آورند 

وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی  و جهاد کشاورزی موظفند ضمن  – 4تبصره 

حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی طی سه ما پس از الزم 

االجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت 

تمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و آیین نامه این ماده را مشجهاد کشاورزی 

 .نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند

وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای  – 15ماده 

تامین  مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های فابل عرضه به عموم مردم را در بازار 

قانون اجرای سیاست های کلی اصل  11سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده 

و بنگاههای دولتی ، واگذاری به  قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها 22

ما  6وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت .تعاونی ها را تسهیل نماید 

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق 

 .یران ارائه کندتعاون مرکزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وز
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8 

اصالحات پیشنهادی و نیازمند تطبیق قوانین و مقررات موجود و موانع گسترش بخش تعاون که توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و 

به عنوان بخش خصوصی تعاونی در قالب اصالحات پیشنهادی قانون بخش تعاون ارائه گردیده به شرح زیر مورد تصویب قرار اتاق تعاون 

گرفت و مقرر شد پس از تصویب در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نسخه ای از آن به کمیسیون های مرتبط مجلس شورای 

ن کار و رفاه اجتماعی ، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و اتاق تعاون مرکز اسالمی ، مرکز پژوهش های مجلس ، وزارت تعاو

 .ارسال گردد 

 در وضعیت فعلی باقی بماند :1ماده

 :به شرح زیراصالح وتبصره ای به آن اضافه شود: 4ماده

 .که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسندتعاونی شناخته می شوند واتحادیه هاییشرکتها :4ماده

شرکتی است که باعضویت اشخاص حقیقی ویاحقوقی غیردولتی به منظوررفع نیازمندیهای مشترک وبهبود وضع :شرکت تعاونی-تبصره

که نسخ   1859نون شرکتهای تعاونی مصوب سال اقتصادی واجتماعی اعضا ازطریق خودیاری وکمک متقابل وفق این قانون و موادی ازقا

 .نشده، تشکیل می گردد

 .تغییر یابد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"به  "وزارت تعاون"در این ماده و سایر مواد عبارت : 8ماده

در ... مناقصه و-برای این ماده ابطالبه عنوان مثال .و سایر موادی که تکلیفی را مقرر کرده ضمانت اجرایی لحاظ شود 2برای ماده : 2ماده

 (در نظر گرفته شود... بهتر است فصلی به عنوان ضمانت اجرا یا)نظر گرفته شود

 :اضافه شود 2این جمله به ماده 

 ".قراردادهایی که بدون رعایت این ماده منعقدگردند درمراجع قضایی وخارج ازنوبت قابل ابطال خواهندبود...."

درج  "سرمایه اولیه "چون ماده مربوطه در اساسنامه مورد عمل نیز به عنوان. تغییر یابد "میزان سرمایه اولیه "به  "همیزان سرمای":5ماده

 شده و در هنگام اعمال افزایش سرمایه شبهاتی برای تعاونی ها ایجاد میشود که آیا باید این ماده تغییر یابد یا خیر؟

و  دبیرخانه شورا

دستگاههای مرتبط 

 مندرج در مصوبه

جلسه 

 شورا
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تعداد اعضای شرکت ":به صورت. نظر گرفتن حداکثر برای عضویت به همان حداقل اکتفا شوداین ماده اصالح شود و به جای در : 6ماده 

 .در این صورت کاهش مداخالت دولت که یکی از اهداف بخش تعاونی است محقق می گردد ".نفر کمتر باشد 1های تعاونی نباید از 

 .نفرکمترباشد1تعداد اعضا تعاونی نبایداز-6ماده

 باقی بماند به همین وضعیت:1ماده

این ماده زاید  4و  1با توجه اینکه در حال حاضر تسهیالت به روال گذشته در اختیار تعاونی ها گذاشته نمی شود وجود تبصره های :3ماده

به دلیل وجود تبصره ای مبنی بر لزوم اشتغال اعضای تعاونی های  4ضمن اینکه تبصره .به نظر می رسد و پیشنهاد می گردد حذف شود

 .زیر سوال است 4یدی در تعاونی بوده که با حذف تبصره قبلی موجودیت تبصره تول

 ... 3تبصره ماده  4پیشنهاد حذف

مبنی بر عدم عضویت در تعاونی مشابه از شرایط حذف شود و ممنوعیت فقط برای تصدی سمت های تعاونی باقی  1ماده  5بند : 1ماده

صی که قبالً ارائه می شد محروم شده اند و لذا به منظور تقویت این بخش و استفاده از در حال حاضر تعاونی ها از تسهیالت خا.بماند

به این  تبصره ایدرخصوص سهامدار غیر عضو . سرمایه کسانی که متقاضی عضویت در بیش از یک تعاونی مشابه می باشند ضروری است

 (ر غیر عضو بپذیردتعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی سهامدا)شود اضافهماده 

  1ماده 5پیشنهاد حذف بند

ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون 8تعاونی میتواندباتصویب مجمع عمومی ، وفق دستورالعملی که ظرف -1تبصره ماده

 .کارورفاه اجتماعی تهیه وابالغ میگردد نسبت به پذیرش سهامدارغیرعضواقدام نماید

 .وضعیت باقی بماندبه همین : 11و  19مواد 

کلیه تعاونی ها اعم از  شاغلحذف و ضمانت اجرایی پیش بینی شده برای اعضا متخصص  "تولید"عبارت  14ماده  1در تبصره : 14ماده

 .باشد ...خدماتی وتولیدی و 
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 .عاونی برسانندبه اطالع ت "ماه قبل ازاستعفا بایدمراتب راکتبا  6اعضا متخصص شاغل درتعاونیها حداقل -14ماده 1تبصره 

حذف  4با توجه به اینکه در تبصره این ماده تصویب مجمع پیش بینی شده ، عبارت با تصویب مجمع عمومی عادی از انتهای بند :18ماده 

 .تغییر یابد "مجمع عمومی عادی "به "مجمع عمومی"در تبصره نیز . شود

پیشنهاد اخراج به مجمع ارائه  "هریک از بازرسان"یا  "ات مدیرهاکثریت هی"از تبصره حذف شده و با نظر "هریک از"همچنین عبارت

 :به شرح زیر.شود

 .تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد اکثریت هیات مدیره یا هریک از بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود

و از این موارددر تعاونی هایی تولیدی و فعال می وجود وراث به تعداد زیاد سبب از هم گسستن بنیاد و موجودیت تعاونی گردیده : 12ماده

 :گردد وتبصره آن حذفلذا پیشنهادمیگردد این ماده به شرح ذیل تغییر .باشند دیده شده است

درصورت فوت عضو یکی از وراث قانونی با ارائه وکالتنامه رسمی از سایر وراث که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی :12ماده

عضو تعاونی شناخته می شود اما اگر وراث کتبا اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت درتعاونی نیستند ویاهیچکدام واجدشرایط باشد

 .نباشند، عضویت لغو می گردد

لغو برخی شبهات درخصوص از بین رفتن و )پیشنهاد شد عبارت انحالل از سطر اول این ماده با توجه به وجود شبهات حذف شده:15ماده

همچنین درخصوص تسویه حساب عضو نظر به اینکه در اکثر تعاونی ها قیمت سهام باید ( عضویت در صورت انحالل تعاونی وجود دارد

اضافه  "ماه از پایان سال مالی 2ظرف "شده و به جای آن عبارت حذف "ظرف سه ماه"به روز پرداخت شود ، پیشنهاد می شود عبارت 

پیشنهاد می شود .را پرداخت نماید... ه قبل تصویب شده و تعاونی با فراغ بال می تواند سهام افراد مستعفی وشود که صورتهای مالی دور

 :یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه شود

 .پرداخت خواهدشد ماه از پایان سال مالی 2ظرف  حداکثر........درصورت لغوعضویت به سبب فوت ،استعفا واخراج سهم وکلیه -15ماده

 . با انحالل تعاونی عضویت در اتحادیه یا اتاق تعاون لغو می شود: 15بصره پیشنهادی مادهت
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 .در همین وضعیت باقی بماند: 16ماده 

 :وابتدای تبصره به شرح زیرتغییریابد. در همین وضعیت باقی بماند: 11ماده

 ".......مادهدرمواردی که دستگاهها دولتی وسایر مراجع ذکرشده دراین -11تبصره ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 13ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 11ماده

امکان نابرابری سهام از ابتدای ورود به عضویت در تعاونی وجود داشته باشد و هیات موئسس این اختیار را داشته باشد که سهام :49ماده 

 .نابرابر بفروشد

که ازیک سهم )شرکتهای تعاونی میتواند نابرابرباشد دراین صورت حداقل سهام سهم اعضادرتامین سرمایه -49ماده

ماه ازتاریخ  8دراساسنامه تعیین میگردد وحداکثرآن طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ظرف (کمترنیست

 .الزم االجراشدن این قانون  تهیه وابالغ میگردد

تغییر یابد زیرا چنانچه پرداخت بهای سهام نقدی باشد تقویم وتسلیم  "غیر نقدی"به عبارت "نقدی و جنسی"سطر دوم عبارت:41ماده

 .مفهوم پیدا نمی کند

 .در همین وضعیت باقی بماند: 44ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 48ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 42ماده

یجاد سود اندوخته محسوب می گردد پیشنهاد می شود واژه ذخیره یا ذخایر در این ماده به بعد از ا ذخایرنظر به اینکه تمام :45ماده

 .اندوخته یا اندوخته ها تغییر یابد

 :تبصره ای به این مضمون اضافه شود: 45بند یک ماده 
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 .بالمانع استاستفاده مکرر از ذخایر قانونی برای افزایش سرمایه به شرط رعایت تبصره یک این بند :بندیک  8تبصره 

ازانتهای این بند ، حذف و این اختیاربه شرح ذیل به هیات مدیره داده  "با تصویب مجمع عمومی عادی"عبارت:45ماده  4در بند 

 ."نحوه مصرف آن با تصویب هیات مدیره خواهد بود......."شود

دن نقش آنان در پیشنهاد برای پاداش هیات مدیره و پیشنهاد می گردد به جهت رعایت استقالل بازرسان و لحاظ نمو:این ماده 2در بند 

 .تغییر یابد "پیشنهاد هیات مدیره و بازرسان"به  "به پیشنهاد هیات مدیره "نیز خود آنان، عبارت

 :به شرح زیرتغییریابد 46تعریف مذکور درماده

فعالیت می ... درحوزه هایی نظیر امور کشاورزی و تعاونی های تولید شامل تعاونیهایی است که در زمینه تولید کاال و محصول و:46ماده 

 .نمایند

همچنین در این ماده تعاونی های خدماتی هم پیش بینی . باشد خدمات قابل ارائه به عموماز این ماده حذف شود و  "عضو"کلمه :41ماده

 :شوند وماده به شرح زیرتغییریابد

زمینه ارائه خدمات ویاتامین  نیازمشاغل تولیدی ومصرف کنندگان خود درچارچوب تعاونیهای توزیع عبارتنداز تعاونی هایی که در-41ماده

 .مصالح عمومی وبه منظور کاهش هزینه ها وقیمتها فعالیت میکنند

 .در همین وضعیت باقی بماند: 43ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 41ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 89ماده

 :ریابد به شرح زیر تغیی 81ماده 

نفر واجدین شرایط عضویت که از بین متقاضیان تشکیل تعاونی برای انجام فعالیت وظایف  5یا 8هیات موسس عبارتست از :81ماده

 .این قانون معرفی می شوند 84مذکور در ماده 
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به مشکالتی که در عمل با توجه .)اضافه شود "و صدور آگهی تاسیس "، عبارت "هیات مدیره"بعد از عبارت:  84در تبصره یک ماده 

 (وجود دارد

ضمن اینکه سرمایه تعاونی بر اساس متقاضیان عضویت، .پس از تشکیل تعاونی امکان استعفا برای اعضا وجود دارد)شود حذف:4تبصره 

رداشت از آن به حساب تعاونی در شرف تاسیس واریز شده که با این وضعیت تا زمان معرفی صاحبان امضا امکان ب 8/1پیشنهاد شده و 

لذا بهتراست تعاونی تشکیل شده و پس از ثبت اشخاصی که متقاضی ادامه عضویت نیستند از عضویت .حساب تعاونی هم وجود ندارد

 .(استعفاخواهند داد

ین اکثریت اعضای حاضر در اول "اعضا اولین مجمع به 8/4حدنصاب مذکور در این تبصره از حداقل :تغییریافته و  4به تبصره  8تبصره 

 .تغییر یابد "مجمع

 .تغییریابد "انتخاب "به  "تعیین"این ماده ودرتبصره یک واژه  8همچنین دربند 

علت حذف این عبارت وجود تعاونی هایی .)حذف شود"درمناطق مختلف کشور پراکنده می باشند"این ماده جمله  4در تبصره : 88ماده 

 (مانند مصرف فرهنگیان.امکان برگزاری مجمع دو مرحله ای را نخواهند داشتعضو به دلیل عدم پراکندگی  599است که با بیش از

 .تغییر یابد "انتخاب "به "تعیین "همچنین واژه

وزارت .... ":به این صورت تغییر یابد( عبارت انتهای تبصره)تکلیف مذکور دراین تبصره برای وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی : 8تبصره 

 ".تماعی می تواند راساً یا با تفویض امر به اتحادیه ذیربط یا اتاق تعاون نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایدتعاون، کارو رفاه اج

از  "اعالم تصمیمات"با توجه به انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و با عنایت به مواردی که باید به ثبت اعالم شود عبارت :2تبصره

 .این تبصره حذف شود

 .اضافه شود  "انتخاب هیات تصفیه و ناظرین تصفیه و تغییر آنها-عزل بازرسان "بعدازبازرسان عبارت : 1در بند:82هماد

 .و سایر بندها در همین وضعیت باقی بماند 4بند
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 :اضافه شود82اضافه شود و دو تبصره به ماده "ذخایر"بعد از  "و اندوخته ها": این ماده  5در بند 

در مهلت مقرردر اختیار بازرس قرار گیردبازرس موظف است گزارش خود دایر بر رد یا ... چنانچه صورت های مالی و :82ماده 1تبصره 

این گزارش باید متضمن اظهارنظر مراجع به صورت های مالی و نیز عملکرد هیات مدیره .تایید صورت های مالی را به مجمع ارائه نماید

 .باشد

 .ورتی که بازرس از اظهار نظر خودداری نماید مجاز به تصدی سمت بازرسی در دوره های بعدی نخواهد بوددرص: 82ماده 4تبصره  

با توجه به اجاره ای . تصمیم گیری در خصوص تغییر نشانی تعاونی و اصالحات قانون بخش تعاون به هیات مدیره تفویض گردد :  85ماده

تعاونی ها از تصویب اصالحیه قانون و جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های بی مورد به  بودن مکان برخی تعاونی ها و نیز ناگزیر بودن

به این ماده  1تبصره .(دراولین مجمع به اطالع اعضا برسد.)تعاونی ها، این موارد بدون نیاز به تصویب در مجمع فوق العاده قابل اعمال باشد

 :به تغییریابد8به شرح زیراضافه شده وتبصره یک به دو وتبصره دو به 

ازاختیارات هیات مدره  "تغییراساسنامه درحدود اصالحات قانون بخش تعاونی "و  "تصمیم گیری درخصوص تغییرنشانی تعاونی": 1تبصره

 .بدیهی است تغییرات ذکرشده بایددراولین مجمع به اطالع اعضابرسد.بوده وباصورتجلسه هیات مدیره قابل ارسال به ثبت می باشد

باحضور نصف  به عالوه یک اعضا تشکیل وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ویا........مجمع عمومی فوق العاده بنابه تقاضای " : 4تبصره

بدیهی است اتخاذ تصمیمات با .درصورتی که باراول بااکثریت مذکور تشکیل نشود در نوبت دوم با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.میشود

 "مجمع انجام خواهد شد حاضرین درجلسه 2/8آرا کتبی 

درصورتی که هیات مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست مراجع ذکر شده در این ماده نسبت به تشکیل مجمع :8تبصره

( ت موردیبه صور)عمومی اقدام ننماید، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی می تواند راساً و یا با تفویض امر به اتحادیه ذیربط یا اتاق تعاون

 .نسبت به برگزاری مجمع اقدام نماید

و به ترتیب دو، سه یا  عضواصلی....اداره امورتعاونی ": اضافه شود "به ترتیب"سطر دوم بعد از عضو اصلی عبارت 86در ماده : 86ماده
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 ".....چهار  

 :به این ماده یک تبصره به شرح زیراضافه شود

ت مدیره درشرکتهای تعاونی بالمانع بوده وتابع مقررات مذکور درالیحه قانونی اصالح انتخاب اشخاص حقوقی به سمت هیا -2تبصره"

 ."قسمتی ازقانون تجارت است

 : 81ماده  

تا مدیر عامل درصورت ارائه استعفا قادر به خروج از شرکت .تغییر یابد "دریافت استعفا"به  "قبول استعفا"در این بند عبارت:81ماده 8بند

 :د عبارات زیر نیز اضافه شودبه این بن. باشد

ماه نسبت به تعیین مدیر عامل جدید اقدام نماید و مدیر عامل سابق در طی این مدت  8هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 

 ".موظف به همکاری خواهد بود

 6در بند .)اختیار هیات مدیره باشد قانون و در 81از این بند حذف شده و محدود به ماده  "پیشنهاد حقوق مدیر عامل به مجمع"همچنین 

 (در قالب بودجه به تصویب مجمع می رسد

دریافت درخواست عضویت و  ":شده و به این صورت تغییر می یابد "قبول درخواست"جایگزین "دریافت درخواست"کلمه:81ماده2بند

 "...اخذ تصمیم نسبت به آن و یا نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و

و تسلیم به موقع گزارش مالی، صورتحساب سود و زیان و ترازنامه تعاونی به ... ":انتهای این بند به این صورت تغییر یابد: 81ه ماد 5بند

 "مجمع عمومی

 :به این بند یک تبصره اضافه می شود:81ماده 6بند

د و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و در بودجه باید منابع و مصارف به طور مشخص و به تفکیک قید گردیده و شفاف باش-تبصره "

 ".حقوق و مزایا و سایر دریافت های هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان به صورت مجزا پیش بینی گردد
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 .برای تعیین نماینده حذف شود "از بین اعضا"عبارت:81ماده  1بند 

 .در همین وضعیت باقی بماند: 81ماده 3بند 

 .باقی بمانددر همین وضعیت : 81ماده  1بند 

نفر از اعضای هیات مدیره برای قراردادها و اسناد تعهد آور  4حداقل )تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز تعاونی "عبارت: 81ماه19بند

 .جایگزین مقرره فعلی شود "(تعاونی

 :اضافه شود 81به صورت زیر به ماده  11بند

 رهدعوت از بازرسان برای حضور در جلسات هیات مدی:11بند

 :ماده به این صورت اصالح گردد صدراضافه شود و تبصره این ماده ، حذف شده و  "استفاده از سند مجعول" 8در بند :83ماده

 ":....اعضای هیات مدیره، مدیر عامل ، هیات رئیسه اتاق ، بازرسان، ونیزاعضای هیات تصفیه وناظرین تصفیه باید واجد شرایط زیر باشند "

یک تبصره نیزبه (.نظیر ماده قانونی مربوط به بازرسان)از این ماده حذف شود "ز بین اعضای تعاونی و یا خارج از اعضاا "عبارت :81ماده

 : این ماده اضافه شود

ویا به )مدیرعامل تعاونی نمیتواند درعین حال متصدی سمت مدیریت عامل بیش ازیک شرکت تعاونی یااتحادیه " -81تبصره ماده

 ."رادارا باشد(عامل شرکت تعاونی واتحادیه طورهمزمان مدیریت

 :به صورت زیراصالح شده وبازرس علی البدل پیش بینی شود: 29ماده

 ".......برای یک سال مالی وعلی البدلبه عنوان بازرس اصلی .....مجمع عمومی بازرس "

 .ابدبه تبصره تغییر ی 1حذف شود و تبصره  81ماده  6این ماده با توجه به بند  4تبصره 

 :اتحادیه ها

 .جایگزین شود "مشابه"واژه  "واحد"درصدر ماده به جای لغت: 28ماده 
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 .حذف شود "بازرس "این ماده واژه  5در بند - 

 (دربحث اتاق موضوع ، توضیح داده می شود.)این ماده حذف شود 1بند -

هرگونه تصمیم "اتحادیه ها مشابه هم می باشند، عبارات با توجه به اینکه در این قانون در بسیاری موارد مقررات تعاونی ها و:22ماده

 .حذف شود تا این وضعیت برای اتحادیه ها و تعاونی ها یکسان باشد تاآخرماده "....درباره افزایش

 .تغییر یابد "حق عضویت ساالنه"دراین ماده به  "حق عضویت"عبارت

 :اضافه شود 59به ماده  این جمله "برسد"پس از واژه : 59ماده

 "......موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید می گردد. وچنانچه نظر یکی از بازرسان با نظر اکثریت بازرسان مغایرت داشته باشد.... "

با توجه به اینکه موکول به اتخاذ تصمیم در مجامع شده و برای هر دو شخصیت حقوقی اتحادیه و شرکت دارای بارمالی  59ماده  تبصره

 .شودحذف است 

صورتجلسه تشکیل اولین مجمع  -1": حذف شده و به این صورت ذکر گردد "...تشکیل مجمع موسس و "عبارت 1در بند :  51ماده 1بند

 "...واسامی 

 :به شرح زیرتغییریابد: 54ماده

 ".نماید به ثبت تاسیس تعاونی و تغییرات آناداره ثبت شرکت ها موظف است پس ازدریافت اسنادومدارک الزم اقدام "

 .در همین وضعیت باقی بماند: 58ماده 

 .حذف شود "بالفاصله"واژه  4و  1در تبصره های :  52ماده 

به صورت زیر تغییر یابد الزم به ذکر است درآیین نامه اجرایی مبحث تصفیه  به الیحه قانونی اصالح قسمتی ازقانون  52ماده 1تبصره 

 : تجارت ارجاع داده شده است

 ".اعالم انحالل و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیردپس از "
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حذف شده  "ظرف یک ماه"مهلت  . با توجه به مشکالتی که در تعیین هیات تصفیه و پاسخگویی به مراجع نظارتی هست :  55ماده 

 : زیر تغییر یابد این ماده به صورت "وانتخاب ناظرپیش بینی  و نهایتا

نفر به عنوان هیات تصفیه ویک  8درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده یاوزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  رای به انحالل تعاونی بدهد "

 ".نمایند.........یادونفر به عنوان ناظرتصفیه انتخاب و

 .در همین وضعیت باقی بماند:  56ماده

 "ازطریق وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی "مشورتی به قوای سه گانه از طریق وزارت صورت گیرد؛ عبارت، ارائه نظر  14بند :  51ماده

 .به انتهای این بنداضافه شود

دلیل این امر . شده و در مبحث اتحادیه ها هم این اختیار حذف شود اتاق های تعاونداوری در امور تعاون محدود به :  51ماده  12بند

در بسیاری از موارد . اون به عنوان مرجع عالی غیر دولتی بخش تعاون در هر استان و تمرکز داوری در مرجع واحد استتقویت اتاق تع

اتحادیه ها ضعیف عمل نموده و یا تداخل وظایف برای این دو مرجع ایجاد می شود و آرایی صادر می گردد که به دلیل عدم صالحیت 

جلوگیری ...ضمن اینکه ازصدور آراء متعارض و.ضاعفی بر طرفین داوری تحمیل می کندمرجع مذکور ابطال شده و هزینه های م

 .میتوان ازظرفیت اتحادیه ها درداوریهای تخصصی اتاق استفاده کرد "نهایتا.میشود

 :اضافه شود "اعضایش"در این بند پس از کلمه  "منحصراً"لذا عبارت

 "ازطریق مرکزداوری اتاق منحصراًبااعضایش ......داوری در-12بند"

 :به این بند عبارت عبارات زیراضافه شود وامکان استفاده اشخاص حقیقی عضو تعاونی ازاین مزیت فراهم شود: 16بند 

با  (با ارائه معرفی نامه از طریق تعاونی متبوع خود)ونیز اشخاص حقیقی عضو تعاونیبرای اشخاص حقوقی بخش تعاونی .....صدورکارت "

 .اضافه شود "منحصراً توسط اتاق تعاونقررات مربوط، رعایت م

 :به شرح زیر اضافه شود 11بند 
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 ".انجام اموری که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتاق محول می گردد -11بند" 

 :به صورت زیرتغییریابد:   51ماده  4تبصره  

شور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه تشکیل وفعالیت اتاقهای تعاون استان ،شهرستان وک"

 ".می رسد

 .در همین وضعیت باقی بماند: 8تبصره 

 (51ماده  16با توجه به بند )حذف شود:  2تبصره 

 .تغییریابد  2به تبصره : 5تبصره

 :تغییریافته وبه شرح زیر اصالح گردد 5به تبصره  6تبصره 

که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابالغ می ل و فعالیت مرکزداوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است نحوه تشکی "

 ".درج شود....ارجاع به داوری اتاق تعاون .گردد

حوزه عمل استانی فاقد اتحادیه باحوزه عمل استان و تعاونی های با ... مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از....  "عبارت : 51ماده 

 .به این ماده اضافه شود "....که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند

به اعضای  "و نمایندگان تعاونی های با حوزه عمل کشور که فاقد اتحادیه بوده و حق عضویت خود را پرداخت نموده اند"همچنین عبارت

 .مجمع نمایندگان اتاق مرکزی اضافه شوند

و تعاونی های با حوزه عمل باحوزه عمل استان ......ومجمع نمایندگان اتاق استان......مجمع نمایندگان اتاق شهرستان" - 51ه ماده اصالحی

و نمایندگان تعاونی های با سراسری ......ومجمع نمایندگان اتاق مرکزی استانی فاقد اتحادیه که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند،

 ".....میباشد که که فاقد اتحادیه بوده و حق عضویت خود را پرداخت نموده اندحوزه عمل کشور 

 .قرار گیرد "تعیین"به جای  "انتخاب"این  ماده واژه  1در بند های ب و ج تبصره 
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 :این عبارت اضافه شود 51در بند هـ ماده  

 "... و ترازنامه درمورد صورتحساب سود و زیان.رسیدگی واتخاذتصمیم -بندهـ "

 اضافه شود "اتخاذ تصمیم در خصوص آن"عبارت : بند و این تبصره 

 :به صورت زیر اصالح وتغییرداده شود 51ماده 4تبصره 

 ".حق رای اعضا در مجمع نمایندگان اتاق بر اساس دستور العملی است که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد"

 "تا  ".... که حتی االمکان"باید دارای تعداد فرد باشد تا امکان تصمیم گیری وجود داشته باشد، عبارت "هیات"با توجه به اینکه: 69ماده

 :از این ماده حذف شده و این ماده به این صورت تغییر یابد "خواهند بود

لی البدل از میات اعضای تعاونی نفر عضو ع 2یا  8یا  4نفر عضو اصلی و به ترتیب  1یا  5یا  8هیات رئیسه اتاق های تعاون متشکل از  "

 ".سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند 8ها می باشند که برای مدت 

، عبارت 18درسال  درصورت عدم موافقت باحذف، باتوجه به مکاتبات معاون حقوقی ریاست جمهوری.)شود حذفاین ماده نیز  تبصره

 .(تغییرداده شود "اتاق تعاون ایران "به  "اتاق تعاون مرکزی "

 .اضافه شود "مصوب مجمع نمایندگان اتاق"در انتهای این بند عبارت:  61ماده 4بند 

 :به شرح زیر اصالح وتغییرداده شود:  61ماده 5بند

 "تعیین سمت های اعضای هیات رئیسه و صاحبان امضای مجاز اتاق"-5بند

که سمتهای غیرضرور ودارای باراضافی مالی برای اتاقها هستند حذف و به شرح زیر   "ر و دبیر کلسمت های دبی": درتبصره این ماده

 :تغییر یابد

 ".مسالولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیات رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد"-61تبصره ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 64ماده
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 :شرح زیر تغییر یابد به: 68ماده 

 ".....می باشد و یک بازرس علی البدلعضو اصلی  8هیات بازرسی متشکل از "

 :تبصره ای به این بند به شرح زیر اضافه شود

نوبت در سال توسط بازرس انتصابی وهیات بازرسی اتاق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  4ارائه گزارش های نوبتی حداقل -تبصره

 .ی استالزام

 .در همین وضعیت باقی بماند: 62ماده

 .در همین وضعیت باقی بماند: 65ماده

 :اضافه شود "درحوزه امورتعاون"درصدراین ماده ضمن اصالح نام وزارت عبارت : 66ماده

 :...عبارتست از ، کار و رفاه اجتماعی در حوزه امور تعاونوظایف وزارت تعاون-66ماده

ماده  11بند  1859قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 126الف نظرهای موجود درخصوص این بند ومادههمچنین با توجه به اخت** 

 :به شرح زیر تغییر یافته وتبصره ای به آن اضافه شود 66

در  وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درصورت مالحظه تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی و یا:  66ماده  11بند

ت مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارا

پیش بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت یا اتحادیه مربوطه، می تواند شرکت تعاونی یا اتحادیه مذکور را منحل کند 

اعضا مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضا و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از  و یا

 .اشخاص صاحب صالحیت دیگر تعیین کند

 .وزارت می تواند موارد تخلف را درصورت نیاز از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید: تبصره

 .به انتهای این بند اضافه شود "مراجع ذیربط از طریق اعالم به": 13بند
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 .اضافه شود "و سایر بخش ها و گرایش ها.... "عبارت : 89در بند  

 .در همین وضعیت باقی بماند: 14ماده

 .حذف شود ".ممنوع است... هرگونه دخالت "جمله :18ماده

 :تبصره ای به این ماده به شرح زیر اضافه شود

این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند امور ثبت تعاونیها و تغییرات بعدی را به اتاق تعاون و دراجرای :  18تبصره ماده"

 ".اتحادیه ها واگذار نماید

 .از این ماده حذف شود "وهیات بازرسی اتاق تعاون  ": 12ماده

 .به دلیل تکراری بودن حذف شود 61ماده : 16با توجه به محتوای ماده 

 .در همین وضعیت باقی بماند :11ماده

2 

مقرر شد مشکالت اتحادیه تعاونی های مرزنشینان به شرح زیر از طریق مبادی ذیربط و طرح در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 

 .خصوصی استان پیگیری شود

 تومان به تعاونی های  مرزنشینان 2499عدم تخصیص ارز رسمی با نرخ   -

( پنجره  واحد تجارت فرامرزی )  EPLعدم امکان ثبت سفارش واردات کاالهای مرزنشینان در سامانه جامع تجارت و سامانه   -

 گمرک 

ان که در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب و تقاضای تسریع در پیگیری طرح معطل مانده اصالحیه اقالم قابل ورودکاالهای مرزنشین  -

 .در انتظار تصویب هیات دولت قرار دارد 

 رفع محدودیت مقداری کاالهای قابل  ورود مرزنشینان         -

و  دبیرخانه شورا

دستگاههای مرتبط 

 در مصوبهمندرج 

جلسه 

 شورا
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قانون ساماندهی مبادالت  6ابالغ معافیت ارز برگشتی حاصل از صادرات انجام شده توسط مرزنشینان با توجه به صراحت ماده      - 

آئین نامه اجرایی آن در دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهدات ارزی صادرکننده به دستگاههای مرتبط و بانک مرکزی و  مرزی و

 سایر دستگاهها

 غیر مرتبط بودن کاالی تخصیصی قابل ورود توسط تعاونی های مرزنشینان با نیاز  مناطق مختلف مرزی   -

5 

با هدف ترغیب و تشویق تولیدکنندگان بخش کشاورزی به  احداث گلخانه و کشتهای گلخانه ای و انجام نظارتها این موارد و زیر تصویب و 

 .مقرر گردید جهت تحقق موضوعات مطرح شده از طریق دستگاه اجرایی و مبادی ذیربط پیگیری گردد 

تاسیس بر مبنای الگوی کشت علمی و عملی و با توجه به اشرفی که اتحادیه شرکت های تعاونی تولید کنندگان در ارتباط با صدور پروانه  -

گل و گیاه و محصوالت گلخانه ای در خصوص توسعه کشتهای گلخانه ای دارند مقرر گردید در هنگام صدور پروانه تاسیس بر مبنای 

خذ و  با شرایط تسهیل شده و خارج از روند فعلی پروانه های بهره برداری شده الگوی کشت نظر کارشناسی اتحادیه تولیدکنندگان ا

 .تمدید گردد 

موضوع حضور شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه و محصوالت گلخانه ای استان در ستاد باغبانی استان در سازمان جهاد کشاورزی به 

 عنوان بازوی مشورتی مورد تاکید قرارگرفت

و  شورادبیرخانه 

دستگاههای مرتبط 

 مندرج در مصوبه

جلسه 

 شورا

 
 


