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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 تخصصی حوزه تعاون،(موضوعات بخش  تعاون پیرامون شعار سال) تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها( )نامه پیوست در حوزه های مالیاتی، بیمه ای، گمرک، بانک 

 

و بخش   و گوی دولت  دبیرخانه شورای گفت  بررسی  در چهارمین جلسه  و  به بحث  تعاون  بانکی بخش  و  مالیاتی  ای،  بیمه  خصوصی خراسان رضوی، مشکالت 

 گذاشته شد. 

ر حوزه کسب و کار و  »علی اکبر لبافی«، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه این دبیرخانه برای جمع بندی موانع موجود د

ها، کارخانجات و دستگاه های اجرایی  سال اظهار کرد: بر همین اساس، از ابتدای سال مکاتباتی با تشکل های بخش خصوصی، کارگاه   تولید در راستای تحقق شعار

 تخصصی انجام دادیم و درخواست کردیم تا موانعی که از نگاه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی وجود دارد، به ما ارائه کنند. 

تشکل بخش خصوصی و برخی از دستگاه ها و کمیسیون های اتاق، اتحادیه ها و اعضای شورای گفتگو مکاتبه داشتیم و   60با بیش از  وی ادامه داد: در این خصوص

پیشنهاد یا مانع به دبیرخانه شورا منعکس شده که این پیشنهادات را دسته بندی می کنیم و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می 70تا این لحظه بیش از  

 ئه کنیم.هیم تا بتوانیم پیشنهاد الزم را با توجه به شعار سال به مجمع نمایندگان استان  و مراجع  تصمیم گیری که پیگیر این موضوع هستند، اراد

. یکی از پیشنهادات در وی افزود: در نشست امروز، اتاق تعاون استان و فعاالن این بخش، نکات پیشنهادی خود را برای رفع موانع کسب و کار ارائه خواهند کرد
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  قانون اساسی و تکلیف دولت برای اولویت دادن به تعاونی ها در روند واگذاری امالک مازاد دستگاه های اجرایی است. این موضوع در راستای   44خصوص اصل  

 توسعه بخش تعاون کشور پیش بینی شده اما اتاق تعاون اعالم کرده که قانون مذکور در عمل اجرا نمی شود. 

ه مشوق ها تاکید کرده  لبافی بیان کرد: نکته دوم، عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون با نگاه حمایتی است. قانونگذار در موادی از قانون ب

 اما این موضوع اعمال نمی شود و این یکی از موانع موجود است. 

مه ای نکته دیگری است که اتاق تعاون به عنوان یکی از موانع حوزه کسب و کار مطرح کرده است.  وی تصریح کرد: عدم برخورداری از حمایت ها و تخفیفات بی

قانون مالیات های مستقیم است که بعضا تفاوت ها و تناقضات در    133و    132موضوع بعدی، بحث اعمال معافیت های مالیاتی برای تعاونی ها در قالب مواد  

 اجرای آن وجود دارد.  

باشد که اتاق تعاون مطرح کرده است. منابعی که بانک توسعه تعاون اخذ می کند،  کرد: مشکالت نظام بانکی و تامین نقدینگی یکی دیگر از نکاتی می   لبافی اذعان

 ر اندک است.  ها بسیاافتد و سهم استفاده از منابع این بانک توسط تعاونی ها و اتحادیه باید صرف توسعه بخش تعاون شود اما ظاهرا این اتفاق نمی

زوکار اجرایی آن  وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مطالبات اتاق تعاون، مربوط به عدم اجرای قانون است؛ در واقع، یا قوانین به درستی وضع نشده، یا سا

 فراهم نیست یا اینکه ضمانت اجرا ندارد و اگر به آن عمل نشود، متولیان امر مورد بازخواست قرار نمی گیرند. 

 ها*اجرا نشدن برخی مواد قانون تامین اجتماعی درباره تعاونی

اظهار کرد تعاون استان  ا در تشریح موانع کسب و کار حوزه  تعاون خراسان رضوی  اتاق  اقتصادی  نوروزبیگی، معاون  این جلسه ملیحه  ادامه  قانون    9: ماده  در 

قانون تامین اجتماعی نیز که در خصوص حق بیمه قراردادهاست، همین وضع را دارد؛ به طوری   38ها اجرایی نمی شود. ماده  درباره بیمه   44های کلی اصل  سیاست
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 که از کل قراردادهای خرید و فروش اجناس حق بیمه اخذ می شود. این در حالی است که بخش خدمات باید در این موضوع، جدا دیده شود.  

برای   کشاورزی  اجتماعی  بیمه  از  استفاده  افزود:  حوزه  وی  های  کارگاه  از  اجتماعی  تامین  تکالیف  اینکه  ماست؛  مدنظر  دیگر  موضوع  هم  کشاورزی  واحدهای 

توانند بیمه شوند و اسامی آن ها  کنند و میکشاورزی برداشته شود. همچنین، اعضای هیات مدیره کارگاه ها دارای شخصیتی حقیقی هستند که حقوق دریافت می

 ما این اتفاق نمی افتد. باید در لیست بیمه ثبت شود؛ ا

و آن ها شامل معافیت  نوروزبیگی ادامه داد: درباره بیمه مدیران در اتحادیه تعاونی ها هم پیشنهاد می شود اعضای هیات مدیره اتحادیه هایی که تعاونی های عض 

 پرسنل و اعضای هیات مدیره شاغل استفاده کنند.  نفر هستند، بتوانند از این معافیت در اتحادیه ها برای بیمه شدن5حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 

 ها مشروط به تامین اعتبار از سوی دولت است *معافیت حق بیمه تعاونی 

ل معافیت حق بیمه  در ادامه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: در بحث اعما

کول شده و تاکنون  اعضای تعاونی، اگر دولت بودجه و اعتبار آن را تامین کند، مشکلی برای اجرای این قانون نداریم. در واقع، این بحث به تامین اعتبار موبرای  

خود در مباحث بیمه ای است. در دولت تقبل هزینه ای در این زمینه نداشته است. از طرفی، دولت در حال برداشتن معافیت برخی کارگاه ها و کم کردن بار مالی 

 سایر معافیت های بیمه ای نیز تامین اجتماعی هزینه ای انجام نمی دهد و دولت در حال پرداخت معافیت ها می باشد.  

در برخی از این موارد    وی افزود: در بحث قراردادهای خرید و فروش نیز، قراردادهای زیادی وجود دارد که در بحث حمل و توزیع نهاده ها، سم، کود و... است؛ 

ه در قانون اعالم  اصل کار، حمل و توزیع است و رقم قابل توجهی از ناخالص کارکرد این قراردادها را موضوع حمل و توزیع تشکیل می دهد. این در حالی است ک

 د، مشمول حق بیمه نیست.شده قراردادهای صرفا خرید و فروش که نیاز به کار اضافه نداشته باشد یا ارزش افزوده ای ایجاد نکن 
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ارگاه ها نیز عاکفی متذکر شد: در بحث کشاورزی نیز برای یک محصول نمی توان دو معافیت را در مراحل کاشت، داشت و برداشت اعمال کرد. از طرفی برای ک

اعمال می شود. این معافیت قبال برای مدیران وجود  معافیت بیمه ای برای کارفرما و مدیران هیات مدیره پیش بینی نشده و تخفیف فقط برای کارگران و پرسنل  

کنیم و اگر اصالحیه ای برای قوانین تامین اجتماعی تنظیم شود، با دید باز و مشورتی همکاری  داشته اما نهایتا حذف شد. با همه این ها، آمادگی خود را اعالم می 

 خواهیم کرد. 

 ودجه ساالنه *پیشنهادی برای تعیین عدد معافیت های بیمه ای در ب

عی تاکید دارد رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بار دیگر ابراز کرد: راجع به اعمال معافیت اعضای تعاونی ها، تامین اجتما

 دجه پیشبینی نمی شود  که اگر دولت این اعتبار را تامین کند، قانون قابل اجرا خواهد بود؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که در بو 

بر معافیت  از  و  ندارند، مشخص  افزوده  ارزش  که  قراردادهایی  تا  نوع آن شفاف سازی شود  است؛  قراردادها هم الزم  داد: درباره  ادامه  اما  لبافی  خوردار شوند؛ 

 ر آن ها اعمال شود.  قراردادهایی که حمل و نقل، تخلیه، بارگیری و... دارد و ارزش افزوده خواهد داشت پس حق بیمه باید د

 ها*مشکالت مالیاتی تعاونی 

داره دارایی با آن برخورد  نوروزبیگی، معاون اقتصادی اتاق تعاون خراسان رضوی درباره مشکالت مالیاتی تعاونی ها نیز ابراز کرد: یکی از نکاتی که تعاونی ها در ا

از تعاونی هایی است که در اداره کار ثبت می شود؛ اما اداره کل دارایی اعالم می کند که برای  کرده اند، بحث تعاونی های متعارف است. تعاونی متعارف آن گروه 

 متعارف بودن تعاونی، مدارک باید ارائه گردد؛ در غیر این صورت تعاونی ها به عنوان متعارف شناسایی نمی شوند. 

نی های کشاورزی نیز گفت: برخی از ممیزان اعالم می کنند عنوان روستایی حتما در قانون مالیات های مستقیم در مورد تعاو  133وی درباره عدم اجرای ماده  
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 این قانون، تمامی فعالیت های کشاورزی را معاف از مالیات کرده است.   81عبارت تعاونی استفاده شود تا از معافیت استفاده گردد؛ حال آنکه ماده 

تعاونی  اتحادیه  این نشست گفت: در زمینه فعالیت های کشاورزی مشکل    های مرزنشینانیاسر فیضی، مدیرعامل  از مدعوین  خراسان رضوی نیز به عنوان یکی 

 نیامده است، مشمول معافیت مالیاتی نمی شود.   133بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال، در حوزه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان چون نام این اتحادیه در ماده 

کنند؛ اما در مجموعه تعاونی های مرزنشینان صادرات امری  دم ایفای تعهدات ارزی این است که آن صادرات را مشمول مالیات می وی افزود: یکی از تاثیرات ع 

امتیازات    زمان تحریم ها چونالزامی است و قانون گذار الزام کرده که این کار انجام شود و تعاونی ها بتوانند از معافیت ها استفاده کنند. این در حالی است که از  

از اتحادیه ما در هیات  ترجیحی به کاالهای مرزنشینان تعلق نگرفته، آن ها موفق به دریافت این معافیت نشده اند. بابت این مالیات هم اکنون پرونده های زیادی  

 های حل اختالف مالیاتی، گشوده است. 

 *هیچ معافیتی خارج از قانون مالیات اعمال نمی شود 

قدم«، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفت و او در پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: به طور کلی در مباحث قانون  »افشین محمودیان م

هست  گر موردی  گذاری، اینکه از اجرای قانون جلوگیری کنیم، موضوعیتی ندارد. اگر موضوعی در قانون ذکر شده، تکلیف ماست. در بحث تعاونی های متعارف ا

 اعالم شود تا ما پیگیری کنیم زیرا تاکنون موردی نبوده که تعاونی را به عنوان نامتعارف شناسایی کنیم. 

مربوط به رفع مایحتاج    وی افزود: درباره غرفه های تعاونی مصرف کارکنان نیز، اگر موردی اجاره داده شود، مالیات باید دریافت شود زیرا درآمدهایی به جز آنچه

قانون مالیات های مستقیم هم معافیت بخش کشاورزی در بخشنامه آمده و هیچ مشکلی ندارد و به    81شود، مشمول حق مالیات هستند. در بحث ماده  اعضا می  

 گذار درخواست ارائه اسناد کرده، این معافیت اعمال می شود.  شرط رعایت ضوابط و ارائه اسناد در صورتی که قانون 
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توانیم اعمال کنیم. درباره این عنوان معافیتی در قانون ذکر نشده  اونی مرزنشینان هم ما هیچ معافیتی را غیر از آنچه در قانون آمده، نمی وی ادامه داد: درباره تع

 است و تاکنون ابالغیه ای این درباره به دست ما نرسیده است. 

یکی از بهترین کارها برای اینکه مالیاتی پرداخت نشود یا کمترین مبلغ پرداخت شود، وی اذعان کرد: تعاونی اتحادیه مرزنشینان با سودهای حداقلی کار می کنند و  

 نگهداری دقیق از اسناد مالی است تا به حسابرس مالیاتی ارائه شود. 

 *ضرورت تفویض اختیار به گمرک استان 

نیز تصریح کرد: برای برخی اقدامات اجرایی در استان و ایجاد تعرفه  های مرزنشینان خراسان رضوی درباره مشکالت گمرکی این تعاونی  مدیرعامل اتحادیه تعاونی

ینجاست که ما در گمرک برای یک کاال، باید اختیار قانونی در گمرک استان وجود داشته باشد؛ اما گمرک ایران در این زمینه ها تفویض اختیار نکرده است. نکته ا

 ی در زمینه تعرفه کاال اتفاق می افتد.  کارشناسان باتجربه داریم اما باز هم تعبیر اشتباه

باره تعرفه  حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت ستاد نظارت گمرکات استان نیز در پاسخ گفت: برخی از موارد در حیطه کاری ما نیست و برخی از نکاتی که در

یی کرد و در صورت تفویض اختیار مشکل حل گردد. برخی موارد از  کاالها مطرح شد، در دسترس ما نیست. در بحث تفویض اختیار اما میتوان برخی نکات را اجرا

 گمرک ایران میتواند تفویض شود که هنوز اتفاق نیفتاده است. 

 لبافی نیز گفت: در بحث تفویض اختیارات حوزه گمرک اگر پیشنهادات ارائه شود، میتوانیم از طریق مجلس پیگیر موضوع باشیم. 

اساسنامه بانک توسعه تعاون با نگاه ویژه به   7و  6ها گفت: عدم اجرای بندهای مواد  تصادی اتاق تعاون درباره مشکالت بانکی تعاونی در ادامه، نوروزبیگی، معاون اق

بانک تعاونیها بسیار سختگیرانه عمل میکند. همچنین درباره وثایق  نتعاونیها موضوع مدنظر ماست. بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت به  یاز برای ی مورد 
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ن است که  تسهیالت، چون هیات مدیره تعاونیها بعد از سه سال عوض میشود، وثیقه گذاری از سوی این اعضا سخت است. پیشنهاد ما برای حل این مشکل ای

 بانک مبلغی را به عنوان تسهیالت در اختیار تعاونی قرار دهد و بعد از محل کارتخوان تعاونیها، تسهیالت را برداشت کند.  

اید در این بخش  لبافی گفت: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه اعالم میشود بانک توسعه تعاون بانک تخصصی حوزه تعاون است و منابعش بیشتر ب

 پرداخت شود و نکته دوم، تسهیل در امر پرداخت تسهیالت و پذیرش وثایق است.  

ن رضوی نیز ابراز کرد: بانک توسعه تعاون بانک تخصصی و توسعه ای مربوط به بخش تعاون است و در  مهدی امین بیدختی، مدیر بانک توسعه تعاون خراسا 

درصدی    25تاسیس شده و وظیفه خود میدانیم که تامین نقدینگی بخش تعاون را انجام دهیم و همه تالش این بانک این است که به سهم    44راستای اجرای اصل  

 تعاونیها در اقتصاد ملی برسیم. 

 میلیارد تومان  منابع بانک توسعه تعاون استان  1800*ا 

گذشته   سال  در  ما  افزود:  سال    1800وی  به  نسبت  که  پرداختیم  رضوی  خراسان  در  تسهیالت  تومان  رشدی  98میلیارد  مطالبات    50،  در  داشتیم.  درصدی 

تسهیالتی که ما به شرکت های تعاونی و بخش خصوصی میپردازیم، مطلوب است. ما  درصد است و این نشان میدهد   2.1غیرجاری، سطح استان خوب و به میزان  

درصد نسبت مصارف به منابع داشتیم. این بدان معناست    210، با پرداخت تسهیالتی که انجام دادیم،  99در خراسان رضوی در کنار تعاونی ها هستیم و در سال  

 جه استان های دیگر استفاده نمودیم. که هم اعتبارات خود را هزینه کردیم و هم از بود 

توسعه تعاون منابع   میلیارد تومان بانک  1800لبافی در واکنش به سخنان امین بیدختی تصریح کرد: خراسان رضوی دارای هفت هزار تعاونی است و اینکه تنها  

اتاق تعاون در این    ، رقم مطلوبی نیست. این تعاونی ها قیمت تمام شده باالیی دارند و هزینه پرسنل شان هم زیاد است. بنابراین الزم است اداره کل تعاون ودارد  
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 زمینه واکاوی کنند تا میزان منابع مورد نیاز تعاونی ها مشخص شود و بانک در جریان این نیاز قرار گیرد.  

یشنهاد ن، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز بیان کرد: تمام تعاونی ها تحت پوشش بانک توسعه تعاون قرار نمی گیرند. قالب تعاونی ها که حتی پعلیرضا شریفیا

ونی ها درخواست دارند  می دهند از ماشین آالت خود به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیالت استفاده کنند، مورد قبول واقع نمی شوند. در حال حاضر، برخی از تعا

 که وام را بگیرند و سپس ظرف چند روز از طریق دستگاه کارتخوان خود این مبلغ برداشته شود.  

 درصد دارد، این همکاری را از سوی بانک توسعه تعاون نمی بینیم. 4وی افزود: در حالی که صندوق کارآفرینی امید همکاری خوبی در پرداخت تسهیالت با سود 

خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث مطروحه گفت: جمع بندی مباحث این نشست را  رئیس دبیر

 . در جلسه آینده شورای گفتگو که مختص بخش تعاون است، ارائه خواهیم کرد

و با هدف  تحقق شعار سال موانع و مشکالت پیش روی بخش تعاون در جلسه دبیر خانه شورای گفت و گو    در اجرای مصوبات  اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان   .

 مطرح گردید،  که پس از بررسی و کارشناسی های صورت گرفته به شرح زیر مقرر شد: 

 

 

 مصوبات جمع بندی و

مهلت   مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 
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 پیگیری 

1 

وجود دارد،  دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت     44اجرای سیاست های اصل  موضوع تکالیفی که در  -
 در بخش اقتصاد فراهم گردد. %25برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 

،    17،   4ون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد  ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعا-
قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، علیهذا پس از بحث و    72،   71،  65،  19،  18

 بررسی توافق گردید موارد زیر به شورای گفت و گو پیشنهاد گردد. 
 

و اولویت واگذاری ها به بخش تعاون مقرر گردید  ضمن طرح در شورای گفت    44ای اصل  الف( موضوع اجرای تکالیف سیاست ه 
 و گو : 

طی نامه ای از سوی استانداری محترم  خراسان رضوی به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شود تا نسبت به اجرای این بند    -1
 اهتمام ورزند. 

 سی کل کشور منعکس گردد. مراتب به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان  بازر -2

 به مجمع محترم  نمایندگان استان موضوع منعکس تا پیشبینی ضمانت اجرا صورت پذیرد.  -3

دفتر محترم جذب 

 استانداری  

 دبیرخانه شورا 

 ده روز 

2 
  17،  4ب( در ارتباط با عدم اجرای مشوقهای سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در موارد 

 قانون بخش تعاون مصوب گردیده است  ضمن طرح در شورا و پیشنهاد به   72،  71،  65،  19 18، 

 نمایندگان استان پیشنهاد گردد تا ضمانت اجرا برای موارد فوق لحاظ  شود. شورای گفت و گو مرکز  مراتب به مجمع محترم   

 ده روز  دبیرخانه شورا 

3 

(و عدم اعمال   44قانون اجرای سیاست های کلی اصل   9ت( موضوع عدم برخورداری از حمایت ها و تصمیمات بیمه ای )ماده 
 قانون مالیات های مستقیم مقرر گردید:  133و  132معافیت های مالیات تعاونی ها و اتحادیه هابر  طبق مواد  

الف( :با توجه به اینکه اداره کل تامین اجتماعی تاکید دارد به دلیل عدم تامین منابع الزم توسط دولت در بودجه سنواتی ساالنه  
توافق گردید مراتب از طریق  موجب گردیده است تا امکان حمایت های بیمه ای با پوشش مناسب مد نظر تعاونی ها صورت نگیرد  

شورای گفت و گوی مرکز و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  برای پیشنهاد به دولت جهت پیشبینی بودجه در ضوابط بودجه  
 ساالنه پیگیری تا لحاظ شود. 

ن معاون محترم  قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به توضیحات جناب آقای  مهندس محمودیا 133و    132ب( : در خصوص مواد 

اداره کل تامین  

 اجتماعی 

 دبیرخانه شورا 

 ده روز 
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حسابرسی اداره کل مالیاتی استان در انعکاس موارد پیشنهادی برای استفاده از ظرفیت های موجود توافق گردید در نشست های دو  
 جانبه بین اداره کل مالیاتی استان و اتاق تعاون استان در خصوص موارد مطرح شده شفاف سازی و مساعدت های الزم به عمل آید. 

قانون    133عدم برخورداری اتحادیه تعاونی های مرز نشینان از معافیت های مالیاتی با توجه به اینکه در ماده  ت(: پیرامون  
مالیاتهای مستقیم نامی از اتحادیه تعاونی های مرز نشینان وجود ندارد لذا مقرر گردید از طریق شورای گفت و گو به مجمع  

 پیشنهاد گردد. نمایندگان استان به مراجع قانونگذاری و دولت 

اداره کل مالیاتی  

 استان 

4 

پ(: موضوع گردشکار طوالنی و متمرکزدر گمرکات بویژه در تهران با توجه به سطح کارشناسی قابل قبول در برخی از استانها از  
بسیاری از مواقع موجب طوالنی شدن واردات و صادرت و بعضا  جمله خراسان رضوی و اینکه عدم تفویض اختیار گمرکات در 

تبادالت مرزی می شود مقرر گردید از طریق طرح در شورای گفت و گو به گمرک ایران پیشنهاد گردد کلیه اختیارات از جمله  
 به استان خراسان رضوی تفویض گردد.  16کارگروه ماده  

 ده روز  گمرک استان  

5 

تحادیه ها و تعاونی های زیر مجموعه اتاق تعاون استان از عدم امکان  تامین منابع الزم برای توسعه تعاونی  در ارتباط با گالیه ا-
های بخش تعاون علیرغم اینکه استان خراسان به لحاظ  داشتن تعاونی های فعال رتبه دوم کشور را دارد ؛ با توجه به توضیحات  

میلیارد  تومان  بوده است که بانک   1800بانک حدود  1399ع منابع سال  ریاست محترم امور شعب بانک توسعه تعاون مجمو 
در صد افزایش یافته است لذا منابع الزم .برای تخصیص به تعاونی    220به  1399توسعه تعاون حدودا مصارف به منابع در سال 

 ها را ندارد،  پیشنهاد گردید: 

وزارتخانه در استان از طریق استانداری به وزارتخانه پیشنهاد گردد نسبت به تجمیع  زیر مجموعه   13با توجه به حدود  -1
حسابهای مجموعه های وابسته به وزارتخانه در بانک توسعه تعاون که بانک تخصصی  و دولتی زیر مجموعه وزارتخانه تعاون ،  

 کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اقدام تا توان وام دهی افزایش یابد. 

انک و اتاق تعاون بستری فراهم نمایند تا تعاونی ها راغب گردند همه حسابهای تعاونی ها را نزد بانک توسعه تعاون افتتاح  ب -2
 نمایند. 

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بندهای یک و دو پیگیری و ظرف ده روز مراتب به دبیر خانه شورا منعکس گردد.  -3

اداره کل تعاون کار و  

 رفاه اجتماعی 

 بانک توسعه تعاون  

 ده روز 

 
 


