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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  بررسی پیشنهادات اتاق تعاون استان پیرامون موانع و مشکالت موجود پیرامون توسعه تعاونی ها 
 

 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 و مالیااتی ای،بیماه مزیت هاایی و نشده اجرایی قانونی مواد این درصد 70 حدود اما وجود دارد خوبی ظرفیت های آن اجرایی دستورالعمل های و تعاون قانون در -

 خاوبی تحول به اش، قانونی ظرفیت های احیای صورت در که است بکری بخش تعاون. است نرسیده فعلیت به تاکنون شده بینی پیش تعاون بخش برای که بانکی

 .دست خواهد یافت

) باه جاز اعضاای هیاات  مشاهد در نفر هزار 118 اشتغال با تعاونی 200دو هزار و  تعداد این ازفعال است که  عضو میلیون4.5  حدود با تعاونی 7200 در استان -

 . مستقرند مدیره(

  ضوع به آنها هستند.وو پیگیر واگذاری این م دارند را استان در اساسی کاالهای توزیع امکان تعاونی شرکت های رضوی، خراسان در موجود امکانات به توجه با -

اداره کل تعاون، کار و رفااه کارشناسی انجام شده قابل حل است در این رابطه  با که اداری باالیی است بروکراسی در موارد متعدد، دارای حاکم بر تعاونی ها  قانون -

 .داده است پیشنهاد مربوطه وزارتخانه بهرا شناسایی و  تعاون قانون اصالحیه فکر، اتاق جلسات در ماه یک اجتماعی استان طی

بناد  و نیز با عنایات باه بخش تعاون در اقتصاد کشور  25% سهم، و تعیین قانون اساسی( 44اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) قانون 9 ماده با توجه به  -

 شود.الف این ماده در رابطه با مسئولیت دستگاهها در رسیدن به این سهم، ضروریست بر تکالیف دستگاهها و بویژه بانک ها در این رابطه نظارت 

http://icm.gov.ir/law-fa-207.html
http://icm.gov.ir/law-fa-207.html
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کند، این الیاتها ا ارائه میجز مدر کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ا به"در بند ب همین ماده قانونی نیز تسریع گردیده است :  - 

 روساتاییان میاان در یاراناه ای محصوالتدر تقسیم  کشاورزی جهاد سازمان لذا  " .%( بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود20درصد )حمایت برای تعاونیها بیست

 ساهم و %20بیشتر در نظر بگیرد حال اینکه این سازمان ساهم شارکت هاای تعااونی را  درصد 20 محصوالت این توزیع برای را تعاونی شرکت های سهم بایستی

تحت پوشش اتااق تعااون  روستایی هایتعاونی که حالیست در این گیرد؛ می نظر در درصد80را  هستند سازمان این زیرمجموعه که روستایی تعاونی شرکت های

 همچنین در حصوص معافیت های بیمه ای و مالیاتی نیز باید موضوع رعایت شود. .شود اصالح باید موضوع این وقرار ندارند 

 انرژی تعاونی 27 اکنون هم است؛ استان تعاونی های های دغدغه از دیگر یکی تجدیدپذیر انرژی تعاونی های به روستایی توسعه تسهیالت اعطایمسائل مرتبط با  -

 رود نمی موضوع این بار زیر اداره این اما است شرکت برق آن ها به تسهیالت پرداخت اعالم مرجع که کنند می فعالیت نفر هزار 10 زیر شهرهای در تجدیدپذیر

 .تعاونی هاست این برق تولیدات خرید حال در خود برق شرکت و شده ابالغ دستورالعمل که درحالیست این و

 تعاون بخش های خواسته دیگر از مرتبط تعاونی های از مبالغی بیش از مندرجات قانونی دریافت عدم و مهر مسکنو مالیات مربوط به   بیمه محاسبات حق رعایت -

 از. اسات نامناسب مکان شد، ایجاد خاصی شرایط در که گلبهار در مهر مسکن های پروژه در معضالت از یکی دارد؛ وجود بخش این در دیگری نیز معضالتاست.

 جاز شاهری خادمات امکاناات نیز شده ساخته واحدهای و نشده ساخته هنوز و مانده باقی کاری سفت و اسکلت حد در واحد 600هشت هزار و  تاکنون 86 سال

دخالت شهرداری، شورای شهر و عدم توافق آنها با شرکت عمران گلبهار . رخ می دهد هامسکن این در معکوس مهاجرت دلیل همین به ندارند؛ زیربنایی تاسیسات

ساله( که بایستی بعد از بهره برداری اخذ شود و در حال حاضر دریافت می شود  99واحدها ایجاد نموده است. همچنین اجاره بهایی ) مشکالت عدیده ای برای این

 نیز از سایر مسائل این حوزه است.

های الزم را باه  همکاری کاال سبد توزیع در که دارند را این آمادگی تعاونی ها و این فعالند جام تربت و آباد صالح سرخس، درگز، کالت، در مرزنشین تعاونی 22 -
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و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.این در حاالی  دارند نفر عضو هزار700 مرزنشین تعاونی های است،  تعاونی ها این مشکل ترینمهم ارزی مسائل. عمل آورند 

 قارار محاروم منااطق در که تعاونی ها این به واردات برای با نرخ دولتی دالر ، متاسفانهمرکزی بانک با تجارت توسعه سازمان رئیس مکاتبات علی رغم است که 

 .گیرد نمی تعلق دارند،

 20 تااری  از صاادرکنندگان ،ارزی تعهدناماه بخشانامه ارزی و اخاذ اباالغ شاد ولای باا  می انجام مرزنشینان اتحادیه سوی از تعاون بخش صادرات درصد 80 -

  ندارند. صادرات سال جاری شهریورماه

 25 در حاال حاضار اما است معاف مالیات پرداخت از  نیز می باشد تعاونی های مرزنشین مجلس کار دستور در که مستقیم مالیات های قانون 133 مادهبراساس  -

 .شود می اخذ تعاونی ها این از مالیات درصد

 های قانونی، درخواست واگذاری توزیع الستیک، آموزش و کارت هوشمند را دارند.شرکت تعاونی فعال وجود دارد که با توجه به ظرفیت  14در حوزه حمل و نقل  -

ل تعاون، کاار و رفااه تعدادی از شرکت تعاونی ها بدلیل عدم اشراف به قوانین، مشکالت متعددی در حوزه  محاکم دادگستری دارند در این رابطه نماینده  اداره ک -

رات قانونی این اداره کل در انحالل هیات مدیره متخلف و انتصاب هیات مدیره جدید است که با موافقت نماینده دساتگاه اجتماعی استان، خواستار استفاده از اختیا

 قضایی بخشنامه موصوف از طریق دادستانی استان ابالغ خواهد شد.
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف 

1 

ارائه شده و ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای احیاء بخش تعاون، مقرر گردید اداره کل تعاون، کار با عنایت به توضیحات 

کلیه موارد مربوط به  ،و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت بخش تعاون با هماهنگی و همکاری اتحادیه ها

که تا کنون اجرایای نشاده اسات را و قانون بخش تعاون و سند توسعه بخش  44ر اصل اعم ا ،در حوزه بخش تکالیف قانونی موجود

تا ضمن ابالغ به دستگاههای اجرایی، بانکی و نظارتی  گردداستخراج و حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس 

 دالئل عدم اجرا اعالم و امکان اجرای قانون را در استان فراهم نمایند.

اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی 

، اتاق تعاون، استان

بانک توسعه تعاون، 

صندوق ضمانت 

 بخش تعاون

 یک هفته

2 

، یمالیاات مقرر شد توسط معاون محترم تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مسائل و مشکالت موجاود در حاوزه هاای

، با همکاری اتاق تعاون اساتان احصااء وباه هماراه  و برداشت های سلیقه ای و دارای ابهام تامین اجتماعی، مرزنشینان و مسکن مهر

 پیشنهادات اصالحی به دبیرخانه شورا منعکس گردد.

اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی 

 استان

 یک هفته

پیگیری های الزم توسط ایشان بابت رفع مشاکالت با توجه به اعالم آمادگی نماینده محترم دادگستری استان در جلسه، مقرر گیرد  3

 واگذاری توزیع کاالهای موضوع انبارهای توقیفی کاالهای احتکار شده به شرکت تعاونی ها انجام شود.
 یک هفته دادگستری استان

4 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در جلسه در خصوص ایجااد شارایط الزم باه   معاون محترم تعاونبا توجه به توضیحات 

 ،و انتصاب هیات مادیره جدیاد مقارر گردیاد نا کارآمدهای منظور استفاده از اختیارات قانونی این اداره کل در انحالل هیات مدیره 

 گردد.استان ابالغ  محترم بخشنامه موضوع این قانون از طریق دادستانی

 یک هفته دادگستری استان

 
 


