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  تعاونی ها در حوزهپیرامون موانع و مشکالت موجود بررسی پیشنهادات اتاق تعاون استان 

 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 
 یتاق تعاون بررسا یزبانیماستان به درخواست و  یها یموانع و مشکالت موجود در حوزه تعاون ی،خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو پنجم ستیب در

 شد.

اقتصاد  بخش نیتر یمردم ش تعاون رانشست، بخ نیا یابتدادر استان  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد ،یمحمد سنجردر این جلسه که رییس و هیات رئیسه اتاق تعاون استان حضور داشتند،  

ت که اس یناد باالدستدر حوزه اس یاقتصاد یها بخش نیتری و از قو شودی توسط مردم انجام م ناست که صفر تا صد امور آ نیا یاقتصاد یها بخش ریبخش با سا نی: تفاوت اتکشور خواند و گف

ی مبخش  نیوجه به ات ،یراسان رضوخ یو مثلث توسعه اقتصاد یاقتصاد مقاومت یها استیس یو امروز هم در راستا دارد یررنگپُ گاهیجا یکالن دارا یاه استیس ریو سا یقانون اساس 44در اصل 

 واقع شود.موثر  و مشارکت جویی از آنان مردم یها هیسرما یدر جمع آور تواندی بخش تعاون م رایز این الگو نماید،به تحقق اهداف  یبزرگکمک  تواند

 میهست نید ابه مرور شاه ریخا انیر سالد حال نیو کاهش فقر است؛ با ا یتوسعه عدالت اجتماع آن یدارد، اما هدف اصل ینگاه به کسب درآمد و منافع ماد نکهیافزود: ، بخش تعاون عالوه بر ا یو

 .ردیگی بخش کمتر مورد توجه قرار م نیکه ا

 
ی و لحاظ نم ییجرابخش را ا نیا یبرا فراهم شده تیظرف ییاجرا یدستگاهها مختلف است. درواقع نیو قوان یضوابط بانک مرکز باعمده بخش تعاون  یها از چالش یکیخاطرنشان کرد:  یسنجر

 .کنند

گفتگو  یوراشتا در جلسه  میدرسال کراگفتگو  یشورا رخانهیصا و به دباجرا مغفول مانده، اح ندآیو مقررات مربوط به بخش تعاون را که در فر نیاز قوان یکرد: سال گذشته مجموعه ا حیتصر یو

 .میسانو به مرکز برگفتگ یشورا قیاز طر زین هستند رییاصالح و تغ ازمندین هکرا  نیقوان یو برخ صورت بگیرد دیتاک ،است ریآنچه در استان امکان پذ یبر اجرا ومطرح شود 
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است  نیکرده ا کار مشخص وکسب  طیگذار در قانون بهبود محکه قانون یفیوظا نیتر از مهم یکیگفت:  یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل

 نهرخایو ما در دب ص کرده اندرا مشخ یموانعها  دستگاه یاساس، برخ نیموانع را مطرح کنند. بر هم نیا حاصال یبرا شنهاداتیو پ ییموانع موجود را شناسا یو خصوص یدولت یها که بخش

 .میدینرس یگفتگو به جمع بند یارائه در شورا یموارد استخراج شد اما برا یسال گذشته برخ زی. در حوزه تعاون نمیکرده ا یریگیپ

در بحث  یعاجتما نیوزه تامکه در ح یتوافقات زیآن و ن ندآیفر لیو تسه یخارج یگذار هیدر حوزه سرما یخوب یهای استان تاکنون همکار یاظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یو

 صورت گرفته است. یتوافقات خوب زین بخش نیو توسعه ا ینی. در حوزه مراجع حل اختالف و کارآفربه عمل آورده است م،یداشت یکارگران ساختمان

 نیقوان نیا یاگر بر اجرا ن است کهمربوط به آ نیشدن قوان ییبخش و عدم اجرا نیا یها یگذار هی، سرماآن نیکرد: نخست حیمطرح است، تصر یدر بخش تعاون سه بحث اساس نکهیا انیبا ب یلباف

 مهیب موضوعات ،کته سومنو  شود یم ییمطرح شده و اجرا یشنهاداتیپ زیبخش تعاون است که در گذشته ن یشنهادیشود، در حوزه تعاون اثرگذار خواهد بود. موضوع دوم، بحث اصالحات پ دیتاک

 شود. دهیشیاند هاییراهکار دیها با رفع آن یو مسکن مهر است که برا یاتیمال ی،ا

ون باشد اما با بخش تعا دیبا ها طرح یذارواگویت اولاساس،  نیبخش طبق قانون نام برد و افزود: برا نیاز حقوق ا یکیبخش تعاون به عنوان  تیبا اولو ییاجرا یدستگاهها یها طرح یاز واگذار یو

اقدام  های ونالزم به تعا یاه ام و کمکو ینسبت به اعطا تا پول و اعتبار موظف شده یشورا نیز یبانک التیحوزه تسه در ن،یمند است. افزون بر ا هیگال یماده قانون نیا یبخش از عدم اجرا نیا

 . کنندی اجرا نمآن را ها  وجود دارد که دستگاه زین یگریافتد و موارد د یهم اتفاق نم نیکند اما ا

د همگرایی بخش ق آن ها نیازمنکه تحق ستارائه داده ا رخانهیبه دب یشنهاداتیها پ و مقررات و اصالح آن نیقوان یگفتگو استان خاطرنشان کرد: اتاق تعاون در حوزه اجرا یشورا رخانهیدب سیرئ

 های مختلف و پیگیری مستمر موضوع است.

 است موجود نیقوان یاجرا مربوط به بخش تعاون، یها درصد درخواست 80*

 جادین اهزار اشتغال در استا 145 های تعاون نیت: انفر در استان خبر داد و گف ونیلیاز سه م شیب تیبا عضو یتعاون 7300 تیاز فعال زین یاتاق تعاون خراسان رضو سیرئ ،یمجتبو نیدحسیس

 کرده اند.

 و شاهد شودی به طور کامل اجرا نم نیقوان یبرخ رایز ،است موجود نیقوان یما درباره اجرا یها درصد درخواست 80کرد:  حیتصر م،یندار دیبه قانون جد ازیدر بخش تعاون ن نکهیا انیبا ب یو

 دهیپوش یبرکس یاومتقتصاد مقبخش تعاون در ا گاهیدولت هم ندارد. جا یواز س التیبه درخواست تسه یازین گریموضوع، بخش تعاون د نیدر صورت اصالح ا .میهست ی دیگرناقص برخ یاجرا

 حوزه است. نیمربوط به ا نیقوان یما اجرا یو تقاضا ستین

 بخش داده شود. نیبه ا دیبا تیاولو ،یبانک التیتسه افتیدر یبخش تعاون، در مراجعه برا تیکرد که با توجه به اهم دیتاک نیزنکته  نیا بر یمجتبو

 زیهزار تن شکر ن 300از  شیهزار تن برنج و ب 995کردند.  عیتوز یمصرف کارگر هیکارکنان دولت و اتحاد نیهزار تن گوشت ب 431حدود  97در سال  یخراسان رضو یهای اظهار کرد: تعاون یو
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 شد. عیمصوب دولت توز متیگذشته با قدر سال  

خراسان  یهای تعاون یاز سو کیلقه الستح 600هزار و 13هزار تن شکر و حدود  300هزار تن برنج،  225هزار تن گوشت،  140حدود  زیسال تاکنون ن یاتاق تعاون استان ادامه داد: از ابتدا سیرئ

 شده است.  عیتوز یرضو

 دیها با آن یبرا تیصد معافدر 25انون قشده و طبق  جادیعام ا یسهام یتعاون یها شرکت یبرا ییمشوقها ی،ابراز یها اتیاز مشکالت حوزه تعاون استان گفت: در حوزه مال یکی انیدر ب زین یلباف

 .شودی نم ییدر استان ما اجرا یقانون نیبخش، چن نیدرنظر گرفته شود اما به گفته فعاالن ا

 بخش تعاون استانچالش های مالیاتی *

 هیها و اتحاد شرکت ی، درآمد ابرازقانون 105ماده  6کرد: مطابق تبصره  حیخصوص تصر نیدر انیز  یخراسان رضو یاتیمالامور اداره کل  یاتیمال یامور حسابرس سیمقدم، رئ انیمحمود نیافش

در نرخ صرفا مربوط به  فیتخف نی. اما ارسدی درصد م 18تعاون به حدود  خشب یبرا اتیبدان معناست که نرخ مال نیماده است؛ ا نیاز نرخ ا فیدرصد تخف 25عام مشمول  یسهام یتعاون یها

 موضوع است، اعالم کند. نیا یعدم اجرا یمدع یو اگر شرکت میکنی استان بدان عمل م یاتیاست و ما در اداره کل مال یدرآمد ابراز

 نیه دنبال اشده است و قانونگذار ب اشاره یبه طور مشخص در قانون به درآمد مشمول ابراز رایز شودی اعمال م اتیکل مال یبرا فیدرصد تخف 25د که به اشتباه گمان شو دیکرد: نبا دیتاک یو

 است. شتریها ب مشوق ،تر باشد هر چه ابراز شفاف دیاست که بگو

 ییبتدا اجرااده را از همان رزش افزوابر  اتیبر مصرف عنوان و اظهار کرد: پرداخت مال اتیبخش را پرداخت مال نیاز مشکالت عمده ا یکی زیاتاق تعاون استان ن سهیرئ اتیخوشخو، عضو ه یمرتض

 .کندی م یما را جزء به جزء بررس اتیمال ی، پرونده هایاتیو امروز اداره کل مال میکرده ا

 یخما بر انیم نیمعافند؛ در ا اتیز مالو... ا یکارگر ،مصرف کارکنان یهای تعاون یمدهاآدر تمامدرصد  100 میمستق یها اتیقانون مال 133با توجه به ماده  نکهیا دیگرافزود: مشکل مشهود  یو

در اساسنامه منع  ها،ی عضو در تعاون ریغ فروش به نکهی. با وجود امیبده اتیدرصد مال 25 شود،ی ن محل حاصل میکه از ا یبابت درآمد دیاما با مینظر خود اجاره داده ا ریرا ز یتعاون یغرفه ها

 .میبده اتیمال دیبا رعضویفروش به غ نیبابت ا دیگوی م یاتیاداره کل مال اما نشده است

 اتیشان هست مالسنامهکه در اسا ییها تیت فعالباب دینبا های تعاون یعدالت ادار وانید یباره گفت: طبق را نیدر ا زیاستان ن یتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریسلطانخواه، مد لیاسماع

 آن را بدهند. اتیمال دیدر اساسنامه نباشد، با یتیبپردازند اما اگر فعال

 کار نیا های عاونتاگر  نیبنابرا د؛شوی کم م اتیلاظهارنامه از مبلغ مشمول ما میقابل قبول است و زمان تنظ یها نهیجزو هز های تعاون یقانون رهیآمده که ذخ یگرید یشد: در ماده قانون ادآوری یو

 .پردازندی م یکمتر اتیرا انجام دهند، مال

 صیتشخ ،یاتیو با اجرا شدن طرح جامع مال ردیگی تعلق م یابراز اتیبخش تعاون فقط به درآمد مشمول مال یبرا اتیمال فیسخن پرداخت و گفت: تخف رادیمقدم به ا انیمحمود گرید بار

ها  سازمان دیماده است و حال باآما  یو بانک اطالعات رساختی. زمیروی م یصیتشخ اتیهنوز به سمت مال ،یاطالعات یها بانک لی. هم اکنون با توجه به عدم تکمگرددی حذف م اتیالراس مالیعل
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 کنند. یهمراه نهیزم نیدر ا گرید یها و دستگاه 

 صیمکان تشخعمل کنند که ا یگونه ا به یاز لحاظ حسابرس انیاما الزم است مود دهدی م شیرا افزا اتیوصول مال یها نهیبه مانند سم است و هز یانمود یالراس برا یعل صیادامه داد: تشخ یو

 الراس نباشد. یعل صیبه تشخ ازیوجود داشته و ن یحسابرس قیاز طر اتیمال

ن باعث شرط وجود ندارد چو و دیق یب تیعافماست.  یاتیمال زیدچار گر ایمعاف است و  اتیاز مال ایدرصد اقتصاد ما  40استان خاطرنشان کرد: طبق آمار،  اتیاداره مال یاتیمال یامور حسابرس سیرئ

 ن،یرا. بنابکنندی ر مخود، کا یااعض یازهاین نیکه بدون درنظر گرفتن سود و صرفا جهت تام شوندی معاف م اتیاز پرداخت مال یتعاون یها شرکت لیدل نیو به ا شودی رفتن عدالت م نیاز ب

 .شوندی م اتیصورت مشمول پرداخت مال نیا ریمعافند و در غ اتیخود عمل کنند، از مال یاعضا یازهاین نیتام یاگر در راستا های تعاون

 رطرف کند.بخصوص  نیر او ابهامات را د ردیقرار گ های تعاون اریتر گردد تا در اخت حوزه تعاون استخراج شود و شفاف یها اظهار کرد: الزم است کل مشوق گریبار د زین یلباف

بخش  تیخود را با اولو یوژه هاها و پر طرح یوابسته مکلف شدند برخ یها سازمان تمامیقانون بخش تعاون، دولت و  4از مشکالت حوزه تعاون استان گفت: طبق ماده  گرید یکی انیدر ب یو

 ها را دارند؟ طرح یاجرا لیپتانس های تعاون ایکه آ نجاستیتعاون واگذار کنند. اما سوال ا

 ستینبود متقاض موجود،است و معضل  یآماده واگذار یدولت یپروژه ها*

و  هاینه تعاون حوزه نیست. در اآنها یابر یاست و معضل ما نبود متقاض یآماده واگذار یدولت یااظهار کرد: امروز پروژه ه زین یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیوطن پرست، کارشناس سرما یمهد

 نکرده اند. یپروژه ها و طرحها اعالم آمادگ یواگذار یبرا یگریبخش د چینه ه

 نیدر ا یست در حدالزم ا وده شموضوع  نیها از ا باعث عبور آنموانع  یوجود برخ ،یعمران یدر پروژه ها های مشارکت تعاون نهیخصوص گفت: در زم نیدر ا زیکار استان ن رکلیمد ،یسنجر

درج  یدر آگه یرواگذا طیهم شرا وپروژه ها  در واقع، هم اطالعات ابند؛یشود تا همه اطالع  یآگهدر روزنامه ها  دیشود که جامعه مخاطب اطالع الزم را کسب کند. پروژه ها با یاطالع رسان نهیزم

 رو خواهد بود.ه پروژه ها با استقبال مردم روب یواگذار ط،یشرا لیمناسب و تسه یدر صورت اطالع رسان رایشود ز

 ردیگبقرار  یو خصوص یبخش دولت اریدر اخت کتبا دیبا های تعاون یها مشوق *

 ربطیذ ییاجرا یها گاهکه دست است نیکسب و کار ا طیقانون بهبود مح کردیجلسه پرداخت و گفت: رو نیمباحث مطرح شده در ا یاستان به جمع بند یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ان،یپا در

 .ردیگبصورت  ینالحات قانودر حوزه تعاون ارائه دهد تا اص یشنهاداتیپ یرفرصت است که به طور کشو کی یخراسان رضو یبرا نیموانع موجود را بردارد و ا به عنوان متخصص هر بخش،

قرار  یصوصو خ یبخش دولت رایب در اختبه صورت مکتو دیبا زین های تعاون یها گفتگو اشاره و اظهار کرد: بحث مربوط به مشوق یشورا رخانهیاتاق تعاون به دب یارسال شنهاداتیپ بیتصو به یو

 .دریقرار گ یو دولت یو بخش خصوص های تعاون اریاخت درپروژه ها  نیتا اطالعات ا میکنی هزار پروژه موجود در استان هم مکاتبه م4. در ارتباط با ردیگب

 مصوبات:جمع بندی و



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 15/7/1398   تاریخ جلسه                               25شماره جلسه:   

 نفر  18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 
 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
یات رییسه هییس و ربا عنایت به پیشنهادات مطرح شده توسط مدیرکل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون محترم تعاون و 

ش خصوصی وافق بختپیرامون اصالحات پیشنهادی در قانون و ایین نامه های مربوطه در حوزه تعاون و محترم اتاق تعاون استان 

 تعاونی و دولتی مقرر شده توافق صورت گرفته در شورای گفت و گو مطرح و اقدامات بعدی صورت پذیرد

 مستمر دبیرخانه شورا

2 
ی استان و ل مالیاتو با توجه به توضیحات نماینده محترم اداره کموضوعات حوزه مالیاتی استان توسط هیات رییسه اتاق مطرح  

ل دستورالعم ومه ها ظزفیت های موجود در قوانین برای کمک به بخش تعاون مقرر شد ظرف دو هفته اداره کل مالیاتی استان بخشنا

 عاون قرار گیردها و رویه هایی که بخش تعاون می تواند از این ظرفیت ها استفاده کند در اختیار اتاق ت

 دو هفته اداره کل مالیاتی دو هفته

دی  حترم اقتصاعاون ممتعاون از طریق  مقرر گردید تکالیف دستگاههای اجرایی در اولویت دادن به بخش تعاونی و اجرای قانون بخش 3

 به دستگاههای اجرایی ابالغ شود

 معاون محترم اقتصادی

 استانداری

 ده روز

4 
ر دیزی استان رنامه ردبیرخانه شورا پیگیری نماید تا مشخصات پروژه های قابل واگذاری از طریق سازمان مدیریت و بمقرر گردید 

 اختیار اتاق تعاون قرار گیرد

 ده روز دبیرخانه شورا

 
 

 


