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معادن وکشاورزي استان

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

---------------------

:دستور جلسه
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
پیشنهادات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتمـاعی، اتـاق تعـاون خراسـان رضـوي و دبیرخانـه شـورا پیرامـون         -

موضوعات کارشناسی شده در حوزه تعاون استان 
و پیشنویس قانون سـازمان بیمـه اجتمـاعی کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر      ارائه پیشنهادات جهت تدوین -

و اصالحیه 11/12/1383مصوب (ماعی روستائیان و عشایرآئین نامه بیمه اجت8بررسی چگونگی اجراي ماده 
)آن

کل تعاون، کار و اتهیات هاي حل اختالف ادارکارفرمایان درطرح مسایل پیرامون نحوه انتخاب نمایندگان -
رفاه اجتماعی

ارائه پیشنهاد در خصوص پرداخت سنوات تجمیعی جهت کارگران شاغل در پیمانها مبنـی بـر مـدنظر قـرار     -
بالغ یاد شده در آنالیز قیمت ارائه شده توسط دستگاههاي اجرایی  دادن م

عدم تامین واگن صادراتی به عنوان یکی از دغدغه هاي اساسی صادرکنندگانموانع و مشکالت-
بخشنامه اصالحی موضـوع دسـتور العمـل    ( 20/3/1398مورخ 135585/98طرح نواقص بخشنامه شماره -

)یش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیلنحوه جبران آثار ناشی از افزا
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
رمضانعلی عرشیاننمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلحسین امیر رحیمی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرتعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمدیر کل محمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضرنماینده مجلسنصراهللا پژمان فر1

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

غایباستانمرکزدادستان------------2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3
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)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1

غایبنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوياسماعیل آذري2

غایبنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3

حاضرکارفرمایی صنایع استانرئیس کانون انجمنهاي یزدانبخش... عبدا4

علی شریعتی مقدم5
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي خراسان رضوي
حاضر

حاضررضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

حاضررضويخراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضا تیموري7

غایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8

شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون هماهنگیعلی رسولیان1

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمحمدرضا شاه پسند2

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويجناب آقاي گل محمدي3

رضويخراسانگردشگريودستیفرهنگی،صنایعمیراثسازمانمدیرکلفرمکرمیابوالفضل4

مشهدگمركمدیرکلورضويخراسانگمرکاتناظرجهانخواهامید5
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رئیس هیات مدیره کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایی حرف خراسان رضوي جناب آقاي عبداهللا زاده6

رئیس هیئت مدیره سندیکاي صنعت برق ایران شعبه خراسانشادمانمحسن7

سرپرست محترم اداره کل راه آهن خراسان رضوينصیري ورگطفیمص8

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي  مقدممهدي زادهمسعود9

رضويخراسانعشایروروستائیانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوقمدیرعاملکاظمیمحمود10
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شروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

ز پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا، ظرفیت توسعه روابط اقتصادي را فراهم می کند اما به موازات رشد این ظرفیت ها، باید زیرساخت ها نی-
، این نکته را مطرح نددر نشستی که با رئیس جمهور کشور داشترئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران . فراهم شوند

برابري ظرفیت مبادالت بیانجامد، حمل کاالهاي صادراتی با چه 10که اگر تعامالت ایران با کشورهاي اوراسیا به رشد مثال نمودند
اي به میزان در حوزه حمل و نقل ریلی و ناوگان حمل سردخانهکشورکه قواره امکانات باید پذیرفت زیرساختی انجام خواهد گرفت؟ 

به استناد آنچه . نموداي در این خصوص ارائه وزیر راه توضیحات امیدوارکنندهنشستایندر . نیستپاسخگویی براي ظرفیت هاي آتی
هاي دولت در مسیر اجراي برنامه ششم توسعه خواهد بود که عنوان شد، بهسازي و نوسازي و همچنین توسعه حمل و نقل ریلی از برنامه

.شرایط براي این منظور فراهم می آیدسازي زنجان و پارسهاي واگنبا فعال شدن کارخانه
بخشی از مشکالت حمل و نقل ریلی مربوط به کشورهاي مقصد است، در حال حاضر اگر قرار باشد کاالیی از طریق مسیر ریلی مشهد به -

ا میانگین سرعت کشورهاي آسیاي میانه برود، به واسطه مسائلی که در طول مسیر و به ویژه در آن سوي مرز وجود دارد، این انتقال ب
که شماري از مشخص است. کیلومتر انجام می گیرد که بسیار کم می باشد و باید در این رابطه تدبیري اندیشیده شود12تا 10حدود 

کمیسیون مشترکی با کشورهاي در اشکاالت باید از جانب طرف مقابل پیگیري و حل و فصل شود و براي همین منظور مقرر است تا 
.وضوع به بحث گذاشته شودمقصد، این م

ماه 2اولین دفتر تجارت ملی ایران، طی استایران، امیدبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزيبا پیگیري هاي به عمل آمده از سوي اتاق-
انی براي آینده توان تاثیر فراودفتر مذکور، حمایت کامل دولت را خواهد داشت و گشایش آن می. نمایدآینده در روسیه کار خود را آغاز 

.و کشورهاي منطقه داشته باشدایرانروابط 
عضو مشغول فعالیت است و نخستین 67جاده ابریشم با بازرگانی اتاق ،هاي کشور در حوزه پیوستن به جاده ابریشمریزيبه برنامهتوجهبا -

. اجالس آن نیز در آبان امسال به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد
در مورد داشته اند رئیس قوه قضاییه در جلساتی که استاندار خراسان رضوي با ،تالش ارکان مختلف براي رفع زمینه هاي فسادبا توجه به -

ب هاي مخربی شناسایی و برطرف هاي بروز چنین آسیگو صورت گرفت و تاکید شد که باید زمینهوفساد به صورت مفصل بحث و گفت
رئیس قوه . نمودکه علت آن در جاي دیگري است و باید آن را نیز ریشه یابی ندل مبارزه با معلولی هستدر حادر حال حاضر زیرا قوا دشو

گذار و کارآفرین قضاییه نیز از پیشنهادات ارائه شده در این خصوص استقبال و اعالم کرد که هر اقدامی که در راستاي حمایت از سرمایه
تا ظرف یک ماه، مباحث و موضوعاتی که می توانند به تحقق رویکرد حمایت قضایی از شدقرر مو لذانیاز باشد، به انجام خواهد رسید

. گذاري و کارآفرینی بیانجامند، بررسی و احصا شوند تا نهایتا الگویی براي حمایت از این بخش تهیه و اجرایی شودسرمایه
امان یافته و مناطق سرخس و دوغارون به عنوان مناطق آزاد در براساس مصوبه دولت در یک ماه اخیر وضعیت مناطق ویژه استان سروس-

بر این اساس مناطق .و در حال حاضر منتظر تصویب در مجلس شوراي اسالمی استن رضوي مشخص و در دولت مصوب شدندخراسا
ضر منطقه ویژه اقتصادي در حال حا. شودمند خواهند شد و مشکالت بسیاري از این مناطق مرتفع میآزاد از حاکمیت دولتی بهره

با قرار گرفتن آن ها در زمره مناطق آزاد و مهر تایید مجلس بر این موضوع، شرایط آن بهبود استسرخس چندان فعال نیست که امید
.یافته و ظرفیت هاي آن فعال شوند

اي که تا در هر حوزهو ایشان اعالم آمادگی نمودانجام شدتوافقات خوبی با آقاي دژپسند ، وزیر اقتصادبامذاکرات انجام گرفته عنایت بهبا -
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بر همین اساس، چنانچه فعاالن . در زمره اختیارات وي است، همکاري هاي الزم با مجموعه استان و برنامه هاي اقتصادي آن، به عمل آید
.مسیر این مقام مسئول انجام پذیرداقتصادي، با مشکالتی در این حوزه مواجه هستند، می توانند آن را مطرح کرده و پیگیري الزم از

مرزهاي شرقی تنها متعلق به خراسان رضوي نیستند و مرزهاي کشورمان به شمار می آیند و از این منظر اگر ظرفیتی براي آن ها فراهم -
رفع مشکالت ناشی از با افغانستان و ترکمنستان، در شرایط فعلی می توانند به استان مرز مشترك . شود، کل کشور از آن منتفع می شود

.منتقل نماینداستانداري ها کمک کنند، بنابراین الزم است فعاالن اقتصادي در این خصوص نکات الزم را به تحریم
شود، وگوي دولت و بخش خصوصی از جایگاه خوبی برخوردار است و جلسات آن به طور مرتب برگزار میدر خراسان رضوي شوراي گفت-

و به اخذ اصالحات و تصمیمات ملی منجر بودهمطرح شده که بسیاري از این مسائل در سطح ملی مفید یديکلدر این جلسات نکات 
.شوندمی

پیشنهادات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون خراسان رضوي و دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات کارشناسی ) ب
شده در حوزه تعاون استان 

درصد اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون 25قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود که گذاري براساس هدف-
.درصدي بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد6تا 5قرار بگیرد اما وضعیت کنونی این بخش، حکایت از سهم 

گذاري و عدم اجراي آن و همچنین اصالحات ش سرمایههاي مربوط به بخموضوعات مربوط به بخش تعاون در دو حوزه اصلی مشوق-
.شدمطرح در جلسه پیشنهادي مربوط به قانون تعاون

هاي فعاالن این حوزه در هاي اجرایی با وجود تاکیدات قانونی، یکی از گالیهها و پروژهدهی به بخش تعاون در واگذاري طرحعدم اولویت-
توجهی به این موضوع که بخش تعاون در این بحث داراي اولویت است، از دیگر همچنین عدم ارائه تسهیالت بانکی و بی. استان است

در چارچوب بسته مشوق هاي سرمایه گذاري در بخش تعاون، بندهاي قانونی متعددي ذکر شده که حمایت . ستاکید موضوعات مورد تا
گذاري براي بخش تعاون، برخورداري از از این بخش را دنبال می کنند که از جمله آن ها می توان به ایجاد زمینه تامین و افزایش سرمایه

هاي قانونی، بهره ها از حمایتها، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی، برخورداري تعاونینیامکان واگذاري اموال عمومی به تعاو
اشاره کرد اما نص قانون در این حوزه مورد غفلت بوده و در ... هاي مالیاتی واي و مالیاتی، برخورداري از معافیتمندي از تخفیفات بیمه

.دانجام نمی شوعمل اجراي موارد مذکور 
.شوددرصد از قانون حوزه تعاون در استان و کشور اجرا نمی70هاي تعاونی استان این است که در مجموع برآورد تشکل-
ترین بخش اقتصاد کشور بخش تعاون مردمی. ترین قوانین را داردقويو اي اصلی ارکان اقتصادي کشور استهبخش تعاون یکی از بخش-

تواند در مثلث همچنین بخش تعاون می. هاي اقتصاد مقاومتی داشته باشدمهمی در اجراي سیاستتواند نقشبه شمار می آید و می
.آفرین باشدتوسعه اقتصادي نیز نقش

هاي اجرایی این است که فقط مواردي که در قانون بخش تعاون دیده از دستگاهادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاندرخواست -
وگوي استان ارائه شده و در صورت تصویب و نکته دوم اصالحات قانونی است که پیشنهاد آن به شوراي گفت. جرا کنندشده را به درستی ا

.تواند راهگشا باشداجرا، می
ها در این تعاونی. هزار عضو دارند700میلیون و 4و نموده ایجاد شغلهزار 114تعاونی در استان فعال هستند که 6900در حال حاضر -

درصد در 32ها در بخش تولید، درصد فعالیت این تعاونی49در حال حاضر . گذاري ثبتی صورت گرفته استمیلیارد تومان سرمایه406
درصد تولید محصوالت زراعی آن، 8هاي دامی استان، درصد تولید فرآورده10همچنین . درصد در بخش توزیع است13بخش خدمات و 

در . گیردها صورت میبرداري مالی نیز در خراسان رضوي توسط این تعاونیدرصد بهره3ان و همچنین درصد تولید گوشت سفید است5
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لذا.هزار نفر عضو، جذب و ساماندهی شده اند651تعاونی استان در حوزه در مرزنشینان فعالیت دارند که از این طریق 22حال حاضر
درصدي بخش تعاون در اقتصاد فراهم 25هاست تا بستري براي رسیدن به سهم عاونیهاي قانونی در حوزه تاجراي صحیح مشوقبرتاکید 

.شود
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیربط و تشکلهاي بخش تعاون به دنبال بررسی اعضا دبیرخانه، در جلسات متعدد دبیرخانه شورا ،-

ن قوانین و مقررات مخل کسب و کار استخراج نموده اند را دردو چگونگی عدم توفیقات بخش تعاون پرداختند و مواردي که تحت عنوا
اصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط "و "ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعاون وجود دارد ولی اجرا نمی شود"قالب 

ویب رسید و مقرر شد تا تحقق این بحث به تصدر جلسه طرح و به عنوان پیشنهادات دبیرخانهاحصا گردید و ".اقتصادي فعلی نیاز است
. در سطح ملی نیز پیگیري شود

و بررسی چگونگی یشنویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرپارائه پیشنهادات جهت تدوین ) ج
)آنو اصالحیه 11/12/1383مصوب (آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر8اجراي ماده 

پیشنهاد . یکسري اصالحات انجام بگیرد، باید استریو عشاانییکشاورزان، روستایاجتماعمهیصندوق بلیکه در ارتباط با تشکیقانوندر-
.استيریو عشاییروستامهیبژهیو به ويامهیقانون مستقل در حوزه بکمطرح شده در جلسه تدوین ی

يدر سال هاانییکشاورزان و روستامهیدولت مکلف به پرداخت حق بر ،یو عشاانیروستائیاجتماعمهینامه بنیآئ8براساس ماده -
دولت موظف است عالوه بر پرداخت یخشکسالدوراندر گریدانیبه ب. مهم تاکنون محقق نشده استنیکه متاسفانه ااستیخشکسال

زیشده را نمهیفرد بيدرصد5روستا، سهم ایدر منطقه یصالح قانون خشکساليمراجع ذصیبر حسب تشخ،خودسهم درصد 10
يماده موضوع را به دستگاه هانیانکهیبه ابا توجه.درصد صندوق را بپردازد15وعمجمدیدولت بانماید، پس در مجموع پرداخت 

بایدنامه مشخص نشده است، نییدر آیمتاسفانه از آن جا که ساز و کار معرفو استبروز کردهمشکالت نیمحول نکرده، ایتخصص
يله را به شورائمسنیا...و) از وزارت کشوریندگینمابه(ياستاندار،ياز جمله سازمان جهاد کشاورزیتخصصيمجموعه دستگاه ها

. ارجاع دهندیو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعمهیبیعال
ان، چالش اریهمچون دهنیشاغليدر استفاده از خدمات صندوق براییعدم توانارینظیسوابق روزانه در صندوق و مشکالتفیعدم تعر-

است و ده یاستانریو عشاانییکشاورزان، روستایاجتماعمهیاز آن جا که بودجه در صندوق ب. استدیگر در حوزه فعالیت این صندوق 
شود و بعضا با توجه به نوع و حجم کار و منطقه مورد یمدهیکند، بودجه به صورت ساالنه دیدولت پرداخت مزیرا نمهیدرصد حق ب

مهمنیلذا ا. می گرددرا موجب یله مشکالتئمسنیشود که ایز کارکرد لحاظ مرویاز افراد کم تر از آن سیبرخيبراعتاینظارت طب
این موضوع در سازمان تامین اجتماعی دیده شده است،. و گستره پوشش آن توسعه یابدشود يریگیموجود پيدر قالب ساز و کارهادیبا
مساله نیاست و سهم دولت دارد،اییفرماشینوع کارش خورینشده است، چرا که عشاینیبشیمسائل پنیايریدر صندوق عشایول
و استنیسنگاریبسارانیدهيپردازمهیدر واقع ب. دستور العمل هستند، وجود دارديکه داراارانیمشاغل از جمله دهزایبعضيبرا

يبه جاارانیدهيپردازمهیود صندوق بشیمهیلذا توص. را شامل می شودتیروز فعال30تا 10شکل فعالیت آن ها متغیر بوده و بین
موافق ارانیحال اگر دهنیکند با ایارائه ميشتریخدمات بچونشودریو عشاانییکشاورزان، روستامهیصندوق ب،یاجتماعنیتام

.پیردالزم انجام يآن ها تالش هايپردازمهیصندوق برییباشند، قطعا در جهت تغ
نیتاممهیبتوانند از بدیبامی باشند،ریو عشاانیینامه روستانییو مشمول آهستندتیمشغول فعالییروستاهايکه در کارگاهيافراد-

دیباپسبا کارفرما دارنديو اقتصادیهستند و رابطه حقوقیکار تبعيافراد دارانیاست که ایدر حالنیا. استفاده کنندزینیاجتماع
یمشنهادیرو پنیاز ا. استفاده کنندزینیاجتماعنیاز صندوق تامریو عشاانییکشاورزان، روستایاجتماعمهیبتوانند عالوه بر صندوق ب
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دیفرماست و در کسب و کار جدشیخوییفرد در امور روستانیاردیگبانجام ياز قانون کار کشاورزیکار صنعتانونقکیتفکبحث شود 
مهیبخدماترو عالوه برنیدو مقوله با هم متفاوت هستند، از انیبا کارفرما دارد که ايصادو اقتیشود و رابطه حقوقیکارگر محسوب م

.بهره مند شودزینیاجتماعنیتاممهیاز بدیباانییروستایاجتماع
درصد 70کرده و دولت به دلیل نبود کارفرماي مشخص، نقش کارفرما را در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر ایفا -

که پهنه استان دچار خشکسالی شد، تامین اعتبار مربوط 97-96همچنین در سال زراعی . پردازدحق بیمه قشر مدنظر این صندوق را می
.به اعضاي این صندوق براي پرداخت حق بیمه صورت نگرفت

ي در جلسات مورد تاکید بخش ریو عشاییروستامهیبژهیو به ويامهیقانون مستقل در حوزه بکبا توجه به اینکه ضرورت تدوین ی-
در دبیرخانه شورا طرح دولتی و خصوصی دینفع قرار گرفت لذا پیشنویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که 

گفت و گوي مرکز مورد از طریق شورايقرار گرفته است در جلسه ارائه گردید تا دستگاههاي متولی و بخش خصوصیمورد تایید و 
.پیگیري قرار گیرد

انییکشاورزان و روستامهیمکلف به پرداخت حق برادولتکهریو عشاانیروستائیاجتماعمهینامه بنیآئ8ماده جهت اجراي همچنین -
و گو دستگاه مرجع تشخیص خشکسالی در شوراي گفت "پیشنهاد دبیرخانه شورا به اینصورت کهمی نماید یخشکساليدر سال ها

، کار و رفاه اجتماعی تخصصی صادر کننده مجوز تعیین گردد تا براساس قانون از طریق ستاد بحران مستقر در استانداري به وزارت تعاون
.در جلسه مطرح شد"معرفی گردد

اورزان، روستاییان و عشایر به به اینکه ظرف یک سال گذشته انتقال سوابق بیمه اي شاغالن کارگاه هاي روستایی از صندوق بیمه کشنظر-
سازمان تامین اجتماعی در صورت نبود پیشنهاد دبیرخانه به این صورت در جلسه طرح شد کهسازمان تامین اجتماعی انجام نمی پذیرد، 

مواد قانونی را به موانع قانونی، نسبت به انتقال سوابق با تامین منابع از طریق بیمه شده موافقت کرده و در صورت بروز موانع قانونی، 
.دبیرخانه شورا جهت پیگیري هاي بعدي و به صورت مکتوب اعالم نماید

طرح مسایل پیرامون نحوه انتخاب نمایندگان جامعه کارفرمایی و هیات هاي حل اختالف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی)د

ا  هیات حل اختالف استان از سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی .ا.قانون کار  ج160به موجب ماده -
کار استان و یا کانون انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي 

قانون کار 4و 3و 2و 1نفر نماینده دولت براي مدت دو سال تشکیل می شود و از طرفی با توجه به تعاریف کلی در مواد منطقه و سه
موضوع انتخاب نمایندگان کارفرمایان بطور عام همه 1369ا  از کارگر ، کارفرما و کارگاه و ادغام قوانین کار کشاورزي و صنعتی از سال .ا.ج

یک نفره و چند صد نفره در بخشهاي مختلف اقتصادي در بر می گیرد از آنجائیکه در فرایند انتخاب بدون در نظر گرفتن کارگاهها اعم از 
نوع و ماهیت فعالیت کارگاهها و کارفرمایان همه کارفرمایان میتواند در فرایند انتخاب کاندیدا شوند لذا عمال موجب می گردد در این 

حوزه فعالیت و وزن و تاثیرگذاري واحدها و بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفته نشود و عالوه برآن حوزه انتخاب نوع و ماهیت تخصص و 
هاي تخصصی کمتر مورد توجه قرار گیرد و از طرفی تصمیم گیري براي واحدهاي کوچک و صنوف در قیاس با واحدهاي بزرگ تولیدي و 

فرمایی در استانها از جمله خراسان رضوي شکل پیدا کرده است که هر یک می خدماتی نیز متفاوت گردد و از طرفی تشکلهاي بزرگ کار
. تواند حوزه تخصصی مربوطه را دنبال و نسبت به معرفی نمایندگان مربوطه اقدام نماید 

هاي خصوصی و به شرح زیر ارائه شد که پس از نظر خواهی از اعضاء دبیرخانه و ذینفعان بخش دو پیشنهاد در جلسات دبیرخانه شورا -
:دولتی پیشنهاد اول مورد توافق قرار گرفت
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سه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي ، اصناف و  تعاون استان نسبت به معرفی نمایندگان مربوطه به صورت تخصصی -1
تحت عنوان نماینده کارفرما در هیات ها اقدام نمایند 

رفی اقدام نمایدصرفا کانون کارفرمایی استان نسبت به مع-2

:شورا مقرر دارد موضوع زیر از طریق شوراي مرکز و استانداري مورد پیگیري قرار گیردشدپیشنهاد در این جلسه لذا -

سه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي ، اصناف و  تعاون استان نسبت به معرفی نمایندگان مربوطه به صورت تخصصی "
حل اختالف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند  و پیشنهاد اصالح ماده رما در هیات هاي تحت عنوان نماینده کارف

". قانون بهبود محیط کسب  از طریق مبادي ذیربط پیگیري شود 5قانون کار و با توجه به ماده 160

ها مبنی بر مدنظر قرار دادن مبالغ یاد شده ارائه پیشنهاد در خصوص پرداخت سنوات تجمیعی جهت کارگران شاغل در پیمان)ه
در آنالیز قیمت ارائه شده توسط دستگاههاي اجرایی  

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت تعاون 15/12/1384هـ  مورخ 34613ت/84515تصویب نامه هیات وزیران 5حسب بند -
بوط به نوع و حجم کار و قیمت  پایه را تعیین و ابالغ و در دستورالعمل و کار و رفاه اجتماعی  موظف شده اند تمام استانداردهاي مر

را تعیین ) سهم و هزینه مدیریت (فرمهاي قرارداد عالوه بر رعایت استانداردها نوع و حجم کار ، فرمها و استاندارد حقوق مدیریت شرکتها 
می باشد که با تشخیص باالترین مقام ) مبلغ کل قرارداد ( نج درصد حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پ( نمایند ،

) . دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است
دراین گونه قراردادها که به قراردادهاي حجم کار گفته می شود اصوال پیمانکار تکلیفی به حفظ و نگهداري نیروهاي کار موجود ندارد و -

به معرفی نیرو، منطبق با شرایط و نیازي که در حجم کار تشخیص می دهد نیروي کار جذب نماید می تواند با اجرا پیمان جدید نسبت 
ولی آنچه در عرف و رویه موجود وجود دارد صرفا انتخاب پیمانکار و تنظیم قرارداد پیمانکاري و حسب تاکید دستگاه اجرایی که کارفرما 

ست حفظ کند دراینخصوص براساس قوانین و مقررات کار و عرف رویه موجود هر است همان نیروي انسانی موجود پیمانکار جدید می بای
ران یک از کارفرمایان و پیمانکاران می توانستند با اتمام قرارداد کار و یا پیمان نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و بطور کلی مطالبات کارگ

. اقدام و تسویه نمایند و در پیمان جدید قرارداد جدید تنظیم شود
براي اینکه بین نیروهاي کار داراي سابقه و نیروي کار جدید تفاوتی ایجاد شود 1392اما براساس مصوبات شورایعالی کار از ابتداي سال -

مقرر گردیده است، نیروهاي کار قبلی علیرغم تسویه حساب و دریافت سنوات ساالنه و حتی تغییر پیمانکار در هنگام تعیین حقوق 
.قرادادهاي جدید پایه سنوات خدمتی آنان لحاظ گردددستمزد در 

این موضوع باعث گردید که پیمانکاران به دلیل عدم اطالع از وضعیت نیروي کار جدید به لحاظ سابقه  که می بایست حسب تکلیف -
وات قبلی و انتقال آن به کارفرما جذب نمایند و از طرفی حجمی بودن قرارداد و شرکت در مناقصه با تعیین حداقل مزد و تجمیع سن

پیمانکار جدید موجبات زیان پیمانکار را فراهم می نماید ضمن اینکه  افزایشات حقوق ساالنه که توسط دولت و بدون اطالع  پیمانکاران 
ر را براي انجام می شود در برخی موارد بیشتر از عرف سنوات قبل نیز می باشد لذا نمی تواند  زمینه جبران تصمیات شوراي عالی کا

. پیمانکاران  فراهم نماید
سازمان محترم مدیریت و برنامه سوي موضوعات از این شورا مقرر دارد به شرح زیر در جلسه مطرح شد تا پیشنهادات دبیرخانه شورا -

:ریزي استان  و شوراي مرکز پیگیري گردد

مطابق ابالغ حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدي که ابتداي هر سال توسط شوراي عالی کار اعالم می گردد در قراردادهاي -1
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.فی مابین پیمانکاران با دستگاه هاي اجرایی افزایش مربوطه لحاظ شود

در سال بعد با قرارداد جدید ادامه پیدا می در ارتباط با قراردادهاي نیروي کار پیمانکاران که حسب درخواست دستگاه اجرایی -2
. کند افزایش پایه سنوات لحاظ گردد

:سایر اعضا شورا در این جلسه به شرح زیر پیرامون موضوع اظهار نظر نمودند-
ی در یک قانون بوده ول92اعمال سنوات تجمیعی از سال :در این باره گفتهاي حرف خراسان رضويرئیس کانون کارفرمایی و انجمن-

البته . اندهاي نظارتی وارد موضوع شدهدر حال حاضر دستگاه. هاي اجرایی به این مسئله توجهی نشده استقراردادهاي پیمانکاري دستگاه
قانون سنوات تجمیعی به چالشی براي . شودباید توجه داشت اعمال این موضوع در حوزه خدمات شهري موجب ورشکستگی پیمانکار می

کنند، نهادهاي را دریافت نمیافزایش هاي اجرایی این دیل شده و درخواست داریم، از آنجایی که پیمانکاران از دستگاهپیمانکاران تب
عدم لحاظ شدن این موضوع . در اسناد مناقصه اعالم و این افزایش حقوق را لحاظ کنندتاکید دارند افزایش سنواتی رامربوطه در استان 
.هاي پیمانکار غیربومی، وارد عرصه فعالیت شوندشود تا شرکتنکار استان دشوارتر کرده و موجب میهاي پیماکار را براي شرکت

قراردادهاي شهرداري در حوزه : هاي شوراي اسالمی شهر مشهد، نیز توضیح دادگذاري و مشارکترئیس کمیسیون اقتصادي، سرمایه-
در . هاي غیربومی نیز نمی توانند تابع این قوانین نباشندشود و شرکتخدمات شهري و فضاي سبز، هر دو به صورت مناقصه انجام می

.توان مسئله افزایش سنوات را بررسی کردشود و در همان مناقصه میمناقصه قیمت پایه داده می
ادهاي پیمانی به مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوي نیز با تاکید بر لزوم احصاء و پرداخت سنوات تجمیعی در قرارد-

هاي هاي اجرایی در زمان محاسبه و آنالیز شرکتپرداخت سنوات تجمیعی مصوبه شوراي عالی کار است اما چون دستگاه: کارگران گفت
هاي پیمانکار باید این مبلغ را به کارگران پرداخت به لحاظ قانونی شرکت. شودکنند، مشکل ایجاد میپیمانکار این مبلغ را لحاظ نمی

به دلیل همین مشکل نهایتا . کندهاي خدماتی را بررسی میدر حال حاضر سازمان بازرسی وارد این موضوع شده و صالحیت شرکت. کنند
هاي غیربومی پیمانکار در استان فراهم آمده و از آن سو بستر براي حضور سایر شرکتمی شوندهاي خدماتی استان رد صالحیت شرکت

به بعد گرفته شود تا مبلغ سنوات را بپردازند و 98هاي خدماتی براي سال پیشنهاد ما این است که این تعهد از شرکتلذا.است
هاي پیمانکار در محاسبات خود مبلغ همچنین ضرورت دارد، شرکت. تاکنون بپردازند92هاي اجرایی نیز مبلغ سنوات را از سال دستگاه

تومان است اما متاسفانه این مبلغ در آنالیزها به عنوان رقم پایه 2300قانون، مبلغ روزانه سنوات براساس. سنوات را محاسبه کنند
.شودمحاسبه نمی

ارائه راهکار  پیرامون مشکل عدم تامین واگن صادراتی به عنوان یکی از دغدغه هاي اساسی صادرکنندگان)و

لی صادرکنندگان خراسان رضوي و مشکلی ریشه اي در استانمان مطرح است عدم تامین واگن صادراتی به عنوان یکی از دغدغه هاي اص-
اتی نیز حاصل آمده تفاهمدر سنوات گذشته نیز جلسات مختلفی با دستگاه هاي ناظر و خدمات رسان در این خصوص برگزار شده و

کند و تنها به صورت مقطعی تسهیل گري است اما تفاهمات مذکور نتوانست به طور اساسی مشکل استان را در زمینه کمبود واگن حل
به همین استناد، این موضوع در جلسات دبیرخانه شورا بررسی و براي حل ریشه اي آن، پیشنهادات ذیل ارائه گردید تا .انجام گرفته است

.در جلسه به تصویب شورا برسد

ن مورد نیاز شرق کشور توسط دولت محترم، و مذاکره مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت هاي صادرات و واردات از جمله تامین واگ-1
وزراي محترم راه و شهر سازي و خارجه ایران با سایر کشورهاي ذیربط حوزه آسیاي میانه بوده و دو وزارتخانه ذیربط مکلـف گردنـد تـا    

ي تامین واگن مورد نیـاز اسـتان   دراین خصوص با سایر کشورها نشست هایی را تشکیل  و با استفاده از ظرفیت هاي موجود بستر را برا
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.را فراهم نمایند 

دولت محترم و وزارتخانه ذیربط و سایر دستگاه هاي ستادي ملی با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود و انجام رایزنـی هـاي بـین    -2
.تفویض اختیار نمایندکشورهاي همجوار کلیه اختیارات مربوط به حوزه راه و راه آهن بویژه در حوزه راه آهن به استان 

براي رفع مقطعی نیار به واگن و کاهش مسیرهاي تردد داخلی ، ایستگاه شهید مطهري به عنوان پایانه تخلیـه و بـارگیري تعیـین و    -3
مسیرهاي داخلی توسط واگن هاي ایرانی جابجایی و حمل بار صورت گیرد تا امکان بیشتر از ظرفیت هاي واگن هاي کشـوري آسـیاي   

.میانه فراهم گردد

در حال حاضر استان خراسان رضوي نه از یک منطقه .در شرق کشور باید مسئله جاده ابریشم به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود-
هاست که تقاضاي بخش خصوصی این بوده تا ایستگاه ریلی شهید مطهري به عنوان سال. آزاد و نه از منطقه ویژه خوبی برخوردار است

.ویژه تخلیه و بارگیري تعیین شودمرکز 
ضروري است تا . توجه ویژه به مسئله جاده ابریشم و همچنین موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادي اورآسیاستبخش خصوصی درخواست -

ر قالب به همین استناد، باید د. اي صورت بگیردوگوي دولت و بخش خصوصی کشور تقاضا شود به این منطقه توجه ویژهاز شوراي گفت
.هاي ایرانی به آسیاي میانه اتفاقات خوبی محقق خواهد شدبا آزاد شدن سیر واگن. آهن مشهد به سرخس دو خطه شودطرحی ویژه، راه

آهن کشورهاي حوزه با توجه به اینکه راه. واگنی در اختیار ندارداستان آهن براي فراهم شدن زیرساخت صادرات و واردات، مجموعه راه-
CIS به همین منظور، . در حال خصوصی شدن است، در آینده امکان ارائه واگن در قالب خدمات دولتی وجود نخواهد داشتنیز

. واگن وارد شده است4600هاي الزم براي صدور مجوز تامین واگن از طریق بخش خصوصی درحال فراهم سازي بوده و امسال زیرساخت
.ري به عنوان یک مرکز لجستیک مدنظر قرار گرفته استهمچنین در طرح توسعه راه آهن، ایستگاه مطه

مشکل حمل و نقل ریلی در مشهد مسئله اي در این باره اینگونه در جلسه اظهار نظر نمود که رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوي-
داشتیم که این مجوز در آن جلسه مفصلی با وزیر در این خصوص. اي اساسی استاي بوده و موضوع تامین واگن براي ما مسئلهدیرینه

البته باید توجه داشت مسئله واگن . جا کند، مجوز آن صادر گردیدتواند واگن جابهجلسه اخذ شد و با توجه به اینکه بخش خصوصی می
سیر اگر مباحث مربوط به طرف مقابل حل نشود و همکاري با کشورهاي دیگر میسر نگردد، نهایتا م. شودبه صورت یک طرفه حل نمی

مسئله . کندکشورهاي مقابل نیز باید بپذیرند که ایران از ظرفیت بخش خصوصی خود استفاده می. صادراتی ما با مشکل مواجه می شود
حل نشدن این موضوع نیز افزایش هزینه تمام . شودهایی است که به بخش خصوصی براي اجاره واگن تحمیل میدیگر مربوط به قیمت

.خواهد داشتشده صادرات را در پی 
آهن شهید مطهري به عنوان پایانه ویژه بارگیري براي صادرات در مورد تقاضاي بخش خصوصی براي تبدیل ایستگاه راهاستانداري -

توان همان شرایط منطقه این ایستگاه نیاز به تصویب به عنوان منطقه ویژه ندارد و میاعالم نمودمحصوالت استان و واردات دیگر کاالها 
در حال حاضر ایران جزو اتحادیه .هایی داشترا در آن به صورت غیررسمی پیاده کرد و حتی در این خصوص با گمرك هماهنگیویژه 

در چه مکانی نمودآید، تکلیف به واگنی که از کشور مقابل میکه نمی توانهاي کشورهاي آسیاي میانه است و باید توجه داشت آهنراه
ندارند و باید براي این منظور راهاي کنونی شرایط سیر به آسیاي میانهواگن. ن مسئولیت با صاحب بار استبار خود را تخلیه کند و ای

.رسدمورد می600تا 500اند که تعداد آن به ها در همین استان براي مواد معدنی واگن خریداري کردهبرخی شرکت. نمودواگن تهیه 
.صادراتی و حمل و نقل نیز تحت نظر اتاق هلدینگی را براي خرید واگن ایجاد نمایندهايشرکتنمودپیشنهاد استانداري هچنین

بخشنامه اصالحی موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ( 20/3/1398مورخ 135585/98طرح نواقص بخشنامه شماره )ز
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)ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیل

براین اساس، نخستین بخشنامه در خصوص . ادامه داشت97و این روند تا نیمه سال بوجود آمدتغییرات و نوسانات نرخ ارز 96اواخر سال -
نمی نمود اما با اجراي آن به را برطرف بخش خصوصی این حوزههرچند این مصوبه همه نیازها و مشکالت . خرید تضمینی برق صادر شد

مورد بازنگري و بررسی قرار گرفت و تغییراتی انجام شد 97با این وجود، بخشنامه مذکور در آخر سال رفع می شد هرحال حداقل هایی 
در دبیرخانه پیشنهادات سندیکاي صنعت برق استان خراسان و موضوع لذا. که شرایط را نسبت به بخشنامه هاي قبلی دشوارتر کرده است

بخشنامه اصالحی ( 20/3/1398مورخ 135585/98پیرامون نواقص بخشنامه شماره ن شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استا
در فرمول Nافزایش مقدار ضریب ) موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیل

، 17، عدم شفافیت ماده 1397ي سوم و چهارم سال روش الف ، تغییر دوره مبنا در پیمان ، کاهش شاخص هاي قطعی در دوره ها
rمنظور نمودن مدت زمان ابالغ قرارداد در محاسبه ضریب  & t غیر واقعی بودن تاریخ محاسبه شرح ارز ،ci بخشنامه ، 5–در بند ب

rعدم کفایت پیش پرداخت قرارداد و مبهم بودن مبناي محاسبه ضریب  & t این پیشنهادات در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و
.ارائه و مورد تصویب قرار گرفت تا از مراجع ذیصالح پیگیري گردد
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مصوبات

استانی

توافقات استانی انجام شده در  دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسـط رئـیس دبیرخانـه شـورا در     -
.تصمیمات زیر اتخاذ گردیدپس از بحث و تبادل نظر جلسه مطرح و 

علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون در طول سالهاي اخیر با عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

رامـواردي سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون     برربایرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه و سایر اعضا دبتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و کار 

و به جلسه استخراج " .فعلی نیاز استاصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي : ب"و ".ولی اجرا نمی شود
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضـیحات جنـاب آقـاي مهنـدس سـنجري مـدیرکل محتـرم        لذا نموده اند شورا ارائه 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جناب آقاي مجتبوي رئیس محترم اتاق تعاون استان و سایر اعضا مقرر و مصوب شـد، کلیـه   
از طریـق اسـتانداري محتـرم خراسـان     ) 1پیوسـت (و اجرا نمی شود هاون که به جلسه ارانه گردیدمواد قانونی بخش تع

ابالغ و نظارت هاي الزم بـراي اجـرا صـورت پـذیرد و     ... شبکه بانکی و اجرایی، رضوي طی نامه اي به کلیه دستگاه هاي 
تاق تعاون مجددا موضوع اجرا یـا عـدم اجـراي    و احداکثر ظرف مدت سه ماه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

.قانونی را رصد نموده و نتایج حاصله با ذکر دقیق مصادیق عدم اجرا به دبیرخانه شورا منعکس گرددمواد
کشـاورزان  مهیمکلف به پرداخت حق برادولتکهریو عشاانیروستائیاجتماعمهینامه بنیآئ8ماده جهت اجراي -2

مرجع تشـخیص خشکسـالی در   "توافقات دبیرخانه شورا به اینصورت کهمی نماید یخشکساليدر سال هاانییو روستا
شوراي گفت و گو دستگاه تخصصی صادر کننده مجوز تعیین گردد تا براساس قانون از طریـق سـتاد بحـران مسـتقر در     

.ورا قرار گرفتمورد تصویب ش"، کار و رفاه اجتماعی معرفی گردداستانداري به وزارت تعاون
به اینکه ظرف یک سال گذشته انتقال سوابق بیمه اي شاغالن کارگاه هاي روستایی از صندوق بیمه کشـاورزان،  نظر-3

سازمان تامین اجتماعی در صورت نبود کهمقرر گردید روستاییان و عشایر به سازمان تامین اجتماعی انجام نمی پذیرد، 
موانع قانونی، نسبت به انتقال سوابق با تامین منابع از طریق بیمه شده موافقت کرده و در صورت بروز موانع قانونی، مواد 

.قانونی را به دبیرخانه شورا جهت پیگیري هاي بعدي و به صورت مکتوب اعالم نماید
گن صادراتی به عنوان یکی از دغدغـه هـاي اصـلی صـادرکنندگان خراسـان رضـوي و       عدم تامین وابا توجه به اینکه -4

در سالهاي گذشته، جلسات مختلفی با دستگاه هاي نـاظر و خـدمات رسـان در ایـن     و مشکلی ریشه اي در استان است 
خصوص برگزار گردیده و  تفاهماتی نیز ایجاد شده است اما این تفاهمات به طور اساسی نتوانسـته مشـکل اسـتان را در    

نمایـد تـا توافقـات    شورا مصـوب مـی   لذا . و تنها بصورت مقطعی تسهیل گري شده استنماید زمینه کمبود واگن حل 
:انجام شده در دبیرخانه شورا به شرح زیر توسط استانداري محترم از طریق مراجع ذیصالح پیگیري گردد

مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت هاي صـادرات و واردات از جملـه تـامین    پیگیري گردد تا با توجه به اینکه •
وزراي محترم راه و شهر سازي و خارجـه ایـران بـا    دولت محترم، و مذاکرهبرعهدهواگن مورد نیاز شرق کشور 

دو وزارتخانه ذیربط مکلف گردند تا دراین خصوص بـا  می باشد لذاسایر کشورهاي ذیربط حوزه آسیاي میانه 
ي تامین واگن مورد نیـاز  سایر کشورها نشست هایی را تشکیل  و با استفاده از ظرفیت هاي موجود بستر را برا

.د فراهم نمایناستان 
دولت محترم و وزارتخانه ذیربط و سایر دستگاه هاي ستادي ملی با هدف استفاده از ظرفیـت  پیگیري گردد تا •

و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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مصوبات

استانی

توافقات استانی انجام شده در  دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسـط رئـیس دبیرخانـه شـورا در     -
.تصمیمات زیر اتخاذ گردیدپس از بحث و تبادل نظر جلسه مطرح و 

علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون در طول سالهاي اخیر با عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

رامـواردي سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون     برربایرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه و سایر اعضا دبتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و کار 

و به جلسه استخراج " .فعلی نیاز استاصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي : ب"و ".ولی اجرا نمی شود
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضـیحات جنـاب آقـاي مهنـدس سـنجري مـدیرکل محتـرم        لذا نموده اند شورا ارائه 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جناب آقاي مجتبوي رئیس محترم اتاق تعاون استان و سایر اعضا مقرر و مصوب شـد، کلیـه   
از طریـق اسـتانداري محتـرم خراسـان     ) 1پیوسـت (و اجرا نمی شود هاون که به جلسه ارانه گردیدمواد قانونی بخش تع

ابالغ و نظارت هاي الزم بـراي اجـرا صـورت پـذیرد و     ... شبکه بانکی و اجرایی، رضوي طی نامه اي به کلیه دستگاه هاي 
تاق تعاون مجددا موضوع اجرا یـا عـدم اجـراي    و احداکثر ظرف مدت سه ماه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

.قانونی را رصد نموده و نتایج حاصله با ذکر دقیق مصادیق عدم اجرا به دبیرخانه شورا منعکس گرددمواد
کشـاورزان  مهیمکلف به پرداخت حق برادولتکهریو عشاانیروستائیاجتماعمهینامه بنیآئ8ماده جهت اجراي -2

مرجع تشـخیص خشکسـالی در   "توافقات دبیرخانه شورا به اینصورت کهمی نماید یخشکساليدر سال هاانییو روستا
شوراي گفت و گو دستگاه تخصصی صادر کننده مجوز تعیین گردد تا براساس قانون از طریـق سـتاد بحـران مسـتقر در     

.ورا قرار گرفتمورد تصویب ش"، کار و رفاه اجتماعی معرفی گردداستانداري به وزارت تعاون
به اینکه ظرف یک سال گذشته انتقال سوابق بیمه اي شاغالن کارگاه هاي روستایی از صندوق بیمه کشـاورزان،  نظر-3

سازمان تامین اجتماعی در صورت نبود کهمقرر گردید روستاییان و عشایر به سازمان تامین اجتماعی انجام نمی پذیرد، 
موانع قانونی، نسبت به انتقال سوابق با تامین منابع از طریق بیمه شده موافقت کرده و در صورت بروز موانع قانونی، مواد 

.قانونی را به دبیرخانه شورا جهت پیگیري هاي بعدي و به صورت مکتوب اعالم نماید
گن صادراتی به عنوان یکی از دغدغـه هـاي اصـلی صـادرکنندگان خراسـان رضـوي و       عدم تامین وابا توجه به اینکه -4

در سالهاي گذشته، جلسات مختلفی با دستگاه هاي نـاظر و خـدمات رسـان در ایـن     و مشکلی ریشه اي در استان است 
خصوص برگزار گردیده و  تفاهماتی نیز ایجاد شده است اما این تفاهمات به طور اساسی نتوانسـته مشـکل اسـتان را در    

نمایـد تـا توافقـات    شورا مصـوب مـی   لذا . و تنها بصورت مقطعی تسهیل گري شده استنماید زمینه کمبود واگن حل 
:انجام شده در دبیرخانه شورا به شرح زیر توسط استانداري محترم از طریق مراجع ذیصالح پیگیري گردد

مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت هاي صـادرات و واردات از جملـه تـامین    پیگیري گردد تا با توجه به اینکه •
وزراي محترم راه و شهر سازي و خارجـه ایـران بـا    دولت محترم، و مذاکرهبرعهدهواگن مورد نیاز شرق کشور 

دو وزارتخانه ذیربط مکلف گردند تا دراین خصوص بـا  می باشد لذاسایر کشورهاي ذیربط حوزه آسیاي میانه 
ي تامین واگن مورد نیـاز  سایر کشورها نشست هایی را تشکیل  و با استفاده از ظرفیت هاي موجود بستر را برا

.د فراهم نمایناستان 
دولت محترم و وزارتخانه ذیربط و سایر دستگاه هاي ستادي ملی با هدف استفاده از ظرفیـت  پیگیري گردد تا •

و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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مصوبات

استانی

توافقات استانی انجام شده در  دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسـط رئـیس دبیرخانـه شـورا در     -
.تصمیمات زیر اتخاذ گردیدپس از بحث و تبادل نظر جلسه مطرح و 

علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون در طول سالهاي اخیر با عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

رامـواردي سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون     برربایرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه و سایر اعضا دبتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و کار 

و به جلسه استخراج " .فعلی نیاز استاصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي : ب"و ".ولی اجرا نمی شود
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضـیحات جنـاب آقـاي مهنـدس سـنجري مـدیرکل محتـرم        لذا نموده اند شورا ارائه 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جناب آقاي مجتبوي رئیس محترم اتاق تعاون استان و سایر اعضا مقرر و مصوب شـد، کلیـه   
از طریـق اسـتانداري محتـرم خراسـان     ) 1پیوسـت (و اجرا نمی شود هاون که به جلسه ارانه گردیدمواد قانونی بخش تع

ابالغ و نظارت هاي الزم بـراي اجـرا صـورت پـذیرد و     ... شبکه بانکی و اجرایی، رضوي طی نامه اي به کلیه دستگاه هاي 
تاق تعاون مجددا موضوع اجرا یـا عـدم اجـراي    و احداکثر ظرف مدت سه ماه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

.قانونی را رصد نموده و نتایج حاصله با ذکر دقیق مصادیق عدم اجرا به دبیرخانه شورا منعکس گرددمواد
کشـاورزان  مهیمکلف به پرداخت حق برادولتکهریو عشاانیروستائیاجتماعمهینامه بنیآئ8ماده جهت اجراي -2

مرجع تشـخیص خشکسـالی در   "توافقات دبیرخانه شورا به اینصورت کهمی نماید یخشکساليدر سال هاانییو روستا
شوراي گفت و گو دستگاه تخصصی صادر کننده مجوز تعیین گردد تا براساس قانون از طریـق سـتاد بحـران مسـتقر در     

.ورا قرار گرفتمورد تصویب ش"، کار و رفاه اجتماعی معرفی گردداستانداري به وزارت تعاون
به اینکه ظرف یک سال گذشته انتقال سوابق بیمه اي شاغالن کارگاه هاي روستایی از صندوق بیمه کشـاورزان،  نظر-3

سازمان تامین اجتماعی در صورت نبود کهمقرر گردید روستاییان و عشایر به سازمان تامین اجتماعی انجام نمی پذیرد، 
موانع قانونی، نسبت به انتقال سوابق با تامین منابع از طریق بیمه شده موافقت کرده و در صورت بروز موانع قانونی، مواد 

.قانونی را به دبیرخانه شورا جهت پیگیري هاي بعدي و به صورت مکتوب اعالم نماید
گن صادراتی به عنوان یکی از دغدغـه هـاي اصـلی صـادرکنندگان خراسـان رضـوي و       عدم تامین وابا توجه به اینکه -4

در سالهاي گذشته، جلسات مختلفی با دستگاه هاي نـاظر و خـدمات رسـان در ایـن     و مشکلی ریشه اي در استان است 
خصوص برگزار گردیده و  تفاهماتی نیز ایجاد شده است اما این تفاهمات به طور اساسی نتوانسـته مشـکل اسـتان را در    

نمایـد تـا توافقـات    شورا مصـوب مـی   لذا . و تنها بصورت مقطعی تسهیل گري شده استنماید زمینه کمبود واگن حل 
:انجام شده در دبیرخانه شورا به شرح زیر توسط استانداري محترم از طریق مراجع ذیصالح پیگیري گردد

مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت هاي صـادرات و واردات از جملـه تـامین    پیگیري گردد تا با توجه به اینکه •
وزراي محترم راه و شهر سازي و خارجـه ایـران بـا    دولت محترم، و مذاکرهبرعهدهواگن مورد نیاز شرق کشور 

دو وزارتخانه ذیربط مکلف گردند تا دراین خصوص بـا  می باشد لذاسایر کشورهاي ذیربط حوزه آسیاي میانه 
ي تامین واگن مورد نیـاز  سایر کشورها نشست هایی را تشکیل  و با استفاده از ظرفیت هاي موجود بستر را برا

.د فراهم نمایناستان 
دولت محترم و وزارتخانه ذیربط و سایر دستگاه هاي ستادي ملی با هدف استفاده از ظرفیـت  پیگیري گردد تا •



و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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بین کشورهاي همجوار کلیه اختیـارات مربـوط بـه حـوزه راه و راه آهـن      الزمهاي موجود و انجام رایزنی هاي
.به استان تفویض اختیار نمایندرا بویژه در حوزه راه آهن 

ي رفع مقطعی نیار به واگن و کاهش مسیرهاي تردد داخلی ، ایستگاه شهید مطهري به عنوان پایانه تخلیـه  برا•
و بارگیري تعیین و مسیرهاي داخلی توسط واگن هاي ایرانی جابجایی و حمل بار صورت گیرد تا امکان بیشتر 

. از ظرفیت هاي واگن هاي کشوري آسیاي میانه فراهم گردد

ــی و  مل
فراگیر

موضوعات ملی قابل پیگیري از شوراي مرکز که در دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی مـورد توافـق    -
:قرار گرفته بود توسط رئیس دبیرخانه شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید

طول سالهاي اخیر علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون دربا عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون مـواردي را     بررو سایر اعضا دبیرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه باتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"کار دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و

و به جلسه استخراج " .اصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی نیاز است: ب"و ".ولی اجرا نمی شود
ون که رویکرد ملـی دارد و  مجموعه تهیه شده مربوط به عدم اجراي قانون بخش تعالذا مقرر گردیدنموده اند شورا ارائه 

یگیري براي اجراي قـانون و  پدر قالبتطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی اصالحات پیشنهادي تهیه شده در حوزه 
و وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعیتحت عنوان مصوبات شورا از طریق )2و 1پیوست ( پیشنهاد اصالح قانون تعاون

.شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود
ا  هیات حل اختالف استان از سـه نفـر نماینـدگان کـارگران بـه      .ا.قانون کار  ج160به موجب ماده با توجه به اینکه -2

انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان و یا کـانون انجمـن هـاي صـنفی کـارگران و یـا مجمـع نماینـدگان         
ر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولـت بـراي مـدت دو سـال     کارگران و سه نف

ا  از کارگر ، کارفرما و کارگـاه و  .ا.قانون کار ج4و 3و 2و 1تشکیل می شود و از طرفی با توجه به تعاریف کلی در مواد 
نتخاب نمایندگان کارفرمایان بطور عام همه کارگاهها اعم از موضوع ا1369ادغام قوانین کار کشاورزي و صنعتی از سال 

از آنجائیکـه در فراینـد انتخـاب بـدون در نظـر      ویک نفره و چند صد نفره در بخشهاي مختلف اقتصادي در بر می گیرد
عمـال در  وند گرفتن نوع و ماهیت فعالیت کارگاهها و کارفرمایان همه کارفرمایان میتواند در فرایند انتخـاب کاندیـدا شـو   

مـی  این انتخاب نوع و ماهیت تخصص و حوزه فعالیت و وزن و تاثیرگذاري واحدها و بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفتـه ن 
شود و عالوه برآن حوزه هاي تخصصی کمتر مورد توجه قرار گیرد و از طرفی تصمیم گیري بـراي واحـدهاي کوچـک و    

و از طرفی تشکلهاي بزرگ کارفرمایی در استانها استتی نیز متفاوت صنوف در قیاس با واحدهاي بزرگ تولیدي و خدما
از جمله خراسان رضوي شکل پیدا کرده است که هر یک می تواند حوزه تخصصی مربوطه را دنبال و نسبت بـه معرفـی   

قـانون  5جه به مـاده  با توقانون کار 160اصالح ماده مقرر می داردبه اتفاق آرا شورا لذا نمایندگان مربوطه اقدام نماید
ارائه فهرست ملی تشکل ها و زمینـه سـازي سـاماندهی، ایجـاد و ثبـت      و کار که اتاق ها را مکلف بهبهبود محیط کسب

:از طریق شوراي مرکز و استانداري محترم مورد پیگیري قرار گیردبه شرح زیر می نماید تشکل هاي اقتصادي فعال 
نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسـالمی کـار اسـتان یـا     یات حل اختالف استان از سه نفر ه"

سه اتـاق  معرفیابن و سه نفر نماینده کارفرمایان کانون انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگرا

و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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بین کشورهاي همجوار کلیه اختیـارات مربـوط بـه حـوزه راه و راه آهـن      الزمهاي موجود و انجام رایزنی هاي
.به استان تفویض اختیار نمایندرا بویژه در حوزه راه آهن 

ي رفع مقطعی نیار به واگن و کاهش مسیرهاي تردد داخلی ، ایستگاه شهید مطهري به عنوان پایانه تخلیـه  برا•
و بارگیري تعیین و مسیرهاي داخلی توسط واگن هاي ایرانی جابجایی و حمل بار صورت گیرد تا امکان بیشتر 

. از ظرفیت هاي واگن هاي کشوري آسیاي میانه فراهم گردد

ــی و  مل
فراگیر

موضوعات ملی قابل پیگیري از شوراي مرکز که در دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی مـورد توافـق    -
:قرار گرفته بود توسط رئیس دبیرخانه شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید

طول سالهاي اخیر علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون دربا عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون مـواردي را     بررو سایر اعضا دبیرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه باتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"کار دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و

و به جلسه استخراج " .اصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی نیاز است: ب"و ".ولی اجرا نمی شود
ون که رویکرد ملـی دارد و  مجموعه تهیه شده مربوط به عدم اجراي قانون بخش تعالذا مقرر گردیدنموده اند شورا ارائه 

یگیري براي اجراي قـانون و  پدر قالبتطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی اصالحات پیشنهادي تهیه شده در حوزه 
و وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعیتحت عنوان مصوبات شورا از طریق )2و 1پیوست ( پیشنهاد اصالح قانون تعاون

.شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود
ا  هیات حل اختالف استان از سـه نفـر نماینـدگان کـارگران بـه      .ا.قانون کار  ج160به موجب ماده با توجه به اینکه -2

انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان و یا کـانون انجمـن هـاي صـنفی کـارگران و یـا مجمـع نماینـدگان         
ر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولـت بـراي مـدت دو سـال     کارگران و سه نف

ا  از کارگر ، کارفرما و کارگـاه و  .ا.قانون کار ج4و 3و 2و 1تشکیل می شود و از طرفی با توجه به تعاریف کلی در مواد 
نتخاب نمایندگان کارفرمایان بطور عام همه کارگاهها اعم از موضوع ا1369ادغام قوانین کار کشاورزي و صنعتی از سال 

از آنجائیکـه در فراینـد انتخـاب بـدون در نظـر      ویک نفره و چند صد نفره در بخشهاي مختلف اقتصادي در بر می گیرد
عمـال در  وند گرفتن نوع و ماهیت فعالیت کارگاهها و کارفرمایان همه کارفرمایان میتواند در فرایند انتخـاب کاندیـدا شـو   

مـی  این انتخاب نوع و ماهیت تخصص و حوزه فعالیت و وزن و تاثیرگذاري واحدها و بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفتـه ن 
شود و عالوه برآن حوزه هاي تخصصی کمتر مورد توجه قرار گیرد و از طرفی تصمیم گیري بـراي واحـدهاي کوچـک و    

و از طرفی تشکلهاي بزرگ کارفرمایی در استانها استتی نیز متفاوت صنوف در قیاس با واحدهاي بزرگ تولیدي و خدما
از جمله خراسان رضوي شکل پیدا کرده است که هر یک می تواند حوزه تخصصی مربوطه را دنبال و نسبت بـه معرفـی   

قـانون  5جه به مـاده  با توقانون کار 160اصالح ماده مقرر می داردبه اتفاق آرا شورا لذا نمایندگان مربوطه اقدام نماید
ارائه فهرست ملی تشکل ها و زمینـه سـازي سـاماندهی، ایجـاد و ثبـت      و کار که اتاق ها را مکلف بهبهبود محیط کسب

:از طریق شوراي مرکز و استانداري محترم مورد پیگیري قرار گیردبه شرح زیر می نماید تشکل هاي اقتصادي فعال 
نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسـالمی کـار اسـتان یـا     یات حل اختالف استان از سه نفر ه"

سه اتـاق  معرفیابن و سه نفر نماینده کارفرمایان کانون انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگرا

و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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بین کشورهاي همجوار کلیه اختیـارات مربـوط بـه حـوزه راه و راه آهـن      الزمهاي موجود و انجام رایزنی هاي
.به استان تفویض اختیار نمایندرا بویژه در حوزه راه آهن 

ي رفع مقطعی نیار به واگن و کاهش مسیرهاي تردد داخلی ، ایستگاه شهید مطهري به عنوان پایانه تخلیـه  برا•
و بارگیري تعیین و مسیرهاي داخلی توسط واگن هاي ایرانی جابجایی و حمل بار صورت گیرد تا امکان بیشتر 

. از ظرفیت هاي واگن هاي کشوري آسیاي میانه فراهم گردد

ــی و  مل
فراگیر

موضوعات ملی قابل پیگیري از شوراي مرکز که در دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی مـورد توافـق    -
:قرار گرفته بود توسط رئیس دبیرخانه شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید

طول سالهاي اخیر علیرغم وضع قوانین و مقررات موثر در اسناد باال دستی و قانون بخش تعاون دربا عنابت به اینکه -1
اتاق تعاون به اتفاق دستگاه اجرایی ذیـربط و تشـکلهاي بخـش    و بهبودي قابل قبولی در این بخش صورت نگرفته است 

سی چگونگی عـدم توفیقـات بخـش تعـاون مـواردي را     بررو سایر اعضا دبیرخانه شورا در جلسات این دبیرخانه باتعاون
ظرفیت هایی که براي توسعه بخش تعـاون وجـود دارد   : الف"کار دردو قالب تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و

و به جلسه استخراج " .اصالحاتی که براي تطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی نیاز است: ب"و ".ولی اجرا نمی شود
ون که رویکرد ملـی دارد و  مجموعه تهیه شده مربوط به عدم اجراي قانون بخش تعالذا مقرر گردیدنموده اند شورا ارائه 

یگیري براي اجراي قـانون و  پدر قالبتطبیق مقررات با شرایط اقتصادي فعلی اصالحات پیشنهادي تهیه شده در حوزه 
و وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعیتحت عنوان مصوبات شورا از طریق )2و 1پیوست ( پیشنهاد اصالح قانون تعاون

.شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود
ا  هیات حل اختالف استان از سـه نفـر نماینـدگان کـارگران بـه      .ا.قانون کار  ج160به موجب ماده با توجه به اینکه -2

انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان و یا کـانون انجمـن هـاي صـنفی کـارگران و یـا مجمـع نماینـدگان         
ر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولـت بـراي مـدت دو سـال     کارگران و سه نف

ا  از کارگر ، کارفرما و کارگـاه و  .ا.قانون کار ج4و 3و 2و 1تشکیل می شود و از طرفی با توجه به تعاریف کلی در مواد 
نتخاب نمایندگان کارفرمایان بطور عام همه کارگاهها اعم از موضوع ا1369ادغام قوانین کار کشاورزي و صنعتی از سال 

از آنجائیکـه در فراینـد انتخـاب بـدون در نظـر      ویک نفره و چند صد نفره در بخشهاي مختلف اقتصادي در بر می گیرد
عمـال در  وند گرفتن نوع و ماهیت فعالیت کارگاهها و کارفرمایان همه کارفرمایان میتواند در فرایند انتخـاب کاندیـدا شـو   

مـی  این انتخاب نوع و ماهیت تخصص و حوزه فعالیت و وزن و تاثیرگذاري واحدها و بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفتـه ن 
شود و عالوه برآن حوزه هاي تخصصی کمتر مورد توجه قرار گیرد و از طرفی تصمیم گیري بـراي واحـدهاي کوچـک و    

و از طرفی تشکلهاي بزرگ کارفرمایی در استانها استتی نیز متفاوت صنوف در قیاس با واحدهاي بزرگ تولیدي و خدما
از جمله خراسان رضوي شکل پیدا کرده است که هر یک می تواند حوزه تخصصی مربوطه را دنبال و نسبت بـه معرفـی   

قـانون  5جه به مـاده  با توقانون کار 160اصالح ماده مقرر می داردبه اتفاق آرا شورا لذا نمایندگان مربوطه اقدام نماید
ارائه فهرست ملی تشکل ها و زمینـه سـازي سـاماندهی، ایجـاد و ثبـت      و کار که اتاق ها را مکلف بهبهبود محیط کسب

:از طریق شوراي مرکز و استانداري محترم مورد پیگیري قرار گیردبه شرح زیر می نماید تشکل هاي اقتصادي فعال 
نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسـالمی کـار اسـتان یـا     یات حل اختالف استان از سه نفر ه"

سه اتـاق  معرفیابن و سه نفر نماینده کارفرمایان کانون انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگرا



و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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سـال  2بـراي مـدت   به صورت تخصصـی هابازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي ، اصناف و  تعاون استان 
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسـبت بـه   . تشکیل می گردد 

".تشکیل چند هیات حل اختالف در سطح استان اقدام نماید

اراي سـابقه و  براي اینکه بین نیروهـاي کـار د  1392مصوبات شورایعالی کار از ابتداي سال با توجه به اینکه براساس -3
نیروي کار جدید تفاوتی ایجاد شود مقرر گردیده است، نیروهاي کار قبلی علیرغم تسویه حساب و دریافت سنوات ساالنه 

ایـن  پایه سنوات خدمتی آنان لحاظ گـردد و  و حتی تغییر پیمانکار در هنگام تعیین حقوق دستمزد در قرادادهاي جدید 
دلیل عدم اطالع از وضعیت نیروي کار جدید بـه لحـاظ سـابقه  کـه مـی بایسـت       موضوع باعث گردید که پیمانکاران به

حسب تکلیف کارفرما جذب نمایند و از طرفی حجمی بودن قرارداد و شرکت در مناقصه با تعیین حداقل مزد و تجمیـع  
وسـط دولـت و بـدون    ضمن اینکه  افزایشات حقوق ساالنه کـه ت زیان نمایندسنوات قبلی و انتقال آن به پیمانکار جدید 

اطالع  پیمانکاران انجام می شود در برخی موارد بیشتر از عرف سنوات قبل نیـز مـی باشـد نمـی توانـد  زمینـه جبـران        
توافقات انجام شـده در دبیرخانـه شـورا بـه     گردیدمقرر لذا فراهم نمایدرا راي عالی کار را براي پیمانکارانتصمیات شو

:ت و برنامه ریزي استان  و شوراي مرکز پیگیري گرددزیر از سوي سازمان مدیریشرح 
مطابق ابالغ حداقل مزد و افزایشـات سـایر سـطوح    ،در قراردادهاي فی مابین پیمانکاران با دستگاه هاي اجرایی•

.مزدي که ابتداي هر سال توسط شوراي عالی کار اعالم می گردد افزایش مربوطه لحاظ شود
در ارتباط با قراردادهاي نیروي کار پیمانکاران که حسب درخواست دستگاه اجرایی در سال بعد با قرارداد جدیـد  •

. ادامه پیدا می کند افزایش پایه سنوات لحاظ گردد
در جلسـه يریو عشـا ییروسـتا مهیبژهیو به ويامهیقانون مستقل در حوزه بکبا توجه به اینکه ضرورت تدوین ی-4

تاکید بخش دولتی و خصوصی دینفع قرار گرفت لذا پیشنویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روسـتائیان  مورد
قرار گرفتـه اسـت مـورد تصـویب     دستگاههاي متولی و بخش خصوصیمورد تایید در دبیرخانه شورا طرح و و عشایر که 

.ورد پیگیري قرار گیرداز طریق شوراي گفت و گوي مرکز متا شورا قرار گرفت و مقرر شد 
بخشنامه اصالحی موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمـان هـاي   با توجه به اینکه -5

شـرایط را نسـبت بـه    هانجام شـد تغییراتکه بازنگري بخشنامه هاي قبلی در این حوزه بوده است و ریالی فاقد تعدیل 
با توجه به جلسات برگزار شده در محل دبیرخانه و سندیکاي صنعت بـرق و  لذا استنمودهبخشنامه هاي قبلی دشوارتر 

پیشنهادات اصالحی سندیکاي صـنعت بـرق   داردمی شورا مقرر پیشنهادات این تشکل باموافقت دستگاه اجرایی ذیربط 
از طریق استانداري، سازمان مدیریت و برنامه ریزي و شـوراي مرکـز از مراجـع    ه بخشنامپیرامون این )3پیوست (استان 
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".تشکیل چند هیات حل اختالف در سطح استان اقدام نماید
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بسته مشوق هاي سرمایه گذاري بخش تعاون -1پیوست 
)قوانینی که با عدم اجرا مواجه است( 

دستگاه اجراییماده قانونی مربوطهعنوان مشوق

ــا و  ــذاري طرحه ــاي واگ ــروژه هه پ
دستگاههاي اجرایـی بـا اولویـت بـه     

تعاون

قانون بخش تعاونی ، دولت و کلیه سازمان 4به موجب ماده 
هاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه هاي خـود در  

.شرایط مساوري اولویت را به بخش تعاونی بدهند 

کلیه دستگاه هاي اجرایی داراي طرح 
و پروژه

نکیدریافت تسهیالت با

شوراي پول و اعتبار موظف است همه سـاله بـر اسـاس در    
خواست وزارت تعـاون ، کـار و رفـاه اجتمـاعی بـا رعایـت       
سیاسـتهاي پــول و مــالی دولــت ، نســبت بــه اعطــاي وام و  

.کمکهاي الزم به تعاونیها اقدام نماید

شوراي پول و اعتبار و سیستم بـانکی  
کشور

اسـتناد  به اولویت در استفاده از وام
قانون19ماده 

قانون بخش تعاونی ، در اسـتفاده از وام و  19به استناد ماده 
کمکهاي مالی دولتی اولویت بـا تعـاونی هـایی اسـت کـه از      
بانکها طبق قانون عملیـات بـانکی بـدون بهـره وام دریافـت      

.نکرده باشند

وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی

اولویت در دریافت تسهیالت قرض 
الحسنه 

آیین نامه فصـل دوم قـانون عملیـات بـانکی     16طبق ماده 
بدون ربا ، بانکها موظفند نسبت به تـامین وسـایل ، ابـزار و    
سایر امکانات الزم براي ایجاد کار ، جهت کسانی کـه فاقـد   
ــی باشــند در شــکل تعــاونی از محــل   ــات م ــه امکان اینگون

.نه اقدام نمایند تسهیالت قرض الحس

سیستم بانکی کشور و استانها

تسهیالت مضاربه با اولویت تعـاونی  
ها

آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی 37بر اساس  ماده 
بــدون ربــا ، بانکهــا موظــف هســتند در اعطــاي تســهیالت 

.مضاربه به شرکتهاي تعاونی  اولویت دهند 
سیستم بانکی کشور و استان

ــورداري ــا  برخ ــامین ی ــان ت از امک
افزایش سرمایه توسط دستگاه هـاي  

اجرایی

قانون ، دستگاههاي اجرایـی،  ) 17(در اجراي ماده : 32ماده 
سازمانها، شرکت هاي دولتی و وابسـته بـه دولـت و تحـت     
پوشــش دولــت ، بانکهــا ، شــهرداریها ، شــوراهاي اســالمی  
کشوري ، بنیاد مستضـعفان و سـایر نهادهـاي عمـومی مـی      

انند  با همکاري وزارت ، از راه وام بدون بهـره یـا هـر راه    تو

کلیــه  وزارتخانــه هــا، ســازمانها،    
ــهرداریها ،   ــی، ش ــتگاههاي اجرای دس

بنیادها، 
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مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه، مساقات 
، اجاره ، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط ، فروش اقساطی و 
صلح اقدام به کمک در تامین و یا افزایش شرکتهاي تعاونی 

.نمایند بدون آنکه عضو باشند

شارکت بخش دولتـی از منـابع داخلـی یـا     در م–1تبصره 
بودجه اي با شرکت تعاونی ، رعایت قانون اجراي سیاستهاي 

قانون اساسی الزامی است و در مواردي کـه  ) 44(کلی اصل 
در تاسیس شرکتهاي تعاونی شریک می شوند، ظرف مـدتی  
که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد 

لــت بــه تــدریج بازپرداخــت و ، ســهم ســرمایه گــذاري دو
.صددرصد  سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت

دستگاههاي اجرایی می توانند اموال منقول و غیر –2تبصره 
منقول و وسایل و امکانـات خـود را بـه قیمـت عادالنـه بـه       

تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسـمی دادگسـتري بـه     
عاونیهـا بـه آنهـا    زور نقد و یا اقساط براي تشکیل و تقویت ت

بفروشند و یا به آنها اجازه دهند و یا اقدام به عقد اجاره بـه  
.شرط تملیک نمایند

تخفیف در تعرفه ثبت اسناد رسـمی  
تعاونی ها 

قـانون وصـول برخـی    1به موجـب قـانون اصـالح تبصـره     
ي دولت و مصرف آن در موارد معین ، تعرفه ثبت درآمدها

یالت هاسناد رسمی براي قراردادهاي مربوط به اعطـاي تسـ  
وابسـته بـه   ) بانک توسعه تعـاون   ( بانکی و صندوق تعاون 

وزارت تعاون و تعاونی هاي ایثارگران سه در هزار می باشـد  
.

اداره کل ثبت اسناد

برخورداري از امکان واگذاري سـهم  
به تعاونی هادولت

قانون بخش تعاونی ، در مـواردي  17طبق تبصره ذیل ماده 
که دستگاههاي دولتی در تاسیس شرکتهاي تعـاونی شـریک   
می شوند ظرف مدتی بـا موافقـت طـرفین در ضـمن عقـد      
شرکت تعیین خواهد شد سهم سـرمایه گـذاري دولـت بـه     
تدریج بازپرداخت و صد درصد  سـرمایه بـه تعـاونی تعلـق     

.گرفتخواهد

کلیه دستگاههاي اجرایی دولتی
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برخورداري از امکان واگذاري اموال 
عمومی

اصالحیه آیین نامه قانون بخـش تعـاون   35به موجب ماده 
، دستگاههاي اجرایی مجازند بـا رعایـت قـانون    1392سال 

قـانون  ) 44(اجراي سیاستهاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم     
دستگاه یا مقام مجـاز  اساسی راُسا به تشخیص باالترین مقام 

از سوي وي، واحدهاي صنعتی یـا کشـاورزي یـا خـدماتی و     
امثال آن که امـوال عمـومی اسـت و در اختیـار دارنـد ، در      

.اختیار شرکتهاي تعاونی به صورت زیر قرار دهند

واحدهاي مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که –1
ختیار تعاونی تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در ا

.قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد 

در صورتی که واحدهاي مذکور کارکنان  واجد شـرایط  -2
.داشته باشند در عضویت آن تعاونی  اولویت خواهد داشت 

دستگاههاي اجرایـی مـی تواننـد طبـق قـرارداد بابـت       –3
استهالك یا بازسازي یا نگهـداري یـا توسـعه واحـد مزبـور       

.ساالنه مبلغی نقدي و یا کاال دریافت نمایند

دستگاههاي اجرایی می تواننـد در واگـذاري واحـدهاي    –4
فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شـرایط الزامـی در   

ي دولت در قیمت گـذاري و برنامـه ریـزي    رعایت سیاستها
.تولید ، توزیع و تامین منافع عمومی ، تعیین نمایند 

کلیه دستگاههاي اجرایی

ــایل و    ــاره وس ــد و اج ــان خری امک
امکانات دولتی

قانون بخش تعاونی ، دولت می تواند 24ماده 1طبق تبصره 
دولت با استفاده از منابع بودجه اي یا منابع بانکی با تضمین 

، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و یا اموال منقول 
و یا غیر منقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمـت عادلـه   
بطور نقد یا اقساط براي تشکیل و تقویت تعاونی ها بـه آنهـا   
بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقـد اجـاره بـه    

م شـرکتها و مؤسسـات دولتـی    شرط تملیک بنماید و یا سها
وابسته به دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها 

.منتقل نماید

کلیه دستگاههاي اجرایی

سیستم بانکیقـانون بخـش تعـاونی ، بانکهـا     24مـاده  2بموجب تبصـره  حمایت نظام بانکی
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موظفند جهت سرمایه گذاري و یا افزایش سرمایه تعاونیها و 
ا سـایر تسـهیالت اعطـائی را در اختیـار     یا تقویت آنها وام ی

آنان قرار دهد و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هـایی  
که از محل وام و سایر تسهیالت اعطائی تامین می شود بـه  
عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یـا در  

بانـک  . صورتی کـه تعـاونی قـادر بـه پرداخـت وام نباشـد       
د را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه  نمایـد  مطالبات خو

.که در خرید اینگونه اموال تعاونیهاي دیگر اولویت دارند

برخورداري تعاونی ها از حمایتهـاي  
قانونی بخش تعاونی

قانون بخش تعاون ، تعاونی هاي تولیـد  26طبق تبصره ماده 
تعـاونی هـا حـق    در کلیه اولویتها و حمایت هاي مربوط به  

.تقدم دارند 

تعاونیهاي توزیع مربوط به تامین کـاال و مسـکن و   : 32ماده 
ســایر نیازمنــدیهاي روســتاییان ، عشــایر و کــارگران و نیــز 
کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کاال و حمایتهاي مربوط 

.به امور تهیه و توزیع اولویت دارند

مکلـف اسـت   وزارت صنعت ، معدن و تجـارت  –1تبصره 
کاالهاي اساسی و اجنـاس ضـروري و مـورد نیـاز کارکنـان      
دولت و کارگران کشور را حتی المقدور از طریق تعاونیهـاي  

.مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد

مؤسسات و شرکتهاي دولتی که کاالهااساسـی و  –2تبصره 
اجناس ضروري تولید می نمایند  باید در اجراي این ماده با 

.مصنعت، معدن و تجارت همکاري نمایندوزارت

دستگاههاي اجرایی مجازند حداکثر پـنج نفـر از   –3تبصره 
کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخـت حقـوق و   
مزایاي آنان در اختیار تعاونیهاي مصـرف، مسـکن و اعتبـار    

.دستگاه خود یا سایر دستگاههاي اجرایی قرار دهد

ـ   ی وسـازمان  کلیه دسـتگاههاي اجرای
صمت 

مشارکت بانک توسعه تعاون
موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون ، این بانـک  21طبق بند 

مجاز است در تاسیس شرکتهاي تعـاونی متعـارف، سـهامی    
عام ، مادر تخصصی ، فراگیرملی ، شهرکها و مجتمع تعاونی ، 

بانک توسعه تعاون



و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شرکتهاي بیمه و یا اتحادیه هاي شرکتهاي تعاونی به منظور 
یه هاي بیشتر در بخش تعاون بـا هـدف ارتقـاء    جذب سرما

.توان رقابت پذیري آنها مشارکت نماید

برخورداري از حمایتهـا و تخفیفـات   
بیمه اي و مالیاتی

قانون اجراي سیاسـتهاي کلـی ،   9ماده "ب"به موجب بند 
در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیردولتـی  

ارائه می کند ، این حمایـت  –به جز مالیاتها –مشوقهایی را 
بیش از بخـش تعـاونی   % ) 20(براي تعاونیها بیست درصد 

.خواهد بود 

قانون اجراي سیاسـتهاي کلـی ، شـرکت    9به موجب  ماده 
هــاي تعــاونی از تخفیــف حــق بیمــه ســهم کارفرمــا بــراي 
اعضاءشاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد برخوردار 

.دمی باشن

قانون اجراي سیاستهاي کلـی ،  11ماده 6به استناد تبصره 
درآمد مشمول مالیات ابزاري شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی 
متعارف و شرکتهاي تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج 

.تخفیف می باشد% 25درصد 

کلیه دستگاههاي اجرایی و اداره کـل  
تامین اجتماعی و اداره کل مالیاتی

ورداري از معافیت مالیاتیبرخ

قانون مالیات هـاي مسـتقیم ، درآمـد    132به موجب ماده 
مشمول مالیـات ابـرازي ناشـی از فعالیـت هـاي تولیـدي و       
معدنی در واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش تعاونی که از 

به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي 1381اول سال 
یا قرارداد استخراج و فـروش  آنها پروانه بهره برداري صادر 

منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج به 
و بـه مـدت چهارسـال و در    % ) 80( میزان هشتاد درصـد  

و به % ) 100( مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد 
ایـن قـانون   ) 105( سال از مالیات موضوع ماده 10مدت 

.معاف هستند

قانون مذکور ، صد در صد درآمد ) 133(ده همچنین طبق ما
شرکتهاي تعاونی روستایی ، عشایري ، کشاورزي ،صـیادان ،  
کارگري ، کارمندي ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیـه  

اداره کل مالیاتی
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.هاي آنها از مالیات معاف است 

برخورداري از خـدمات مشـاوره اي   
رایگان

استهاي کلی ، شرکت هـاي  قانون اجراي سی) 9( طبق ماده 
تعاونی از ارائه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وري ، آموزش 
ــان    ــه صــورت رایگ ــارآموزي ، ب ــارت ، ک ــارآفرینی ، مه ک

.برخوردار می باشند 

کلیه دستگاههاي اجرایی

دریافت کمک بالعوض

قانون سیاستهاي کلـی ، شـرکت هـاي    ) 9( به موجب ماده 
تعاونی می توانند از کمک بالعـوض و پرداخـت تسـهیالت    
قرض الحسنه براي تامین تمام یا بخشی از آورده شـرکتهاي  
تعاونی که اعضاء آن جزء سه دهـک اول درآمـدي جامعـه    

. باشند برخوردار شوند

کلیه دستگاههاي اجرایی بانکها

ارانه سود تسهیالت بانکی دریافت ی

قانون سیاستهاي کلی ، دولت مکلف به ) 9( در اجراي ماده 
پرداخت یارانه سود تسـهیالت بـانکی و سـایر هزینـه هـاي      
سرمایه گذاري اولیه براي راه انـدازي شـرکت تعـاونی مـی     

.باشد

وزارت اقتصاد و بانک مرکزي

برخورداري از کمک هاي مطالعـاتی  
سازي اراضیو تملک و آماده 

قانون  اجراي  سیاستهاي کلی ، دولت ) 9( در راستاي ماده 
موظف است به شرکت هـاي تعـاونی در انجـام مطالعـات ،     
تهیه طرح ، راه اندازي بانک اطالعاتی ، تملک و آماده سازي 

.اراضی کمک نماید 

سازمان برنامه و بودجه

برخورداري از کمک هاي ویـژه بـه   
تشکیل تعاونی هاي نوع جدید 

قانون سیاستهاي کلی ، دولـت وظیفـه دارد   ) 9( طبق  ماده 
به تشکیل شرکتهاي تعاونی  سهامی عام و تعاون هاي فراگیر 
ملی بـراي فقرزدایـی و ایجـاد و کسـترش اتحادیـه تعـاونی       

.تخصصی کمک نماید
دولت

ت هـاي  مشوق هـاي ایجـاد  شـرک   
تعاونی سهامی عام 

معافیـت  % 25مالیات ابرازي این نوع شرکتها شـامل  -
می شود 

تخفیف حق بیمه سهم کارفرما براي اعضـاء شـاغل در   -
در قـانون آمـده   % 20این نوع شرکت ها بـه میـزان   

. است 
در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیـر  -

اداره کل مالیاتی و بیمه اي 
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مایت بـراي  دولتی مشوقهایی در نظر می گیرد ، این ح
بیش از شرکتهاي سـهامی عـام   % 20این نوع شرکتها 

.خواهد بود
پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه هاي -

سرمایه گذاري اولیه براي این نوع از شرکتهاي تعاونی 
استفاده از تسهیالت بانک توسعه تعاون به عنوان بانک -

تخصصی بخش تعاونی 
نونی صندوق ضمانت سرمایه استفاده از ظرفیت هاي قا-

گذاري تعاون 
با توجه به محدودیت تملک سهام در این نوع تعاونیها  -

سهام به طور عادالنه بین اشخاص توزیع می گردد

برخــورداري از منــابع حاصــل از    
واگذاري سهام بنگاههاي دولتی

دولـت وظیفـه   قانون اجراي سیاستهاي کلـی ،  39طبق ماده 
از درآمدهاي حاصـل از واگـذاري   % ) 30( دارد سی درصد 

سهام بنگاههاي دولتی را به تعـاونی هـاي فراگیـر ملـی بـه      
.منظور فقرزدایی اختصاص دهد

عالوه بر این باید بخشی از درآمدهاي مذکور بـراي اعطـاء   
براي تقویت تعاونیها و تقویت ) وجود اداره شده ( تسهیالت  
.توسعه تعاون تخصیص داده شود منابع بانک

سازمان برنامه و بودجه

اولویت در واگذاري سهام بنگاههاي 
دولتی 

قانون اجراي سیاسـتهاي کلـی   20ماده 4در راستاي تبصره 
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در زمان عرضـه  
سهام بنگاههاي دولتی ترتیبـی اتحـاذ نمایـد تـا در شـرایط      

.تعاونی در اولویت خرید قرار گیردیکسان ، بخش 

وزارت اقتصاد و دارایی

آموزش هاي تخصصـی و حرفـه اي   
رایگان

به موجب قانون بخش تعاونی برنامه هـاي تـرویج آمـوزش    
تعاون براي تفهیم و تعمـیم روشـها و برنامـه هـاي مختلـف      
تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم شرکتهاي تعاونی 

.ن به صورت رایگان اجرا می گرددتوسط وزارت تعاو

بـه منظـور توسـعه و تـرویج و نهادینـه سـازي       –71ماده 
فرهنگ تعاواقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعـاون ، کـار و   

. رفاه اجتماعی صورت می گیرد 

کلیه دستگاههاي اجرایی

کلیه دستگاههاي اجرایی مرتبطوزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصـاد  –1
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برنامه تحصـیلی دانـش آمـوزان    تعاونی را در کتب درسی و 
منظور نموده و زمینه مشـارکت آنهـا در تشـکلهاي دانـش     

.آموزي مربوط فراهم نماید

وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فنـاوري و بهداشـت ،   –2
درمان و آمزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها  

.، رشته ها و گروه هاي علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند

سازمان صدا و سیما جمهوري اسـالمی ایـران و وزارت   –3
فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند برنامه هاي ترویج تعاون در 
جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقاي مهـارت  

.انسانی را تهیه و اجرا کنند

برخورداري از حمایت سایر سازمان 
ها

مزایاي فعالیت در قالب شرکت تعـاونی اسـتفاده از   از دیگر 
حمایت هایی است که توسط سازمان هاي دولتـی و تشـکل   

شرکتهاي تعاونی کـه مجـوز   . هاي غیر دولتی ارایه می شود 
فعالیت را از وزارتخانه هاي تخصصی مانند وزارت صـنایع و  

از حمایت سازمان مجوز دهنـده  ... معادن جهاد کشاورزي و 
ر هستندبرخوردا

وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن پیش 72–ماده 
بینی تمهیدات مناسب براي تسهیل در دسترسی تعاونی هـا  
به زمین با برنامـه ریـزي جـامع حمایـت الزم از تشـکیل و      
فعالیت کلیه تعاونی هاي زیر مجموعـه بخـش کشـاورزي و    
تعاونی هاي توسعه روستایی و کشـت و صـنعت در مقیـاس    

در قالب تعاونی هاي فراگیر ملی یا متعارف بعمـل  بزرگ را
آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهاي نهـایی حـذف   
واسـطه هـاي غیـر ضــروري بـا وزارت تعـاون کـار و رفــاه       

.اجتماعی همکاري الزم را بنماید

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت عدن و –1تبصره 
رت جهاد کشـاورزي و  تجارت و شهرداري ها موظفند با وزا

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاري الزم را بـه عمـل   
.آورند 

وزارت جهاد و کشاورزي

تصاد و داراییوزارت اق
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وزارتخانه هاي تعـاون کـار و رفـاه اجتمـاعی  و     –2تبصره 
جهاد کشاورزي موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی هاي 
تحت پوشش در بخش کشاورزي طی سـه مـا پـس از الزم    

وزارت تعاون کـار و رفـاه   االجرا شدن این قانون با پیشنهاد
آیین نامه این اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزي 

ماده را مشتمل بر تفکیک وظـایف و اختیـارات حـاکمیتی و    
نظارتی در حوزه تعاونی هاي مشترك بخش کشـاورزي بـه   

وزرات امـور  –75مـاده  .تصویب هیأت وزیـران برسـانند  
سترسی به ابزارهـاي  اقتصادي و دارایی موظف است زمینه د

تامین  مالی و خرید و فروش سهام تعاونی هاي فابل عرضـه  
به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راسـتاي  

44قانون اجراي سیاست هـاي کلـی اصـل    19اجراي ماده 
قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاري شرکتها و بنگاههاي 

وزارت امـور  .سهیل نماید دولتی ، واگذاري به تعاونی ها را ت
مـا از تـاریخ   6اقتصادي و دارایی مکلف است ظرف مـدت  

الزم االجرا شدن این قانون با همکاري وزارت تعـاون کـار و   
رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزي آیین نامـه اجرایـی ایـن    

.ماده را تهیه و براي تصویب هیات وزیران ارائه کند
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تعاونقانوناصالحیپیشنهادات-2پیوست 
)خراسان رضوياجتماعیرفاهوکارتعاونکلادارهوتعاوناتاقپیشنهاداتقالبدر(

در وضعیت فعلی باقی بماند:1ماده
:به شرح زیراصالح وتبصره اي به آن اضافه شود: 2ماده
.که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسندتعاونی شناخته می شوندواتحادیه هاییشرکتها :2ماده

شرکتی است که باعضویت اشخاص حقیقی ویاحقوقی غیردولتی به منظوررفع نیازمندیهاي مشترك :شرکت تعاونی-تبصره
ون شرکتهاي تعاونی وبهبود وضع اقتصادي واجتماعی اعضا ازطریق خودیاري وکمک متقابل وفق این قانون و موادي ازقان

.که نسخ  نشده، تشکیل می گردد1350مصوب سال 
.تغییر یابد"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"به "وزارت تعاون"در این ماده و سایر مواد عبارت : 3ماده
-این ماده ابطالبه عنوان مثال براي.و سایر موادي که تکلیفی را مقرر کرده ضمانت اجرایی لحاظ شود4براي ماده : 4ماده

)در نظر گرفته شود... بهتر است فصلی به عنوان ضمانت اجرا یا(در نظر گرفته شود... مناقصه و
:اضافه شود4این جمله به ماده 

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

سرمایه "چون ماده مربوطه در اساسنامه مورد عمل نیز به عنوان. تغییر یابد"میزان سرمایه اولیه"ه ب"میزان سرمایه":5ماده
که آیا باید این ماده تغییر یابد یا میشوددر هنگام اعمال افزایش سرمایه شبهاتی براي تعاونی ها ایجاد ودرج شده"اولیه
خیر؟
تعداد ":به صورت. گرفتن حداکثر براي عضویت به همان حداقل اکتفا شوداین ماده اصالح شود و به جاي در نظر : 6ماده

در این صورت کاهش مداخالت دولت که یکی از اهداف بخش ".نفر کمتر باشد7اعضاي شرکت هاي تعاونی نباید از 
.تعاونی است محقق می گردد

.نفرکمترباشد7تعداد اعضا تعاونی نبایداز-6ماده
ی بماندبه همین وضعیت باق:7ماده
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2و 1با توجه اینکه در حال حاضر تسهیالت به روال گذشته در اختیار تعاونی ها گذاشته نمی شود وجود تبصره هاي :8ماده
به دلیل وجود تبصره اي مبنی بر لزوم 2ضمن اینکه تبصره .این ماده زاید به نظر می رسد و پیشنهاد می گردد حذف شود

.زیر سوال است2در تعاونی بوده که با حذف تبصره قبلی موجودیت تبصره اشتغال اعضاي تعاونی هاي تولیدي 
...8تبصره ماده 2پیشنهاد حذف

مبنی بر عدم عضویت در تعاونی مشابه از شرایط حذف شود و ممنوعیت فقط براي تصدي سمت هاي 9ماده 5بند : 9ماده
در حال حاضر تعاونی ها از تسهیالت خاصی که قبالً ارائه می شد محروم شده اند و لذا به منظور تقویت .تعاونی باقی بماند

. ضی عضویت در بیش از یک تعاونی مشابه می باشند ضروري استاین بخش و استفاده از سرمایه کسانی که متقا
تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادي سهامدار (شوداضافهبه این ماده تبصره ايدرخصوص سهامدار غیر عضو 

)غیر عضو بپذیرد
9ماده5پیشنهاد حذف بند

ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط 3دستورالعملی که ظرف تعاونی میتواندباتصویب مجمع عمومی ، وفق -9تبصره ماده
.وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی تهیه وابالغ میگردد نسبت به پذیرش سهامدارغیرعضواقدام نماید

.به همین وضعیت باقی بماند: 11و 10مواد 
کلیه شاغلاي اعضا متخصص حذف و ضمانت اجرایی پیش بینی شده بر"تولید"عبارت 12ماده 1در تبصره : 12ماده

.باشد...خدماتی وتعاونی ها اعم از تولیدي و 
.به اطالع تعاونی برسانند" ماه قبل ازاستعفا بایدمراتب راکتبا 6اعضا متخصص شاغل درتعاونیها حداقل -12ماده1تبصره

تصویب مجمع عمومی عادي از با توجه به اینکه در تبصره این ماده تصویب مجمع پیش بینی شده ، عبارت با :13ماده 
.تغییر یابد"مجمع عمومی عادي"به"مجمع عمومی"در تبصره نیز . حذف شود2انتهاي بند 

پیشنهاد اخراج به "هریک از بازرسان"یا "اکثریت هیات مدیره"از تبصره حذف شده و با نظر"هریک از"همچنین عبارت
:به شرح زیر.مجمع ارائه شود

.ا به پیشنهاد اکثریت هیات مدیره یا هریک از بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادي خواهد بودتشخیص موارد فوق بن
وجود وراث به تعداد زیاد سبب از هم گسستن بنیاد و موجودیت تعاونی گردیده و از این موارددر تعاونی هایی تولیدي : 14ماده

:گرددوتبصره آن حذفه شرح ذیل تغییر لذا پیشنهادمیگردد این ماده ب.و فعال می باشند دیده شده است
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درصورت فوت عضو یکی از وراث قانونی با ارائه وکالتنامه رسمی از سایر وراث که واجد شرایط و ملتزم به رعایت :14ماده
د مقررات تعاونی باشدعضو تعاونی شناخته می شود اما اگر وراث کتبا اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت درتعاونی نیستن

.ویاهیچکدام واجدشرایط نباشند، عضویت لغو می گردد
برخی شبهات درخصوص از بین (شدهحذفاز سطر اول این ماده با توجه به وجود شبهات انحاللپیشنهاد شد عبارت :15ماده

همچنین درخصوص تسویه حساب عضو نظر به اینکه در اکثر ) رفتن و لغو عضویت در صورت انحالل تعاونی وجود دارد
شده و به جاي آن حذف"ظرف سه ماه"تعاونی ها قیمت سهام باید به روز پرداخت شود ، پیشنهاد می شود عبارت 

اضافه شود که صورتهاي مالی دوره قبل تصویب شده و تعاونی با فراغ بال می تواند "ماه از پایان سال مالی4ظرف "عبارت
:پیشنهاد می شود یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه شود.را پرداخت نماید... سهام افراد مستعفی و

پرداخت یان سال مالیماه از پا4ظرف حداکثر........درصورت لغوعضویت به سبب فوت ،استعفا واخراج سهم وکلیه -15ماده
.خواهدشد

.با انحالل تعاونی عضویت در اتحادیه یا اتاق تعاون لغو می شود: 15تبصره پیشنهادي ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 16ماده
:وابتداي تبصره به شرح زیرتغییریابد. در همین وضعیت باقی بماند: 17ماده

".......وسایر مراجع ذکرشده دراین مادهدرمواردي که دستگاهها دولتی -17تبصره ماده

.در همین وضعیت باقی بماند: 18ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 19ماده

امکان نابرابري سهام از ابتداي ورود به عضویت در تعاونی وجود داشته باشد و هیات موئسس این اختیار را داشته :20ماده 
.باشد که سهام نابرابر بفروشد

که ازیک سهم (اعضادرتامین سرمایه شرکتهاي تعاونی میتواند نابرابرباشد دراین صورت حداقل سهام سهم-20ماده
دراساسنامه تعیین میگردد وحداکثرآن طبق آیین نامه اي است که توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ظرف )کمترنیست

.ماه ازتاریخ الزم االجراشدن این قانون  تهیه وابالغ میگردد3
تغییر یابد زیرا چنانچه پرداخت بهاي سهام نقدي باشد "غیر نقدي"به عبارت"نقدي و جنسی"سطر دوم عبارت:21ادهم

.تقویم وتسلیم مفهوم پیدا نمی کند
.در همین وضعیت باقی بماند: 22ماده
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.در همین وضعیت باقی بماند: 23ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 24ماده
محسوب می گردد پیشنهاد می شود واژه ذخیره یا ذخایر در این اندوختهبعد از ایجاد سود ذخایرنظر به اینکه تمام :25ماده

.تغییر یابداندوخته ها یا اندوختهماده به 
:تبصره اي به این مضمون اضافه شود: 25بند یک ماده 

.ش سرمایه به شرط رعایت تبصره یک این بند بالمانع استاستفاده مکرر از ذخایر قانونی براي افزای:بندیک 3تبصره
ازانتهاي این بند ، حذف و این اختیاربه شرح ذیل به هیات مدیره "با تصویب مجمع عمومی عادي"عبارت:25ماده 2بند در 

."نحوه مصرف آن با تصویب هیات مدیره خواهد بود......."داده شود
به جهت رعایت استقالل بازرسان و لحاظ نمودن نقش آنان در پیشنهاد براي پاداش پیشنهاد می گردد :این ماده4در بند 

.تغییر یابد"پیشنهاد هیات مدیره و بازرسان"به "به پیشنهاد هیات مدیره"هیات مدیره و نیز خود آنان، عبارت
:به شرح زیرتغییریابد26تعریف مذکور درماده

... یی است که در زمینه تولید کاال و محصول و درحوزه هایی نظیر امور کشاورزي وتعاونی هاي تولید شامل تعاونیها:26ماده 
.فعالیت می نمایند

همچنین در این ماده تعاونی هاي خدماتی . باشدخدمات قابل ارائه به عموماز این ماده حذف شود و "عضو"کلمه :27ماده
:هم پیش بینی شوند وماده به شرح زیرتغییریابد

نیهاي توزیع عبارتنداز تعاونی هایی که درزمینه ارائه خدمات ویاتامین  نیازمشاغل تولیدي ومصرف کنندگان خود تعاو-27ماده
.درچارچوب مصالح عمومی وبه منظور کاهش هزینه ها وقیمتها فعالیت میکنند

.در همین وضعیت باقی بماند: 28ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 29ماده
.عیت باقی بمانددر همین وض: 30ماده
:به شرح زیر تغییریابد 31ماده 
نفر واجدین شرایط عضویت که از بین متقاضیان تشکیل تعاونی براي انجام فعالیت 5یا 3هیات موسس عبارتست از :31ماده

.این قانون معرفی می شوند32وظایف مذکور در ماده 
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با توجه به مشکالتی که .(اضافه شود"و صدور آگهی تاسیس "، عبارت"هیات مدیره"بعد از عبارت: 32در تبصره یک ماده
)در عمل وجود دارد

ضمن اینکه سرمایه تعاونی بر اساس متقاضیان .پس از تشکیل تعاونی امکان استعفا براي اعضا وجود دارد(شودحذف:2تبصره 
آن به حساب تعاونی در شرف تاسیس واریز شده که با این وضعیت تا زمان معرفی صاحبان 3/1عضویت، پیشنهاد شده و 

است تعاونی تشکیل شده و پس از ثبت اشخاصی که متقاضی لذا بهتر.امضا امکان برداشت از حساب تعاونی هم وجود ندارد
.)ادامه عضویت نیستند از عضویت استعفاخواهند داد

اکثریت اعضاي حاضر "اعضا اولین مجمع به3/2حدنصاب مذکور در این تبصره از حداقل :وتغییریافته 2به تبصره 3تبصره 
.تغییر یابد"در اولین مجمع
.تغییریابد"انتخاب "به "تعیین"ه ودرتبصره یک واژه این ماد3همچنین دربند 

علت حذف این عبارت وجود .(حذف شود"درمناطق مختلف کشور پراکنده می باشند"این ماده جمله 2در تبصره :33ماده 
عضو به دلیل عدم پراکندگی امکان برگزاري مجمع دو مرحله اي را نخواهند 500تعاونی هایی است که با بیش از

)مانند مصرف فرهنگیان.داشت
.تغییر یابد"انتخاب"به"تعیین"همچنین واژه

به این صورت تغییر ) عبارت انتهاي تبصره(تکلیف مذکور دراین تبصره براي وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی :3تبصره 
حادیه ذیربط یا اتاق تعاون نسبت به برگزاري وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی می تواند راساً یا با تفویض امر به ات"....:یابد

".مجمع عمومی اقدام نماید

اعالم "با توجه به انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و با عنایت به مواردي که باید به ثبت اعالم شود عبارت :4تبصره
.از این تبصره حذف شود"تصمیمات

.اضافه شود" انتخاب هیات تصفیه و ناظرین تصفیه و تغییر آنها-سانعزل بازر" بعدازبازرسان عبارت : 1در بند:34ماده
.و سایر بندها در همین وضعیت باقی بماند2بند

:اضافه شود34اضافه شود و دو تبصره به ماده"ذخایر"بعد از "و اندوخته ها": این ماده 5در بند
اختیار بازرس قرار گیردبازرس موظف است گزارش خود دایر در مهلت مقرردر ... چنانچه صورت هاي مالی و :34ماده1تبصره 

این گزارش باید متضمن اظهارنظر مراجع به صورت هاي مالی و نیز .بر رد یا تایید صورت هاي مالی را به مجمع ارائه نماید
.عملکرد هیات مدیره باشد
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تصدي سمت بازرسی در دوره هاي بعدي درصورتی که بازرس از اظهار نظر خودداري نماید مجاز به :34ماده2تبصره  
.نخواهد بود

با . تصمیم گیري در خصوص تغییر نشانی تعاونی و اصالحات قانون بخش تعاون به هیات مدیره تفویض گردد : 35ماده
ز توجه به اجاره اي بودن مکان برخی تعاونی ها و نیز ناگزیر بودن تعاونی ها از تصویب اصالحیه قانون و جهت جلوگیري ا

دراولین .(تحمیل هزینه هاي بی مورد به تعاونی ها، این موارد بدون نیاز به تصویب در مجمع فوق العاده قابل اعمال باشد
:به تغییریابد3به این ماده به شرح زیراضافه شده وتبصره یک به دو وتبصره دو به 1تبصره .)مجمع به اطالع اعضا برسد

تغییراساسنامه درحدود اصالحات قانون بخش تعاونی "و "انی تعاونیتصمیم گیري درخصوص تغییرنش": 1تبصره
بدیهی است تغییرات .ازاختیارات هیات مدره بوده وباصورتجلسه هیات مدیره قابل ارسال به ثبت می باشد"

.ذکرشده بایددراولین مجمع به اطالع اعضابرسد

باحضور نصف  به عالوه یک اعضا زارت تعاون کارورفاه اجتماعی وویا........مجمع عمومی فوق العاده بنابه تقاضاي ": 2تبصره
بدیهی است .درصورتی که باراول بااکثریت مذکور تشکیل نشود در نوبت دوم با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.تشکیل میشود

"حاضرین درجلسه مجمع انجام خواهد شد4/3اتخاذ تصمیمات با آرا کتبی 

ه ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست مراجع ذکر شده در این ماده نسبت به درصورتی که هیات مدیر:3تبصره
تشکیل مجمع عمومی اقدام ننماید، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی می تواند راساً و یا با تفویض امر به اتحادیه ذیربط یا 

.نسبت به برگزاري مجمع اقدام نماید) به صورت موردي(اتاق تعاون
و به ترتیب عضواصلی....اداره امورتعاونی ": اضافه شود"به ترتیب"سطر دوم بعد از عضو اصلی عبارت36در ماده : 36ماده

".....دو، سه یا چهار 

:یک تبصره به شرح زیراضافه شودبه این ماده
مقررات مذکور انتخاب اشخاص حقوقی به سمت هیات مدیره درشرکتهاي تعاونی بالمانع بوده وتابع -4تبصره"

."درالیحه قانونی اصالح قسمتی ازقانون تجارت است

:37ماده 
تا مدیر عامل درصورت ارائه استعفا قادر به خروج .تغییر یابد"دریافت استعفا"به "قبول استعفا"در این بند عبارت:37ماده3بند

:به این بند عبارات زیر نیز اضافه شود. از شرکت باشد
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ماه نسبت به تعیین مدیر عامل جدید اقدام نماید و مدیر عامل سابق در طی 3است حداکثر ظرف مدت هیات مدیره موظف 
".این مدت موظف به همکاري خواهد بود

قانون و در اختیار هیات مدیره 39از این بند حذف شده و محدود به ماده "پیشنهاد حقوق مدیر عامل به مجمع"همچنین 
)دجه به تصویب مجمع می رسددر قالب بو6در بند .(باشد
دریافت درخواست ":شده و به این صورت تغییر می یابد"قبول درخواست"جایگزین"دریافت درخواست"کلمه:37ماده4بند

"...عضویت و 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 ... ":انتهاي این بند به این صورت تغییر یابد:37ماده 5بند
"تعاونی به مجمع عمومی

:به این بند یک تبصره اضافه می شود:37ماده 6بند
شفاف باشد و میزان حقوق و مزایاي در بودجه باید منابع و مصارف به طور مشخص و به تفکیک قید گردیده و -تبصره "

".مدیر عامل و حقوق و مزایا و سایر دریافت هاي هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان به صورت مجزا پیش بینی گردد

.براي تعیین نماینده حذف شود"از بین اعضا"عبارت:37ماده 7بند
.در همین وضعیت باقی بماند: 37ماده8بند 
.ن وضعیت باقی بمانددر همی: 37ماده 9بند 
نفر از اعضاي هیات مدیره براي قراردادها و 2حداقل (تعیین و معرفی صاحبان امضاي مجاز تعاونی"عبارت: 37ماه10بند

.جایگزین مقرره فعلی شود")اسناد تعهد آور تعاونی
:اضافه شود37به صورت زیر به ماده 11بند
هیات مدیرهدعوت از بازرسان براي حضور در جلسات :11بند

:به صورت زیراصالح شده وبازرس علی البدل پیش بینی شود: 40ماده
".......براي یک سال مالیوعلی البدلبه عنوان بازرس اصلی .....مجمع عمومی بازرس "

.به تبصره تغییر یابد1حذف شود و تبصره 37ماده 6این ماده با توجه به بند 2تبصره 
:اتحادیه ها
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.جایگزین شود"مشابه"واژه "واحد"درصدر ماده به جاي لغت: 43ماده 
)دربحث اتاق موضوع ، توضیح داده می شود.(این ماده حذف شود9بند -

هرگونه "با توجه به اینکه در این قانون در بسیاري موارد مقررات تعاونی ها و اتحادیه ها مشابه هم می باشند، عبارات:44ماده
.حذف شود تا این وضعیت براي اتحادیه ها و تعاونی ها یکسان باشدتاآخرماده"....فزایشتصمیم درباره ا

.تغییر یابد"حق عضویت ساالنه"دراین ماده به "حق عضویت"عبارت
:اضافه شود50به ماده این جمله"برسد"پس از واژه : 50ماده

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

صورتجلسه تشکیل -1": حذف شده و به این صورت ذکر گردد"...تشکیل مجمع موسس و"عبارت1در بند : 51ماده1بند
"...اولین مجمع واسامی 

:به شرح زیرتغییریابد: 52ماده
".نمایدبه ثبت تاسیس تعاونی و تغییرات آناداره ثبت شرکت ها موظف است پس ازدریافت اسنادومدارك الزم اقدام "

.در همین وضعیت باقی بماند:53ماده 
.حذف شود"بالفاصله"واژه 2و 1در تبصره هاي : 54ماده 

به صورت زیر تغییر یابد الزم به ذکر است درآیین نامه اجرایی مبحث تصفیه  به الیحه قانونی اصالح 54ماده1تبصره 
: قسمتی ازقانون تجارت ارجاع داده شده است

".پس از اعالم انحالل و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد"

"ظرف یک ماه"مهلت  . با توجه به مشکالتی که در تعیین هیات تصفیه و پاسخگویی به مراجع نظارتی هست : 55ماده
: این ماده به صورت زیر تغییر یابد" حذف شده وانتخاب ناظرپیش بینی  و نهایتا نفر به عنوان 3تعاونی بدهد درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده یاوزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  راي به انحالل "

".نمایند.........هیات تصفیه ویک یادونفر به عنوان ناظرتصفیه انتخاب و

.در همین وضعیت باقی بماند: 56ماده
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: 57ماده
دلیل . شده و در مبحث اتحادیه ها هم این اختیار حذف شوداتاق هاي تعاونداوري در امور تعاون محدود به : 57ماده 14بند
در . امر تقویت اتاق تعاون به عنوان مرجع عالی غیر دولتی بخش تعاون در هر استان و تمرکز داوري در مرجع واحد استاین

بسیاري از موارد اتحادیه ها ضعیف عمل نموده و یا تداخل وظایف براي این دو مرجع ایجاد می شود و آرایی صادر می گردد 
ضمن اینکه .شده و هزینه هاي مضاعفی بر طرفین داوري تحمیل می کندکه به دلیل عدم صالحیت مرجع مذکور ابطال

میتوان ازظرفیت اتحادیه ها درداوریهاي تخصصی اتاق استفاده "نهایتا.جلوگیري میشود...ازصدور آراء متعارض و
.کرد

:اضافه شود"اعضایش"در این بند پس از کلمه "منحصراً"لذا عبارت
"ازطریق مرکزداوري اتاقمنحصراًیش بااعضا......داوري در-14بند"

:به این بند عبارت عبارات زیراضافه شود وامکان استفاده اشخاص حقیقی عضو تعاونی ازاین مزیت فراهم شود: 16بند 
با ارائه معرفی نامه از طریق تعاونی (ونیز اشخاص حقیقی عضو تعاونیبراي اشخاص حقوقی بخش تعاونی .....صدورکارت "

.اضافه شود"منحصراً توسط اتاق تعاونبا رعایت مقررات مربوط، )متبوع خود
:به شرح زیر اضافه شود17بند 

".انجام اموري که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتاق محول می گردد-17بند"

.در همین وضعیت باقی بماند: 58ماده
و تعاونی هاي با حوزه عمل استانی باحوزه عمل استان... استان متشکل ازمجمع نمایندگان اتاق تعاون.... "عبارت : 59ماده 

.به این ماده اضافه شود"....فاقد اتحادیه که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند
و نمایندگان تعاونی هاي با حوزه عمل کشور که فاقد اتحادیه بوده و حق عضویت خود را پرداخت نموده "همچنین عبارت

.به اعضاي مجمع نمایندگان اتاق مرکزي اضافه شوند"اند
و باحوزه عمل استان ......ومجمع نمایندگان اتاق استان......مجمع نمایندگان اتاق شهرستان"-59اصالحیه ماده 

ومجمع نمایندگان اتاق تعاونی هاي با حوزه عمل استانی فاقد اتحادیه که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند،
و نمایندگان تعاونی هاي با حوزه عمل کشور که فاقد اتحادیه بوده و حق عضویت خود را سراسري ......يمرکز

".....میباشد کهپرداخت نموده اند
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.قرار گیرد"تعیین"به جاي "انتخاب"این  ماده واژه 1در بند هاي ب و ج تبصره 
:این عبارت اضافه شود59در بند هـ ماده 

"... و ترازنامهدرمورد صورتحساب سود و زیان.واتخاذتصمیم رسیدگی -بندهـ"

اضافه شود"اتخاذ تصمیم در خصوص آن"عبارت : بند و این تبصره 
که حتی "باید داراي تعداد فرد باشد تا امکان تصمیم گیري وجود داشته باشد، عبارت"هیات"با توجه به اینکه: 60ماده

:این ماده حذف شده و این ماده به این صورت تغییر یابداز "خواهند بود"تا " .... االمکان
نفر عضو علی البدل از میات 4یا 3یا 2نفر عضو اصلی و به ترتیب 7یا 5یا 3هیات رئیسه اتاق هاي تعاون متشکل از "

".سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند3اعضاي تعاونی ها می باشند که براي مدت 

، 93درسال درصورت عدم موافقت باحذف، باتوجه به مکاتبات معاون حقوقی ریاست جمهوري(.شودحذفاین ماده نیز تبصره
.)تغییرداده شود"اتاق تعاون ایران "به "اتاق تعاون مرکزي "عبارت 

.اضافه شود"مصوب مجمع نمایندگان اتاق"در انتهاي این بند عبارت: 61ماده2بند 
:به شرح زیر اصالح وتغییرداده شود: 61ماده5بند
"تعیین سمت هاي اعضاي هیات رئیسه و صاحبان امضاي مجاز اتاق"-٥بند

که سمتهاي غیرضرور وداراي باراضافی مالی براي اتاقها هستند حذف و "سمت هاي دبیر و دبیر کل": درتبصره این ماده
:به شرح زیر تغییر یابد

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

.در همین وضعیت باقی بماند: 62ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 63ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 64ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 65ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 66ماده
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.به انتهاي این بند اضافه شود"از طریق اعالم به مراجع ذیربط": 18بند
.اضافه شود" و سایر بخش ها و گرایش ها...."عبارت : 30در بند 

.در همین وضعیت باقی بماند: 72ماده
.در همین وضعیت باقی بماند:73ماده
.در همین وضعیت باقی بماند: 74ماده

.به دلیل تکراري بودن حذف شود69ماده : 76با توجه به محتواي ماده 
.در همین وضعیت باقی بماند: 77ماده
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پیشنهادات اصالحی سندیکاي صنعت برق پیرامون بخشنامه اصالحی موضوع دستور العمل نحوه جبران : 3پیوست 
آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیل

بخشنامه اصالحی موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از (20/03/98مورخ 135585/98بخشنامه شماره مشکالت ) 1
)افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیل

در فرمول روش الف Nافزایش مقدار ضریب )1-1

سال می باشد که بر اساس کاهشی بصورت) یش بینی افزایش ماهیانه نرخ ارزدرصد قابل پ(Nدر فرمول روش الف، تاثیر ضریب 
این ضریب براي پیمان هایی که ارائه پیشنهاد قیمت آنها در . بخشنامه استخراج می گردد3از جدول شماره ،ارائه پیشنهاد قیمت

لیکن در لحاظ گردیده % 0,8و % 0,9یب به ترت18/07/97مورخ 376049/97بخشنامه شماره می باشد مطابق با 96و 95سال 
افزایش یافته اند که با عنایت به % 1و % 1,2به ترتیب به 20/03/98مورخ 13585/98کمال تعجب همین مقادیر در بخشنامه شماره 

و همچنین اعالم نرخ تورم توسط بانک مرکزي انتظار می رفت که ضرایب کاهشی باشند علی ایحال جهت Nتعریف ضریب 
گیري از خسارت بیشتر به پیمانکارانی که اجراي پروژه را بر مبناي بخشنامه فوق به انجام رسانده اند پیشنهاد می شود که جلو

.حداقل به حالت قبلی برگرددNضریب 

تغییر دوره مبنا در پیمان)1-2

از . ماهه مبناي پیمان درنظر گرفته شده است3، شاخص دوره پایه، شاخص 18/07/97مورخ 376049/97در بخشنامه شماره 
3ماهه مبناي پیمان، یک دوره 3، 15/09/1382مورخ 173073/101تعاریف جامع ارائه شده در بخشنامه شماره طرفی با توجه به

لیکن در بخشنامه شماره . ائه پیشنهاد قیمت در آن قرار دارد تعریف شده استماهه اي که آخرین روز ار3ماهه قبل از 
همان دوره اي که تعریف جدیدي ارائه نموده است و آن را شاخص مبنا در شاخص دوره پایهبراي ، 20/03/98مورخ 135585/98

در فرمول روش ب بخشنامه، S0ارامتر کاهشی با عنایت به این که پ. استدر آن قرار دارد در نظر گرفتهپیشنهاد قیمت پیمانکار 
گیري افزایش یافته و مبالغ جبرانی را به طرز چشمS0شود، با اعمال این تغییر، ضریب بر اساس شاخص هاي دوره پایه تعیین می

پیشنهاد می گردد لذا.دهدبیش از پیش افزایش میپیمانکاران را در اجراي پروژه هادهد که این مسئله ضرر وارده به کاهش می
مورخ 173073/101جهت جلوگیري از تحمیل ضرر و زیان بیشتر شاخص دوره پایه مطابق با تعریف مندرج در بخشنامه شماره 

.لحاظ گردد15/09/82

1397کاهش شاخص هاي قطعی در دوره هاي سوم و چهارم سال )1-3

روند کاهشی به خود نگرفت، بلکه در برخی 97همانطور که مستحضرید، نه تنها افزایش قیمت هاي اتفاق افتاده از ابتداي سال 
موارد مجدداً روند افزایشی نیز داشته است، لیکن بر خالف این موضوع، اکثر شاخص هاي قطعی فصول پرکاربرد مربوط به دوره 

به شدت کاهش یافته است 97سیسات برقی، نسبت به شاخص هاي مربوط به دوره دوم سال در رشته تا1397سوم و چهارم سال 
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که از پرکاربرد ترین فصول مورد استفاده در پروژه هاي تاسیسات برقی ... و 16، 15، 9، 7، 6به عنوان مثال می توان به فصول (
رمول روش ب بخشنامه بر اساس شاخص دوره کارکرد تعیین در فS1با عنایت به این که پارامتر افزایشی ).باشد اشاره نمودمی
که با بخشنامه شماره (گردد، کاهش دادن این شاخص ها کامال دور از واقعیت بوده و ضرر و زیان تحمیل شده به پروژه ها را می

.بیش از پیش افزایش داده است) نیز قابل جبران نبود18/07/97مورخ 376049/97
.د شاخص ها بر اساس واقعیت هاي بازار مورد بازنگري قرار گیردلذا پیشنهاد می گرد

rو tمنظور ننمودن مدت زمان ابالغ قرارداد در محاسبه ضریب )  4-1

ايمناقصه پروژه به عنوان مثال . ست به درازا بکشدمدت زمان بین اعالم برنده مناقصه تا  زمان ابالغ قرارداد جهت آغاز آن، ممکن ا
برنده در مناقصه به شرکت 1397ماه و در شهریور ماه سال 7برگزار گردیده است، لیکن قرارداد آن پس از 1396در بهمن ماه سال 

بینی بدیهی است که پیش بینی این مدت زمان توسط مناقصه گران و پیمانکاران غیر ممکن است و متناسبا پیش. ابالغ شده است
و به منظور الم مناقصه دور از واقعیت بودهاز زمان اعtباشد، لذا محاسبه ضریب ه نیز ممکن نمیتورم فرضی مربوط به این دور

.محاسبه گرددابالغ قرارداد از زمانrو tیب اگردد ضرپیشگیري از تضییع حقوق بخش خصوصی، پیشنهاد می

بخشنامه5-در بند بCiغیر واقعی بودن تاریخ محاسبه نرخ ) 5-1

بر Ci، در صورتی که تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار باشد، نرخ 20/03/98مورخ 135585/98بخشنامه شماره 3-مطابق با بند الف
گردد و چنانچه مبناي تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمان بندي مصوب یا ورود تجهیز به کارگاه هر کدام که کمتر باشد محاسبه می

خواهد بود، لیکن در خصوص تجهیزات Ciیمانکار نباشد تاریخ واقعی تسویه یا انتقال ارز مبناي محاسبه تاخیرات ناشی از قصور پ
این بخشنامه، این مورد رعایت نگردیده است، به نحوي که حتی اگر تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار نباشد، باز هم 5-مشمول بند ب

درج در آخرین برنامه زمان بندي مصوب، هر کدام که نرخ ارز کمتر باشد مبناي بین تاریخ ورود تجهیز به کارگاه و یا تاریخ من
.خواهد بود که این مسئله، عمال با ماهیت مجاز بودن تاخیرات سازگاري نداردCiمحاسبه 

از ماده فوق "کمترهر کدام"در این مورد نیز لحاظ گردد و واژه 3-لذا پیشنهاد می گردد تاثیر مجاز بودن تاخیرات مطابق با بند الف
.حذف گردد

با عنایت به شرایط شمولیت بخشنامه هاي فوق، در ذیل با ذکر یک مثال به تاثیر موارد فوق در افزایش ضرر و زیان تحمیل شده به پروژه 
:پردازیمیکی از شرکت عضو این سندیکا می

به شرکت مذکور ابالغ شده 16/02/97قرارداد پروژه در تاریخ بوده و1396آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پروژه در اسفند ماه سال 
بدیهی است افزایش بی رویه قیمت ها پروژه را نیز مانند دیگر پروژه هاي کشور تحت تاثیر قرارداده و عمال مطابق با شرایط بازار، . است

لیکن راهکار هاي ارائه شده در بخشنامه شماره . برابري داشته است3تا 2,5رقم قرارداد بخش تامین تجهیزات این پروژه افزایش 
، به هیچ عنوان این حجم از ضرر وارده به پروژه ها را جبران ننموده و تنها بخشی ناچیز از افزایش قیمت 18/07/97مورخ 376049/97

امل قانون گذاران به شرایط بخشنامه فوق و با علم به احاطه ک17با این وجود شرکت مذکور با عنایت به ماده . دادها را پوشش می
لیکن نه تنها در بخشنامه هاي اصالحی بهبودي صورت نپذیرفت، بلکه شرایط به مراتب بدتر از . موجود، اقدام به اجراي پروژه نمود
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دوره و همچنین  کاهش شاخص هاي قطعی در گذشته شد، به نحوي که با اعمال موارد بخشنامه مذکور شامل تغییر دوره مبنا در پیمان
مورخ 376049/97نسبت به تعدیل محاسبه شده با بخشنامه شماره % 10، تعدیل کل پروژه به میزان 1397هاي سوم و چهارم سال 

. کند که عمال ادامه پروژه را با مشکالت بسیار جدي مواجه نموده استکاهش پیدا می97و شاخص هاي دوره دوم سال 18/07/97
ات در بخشنامه و شاخص ها بالغ بر یکسال پس از آغاز به کار پروژه اعمال شده و بخش عمده اي از پروژه، با با توجه به اینکه این تغییر

امید به بهبود شرایط و نیز واقع بینی مسئوالن محترم و بر مبناي شرایط شاخص ها و بخشنامه هاي اولیه تا کنون به انجام رسیده است، 
.فهوم وارد آوردن آسیب هاي جدي به پیمانکاران حوزه صنعت خواهد بودتغییر شرایط در این برهه زمانی به م

20/03/98مورخ 135585/98نواقص بخشنامه شماره ) 2

عدم کفایت پیش پرداخت قراردادي)2-1

داشته است، عالوه بر آن با برابري 3تا 2,5تا کنون نرخ کاال افزایش حدود 1396در پی تحریم هاي ظالمانه علیه کشور عزیزمان، از اواخر سال 
عنایت به عدم ثبات بازار و تغییرات لحظه اي قیمت ها، رفتار تولید کنندگان بسیار متفاوت با گذشته شده به طوري که پیش پرداخت 

روز کاهش 1تا مبلغ تجهیز افزایش یافته است، همچنین مدت اعتبار پیش فاکتور ارائه شده توسط آنها بعضاً% 100درخواستی آن ها بعضا تا 
کند، لیکن جهت ثبت سفارش تمامی تجهیزات کفایت نمی% ) 25(بدیهی است با این اوصاف، پیش پرداخت قراردادي پروژه ها . یافته است

نها همچنین در خصوص پیشبرد مرحله اي پروژه ها نیز، ت. اندپرداخت ارائه ندادهبخشنامه هاي فوق هیچ راهکاري در خصوص تعدیل مبلغ پیش
مجوز ارسال صورت حساب تعدیل به همراه صورت حساب اصلی در این بخشنامه ها صادر شده است و هیچگونه التزامی براي دستگاه هاي 

ها در نظر اجرایی در خصوص پرداخت به موقع آن ها و همچنین راهکاري جهت محاسبه مدت تمدید مجاز حاصل از دیرکرد در پرداخت آن
.گرفته نشده است

نهاد می گردد نسبت به میزان پیش پرداخت اولیه قراردادها بازنگري گردد و همچنین الزام براي پرداخت صورت حساب هاي تعدیل پیش
همزمان با صورت حساب اصلی و به عنوان بخشی از رقم کاالي مربوطه، کامالً شفاف و لحاظ گردد و همچنین تاخیر در پرداخت آن ها متناسب 

مربوطه به جبران تاخیرات لحاظ 02/09/1360مورخ 1-5090/54/11082صلی در استفاده از بخشنامه شماره              با صورت حساب هاي ا
.گردد

REPLANدر برنامه زمانبنديrوtمبهم بودن مبناي محاسبه ضریب )2-2

در مدت اولیه پیمان و rو t، ضرایب 20/03/98مورخ 135585/98بخشنامه شماره 3-و بند ب2-ذیل بند الف3مطابق با تبصره 
بدیهی است که تاخیرات پروژه بر اساس بازه . یابدیابد اما در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمیدر زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می

گردد و عمال محاسبه مدت تمدید مجاز هر تجهیز یا توجیه کردن تاخیرات پروژه به تفکیک هر تجهیز زمانی کل پروژه مجاز می
لذا این موضوع محل . باشدو پیشبرد مرحله به مرحله پروژه میسر نمیCash Flowبدون در نظر گرفتن شرایط پرداخت،

.اختالف نظر بین پیمانکاران و کارفرمایان بوده و هیچ راهکاري در بخشنامه به منظور حل این مسئله در نظر گرفته نشده است



و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

10ده برداشت نادرست از ما) 2-3
پیمانکار درخواست استفاده از بخشنامه جدید 8در پیمان هاي که قبالً تعدیل نرخ ارز پیش بینی گردیده است و با استناد به ماده 

تا 01/10/96قراردادها را مجاز نمی دانند لذا کلیه تاخیرات از براي این گونه 10تفاده از ماده اسیانبعضی از کارفرما. را دارد
تحمیل هزینه هاي مازاد به پیمانکار استفاده از ماده لذا پیشنهاد می گردد جهت جلوگیري از . ا غیرمجاز تلقی می کنندر18/07/97
.براي این گونه پیمان ها نیز لحاظ شود10

بخشنامه17عدم شفافیت ماده )  2-4

کاهش چشم گیري 20/03/98مورخ 135585/98بند فوق، مبالغ جبرانی محاسبه شده توسط بخشنامه 3مطابق با توضیحات 
بخشنامه 17در مورد استفاده از ظرفیت هاي ماده ها شرکت برخی ازلذا . نسبت به مبالغ محاسبه شده با بخشنامه هاي قبلی دارد

، لیکن با عنایت به عدم شفاف سازي نبر آمد1397سبه شده مربوط به کارکردهاي سال فوق به منظور قطعی نمودن تعدیل هاي محا
این ماده در خصوص موضوع مربوطه، کارفرمایان از همکاري در این خصوص اجتناب می کنند به نحوي که تا پس از شفاف شدن 

.موضوع، مانع از پرداخت مبالغ می شوند


