
 

 

 
  

  12:30    ساعت شروع:                                 22/04/1401    تاریخ جلسه                                            کارگروه تعاون      شماره جلسه:

 نفر 7 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                           )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 کار و رفاه اجتماعی ، اتاق تعاون ، اتحادیه شرکت های نظارتی فراگیر استان ،در خواست اداره کل تعاون 

 استان  ملی فراگیر تعاونیاتحادیه شرکت های و کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون  ،موضوع در خواست اداره کل تعاون  

 پیرامون:

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که تاکید دارد: 44ری اصل سیاست های کلی واگذا 5ز واگذاری بند ارف درآمدهای حاصل امص -2-2بند  -

 به منظور فقر زدایی( یهای فراگیر مل تعاونیدرصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به  30اختصاص  -2-2) 

موضوع آیین نامه   ،قانون اساسی جمهوری اسالمی 138موضوع اصل  ،کمیسیون 24/5/1388مورخ  41672/ت104451نامه شماره تصویب  4موضوع ماده  -

 (29( ماده )2تبصره ) ،حاصل از واگذاری هجوهزینه کرد واجرایی نحوه 

قانون موضوع اختصاص سی در صد از درآمدهای حاصل از واگذاری به وزارت تعاون اختصاص داده می شود تا در موارد  29( ماده 2( اعتبار مربوط به بند ) 4)ماده 

 زیر هزینه شود.

 ت عنوان کمک بالعوض پرداخت به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی تح –الف 

سهامی  لی وستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تصویب پروژه توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر م 13/2/1396مورخ  15804تصویب نامه شماره  -ب

وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی و عدم تحقق  منابع  مورد نیاز اجرای این پروژه از محل منابعتصویب نامه مذکور برای تامین  (ب ) ( قسمت4)عام و در اجرای بند

 یقانونتکالیف 
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 پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

ل پایدار مددجویان کمیته دهک پایین در آمدی جامعه و اشتغا قانون اساسی برای فقر زدایی سه 44( قانون سیاست های اجرایی اصل 10( ماده )1که به استناد بند )ظر به اینن

شرکت های تعاونی توسط دوحت مشخص  هردوت قر  اححسنه برای تامین آعو  و پرداخت تسهیال( قانون فوق کمک بال9خش )ج( ماده )امداد و بهزیستی و عشایر طبق ب

از درآمدهای  حاصل از واگذاری بنگاهها و شرکت های دوحتی به تعاونی های   درصد 30اختصاص  44قانون سیاست های اجرایی اصل  29ماده  2گردیده است و طبق بند 

( قانون بودجه سنوات ماده 8جدول شماره ) 101000ردیف  خردو اعتبارات  (7جدول شماره ) 154000ردیف  13فراگیر ملی به منظور فقر زدایی موضوع جدول شماره 

 کنون اجرایی نگردیده است . تا وحیکناست محرز  44اصل  29

 حذا ضمن طرح دردبیرخانه  شورای گفت و گو مقرر شد،

  از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی  لحاص درآمدهایاختصاص سی در صد از  2میلیارد ریال ردیف  6000سازمان برنامه بودجه موضوع چگونگی تخصیص مبلغ

سیاست های اصل  ی( قانون اجرا29اعتبارات موضوع ماده ) 13) جدول شماره  29ماده  2تقویت تعاونی ها موضوع بند ت برای به منظور فقر زدایی و ارائه تسهیال

 د.ننمای پیگیریسهم ملی و استانی را  را مورد بررسی و چگونگی اختصاص 1400( قانون اساسی سال 44)

 

 وزرات تعاون پیگیری  از طریق 29اعتبارات موضوع ماده  13جدول شماره  2استانی ردیف داره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز موضوع چگونگی تخصیص سهم ا

 پیگیری نمایندو سهم اختصاص یافته به استان 


