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موضوع و مکان تشکيل جلسه  :بررسی مشکالت شرکتهای تعاونی توسعه عمران شهرستانی

صفحه :

در استانداری

حسب دعوتنامه شماره  1400/6/25 – 38/67/18224جلسه ای پيرامون موضوع در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و به رياست آقای فخر موحدی مدير کل
محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدعوين تشکيل گرديد .
ابتدا آقای پناه مدير کل محترم تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانين بخش تعاون و مصوبات و تفاهم نامه های تنظيمی و مبادله شده در سطوح عاليترين
مقامات کشوری و استانی ،به تبيين شرايط موجود و نگاه جديد به رويکرد وزارت متبوع در دولت سيزدهم پرداختند و تعامالت بيشتر در اقتصاد تعاونيها را خواستار
شدند .در ادامه آقای مختاری معاون محترم امور ت عاونيها :با تاسی از قانون تاسيس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و مشخصا با اشاره به ماده () 5آن
که " دولت و سازمانهای وابسته را در زمينه های طرحها  ،زمين ها  ،امالک و خدمات را با تائيد کميسيونهای دولت با ترک تشريفات مزايده در اختيار انان قرار دهند را
مورد تاکيد قرار داد و خاطر نشان نمود" چنانچه قانون بخوبی اجرا شود به هم افزايی در بخش تعاون ايجاد خواهد شد و سرمايه های خرد و کوچک به سمت توليد و
اشتغال مولد هدايت خواهد شد .در پايان و در جمع بندی آقای فخر موحدی ضمن استماع نقطه نظرات تعاونيهای تشکيل شده و مشکالت فراروی آنان ،اعالم آمادگی همه
جانبه برای ارتقاء تعاونيها که در قانون اشاره شده است و مقام معظم رهبری بدان تاکيد دارند موارد ذيل را از مصوبات جلسه بر شمرده که با ذکر صلوات مورد تصويب
قرار گرفت.

( لیست اعضای حاضر در جلسه پیوست است)

رديف

مصوبات

اقدام کننده

1

از مديران تعاونيهای توسعه و عمران شهرستانی درکارگروه اشتغال ،شورای اداری و سرمايه گذاری شهرستانها فراخور
موضوع دعوت بعمل آيد.

فرمانداريها و ادارات
شهرستانی

2

بازديد ماهانه از پروژه های اجراءشده توسط تعاونيهای توسعه و عمران از طريق ادارات شهرستانهاو فرمانداريها و ارائه
گزارش به استانداری جهت شناخت عملکرد تعاونيهای توسعه و عمران و اطالع رسانی مناسب در سطح استان

ادارات تعاون کارو رفاه
اجتماعی شهرستانها –
استانداری

3

حمايت فرمانداريها در واگذاری پروژه هايی که نياز به برگزاری مناقصه ندارند به تعاونيهای توسعه و عمران شهرستان جهت
حمايت از ايجاد اشتغال و توسعه شهرستانها

4

پيگيری اصالح ماده  5قانون تاسيس تعاونيهای توسعه و عمران از طريق استانداری و نمايندگان مجلس ( تغيير واژه
کميسيونهای دولت به شورای برنامه ريزی استان و افزودن شهرداريها در خصوص سازمانهای وابسته )

اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

5

در صورت لزوم دعوت از نمايندگان مجلس درجلسات برگزارشده در استانداری در خصوص تعاونيهای توسعه و عمران و
بررسی و رفع مشکالت آنها

اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی -
استانداری

6

تشکيل کارگروه تخصصی جهت پيگيری مشکالت تعاونيهای توسعه و عمران با حضور اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،
استانداری و فرمانداريهای شهرستان و تعاونيهای مربوط

اداره کل تعاون کارو
رفاه -استانداری

7

پيگيری زمين اداره ورزش جوانان شهرستان خليل آباد جهت واگذاری به تعاونی توسعه و عمران شهرستان خليل آباد طبق
ماده  5اساسنامه از ناحيه فرمانداری محترم شهرستان و ارائه گزارش به استانداری و درصورت نياز برگزاری جلسه مشترک
با اداره کل ورزش و جوانان در استانداری جهت پيگيری موضوع

اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی -
فرمانداری شهرستان
خليل آباد

8

9
10

به استناد ماده  1قانون تاسيس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنين بند  2ماده  3اساسنامه  ( :تعاونيهای
مذکور می توانند نسبت به ايجاد و اداره واحدهای اقتصادی توليدی ،توزيعی و خدماتی که مرتبط با اهداف تعاونی باشد اقدام
نمايند  ) .لذا ثبت موضوعات فعاليت به صورت مجزا در اساسنامه موضوعيت ندارد  .ابالغ موضوع فوق به ادارات کل
استان ها جهت مساعدت با تعاونيها در انجام پروژه های مورد نظر و توسعه شهرستان
نظر به اينکه فرصته ای سرمايه گذاری هرشهرستان درفرمانداريها احصاء شده است لذا مقرر گرديد فرمانداريها فرصتهای
سرمايه گذاری را به تعاونيهای توسعه و عمران ابالغ نمايند تا امکان سنجی انجام سرمايه گذاری توسط تعاونيها ی مذکور نيز
صورت پذيرد .
مقرر شد شر کتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی درخواستهای سرمايه گذاری خودرادربخشهای اقتصادی و فرصتهای
سرمايه گذاری شهرستان به خصوص در بخش دولتی را عالوه بر دستگاه مربوطه ،به دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری نيز ارائه نمايند .

فرمانداريها –ادارات
شهرستانها

اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی
فرمانداريهای شهرستانها
اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی -شرکتهای
تعاونی توسعه و عمران

مهلت اقدام
مستمر

