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عنوان جلسه:کمیته" بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی ،بهبود مستمر محیط کسب و کار "

رئیس جلسه:جناب آقای سعید پورآبادی

ساعت شروع جلسه10:

محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد

تاریخ جلسه99/03/31 :

ساعت خاتمه جلسه12:

موضوع جلسه:

شماره جلسه2:

 -بررسی مشکالت تعاونیهای فراگیرملی بر اساس بند  10ماده یک قانون اجرای اصل  44قانون اساسی

جلسه کمیته تخصصی بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی ،بهبود مستمر محیط کسب و
کار روز دوشنبه مورخ  99/03/31ساعت  10در محل اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه وارد
دستور کار شدند .
موضوع تخصیص بودجه تعاونی های فراگیر برای فعال سازی تعاونی ها به استناد ماده  29قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )44مطرح گردید پیشنهاد جهت تدوین دستورالعمل تقویت تعاونی ها از طریق منابع حاصل از
واگذاری بند  2موضوع ماده  29قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی
تعاونی های فراگیر ملی به استناد بند  10ماده یک قانون اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی به منظور فقر زدایی از سه
دهک پایین درآمدی جامعه تاسیس شده است .
هیأت وزیران به استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آئین نامه واگذاری بنگاههای دولتی به شرح پیوست
را تصویب نمود که بند  4آئین نامه تهیه دستورالعمل تقویت تعاونی ها از طریق منابع حاصل از واگذاری توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بایستی تهیه و ابالغ گردد .
با عنایت به ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ( مدضلله عالی ) بند  11بخش د که
تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی  ،به اختصاص سی
درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی  ،به منظور فقر زدایی می باشد  ،همچنین به استناد بند
 2ماده  29قانون اجرا سیاستهای اصل  44اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری تعاونیهای فراگیر ملی به
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منظور فقر زدایی تخصیص یافته و بر اساس ماده  9قانون فوق کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای
تامین شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک پایین جامعه باشند تاکید شده است لذا به
منظور تحقق اهداف فوق و گسترش مالکیت عمومی به منظور تامیت عدالت اجتماعی و جلوگیری از انحصار دولتی به
اعضاء خصوصی محدود  ،مبالغ مذکور که طبق جدول شماره  13قانون بودجه سال  1399مبلغ هشت هزار میلیون ریال می
باشد برای تعاونی های فراگیر ملی کل کشور پیشنهادات ذیل ارائه می گردد و در قالب مکاتبه ای به معاون اول ریاست
جمهوری با امضاء استاندار ،ارسال گردد.
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