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محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
 با توجه به تاکید جناب آقای استاندار درخصوص اجرای کامل مصوبات جلسات پیشین شورای گفتگو ،دبیرخانه شورا طبق ارزیابیهای معمولهگزارش اجمالی در این خصوص در جلسه آتی ارائه خواهد نمود.
 در حال حاضر طی ارزیابی به عمل آمده از مصوبات پیشین شورای گفتگو ،موضوع رسیدگی به دالیل عدم توجه به مصوبه ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتی از سوی هریک از دستگاه های اجرایی مورد تاکید بسیاری از فعاالن اقتصادی بوده منجمله حسابرسی از دفاتر مالی برای سالهای
قبل از  95را خالف مصوبه این ستاد میدانند و همچنین موضوعات مرتبط با امور مالیاتی و وجود تناقضات در نحوه برآورد و تشخیص کارشناسان
محترم مالیاتی.

دستور جلسه:
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2بررسی مشکالت و معضالت درخصوص گمرک و ترخیص کاال
 -3بررسی چگونگی ارتباط گیری و تعامالت فی مابین اتاق تعاون و اداره کل ثبت
 -4ا ستماع نقطه نظرات اع ضاء پیرامون نحوه همکاری ت شکل های اقت صادی در گ سترش پایه های مالیاتی (بند ح ماده  11قانون بهبود محیط
کسب و کار)
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

دکتر منصور نیک

1

اسداله درویش امیری

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

6

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

عبداله جعفری

7

طاهری

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

قیوم صیدی

8

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

9

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

10

مسعود اطاعتی

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری

حاضر

سرشت
غفور حمیدی

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

مهدی خسروی

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

احسان کالنتری

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

احمد نصیری

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

3

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب
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(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

مهدی حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

غایب

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

8

حسن مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

10

محمود ضرابی

مدیرعامل شرکت تولیدی پوشاک نانو مهیار

قادر باقری

نماینده
غایب
نماینده

هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

2

احمد نصیری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

1

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

غایب

2

دکتر غنی

مشاور اتاق بازرگانی

حاضر

3

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

غایب

4

حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

غایب

5

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان زنجان

حاضر

6

سید محمود موسوی

رئیس اتحادیه تراشکاران زنجان

حاضر

7

احمدی

مدیرکل گمرک استان زنجان

حاضر

8

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

حاضر

9

الوندی

مدیرکل ثبت اسناد و امالک

نماینده

10

مرتضی انتصار

رییس اتحادیه بنکداران و خشکبار فروشان زنجان

غایب

11

رستمخانی

دبیر انجمن خدمات فنی و مهندسی

حاضر

12

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان

حاضر

نام نماینده

صحامی
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مشروح مذاکرات
جناب آقای خاتمی دبیر محترم اتاق تعاون
 بنابه قانون اصالح اتاق تعاون تایید  1393/10/31مقرر گردیده است وظایف حاکمیتی توسط وزارت تعاون و وظایف تصدی گری توسط اتاق تعاونایران و استانها صورت گیرد .همچنین امور تصدی گری تعاونی در قالب تفاهم نامه به اتاق های تعاون اعالم شده است .درخصوص بند انجام تغییرات
ثبتی تعاونی ها خاطر نشان میگردد ،در ابتدا بررسی مدارک و اسناد تغییرات ثبتی توسط مجری ( اتاق تعاون) صورت پذیرد و درپایان در اختیار ادارات
ثبت قرار گیرد .لذا خواهش مند است با مدنظر قرار دادن آئین نامه ها و بخشنامه ها و مدارک موجود در عینت بخشیدن به جایگاه و احاله امور تصدی
گری و تقویت تعاونی های فعال و تسریع در انجام امورات شرکت های تعاونی دستور اکید صادر گردد.
 در حال حاضر با توجه به طراحی و ایجاد هولوگرام اتاق تعاون کلیه مکاتبات تعاونی ها می بایست ضمن ارائه به اتاق تعاون و اخذ لوگوی مذکور بهادارات پست ارسال و از آن طریق امور خود را پیگیری نمایند .هدف از طرح هولوگرام مربوطه جلوگیری از تجمیع مدارک و راستی آزمایی و مقابله با
هرگونه اقدام غیر قانونی از قبیل جعل اسناد و غیره می باشد همچنین ضمن مکاتبه با اداره ثبت کلیه فعالیت مجامع تعاونی ها را مشروط به ثبت
هولوگرام نموده ایم.
 درخواست اتاق تعاون ثبت و درج هولوگرام مربوطه بر روی اسناد تعاونی ها و پس از آن اقدام جهت تغییرات ثبتی است. مرجع بررسی اولیه اسناد و مدارک اتاق تعاون ،مرجع صدور تاییدیه اداره تعاون و مرجع ثبت اداره تبت است .اما در برخی موارد مشاهده میگرددبدون اطالع اتاق تعاون مدارک و مستندات از جانب اداره تعاون به اداره ثبت ارسال میگردد.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 درخصوص وضعیت شرکت روغن نباتی جهان به اطالع می رساند طی مکاتبات و اقدامات به عمل آمده و جلسات تخصصی و ویژه که از سوی استاندارمحترم و وزارت خانه برگزار گردید پس از دوره سه ماهه بالتکلیفی این شرکت ،در حال حاضر این شرکت با پرداخت بخشی از معوقات خود به سازمان
تامین اجتماعی دوباره فعالیت خود را آغاز نموده و  132پرسنل این شرکت بازگشت به کار شدند.
 به صراحت می توان ادعا کرد که هیچ کارخانه ای در سطح استان طی  9ماهه سال جاری تعطیل نشده است که نسبت به سال های گذشته آمار قابلقبولی است همچنین در این بین برخی از واحدهای تعطیل سالیان گذشته از قبیل چینی نور ،مجموعه کریستال ایران ،شادان ،نیکوبافت و چینی نور
نیز به خط تولید بازگشتند.
 سامانه جامع انبارداری در مرحله اجرا و عملیاتی شدن است که درآینده نزدیک کلیه واحدهای تولیدی از خدمات و سرویس های موجود در اینسامانه بهره مند خواهند شد .لذا در صورت عدم اقدام به موقع برای ثبت انبار مشکالتی بوجود خواهد آمد .چرا که از این پس ثبت اطالعات به عنوان
یک الزام اساسی برای فعاالن اقتصادی در این سامانه خواهد بود.
 مجوز استقرار بزرگترین واحد تولیدی آهن اسفنجی کشور در زنجان صادر شد .این ابر پروژه با سقف سرمایه گذاری اولیه هزار میلیارد تومانی درطول سه سال به بهره برداری خواهد رسید و با راه اندازی این مجموعه در غرب استان زنجان (جاده تبریز) تحول عظیمی در حوزه اشتغال(نزدیک به
 2000نفر) خواهد داشت..
 به منظور حفظ جایگاه و شأن کارشناسان محترم گمرک زنجان و حسن اعتماد به فعاالن اقتصادی استان پیشنهاد می گردد کارشناسی و ارزیابیگمرک زنجان بدون ارجاع به کارشناسان مجازی برای واحدهای نمونه و برتر که دارای اعتبار و مورد وثوق هستند در استان انجام شود.
جناب آقای علیاری مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان
 پیرو جلسات پیشین شورا درخصوص موضوع حسابرسی و بازرسی دفاترمالی توسط سازمان حسابرسی تامین اجتماعی ،مقرر گردید این موضوع بهعنوان یک مشکل کشوری به کارگروه ملی ارسال و درنهایت تصمیمات ماخوذه جهت اجرای به استانها ابالغ گردد.
 -تاکنون هیچ شرکتی در استان به دلیل عدم ارائه دفاتر تامین اجتماعی خود از مزایا و حمایت های این سازمان محروم نشده است.
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جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان زنجان
 با توجه به مصوبه پیشین شورا در خصوص حسابرسی از دفاتر تامین اجتماعی ،مقرر گردید تا زمان تصمیم گیری و دستور مراجع ذیربط از مرکز(تهران) ،استان زنجان نسبت به حسابرسی سال  94اقدام ننمایند .این در حالیست که با توجه به آمار احصاء شده عمدتاً واحدهای کوچک و متوسط از
اجرای این قانون متضرر شده اند .چنانچه در این بین واحدهای تولیدی به طور داوطلبانه خواستار رسیدگی دفاتر مالی خود در سال  94باشند سازمان
تامین اجتماعی مکلف به رسیدگی خواهد بود.
جناب آقای مهندس بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک
 درحال حاضر باتوجه به راه اندازی سامانه الکترونیکی گمرک و امکان دسترسی چندجانبه در این سامانه ،همچنان معضالتی در این خصوص پیشرویفعال اقتصادی است .قطع ارتباط به طور مداوم در طول هفته کاری ،عدم دسترسی به کارشناس ،عدم امکان بارگذاری برخی گزینه ها از جمله مهمترین
نواقص حوزه گمرکی است .لذا پیشنهاداتی در این خصوص به شرح زیر عنوان میگردد:
پیشنهاد میگردد چنانچه کاالیی یک بار توسط یک کارشناس مجازی تایید میگردد در مراحل بعدی ورود نیز مجددا توسط همان کارشناس بررسی و
به کارشناس مجازی نامشخص دیگری ارجاع نگردد.
جناب آقای احمدی مدیرکل محترم گمرک استان زنجان
 باتوجه به الزام قانون ،گمرک مکلف گردیده است تا کلیه فرآیندها و خدمات اختصاصی خود را به صورت الکترونیک به متقاضیان ارائه نماید .باتوجهبه اینکه کارشناسان به صورت سیستم جامع تعریف شده و انتخاب میشوند ،گمرکات استانی هیچ دسترسی به کارشناسان مجازی ندارند .اما فرآیند
ارزیابی و کنترل درب خروج همچنان در گمرک استان صورت میگیرد .گمرک استان درتالش جهت ارتقاء سرعت انجام عملیات ها میباشد.
به دلیل عدم هماهنگی سایر سازمان ها ( 28سازمان در امر ترخیص کاال دخیل هستند) و عدم ارسال به موقع کدها و اطالعات به سامانه جامع
الکترونیکی مدت انجام فرآیندها طوالنی تر شده و سرعت ارائه خدمات کندتر میگردد .چنانچه قطعی سیستم بیش از نیم ساعت به طول انجام با توجه
به هماهنگی های انجام شده امر ترخیص هیچ کاالیی متوقف نخواهد شد.
 در خصوص اخذ اصل اسناد گمرک هم باید اشاره کرد که نسخه اسکن شده اصل مدارک باید در در سامانه بارگذاری شود و تحویل کاغذی الزام گمرکنمی باشد .همچنین امکان ثبت نام از متقاضیان خوشنام توسط گمرک استان میسر بوده تا با اخذ مدارک و اطالعات کاال و شرکت مربوطه طی مکاتبه
رسمی به تهران نسبت به ثبت نام متقاضی در مسیر سبز اقدام شود.
جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان
 با توجه به ارزیابی کاال توسط کارشناسان مجازی در سیستم و بروز برخی اختالفات در این بین و عدم تسلط کارشناسان سایر استان ها به کاالیاظهار شده از استان زنجان ،پیشنهاد می گردد مکاتبه ای رسمی توسط گمرک استان با گمرک ایران درخصوص طبقه بندی کاالهاس خاص و تخصصی
واحدهای تولیدی بزرگ از جمله شرکت ایران ترانسفو ،شرکت پارس سوئیچ و ...که کاالهای وارداتی و صادراتی آنها نیاز به ارزیابی تخصصی دارد،
صورت پذیرد تا پس از دسته بندی کاالها ،دسته های مختلف کاالیی به کارشناسان متخصص مربوطه و از پیش تعیین شده در استان ارجاع گردد.
 درخصوص قطعی سیستم گمرک و همچنین سایر سازمانها (صمت و استاندارد) انجام فرآیند ها را دچار مشکل نموده است .همچنین تعطیلی برخیاز گمرکات علی الخصوص گمرک تخصصی بندعباس در روزهای پنج شنبه ،امکان فعالیت و ادامه فرأیند ترخیص کاال را در این دو روز با مشکل مواجه
می سازد .با توجه به حجم قابل توجه کاالهای استان زنجان که از گمرک بندرعباس ترخیص میگردد این تعطیلی عامل بروز مشکالت بسیاری شده
است.
جناب آقای صحامی نماینده محترم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
 اختالفات و مشکالت موجود در حوزه تعاون اختصاصاً به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مربوط بوده و هیچ ارتباطی با اداره ثبت ندارد .چنانچه هرصورت جلسه و سندی به این اداره برسد در اسرع وقت نسبت به تغییرات ثبتی آن اقدام میگردد بنابراین جهت حل مشکالت موجود می بایست پیش
از ارسال مدارک به این سازمان مغایرت ها و اختالف ها میان اتاق تعاون و اداره تعاون مرتفع گردد.
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 ماده  21و  51قانون تعاون مشخصاً اعالم گردیده است صورتجلسات از مجرای اداره تعاون به اداره ثبت ارسال گردد.جناب آقای نصیری ریاست محترم اتا ق تعاون
 درحال حاضر مشکل اصلی بخش تعاون نظارت و کنترل رسیدگی است .هیچگونه نظارتی بر عملکرد و فعالیت تعاونی ها صورت نمیگیرد .در حالحاضر مشاهده میگردد صورت های مالی برخی از تعاونی ها به مدت حداقل  10سال یا بیشتر رسیدگی نشده است .اهمیت ثبت هولوگرام اتاق تعاون
الزاماً تاکید بحث نظارت و اریابی تعاونی هاست.
 تالش و توجه اتاق تعاون هم در راستای جلوگیری از تخلف ،موازی کاری ،نظارت بهتر ،ارزیابی دقیق تر و کنترل هرچه بهتر تعاونی هاست لذا ازاعضای محترم شورا درخواست میگردد با دقت و توجه ویژه نسبت به این موضوع تصمیم گیری نمایند.
جناب آقای خسروی نماینده محترم دادگستری
 با توجه به کسرت پرونده ها در نهاد قضایی استان که عمدتاً درخصوص مشکالت مالیاتی است و همچنین نبود شفافیت در حسابرسی و ارزیابی ها،نبود فرآیندهای مشخص ،برداشت های سلیقه ای و مسائلی از این قبیل ،پیشنهاد میگردد کمیته ویژه و یا کارگروه فنی با ماهیت حقوقی _ قضایی
تشکیل گردد تا مشکالت به طور تخصصی و حرفه ایی واکاوی و تصمیم گیری گردد .لذا فرآیندها و آمارها مجدداً احصاء و مراجع اختالف شناسایی
گردد تا بدین طریق مشکالت بخش اقتصاد مرتفع گردد.
 اکثر شهروندان از مشکالت عضویت در تعاونی ها رنج می برند .نظارت دولتی در این مورد ضعیف بوده است.جناب آقای یوسفی مدیر کل محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
 با توجه به گزارشات ارائه شده اتاق تعاون خاطر نشان می گردد اتاق تعاون و این اداره از ارتباط نزدیک و موثری به واسطه تفاهم نامه همکاری منعقدهدر سال  95که برخی از امور تصدی گری به آن اتاق واگذار گردید ،برخوردار است .انعقاد تفاهمنامه الزام آور نبوده و تنها ماهیت همکاری مشترک مورد
نظر است.
 تایید نهایی اسناد و مدارک توسط اتاق تعاون ،از دید اداره تعاون یک مسئله حاکمیتی می باشد و ثبت نهایی می بایست از طریق این وزارت طبقبخشنامه های موجود به اداره ثبت ارجاع داده شود .واگذاری همه امور از سوی اداره تعاون به اتاق تعاون بر اساس همین تفاهم نامه غیر اصولی و غیر
قابل پذیرش است چرا که در برخی از شهرستانها هیچگونه اتاق تعاونی وجود ندارد .انجام وظایف الزاماً توسط اتاق تعاون مورد تایید این اداره نیست.
 به دلیل مشکالت اقتصادی تعاونی ها اغلب مایلند بدون پرداخت هزینه به اتاق تعاون امور خود را از مراجع دیگر که هیچگونه هزینه ای دریافتنمیگردد پیش ببرند .لذا اصرار اتاق تعاون به ملزم نمودن این تعاونی ها به پرداخت هزینه و انجام عملیات خود از آن مرجع کمی دشوار و غیر ممکن
است.
جناب آقای اطاعتی مدیرکل محترم سرمایه گذاری استانداری
 دلیل عدم استقبال تعاونی ها از مراجعه به اتاق تعاون و انجام و پیگیری امور خود از این کانال پیچیدگی موضوع و طوالنی شدن فرآیند و بروکراسیبیش از اندازه و تحمیل هزینه های مازاد به شرکتها می باشد که بر خالف قانون بهبود مستمر کسب و کار است چرا که در این قانون صراحتاً به کوتاه
کردن فرآیندها و زمان به طور ویژه تاکید شده است .افزایش سرعت انجام کار خود به خود فعاالن بخش خصوصی را به اتاق تعاون جذب خواهد کرد.
چنانچه با مراجعه به اتاق تعاون امتیاز کاهش هزینه ،کاهش زمان و کاهش فرآیند متوجه تعاونی ها گردد این مشکالت مرتفع خواهد شد.
 پیشنهاد می گردد در جلسات آتی شورا موضوع معضالت و مشکالت نظام مهندسی کشاورزی و فعاالن این حوزه مورد بررسی قرار گیرد (در صدورجوازها)
جناب آقای دکتر نیک سرشت معاونت محترم امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان
 درخصوص موضوع حسابرسی تأمین اجتماعی با توجه به گزارشات ارائه شده مشکل اصلی وجود نواقص در فرآیند اجراست چرا که برخی استثنائاتدراین خصوص وجود داشته و صراحت قانونی در خصوص آنها دیده نمیشود .از تهران درخواست گردد فرآیند اجرایی برای موارد استثنا نیز به طور
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واضح مشخص گردد .درخصوص پرونده هایی که در مرحله رسیدگی در اداره امور مالیاتی است و امکان حسابرسی تامین اجتماعی برای آنها میسر
نیست امکان و اجازه بررسی سال بعد برای آنها مشخص و تعیین گردد.
 پیشنهاد میگردد اتاق تعاون نسبت به ارائه الگوی منطقی در خصوص کاهش هزینه ها ،کاهش زمان و فرآیندها اقدام نماید تا بدین طریق توجیهیمنطقی پیشروی اعضاء تعاونی ها قرار گیرد( .پیگیری امور از کانال اتاق تعاون منوط به این سه گزینه  ،دارای جذابیت برای تعاونی ها خواهد شد).

مصوبات
 -1مقرر گردید واحدهای تولیدی بزرگ و خوشنام که برای انجام فرآیندهای گمرکی و ترخیص کاالهای تخصصی و تکراری خود از خدمات
گمرکی زنجان استفاده می نمایند نسبت به ارائه مدارک و اطالعات کاال و شرکت خود به گمرک استان اقدام تا ضمن رایزنی و هماهنگی با
گمرک ایران جهت تعیین مسیرهای ثابت برای فرآیند ترخیص کاالی خود بهره مند گردند.
 -2مقرر گردید اتاق تعاون ن سبت به ارائه الگوی منطقی در خ صوص کاهش هزینه ها ،کاهش زمان و کوتاه کردن م سیر فرآیندها اقدام
نماید.
استانی

 -3مقرر گردید اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راســتای تقویت اتاق تعاون ،شــرکت های تعاونی را جهت دریافت خدمات به اتاق
تعاون استان زنجان هدایت نماید.
 -4مقرر گردید اتاق تعاون با همکاری اداره تعاون درخصــوص تفکیک تعاونی ها اقدام و اســناد و مدارک آن بخش از تعاونی ها که دارای
بیش از  25عضو هستند ،مانند تعاونی های مسکن ،مصرف و غیره (تعاونی های بزرگ) الزاماً از طریق اتاق تعاون رسیدگی و با ثبت و درج
هولوگرام مربوطه بر روی اســناد جهت تایید به اداره تعاون و از طریق اداره تعاون جهت انجام امور ثبتی به اداره ثبت ارســال گردد.
همچنین شــرکت تعاونی های کوچک می توانند بدون مراجعه به اتاق تعاون نســبت به انجام مراحل ثبتی مســتقیماً با تایید اداره تعاون
اقدام نمایند.

ملی و
فراگیر

 -1مقرر گردید درخصوص تعطیلی گمرک بندرعباس ،استان هرمزگان ،که سبب بروز مشکالت و موانع قابل مالحظه در استان شده است،
ضمن مکاتبه رسمی با شورای گفتگوی ملی مورد بررسی قرار گیرد.

