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«ابتکار» تاثیر الیحه اصالح قانون در بخش تعاون را بررسی کرد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
بیان کرد

لزوم رفع موانع توسعه بخش تعاونی کشور

رویکرد شایسته بیمه سالمت در
خدمترسانی به روستاییان

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
گفت :سازمان بیمه سالمت تالش می کند،
با نگاه شایسته به روستاییان بخش بسیاری
از مشکالت اقشار محروم را درکشور حل کند.
غالمرضا منتظری درگفت وگو با خبرنگار
آی هینا گفت :یکی از مسائل مهم در زندگی
انسان ها نعمت سالمتی بوده و آسایش و
آرامش انسان ها به میزان سالمتی آن ها گره
خورده است.
نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس
شورای اسالمی افزود :حاالت انسان در تمام
روزها و شب ها یکسان و یکنواخت نیست و
ممکن است طراوت و شادابی آن ها به دالیل
عدم مراقبت و شرایط زیست محیطی دچار
چالش شود و در این چنین مواردی قلمرو نگاه
همه افراد به چتر حمایتی بیمه است و در میان
بیمههای کشور ،بیمه سالمت از جایگاه ویژهای
برخوردار است.
منتظری بیان کرد :بیمه سالمت چتر مهر و
محبت خود را بر سر اقشار مختلف جامعه با
مهرورزی و وسعت نظر باز کرده است.
وی گفت :این سازمان تالش کرده بخش
زیادی از جمعیت گلستان را تحت پوشش قرار
دهد و نقطه قوت آن نگاه شایسته ای است که
به ساکنان روستاها دارد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان
کرد :بافت جمعیتی روستایی گلستان بر بافت
شهری غلبه داشته ،لذا باید توجه ویژه به
روستاییان شده تا مشکالت آن ها کاهش یابد.
منتظری تاکید کرد :در فصل بودجه تالش می
کنیم ،دغدغهها و موانع موجود در برنامه های
بیمه سالمت در راستای خدمات رسانی بهتر به
مردم کاهش پیدا کند.

بازاروسرمایه

تعاون یکی از بخشهای مهم برای رسیدن به اشتغال و تحقق
جهش تولید بوده و غفلت از آن میتواند چالشهای بسیاری را
برای اقتصاد به وجود بیاورد .به همین دلیل این بخش نیازمند
قانونی جامع ،شفاف و تسهیلکننده است .قانونی که بتواند از
انحصارگرایی چند گروه و یا اشخاصی ،در بخش تعاون جلوگیری
کند و بخش تعاون را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد برساند.
به گفته تحلیلگران و کارشناسان الیحه جدید اصالح قانون
بخش تعاون ابزاری مناسب برای رفع مشکالت بوده و میتواند
جایگاه اصلی تعاون را به آن بازگرداند .جعفر قادری ،نماینده
مجلس با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور به
«ابتکار» گفت :یکی از بخشهای مهم و کلیدی اقتصاد کشور
بخش تعاون بوده که متاسفانه قوانین آن به روز نیست .این
بخش پتانسیل باالیی برای رشد و توسعه دارد ،اما ظرفیتهای
مناسب برای آن تعریف نشده و از سوی دیگر محدودیتها
و موانع بر سر راه این بخش نیز از میان نرفته و این مسائل
باعث شده است که عمال بخش تعاون نتواند به جایگاه مهم
خود در اقتصاد دست یابد .آنطور که بررسیها نشان میدهد
اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد زیر  5درصد بوده که رقم
قابلقبولی برای چنین بخشی با ظرفیتهای باال نیست.
وی در ادامه گفتوگو به تاثیر اصالح الیحه قانون بخش
تعاون اشاره کرد و گفت :تکالیفی در قانون اجرای سیاستهای
اصل  44وجود دارد و دولت را مکلف کرده است که هم در
واگذاریها اولویت را برای بخش تعاون قائل شود و هم زمینه
را برای رشد و ارتقای بخش تعاون به حدود  25درصد در
بخشهای اقتصادی برساند که تاکنون این امر مهم اجرا نشده
است و قطعا اصالح قانون تعاون میتواند کمک بزرگی باشد تا
مشکالت و موانع در این بخش برطرف شود.
قادری اظهار کرد :اکنون در بخشهای تعاون ابهامات و
ایرادات بسیاری وجود دارد ،ما باید توجه داشته باشیم که
بخش تعاون تنها برای پاسخگویی به نیاز افراد به وجود نیامده،
بلکه این بخش فرصتی برای سرمایهگذاری افراد ایجاد کرده
است .همانطور که اشاره کردم این بخش مشکالت بسیاری
داشته و این مشکالت به محل اختالفات تبدیل شده است.
بنابراین باید اختالفات ،حداقلهایی که اعضای اتحادیه باید
داشته باشند ،مکانیزمهای انتخاب هیئتمدیره؛ نحوه ورود
ادارات کل تعاون به مسائل تعاونیها ،بحث امکان استفاده از
منابع مالی و تسهیالتی ،ورود برخی از تعاونیها به بورسهای
محلی و منطقهای و ...با این الیحه تعیینتکلیف شود .اگر این
مشکالت سامان یابد بخش تعاون قطعا قدرت مانور بیشتری
در اقتصاد خواهد داشت.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش به
لزایی اشاره کرد و گفت:
تاثیر بخش تعاون در مسئله اشتغا 

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

سال  1370قانون تعاون در مجلس شورای اسالمی مطرح شد ،اما وجود رویکرد کلینگری ،انحصارگرایی و بیتوجهی به حقوق
اعضا باعث شد این قانون آنطور که باید و شاید نتواند باعث رشد و توسعه بخش تعاون شود .حال اخیرا صحبت از اصالح قانون
بخش تعاون به میان آمده و آنطور که گفته میشود اصالح قوانین حوزه تعاون یکی از مطالبات جدی فعاالن بخش تعاونی است.

در تمام دنیا
بخش تعاون
مدلی از
لزایی در
اشتغا 
کوتاهمدت بوده،
به عبارت دیگر
پایداریاشتغال
در بخش تعاون
اثباتشده است
تعاونیها این امکان و فرصت را ایجاد میکنند که سرمایههای
خرد در کنار یکدیگر قرار بگیرند .یکی شدن سرمایههای خرد در
مناطقی که سرمایهگذاریهای عمده در آنجا انجام نمیشود و
یا سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در آن مناطق نیستند
میتواند قدمی مثبت برای حل معضل بیکاری باشد .هنگامی
که متولیان برای سرمایهگذاری از طریق تعاونیها حضور پیدا
کنند با سرمایهگذاری ،زمینه را برای ایجاد و حفظ اشتغال فراهم
میکنند .بنابراین انواع تعاونیها میتوانند حضور موثری برای
کمک به توسعه اشتغال در کشور داشته باشند که در این الیحه

لزایی موثر باشد تاکید شده
بر مدلی از تعاونیها که بر اشتغا 
است.
اصالح قانون ،باعث رشد بخش تعاون
علی باباییکارنامی ،نماینده مجلس نیز با اشاره به تاثیر الیحه
اصالح قانون بخش تعاون به «ابتکار» گفت :یکی از اساسیترین
مشکلی که بخش تعاون از گذشته تاکنون با آن روبهرو بوده،
عدم شفافیت اختیارات و سازوکارها در رستههای اجرایی است.
متاسفانه هیچ تکلیف قانونی برای دستگاههای مختلف ،سیستم
پولی و مالی کشور ،بانک مرکزی و حتی دستگاههای زیربخش

دولت وجود ندارد که چه نهادی چه کاری را برای بخش تعاون
انجام دهد .به عبارتی دیگر از ابتدای برنامه اول تا برنامه ششم
هیچ سازوکار شفافی وجود نداشته است ،بنابراین بخش تعاون
به یک الیحه شفاف ،قانونمند و به روز نیاز دارد و قطعا این
الیحه در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت میتواند به رشد و
توسعه بخش تعاون کمک کند.
نمایند مردم ساری با تاکید بر ضرورت تصویب این الیحه
ادامه داد :یکی از دغدغهها تعیین جایگاه و نقش تعاون است،
اکنون اتاق بازرگانی بهعنوان متولی بخش خصوصی بوده و
اگرچه اتاق تعاون وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی را دارد اما
به دلیل فقدان ساختار صحیح از لحاظ عملکردی ،اتاق تعاون
بخشی از اتاق بازرگانی به حساب میآید .من معتقدم این
مساله شان و منزلت بخش تعاون را ارتقا نمیدهد ،بنابراین ما
باید تالش کنیم تا هرچه زودتر این الیحه تصویب شود چراکه
قطعا در آن صورت شاهد رشد بخش تعاون خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکالت بخش
تعاون این است که مطابق قوانین قبلی همه اعضا نمیتوانند
در انتخاب اعضای اتاق مشارکت داشته باشند و با توجه به
اینکه در این اصالحیه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است
به نظر شما این تغییر در ترکیب اعضای اتاق چه تاثیری در
مشارکت بیشتر تعاونیها دارد ،گفت :متاسفانه چیدمان در
بخش تعاون دموکراتیک نیست ،این در حالی است که ظرفیت
تعاونیها در کشور باال بوده و بحث تشکلهای بخش تعاون
بهطور دموکراتیک نقشآفرینی نمیکند .ما باید توجه داشته
باشیم بخشهای اتاق تعاون بسیار وسیع و گسترده بوده و باید
در قانون جدید به تمام این جزئیات توجه شود .اگر ما بخش
وسیع و گسترده تعاون را در تصمیمگیریها ،انتخابات اعضا
و  ...مشارکت ندهیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اتاق
تعاون توسعه پیدا کند.
بابایی همچنین به تاثیر بخش تعاون در ایجاد اشتغال
پایدار اشاره کرد و گفت :در تمام دنیا بخش تعاون مدلی از
لزایی در کوتاهمدت بوده ،به عبارت دیگر پایداری اشتغال
اشتغا 
در بخش تعاون اثباتشده است .بررسیهای نشان میدهد
قیمت تمامشده یک شغل در تعاون زیر  50میلیون تومان
است و اما همین قیمت در بخشهای خصوصی بین  150تا 200
میلیون تومان خواهد بود ،بنابراین ظرفیت تعاون در افزایش
اشتغال پایدار بسیار باال است .به عنوان مثال کشور چین که
رشد اقتصادی باالیی دارد و در بحث اقتصاد ملی با آمریکا رقابت
میکند ،یکی از سازوکارهایش برای رشد اقتصاد کشورش مدل
بخش تعاون است .ما باید توجه داشته باشیم که با زمینهسازی
برای مبارزه با فساد و توسعه و تقویت شفافیتهای اقتصادی،
رشد و توسعه از طریق بخش تعاون امکانپذیر خواهد بود.

آگهی مزایده فروش امالک شهرداری یاسوج

نوبت اول

شهرداری یاسوج در نظر دارد با استناد به ماده  5آیین نامه مالی معامالتی و مجوزهای شماره  75مورخ  94/11/17و شماره 21

ب) جدول امالک واقع در خیابان فردوسی و پاساژبعثت:
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مورخ  94/4/20شورای محترم اسالمی شهر یاسوج قطعاتی از اراضی و امالک تجاری و مسکونی خود را از طریق مزایده عمومی
نسبت به خرید اسناد ،دریافت اسناد  ،تکمیل و ارائه اسناد مزایده اقدام نمایند .

الف) جدول امالک واقع در پاساژ شهرداری یاسوج:

ردیف

شرح

پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

آدرس

قیمت هرمتر
مربع

قیمت کل

مبلغ ضمانت نامه
بانکی

حق الزحمه
کارشناسی (ریال )

1

عرصه

729.4601

821.64

خیابن فردوسی

280.000.000

230.059.200.000

23.005.920.000

258.000.000

2

اعیان

729.2374

10.82

پاساژ بعثت-
زیرزمین

180.000.000

1.947.600.000

194.760.000

15.000.000

ردیف

طبقه

پالک

شماره ملک

شماره
ثبت

دفتر

صفحه

مساحت
(متر مربع)

قیمت ملک(ریال)

مبلغ ضمانت نامه
بانکی

حق الزحمه
کارشناس(ریال)

1

زیرزمین-پاساژ
شهرداری

35

729.1425

4870

33

199

16.24

2.111.200.000

211.120.00

15.800.000

2

زیرزمین

23

729.1427

4872

33

205

13.38

1.605.600.000

160.560.000

14.500.000

3

زیرزمین

21

729.1429

4874

33

211

12.43

1.491.600.000

149.160.000

14.000.000

4

زیرزمین

20

729.1430

4875

33

214

12.24

1.468.800.000

146.880.000

14.000.000

5

زیرزمین

19

729.1431

4876

33

217

12.21

1.465.200.000

146.520.000

14.000.000

6

زیرزمین

18

729.1432

4878

33

223

14.97

1.796.400.000

179.640.000

15.000.000

قرائت خواهدشد و اعالم نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته به برندگان اعالم خواهد شد.

7

زیرزمین

36

729.1438

4894

33

271

10.4

1.352.000.000

135.200.000

13.800.000

 -۳محل تسلیم پاکات :برگ قیمت پیشنهادی  ،ضمانتنامه فراینده ارجاع کار  ،کلیه اسناد مزایده  ،کپی کارت ملی ،شناسنامه

8

زیرزمین

37

729.1439

4895

33

274

10.4

1.248.000.000

124.800.000

13.500.000

9

زیرزمین

38

729.1440

4896

33

277

10.24

1.228.800.000

122.880.000

13.000.000

10

زیرزمین

39

729.1441

4897

33

280

10.4

1.228.800.000

122.880.000

13.000.000

 -4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

11

همکف

16

729.1452

4899

33

286

16.24

2.760.800.000

276.080.000

17.000.000

 -5ضمانتنامه شرکت در فراینده ارجاع کار  10درصد قیمت پایه ملک که می بایست در پاکت در بسته تحویل دبیر خانه

12

همکف

6

729.1455

4901

33

292

13.13

2.100.800.000

210.080.000

15.800.000

13

همکف

5

729.1456

4907

33

310

11.92

1.907.200.000

190.720.000

15.000.000

14

همکف

4

729.1457

4906

33

307

12.43

1.988.800.000

198.880.000

15.000.000

15

همکف

3

729.1458

4934

33

391

12.21

1.953.600.000

195.360.000

15.000.000

 -9شرکت کننده جهت دریافت اسناد مزایده از سامانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ریال به حساب  ۷۰۰۷۹۲۹۷۱۵۸۵بنام شهرداری یاسوج

16

همکف

2

729.1459

4935

33

394

12.21

1.953.600.000

195.360.000

15.000.000

نزد بانک شهر از طریق سامانه واریز نماید.

17

همکف

1

729.1460

4936

33

397

14.97

3.742.500.000

374.250.000

20.000.000

 -8- 10تمامی اسناد مزایده عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :باید به صورت فیزیکی و در

18

طبقه اول

41

729.1481

4958

33

464

30.37

2.125.900.000

212.590.000

15.800.000

19

طبقه اول

53

729.1487

4961

33

473

12.72

890.400.000

89.040.000

12.000.000

3

اعیان

729.2380

5.63

پاساژ بعثت-
طبقه اول

100.000.000

1.563.000.000

156.300.000

14.000.000

4

اعیان

729.2373

15.70

پاساژ بعثت-
زیرزمین

180.000.000

2.826.000.000

282.600.000

17.700.000

5

اعیان

729.2379

11.62

پاساژ بعثت-
طبقه اول

100.000.000

1.162.000.000

116.200.000

13.000.000

***شرایط عمومی شرکت در مزایده
-۱دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ  99/9/1لغایت  99/9/11مدت ده روز کاری
-۲پاکات راس ساعت ۹صبح روزچهار شنله مورخ  99/9/12با حضور اعضاء کمیسیون مالی معامالتی شهرداری بازگشایی و

شرکت کننده پس از بارگذاری در سامانه فوق در پاکات جداگانه با مهر و امضای مدیر عامل یا صاحب امضاء معتبر  ،ادرس و
تلفن به حوزه دبیر خانه شهرداری یاسوج تحویل و رسید دریافت نمایند .تحویل کلیه پاکات الزامی است  .واسناد تحویلی به
دبیر خانه می بایست بااسناد بارگذاری در سامانه دولت مطابقت داشته باشند .

شهرداری گردد.
-6هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -7امالکی که دارای مستاجر می باشند تا پایان قرارداد اجاره به عنوان مستاجر برابر قرارداد فی مابین در همان ملک می مانند.
 -8شرایط مزایده و اسناد به پیوست می باشد .

پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
 -11شرکت کنندگان جهت اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادها و یا واحد امالک شهرداری مراجعه نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شهر یاسوج

