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 13/10/99 تاریخ جلسه  رویه اجرایی  شناسه

 مشکالت ثبت تعاونی های تامین نیاز محصوالت پتروشیمی در سامانه جامع تعاون، کار و رفاه اجتماعیبررسی   موضوع عنوان

 شرقی  صنایع پلیمر و پالستیک استان آذربایجانانجمن   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تنظیم بازار محصتتوالت پتروشتتیمی، در یکصتتد و ستتومین جلستته کارگروه تنظیم بازار ج ت    01/05/1397دستتتورالعمم مورخه  

بازنگری مطرح و متعاقبا پس از بررستی های صتورت پریرفته در جلستات کارشتناستی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار محصتوالت  

با هدف تدوین نقشته راه تنظیم بازار محصتوالت    233901/60لعمم شتماره  و دستتورا  01/10/1399پتروشتیمی، تصتویو و در تاریخ 

پتروشتیمی، مدیریت یکاارهه در للقه های زنجیره ارز  محصتوالت، رفع انحصتار و مقابله با ستاختار ریر رقابتی، لمایت و تقویت  

و تقا تتای معامالت محصتتوالت    تولید در صتتنایع تکمیلی زنجیره پتروشتتیمی و ایجاد شتتفافیت در معامالت و نظارت بر عر تته

 ماده و منضم به شیوه نامه فعالیت عامالن توزیع محصوالت پتروشیمی ابالغ گردید.    9پتروشیمی در بورس کاالیی، در قالو  

  محصتوالت پتروشتیمی در داخم کشتور که خارز از بورس کاالییبا ابالغ این دستتورالعمم هرگونه عر ته، خرید، فرو  و واگراری  

دستتورالعمم ذکر شتده استت، مشتمول تخلفات گرانفروشتی، التکار، اختفام و امتنا  از    3انجام شتود به استتانای موادی که در ماده  

 عر ه تلقی شده و مستند به قانون تعزیرات لکومتی با متخلفین برخورد می گردد.

کوهک )با مصترف مواد    یدر اشتم والدهااستتان    کیو پالستت  مریپل  عیلوزه صتنا  یوالد صتنف  780  والد از  330با توجه به اینکه  

می شتتوند،  مجبور    ، لراکاال ندارند  ورسب  قیخود را از طر  ازیمورد ناولیه  مواد    دیو امکان خر  می باشتتندتن در ماه(   50  ریز  هیاول

را    تیفعال  نهیامر زم  نیات یه نمایند که  عر ته شتده در بورس    یها متیباالتر از ق  متیاز بازار آزاد، باق  مورد نیاز خود را  هیمواد اول

 برای این محصوالت فراهم آورده است.فرو  خارز از شبکه  ات  فراهم نموده و موجب  یرانت  یشرکت ها  یبرخ  یبرا

شتکالت تامین  ، ایجاد تعاونی های تامین نیاز را ج ت لم مشتیوه نامه فعالیت عامالن توزیع محصتوالت پتروشتیمیدر این راستتا،  

روشتیمی بین والدهای عضتو  خرید و توزیع محصتوالت پتنستبت به    این تعاونی ها  تا  مواد اولیه والدهای کوهک پیشتبینی نمود

  ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ج ت شفافیت و اعمال نظارت اعضای تعاونی  . در این راستا نیز،، فعالیت نمایندتحت پوشش

نظارت کامم بر  ،  فیزیکی  لضتور  بدونراه اندازی نمود تا   1398ستال  ستامانه جامع و هوشتمند بخش تعاون کشتور را در دی ماه  

ثبت  زمانبرشتتدن  ایندهای خود دارد که باعث  فردر برخی از  این ستتامانه اشتتکاالتی  لیکن  ی تعاونی صتتورت پریرد.  همه فعالیت ها

 عدم امکان ویرایش تغییرات این تعاونی ها شده است.و  تعاونی  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ایرادات و مشکالت:رئوس 

 در سیستم مرکور.پریری  ناانعطاف  امکان ثبت برخی از موارد پیش بینی نشده در سامانه بدلیم  عدم  .  1

پروسته تشتکیم و یا ثبت تغییرات برای کاربران و نیاز به انجام مکاتبه با  عدم وجود امکان ویرایش برای هر مرلله تایید شتده در .  2

 هر گونه ویرایش.  برایوزارتخانه متبو  و اخر تاییدیه  

به مجامع عمومی آتی  در میزان ست ام   اتتغییر  اعمال  ست ام اعضتا هی ت موستس و موکول نمودن  یکستان بودن تعدادتاکید بر  .  3

 گردد.  که باعث بروز مشکالتی برای اعضام در همان ابتدای تشکیم تعاونی می
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شترکت  دلخواه خود، بصتورت خودکار    ستامانه بدون توجه به درخواستت اعضتام هی ت موستس برای افتتاح لستاک بانکی در شتعبه.  3

زمند صترف  عاون معرفی می نماید که اصتالح آن، نیارا به یکی از شتعو مورد نظر خود در بانک توستعه ت  در شترف تاستیس  تعاونی

 خواهد بود.وقت و انرژی مضاعفی  

  ستامانه عالوه بر نام شترکت  تعاونی، متاستفانه  های  شترکت  ست امداران  مجاز بودن لضتور اشتخاح لقوقی در ترکیو  با توجه به.  4

می نماید که  تمن ایجاد مغایرت در تعداد  ها به عنوان اعضتا لقوقی، نام مدیر عامم این شترکت ا را نیز به تعداد اعضتا اصتلی ا تافه  

 ت می باشد.قامکان ورود به مرلله بعد را از کاربر سلو نموده و مجددا نیازمند اعمال اصاللات و صرف و  کم اعضا،

 عدم آگاهی کارگزاران در نحوه استفاده از سامانه مرکور..  5

 بر بودن اخر تاییدیه از اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز که عمال نیازی به این امر نمی باشد.زمان.  6

 عدم امکان افتتاح لساک در شعبه بانکی مورد نظر تعاونی ها.    .7

جلسه  بندی جمع

  (کارشناسیکارگروه )

 99/ 10/ 11 مورخ 

جلسته کارگروهی با لضتور نمایندگان ثبت استتان، اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی، اتاع تعاون و انجمن پلیمر پالستتیک استتان  

تعاونی نیاز در ستامانه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررستی قرار گرفت و مقرر  تشتکیم شتد و ایرادات ثبت شترکت های  

 گردید پیشن ادات کارگروه در جلسه آتی شورا طرح مو و  و به وزارت صمت و تکاور ارسال گردد.

 پیشنهادات 

مرالم    یشده در تمام  دییاطالعات تا  شیرایو اتالف وقت، و  ییبه منظور لرف تمرکز زدا  ی. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع1

 .دینما  ضیاستان ها تفو  یبه ادارات کم تعاون، کار و رفاه اجتماع  ازین  نیتام  یها  یثبت تعاون

 ها، ج ت افتتاح لساک در سامانه فراهم گردد.   یمورد نظر تعاون  ی. امکان انتخاک شعبه بانک2

ست امداران در ستامانه صتورت    ستتیدر ل  یعضتو تعاون  یلقوق  یشترکت ها  رعاممیاللات الزم در خصتوح عدم درز نام مد. اصت 3

 .ردیگ

تن به    50کمتر از    انهیمصترف ماه  زانیبا م  یکوهک صتنف  یوالدها  تینامه به وزارت صتمت عضتو ی. ستازمان صتمت استتان ط4

  ازیمورد ن  هیست م  اک،ی  نیوالدها با ثبت نام در ستامانه ب   نیتا ا  دیدرخواستت نما  ازین  نیتام  یها  یعنوان عضتو م مان در تعاون

 .ندیخود را دربافت نما

  یستتان با همکار بمنظور ارتقام فرهنگ تعاون در جامعه و نحوه استتفاده از ستامانه جامع و هوشتمند بخش تعاون، اتاع تعاون ا  .5

 .دیبرگزار نما  یآموزش  یکالس ها  یاداره کم تعاون، کار و رفاه اجتماع

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

  ابالریه  طی  پتروشتیمی  محصتوالت  توزیع  عامالن  فعالیت  نامه  شتیوهدستتورالعمم تنظیم بازار محصتوالت پتروشتیمی به انضتمام  

 .تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  01/10/1399  مورخه  233901/60  شماره

 


