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تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
در خصوص توسعة تعاونيها در مناطق روستايي کشور

در راستای تحمك سیاستّای ولی اصل  44لااًَى اساسای ٍ اِ هٌ اَر وااّص تصاییگازی در شاصّاای دٍتتای ٍ تحىاین
هطاروتّای هزدهی در فعاتیت ّای التصادی ٍ اجتواعی ٍ ووه ِ عوزاى ٍ آ ااداًی ٍ رضای التصاادی رٍساتاّا وواه اِ اجازای
زًاهِّای عوزاًی ٍ خیهاتی دٍتت در هٌاعك رٍستایی ٍ تَاًوٌیساسی ٍ تمَیت تعاًٍی دّیاریّا تفاّنًاهِ ّوىاری هطاتزن ایي
ساسهاى ضْزداریّا ٍ دّیاریّای وطَر وِ هي عی سازمان ًاهییُ هی ضَد ٍ هعاًٍت اهَر تعاٍى ٍسارت تعاٍى وار ٍ رفااُ اجتوااعی
وِ هي عی معاونت ًاهییُ هیضَد ِ ضزح ذیل هٌعمی هیضَد:
ماده  -1اهداف تفاهمنامه:
 -1ایجاد اضتغال گستزش عیاتت اجتواعی ٍ تَاًوٌیساسی الطار هتَسظ ٍ وندرآهی جاهعِ رٍستایی ا ْازُگیازی اس رزفیاتّاای
شص تعاٍى.
 -2ووه ِ ارتمای سْن شص تعاًٍی ِ  25درصی التصاد هلی.
 -3ووه ِ خَدوفایی ٍ تمَیت ٌیة التصادی ًْاد دّیاریّا ا ْزُگیزی اس رزفیت تعاًٍیّا.
ماده  -2موضوع تفاهمنامه:
زًاهِریشی حوایت ٍ ستزساسی زای تَاًوٌیساسی ضزوتّای تعاًٍی دّیاریّا
ماده -3مدت تفاهمنامه:
ایي تفاّنًاهِ اس تاریخ ا الغ ِ هیت  4سال لا ل اجزا َدُ ٍ توییی آى ا تَافك عزفیي الهاًع هی اضی.
ماده  -4تعهدات طرفین:

الف -تعهدات معاونت:
 -1فزٌّگساسی ٍ الیام در راستای آضٌایی دّیاریّا ٍ رٍستاییاى (خصَصاً داًصآهَختگاى داًطگاُّا ٍ افزاد جَیاای واارب اا رًٍای
تطىیل تعاًٍی هشایای تعاًٍی ٍ  ...اس عزیك ارایة آهَسشّای هٌاسب ٍ اجزای زًاهِّای تزٍیجی.
 -2اًجام حوایتّای السم اس تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ زای تأهیي هٌا ع هاتی هَرد ًیاس عزحّای دارای تَجیِ التصاادی آىّاا در
لاتب پزداخت تسْیالت اس عزیك اًهّای عاهل ذیر ظ ٍ سایز ووهّای لا ل ارایِ.
 -3اًجام حوایتّای السم در راستای ضىلگیزی تَسعِ ٍ تمَیت تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهاِ ٍ ّونٌایي تاأهیي ًیاسّاا ٍ فازاّن
ًوَدى فزصتّای السم زای آىّا.

 -4پزداخت تسْیالت اًىی تحت اختیار استاىّا ِ تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ.
 -5اعوال ً ارت هٌ ن ٍ ادٍاری ز حسي اجزای لَاًیي ٍ همزرات شص تعاٍى در تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ ٍ ارایاة گاشارشّاای
هَرد ًیاس ِ ساسهاى.
 -6زگشاری جطٌَارُّا ٍ ّوایصّای آهَسضی علوی ٍ تشصصی در ارتباط ا تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ.
 -7اّتوام در تأهیي تضاهیي اًىی هَرد ًیاس تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ اسعزیك صٌیٍق ضواًت سزهایِگذاری تعاٍى.
 -8زًاهِریشی ٍ پیگیزی جْت ٍاگذاری تصییّای لا ل ٍاگذاری دساتگاُ ّاا ٍ ًْادّاای دٍتتای ٍ اًمال ای در هٌااعك رٍساتایی اِ
ضزوتّای تعاًٍی دّیاریّا ا ّواٌّگی ساسهاى.
 -9اّتوام در ْزُگیزی اس رزفیت فيآٍریّای ًَیي اعالعااتی در راساتای ایجااد ٍ راُاًایاسی ضابىِّاا ٍ اسارّاای هجااسی ازای
تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ.
ب -تعهدات سازمان :ساسهاى ا ْزُگیزی اس رزفیت دّیاریّای سزاسز وطَر ٍرایف ذیل را عْیُدار هیضَد:
-1ووه ِ ضٌاسایی تزغیب ٍ ساسهاًیّی جَاًاى ٍ سایز افزاد جْت ایجاد تعاًٍی در رٍستا ٍ ْزُگیزی اس رزفیتّای ایي شص.
 -2ارایة گشارشّای درخَاستی ٍ هَرد ًیاس هعاًٍت.
 -3ووه ِ فزٌّگساسی ٍ اعالعرساًی هٌاسب در سغح رٍستا پیزاهَى تَسعِ ٍ تمَیت شص تعاٍى.
 -4فزاّن ًوَدى سهیٌِ ّای السم جْت اجزای پزٍصُّا ٍ الیاهات عوزاًی ٍ خیهاتی دّیاریّا اس عزیك ضزوت تعااًٍی دّیااریّاا اا
رعایت لَاًیي ٍ همزرات جاری دّیاریّا.
ّ -5وىاری ٍ هساعیت در راستای تىویل آهار ٍ اعالعات هَرد ًیاس شص تعاٍى در هحیٍدُ رٍستا.
 -6تطَیك ٍ تزغیب دّیاریّای راُاًیاسی ضیُ جْت تطىیل یا عضَیت در تعاًٍی دّیاریّا.
 -7ستزساسی زای تَسعِ تعاهل دّیاریّا ا ضزوتّای تعاًٍی دّیاریّا.
ّ -8وىاری ٍ تعاهل ا هعاًٍت در راستای تمَیت سیستن ً ارت ٍ پایص ٍ زلزاری ً ام سالهت اداری در تعاًٍی دّیاریّا.
 -9زًاهِریشی ٍ پیگیزی جْت ٍاگذاری تصییّای لا ل ٍاگذاری دساتگاُ ّاا ٍ ًْادّاای دٍتتای ٍ اًمال ای در هٌااعك رٍساتایی اِ
ضزوتّای تعاًٍی دّیاریّا ا ّواٌّگی هعاًٍت.
-10ووه ِ هعاًٍت در ْزُگیزی اس رزفیت فيآٍریّای ًَیي اعالعاتی در راستای ایجاد ٍ راُاًیاسی ضابىِّاا ٍ اسارّاای هجااسی
زای تعاًٍیّای هَضَع تفاّنًاهِ.
ماده  -5هماهنگی و نظارت

الف -هماهنگي و نظارت در سطح استان:
در ّز استاى وویتِ ای هتطىل اس هییزول دفتز اهَر رٍستایی ٍ ضَراّای استاًیاری ( ِ عٌَاى رییسب هییز تعاٍى ادارُول تعاٍى وار
ٍ رفاُ اجتواعی استاى ( ِ عٌَاى د یزب ٍ هعاًٍیي یا وارضٌاساى ذیر ظ دٍ دستگاُ ٍریفة ّواٌّگی رفع هَاًع ٍ اجزایی ضایى هفااد
تفاّنًاهِ در سغح استاى هز َعِ را عْیُدار هی اضی.
تبصره  :1وویتة استاًی هَرف است رزف هیت یه هاُ اس ا الغ تفاّنًاهِ «وارگزٍُ ً ارت ٍ ارسیا ی تعاًٍی دّیاریّای استاى» را
ا عضَیت ًوایٌیًُ/وایٌیگاى دفتز اهَر رٍستایی ٍ ضَراّای استاًیاری ٍ ادارُول تعاٍى وار ٍ رفاُ اجتواعی استاى تطىیل دّی.

تبصره  :2وویتِ گشارش فعاتیتّای استاًی را ِ صَرت ادٍاری (ّز  6هاُ یه ارب تْیِ ٍ ِ وویتة راّبزی هلی ارسال هیًوایی.

ب -هماهنگي و نظارت در سطح ملي:
ِ هٌ َر ّواٌّگی ٍ ً ارت ز اجزای هفاد تفاّنًاهِ وویتِ راّبزی هلی ا عضَیت هعاٍى اهَر دّیاریّای ساسهاى ٍ هییزول دفتاز
زًاهِریشی ٍ هییزیت تَسعِ رٍستایی ساسهاى ٍ هییزول دفتز تعاًٍیّای خیهاتی ٍسارت تعاٍى وار ٍ رفاُ اجتواعی هسؤٍتیت ً ارت
ز حسي اجزای هفادتفاّنًاهِ در سغح هلی را عْیُدار هی اضی.
تبصره  :1دستَراتعولّای اجزایی ایي تفاّنًاهِ در صَرت تشٍم ِ ٍسیلة وویتِ راّبزی هلی هٌغبك ا هفاد تفاّنًاهِ زا ز همزرات
تْیِ ٍ جْت اجزا ِ استاىّا ا الغ خَاّی ضی.
تبصره :2وویتة راّبزی هلی هَرف است در پایاى ّز سال گشارش پیطزفت تفاّنًاهِ را ِ هسؤٍتیي ذیر ظ هعاًٍت ٍ ساسهاى ارایِ
ًوایی.
ایي تفاّنًاهِ در پٌج هادُ ٍ چْار تبصزُ در چْار ًسشِ وِ حىن ٍاحی دارًی تٌ ین گزدییُ ٍ در تاریخ ِ 96/11/10اهضای عازفیي

رسیی.

