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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 الف ر شرکت تعاونی کشاورزی اندیشه رویش پیرامون مشکالت این تعاونی )به پیوست(-427ات نامه  شماره طرح موضوع 

  یاتی ناشی سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون پیشنهاد این سازمان در خصوص چگونگی جبران هزینه های مال 25/09/98مورخ  116332/11طرح موضوعات نامه شماره

)بهه   20/8/98گو مورخ  از تکالیف جهاد کشاورزی به کارخانجات خوارک دام و اتحادیه مربوطه و فروش به غیر عضو موضوع بیست و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و

 پیوست(

  سهوی  ه از ابهال  شهد   یدنامه جد یینآ یبررسکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان پیرامون  03/10/98ص مورخ /2886/98مه شماره ناطرح

نقه  شهده    موارد مهم و شامل یسیونکماین توسط  به گردشگران سالمت یدرمان یصیارائه خدمات تشخ یلگرتسه یشرکتها یو بهره بردار یسبر تأس یوزارت بهداشت مبن

 ) به پیوست( یدست یعو صنا یو گردشگر یفرهنگ یراثو وزارت م یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک مابین یدر توافق نامه ف

 

 سایر موارد 

 

  : طرح موضــوع دستور جلسه

 برداری رهبه و تأسیس خصوص در بهداشت وزارت سوی از شده ابال  جدید نامه رضوی، آیین خراسان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه جلسه ششمین و در سی

 خوارک کارخانجات تیمالیا های هزینه جبران چگونگی درباره استان کشاورزی جهاد پیشنهادات رویش و اندیشه کشاورزی تعاونی شرکت سالمت، مشکالت گردشگری تسهیلگر شرکت های

 بررسی گذاشته شد.مربوطه به بحث و  اتحادیه و دام

نی و ری اتاق بازرگاون گردشگ، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح دستور کار نخست این جلسه، بیان کرد: یکی از این دستورکارها به درخواست کمیسی«علی اکبر لبافی»

 شود. پیرامون مباحث مربوط به گردشگران سالمت با شرکت های تسهیل گر این حوزه بررسی می

 گردشگران به درمانی تشخیصی خدمات ارائه تسهیلگر های شرکت برداری بهره و تأسیس »خصوص در بهداشت وزارت سوی از شده ابال  جدید نامه وی افزود: به نظر می رسد آیین

ه جدید موضوع استانی را ملی کرده و از طرفی، هزینه های اضافی ایجاد نموده و تر بین این وزارتخانه و وزارت میراث فرهنگی توافق شده، مغایرت دارد. این آیین نامبا آنچه پیش« سالمت
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 حوزه کار را به نحوی گسترده ساخته که در هر جای کشور این تسهیلگران می توانند شکل بگیرند.  

 ث بگذارند و دررا به بح ربط در قالب کمیسیون گردشگری اتاق مشهد موضوعذیلبافی اظهار کرد: در جلسه گذشته مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی و تشکل 

ارد. استانی وجود د اهم درونون امکان تفنهایت یک پیشنهاد اصالحی که باعث شود به جمع بندی در استان برسیم مطرح شود. رویکرد ما در این موضوع استانی است و نه انعکاس ملی؛ چ

 تاد، موضوع را به صورت ملی پیگیری خواهیم کرد اما آنچه برای ما مهم است، تفاهم درون استانی است.اگر این تفاهم اتفاق نیف

بررسی این  صی مسئول، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد قرار گرفت. او گفت: بحث شرکت های تسهیلگر را در کمیسیون بررسی کردیم و کمیته ای تخص«علی اکبر علیزاده قناد»

به همین  وکیب شده تر . ما معتقدیم مسئولیت گردشگری جدا از مسئله سالمت است و ورود به موضوع درمان به عهده وزارت بهداشت است. در شرکت های تسهیل گر امورموضوع شد

 دلیل اختالف نظرهایی ایجاد شده است.

 ای خراسان رضویر استان هدگفتگو موضوع را به طور ملی پیگیری کند. هر چند این مشکالت تنها وی افزود: امیدواریم این موضوعات در استان برطرف شود و در غیر این صورت شورای 

 و فارس مطرح است و دیگر استان ها در زمینه گردشگری سالمت فعالیت چندانی ندارند. 

 *به جای رفتن به سمت بازارهای جدید، به دنبال اخذ مجوزهای گوناگون هستیم

این حوزه را  بیماران ته گردشگری سالمت کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز گفت: حجم زیادی از بیمارستان هایی که مجوز گردشگری سالمت را گرفته اند، رئیس کمی«ناصر غفران»

اله در این حوزه دارند و س 5ن تاریخچه ای جذب می کنند. اما شرکت های گردشگری سالمت و بیمارستان ها چه ارتباطی دارند؟ دانشگاه علوم پزشکی و سازمان میراث فرهنگی در استا

ایی که از د تا به شرکت هایجاد ش اه و سازمانمختصاتی تهیه کرده اند. این فضا در استان قابل حل است زیرا از گذشته این موضوع را داشته ایم و مستندات و دبیرخانه ای از سوی دانشگ

 گردشگری سالمت اختصاص یابد.  سوی دو حوزه مجوزات الزم را کسب نموده بودند، مجوز

ارد؛ صدور ه مذکور وجود دفاهم نامین نامه و توی افزود: توافق نامه ای بین دو وزارتخانه ایجاد شده که اهداف و تعهدات دو وزارتخانه را مشخص کرده است. اما تناقضی در میان این آی

ن است که تصور ای دات و وظایف وزارت بهداشت است. اما زمانی که چنین مجوزی در این حوزه صادر می شودمجوز برای خدمات تشخیصی درمانی برای کمک به حوزه درمان از تعه

مکلف ا ر IPDهای دارای یمارستانبخانه تمامی وزارت بهداشت نظارت کامل دارد و طبق یکی از مولفه های مربوط به تعهدات وزارت بهداشت، برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی، این وزارت

 به پذیرش گردشگر پزشکی میکند.

 گیرد. غفران خاطرنشان کرد: شرکت های تسهیلگر می توانند به این امر کمک کنند و قبل از بستری شدن گردشگر در بیمارستان، خدمات تشخیصی صورت 
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اید فاصله بم شده که ذیل کمیسیون گردشگری اتاق مشهد ادامه داد: در ابالغیه ای که به دست ما رسیده، به تمام شرکت های گردشگری سالمت اعال« گردشگری سالمت»رئیس کمیته  

 . کی و درمانی در این شرکت ها فعالیت کندای چند ساله خود را با آیین نامه جدید هماهنگ کنند و همسو شوند؛ بدین معنا که یک فرد مرتبط با حوزه پزش

 یبرا یگریمشکالت د ن،یقوان رییبا تغ زین یکرده اند و هر از چندگاه افتیخود در تیفعال یمجوز مختلف برا4 ریسال اخ6که در وی گفت: شرکت های فعال در حوزه گردشگری سالمت 

زه اخذ د را در حووختمام ظرفیت  . این باعث شده تا به جای رفتن به سمت بازارهای جدید در خارج از کشور،اندازد یرو مف ر،یمس نیخورد و آن ها را به گردونه تکرار هم یآن ها رقم م

 مجوز صرف کنیم. 

 غفران تاکید کرد: استان ما باالترین حجم گردشگری سالمت را دارد و تقاضا داریم که اختیارات این حوزه به استان ما واگذار شود. 

 مه دو وزارتخانه و آیین نامه تاسیس شرکت های تسهیلگر تفاوتی ندارد*توافق نا

نتظار داشت که می توان ا، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: صنعت گردشگری سالمت یک صنعت نوپاست و ن«علی خیابانی مقدم»در ادامه، 

 ند. پیدا کن ی که همه جوانب را دربرداشته باشد برای آن صادر شود و قوانین نیز به تناسب توسعه آن باید اصالح شده و ارتقایک باره یک دستورالعمل شفاف و کامل

افرتی دارای شرکت خدمات مس ت کهن اسید ما بر ایوی با بیان اینکه تفاوتی بین توافق نامه دو وزارتخانه و آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکت های تسهیلگر نمی بینم؛ تصریح کرد: تاک

ن وظیفه ماست. آرتبط با حوزه های م مجوز گردشگری سالمت، با دانشگاه علوم پزشکی ارتباط بگیرد. پذیرش و خدمات درمانی و پزشکی به بیمار از موضوعات تخصصی است و نظارت بر

 ید درکی از موضوعات مرتبط داشته باشند.شرکت های گردشگری که در این حوزه به صورت تخصصی ورود پیدا می کنند، با

زارت بهداشت وهم است. م، مسئول گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ابراز کرد: موضوع گردشگری سالمت با جان افراد سر و کار دارد و بسیار «محمد اسماعیل خیامی»

 ا انجام دهند. ین کار راتی که وارد می شود، نیازمند خدمات گردشگری است و شرکت های خدماتی مسافرتی باید در این زمینه نقش اصلی پیدا می کند و طبیعی است که گردشگر سالم

وع د به این موضنبال وروسهیلگر به دوی افزود: پذیرش و معرفی مراکز درمانی مورد تایید به بیمار، پیگیری تشخیص و درمان بیمار و ترانسفر آن موضوعاتی تخصصی است و شرکت ت

د و آژانس های اشته باشدند، مطابقت هستند. نخستین ساز و کار در این زمینه آن است که سیستمی برای انجام این کار ایجاد شود تا متناسب با حجم خدماتی که شرکت ارائه می ک

 آیند.مسافرتی از پس اجرای مباحث گردشگری سالمت برنمی

به  ند و تناقضی هماد نمی کای آنها ایجخیامی اذعان کرد: ما احساس می کنیم مجموعه شرکت هایی که تمامی مجوزهای گردشگری سالمت را اخذ کرده اند، گرفتن این مجوز مشکلی را بر

 دنبال ندارد. 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     وع:ساعت شر                                             9/10/98   تاریخ جلسه                               36شماره جلسه:   

 نفر  33  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   تشکیل جلسه: محل

 

 *آژانس های مسافرتی نباید تبدیل به شرکت تسهیلگر گردشگری سالمت شوند 

 ی مربوط به سفرعالیت هادر قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره شده که تمامی ف ،، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«یوسف بیدخوری»

ا رن اقدامات یاهر کدام از  مسافرتی واگذار کرده ایم. و جذب گردشگران خارجی در ایران و آوردن آن ها به داخل کشور بر عهده میراث فرهنگی است و ما این امور را به آژانس های

الیت دشگری سالمت فعحوزه گر ه از قبل درآژانس ها می توانند انجام دهند اما در بحث گردشگری سالمت در یکی دو سال گذشته با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، برای تمامی افرادی ک

 شد. ستان ایجاداها دانشگاه علوم پزشکی است و بر این اساس، اولین انجمن گردشگری سالمت کشور در ایه کار بسیاری از آنرا صادر کردیم که پ« بند ب»می کردند، مجوز 

ه و کشور انجام شد قی که دروجه به توافوی افزود: تمامی شرکت های فعال در حوزه گردشگری سالمت را با دانشگاه علوم پزشکی هماهنگ کرده ایم تا مشکلی به وجود نیاید؛ اما با ت

تسهیلگر  معتبر گردشگری ژانس هاییم. اینکه آدستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی اگر به توافق نرسیم، بهترین راه این است که مصوبه ای درون استانی داشته باش

 کنند و تحویل علوم پزشکی بدهند.شوند، صحیح نیست. ما می گوییم آژانس ها، مسافران و گردشگران را وارد کشور 

 *ایجاد شرکتهای تسهیلگر به معنای تشدید موازی کاری ها است

مه آن از و سپس شیوه نا رج می شد، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان نیز ابراز کرد: بحث شرکت های تسهیلگری باید در تفاهم نامه بین دو وزارتخانه د»احمد دیناری»

و  اهد خواهیم بوداری را شکهم موازی ی وزارت بهداشت تهیه می گردید اما چنین موضوعی در تفاهم نامه قید نشده و صرفا نام آن درج شده است. با ایجاد شرکت های تسهیلگر باز سو

 باید مکانیسم نظارتی قدرتمندی هم در این زمینه تعریف شود.

های مسافرتی که برخی از آن ها آژانس بودند تاکنون، شرکت 91و  90ین نامه ها پاک شده و شیوه نامه های جدید تدوین شده است، افزود: از سال وی با بیان اینکه بارها شیوه نامه ها و آی

ت تسهیلگری سالم ل اخذ مجوزباید به دنباو گواهینامه گردشگری سالمت کردیم و حاال آن ها دوباره به نقطه اول رسیده اند و « بند ب»و برخی آژانس نبودند را مجبور به اخذ مجوز 

 سال اخیر این شرکت ها درآمدی کسب نکنند و مدام به دنبال مجوز باشند و هزینه کنند. 6باشند. این باعث شده تا در 

ی مضا می شود یعنم نامه الی واحد است اما وقتی تفاهمعاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وقتی عنوان گردشگری مطرح می شود، معنای آن داشتن یک متو

ین اوزارتخانه ها  از طریق وه ورود کند با دستگاه اصلی توافقات الزم صورت گرفته است. تفاهمی بین دو وزیر صورت گرفته و احساس من این است که شخص استاندار باید در این زمین

 موضوع را پیگیری کند.

 ویم.ی شدچار مشکل م ده باشد،ید ببینیم هماهنگی الزم در تدوین این آیین نامه با وزارت امور خارجه صورت گرفته است یا خیر. زیرا اگر هماهنگی الزم نشدیناری خاطرنشان کرد: با
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 *استفاده از نظرات متخصصان در شرکت های تسهیلگر  

و  حث پذیرش بیمارم باید بکنش به نکات بیان شده در این جلسه، گفت: اینکه در خارج از حوزه مرزها هلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در وا

بگوییم  رد کهفی، ضرورتی نداه؛ از طرسیع دیده شدنیازسنجی از مخاطبان این حوزه انجام بگیرد تا آن ها را به مراکز درمانی برسانیم، نشان دهنده آن است که دامنه حوزه تسهیلگری خیلی و

ه صورت بوده و بآژانس ها ن متخصص و فردی خاص در ترکیب هیات مدیره شرکت های تسهیلگر حضور داشته باشد و باید بتوان در قالب افرادی که سهامدار و عضو هیات مدیره

 تخصصی در موارد خاص همکاری کنند، در این زمینه ورود کرد.

شنهادات ما اید اخذ شود. یکی از پیبقانون رفع موانع تولید تاکید شده که نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر درباره آیین نامه های دولتی  60ماده وی افزود: در قانون بهبود محیط کسب و کار و 

و به استان  را انجام دهند اصالحات بخش خصوصیظر این است که چون یک وزارتخانه نمی تواند تفاهم نامه دوجانبه را نق  کند، بر اجرای آن تاکید کنیم تا در تهران دو وزارتخانه با اخذ ن

رج از ی مسافرتی ) خاشرکت ها ر درمانی درها ابال  کنند. پیشنهاد دوم این است که اگر در حوزه بهداشت و درمان استان این اختیار وجود دارد، به صورت موردی و خاص از نظرات کاد

 بحث سهامداری و عضویت هیئت مدیره( استفاده شود.

تخصص در مظرات یک نتوان از زاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد هم در تایید سخنان لبافی گفت: گردشگران سالمت نیازمند خدمات درمانی متنوعی هستند و می علی

 شرکت های مسافرتی استفاده کرد اما اصل عضویت آن متخصص در هیات مدیره اشتباه است. 

ات شرکت های انیم صدور مجوزها می تووقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: ما اجازه تغییر و نق  آیین نامه وزارت بهداشت را در استان نداریم و تنخیابانی مقدم، مدیر امور حق

 مسافرتی را تسهیل کنیم. موضوع مجوزهای شرکت های تسهیلگر در تفاهم نامه هست و خالف توافق مذکور عمل نشده است.

 خطرناک است. رکت کند،ما حران، رئیس کمیته گردشگری سالمت کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: به نظر ما آیین نامه باید به روند کار کمک کند اما اینکه موازی با سپس، غف

 بنابراین، تقاضا داریم که در استان خراسان مجوز تسهیلگری صادر نشود تا زمانی که توافق کاملی صورت بگیرد. 

به استانها برای اجرا ابال  شده است. اما یک  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان هم در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: تفاهم نامه ای در مرکز بین دو وزارتخانه تنظیم شده و

ه این دستورالعمل اخذ نشده است. از طرفی، بخش خصوصی مرتبط هم می گوید نظری وزارتخانه دستورالعمل جدیدی صادر کرده و تاکید میراث فرهنگی هم بر این است که نظراتش دربار

ت که مندرجات تفاهم نامه دو وزارتخانه از آن ها هم گرفته نشده و موضوع اصلی این است که هر چه هست موضوع باید در قالب تفاهمی از تهران پیگیری می شد. پیشنهاد نخست این اس

جوز تسهیلگری فعال ث مربوط به دفاتر تسهیلگری گردشگری سالمت به مرکز منتقل شود تا دو وزارتخانه در تهران بار دیگر ابهامات را برطرف کنند و در واقع مدر استان اجرا شود و بح
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 متوقف شود.  

 این پیشنهاد به اتفاق آرا پذیرفته شد. 

 *لزوم پادرمیانی جهاد کشاورزی برای رفع مشکالت تعاونی اندیشه رویش

ا توجه به اینکه ب 83سال  ، دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تشریح این موضوع اظهار کرد: در«فریدون کافی»سپس دستور کار دوم مورد بررسی قرار گرفت. 

ر همین بی صورت گیرد و شتغالزایتحصیالن از طریق مجوزهایی که صادر می شود، اتعداد فار  التحصیالن بخش کشاورزی بسیار زیاد بود، سازمان جهاد کشاورزی تایید کرد که برای فار  ال

 اساس شرکت اندیشه رویش ایجاد شد اما امروز این شرکت برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شده است.

 ولید گوشت قرمزتبا هدف  به منظور اشتغال فار  التحصیالن بخش کشاورزی ابوالقاسم افشاری رئیس هیات مدیره شرکت اندیشه رویش نیز در شرح ماوقع اتفاقات بیان کرد: این شرکت

هزار راس خریداری کردیم و زمین بین  150باشد. ما در چناران ایجاد شد و امروز می تواند با استفاده از تولید و نگهداری بهترین دام های استان، اثرگذاری خوبی در تولید دام سبک داشته 

و سپس قطع  رداخت شدهاست. ابتدای کار تسهیالتی به ما پش دامپروری تقسیم بندی شده است اما یکی از مشکالت عمده ما عدم تخصیص تسهیالت برای زیرساختفار  التحصیالن بخ

 شد.

ابع ی کشاورزی و منام مهندسا پروانه تاسیس را از نظوی افزود: مشکل این است که جلوی تخصیص اعتبار را امروز گرفته اند. بوروکراسی حاکم در این زمینه نیز مشکل دیگر ماست. م

ذ کنیم. این یس دامپزشکی اخوانه تاسهم مجددا پرطبیعی استان اخذ کردیم و از نظام مهندسی دامپزشکی استان هم پروانه بهداشتی گرفتیم اما برای تمدید   باید از نظام مهندسی دامپزشکی 

ز سازمان مجوز زیست محیطی ا 97ن سال ماه است که پروانه ها تمدید نمی شود و این روند نیز هزینه بردار است. ما تا پایا 6ه دنبال دارد و حدود تمدیدها هر سال برای ما هزینه باالیی ب

 حفاظت محیط زیست داشتیم و این سازمان از تمدید این پروانه خودداری میکند.

یشه گوشت دبا مجتمع ان وی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی مجوزهایی را در حوزه های دام و طیور را صادر می کند.مهدی خسروی، معاون فنی نظام مهندسی کشاورزی خراسان رض

خی سامانه صدور ما از تاریدیم اذ نمی کرتاسیس را اخقبال این بحث را داشتیم. ما زیر پروانه های مجتمع را صادر می کردیم و با حداقل هزینه این اتفاق می افتاد و حتی هزینه صدور پروانه 

مجتمع  زیرپروانه های عدادی ازتبار بودند. مجوزها از سوی جهاد کشاورزی به طور کشوری ایجاد شد )به نام پنجره واحد جهاد کشاورزی( و صدور پروانه ها خارج از این پنجره فاقد اعت

 ارد.تمدید شده و االن برای صدور تمدید برخی زیرپروانه ها مشکالتی وجود د

اره بحث تعرفه ها نیز درخصوص آنچه سامانه به وی افزود: صدور تمام زیرپروانه ها منوط به دستور دامپزشکی است. اینکه بدون دستور دامپزشکی این اتفاق بیفتد در اختیار ما نیست. درب
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مکان برای سازمان نظام مهندسی استان وجود ندارد که پروانه را غیرسامانه ای صادر کند. ما حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان واریز می کند، می توانیم همکاری کنیم اما این ا 

 در چارچوب اختیارات خود حاضر به همکاری هستیم. 

خیر مراجعات اه های ااست اما در م، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار کرد: هر مجوزی که صادر می شود در راستای تسهیل امور مردم «مهدی وطن پرست»

کلی در این ست که مششود، مشخص ازیادی به استانداری در اعتراض به نحوه عملکرد نظام مهندسی کشاورزی داشتیم. وقتی اعتراضات نسبت به برخوردها در یک مجموعه تکرار می 

 یرد. ت الزم صورت بگص اقدامااستان با نظام مهندسی پیرامون تفاهم نامه ها برگزار شود و در این خصو حوزه وجود دارد. پیشنهاد داریم که جلسه ای بین رئیس سازمان جهاد کشاورزی

ی این سازمان، م حی رئیسو نگاه اصال لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این مباحث گفت: با توجه به شرایط حاکم بر جهاد کشاورزی

اران می ر قالب معین چندت کند و توجه فعالیوانیم از دو طریق که یکی از آن ها نهاد اقتصاد مقاومتی است، این موضوع را پیگیری کنیم. مهم است که چنین واحدی با اشتغالزایی قابل ت

ندند و ینه ها گالیه مند از هزتراض به نظام مهندسی کشاورزی موضوع را طرح می کنتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم. نکته دوم درباره تناقضی است که وجود دارد؛ کسانی که برای اع

ز حضور داشته اورزی نیم مهندسی کشپیشنهاد این است که موضوع را به جهاد کشاورزی منعکس کنیم تا جلسه ای به ریاست رئیس سازمان برگزار شود و نمایندگان بخش خصوصی و نظا

ه عمل بم در این خصوص ررسی الزبرت گیرد. اگر در قالب تفاهم، بخش خصوصی باز هم موافق نبود، موضوع را به دبیرخانه شورای گفتگو منتقل کند تا بار دیگر باشند تا تفاهمات الزم صو

 آید. 

 اتحادیه مربوطه و دام خوارک کارخانجات مالیاتی های هزینه *پیشنهاداتی برای جبران

ما ااحثی مطرح شد؛ آن ها مب استان در تشریح سومین دستور کار جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل درباره مراودات اعضای تعاونی ها و معافیت مالیاتیرئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی 

 ادیم. دا ارائه رو فصل موضوع  درباره معامله با غیر عضو تعاونی معافیت وجود ندارد. استعالماتی از دستگاه های مختلف گرفتیم و در نهایت درخواست پیشنهاد برای حل

وزه و معامالت ح نیدر ا یموظف به همکار یتشکل ها ستیلمحمدرضا شجری، معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی استان نیز در این باره توضیح داد: یک پیشنهاد این است که 

 یاتیالم تیمعاف فیزتخفها ا تیلفعا نیاستان اعالم شده و صرفا ا یاتیبه اداره کل امور مال یفصل یحت ایو به صورت ساالنه  ییتوسط دستگاه اجرا ی آنها،راتیمشمول اقالم تعز یفیتکل

 یها نهیهز یبرا یجبران تا شده نییتع یمتول ییدستگاه اجرا یاز سو یبه نحو کارمزد این اقداماستان،  یاتیدستگاه مال یاز سو تیمعاف رشیدر صورت عدم تحقق و پذ .برخوردار شوند

 فراموش نکنیم که بخش عمده ای از وظایف تعاونی ها، تکلیفی است. تشکل مربوطه باشد. یاتیمال

درصد ارزش افزوده است. پیشنهاد من این است که صرفا  9، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز درباره بحث دریافت کارمزد ابراز کرد: کارمزد مشمول «حمیدرضا رضوی خبیر»
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ت تهیه می شود(، این افراد از معافیت برخوردار باشند. این موضوعات که صرفا برای نهاده هایی که دولت مشخص می کند، از مسیر صدور حواله تا زمان توزیع )که لیست توزیع با اثر انگش 

 تکلیفی است و عدد آن مشخص است از زمان دریافت حواله تا صدور حواله معافیت داشته باشد چون درآمدی هم توسط تعاونی کسب نمی شود.

ا باید از ر بحث معافیت هکنیم؛ د خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: ما آماده ایم از ظرفیت های قانونی استفاده افشین محمودیان مقدم رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی

ه این مقررات زمانی ک ست و تام االجرابرای ما الزقوانین و مقررات تبعیت کنیم و اجازه هیچ معافیتی غیر از آنچه در قانون آمده نداریم. بخشنامه هایی درباره معافیت تعاونی ها آمده و 

 حاکم است اگر درخواست معافیت صددرصدی شود، به نتیجه ای نمی رسیم. 

 به پیشنهادات دآوریسو نرخ به توجه با مالیاتی ضرایب کاهش پیرامون کرد در نخستین پیشنهاد خود مصوب در پایان مباحث مربوط به این دستورکار سه پیشنهاد مطرح شد؛ جلسه

 هب که تکالیفی به توجه با تانکشاورزی اس جهاد منعکس گردد. پیشنهاد دوم اینکه سازمان تهران به موضوع استان مالیاتی کل اداره و مشهد اتاق طریق از تا شود رائها شورا دبیرخانه

 ن ستادای در تا شود بازار منعکس تنظیم ستاد موضوع به شد مقرر سوم، کند و در قالب پیشنهاد اخذ را کارمزد هایهزینه غیرعضو به ای یارانه کاالهای ارائه میکند، برای عضو تعاونیهای

 بیابند. موضوع این برای راهکاری

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

زی کشاورکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و  3/10/1398ص مورخ /2889/98مندرجات نامه شماره 

نی به خراسان رضوی پیرامون آئین نامه تاسیس و بهره برداری شرکتهای تسهیل گرا ارائه دهنده خدمات تشخیص درما

 گردشگران سالمت توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ارائه گردید.

ای خدمات مسافرتی و معاونین محترم پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات رئیس محترم کمیسیون گردشگری و شرکت ه

با عنایت به اینکه  ،اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و نمایندگان محترم حقوقی و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تفاهنامه فی ما بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با موضوع 

 26/3/1398و اما در تاریخ  ه استابال  و تکالیف آژانسهای هوایی مشخص گردید 24/2/1398بتاریخ گردشگری سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، میراث فرهنگی و 

گردشگری، کمیسیون 

 گردشگری، دبیرخانه شورا

 ده روز
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بصورت یکجانبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بدون هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع  

فعلی دارای مجوز گردشگری سالمت از وزارت میراث دستی دستورالعملی تهیه و به استانها ابال  نموده و به کلیه آژانسهای 

سه ماه فرصت داده است تا شرایط خود را با دستورالعمل وزارت  26/3/1398صنایع دستی از تاریخ  فرهنگی و گردشگر و

، بهداشت در خصوص تسهیل گر تطبیق داده و با ثبت شرکت جدید مجوز جدید اخذ نمایند و در همین ابالغیه تاکید شده است

ب ها و موسسات پزشکی مکلف به همکاری به انعقاد قرارداد فقط با شرکت های دارای مجوز پس از پایان مهلت سه ماهه مط

جدید تسهیل گری گردشگری سالمت هستند و در حال حاضر با شرکت های خدمات مسافرتی دارای مجوز گردشگری سالمت 

نیز برای برخی از شرکت ها جلو گیری   IPDبوده و از صدور نامه نبی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری همکاری مطلو

 ن نامه تسهیل گری وزارت بهداشت تاکید بر نق  تفاهم نامه بصور یکجانبه شده است .شود لذا با مقایسه آئیمی 

  .افق گردید شگاه توموضوع به رای گذاشته شد ، به اتفاق آرا بدون مخالف به جز نمایندگان دان جمیع جهاتعلیهذا با توجه به 

وسط تمت که درمان به گردشگران سال یدستور العمل تاسیس و بهره برداری شرکتهای تسهیل گرا ارائه دهنده خدمات تشخیص

قانون  3و  2 اث فرهنگی و گردشگری و نیز رعایت موادمیر ش پزشکی بدون هماهنگی با وزارتوزارت بهداشت ، درمان و آموز

م نامه ون اصالح تفاهقانون رفع موانع تولید صادر گردیده است تا تفاهم دو وزارتخانه پیرام 60ماده  و بهبود محیط کسب و کار

ق آخرین ری اتاکمیسیون گردشگو شده در تفاهم نامه متوقف گرددرفع ابهامات انجام شده به شرح ساز کار تعیین  ها و

جرایی و دستگاه ادورا و پیشنهادات اصالحی در ارتباط با دستورالعمل تعیین شده همراه با ادله الزمه تهیه و از طریق دبیرخانه ش

  نمایدبه دو وزارتخانه منعکس 
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ه های سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون چگونگی جبران هزین 25/9/1398مورخ  11 /116332موضوعات نامه شماره 

ست و ضوع بیمالیاتی ناشی از تکالیف جهاد کشاورزی به کارخانجات خوراک دام و اتحادیه مربوطه و فروش به غیر عضو مو

  : مقرر گردید پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات موافق و مخالف ( مطرح گردید 20/8/98نهمین جلسه دبیرخانه شورا ) 

اداره کل مالیاتی  و موضوع کاهش ضرایب مالیاتی بنا به پیشنهاد تشکل ذیربط و ارائه دهنده از طریق دبیرخانه شورا و اتاق الف(

جهاد کشاورزی استان، 

اداره کل مالیاتی استان، 

انجمن صنفی کارخانجات 

 خوراک دام

 ده روز



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 و به صورت ملی پیگیری شود. 

 ه و ایجادی مربوطبا حداقل ها الهای یارانه ایرفته مبنی بر توزیع کادستگاه اجرایی ذیربط با توجه به تکالیف صورت گب ( 

 جدید نظر وعضو ت زی در کارمزدهای تعیین شده با توجه به هزینه های ایجاد شده به غیرروسازمان جهاد کشا ،تکالیف مالیاتی

 د.نپیش بینی نمای

  پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان در ستاد تنظیم بازار مطرح تا با توجه به رسالت ستاد بهت ( موضوع 

 در این ارتباط اقدام الزم به عمل آید
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د کشاورزی عضو با عنایت به توضیحات نمایندگان محترم جها 240درخصوص شرکت تعاونی کشاورزی اندیشه رویش  با تعداد 

اختیارات  وجه بهو شرکت تعاونی مورد نظر و نظام مهندسی کشاورزی، مقرر شد موضوع به سازمان جهاد کشاورزی ارجاع تا با ت

عکس ورا منشز طریق تفاهم ظرف دو هفته حل و فصل شود و نتیجه به دبیرخانه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی موضوع ا

 گردد. 

 ده روز جهاد کشاورزی استان

 
 

 


