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  )دستور كار(  
 :دستور جلسه       

  دبير اجرائي محترم نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان در حوزه مسائل كشاورزي  2/10/97مورخ  27 -789طرح و بررسي موضوعات نامه شماره 
 
  شورا و شصتمين جلسه دبيرخانه  39طرح موضوع مصوبه جلسه: 
ك" گوي مركز مورد تا گفت و  كها با عنايت به مصوبات قبلي و طرح موضوع در شوراي  گاههاي اقتصادي در تملك بان گذاري و فعال شدن بن كـه   موضوع وا گرفـت از آنجاي يد قرار 

گذاريستيساز نظر  كي از موانع امكان وا كي ي كي موانـع موجـود    سيستلذا مقرر شد در جلسه اي با دعوت از تامين اجتماعي و  مي باشدنون تامين اجتماعي اق 37ماده  ،م بان م بـان
گذاريها را فراهم كه موجبات تسريع در روند وا گيري شومي  برطرف و راهكارههاي اصالحي   ".دنمايد پي

 
  رانندگان توسط واردكنندگان نهاده هاي دامي و مشكالت ايجاد شده بابت عدم پذيرش اين هزينه ها بـه  ارنامه به بطرح موضوع الزام وجه پرداختي تحت عنوان پشت

 عنوان هزينه قابل قبول مالياتي
 
 
 ساير موارد 

 
 :مهمترين نكات و موارد مطرح شده در جلسه دبيرخانه

از سوي فعاالن بخش خصوصي و نمايندگان بانك ها و دستگاه هاي دولتي متولي در استان به بحث و بررسي گذاشته شد و پيشنهاداتي استان  يها تحت تملك بانك يواحدها يموانع واگذار -
 . ارائه گرديدبدين شرح  گشايي از اين موضوع  در جهت گره
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استان به  يبانك ستميتحت تملك س ياقتصاد يها و فعال شدن بنگاه يبا اشاره به موضوع واگذار يخراسان رضو يدولت و بخش خصوص يگفتگو يشورا رخانهيدب سيرئ ،»ياكبر لباف يعل« - 

و مجموع  قرار دارد  يخراسان رضو يبانك ستمياست، در تملك س ياقتصاد يها كه مرتبط با بنگاه ينيامو تض يمورد بنگاه اقتصاد 381حدود : جلسه گفت نيدستوركار ا نيعنوان نخست

 . تو البته با اخذ تعهدات الزم اس يصاحب اصل تيآنها با اولو يساز و فعال ديواحدها به چرخه تول نياستان بازگشت ا كرديرو. است اديز اري، بس واحدها مسكوت مانده نيكه در ا يا هيسرما

پرداخت  شي، پ مذكور است، طبق دستورالعمل 86كه مربوط به سال ها  تحت تملك بانك يواحدها يدستورالعمل واگذاراصالح  آنچه در شوراي گفتگوي مركز مطرح شد افزود يو

 يبه كند هاي و واگذار ستيگرفتن واحدها داوطلب ن ارياختدر  يبرا يبود كه طبق آن مصوبه كس يمدع يبانك ستميواحدها بود اما س يماهه از شروط واگذار 36درصد و بازپرداخت 20

 يبر رو يارزش گذار يو برا ابدي شيافزا شتريسال و ب 10ماهه به  36درصد كاهش و بازپرداخت  10پرداخت به  شيپ زانيم تا شد مقررآن دستورالعمل  هيدر اصالح شود؛ يانجام م

 .باشد يبا فرد قبل يواگذار تياظهارنظر كند و اولو يكارشناس بانك يكانون كارشناسان استان به جا، واحدها

 ها بانك يهماهنگ ي؛ طبق گزارش شورا است ياجتماع نيقانون تام 37مطرح است، ماده  هاي كه در نقل و انتقال بانكها در بحث تملك و واگذار ياز موانع يكي،  استان يبانك ستميحسب گزارش س  -

همه  ، يانجام هر نقل و انتقال بانك يبرا ، ياجتماع نيقانون تام 37براساس ماده  ؛ فتديبه موقع اتفاق ن هاي واگذارتا باعث شده  نيمواجه است و ا يبا مشكالت هاي در تملك و واگذار يبانك ستمي، س

 .د تا امكان نقل و انتقال وجود داشته باشدنپرداخت شو ديبا ياجتماع نيمرتبط با تام يهاي موارد مربوط به بده

هم  شودي م نيگزيبانك جا ياست و وقت يصنعت يها ملك به نام شركت شهرك ، رديگي واحد صورت م نيكه تره يدر زمان: ي استانها بانك ي شوراي هماهنگيحقوق ونيسيكم ريدب ان،يافسر  -

 يكه برا اند يها مدع بانك: كرد حيتصر يو .ميداشته باش هيتا وحدت رو رديگ رتاستعالم از تهران صو هاي واگذار يامسال مقرر شد برا ورماهيشهر 14 خيدر تار.  شركت است نيملك به نام ا

به قوه  ياجتماع نيها و تام بانك حهيراستا، ال نيدر هم. باشد بلكه در واقع اذن انتفاع از آن ملك مدنظر است ياجتماع نيقانون تام 37ماده  يبه اجرا ازيكه ن شود يانجام نم ينقل و انتقال ، يواگذار

  .ميموضوع هست نيا اسخدر تهران ارسال شده و منتظر پ هيقضائ

در  ، دهند يخود را به ما نم ياكثر واحدها چون دفاتر قانون ، ياجتماع نيقانون تام 37در بحث ماده :  گفت نهيزم نيدر ا زين يخراسان رضو ياجتماع نيكارشناس اداره كل تام ، يسادات نيدحسيس - 
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 نيا ميدهي كه انجام م ياما هر استعالم ميكن يامور را بهتر راه انداز ميكند تا بتوان يبا ما همكار نهين زمير اد ياتياست كه اداره كل امور مال نيما ا يتقاضا ؛ ميخوري موضوع نقل و انتقال به مشكل م 

نقل و انتقال  ينوع نيرهت نيبنابرا ؛ شودي آن م ني، بانك جانش شركت به تعهداتش عمل نكند يوقت:  شد يمدع يو .وجود ندارد ، ميبده ريرا به غ ياتيمال يها اظهارنامه نكهيامكان ا ديگوي اداره م

 .به آن اشاره شده است 37است كه در ماده 

 .ميواحدها هست ييدارا يو ترازنامه ها انيسود و ز يها صورت حساب ازمندي، ن اجازه نقل و انتقال يما برا. ستين ي، مشكل كنند يبا ما همكار ياتياداره كل مال نمايندگاناگر : افزود يسادات

شده و هرگونه انتقال  بيتصو 1354در سال  ياجتماع نيقانون تام 37ماده :  موضوع پرداخت و اظهار كرد نيبه ا يكارشناس دگاهياز د ياتاق خراسان رضو ياجتماع نيمشاور تام ، يكابل ميدرحي، س -

در : ادامه داد يو .شودي ، انتقال واحد به سرعت انجام م ، با ارائه تعهد معتقدم اگر دو طرف به توافق برسند ناما م. موكول كرده است ياجتماع نيرا به ارائه مفاصا حساب تام يو شرط يرهن ، يكتب

  .مشكل را حل كرد تواني، م و اذن استفاده ستياثبات شود كه بحث انتقال مطرح ن نيمنافع به صراحت اعالم شده و اگر ا اي نيبحث انتقال ع 37ماده 

محرمانه  يمطابق قانون اطالعات مود:  واحدها گفت يدر موضوع واگذار ياجتماع نيبه تام انياستان با اشاره به عدم امكان ارائه اطالعات مود ياتيمال يامور حسابرس سيمقدم، رئ انيمحمود نيافش  -

نسبت به ارائه اطالعاتش به  تواندي هم م يو مود ميداني گونه از اطالعات استفاده شود را نمچ استقرار  نكهيا. شود صادردستور  اطالعات مذكورارائه  يبرا »يماده قانون«براساس  نكهي، مگر ا است

  .شود يمدع ياجتماع نيتام

 فيواحدها بالتكل ، ياجتماع نيتام ييعدم پاسخگو لياما به دل ميدار داريكه خر ستيدرحال نيما مسكوت مانده و ا يدر حال حاضر تمام پرونده ها :استان يبانك ها يهماهنگ يشورا نماينده ،يساق -

 .مشكل است نيگفتگو حل ا ي؛ درخواست ما از شورا مانده

به  هيتومان سرما ارديليهزار م 6 نكهيو ا ميقرار ندار يعاد طيامروز در شرا:  جلسه گفت نيدستور كار نخست ا يدر جمع بند ، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان يلباف -  

 يبراپيشنهادي را  تواندي جلسه م نيكرد چون ا ديقانون تاك يبر اجرا  صرفا ديموضوع نبا نيدر حل ا. مي، مشكل را حل كن با گفتگو و تفاهم ديبا ؛ ستي، اصال مطلوب ن مانده يصورت معطل باق
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 .بدهد يقانون ياصالح بند و ماده ا 

، در  كننده واحد با تعهد الزم افتيانتقال دهنده و در شودي م شنهاديپ:  مشكل پرداخت و اظهار كرد نيحل ا يبرا شنهادياستان به ارائه پ يدولت و بخش خصوص يگفتگو يشورا رخانهيدب سيرئ -

صورت  ياتي، حسب درخواست او اداره كل مال دارد يكه فرد آمادگ يدر موارد نيهمچن.  كنند تپرداخ يرا به نحو ياجتماع ني، مطالبات تام قالب قرارداد توافق كنند كه در زمان فعال شدن واحد

 .كرد يريگيپ ييدستگاه قضا قياز طر تواني مشكل را م نيحل ا يبدهد و از طرف ياجتماع نيرا به تام ياتيحساب مال

 چالش كرايه ها و افزايش دريافت ها*

 يصنعت دامپرور هياتحاد رعامليمد ، يهرات ني؛ ام مربوط بود يدام يحمل نهاده ها هياستان در خصوص باال بودن كرا يعيو منابع طب يكشاورز ينشست به نامه نظام صنف نيدستوركار دوم ا   -

 يو وارد كننده مبلغ ميندار آن يبرا يفيبه شركت واردكننده نهاده هاست كه تعر يپرداخت ضافهمبلغ ا كندي م ريها را درگ كه تشكل يله ائمس ؛ يدام ينهاده ها ديدر خر:  باره گفت نياستان در ا

 .كندي م افتياز فاكتور را از ما در شيب

حمل بار جاده  هيشد كرا نيبر ا مي؛ تصم كشور يترابر يهماهنگ يعال ي، براساس مصوبات شورا به بعد 1374از سال  :استان ، معدن و تجارت صنعتو نظارت سازمان  يباخرد، معاون بازرس يعل  -

در نهاده ها به بخش حمل و نقل  متيق شياز افزا يادي، بخش ز سال گذشته 5-4 ژهير به وياخ يها اما متاسفانه در سال.  حمل و نقل منظور شود يها صاحبان كاال و شركت نيب يبه صورت توافق يا

در نرخ  ينقش چيه بايافتد و صاحبان كاال تقر ياتفاق م ي استاناداره كل حمل و نقل و راهدار تيحوزه و با حما نيا يها طرفه توسط شركت كياخذ مبالغ حمل و نقل به صورت  رايز گرددي برم

از شركت به اداره  يزي، مبلغ وار باشد شتريها از صاحبان كاال ب شركت يافتيهر چه مبلغ در نيبنابرا ، شودي م زيوار يحمل به حساب اداره كل راهدار هيدرصد از كرا 4:  افزود يو .ندارند هاي گذار

ها با شركت حمل و  نسبت به پرداخت ميو از صاحبان كاال خواست مينشان ده تيحمل حساس هيكرا شينسبت به افزا ميكرد يما در دو سه سال گذشته سع:  شد ادآوري باخرد، شودي م شتريكل هم ب

دور مسافت دارد و  يدر كاالها يشترينمود ب نيشود كه ا افتيتحت عنوان پشت بار نامه در يكاال مبلغ هيشده كه قبل از تخلتوافق صورت نگرفته و به راننده ها سپرده  نينقل توافق كنند اما تاكنون ا
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ممنوع  ، گرياضافه د نيعناو ايبا عنوان پشت بار نامه  يهر مبلغ افتيطبق قانون در نكهيا انيبا ب يو .اثر گذاشته است يدام ينهاده ها متيبر ق ، ديآ ينهاده ها از جنوب كشور م نكهيبا توجه به ا 

 است تشكل نيا ام يتقاضا.  توافق خواسته خود را به اداره كل حمل و نقل مطرح نكرده است نيبابت ا يتشكل چينشود اما تا امروز ه جاديا نهيهز شيكه افزا ميبود نيما به دنبال ا: كرد حي؛ تصر است

 متيق ؛ ابدي يم صياز نهاده ها تخص يبه برخ يكه ارز دولت يياز آنجا:  اضافه كرد باخرد  .رديقضاوت ما قرار گ يكنند و تا آن توافق مبنا جاديا يحمل و نقل توافق ها و صاحبان كاال در خصوص

 .مبالغ اضافه شود نيبه ا دينبا يگرياست و عدد د يحمل توافق هيتومان به اضافه كرا 1350مصوب ذرت 

تومان است و مبلغ  1350جو و ذرت  لوگرميهر ك متيهم اكنون ق:  گفت زينخراسان رضوي  انيو آبز وريط كارخانجات خوراك دام ، هياتحاد رعامليقائم مقام مد يمسعود يمهد ، يكاف دونيفر 

 .ما را دچار مشكل كرده است نيحمل كاال بر آن اضافه شده و ا ليتومان به دل 100

و ارائه  ي؛ اگر مستندساز باشد يابيكننده مبلغ در فاكتور مشخص باشد تا قابل رد افتيدر ديحمل با هيدر كرا:  كرد انيب گونه نيمشكل را ا نيحل ا يخود برا شنهاديپ زيمقدم ن انيمحمود -

 .شودي مرتفع م ياتيسازمان مال يمشكل از سو ، رديصورت بگ ياسناد و مدارك كاف

ات تخلف ممانعت از يبرا رايز ميكني م يريگي، پ موضوع به دست ما برسد نيبابت ا يتياگر شكا و مييگوي ها م جلسات به تشكل يبه دو سال است كه موضوع پشت بارنامه را در تمام كينزد،  باخرد

  .و شكايتي صورت بگيرد وجود داشته باشد يشاك احتمالي و اقدام موثر در اين حوزه نياز است تا

مذكور به  نشود، مشكل يواقع ها متيق كهي و تا زمان ستين يواقع در حال حاضرحمل كاال  هياما معتقد است كرا يكشاورزان خراسان رضو هياتحاد رهيمد اتيه سي، رئ رضازاده احمدرضا -

 .خواهد ماند يباق همين روال

مشكل  تواني نم تيبا شكا راي؛ ز ميرا دنبال كن متيشدن ق يبحث واقع كه بهتر است:  دستور كار گفت نيا يدر جمع بند ي دولت و بخش خصوصي نيزگفتگو يشورا رخانهيدب سيرئلبافي،  -

حمل و نقل  هيكرا قيمت واقعي در روند تعيينتا به  حاصل آيد يحمل و نقل يها كاال و تشكل انو صاحب استان اداره كل حمل و نقل نيسه جانبه ب ياست كه توافق نيما ا شنهاديپ. را حل كرد
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 .ميشو كينزد 

 :مصوباتجمع بندي و

 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف
مهلت 
 پيگيري

۱ 

قانون تامين اجتماعي به عنوان يكي از موانع موجود براي واگذاري واحدهاي تحت تملك شبكه بانكي استان مطرح گرديد پس از  37موضوع ماده 
كميسيون هماهنگي بانكها و ادارات كل تامين اجتماعي  و مالياتي استان و دستگاه محترم  بحث و تبادل نظر و بيان نظرات نمايندگان محترم

 :قضايي سه پيشنهاد زير مطرح و مقرر گرديد جهت اخذ تصميمات نهايي در جلسه شورا گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح گردد
از اداره محترم حقوقي قوه ان خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيشگيري از جرم در ارتباط با استعالم معاون محترم قضايي دادگستري است: الف

قانون تامين اجتماعي نسبت به قرار دادهاي واگذاري شركت شهركهاي صنعتي كه بانك ) 37(قضائيه در خصوص لزوم اخذ مفاصا حساب ماده 
 ات بعدي صورت پذيردجايگزين تسهيالت گيرنده مي شود مقرر گرديد پس از وصول نظريه اقدام

 در مواقعي كه انتقال گيرنده و انتقال دهنده توافقي انجام داده كه به هنگام واگذاري و بهره برداري واحد امكان پرداخت مطالبات تامين: ب
 .تهاي الزم بعمل آوردمساعدتوافق تامين اجتماعي پيرامون   ه صورت اقساط و توافقي صورت گيرداجتماعي با راه اندازي واحد و بهره برداري ب

راسا  به صورت مكتوب تقاضاي اخذ صورت هاي مالي از اداره كل مالياتي استان جهت ارائه به تامين اجتماعي  بنگاه اقتصاديدر مواقعي كه : پ
   خواهند آوردنمايد اداره كل مالياتي  در اين خصوص مساعدتهاي الزم بعمل 

اداره كل تامين اجتماعي، 
اتي و كميسيون اداره كل مالي

 هماهنگي بانكها
 روز ۱۰

۲ 

پس از توضيحات معاون محترم بازرسي : موضوع افزايش كرايه حمل و نقل نهاده هاي دامي و مبلغ اضافه پرداختي به عنوان پشت بارنامه رانندگان 
هفته به دعوت اداره كل محترم حمل و  و نظارت سازمان صمت استان و مديرعامل محترم اتحاديه صنعت دامپروري استان مقرر گرديد ظرف يك

اتحاديه صنعت دامپروري،  اداره كل مالياتي استان،  نقل و پايانه هاي استان و با حضور دستگاههاي ذيربط و اثر گذار از جمله سازمان صمت،
ه ها و صاحبان كاال جلسه اي تشكيل و بنا به تشخيص اداره كل حمل و نقل و پايان شركتهاي ذيربط در حوزه حمل و نقل اتحاديه خوراك و دام و
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