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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات دام، طیور و آبزیان استان در خصوص مشکالت ایجاد شده برای زنجیره های   1400/ 04/3مورخ    461موضوعات نامه شماره  -

 ... اینترنت و  لبنی استان ناشی از عدم توانایی ثبت چک در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی بدلیل عدم دسترسی به ابزارهای هوشمند و 

اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان استان در    2/1400/ 30مورخ    2699/00اتاق تعاون استان  بانضمام نامه شماره    30/02/1400/ات مورخ  372/00/ 324موضوعات نامه شماره  -

 خصوص پیگیری دریافت مطالبات تعاونی های آبداران از شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ی لبنی استان  یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکالت ناشی از ناتوانی ثبت چک در سامانه صیاد برای زنجیره هادر  

 مطرح و بررسی شد.

زه کشاورزی به ویژه واحدهای لبنی و دامداران در این  موانع کسب و کار حو یعلی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست با اشاره به بررس 

برای ثبت در سامانه  نشست گفت: در قانون جدید چک، بر لزوم ثبت اطالعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده است؛ اما در مناطق روستایی مشکالتی  

 م ممکن است نبود کافی نت و اینترنت مشکل زا باشد. وجود دارد؛ برخی از دامداران اطالع کافی ندارند و در برخی نقاط ه

قانون جدیدی که در   امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحث چک، موضوعی تخصصی است. هر  احمد موسوی، معاون مدیر  کشور  سیدعلی 

ون جدید چک هم صدق می کند. کشاورزان و دامداران هم اکنون برای ثبت  مصوب می شود، در کنار محاسنش، معضالتی را هم به دنبال دارد؛ این موضوع درباره قان

 چک های صیادی در سیستم بانکی دچار مشکل هستند. 

اهم نامه سه جانبه ای بین  وی افزود: پیشنهاد ما این است که تا زمان ایجاد زیرساخت های الزم در مناطق روستایی و آموزش به کشاورزان برای تسهیل این کار، طی تف
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 شعبه بانک، واحد لبنی و کشاورزان، ثبت چک ها به طور موقت توسط شعبه بانکی صورت گیرد.  

 ی معامالت دامداران و واحدهای لبنی ضرورت استفاده از چک برا

کرده  وضع  را  قوانینی  دولت  کرد:  ابراز  بحث  این  توضیح  در  نیز  رضوی  خراسان  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات  اتحادیه  مدیرعامل  کافی،  آن    فریدون  اجرای  در  که 

مشکالتی را برای دامداران و واحدهای لبنی در برخی مناطق رقم زده    مشکالتی برای تولیدکننده به وجود می آید. قانون مربوط به ثبت سیستمی چک های صیادی هم 

 است. 

نفر نیروی بومی در این کارخانه    300کارخانه در شهرستان مرزی تربت جام تاسیس کرده است و بیش از    4میلیارد تومانی،  60وی افزود: یک سرمایه گذار با سرمایه ای  

 ا به باالترین قیمت ممکن از دامدار خریداری می کنند و در قالب این زنجیره ، کنسانتره تولید می شود.  ها مشغول به کار هستند. این واحدها شیر ر

صیادی را انجام دهد؛ اما برخی  کافی ادامه داد: این کارخانه ها برای پرداخت مبالغ شیر به دامداران، باید چک را در وجه دامدار صادر کنند و دامدار هم باید ثبت چک  

طرفی،    نت ندارند تا اطالعات را ثبت کنند و به همین دلیل واحد لبنی نمی تواند چک را به دامدار بدهد و باید ابتدا آن را ثبت سیستم کند. ازهای دورافتاده کافی روستا

 اگر این اطالعات ثبت نشود، اداره کل امور مالیاتی بعدها در محاسباتش، تخلفاتی را برای آن شرکت منظور می کند.

ار پولشویی نیست. به این ترتیب،  این فعال اقتصادی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که ثبت اطالعات برای اداره کل امور دارایی انجام گیرد تا این اداره بداند که این ک

هزار دامدار در فروش محصوالت خود  5تا    4این صورت    آرامشی تا پایان سال برقرار می شود و کارخانجات مناطق مرزی می توانند معامالت خود را انجام دهند؛ در غیر 

 دچار مشکل می شوند. 

دچار مشکلند و به دلیل  محسن سرافراز، نماینده کارخانه های شیر استان نیز در سخنانی گفت: کارخانه هایی که به صورت زنجیره ای تولید می کنند، در این قانون  

نفر برای خرید محصوالتشان    600تا    500دامدار در ارتباطیم و ماهانه با حدود    850ناد مالی پاس نمی شوند. ما با  ثبت نشدن برخی از چک ها توسط دامدار، این اس 
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طبیعتا نمی تواند آن را  ارتباط داریم و به همین تعداد، صدور چک انجام می دهیم؛ اما شخص دامداری که گوشی موبایل هوشمند نداشته و به اینترنت دسترسی ندارد،  

 سیستم بانکی ثبت کند و در نتیجه در هنگام مراجعه به بانک، چک وصول نمی شود.  در 

دید قلمداد نکند، در غیر این  وی افزود: به نظر ما روش جایگزین این است که ثبت تهاتری صورت گیرد؛ البته مشروط بر اینکه اداره مالیاتی این ثبت ها را معامله ای ج

تن شیر روی دست دامداران می ماند. راه دیگر این است که بانک این بستر را فراهم کند که به طور مثال در شعبه    100چیزی حدود  صورت با بحران مواجه می شویم و

 ای اختصاصی کار ثبت چک انجام گیرد. 

ن طرح هدف بزرگی را دنبال می کند اما نکته  افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: به نظر می رسد ای

راه برای حل این مشکل    اینجاست که نباید برای رسیدن به آن هدف بزرگ، افراد در رده های پایین دچار مشکل شوند. باید این مشکل را یکی دو ساله برطرف کرد. یک 

ساب باشد یا اینکه تمام ثبت ها از سوی دامدار صورت گیرد و به نظر می رسد که  این است که در تمام ثبت چک ها در سیستم بانکی، مرکز جمع آوری شیر طرف ح

 صورت پذیرد. چون مرکز جمع آوری شیر شخصیت حقوقی دارد، می تواند طرف حساب بحث ثبت تهاتری قرار بگیرد. البته در این زمینه باید مستندسازی دقیقی 

موبایل دامداران ایجاد شود. نرم افزار بانکی هم چندان پیچیده نیست و می توانند با آن کار کنند. پیشنهاد دیگری که  وی افزود: از طرفی، باید تسهیالتی برای خرید  

 میتوان مطرح کرد، در خصوص تمرکز روی اعداد بزرگتر است. شاید بتوان حد آستانه ای برای ثبت تهاتری مدنظر قرار داد. 

 یستم پاس کنند بانک ها نمی توانند چک ثبت نشده را در س

اری است؛ یعنی  جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به مباحث مطروحه اظهار کرد: چک نوعی وسیله برای حساب های دید 

بدهد. در حال حاضر، بانک ها به هیچ عنوان نمی    وقتی صاحب وجه نمی تواند پولش را از بانک دریافت کند، به بانک اعالم می کند طی آن سند، وجه را به آورنده چک

 توانند چکی را پاس کنند که صدور آن در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده باشد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشخص نباشند. 
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 طریق سفته انجام شود تا زمانی که مشکل مرتفع گردد.  وی با اشاره به استفاده از سفته در مبادالت، پیشنهاد داد که معامالت دامداران و واحدهای لبنی فعال از 

لی پیش بینی شود.  کدخدا مزرجی گفت: پیشنهاد می شود در شورای تامین این موضوع مطرح گردد تا برای جلوگیری از بحران در نقاط مرزی برای این مسئله راه ح

آن، تا سقف مبلغی، چک ها ملزم به ثبت در سیستم بانکی نباشد. اما در کنار آن، الزم است  همچنین، می توان پیشنهادی از سوی شورای گفتگو ارائه داد که براساس  

 برای چک های سرگردان بسیار زیادی که وجود دارد، راه حلی اندیشیده شود.  

قالب تهاتر برای حل بخشی از این مشکل برقرار  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه الزم است تعاملی در 

اما از طرفی الزم است از سوی  شود، تصریح کرد: نکته دیگری در حوزه چکها وجود دارد و به نظر میرسد مجموعه تولیدی میتواند آن را در توافق با دامداران مرتفع کند؛  

باجه بانکی خاصی در آن منطقه ایجاد شود یا آموزش الزم ارائه به دامداران و کشاورزان ارائه گردد.  سیستم بانکی پیشنهادی برای حل این موضوع ارائه گردد. الزم است  

 این سازوکار باید از سوی شبکه بانکی فراهم شود و پیشنهادات الزم در این خصوص مطرح گردد.  

اران در این خصوص را به بانکهایی که یارانه مشتریانش در آنجا واریز میشود،  کدخدا مزرجی در واکنش به پیشنهاد لبافی اظهار کرد: میتوان بخشی از آموزش به دامد 

 اختصاص داد. از طرفی، باید به سمت و سویی برویم که دامداران گوشی موبایل هوشمند داشته باشند و کم کم به این موضوع ورود کنند.  

اذعان کرد: در بحث تهاتر در پرداختها، باید راهکاری از سوی بانک و انجمن خوراک دام  لبافی در جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص دستورکار نخست این نشست  

بتوانند  تا روستاییان  باید زمینه آموزش را در مناطق روستایی فراهم نماید و روش جدیدی مطرح گردد  بانکی  از طرفی، شبکه  ثبت چک صیادی در    اندیشیده شود. 

 سیستم بانکی را انجام دهند.  

  5سقف    بیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد دیگری که احتمال پذیرفته شدن آن کم است، اینکه به مدت یکسال تا رئیس د

 میلیون تومان در مناطق مرزی با رویکرد بخش کشاورزی، معافیت از ثبت اطالعات چک در سیستم بانکی مدنظر قرار گیرد.  
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 رسان از آبفاطلب تعاونیهای آب

ان گفت: تعاونی های اتحادیه  در ادامه این نشست، جلسه وارد دستور کار دوم شد و علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان در تشریح مشکالت مربوط به اتحادیه آبرسان

این از  قراردادهای گذشته خود  از  مبالغی  اند،  بوده  آبفا  شرکت  آبرسانان  پیمانکار طرح  که  این    آبرسانان  پرداخت  برای  سازوکاری  هیچ  ظاهرا  که  دارند  شرکت طلب 

 مطالبات پیش بینی نشده است. این موضوع دو تا سه هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را به دنبال داشته است.

اتح این  نیز در این خصوص ابراز کرد:  آبرسانان خراسان رضوی  اتحادیه  به    26ادیه  احمد مایان علیایی، مدیرعامل  سال است که شرکتهای    15تعاونی دارد و نزدیک 

دند و فعالیت خود را  تعاونی فعالیتهای خود را در زمینه شبکه آب شرب انجام میدهند. حدود هزار نفر کارمند شرکت آب، در قالب خصوصی سازی از این شرکت جدا ش 

 در روستاها آغاز کردند و توانستند مسئولیت شبکه آبرسانی را برعهده گیرند. در قالب تعاونی و بخش خصوصی با گرفتن پروژه های بهره برداری 

بوده و بخش دیگر    98وی افزود: داستان ما موضوعی روتین در کشور است. ما در اجرای طرحهای آبرسانی در دو بخش مطالبه داریم؛ بخشی مربوط به قبل از سال  

میلیارد تومان از شرکت آبفا طلب داریم و بحث اصلی درباره ارقامی است که در شرکت آبفا ثبت شده    24در مجموع  تاکنون. ادعای ما این است که    98مربوط به سال  

 است. 

اگذار شده است. ما برای  مایان علیایی گفت: قریب یکسال است که پس از ادغام شرکتهای آبفا روستایی و شهری، تمام فعالیتهای حوزه آبرسانان به شرکت آبفا شهری و

قول این  اما  کردیم  دریافت  آبرسانان  پیمانکاران طرح  پرداخت طلب  برای  زیادی  قولهای  و  داشتیم  متعددی  تاکنون جلسات  مان  مطالبات  این  دریافت  نشد.  ها محقق 

د برای مناقصه های شرکت آبفا، ضمانت نامه  شرکت تعاونی در این زمینه از گردونه فعالیت خارج شده اند و نمیتوانن  26پیمانکاران هم اکنون به بانکها بدهکارند و حدود  

 بانکی بگیرند. 

طالبات تالش کرده است و  وی خاطرنشان کرد: با وجود همه پیگیریها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. شرکت آبفا برای پرداخت این م

ه راهکاری پیش بینی شود تا این مطالبات پرداخت گردد. عدم تامین منابع مالی مهمترین دلیل عدم پرداخت  اختالفی در این موضوع با آبفا نداریم اما بحث این است ک 
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 این مطالبات است. 

به    99ال  نیها از اردیبهشت س کتایون دل زنده، معاون برنامه ریزی شرکت آبفا استان نیز در پاسخ به این موضوع ابراز کرد: موضوع این است که پرداختهای جاری به تعاو

مطالبات سنواتی است. با وجود مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه، اعتباری برای    -طور مرتب در حال انجام است؛ اما مشکل اصلی در خصوص بدهی

 حل این مشکل اختصاص نیافته است. 

میلیارد تومان برای پرداخت   15تا   10از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کردیم که   میلیارد تومان از این مطالبات برای ما مسجل است و  9وی تاکید کرد: تنها 

 این مطالبات تخصیص دهد. 

 لزوم برنامه ریزی آبفا برای پرداخت مطالبات سنواتی تعاونی ها تا پایان امسال 

بعید است که مطالبات سنواتی در قالب بودجه عمرانی ساالنه پرداخت شود    لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین رابطه گفت:

 و با این موضوع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت گردد.  

آبفا پرداخت میشود  وی افزود: شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو شرکتهایی قدرتمند هستند و از نظر پرداختی مشکل خاصی ندارند. هم اکنون مطالبات جاری از سوی  

ست که سازمان مدیریت در  اما معوقات مربوط به سنوات گذشته پرداخت نشده و آبفا به دنبال این است که مبالغ مربوط به آن را از سوی دولت پرداخت کند و معلوم نی

 این زمینه تدبیری داشته باشد یا خیر. 

ان مدیریت و برنامه ریزی، مبالغی برای پرداخت این مطالبات سنواتی اختصاص یابد. هیچ تناقضی بین دو  لبافی خاطرنشان کرد: باید پیشنهاد دهیم که با تاکید سازم

 طرف مطالبات وجود ندارد و فقط باید توافق برای پرداخت صورت گیرد.  

برای  که  کرد  اینگونه مطرح  میتوان  را  پیشنهادات  از  یکی  کرد:  استان خاطرنشان  دبیرخانه شورای گفتگوی  از    رئیس  بخشی  آبفا  مناقصات،  در  تعاونی  حضور شرکت 
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 ضمانت نامه را از محل طلبی که پیمانکار دارد، از او بپذیرد.  

خلی در آبفا مرتفع  وی ادامه داد: از طرفی، الزم است طی توافقی مشخص شود که آبفا طی چه مدتی میتواند مطالبات را پرداخت کند. این مشکل باید به صورت دا

 ه ریزی باید به گونه ای باشد که حداقل تا پایان امسال پرداختها صورت گیرد.گردد. برنام 

 شد :

 مصوبات جمع بندی و

مسئول   مصوبات جلسه  ردیف 

 پیگیری 

مهلت 

 پیگیری 
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 الف( 

شماره   نامه  آبزیان   4/3/1400مورخ    461مندرجات  و  طیور   ، دام  خوراک  کارخانجات  کشاورزی  تعاونی   شرکتهای  اتحادیه 

خراسان رضوی پیرامون موانع و مشکالتی که در فر ایند دریافت و واگذاری چک ها در سامانه صیاد برای دامداران روستایی 

سنتی  بوجود امده  و بسیاری از دامداران موبایل هوشمند نداشته و به اینترنت و کافی نت دسترسی ندارند مورد بررسی قرار 

 گردید:  گرفت و توافقات ذیل حاصل

بانکهای استان  مقرر نمایند تا امکان آموزش و تسهیل در فر ایند    هما هنگی    کمیسیون هماهنگی بانکها با طرح موضوع  در شورای -1  

 موجود در قالب ساز و کاری که در استان  امکانپذیر است  برای ثبت چکها فراهم گردد. 

ع موانع موجود از طریق کمیسیون هماهنگی استان، از طریق شورای  ضمن ارائه آموزش های الزم و ایجاد بسترهای مورد نظر برای رف-2

مبلغ   با  چکهای  گردد  پیشنهاد  مرکزی  بانک  به  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  ی  گو  و  خاص   50گفت  ماهانه  کمتر  و  ریال  میلیون  

 انه مورد نظر نداشته باشد. روستاییان در مناطق روستایی و مرزی به ویزه در بخش کشاورزی و دامداری  الزامی به ثبت در سام

اداره کل مالیاتی استان در ارتباط با چگونگی تهاتر بدهی دامداران به کارخانجات خوراک دام و دریا فت مبالغ تحویلی بابت فروش    -3

از مجموع شرکتهای   اداره کل مالیاتی  تعاونی شیر  مقرر شد جلسه ای با دعوت جناب آقای دکتر محمودیان معاونت محترم حسابرسی 

ظرف دو هفته رسیدگی و    نگرانی کارخانه جات را  به لحاظ ثبت تهاتری برطرف نماید،    کشاورزی در این خصوص راهکارهایی که بتواند 

 توافق انجام شده به دبیر خانه شورا ارایه نمایند. 
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 ب

 

 

نفر    800مطالبات حدود  موضوع شکواییه اتحادیه شرکتهای تعاونی آبرسانان خراسان رضوی که از طریق اتاق تعاون پیرامون عدم پرداخت  

 آبدار واصل گردید و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 

1-  ، برنامه ریزی عدم پرداخت  مطالبات معوق آبداران مقرر شد  از طریق سازمان مدیریت و  با    استان    ضمن طرح در شورای گفت و گو 

 یرو توسط استانداری محترم خراسان رضوی پیگیری شودوزارت ن

فروش اموال مازاد ،  از جمله    گردید شرکت اب و فاضالب  استان تدابیر الزم اتخاذ نماید تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود،مقرر  -2

  ، پرداخت گردد  از کل  ماهانه درصدی  که  نحوی  به  پایان سال جاری  تا  است حداکثر  پذیر  امکان  که  اقداماتی  و سایر  درآمدهای جاری 

 فراهم نماید 

توافق  موضوع  -3 مورد  آبرسان  تعاونی  اعضاء شرکتهای  محل مطالبات  از  مناقصه  در  برای شرکت  ها  به ضمانتنامه  مربوط  مبالغ  پذیرش 

 طرفین قرار گرفت 

 

 

دفتر جذب  

 استانداری 

 

ب و فاضالب آشرکت 

استان و شرکتهای 
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