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 طرح موضــوع دستور جلسه:

 اهیل و گگ یشاورزک یبه مشکالت شرکت تعاون یدگیرس ،یکشاورز یمسائل حوزه نظام صنف یبه بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیو ششم ستیب

 .اختصاص داشت یکشاورز یقانون نظام صنف یشنهادیپ سینو شیپ یو نقد و بررس یکشاورز تیاستان در حوزه صدور پروانه فعال

درصد 90ز ا شیرد: تاکنون بکست اظهار نش نیا یداابتدر استان  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

ل و ر قالب توافق حدز مسائل ا یاریکه صورت گرفته بس ییهای ریگین دو بخش شده و با پیو شورا مطرح شده، منجر به توافق ب رخانهیدب نیدر ا یو دولت یبخش خصوص یکه از سو یموضوعات

 .اندفصل شده 

 یافقات خوبتو یکل دامپزشک اداره ،لدارند؛ به طور مثا یبا بخش خصوص یخوب یهمکار یدولت یهااز سازمان یکسب و کار نسبت به گذشته در استان اظهار کرد: برخ یفضا رییبا اشاره به تغ یو

 د.خواهد ش منجر یا مهیو ب یاتیمال یها و بهبود صندوق شتریب ونقر ،یگذار هیسرما شیکسب و کار، افزا طیتوافقات به بهبود مح گونهنیبخش انجام داده و ا نیبا ا

رورش پ ،یکشاورز تیالروانه فعچون صدور پ یمسائل ؛یو کشاورز یاستان در حوزه نظام صنف یکشاورز ینظام صنف رانیکرد: بنا به درخواست مداعالم  جلسه نیدستور کار ا حیدر تشر یلباف

 .شودی م یشده است، بررس ارسال رخانهیکه به دب یکشاورز یقانون نظام صنف سینو شیو تره بار و پ وهیو بخشنامه م انیو آبز انیماه
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داده شده  یامور کشاورز ینظام صنف یری، اجازه شکل گگردیدهمصوب  80که سال  یقانون 35در ماده  یشده، گفت: به طور کل هیته یکه در ارتباط با طرح قانون نظام صنف یسینو شیدرباره پ یو 

 ایود دارد؟ و وج یقانون نیچن دجایضرورت ا آیا مینیبب دینوشته شود و با یکشاورز مهندسینظام  ونبه جز قان ینامه موجود، قانون جداگانه ا نییآ به استناداست که  آنبه دنبال  یاست؛ نظام صنف

 انجام شود. دیبا یچه اصالحات کند،ی م تیو اگر کفا کند؟ی م تیکفابرای آن  35ماده 

 اختالف بر سر متولی*

 یصنف یهاتیاز فعال یکیه در ک یحقوق ای یقیهر شخص حق ،یقانون نظام صنف 2استان به شرح موضوع پرداخت و گفت: مطابق ماده  یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب یمهدو دیادامه، مج در

 ای ریاد یمحل کسب گرانیدمباشرت  با ایو صاحب حرفه و شغل پازاد، خواه به شخصه  رو شهیکند و به عنوان پ یگذار هیسرما یخدمات و خدمات فن ع،یفروش، توز د،یخر ل،یتبد د،یاعم از تول

. اما ودشی شناخته م ینفرد صدارد، ف به مصرف کننده عرضه ییجز ای یو به صورت کل میرمستقیغ ای میخدمات خود را به طور مستق ایاز کاال، محصول  یقسمت ایفراهم آورد و تمام  یکسب لهیوس

 هستند. یقانون مستثن نیکه قانون خاص دارند، از شمول ا یصنوف ،طبق تبصره

 کهیاخذ شود در حال اتاق نیاز ا دیاب تیه فعالدارد که پروان دینکته تاک نیبر ا نهیزم نیاما اتاق اصناف در ا هستند یمربوط به نظام صنف های مشاغل مثل سم فروش یبرخ ،افزود: مطابق ماده دو یو

 ن کار را انجام دهد.یا دیبا یکشاورز ینظام صنف یعنی یبخش خصوص یاست، متول یبه صدور پروانه صنف ازیاگر ن

عضو شرکت  تواندیه باشد، نمط فروشندفق یو اگر کس میها داردکنندهیبر تول یاکنون نظارت کاملاظهار کرد: هم نیزاستان  اهیگل و گ دکنندگانیتول یشرکت تعاون رعاملیمهربان، مد یصفار یعل

 کل می گیرد.شموانعی  ،بخش نیا نندگاندکیتول یپا شیکه پ میهست آنبه پروانه فروش ندارد اما امروز شاهد  ازیدارد، ن دیاست، چون پروانه تول دکنندهیکه تول یکس میباشد. ما معتقد یتعاون

 نیست، امشهد ا اهیل و گگ هیتحاداو  رانیا یسراسر هیمجموعه اتحاد ریز یشرکت تعاون نیگفت: ا خراسان رضوی نیز اهیگل و گ یکشاورز یشرکت تعاون رهیمد اتیه سیقوام، رئ یادامه، عل در

امسال  یبتداااست. از  نموده را پلمب یدیله و دو واحد تودخالت کرد ها فروشگل  هیاما در دو سال گذشته اتحاد کندی م نیرا تام دکنندگانیتول یو هم نهاده ها کندی هم پروانه صادر م هیاتحاد

 .ردیگبصورت  ینه اخطار و نه پلمبپیشین ما، مقرر بود تا  طبق توافقات کهی درحال ،گرفته شیروال را در پ نیامذکور  هیاتحاد نیز

 یها یهماهنگ اهیگل و گ هیدبا اتحا دیبا است، اهیگل و گ یدیاز واحد تول دیبه دنبال بازد یدخالت کند؟ اگر کارشناس دیدر امر تول دیها با گل فروش هیاست که چرا اتحاد نیافزود: موضوع ا یو

 الزم را انجام دهد.

 پیگیری بهبود فضای کسب و کار با رویه تک صدایی ممکن نیست*

ت در که با مشارک یقو حقو یقیهر شخص حق ،یخصوص اظهار کرد: طبق ماده دو قانون نظام صنف نیتوسعه اتاق اصناف مشهد قرار گرفت؛ او در ا ریمد ،یمشرف نیحس اریدر اخت بونیتر سپس

پروانه را  دیو با ار می آیدبه شم ینفص یفرد نسبت به عرضه کاال و خدمات کند، میرمستقیغ ای میبه طور مستق یگریو خدمات و... با مشارکت د عیو توز دیاعم از تول یصنف یها تیاز فعال یکی

 شود. کار اقدام نیه ابانه نسبت بعد از اخذ پرو دیو با خواهدی و فروش پروانه کسب م دیپلمب نشده بلکه فروش آن پلمب شده است. کار خر دیبخش تول ،یدیکند. در بحث پلمب تول افتیدر

 ها را انجام دهد؟ نظارت تواندی نظارت دارد؟ و چطور م یبرا یتخصص هچ هیاتحاد ایو  یفرد صنف کی ،یگفت: در حوزه سموم دام یخطاب به مشرف یلباف
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ی . مو.. قاتیو تحق یئل آموزشتشکل در مسا نیدخالت نکند، ا یکشاورز ینظام صنف مییگوی اظهار کرد: ما نم ی دولت و بخش خصوصی استان،گفتگو یشورا رخانهیدب سیدر پاسخ به رئ یمشرف 

 کند. افتیپروانه کسب را در دیاش است، با یدیتول یو فروش محصول و کاال دیخدمت کند اما اگر فرد به دنبال خر تواند

که  یلتو دو یاز خصوصعم اها  بخش گردد. انتظار است که همه ییاجرا دیاست و با یکشور یکسب و کار قانون طیاظهار کرد: بهبود مح زین یاستاندار یگذار هیوطن پرست، کارشناس سرما یمهد

ر کسب و کا یر فضاموجود د شکالتمگره ها و  یمختلف یها و از کانال اشدنب یی حاکمتک صدارویه خود را اعالم کنند و  نکات و مطالب منتقدانهها اعتراض دارند،  دستگاه یبه عملکرد برخ

 منعکس و منتقل شود. 

موضوع  نیا البته کهباشد  هیظارت اتحادنتحت  تاالزم است  دیشا پردازد؛ببه عرضه محصوالتش  تا کندی م جادیرا در واحد خود ا یو فروشگاه کندی م دیتول اهیکه گل و گ یدیافزود: واحد تول یو

 یسو از یه اهرم فشاربنظارت  نیا چون رسدی به نظر نم یمنطق کند،ی م یداریخر دکنندهیتولباشد که محصوالت را از  یا هیاتحادهمان تحت نظارت  دکنندهیتول نکهیبحث دارد اما ا یخود جا

 اصالح شود. دیو واحد فروش با دکنندهیتول نیاتصال ب یبرقرار روند نی. بنابراشودی م لیتبد هیاتحاد

 گشایی از اختالف دو مرجع بخش خصوصیدو پیشنهاد برای گره*

دور صراساس آن نحوه باست که  یگفت: قانون خاص قانون یسخن پرداخت. و رادینشست به ا نیبود که در ا یاز کسان گرید یکیکشاورزان مشهد،  یشرکت تعاون رعاملیمد ر،یخب یرضو درضایحم

 انونقنون خاص است و شمول قاممتخلف  یتخلفات و روند باطل شدن پروانه واحدها یرسنحوه بر ینظارت و... به صراحت در متن قانون مشخص شده باشد. در نظام صنف ی،بازرس ،تیمجوز فعال

 موضوع اشاره کرده است. نیگذار هم کامال به ا

م صورت ه یلمبش نشود و پجر به چالموضوع من تا میصحبت کن احتمالی اتاق تعاون، درباره مشکالت ایدر اتاق اصناف  میلیاظهار کرد: ما زین یاتاق تعاون خراسان رضو سیرئ یمجتبو نیدحسیس

 .ردینگ

دو  کهنینکته مهم ا هستند. یبخش خصوص هر دو از نفعانیذ رخانه،یجلسات دب ریجلسه برخالف سا نیمباحث مطرح شده، گفت: در ا یقرار گرفت و در جمع بند بونیپشت تر گریبار د یافلب

 .یکشاورز یظام صنفمدافع نیز ن یو جهاد کشاورز هاستی تشکل مربوط به خود هستند؛ اداره کل تعاون مدافع تعاون یک حامیدارند و هر  یمتفاوت یها دگاهیصادرکننده مجوز د یمتول مرجع

حوزه به لحاظ  نیو ا ستیاست که بخش اصناف متخصص در حوزه سموم دام و... ن دیگر آننکته  کند؛ی م ریآن را تفس یبه نوع ینفعیابهام است و هر ذ یقانون دارا نیاز ا یافزود: بخش یو

و تشکل مربوطه را  ییدستگاه اجرا یبخش تخصص توانیمتخصص هستند و لذا نم نهیزم نیدر ا نیز رتبطم یها و تشکل ییو دستگاه اجرا می باشدمتخصص  ازمندین ینظارت یها و بحث تیفیک

مشمول قانون خاص هستند(،  نکهیمختلف )با استنباط از ا یها بخش یصدور پروانه برا یمتول توانندیمختلف نم یها حاکم است و تشکل یمعموال در شهر نظام صنف نکهیحذف کرد. نکته دوم ا

 باشند.

 یها در حوزه تشکل بخش خصوص الزم و نظارت یها پرونده ها و آموزش یریشکل گ ندآیاست که فر نینخست ا شنهادیموضوع پرداخت و گفت: پ نیا یبرا رخانهیدب شنهاداتیپ حیبه توض یو

ها و هم  هم نظارت یصورت هم بحث تخصص نیصدور مجوز اقدام کند. در ا هنسبت ب نیز و اتاق اصناف گرددمدارک الزم به اتاق اصناف ارائه  تیانجام شود و در نها ییو دستگاه اجرا ربطی ذ
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 موضوع درنظر گرفته شده است. نیا یو هم مسائل تخصص یازسنجین 

اتاق ارجاع  یقوقح دفتره اول، موضوع ب شنهادیاست که در صورت عدم توافق در خصوص پ نیدوم ا شنهادیاظهار کرد: پ ت و بخش خصوصی خراسان رضویی دولگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

ر جلسه دنشست مطرح شد  نیه در اک ینشد، موارد اصلح یاست که اگر باز هم توافق نیا زین شنهادیپ نیشود. سوم یالزم ط ریتا مس میمطرح کن رخانهیرا در دب یحقوق دفترداده شود و نظر 

 .میموضوع استعالم کن نیجمهور در خصوص ا سئیر یدفتر حقوق قیاز طر تاشود  شنهادیگفتگو مطرح و پ یشورا

ورد م یه و بخش خصوصمربوط ییااجر یها با دعوت از دستگاه یحقوق ونیسیارجاع موضوع به کم یعنیدوم  شنهادینخست مخالفت شد و پ شنهادیجلسه، با پ یاعضا یریگ یو پس از را تینها در

 موافقت قرار گرفت.

 یقانون نظام صنف سینو شیاصالح پدرخواست برای *

ماده  40 یاراد یظام صنفنانجمن است؛ قانون  نیا یها از درخواست یقانون نظام صنف سینو شیگفت: موضوع اصالح پ یکشاورز یانجمن نظام صنف یموضوع درخواست گریدر خصوص د یلباف

 هستند. یورزکشا یقانون مثل نظام مهندس نیکردن ا ستقلبه دنبال م ینظام صنف یمطرح شده اما اعضا ینظام صنف یالزم برا یها قانون، چارچوب نیا 35است و در ماده 

ست و بال ا ین نظام مهندسآ یال فندو بال است؛ ب یدارا یخصوص گفت: وزارت جهاد کشاورز نیقرار گرفت و در ا بونیپشت تر گریاستان بار د یکشاورز یانجمن نظام صنف ییاجرا ریدب ،یمهدو

یی هاتفاوت نایم نیا . درمیررتباط داا دیتول هیال نیتر نییپا یعنیبا کشاورز  یاست اما ما در نظام صنف یکشاورز شبخ النیمعطوف به مسائل فارغ التحص ی. نگاه نظام مهندسینظام صنف یمردم

 نیا یکه ما برا یسینوشیبته پکند؛ ال کشاورز را روشن یوجود داشته باشد که مسائل صنف یبخش کشاورز یمستقل برا یقانون تا . الزم استشودیمستقل احساس م یبه قانون ازیوجود دارد و ن نیز

 دارد. یشتریبه کار ب ازین میگفتگو ارائه کرد یشورا رخانهیقانون به دب

 یراب ریرپذیتاث یصوصه از بخش خکاست  آناز  ینباشد. مشکالت موجود ناش رگذاریچندان تاث دیارائه شده و اصالح در اصالح شا یاصالح شنهاداتیپ شیپ سال کیگفت:  بارهنیدر ا زین یلباف

 .شودی نم ینظرخواه یمصوبات قانون

 اهد کرد.خالفت خواصالحات م نیبه طور قطع اتاق اصناف با ا رایز ردیگبصورت  یشتریمذاکره ب دیو اتاق اصناف با ییاصالحات با دستگاه اجرا نیکرد: در خصوص ا دیتاک یو

 
 
 

 

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 دولت و بخش خصوصیگوی و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 22/7/1398   تاریخ جلسه                               26شماره جلسه:   

 نفر  26  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 مصوبات:جمع بندی و  

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ای بخش هعالیت فموضوع در خواست نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در ارتباط با تعیین تکلیف مرجع صدور  پروانه فعالیت، 

ضیحاتی که به تو کشاورزی و بویژه در حوزه پرورش دهندگان ماهیان زینتی، سموم، گل و گیاه و...در جلسه مطرح شده با توجه

ب به دفتر ه مراتههای اجرایی دادند و به طور مفصل در شرح مذاکرات آمده است مقرر شدهریک از تشکلهای بخش خصوصی و دستگا

ن و اتاق استا وقی سهداوری و حقوقی اتاق بازرگانی صنعت معدن تجارت و کشاورزی ارجاع شود تا با دعوت از نمایندگان محترم حق

  رامونستان پیا کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعیدستگاه اجرایی صنعت معدن و تجارت و جهاد  سهنظام صنفی کشاورزی، 

ات جهت اقدام ه شورااختالف مورد نظر در تعیین مرجع صدور مجوز فعالیت بررسی و نتایج حاصله حداکثر ظرف دو هفته به دبیرخان

 بعدی اعالم شود.

 دو هفته دفتر داوری و حقوقی اتاق  

2 
ا توجه به بدل نظر پیشنهادات مربوط به پیشنویس قانون نظام صنفی کشاورزی توسط سلزمان نظام ارائه گردید پس از بحث و تبا 

 سال شود تاحترم ارشد  تصویر پیشنهادات توسط دبیرخانه شورا برای اعضاء متغییرات و اصالحات اخیر آیین نامه مربوطه مقرر 

 ظر گرددپیرامون موضوع بررسی و اعالم ن

 ده روز دبیرخانه شورا 

ی ضور شهردارحه عدم موانع حمل مربوط به انتقال محصوالت کشاورزی با وانت بارهای روستایی در جلسه مطرح گردید که با توجه ب 3

 مقرر گردید طی مکاتبه پیگیری شود.

 ده روز دبیرخانه شورا

 
 

 


