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 10/04/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 عنوان موضوع
امانه در سارائه راهکار به منظور رفع مشکالت ایجاد شده برای زنجیره های لبنی استان ناشی از عدم توانایی ثبت چک 

 صیاد توسط دامداران سنتی بدلیل عدم دسترسی به ابزارهای هوشمند و اینترنت و ...

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات دام، طیور و آبزیان استان مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. یازدهمینموضوع در 

چک، بر لزوم ثبت اطالعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده است؛ اما در مناطق در قانون جدید 

روستایی مشکالتی برای ثبت در سامانه وجود دارد؛ برخی از دامداران اطالع کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن 

شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات دام، اتحادیه  کافی نت و اینترنت مشکل زا باشد لذا موضوع از طریق است نبود

 جهت ارائه راهکار به دبیرخانه شورا منعکس گردید. طیور و آبزیان استان

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

که در اجرای آن مشکالتی برای تولیدکننده به وجود می آید. قانون مربوط به  برخی قوانین شرایطی را ایجاد می نماید

هم مشکالتی را برای دامداران  (23/8/1397مصوب  قانون اصالح قانون صدور چک) ثبت سیستمی چک های صیادی

 و واحدهای لبنی در برخی مناطق رقم زده است.

 نظرات اعضا حاضر در جلسه:   

در قانون جدید چک، بر لزوم ثبت  : رضوووی خراسووان خصوووصووی بخش و دولت وگویگفت شووورای دبیرخانه رئیس

شکالتی برای ثبت در              ستایی م ست؛ اما در مناطق رو شده ا ستم بانکی تاکید  سی سامانه و  صیادی در  اطالعات چک 

نت و اینترنت  سووامانه وجود دارد؛ برخی از دامداران اطالع کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن اسووت نبود کافی 

 مشکل زا باشد.

ضوی             سان ر شاورزی خرا سرمایه گذاری جهاد ک سوی، معاون مدیر امور  ضوعی   :سیدعلی احمد مو بحث چک، مو

سنش، معضالتی را هم به دنبال دارد؛             شود، در کنار محا صوب می  شور م ست. هر قانون جدیدی که در ک تخصصی ا

د. کشاورزان و دامداران هم اکنون برای ثبت چک های صیادی   این موضوع درباره قانون جدید چک هم صدق می کن  

در سوویسووتم بانکی دچار مشووکل هسووتند. میشوونهاد ما این اسووت که تا زمان ایجاد زیرسوواخت های  زم در مناطق  

شعبه بانک، واحد لبنی و           سه جانبه ای بین  سهیل این کار، طی تفاهم نامه  شاورزان برای ت ستایی و آموزش به ک رو

 ن، ثبت چک ها به طور موقت توسط شعبه بانکی صورت گیرد. کشاورزا

ضع کرده که در      ضوی: دولت قوانینی را و سان ر فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خرا

اجرای آن مشوووکالتی برای تولیدکننده به وجود می آید. قانون مربوط به ثبت سووویسوووتمی چک های صووویادی هم  

میلیارد  60برای دامداران و واحدهای لبنی در برخی مناطق رقم زده است. یک سرمایه گذار با سرمایه ای مشکالتی را 

نفر نیروی بومی در این کارخانه   300کارخانه در شهرستان مرزی تربت جام تاسیس کرده است و بیش از       4تومانی، 

ن از دامدار خریداری می کنند و در قالب این ها مشوولول به کار هسووتند. این واحدها شوویر را به با ترین قیمت ممک

شیر به دامداران، باید چک را در وجه دامدار       شود. این کارخانه ها برای مرداخت مبالغ  سانتره تولید می  زنجیره ، کن

نت ندارند تا     صوووادر کنند و دامدار هم باید ثبت چک صووویادی را انجام دهد؛ اما برخی روسوووتاهای دورافتاده کافی                

را ثبت کنند و به همین دلیل واحد لبنی نمی تواند چک را به دامدار بدهد و باید ابتدا آن را ثبت سوویسووتم  اطالعات
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شرکت       سباتش، تخلفاتی را برای آن  شود، اداره کل امور مالیاتی بعدها در محا کند. از طرفی، اگر این اطالعات ثبت ن

اداره کل امور دارایی انجام گیرد تا این اداره بداند که منظور می کند. میشوونهاد ما این اسووت که ثبت اطالعات برای  

شود و کارخانجات مناطق مرزی می توانند         سال برقرار می  شی تا مایان  ست. به این ترتیب، آرام شویی نی این کار مول

 هزار دامدار در فروش محصو ت خود دچار مشکل می شوند.5تا  4معامالت خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت 

صورت زنجیره ای تولید می کنند، در این           ستان: کارخانه هایی که به  شیر ا سرافراز، نماینده کارخانه های  سن  مح

 850قانون دچار مشکلند و به دلیل ثبت نشدن برخی از چک ها توسط دامدار، این اسناد مالی ماس نمی شوند. ما با      

برای خرید محصو تشان ارتباط داریم و به همین تعداد، صدور    نفر  600تا  500دامدار در ارتباطیم و ماهانه با حدود 

سی ندارد، طبیعتا           ستر شته و به اینترنت د شمند ندا شی موبایل هو شخص دامداری که گو چک انجام می دهیم؛ اما 

شود. به نظر ما         صول نمی  ستم بانکی ثبت کند و در نتیجه در هنگام مراجعه به بانک، چک و سی نمی تواند آن را در 

شروط بر اینکه اداره مالیاتی این ثبت ها را معامله ای     ر صورت گیرد؛ البته م ست که ثبت تهاتری  وش جایگزین این ا

شویم و چیزی حدود     صورت با بحران مواجه می  ست دامداران     100جدید قلمداد نکند، در غیر این  شیر روی د تن 

ستر را فراهم کند     ست که بانک این ب صی کار ثبت چک     می ماند. راه دیگر این ا صا شعبه ای اخت که به طور مثال در 

 انجام گیرد.

افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی: به نظر می رسد این طرح هدف بزرگی را دنبال  

اید  شوند. ب می کند اما نکته اینجاست که نباید برای رسیدن به آن هدف بزرگ، افراد در رده های مایین دچار مشکل    

این مشکل را یکی دو ساله برطرف کرد. یک راه برای حل این مشکل این است که در تمام ثبت چک ها در سیستم        

بانکی، مرکز جمع آوری شیر طرف حساب باشد یا اینکه تمام ثبت ها از سوی دامدار صورت گیرد و به نظر می رسد        

اند طرف حساب بحث ثبت تهاتری قرار بگیرد. البته در  که چون مرکز جمع آوری شیر شخصیت حقوقی دارد، می تو   

شود.          سهیالتی برای خرید موبایل دامداران ایجاد  صورت مذیرد. از طرفی، باید ت سازی دقیقی  ستند این زمینه باید م

نرم افزار بانکی هم چندان میچیده نیسوووت و می توانند با آن کار کنند. میشووونهاد دیگری که میتوان مطرح کرد، در 

 وص تمرکز روی اعداد بزرگتر است. شاید بتوان حد آستانه ای برای ثبت تهاتری مدنظر قرار داد.خص

جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان: چک نوعی وسیله برای حساب های دیداری است؛        

کند طی آن سوووند، وجه را به   یعنی وقتی صووواحب وجه نمی تواند مولش را از بانک دریافت کند، به بانک اعالم می           

آورنده چک بدهد. در حال حاضر، بانک ها به هیچ عنوان نمی توانند چکی را ماس کنند که صدور آن در سامانه بانک    

شند. با        شخص نبا شد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده م شده با سفته در مباد ت،    توجهمرکزی ثبت ن ستفاده از    به ا

شنهاد   شود می شکل مرتفع     که معامال می  شود تا زمانی که م سفته انجام  ت دامداران و واحدهای لبنی فعال از طریق 

میشنهاد می شود در شورای تامین این موضوع مطرح گردد تا برای جلوگیری از بحران در نقاط مرزی     همچنینگردد.

اس و ارائه داد که براس برای این مسئله راه حلی میش بینی شود. همچنین، می توان میشنهادی از سوی شورای گفتگ     

آن، تا سقف مبللی، چک ها ملزم به ثبت در سیستم بانکی نباشد. اما در کنار آن،  زم است برای چک های سرگردان 

 بسیار زیادی که وجود دارد، راه حلی اندیشیده شود. 

ر برای قالب تهات  زم است تعاملی در:لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 

حل بخشووی از این مشووکل برقرار شووود، نکته دیگری در حوزه چکها وجود دارد و به نظر میرسوود مجموعه تولیدی   

میتواند آن را در توافق با دامداران مرتفع کند؛ اما از طرفی  زم است از سوی سیستم بانکی میشنهادی برای حل این      
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خاصی در آن منطقه ایجاد شود یا آموزش  زم ارائه به دامداران و کشاورزان  موضوع ارائه گردد.  زم است باجه بانکی

 ارائه گردد. این سازوکار باید از سوی شبکه بانکی فراهم شود و میشنهادات  زم در این خصوص مطرح گردد.  

شی از آموزش به دامداران در ا     ستان: میتوان بخ شورای هماهنگی بانک های ا صوص را  کدخدا مزرجی نماینده  ین خ

به بانکهایی که یارانه مشووتریانش در آنجا واریز میشووود، اختصوواص داد. از طرفی، باید به سوومت و سووویی برویم که   

 دامداران گوشی موبایل هوشمند داشته باشند و کم کم به این موضوع ورود کنند.  

تهاتر در مرداختها، باید  : در بحث :لبافی رئیس دبیرخانه شووورای گفتگوی دولت و بخش خصوووصووی خراسووان رضوووی

شبکه بانکی باید زمینه آموزش را در مناطق         شود. از طرفی،  شیده  سوی بانک و انجمن خوراک دام اندی راهکاری از 

صیادی در سیستم بانکی را انجام        روستایی فراهم نماید و روش جدیدی مطرح گردد تا روستاییان بتوانند ثبت چک 

شنهاد دیگری که احتمال م  سقف        دهند. می سال تا  ست، اینکه به مدت یک شدن آن کم ا میلیون تومان در  5ذیرفته 

 مناطق مرزی با رویکرد بخش کشاورزی، معافیت از ثبت اطالعات چک در سیستم بانکی مدنظر قرار گیرد. 

  

ه جلسبندی جمع

 به تاریخ  کارشناسی

24/03/1400  

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

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

ندارند  رسیروستایی سنتی  بوجود امده  و بسیاری از دامداران موبایل هوشمند نداشته و به اینترنت و کافی نت دست

 مورد بررسی قرار گرفت و توافقات ذیل حاصل گردید:

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

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

ضمن ارائه آموزش های  زم و ایجاد بسترهای مورد نظر برای رفع موانع موجود از طریق کمیسیون هماهنگی استان، -2

میلیون   50از طریق شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی استان به بانک مرکزی میشنهاد گردد چکهای با مبلغ 

مرزی به ویزه در بخش کشاورزی و دامداری  الزامی به ثبت  ریال و کمتر ماهانه خاص روستاییان در مناطق روستایی و

 در سامانه مورد نظر نداشته باشد.

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

سه ای با دعوت جناب آقای دکتر محمو     شد جل شیر  مقرر  دیان معاونت محترم حسابرسی اداره   تحویلی بابت فروش 

صوص راهکارهایی که بتواند نگرانی کارخانه جات را  به      شاورزی در این خ شرکتهای تعاونی ک کل مالیاتی از مجموع 

 .لحاظ ثبت تهاتری برطرف نماید،  ظرف دو هفته رسیدگی و توافق انجام شده به دبیر خانه شورا ارایه نمایند

 پیشنهادات

ضوع میرامون  سامانه           مو شی از عدم توانایی ثبت چک در  ستان نا شده برای زنجیره های لبنی ا شکالت ایجاد  رفع م

شمند و اینترنت و ...          سی به ابزارهای هو ستر سنتی بدلیل عدم د سط دامداران  شرح  زیر مورد     صیاد تو شنهاد به  می

 ردد:تایید و تصویب  دبیرخانه قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورا ارائه گ

 50به بانک مرکزی میشوونهاد گردد چکهای با مبلغ  مرکزاز طریق شووورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوووصووی  

میلیون  ریال و کمتر ماهانه خاص روسووتاییان در مناطق روسووتایی و مرزی به ویزه در بخش کشوواورزی و دامداری    

 الزامی به ثبت در سامانه مورد نظر نداشته باشد.
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و فهرست مستندات 

 مدارک پشتوانه

 24/03/1400 مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  11صورتجلسه  -1

 23/8/1397مصوب  قانون اصالح قانون صدور چک -2

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

 و یکبرگ میوست خراسان رضوی

 


