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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 معافیت مالیاتی شرکت های تولید بذر 

 مشکالت فی مابین شرکت های تولید کننده بذر غالت و تامین اجتماعی 

 موانع و چالش های حوزه مکانیزاسیون کشاورزی 

  فراگیر استاناتحادیه تعاونی 

، موضوع معافیت مالیاتی شرکتهای تولید بذر، مشکالت فی مابین شرکتهای تولید 24/05/1401مورخ در هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 .فراگیر استان، بررسی شدکننده بذر غالت و تامین اجتماعی، موانع و چالش های حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و اتحادیه تعاونی 

و  ر باال بودن هزینه های تامین نگهداری و تعمیراتعلی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: کمبود تولید داخلی ماشین آالت کشاورزی و باال بودن هزینه واردات این تجهیزات در کنا

 .دنمایاز این ابزار، نه تنها مانع تحقق مکانیزه شدن این صنعت می شود بلکه کشاورزان را با مشکالتی مواجه میهمچنین عدم ارائه آموزش های صحیح و کاربردی در استفاده بهینه 

م دسترسی آسان یا عدای مجاز ماشین آالت کشاورزی لبافی یادآور شد: مشکالتی چون فقدان تبحر بر اطالعات فنی اولیه جهت کاربرد ماشین ها و بی اطالعی کشاورزان در کنار نبود تعمیرگاه ه

رود، نبود قطعات یدکی و عدم نظارت دقیق بر نحوه و به آن ها در اقصی نقاط کشور، نبود مراکز آموزش و تعلیم کشاورزان به منظور تبادل تجربیات و استفاده بهینه از ماشین و ادوات در کنار

 توزیع و فروش آن ها از سایر مشکالت این حوزه است

مالیاتی می شوند  تای گفت و گوی استان در خصوص معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: برخی از فعالیت های بخش کشاورزی به طور کلی شامل معافیرئیس دبیرخانه شور

 ستاما بخشی از فعالیت ها در قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه ها ابهام دارند و یا اسمی از آن در بخشنامه ها ذکر نشده ا

ا با استانداری و در این رابطه مکاتباتی ر لبافی در تشریح دستورکار نخست این جلسه مبنی بر معافیت های مالیاتی شرکت های تولید بذر گفت: رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان

 ا دبیرخانه شورای گفت و گو نیز با مسئولین ذی ربط مکاتبات الزم را داشته است. به رغم مکاتباتوزارتخانه مربوطه داشته اند تا این موضوع در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد. در همین راست
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ی اتخاذ صر بگیرند اما تاکنون در این رابطه تصمیم خاو پیگیری ها هنوز پیشنهادات نهایی در این رابطه ارائه نشده که شرکت های تولید بذر می توانند در ردیف مشمولین معافیت از مالیات قرا

 .نشده است

 تاثیر مخرب فعالیت شرکتهای غیرمجاز تولید بذر

و صیفی اخالل  های مجاز تولیدکننده بذر سبزی محمد علی اکبری، نماینده انجمن تولیدکنندگان بذر استان نیز در این خصوص تصریح کرد: شرکت های غیرمجاز تولید بذر در روند تولید شرکت

ندن اآغاز به فعالیت کرد و نماینده شرکت های تولید بذر بخش خصوصی است. وظیفه تولیدکننده بذر شامل تامین بذر تا کشت، نظارت های فنی و رس ۱۳۸۲سال  ایجاد می کنند. شرکت ما از

اکبری  .ل ها به ما ابالغ شده و طبق آن انجام وظیفه کرده ایمآن به اقصی نقاط استان است و ما در این رابطه کوچکترین تخطی از دستورالعمل ها نداشتیم. قیمت خرید و فروش برابر دستورالعم

قانون معافیت مالیاتهای  ۸۱د شد، ادامه داد: ماده با بیان اینکه اگر شرکت های تولید بذر مشمول معافیت مالیاتی نشوند، از سال آینده امکان فعالیت ندارند و مشکالت هر ساله مضاعف خواه

ت عمل نی متفاوکند که شرکت های مجاز دارای برچسب از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که اداره کل امور مالیاتی در این رابطه هر شهرستا مستقیم، به صراحت عنوان می

 .فاده کنندمی کند و این قانون را به دلخواه خود تفسیر کرده است. شرکت های تولید بذر خود را محق می دانند که از این مزیت قانونی است

 

 ضرورت بازنگری اساسی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بخش کشاورزی

د بذر، در رسته فعالیت های تولیدی کشاورزی قرار در ادامه، احمد نادری، معاونت بهبود گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: ما بر این باوریم که شرکت های تولی

محسوب می شود و  ذر اساس فعالیت کشاورزینباید آنان را مستثنی از شمول معافیت مالیاتی بدانیم. به بیان دیگر تولید بذر نیز به مثابه فعالیت کشاورزی است به طوری که اصالح بدارند و 

واسطه ای میان کشاورز و مراکز تحقیقاتی کشاورزی هستند تا بذر استانداردهای الزم  بدون این اقدام شاهد بهره وری در عرصه کشاورزی نخواهیم بود. در واقع شرکت های تولید بذر، واحدهای

 .را داشته باشد. اگر مالیات شامل واحدهای تولید بذر شود، این شرکت ها دچار مشکل جدی خواهند شد

شرکت دارای  ۱۰کشاورزی حاصل شود. به طور مثال یک کشاورز ممکن است به اندازه  نادری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بایستی بازنگری اساسی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بخش

 .کند باید مالیات بپردازدتجهیزات و ماشین آالت داشته باشد اما برای خود فعالیت کند و مالیاتی ندهد اما یک شرکت خدمات مکانیزه که به دیگران خدمات ارائه می 
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 بذر از پرداخت مالیات لزوم معافیت شرکت های تولیدکننده

، مدیر فنی و اجرایی شرکت یگان بذر تصریح کرد: تولید بذر، حوزه ای تخصصی در عرصه کشاورزی است که باعث تفاوت عملکرد کشورها باجیدر بخش دیگری از نشست، محمدحسین بینا

نیت غذایی می شود. بذر اصالح شده می تواند مقادیر زیادی محصول تولیدی بدهد که این مساله شده است در واقع بذر اصالح شده باعث افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و تامین ام

 .بسیار حائز اهمیت است

سال از  ۱۲از پرداخت معالیات معاف بودند ) ۱۳۹۵ادامه داد: از سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم که شرکت های تولیدکننده بذر را معاف از معافیت بدانند. این شرکت ها تا سال  باجیبینا

ساله است که باید از هم اکنون بر روی این مقوله برنامه ریزی  ۲۰الی  ۱۰امه حداقل مدیر فنی و اجرایی شرکت یگان بذر خاطرنشان کرد: کار اصالح بذر یک برن. پرداخت مالیات معاف بودند

 .کرد. اگر فکری به حال تولید بذر اصالح شده صورت نگیرد، دچار بحران در عرصه کشاورزی خواهیم شد

 

 تولید بذر براساس قانون از پرداخت مالیات معاف نیست

مکان اعمال ااداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: مشخصا هیچ معافیتی نمی تواند به جز قانون وضع شود. حال اگر فرآیند تولید بذر بررسی شود و  در ادامه، افشین محمودیان مقدم، معاون

 .صورت قانونی مشمول معافیت مالیاتی شودقانون جهت معافیت این شرکتها نباشد، این مساله باید از طریق شورای گفت و گو پیگیری شود تا این حوزه نیز در صورت موافقت به 

رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری تاکید بر این داشت که کشاورزی به فعالیتی اطالق می شود که بهره برداری از آب و زمین  ۱۴۰۰خرداد ماه  ۲۵محمودیان مقدم ادامه داد: در تاریخ 

 به منتج ستیبای کشاورزی فعالیت حقوقی، موازین براساس اینکه به نظر. است …اری و درختکاری، جنگلداری، پرورش طیور، آبزیان وبه منظور تولید محصوالت گیاهی، حیوانی و زراعت، باغد

قانون معافیت مالیات های مستقیم، از  ۸۱ ماده براساس کشاورزی های فعالیت طریق از …شود، بنابراین تهیه سم، کود، بذر و مصرف افراد توسط مستقیم طور به که باشد محصولی تولید

 .پرداخت مالیات معاف نخواهد بود

اورزی شده و کمپوست قارچ را به عنوان کش معاون امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: تولیدکننده کمپوست در قزوین براساس پیگیری ها موفق به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسالمی

ریقی استفساریه د تا به طکرده است. ما نیز می توانیم از دفتر فنی استعالم کنیم همچنین جهاد کشاورزی نیز می تواند در این خصوص پیگیری های الزم را داشته باش مشمول معافیت از مالیات

 .اتی بذر را از طریق شورای گفت و گو از مرکز استعالم کنیمدریافت کند که تولید بذر مانند کمپوست قارچ مشمول معافیت از مالیات شود. ما آمادگی داریم که موضوع معافیت مالی
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ت سطح یک می شود، این در حالی اس در بخش دیگری از نشست، میثم روح بخش، دبیرانجمن شرکت های دانش بنیان یادآور شد: معافیت های مالیاتی صرفا شامل شرکت های دانش بنیان

 .و مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند که شرکت های تولید بذر در سطح یک قرار ندارند

 

 بحث تولید بذر باید از فروش و تجارت بذر مستثنی شود

لیمی دیگر در شرایط فعلی به دلیل تغییرات اق در ادامه، سید حبیب حسینی، نماینده انجمن تولیدکنندگان بذر استان یادآور شد: در سنوات گذشته شاهد بودیم که بذرهای اصالح شده گذشته

کل حث امنیت غذایی در آینده نزدیک با مشایی ندارند. عملکرد و نوع خاک در مزارع تغییر کرده است حال اگر شرکت های تولیدکننده بذر اصالح شده را از دست بدهیم قطعا در خصوص بکار

ه ای را رقم خواهد زد. به طوری که این مهم در خصوص محصول چغندرقند و برنج مواجه خواهیم شد. چنان که قطعا در این عرصه به واردات بذر روی می آوریم که این مساله مشکالت عدید

 .نیز صدق می کند. از این رو باید بانک ژن بذر در کشور تقویت و اصالح شود

در بخش دیگری از نشست، لبافی در .فیت مالیاتی قرار دهیموی تصریح کرد: حفظ بانک ژن بسیار موثر است. لذا باید بحث تولید بذر را از بحث فروش و تجارت بذر مستثنی کرده و مشمول معا

رآیند اقع شرکت های تولید بذر باید فجمع بندی دستور نخست جلسه عنوان کرد: شکل های مختلف بخش تولید بذر باید توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت های مربوطه روشن شود در و

نهادات شین اداره کل امور مالیاتی نیز در خصوص معافیت شرکت های تولید بذر از مرکز استعالم بگیرد اگر پاسخ مرکز منفی بود، باید با ارائه پیفعالیت خود را مختصر و مفید تدوین کنند، همچن

 .مستدل، خواستار معافیت مالیاتی بخش تولید بذر شویم

 .پیش بینی شده به نحو احسن استفاده کرد، چرا که این ظرفیت ها کمتر استفاده شده استوی در خصوص دستور کار دوم عنوان کرد: باید از ظرفیت هایی که در قانون تعاون 

اه اجتماعی وی از اداره کل تعاون، کار و رفرئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست گفت: درخواست اتحادیه شرکت های تعاونی فراگیر ملی خراسان رض

جامعه اختصاص پیدا کند. از درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی در جهت فقرزدایی و حمایت از سه دهک درآمدی  ۳۰آن است که 

ال ردیف بودجه از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر میلیارد ری ۶۰۰۰این رو در دبیرخانه شورای گفت و گو مقرر شد: سازمان برنامه بودجه موضوع چگونگی تخصیص مبلغ 

( را مورد ۱۴۰۰قانون اساسی سال  ۴۴( قانون اجرای سیاست های اصل ۲۹)جدول شماره موضوع ماده ) ۲۹ماده  ۲ملی به منظور فقرزدایی و ارائه تسهیالت برای تقویت تعاونی ها موضوع بند 

 .صاص سهم ملی و استانی را پیگیری نمایدبررسی قرار دهد و چگونگی اخت
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 هیچ یک از مصوبات مجلس در خصوص تعاونی های فراگیر ملی اجرایی نشده است

در خصوص  تاکنون هیچ کدام از مصوبات مجلس شورای اسالمی ۹۱در بخش دیگری از نشست، زیبا عامل، مدیر عامل اتحادیه فراگیرهای ملی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه از سال 

 .مقرر بوده است به تعاونی های فراگیر ملی تخصیص پیدا کند که تاکنون محقق نشده است ۸۱تعاونی های فراگیر ملی اجرایی نشده است. یک هزار میلیارد تومان بدهی از سال 

میلیون تومان تخصیص پیدا  ۷راگیرهای ملی تخصیص پیدا کند که متاسفانه تاکنون فقط هزار میلیارد تومان به تعاونی های ف ۶۰۰نیز مقرر شده که  ۱۴۰۰عامل یادآور شد: براساس مصوبه سال 

 .کرده است که این مبلغ با توجه به هزینه های ما بسیار ناچیز است

 

 از اصالح قانون تعاون حمایت می کنیم

عی خراسان رضوی تصریح کرد: پیگیری های الزم در خصوص تخصیص سهمیه تعاونی های فراگیر در ادامه، منوچهر محمدی مقدم، سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتما

میلیون  ۸تعاونی فراگیر مشهد مبلغ  ۲ردیف ابالغ شده که براین اساس به هر یک از  ۱۹میلیارد تومان کمک بالعوض در قالب  ۱، صرفا ۱۴۰۰ملی از وزارتخانه صورت گرفته است. در سال 

 .پیدا کرد. علی رغم پیگیری از وزارتخانه متاسفانه تاکنون پاسخی در این رابطه دریافت نکردیم تومان تخصیص

 ۱۰گر هزار میلیارد تومان در کل کشور سهم تعاونی های فراگیر است که ا ۶۰۰در بخش دیگری از نشست، یداهلل میرزایی، دبیر اتاق تعاون با تاکید بر توانمندسازی های تعاونی ها یادآور شد: 

میلیون تومان به تعاونی های فراگیر مشهد رقم بسیار جزئی و ناچیز است.  ۱۶میلیون تومان بود. لذا تخصیص  ۶۰۰درصد از این مبلغ به استان خراسان رضوی تعلق می گرفت این رقم معادل 

پیدا می کرد، سهم قابل توجهی نصیب استان می شد که این مساله قطعا سبب اشتغالزایی و  شرکت فراگیر ملی در سطح استان وجود دارد، اگر این سهمیه تخصیص ۱۴حال با توجه به اینکه 

 .توانمندسازی تعاونی ها خواهد شد

جرایی می شود اما درصد از قانون بخش تعاون ا ۲۵لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این مبحث اظهار کرد: به طور خوشبینانه، شاید 

 اجرای مواد قانونی استخراج گردد، قطعا نتایجمتاسفانه موادی که برای بخش تعاون مزیت دار است اجرایی نمی گردد. حال اگر یک گروه کارشناسی این مساله را بررسی کنند تا موانع عدم 

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این رابطه باید پیشنهادات الزم به ملی ارسال شود. شاید بتوان از  .خص شودمطلوبی کسب خواهد شد. مهم تر آن که باید دالیل عدم اجرای این قانون نیز مش

 ظرفیت فعلی نهایت استفاده را برد
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 میزان تزریق ماشین آالت به بخش کشاورزی جوابگوی میزان استهالک نیست

کامال استخراج کرده و به ما منعکس کردند. مکانیزاسیون یکی از مهم ترین چالش های حوزه کشاورزی است که تاکنون  لبافی اظهار کرد: مسئوالن حوزه کشاورزی استان مسائل و مشکالت را

ز حضور درصد است که ناشی ا ۳۵ریبا نشست های دو جانبه ای در دبیرخانه شورای گفت و گو برگزار شده است. نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید محصوالت کشاورزی و بهره وری تق

 .درصدی در کاهش هزینه های تولید دارد ۶۰تا  ۵۰ماشین در فرآیند تولید است و ماشین نقش 

فزود: خت کشور قرار گرفته است، ارئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه طرح جایگزینی ماشین های فرسوده مورد کم توجهی حوزه صنعت و سو

و  از ماشین آالت مستهلکق ماشین آالت به بخش کشاورزی در سال های گذشته جوابگوی میزان استهالک ماشین آالت نبوده و این وضعیت کشاورزان را مجبور به استفاده میزان تزری

 .فرسوده کرده است

ارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزی بایستی برای شرکت های خدمات وی در خصوص موانع حوزه مالیات و تامین اجتماعی تصریح کرد: قانون معافیت پرداخت سهم بیمه برای ک

درصد بر ارزش افزوده بر  ۹این و تحمیل مالیات مکانیزه کشاورزی با حداکثر پنج کارگر نیز اعمال گردد. همچنین، مسئله عدم پوشش بیمه خویش فرما برای رانندگان حرفه ای تراکتور و کمب

 .ورزان( ادوات و ماشین های کشاورزی بایستی مرتفع گرددعهده خریداران )کشا

م تخصیص یافته مکاتبه نموده است. در ابتدا رق لبافی یادآور شد: در همین رابطه دبیرخانه شورای گفت و گو با بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی مربوطه برای تامین تسهیالت و تکالیف

 .به بحث مکانیزاسیون صفر بود

ب بانک عموضوع دستورالعمل نحوه بررسی و اعطای تسهیالت طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ابالغی به شعب بانک کشاورزی یادآور شد: پاسخ مدیریت ش ۹۴۱شاره به بخش نامه وی با ا

میلیارد ریال  ۴۰۰۰سیون کشور به استان خراسان رضوی( مبلغ ) از طریق مرکز توسعه مکانیزا ۱۴۰۱کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص آن است که اعتبار کل اختصاصی برای سال 

 .ولی پرداختی نبوده است شعب سطح استان تخصیص داده شده اسمیلیارد ریال آن توسط مدیریت به  ۳۵۰میلیارد ریال به استان اختصاص داده شده که  ۴۰۰تاکنون  ۱۴۰۱است. از اعتبار 

و قرض الحسنه ازدواج، بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید، منابع  ۱۸رد با توجه به اولویت پرداخت تسهیالت دامدار کارت، بند الف تبصره وی خاطرنشان کرد: مدیریت شعب اعالم می دا

 .استانی منفی و کلیه منابع سرفصل های مذکور هزینه شده است

 کشاورزی افزود: این سازمان اعالم داشته است که الزم است این موضوع از طریق مدیریت شعب بانک لبافی در رابطه با پاسخ سازمان جهاد کشاورزی پیرامون نظرات مدیریت شعب بانک
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 .استان پیگیری و تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون خارج از روش منابع و مصارف پرداخت شود

 

 بسیاری از شرکت های خدمات مکانیزه منحل شده اند

سال است که خط اعتباری مکانیزاسیون برقرار است و برآن اساس از  ۱۰های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: امور فناوری در ادامه، سید سعید سجادی، رئیس اداره

لیارد ابالغ اعتبار، به شهرستان ها دستورالعمل می ۴۰۰سال پرداخت، در سال جاری به خاطر  ۹وزارتخانه برنامه هایی به منظور تامین ماشین آالت، ادوات و تجهیزات ابالغ شده است. پس از 

درصد سهم آورده نقدی واریز و وثیقه و ضمانت نامه تهیه کردند. به طوری که می توان به صراحت عنوان کرد که صدها کشاورز  ۲۰دادیم و کشاورزان نیز در این رابطه تشکیل پرونده دادند و 

 تند. این در حالی است که مبلغ پرداخت به استان بسیار جزئی است و این مساله سبب نارضایتی عمومی از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان ادوادارای پرونده در بانک کشاورزی بالتکلیف هست

 .کشاورزی شده است. این موضوع باید از طرف بانک کشاورزی پیگیری شود

اری از شرکت های خدمات مکانیزاسیون باقی مانده اند، چرا که بحث های حمایتی و پشتیبانی از آنان صورت سجادی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل مشکالت موجود، تعداد انگشت شم

دها به درصد مالیات در نظر گرفته می شود و بسیاری از صاحبان این واح ۲۵ها، مالیات است. برای این واحدها به عنوان بخشی از حوزه خدمات، نگرفت. مهم ترین چالش پیش روی این شرکت

 .همین دلیل شرکتشان را منحل کرده اند

ان کامیون که به رانندگهای مکانیزه سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: رانندگان تراکتور و کمباین در بحث تامین اجتماعی خواستار این هستند که مشارئیس اداره امور فناوری

 .داشتن گواهینامه تراکتور و کمباین بتوانند بیمه خویش فرما شوند و از مزایای بیمه استفاده کنندمی توانند خود را بیمه کنند، این قشر نیز با 

 

 بانک مرکزی پرداخت اعتبار مکانیزاسیون را محدود کرده است

برابر اعتبار مازاد جهت  ۲سالیان گذشته شاید بیش از در بخش دیگری از نشست، عباس آریانی، کارشناس مسئول اعتبارات مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: طی 

 .تسهیالت مکانیزاسیون درخواست می کردیم و این مبلغ پرداخت می شد. به طوری که طی سال گذشته، بیشترین رقم های پرداختی را داشتیم

د اضافه پرداخت داشتیم. با توجه به اولویت سرمایه در گردش دام، طیور و آزادسازی درص ۴۰الی  ۳۰وی تصریح کرد: در پرداختی های سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاید 

ای آن در ون از محل منابع داخلی است و رقم خاصی برنهاده ها، رقم زیادی از تسهیالت به استان تخصیص یافته و پرداختی های زیادی انجام شده است. نکته مهم اینکه، طبیعتا تامین مکانیزاسی

یجاد نشود، شعب ما تمامی درخواست ها را فته نمی شود. از این رو بانک مرکزی پرداخت اعتبار مکانیزاسیون را محدود کرده است. با این حال به دلیل آن که وقفه ای در این عرصه انظر گر
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به شعب تخصیص دادیم اما به دلیل فرآیند سیستمی امکان پرداخت آن وجود ندارد؛حال به میلیارد ریال اعتبار  ۷۴۵آریانی خاطرنشان کرد: ما تاکنون .بررسی کرده و پرونده ها را کامل نمودیم

 .محض رفع محدودیت، این اعتبارات پرداخت خواهد شد

درصد  ۱۵نرخ سود این تسهیالت به درصد یارانه دارد. به طوری که  ۳کارشناس مسئول اعتبارات مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد:. تسهیالت حوزه کشاورزی تا نرخ 

 .یون دیده می شودمی رسد. این مساله سبب شده افراد، تسهیالت این حوزه را در زمینه دیگر هزینه کنند. چنان که بیشترین انحراف تسهیالت در بخش مکانیزاس

ی جهیزات باید با پیگیری حل شود و این عقب ماندگی جبران گردد. در این رابطه باید سازو کارلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تصریح کرد: سهم استانی برای مکانیزاسیون ت

زیادی وجود  همیلیارد تومان بدین منظور تخصیص پیدا کرده اما این مبلغ در حد تشکیل پرونده است و تا پولی پرداخت شود و تجهیزات خریداری شود، فاصل ۷۴فراهم شود هر چند که تاکنون 

 .رددا

 معافیت حق بیمه در خصوص رانندگان جدید لحاظ نمی شود

 ندگان درون شهری و نه در بحث رانندگاندر بخش دیگری از نشست، سید حسین ساداتی خادر، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: نه برای ران

 شود. قانون عنوان می کند کشاورز به کسی اطالق می شود که راسا در کاشت، داشت، برداشت فعالیت داشته باشد تا معافیت های بیمه ای برایبرون شهری جدید، معافیت حق بیمه لحاظ نمی 

رما باید گر کارفرمای مستقلی دارند، کارفنیز ااو در نظر گرفته شود. لذا کسانی که در حوزه خدمات کشاورزی شاغل هستند، مشمول معافیت بیمه ای نمی شوند. رانندگان کمباین و تراکتور 

ان عی ابالغ شده است که از محل خروج رانندگلیست بیمه آنان را ارسال کند. در غیر این صورت به رانندگان جدید معافیت بیمه ای تعلق نمی گیرد. تبصره جدیدی به سازمان تامین اجتما

 .داشته باشیم که این مهم از طریق انجمن ها و تشکل های مربوطه انجام می گیردمعاف از پرداخت بیمه، به همان میزان می توانیم ورودی 

 

 ضرورت همکاری وزارتخانه ها در تولید ماشین آالت کشاورزی

د و و ورود ماشین آالت برای تکمیل خط تولییم قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز گفت: اگر تولید داخلی نیاز بازار را تامین نکند، ما ملزم به واردات هست

دهد. لذا بایستی وزارتخانه ها در زمینه  خدمات نیاز است که وزارت صمت باید این مجوز را صادر کند. البته آمار دقیقی در دسترس نیست که تجهیزات تولیدی نیاز داخل را پوشش نمی

 .سازی برای تولید ماشین آالت کشاورزی همکاری کنند

دات بسیاری از قطعات از اروپا هم اطرنشان کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی در خصوص سرمایه گذاری در ادوات کشاورزی وضعیت خوبی دارد. در بحث تامین مواد اولیه و واروی خ

استان و کشور مواجه نباشیم؛ اما در حوزه تجهیزات باید مصوبه ای صادر و موافقت ها به سرعت انجام می شود. لذا با این تفاسیر، به نظر می رسد در حوزه ادوات با مشکل خاصی در سطح 
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 .پیگیری انجام شود

 تولید بستر توانب اگر حال. شود نمی تولید …ین ولبافی نیز در پایان یادآور شد: تولیدکننده ادوات بخش کشاورزی در استان وجود دارد ولی ماشین آالت به صورت ویژه مانند تراکتور، کمبا

جام ز این رو، باید نیازسنجی در این عرصه انا. شد خواهد مرتفع مشکالت از بخشی کنند، دریافت مجوز بتوانند کار به آماده های شرکت تا کرد مهیا استان در را کشاورزی بخش آالت ماشین

 .ایجاد گردد گیرد و مراکز تولید ماشین آالت بخش کشاورزی در این عرصه با رویکرد تولید تراکتور و کمباین

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 پیرامون دستورکار اول در خصوص معافیت مالیاتی شرکت های تولید بذر 

ز سوی رای صادره ااستناد به   عنایت به نکات مطرح شده از سوی معاون محترم اداره کل مالیاتی استان  که اعالم می دارند بابا

که کشاورزی به فعالیتی اطالق می شود که بهره برداری از آب و زمین به  ۱۴۰۰خرداد ماه  ۲۵تاریخ  به دیوان عدالت اداری 

 به نظر و است …منظور تولید محصوالت گیاهی، حیوانی و زراعت، باغداری و درختکاری، جنگلداری، پرورش طیور، آبزیان و

شود،  مصرف افراد وسطت مستقیم طور به که باشد محصولی تولید به منتج بایستی کشاورزی فعالیت حقوقی، موازین براساس اینکه

قانون معافیت مالیات های مستقیم، از پرداخت  ۸۱ ماده براساس کشاورزی های فعالیت طریق از …بنابراین تهیه سم، کود، بذر و

 شرکت های تولید بذر، در رسته فعالیتو از طرفی مسئوالن و متولیان بخش کشاورزی اعالم می دارند   مالیات معاف نخواهد بود

های تولیدی کشاورزی قرار دارند و نباید آنان را مستثنی از شمول معافیت مالیاتی بدانیم. به بیان دیگر تولید بذر نیز به مثابه 

و بدون این اقدام شاهد بهره وری در عرصه می باشد  فعالیت کشاورزی  فعالیت کشاورزی است به طوری که اصالح بذر اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                                                  24/05/1401   :  تاریخ جلسه                                           18       شماره جلسه:

 25 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:تش محل

در واقع شرکت های تولید بذر، واحدهای واسطه ای میان کشاورز و مراکز تحقیقاتی کشاورزی هستند  و کشاورزی نخواهیم بود.

 تا بذر استانداردهای الزم را داشته باشد. 

تفاده اسبا هدف  و  پیرامون  چگونگی دقیق فعالیت ها برای بررسی و شفاف سازی بیشتر مقررگردیدنظر  لذا پس از بحث و تبادل 

 و مزایای موسسات دانش بنیان ۱۳۲و  ۸۱ از ظرفیت های موجود در مواد 

 به انضمام کلیه استعالمات و قراردادها،  در سطوح مختلف تولید بذر انجام فعالیتمختلف  و فرآیندهای شکل ها

 شرکت های تولید و شفاف سازی گردیده روشن  تولیدکننده بذرهاد کشاورزی و شرکت های توسط سازمان ج

امور  اداره کل تا در ادامه تدوین کنند، جهت ارائه به اداره کل مالیات بذر فرآیند فعالیت خود را مختصر و مفید 

 نمایندتولید بذر از مرکز استعالم  مالیاتی نیز در خصوص معافیت شرکت های

   خش تولید عافیت مالیاتی بم اضافه شدن  پاسخ مرکز منفی بود، باید با ارائه پیشنهادات مستدل، خواستار چنانچه

 .از طریق طرح در شورای گفت و گو شوندبذر

شرکت های تولید 

 بذر

سازمان جهاد 

 کشاورزی

اداره کل امور 

 مالیاتی استان

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 دو هفته
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درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه  ۳0در خصوص دستور کار اتحادیه تعاونی فراگیر استان )اختصاص 

 (ها و شرکت های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی در جهت فقرزدایی و حمایت از سه دهک درآمدی جامعه 

 بینی شده به نحو احسن استفاده کرد، چرا که این باید از ظرفیت هایی که در قانون تعاون پیشبا تاکید بر این موضوع که  

درصد از قانون بخش تعاون اجرایی می شود اما  ۲۵ تنها  به طور خوشبینانه، شاید.کمتر استفاده شده است تا کنون ظرفیت ها

 متاسفانه موادی که برای بخش تعاون مزیت دار است اجرایی نمی گردد. 
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 لذا پیشنهاد گردید 

  دم تا موانع ع و کارشناسی نمایند مساله را بررسیو مقررات تعاون  در حوزه اجرای قوانین  کارشناسییک گروه

از طریق شورای گفتگو در سطح پیشنهادات الزم و  استخراج گردد،دالیل عدم اجرای قانون و اجرای مواد قانونی 

 گرددارسال  ملی 

 مقرر گردید همچنین 

  اختصاص سی در صد از  2میلیارد ریال ردیف  6000چگونگی تخصیص مبلغ سازمان برنامه بودجه موضوع

درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی و ارائه تسهیالت برای تقویت تعاونی 

( 44( قانون اجرای سیاست های اصل )29اعتبارات موضوع ماده ) 1۳) جدول شماره  29ماده  2ها موضوع بند 

ز د و موضوع ارا مورد بررسی و چگونگی اختصاص سهم ملی و استانی را پیگیری نماین 1400قانون اساسی سال 

 طریق شورای گفت و گو در سطح ملی پیگیری گردد

  1۳جدول شماره  2اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز موضوع چگونگی تخصیص سهم استانی ردیف 

ا از ت پیگیری نمایند از طریق وزرات تعاون پیگیری و سهم اختصاص یافته به استان  29اعتبارات موضوع ماده 

 طریق شورای گفت و گو در سطح ملی پیگیری شود

اداره کل تعاون کار 

  -و رفاه اجتماعی

دبیرخانه اتاق تعاون 

 شورای گفت و گو

 

سازمان برنامه و 

شورای گفت  -بودجه

 وگو

اداره کل تعاون و 

 -کار و رفاه اجتماعی

 شورای گفتگو
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موضوع جایگزین خودروهای فرسوده و  در خصوص دستور کار موانع و چالش های حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

 ارائه تسهیالت

موضوع دستورالعمل نحوه بررسی و اعطای تسهیالت طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ابالغی  ۹۴۱بخشنامه شماره پیرامون 

در خصوص بررسی روند پرداخت تسهیالت، میزان  به شعب بانک کشاورزی ۲۶/۰۲/۱۴۰۱مورخ  ۵۸۷۲طی نامه شماره  

 بر اینکه مبنی بنابر گزارش مدیریت شعب بانک کشاورزیی موجود در استان و مشکالت احتمالی با توجه به اینکه تقاضا

 4000)از طریق مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور به  استان خراسان رضوی( مبلغ  1401اعتبار کل اختصاصی برای سال 

میلیارد ریال ان توسط  ۳50به استان اختصاص داده شده که میلیارد ریال  400تا کنون  1401میلیارد ریال از اعتبار 

با توجه به اولویت پرداخت تسهیالت دامدار کارت، بند الف مدیریت به شعب سطح استان تخصیص داده شده است و 

 یو قرض الحسنه ازدواج، بهزیستی کمیته امدادو بنیاد شهید، منابع استان منفی و کلیه منابع در سرفصل ها 18تبصره 

 منابع مصارف استان منفی است(لذا مذکور هزینه شده است )

 مقرر گردیدپس از بحث و تبادل نظر 

  الک میزان استه پاسخگوی های گذشته آالت به بخش کشاورزی در سالمیزان تزریق ماشینبا توجه به اینکه

، است کردهآالت مستهلک و فرسوده استفاده از ماشینبه ه و این وضعیت کشاورزان را به ناچار آالت نبودماشین

موضوع تولید داخلی ماشین آالت مطابق با نیاز داخلی استان از سوی سازمان جهاد کشاورزی  مورد بررسی و 

کارشناسی  قرار گیرد  و با مورد توجه قرار دادن سیاست گذاری ها در این زمینه به عنوان یک نیاز استان در 

 در استان ارائه گردد. از جمله تراکتور و.. هاد ایجاد کارگاه های تولید ماشین االت کشاورزیسطح ملی پیشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان جهاد 

، صمت کشاورزی

شورای  -استان

 گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک ماه
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 سال است که خط اعتباری مکانیزاسیون  10حدود  به اینکه  بانک کشاورزی استان ترتیبی اتخاذ نماید با توجه

امین ماشین آالت، ادوات و برنامه هایی به منظور تجهاد کشاورزی برقرار است و برآن اساس از وزارتخانه 

میلیارد ابالغ اعتبار، به شهرستان  400 مبلغسال پرداخت، در سال جاری  9پس از شده است اما تجهیزات ابالغ 

 20کشاورزان نیز در این رابطه تشکیل پرونده دادند و و   شده و دستورالعمل مربوطه نیز ابالغ گردیده است ها

درصد سهم آورده نقدی واریز و وثیقه و ضمانت نامه تهیه کردند. به طوری که می توان به صراحت عنوان کرد 

که صدها کشاورز دارای پرونده در بانک کشاورزی بالتکلیف هستند. این در حالی است که مبلغ پرداخت به 

ی است و این مساله سبب نارضایتی عمومی از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی استان بسیار جزئ

لذا ضرورت دارد ضمن پیگیری جدی بانک کشاورزی موضوع اختصاص خط ویژه تسهیالت نیز از  شده است. 

 طریق شورا پیگیری گردد

 

هاد سازمان ج

کشاورزی و بانک 

کشاورزی، دبیرخانه 

 شورا

 

 

 دو هفته

4 

  در این  اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی محترم رئیس  با عنایت به توضیحات

 لحاظ نمیبرای رانندگان درون شهری و نه در بحث رانندگان برون شهری جدید، معافیت حق بیمه خصوص که 

شود. قانون عنوان می کند کشاورز به کسی اطالق می شود که راسا در کاشت، داشت، برداشت فعالیت داشته 

باشد تا معافیت های بیمه ای برای او در نظر گرفته شود. لذا کسانی که در حوزه خدمات کشاورزی شاغل 

رما تور نیز اگر کارفرمای مستقلی دارند، کارفهستند، مشمول معافیت بیمه ای نمی شوند. رانندگان کمباین و تراک

ذا ل باید لیست بیمه آنان را ارسال کند. در غیر این صورت به رانندگان جدید معافیت بیمه ای تعلق نمی گیرد.

مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان و تشکل کشاورزی مربوطه در این ارتباط بیشتر بررسی و چگونگی 

سازمان جهاد 

 کشاورزی 
 دو هفته
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 به فعالیت های  حوزه های بذر و مکانیزاسیون اعالم نظر نمایند اضافه شدن مشاغل مربوط

 
 

 


