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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

  

 تاریخ برگزاری: 1396/ آذرماه /30

   شماره جلســه: 7

 

 :دبیر کمیته مظفری علی   ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

        

 
 جلسه:دستورکار

  ماه  یکامور دام ظرف  یبانیپشتهای نهاده یمتق یشافزابررسی علت 

 دامی های ی نهاده حواله یمتق یشافزا بررسی علت 

 ضرایب مالیاتى بخش كشاورزى اصالح بررسى و اظهار نظر در رابطه با به منظورصمیم گیرى ت 
 

 اهم موارد مطرح شده:
ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء محترم حاضر در جلسه با  ،دبیر محترم كمیته تخصصی دام و طیور ،در ابتدای جلسه جناب آقای دكتر مظفری -1

ی امور دام توزیع نمود افزایش چشمگیری داشته است و كه شركت پشتیبانهایی اشاره به دستور كار اول جلسه بیان نمودند: در ماه جاری قیمت نهاده

ز ثر ادر بخش كشاورزی كه خود همیشه متأ متاثر نموده و برای تولید كننده قابل تحمل نبوده است. بوده كه تولید راای به گونهها دهنها تغییر قیمت

اثرات زیانبار مضاعف بر تولید  ،مشکالتاینگونه  ،باشدمی نیزها گذاریثر از سیاست همچنین متأ ت بوده وخشکسالی و مسایل مرتبط با طبیعریسک و 

 كند.نمی تغییر قیمت نهادها تغییراسب با نباید توجه داشت كه بازار متخواهد داشت. 

گفتند: قیمت ها هافزایش قیمت نهاد موضوع با اشاره به ،یرعامل محترم اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضویدر ادامه جناب آقای هراتی، مد -2

تنها به تولیدكننده  ،دت یک هفته افزایش قابل توجهی داشت كه این افزایش قیمتحواله نهادهایی كه توسط اداره پشتیبانی صادره شده بود ظرف م

 پذیرد. صورترت خانه اوز و ن زمینه از اداره كل پشتیبانی مركزدر ایالزم های پیگیری بایستمی ضرر خواهد زد و

در ها مدیریت تشکل شنق مطرح شد،توسط جناب آقای رضوی خبیر، مدیرعامل محترم شركت تعاونی كشاورزان مشهد، یکی دیگر از مواردی كه  -3

تواند به واسطه می قوی باشد نیاز بخش دامی استانها دامی اگر ارتباط تشکلهای نهاده تأمینحمایت از تولیدكنندگان بود. به عنوان مثال در بحث 

 خواهد شد.ها و مشکالت ناشی از تغییر قیمت نهادهدامی های واردات نهاده گردد و این عامل باعث كاهش نیاز به تأمینعی تولید بخش زرا

امی كشوری است و دهای بیان نمودند: بحث افزایش قیمت نهاده ،قائم مقام محترم اداره كل پشتیبانی امور دام ،پس از آن جناب آقای ملک زاده -4

باید به صورت كشوری مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص  این مورادتصمیم گیری در این زمینه را ندارد و  ی پیراموناختیار ،اداره پیشتیبانی استان

از معاونت توسعه بازرگانی ها باشد و آنالیز قیمتمی در حال رسیدگی موضوع استان، صادرشده اخیر، اداره پیشتیبانیهای افزایش قیمت حواله

نیز اداره پشتیبانی استان از سوی كمیسیون كشاورزی اتاق های پیگیریبه موازات تواند می این موضوعایشان پیشنهاد دادند كه درخواست شده است. 

 برسد.  مطلوب به نتیجه یتر پیگیری شود تا در زمان كوتاه

دهد اما نکته می اختصاص وارداتیهای را به منظور كمک به تولیدكنندگان به نهادهای ت ارز مبادلهموارد مطرح شده این بود كه دولیکی دیگر از  -5

از وظایف ذاتی بخش تنظیم بازار  رسی شود كه این موضوعبریابد باید می اختصاصآنها به ای اینجاست كه قیمت نهایی كاالهایی كه ارز مبادله مهم

 باشد.می سازمان جهاد كشاورزی

و  باید در اولویت قرار گیردحفظ و افزایش ذخیره استراتژیک كشور  م مطرح شده این بود كه،دامی یکی دیگر از مواد مههای نهاده تأمیندر بحث  -6

گردد و در این  تأمینذرت، سویا و جو در كشور به میزان كافی همچون هایی نهادهدر حال انجام است تا ذخایر  از طریق وزرات خانهنیز  تمهیداتی

 تا حد زیادی جلوگیری نمود.ها زایش قیمت نهادهفتوان از تغییر و امی صورت

در ادامه در خصوص تصمیم گیری به منظور بررسی اصالح ضرایب مالیاتی بخش كشاورزی با اشاره به جلسات برگزار شده گذشته پیرامون این  -7

پیشنهادات در  :جناب آقای سلیمانی بیان نمودند ،آب، نماینده محترم اداره كل امور مالیاتی ی ویته دام و طیور و كمیسیون كشاورزموضوع در كم

بخش كشاورزی به صورت كارشناسی شده با دالیل مستند بر علل كاهش ضرایب در استان جمع بندی های خصوص اصالح ضرایب باید توسط تشکل

 به تهران منعکس نمود. از استان هادات را پیشن ،96ضرایب مالیاتی سال اصالح شود تا بتوان برای 
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ذیربط همچون اتاق تعاون، های سازمانبا توجه به اینکه دفترچه ضرایب مالیاتی در اداره كل امور مالیاتی در تهران تهیه و اظهار نظر كارشناسی  -8

پیشنهاداتی در زمینه اصالح و كاهش ها استانلذا چناچه  ،گرددمی ابالغها استانو سپس به  شودمی ق اصناف و .. در آن اعمالاتا ،اتاق بازرگانی

 ابالغ نمایند. به اداره كل امور مالیاتی ،ان مذكورتضرایب داشته باشند باید به صورت كارشناسی شده و همراه با دلیل آن با توجه به شرایط اس

ی در بخش كشاورزی عنوان شد تا تآموزشی قوانین و مقررات مالیاای هورزی در حوزه مالیاتی، برگزاری دورهیگر از نیازهای بخش كشایکی د -9

عمل تر شده این بخش آگاه شوند و در حسابرسی دفاتر خود به صورت آگاهانه و دقیق از قوانین به روزها ن تشکلحسابرسان مالیاتی و كارشناسا

 نمایند. 

 ،ریگیشده در جلسه بیان نمودند: در حوزه مالیات، یکی از موارد مهم و قابل پیدر پایان جناب آقای دكتر مظفری با جمع بندی مطالب گفته  -10

باشد. همچنین وجود نماینده رابط بخش كشاورزی و می تنظیم بازار به اداره كل امور مالیاتیمشمول طرح های ارائه پیشنهاد معافیت از مالیات كاال

 پاسخگو باشند. به صورت تخصصی به اداره مالیاتی بتوانند ها ر زمان مراجعه تشکلمالیاتی در اداره امور مالیاتی از الزامات است تا د

آنها رسی شوند و قیمت نهایی و تمام شده شوند برمی واردای ا ارز مبادلهكه ب یهایهمچنین پیشنهاد شد تا نهادها در خصوص قیمت نهاد -11

  .مشخص شود 

سهامی خاص  هاست كه مطرح شده است لزوم تشکیل شركتی در قالب تعاونی و یافراسرزمینی و اهمیت آن مدتع كشت وضبا توجه به اینکه مو -12

 ن به جناب آقای كافی قائم مقام مدیر عامل اتحادیه كارخانجات خوراک دام استان سپرده شد. آ در زمینه كشت فراسرزمینی وجود دارد كه بررسی

 

 :مصوبات جلسه
 های بخش کشاورزی و دام طیور در ها و اتحادیهیک هفته از برگزاری جلسه، پیشنهادات تشکل مصوب گردید ظرف مدت

های کشاورزی و روستایی و ای که با مدیریت اتحادیه نظارت تعاونیخصوص اصالح ضرایب مالیاتی جمع بندی گردد و در جلسه

گردد به بحث و نتیجه گیری گذاشته شود و ار میبا حضور اعضاء محترم کمیته تخصصی دام و طیور و بخش کشاورزی، برگز

 ارجاع داده شود.آب  جمع بندی نتایج ظرف حداکثر ده روز به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی و

 ون کشاورزی یهای دامی از سوی کمیته دام و طیور ذیل کمیسها و حوالهمصوب گردید پیگیری موضوع افزایش قیمت نهاده

 کمیته به اطالع اعضاء برسد.اتاق و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام انجام پذیرد و نتیجه آن در جلسه آتی 

 سازمان جهاد کشارزی  ای،های وارداتی با ارز مبادلههمچنین در خصوص معافیت مالیاتی کاالهای تنظیم بازار و بازرسی نهاده

 الزم را انجام دهد و نتیجه آن به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی و آب ارجاع داه شود. هایبه عنوان متولی امر پیگیری

 

  اعضای حاضر در جلسه:
 ،كافی ،ساالرپیشه ،محمد پور ،هراتی ،جنتی ،خوانساری ،یاحقی ،رضوی خبیر ،اسداله زاده ،طاهری ،رضازاده ،سلیمانی، عیدی زاده ،مظفریآقایان: 

  شیردل ،سلیمی ،ملک زاده ،سعیدی

 سبزواری :هاخانم
 

 

 


