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سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

واکاوی یکسوالدرسال رفعموانعتولید؛دریافتمالیاتاز«پاداش»و«کارانه»حقوقبگیرانقانونیاست؟

مالیاتستانیازانگیزهکارگران!
گزارش
حمیدی

در حــالـیکــه بــرخــی از حــقــوق بــگــیــران معتقد
هستند اداره مالیات برخالف قانون بابت برخی
دریافتیهای غیر مشمول فیش حقوقی آنها
مالیات دریافت میکند مدیر کل امــور مالیاتی
استان با ارائه توضیحاتی اعالم کرد اضافهکاری
و کارانه مشمول مالیات حقوق هستند .فعاالن
اقتصادی معتقد ند این مسئله آن هم در سال رفع
موانع تولید به نوعی مانعی در راه افزایش تولید و
فشاربرآنهاست.
بهگزارشخراسانرضوی،مالیاتدرهمهکشورها
یکی از منابع اصلی درآمد دولتهاست اما نحوه
دریــافــت مالیاتها مــورد انتقاد برخی فعاالن
اقتصادی در کشور بــوده اســت .برخی معتقد
هستند که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان
واقعی بیشترین فشار را بابت پرداخت مالیات
متحمل میشوند و کسانی که به انحای مختلف از
پرداختمالیاتشانهخالیمیکنند،هیچفشاریرا
متحملنمیشوند.بعدازتشدیدتحریمهاوکاهش
درآمدهای نفتی کشور ،دولت برای تأمین کسری
بودجه و پوشش هزینههای خود مالیات ستانی را
بهصورتجدیتردردستورکارخودقراردادهاست.
یکی از منابع مالیاتی دولت ،مالیات بر حقوق است
کهازفیشهایحقوقیکارکنانبخشهایمختلف
دولتی و بخش خصوصی کسر میشود .نحوه و
میزان دریافت مالیات بر حقوق عالوه بر اینکه در
صشدهاستمیزانودرصدآنهرسال
قوانینمشخ 
در قوانین بودجه تقنین میشود اما در فیشهای
حقوقیبخشهایمختلفیبهعنواندریافتینیروی
کاردرجمیشودکهبخشیازایندریافتیهابیشتر
انگیزشی و رفاهی هستند مانند هزینههای ایاب و
ذهابیاپاداشیاحمایتیاندمانندبنکارگری،که
درماده 34قانونکارآمدهاست«:کلیهدریافتهای
قانونیراکهکارگربهاعتبارقراردادکاراعمازمزدیا
حقوق کمک عائلهمندی ،هزینه مسکن ،خواربار،
ایاب و ذهاب ،مزایای غیر نقدی ،پاداش افزایش
تولید ،سود ساالنه و نظایر آن ها دریافت مینماید
حقالسعی مینامند ».عالوه بر این ،در تبصره3
ماده  36قانون کار آمده است« :مزایای رفاهی و
انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن ،خواربار و
کمک عائلهمندی ،پــاداش افزایش تولید و سود
ساالنهجزومزدثابتومزدمبنامحسوبنمیشود».
•مروریبرآراومصوباتمالیاتحقوق

با اینحال طی چند سال گذشته موارد مشمول

مالیات در فیشهای حقوقی مورد اختالف بوده
است که درنهایت در دادنامه شماره  601دیوان
عدالتاداریدرسال 89بخشیازاینابهاماترفع
شدودراینرأیآمدهاست”:نظربهاینکهمصادیق
حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات ،موضوع
ماده  82قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83
همان قانون بهعنوان مزایای مربوط به شغل احصا
شده است و خدمات و تسهیالت رفاهی که در ماده
 40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )1380/11/27مصوب
 1384/8/15مجوزپرداختداردمزایایمربوط
به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای
مذکور در مــاده  83قانون مالیاتهای مستقیم
نمیباشد ،بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان
دولت ،تحت عناوین مهدکودک ،یارانه غذا  ،ایاب
و ذهاب  ،بن کاال و ...به عنوان مصادیق ماده 40
قانون مارالذکر ،موضوع ًا از شمول احکام مواد 82
و 83قانونمالیاتهایمستقیمخارجبودهونظریه
شماره  20100/256مــورخ 1389/10/6
دیوانمحاسباتکشورهمدرتأییدمراتبمیباشد.
النهایهبخشنامهمورداعتراضخالفقانونوخارج
از حــدود اختیارات سازمان امــور مالیاتی کشور
تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایــران و بند یک ماده
 19و ماده  42قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد”.
•سهنقطهابهام زا

اما همین سهنقطه( )...که در این رأی آمده است
در برخی موارد ابهام ایجاد کرده است ،به طوری
که سازمانامورمالیاتیتنهامهدکودک،یارانهغذا
 ،ایاب و ذهاب و بن کاال را از مالیات حقوق معاف
میکند و مصادیق دیگری برای این معافیتهای
مالیاتی مانند کمکهزینه مسکن ،اضافهکاریها
و کارانهها همواره مورد اختالف است .درنهایت در
 5دیماهامسالمعاونتحقوقیریاستجمهوری
در ابالغیهای به سازمان امور مالیاتی بخش مهمی
از این ابهامات در نحوه و شموالت مالیات حقوقی
را برطرف کرده است در ابالغنامه معاونت حقوقی
رئیسجمهور درخــصــوص رفــع ابهام مربوط به
مزایایرفاهیانگیزشیکهدرمتننامهابتداموارد
مربوط به بندهای قانونی و دادنامه دیوان بررسی
یشودودرنهایتمزایایرفاهیوانگیزهایمانند
م 
حق مسکن و خواربار و حق اوالد که توسط شورای
عالی کار در ابتدای سال مصوب میشود تا سقف
مبلغ مصوبه قانونی از شمول مالیات خارج است
و مــوارد دیگر مزایای رفاهی مانند کمک هزینه

یاستاماهرچیزدیگریکهدر
همبهصورتانگیزش 
راستایشغلباشد«مشمولمالیات»است.
•کارانههرقراردادمتفاوتاست

مهدکودک و یارانه غذا و هزینه ایاب و ذهاب و ...
چنان چه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود
نداشته باشد در چارچوب قانون کار  ،تابع قانون و
عرف است .همچنین پاداش افزایش تولید و سود
ساالنه موضوع تبصره  3مــاده  36قانون کار که
بهمنظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت
بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش عالقهمندی برای
باال بردن سطح درآمد کارگران مطابق آییننامه
مصوب وزارت کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی در نظر
گرفتهشده نیز مطابق قــرارداد موضوع آییننامه
مــاده  47قانون کار مــورخ  1390/09/26از
شمول مالیات حقوق خــارج است.به رغــم تمام
این ابالغیهها و مصوبات قانونی به تازگی برخی
کارفرمایان و کارمندان بخش خصوصی مشهد با
مراجعه به تحریریه روزنامه خراسان رضوی به نحوه
و میزان مالیاتی که از فیشهای حقوقی آنها کسر
میشود گالیه داشتند و معتقد بودند که اداره کل
امور مالیاتی استان برخالف قانون بهجای حقوق
تعیینشده از دریافتی آنها مالیات کسر میکند
درحالیکه طبق قانون مواردی مانند پاداش  ،بن
کارگری،عائلهمندی،هزینهمسکن،ایاب وذهاب،
کمکهزینه مهدکودک و کلیه مزایای رفاهی و
انگیزشیازمالیاتبرحقوقمعافهستند.
•توضیحاتمدیرکلامورمالیاتی

مدیرکلامورمالیاتیاستاندرگفتوگوباخراسان
رضوی،درباره گالیههای مطرحشده و برای تنویر
افکار عمومی توضیحاتی ارائه میکند و با اشاره
به قانون مالیات حقوق میگوید :به استناد ماده
 83درآمــد مشمول مالیات حقوق عبارت است
از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای
مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از

وضع کسور و پس از کسر معافیتهایمقرر در این
قانون .یعنی کلیه «دریافتی» اعم از مستمر یعنی
حقوقوغیرمستمریعنیاضافهکارمشمولمالیات
حقوقهستند.
•اضافهکاریمشمولمالیاتاست

مدبرنیا دربــاره ابالغیه معاونت حقوقی ریاست
جمهوری مورخ  5دیماه  1400با سازمان امور
مالیاتی کشور مبنی بر این که مزایای «رفاهی» و
«انگیزشی» مشمولین قانون کار شامل مالیات
حقوقنیست،میگوید:اضافهکاریرفاهینیست
ومامالیاتیبابتکمکهزینهمسکن،بنکارگری،
خواربار و کمک عائلهمندی نمیگیریم و مشمول
مالیات نیست .هر پرداختی که با عنوان«شغل»
نباشدمشمولمالیاتنیستاما«اضافهکار»عنوان
شغلی اســت و مشمول مالیات میشود .هزینه
ایاب و ذهاب و کمک هزینه مهدکودک مشمول
مالیاتنیستند.مدیرکلامورمالیاتیاستانتصریح
میکند« :اضافهکاری» و «کارانه» در راستای شغل
و مشمول مالیات هستند .درباره کارانه؛ مث ً
ال اگر
گفتهشودیکنیرویکارسهقطعهتولیدکندومازاد
براینسهقطعهاگرمث ً
الپنجقطعهتولیدکردبابتدو
قطعهمازاد Nتومانپرداختخواهدشددرراستای
کاراست.
•کارانهمربوطبهشغلمشمولمالیاتاست

مدبرنیادربارهاینکه«کارانه»جزوموارد«انگیزشی»
استیاخیرمیگوید:انگیزشییعنیاینکهچیزی
بر مبنای شغل پرداخت نشود .مث ً
ال به نیروی کار
گفته شود اگر بهموقع در محل کار حاضر شود و
نظم کاری را رعایت کند سرویس در اختیارش قرار
خواهد گرفت یا کمک هزینه مهدکودک فرزندان

طبق بند 1اظهارنظر ابالغیه معاونت حقوقی
ریاست جمهوری« ،پاداش افزایش تولید از مزایای
رفاهی و انگیزشی تلقی میشود» و در این ابالغیه
آمده است :پــاداش افزایش تولید و سود ساالنه،
موضوع تبصره( )3مــاده( )36قانون کار که طبق
ماده  47همان قانون ،بهمنظور ایجاد انگیزه برای
«تولید بیشتر» و «کیفیت بهتر» و« تقلیل ضایعات» و
«افزایش عالقهمندی و باال بردن درآمد کارگران،
مطابق آییننامه مصوب وزیــر تعاون ،کــار و رفاه
اجتماعی پرداخت میگردد « ،از شمول مالیات بر
درآمدحقوقخارجاست».بااینحالمدیرکلامور
مالیاتی استان در پاسخ به این سؤال که آیا «پاداش
افزایشتولید»معافازمالیاتاستیاخیرمیگوید:
خیرازپاداشنیزمالیاتگرفتهمیشود،ویدرباره
کارانهنیزمیافزاید:کارانهبستگیدارددرقرارداد
نیروی کار با چه عنوانی ذکر شده باشد و برای
ما(ادارهمالیات)مهماستدرشرایطاستخدامیچه
چیزی را بهعنوان کارانه ذکر کردهاند .ممکن است
قراردادباقراردادمتفاوتباشدامااینقراردادهاباید
مورد تایید اداره کار هم قرارگرفته باشند درنهایت
حکم استخدام نیروی کار برای اداره مالیات مهم
است.اگرکارانهدرراستایشغلتعریفشدهباشد
مشمولمالیاتاست.
•دریافتمالیاتازپاداشوکارانهغیرقانونی

است

دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
کشور اما معتقد است دریافت مالیات از کارانه
حقوق توسط اداره مالیات امــری غیر قانونی
است.هادی ابوی تاکید دارد با توجه به خط فقر
 10میلیون تومانی دولت باید تمام صنف کارگران
را از پرداخت مالیات معاف کند.ابوی در گفت
وگو با خراسان رضــوی دربــاره این که پــاداش و
کارانه جزو موارد مشمول پرداخت مالیات حقوق
است یا خیر اظهار می کند :این موضوع چندین
سال است که بین انجمنهای کارگری و اداره
مالیات مورد اختالف است و ما معتقد هستیم که
کارانه جزو موارد انگیزشی است و هیچ ارتباطی
به مزد کارگر که باید در قبال آن مالیات دریافت
شــود ،ن ــدارد .اص ـ ً
ا اگــر کــارانــه به کارگر داده
نشود انگیزهای برای انجام کار نمیماند .یعنی
کارفرمایان و دارندگان واحدهای تولیدی برای
این که بتوانند برای کارگر انگیزهای برای افزایش

تولید ایجاد کنند کارانه را در نظر گرفتهاند و این
که به رغم ابالغیه اخیر معاونت ریاست جمهوری
دربــاره مزایای انگیزشی و رفاهی باز هم اداره
مالیات اقدام به دریافت مالیات از کارانه کارگر
میکند غیرقانونی است و ما از طریق مراجع
قانونی پیگیر موضوع خواهیم بود.از سویی دیگر،
یکی از کارمندان بخش خصوصی می گوید:
ابالغیات معاون حقوقی ریاست جمهوری بدون
قید و شرط جهت کلیه اداره های دارایی و مالیات
الزم االجراست با توجه به این که در این ابالغیه به
صراحت پاداش افزایش تولید مصادیق ماده۴۰
قانون الحاق موادی با رعایت آیین نامه اجرایی
مــاده۴۷قــانــون اداره کــار را مشمول مالیات
ندانسته است ولی متاسفانه باز هم مانند گذشته
توسط ادارات مالیاتی برداشت سلیقه ای از آن
شده است و تحت شرایط و تعریف های خاص
مانند متعارف بــودن و عمومی بــودن پرداخت
مشمول این معافیت می شود.
وی همچنین می گوید :در دادنامه شماره ۶۰۱
مــورخــه  1389/۱۲/۰۹مــزایــای انگیزشی
کارکنان را معاف از مالیات دانسته است بنابراین
نباید اداره دارایــی از آن تاریخ به بعد از این مزایا
درخواستمالیاتمیکردکهبرخالفقانونمالیات
این موارد از کارکنان توسط اداره دارایی مطالبه و
وصول شده است که کلیه این مبالغ باید به حساب
کارکنانمستردشودحتیایناسترداددربخشنامه
شماره200/13428مورخه1390/۰۶/۰۷
اداره دارایی که توسط رئیس وقت اداره کل امور
مالیاتیکشوربهکلیهاداراتداراییومالیاتابالغ
شدهولیفقطابالغشدهاستنهاجرا.
با اینحال باید اذعان کرد پاداش و کارانه ای که
کارفرما به نیروی کار خود پرداخت میکند بر این
قاعده استوار است که نیروی کار طبق قــرارداد
یک وظیفه تعیینشده و بهنوعی «موظفی» دارد
که باید در طول یک ماه آن را به سرانجام برساند
و اگر این وظیفه را انجام ندهد با «کسر کار» مواجه
و از حقوقش کسر میشود .در مقابل بــرای این
که نیروی کار «انگیزهای» بــرای «تولید بیشتر»
و «کیفیت بهتر» و« تقلیل ضایعات» و «افزایش
عالقهمندی» داشته باشد و طبق ماده  47قانون
کار منبعی برای باال بردن درآمد کارگران وجود
داشته باشد ،کارفرما «پاداش افزایش تولید» را در
قالب«کارانه» به نیروی کار خود میدهد .در واقع
کارانه؛پرداختیتشویقیبهکارگردرقبالافزایش
تولید مازاد بر «موظفی» است و بالطبع باید طبق
ابالغیه 5دیماهمعاونتحقوقیریاستجمهوری
جزو مــوارد انگیزشی و پــاداش افزایش تولید در
نظر گرفته شود و شمول ماده  83قانون مالیات بر
حقوق خارج است.بنابراین انتظار میرود مراجع
قانونیماننددیوانعدالتادارییامجلسشورای
اسالمی جلوی تفسیر به رأی سازمان امور مالیاتی
کشور در دریافت مالیات از پــاداش و «کارانه»
کارگران را بگیرد و به صراحت در آرای خود لغت
کارانه را که معادل پاداش افزایش تولید است از
بخش های معاف از مالیات حقوق و شمول ماده
 83قانون مالیات حقوق معرفی کند.

کمتوجهیبهگیاهانداروییدرشرایطخشکسالی
جهاد کشاورزی  :گیاهان دارویی از نظر اقتصادی و ارزی قابل مقایسه با دیگر محصوالت نیستند
این موضوع که با توجه به شرایط خشکسالی چرا
کشاورزان کمتر رغبت می کنند به سمت کشت
گیاهان دارویـــی که کم آب طلب هستند بروند
یکی از پرسش های مطرح در شرایط کم آبی است.
کارشناساننبودبازارمشخص،فقدانآموزشهای
الزموبهصرفهنبودنکشتگیاهانداروییراازجمله
عواملموثردراینزمینهمیدانند.کشاورزاننیزمی
گویندبرایکشتگیاهانداروییبایددوتاسهسال
صبرکنندکهدرشرایطاقتصادیفعلیدشواراست.
به گزارش ایسنا ،سال هاست بحران آب در منطقه
کاشمر و کوهسرخ اوضاع کشاورزی را سخت کرده
است والبتهدرسالهایآیندهاینبحرانحادترهم
خواهدشداماکشتگیاهانداروییرا هحلمناسبی
درشرایطکمآبیبراینجاتدشتممنوعهبحرانی
کاشمر است و بهرغم این که کارشناسان بخش
کشاورزی همواره کشت گیاهان دارویی را به دلیل
کمآبطلببودنیکیازراههای برونرفتازمشکل
کمآبی ،حفظ تولید و کمک به تداوم فعالیتهای
کــشــاورزی در منطقه ذکــر میکنند ولــی هنوز
کشاورزانبهدلیلاقتصادینبودنرغبتیبهکشت
این نوع گیاهان در منطقه ندارند .این بیرغبتیها
موجب شده در دو شهرستان کاشمر و کوهسرخ
کشت گیاهان دارویی از حدود  ۲۰۰هکتار فراتر
نرود.براتاُ ...دربهشتی،یکیازکشاورزانروستای
کوشهنما در شهرستان کوهسرخ که ۲هکتار زمین
زیر کشت گلمحمدی دارد ،مطرح کرد :با توجه
به این که درآمد باغ ها بیشتر است ،کشاورز رغبتی
برای رفتن به سمت کشت گیاهان دارویی ندارد.
وی افــزود :به دلیل این که کشت بیشتر گیاهان
دارویی هزینه بسیاری دارد و از سویی برای این که
به سوددهی برسد ،باید دو تا سه سال صبر کرد؛ در

این شرایط اقتصادی در توان کشاورز نیست که این
شود.دربهشتیبااشارهبهاینکه
هزینههارامتقبل
ُ
جهاد کشاورزی از کشاورزانی که اقدام به کشت
گیاهان دارویی کردهاند ،حمایت نمیکند ،اظهار
کرد :برای حرکت در مسیر کشت گیاهان دارویی
نیازمندتسهیالتکمبهرههستیمازسوییبانکها
برای ارائه تسهیالت سختگیریهای بسیاری می
کنند که کشاورزان را برای ادامــه مسیر منصرف
میکند.
•گیاهانداروییقابلرقابتباانگورنیست

گیاهان دارویی فقط اسم پرطمطراقی دارد و همه
دوست دارند در این عرصه حضور داشته باشند و
طی این سالها تبی در کشور به وجود آمده است،
بدونآنکهکسیآموزشهایالزمرادراینخصوص
فراگرفته باشد.مدیر گروه گیاهان دارویــی جهاد
دانشگاهی کاشمر با بیان این مطلب اظهار کرد:
اگرهنوزکشاورزانرغبتیبهکشتگیاهاندارویی
ندارند ،به دلیل نبودآگاهی و نداشتن دانش فنی
در این حوزه است .از سویی هنوز الگوهای کشت
ارائهنشدهکهکشاورزبهخوبیمزایایاینمحصول
را لمس کند همچنین بازارهای گیاهان دارویی
گنگ و نامفهوم است.جالل قدوسی افــزود :هر
چند کارشناسان آموزشهای مختلفی برای کشت
گیاهان دارویی میدهند اما این آموزش ها ناقص
است و کشاورزان به خوبی توجیه نمیشوند که در
صورتکشت،ایننوعمحصوالتبهلحاظبهرهوری
آب و سوددهی چه تفاوتهایی با دیگر محصوالت
دارد.وی اظهار کرد :تنها کاری که انجام دادهایم،
ایجاد چند مجموعه گیاهان دارویی در منطقه بوده
و بر همین اساس از کشاورز میخواهیم اقــدام به

کشت این گیاهان کند؛ در صورتی که باید ابتدا
آنها با افرادی که قبال در منطقه اقدام به کشت این
نوع محصوالت کردهاند ،صحبت کنند تا از مزایا
و معایب کشت گیاهان دارویی از زبان کشاورزان
مطلعشوند.قدوسیبیانکرد:کشاورزاناگرانگور
وزعفرانکشتکنند،میداننددرکجاوچهکسانی
محصولشان را میخرند یا تاجر زعفران به آنها
ن گونه
مراجعه میکند ولی برای گیاهان دارویی ای 
نیست چون بــازار گنگ است و کشاورز نمی داند
محصولخودرابهچهکسییاکدامشرکتبایدارائه
بدهد مهمتر این که به چه قیمتی محصول خود را
بفروشداینهاموجببیرغبتیکشاورزاناست.
وی افــزود :گیاهان دارویــی کشت جدید بوده و از
 ۱۰سال قبل کاشت آن در منطقه آغاز شده است؛
به همین دلیل این نوع محصوالت نمیتواند به این
راحتی با انگوری که نسلها قبل در منطقه آن را
تولید میکردند ،رقابت کند.قدوسی اظهار کرد:
برایکسیکهمیخواهدآموزشدهد،بهکشاورزی
که میخواهد کشت کند و بازرگانی که قصد خرید
گیاهان دارویی را دارد ،بهطور کلی به یک زنجیره
نیازخواهدبوداکنوناینزنجیرهنیست.
•تغییرنگاهکشاورزدشواراست

مدیرعاملتعاونیگیاهانداروییکاشمرنیزبابیان
این که کشاورزان به صــورت سنتی کار میکنند
و به این راحتی نمیشود رویه و نگاه آنها را تغییر
داد،اظهار کرد :ابتدا کشاورز باید مطمئن باشد
محصولیکهمیخواهدکشتکند،باقیمتخوبی
خریداریمیشود؛درغیراینصورتهرکاریانجام
دهیم،کشاورزبهسمتتوسعهکشتگیاهاندارویی
نخواهد رفت.علیرضا ریــحــانزاده افــزود :برخی

کشاورزان ریسکپذیر نیستند و هر چه هم بگوییم،
در یک دوره چه سود خوبی از کشت گیاهان دارویی
عایدشانمیشود،بازهمقبولنمیکنند.بههمین
دلیلابتدابایدکشاورزانریسکپذیرپیشگامشوند
تادیگراننتایجکشتایننوعگیاهانراببینند.وی
گفت:برایایجادانگیزهجهتکشتگیاهاندارویی
باید تسهیالت ارزانقیمت در اختیار کشاورزان
قرار گیرد و خرید تضمینی از آنان باید با قیمت روز
انجامشود.
•هنوزپیشرفتینداشتیم

در دو شهرستان کاشمر و کوهسرخ در حدود ۲۰۰
هکتار از اراضی زراعی کشت گیاهان دارویی انجام
میشودکهبیشترآنمربوطبهزیرهسبزاستوبقیه
گیاهان دارویــی از جمله تلخون ،رزمــاری و  ...در
حد بسیار کمی کشت می شود .معاون فنی جهاد
کشاورزی کاشمر گفت :اگرچه از گذشته شروع به
فرهنگسازی بــرای کشت گیاهان دارویــی شده
است ولی هنوز پیشرفتی در این زمینه نداشتهایم.
احمدرضا محمودی افزود :گیاهان دارویی هنوز به
ل رقابت با دیگر گیاهانی که در
لحاظ اقتصادی قاب 
شهرستان کاشمر کشت میشود ،نیست ب ه طوری
کهمزرعهگلرنگمنطقهحتیهزینهکارگریخود
رانمیتواندتأمینکند.ویتصریحکرد:کشتبیشتر
گیاهانداروییهزینهباالییداردونمیتواندباباغها
رقابت کند؛ به همین دلیل به رغم تضمین خرید اما
پیشرفت چندانی در توسعه کشت گیاهان دارویی
نداشتهایم.محمودیبیانکرد:سوداصلیگیاهان
دارویــی در دست واسطههاست .حذف واسطهها
میتواند کمک بزرگی به ترویج و توسعه سطح زیر
کشتگیاهانداروییدرمنطقهکند.

•نوسانقیمتباالست

مجری طرح تولید گیاهان دارویی جهاد کشاورزی
خراسان رضوی هم گفت :هر چند کشت گیاهان
دارویــی از چند سال قبل شروع شده است ولی به
دلیل اتکا به نفت دیر به فکر ارزش این محصول
افتادهایم .یوسف گازران با بیان این که اکنون برای
هر منطقه با توجه به اقلیم آن در حال تهیه الگوی
کشت هستیم ،افزود :هر چند گیاهان دارویی در
مناطق کمآب با اقلیمهای متفاوت قابل کشت و
توسعه است ولی مدیریت در هر کاری شرط اول
است؛ گیاهان دارویی از نظر اقتصادی و ارزی قابل
مقایسه با دیگر محصوالت نیستند.وی اظهار کرد:
اگرچه واسطه را نمیشود حــذف کــرد ولــی باید
تعداد آنها را کم کرد .یک شرکت بزرگ نمیتواند
محصوالتراکیلوییخریداریکند؛بههمیندلیل
تاکنون در شهرستان خراسان رضوی  ۱۳شرکت
تعاونیتولیدگیاهانداروییتشکیلشدهاست.
مجری تولید گیاهان داروی ــی جهاد کشاورزی
خراسان رضوی تصریح کرد :به دلیل این که کشت
گیاهان دارویی از چند سال قبل آغاز شده است،
هنوز کاشت و برداشت آن بهصورت مکانیزه انجام
نمیشود .البته اگر دستگاهی هم بخواهد اختراع
شود بایدصرفهاقتصادیداشتهباشدکهمتأسفانه
بیشتر آن ها به دلیل خردهمالک مکانیزاسیون
صرفه اقتصادی ندارد.وی تصریح کرد :بدون شک

تا وقتی که برخی گیاهان را با دست جمع کنیم،
نمیتوانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم اما برخی
گیاهانمانندانغوزهوزعفرانبههرقیمتیهمتولید
شود،دنیاخواهانآنهاست.گازراننوسانقیمت
درگیاهانداروییرابسیارباالدانستوگفت:قیمت
تضمینی را عرضه و تقاضا تعیین میکند؛ لذا به
دلیل خشکسالی هر چه محصول باشد ،خریداری
میشود.وی افزود :کشاورز به فکر سود خود است؛
آنها حوصله نشستن در کالسهای آموزشی را
ندارند و به خاطر سطح سوادی که دارند ،مطالب
را یادداشت نمیکنند .بنابراین باید با بیان ساده
آنهاراتوجیهکرددرغیراینصورتبهسمتکشت
این محصوالت نمیآیند.هرچند زمینه رویــش و
توسعهکشتانواعگیاهانداروییدرمنطقهفراهم
استودرصورتتوجهبهآنوتوسعهکشتاینگونه
گیاهان میتوان برای اشتغال ،تولید و صادرات
بیشتر بسترسازی کرد اما رغبت کم کشاورزان
برایکشتگیاهانداروییازجملهمشکالتیاست
که برای گسترش کشت این گیاهان با آن مواجه
هستیم،میطلبدبستههایمتفاوتآموزشیبرای
گروههایآموزشیاعمازکشاورزانکمسوادوحتی
تحصیلکردههای رشتههای کشاورزی که به رغم
این که مدارک عالی دارند ،نمیتوانند روی زمین
کار کنند ،ارائه شود تا آموزش به شکل مطلوبتری
صورتگیرد.

