با معافیت عرضهکنندگان گوشت از پرداخت مالیات توسط دولت؛

حذف دالالن از بازار گوشت
با احداث شهر پروتئین

بــازار گوشــت قرمــز طــی دو مــاه اخیــر بــا
ثبــات نســبی روبــهرو بــوده اســت بهطــوری
کــه در وضعیــت فعلــی بهدلیــل مــازاد 4
میلیونــی دام در کشــور میــزان عرضــه از تقاضــا
پیشــی گرفتــه اســت کــه ریشــه ایــن امــر را
بایــد ناشــی از گرمــای هــوا دانســت.با ایــن
حــال دولــت بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان
دام ســبک و ســنگین در کشــور ،حجــم بــاالی
تولیــد دام توســط ایــن قشــر از طرفــی و
کاهــش تقاضــای گوشــت قرمــز از طــرف
دیگــر؛ اخیــراً مجــوز صــادرات دام را ابــاغ
کــرده اســت.
بــه همیــن منظــور بخشــی از مــازاد دام
تولیــدی صــادر و بخشــی دیگــر قــرار اســت
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام و
بهصــورت قیمتگــذاری اســتانی از دامــداران
بهصــورت تضمینــی خریــداری شــود.با
ایــنحــال و بــا وجــود افزایــش عرضــه دام
در کشــور ،میــزان مصــرف گوشــت قرمــز در
کشــور افزایشــی نبــوده اســت همیــن امــر
دولــت را بــر آن داشــت تــا بــرای حمایــت از
ً
خصوصــا اقشــار ضعیــف و
مصرفکننــدگان
متوســط جامعــه و کاهــش قیمــت گوشــت
قرمــز در بــازار ،عرضهکننــدگان گوشــت را از
پرداخــت  9درصــد مالیــات بــر ارزشافــزوده
معــاف کند.بهطــوریکــه معاونــت حقوقــی و
فنــی مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی هفتــه
گذشــته بــا انتشــار اطالعی ـهای عرضــه انــواع
گوشــت و فرآوردههــای گوشــتی دامهــای
ســبک و ســنگین و قطعــات بــدن آنهــا از
جملــه دنبــه را بــه اســتناد بنــد «الــف» قانــون

دولــت مصــر اســت تــا
حمایتهــای

الزم

از

دامــداران و مصرفکننــدگان
گوشــت قرمــز داشــته باشــد.
بــه همیــن منظــور شــرکت
پشــتیبانی امــور دام محــدوده
وســیعی را در منطقــه تهرانپارس
تهــران بــرای احــداث شــهر
پروتئیــن در نظــر گرفتــه اســت

مالیــات بــر ارزشافــزوده مصــوب ســال ۱۴۰۰
از پرداخــت مالیــات و عــوارض معــاف کــرد.
تــا قبــل از ایــن طــرح ،ایــن هزینــه عمدتـ ً
ـا از
جیــب خریــداران و مصرفکننــدگان خــرد
پرداخــت میشــد ولــی حــاال بــا اجــرای
آن انتظــار مــیرود از قیمــت گوشــت و
فرآوردههــای گوشــتی  9درصــد کاســته شــود
بهطــوریکــه کارشناســان معتقدنــد حــذف
مالیــات ارزشافــزوده از گوشــت قرمز بالشــک
بــه کاهــش مســتقیم قیمــت گوشــت در

خردهفروشــی و فروشــگاههای زنجیــرهای
خواهــد انجامیــد.
بــه نظــر میرســد عــاو ه بــر حــذف معافیــت
عرضهکننــدگان گوشــت از پرداخــت مالیــات،
دولــت بهدنبــال طرحهــای دیگــری بــرای
حمایــت از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان
محصــوالت دامــی نیــز اســت .بهطوریکــه
در ایــن خصــوص مجتبــی عالــی مدیرعامــل
اتحادیــه سراســر تعاونیهــای کشــاورزی
دامــداران ایــران در گفتوگــو بــا «ایــران»
اظهــار کــرد :خوشــبختانه دولــت مصــر
اســت تــا حمایتهــای الزم از دامــداران و
مصرفکننــدگان گوشــت قرمــز داشــته باشــد.
بــه همیــن منظــور شــرکت پشــتیبانی امــور
دام محــدوده وســیعی را در منطقــه تهرانپــارس
تهــران بــرای احــداث شــهر پروتئیــن در نظــر
گرفتــه و قــرار اســت تمامــی نیــاز پروتئینــی
ایــن شــهر بهصــورت مســتقیم توســط
اتحادیههــای دامــی صــورت گیــرد.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســر تعاونیهــای
کشــاورزی دامــداران ایــران بابیــان اینکــه ایــن
طــرح در حــال ســپری کــردن مراحــل قانونــی
خــود اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــا ایــن
طــرح محصــوالت پروتئینــی بــدون واســطه
بالفاصلــه از تولیــد بــه مصــرف خواهــد رســید.
عالــی تصریــح کــرد :بــا ایــن کار دالل و
واســطهها از بــازار گوشــت قرمــز حــذف
خواهنــد شــد و تولیدکننــدگان ســود بیشــتری
از تولیــد خــود خواهنــد بــرد و مصرفکننــدگان
نیــز گوشــت قرمــز و محصــوالت پروتئینــی را
ارزانتــر از قبــل خریــداری خواهنــد کــرد.
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