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عدم خروج قارچ از معافيت مالياتي
توليداتكشاورزي

توليدكننده نمونه قارچ خوراكي ،گفت  :در يكي دو سال
اخير تالش شده تا قارچ از قانون معافيت مالياتي توليدات
كشاورزي خارج شود كه در صورت اجرا زمینه تعطیلی
بسیاری از واحدهای تولید قارچ فراهم خواهد شد
غالمعلي اسالميزاده ،مديرعامل شركت كشاورزي جلگه
دز و توليدكننده نمونه ملي قارچ خوراكي ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،در تشريح فعاليتهاي اين شركت و علت
انتخابش بهعنوان توليدكننده نمونه ملي بخش كشاورزي
اظهار كرد :اين شركت در سال  1372تأسيس شد كه
در توليد قارچ خوراكي ،مركبات ،صيفيجات ،سبزي و
ماهيان گرمآبي فعاليت دارد .اما علت انتخاب اين شركت
در ميان توليدكنندگان بخش كشاورزي ،بهدليل عملكرد
قابل قبول واحد پرورش قارچ اين شركت است كه از نظر
تكنولوژي توليد بستر رويش قارچ خوراكي (كمپوست)
و همچنين توليد قارچ خوراكي با تكنولوژي روز اروپا
گ سازي شده است.
هماهن 

اخذ تمامی استانداردهای الزم

وي با اشاره به تهيه ماشينآالت و ابزار توليد قارچ اين
شركت از هلند و بوميسازي آنها گفت :توليدات این
شرکت ،هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت تمام ايزوها
و گواهيهاي استاندارد ملي ايران را داراست و در زمينه
اشتغالزايي پايدار نيز موفق عمل كرده است .ضمن
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توليدكنندگان
قارچ انتظار دارند
تا تبليغ و ترويج
مصرف قارچ و
فرهنگسازي
مصرف اين محصول
كشاورزي را توسعه
دهد تا هم به
سالمتي جامعه و
مصرف غذايي سالم
كمك شود و هم
صنايع توليدي قارچ
توسعهيابند

اينكه بهدليل پرداخت بهموقع و به روز اقساط تسهيالت
دريافتي ،تاكنون  2بار بهعنوان مشتري برتر كشوري بانك
كشاورزي انتخاب و معرفي شده است.
اين قارچكار نمونه ملي ادامه داد :در شركت توليد قارچ
دزفول حدود دويست و بيست نفر بهطور مستقيم مشغول
بهكار هستند كه بهزودي فاز  3كارخانه توليد كمپوست
نيز راهاندازي ميشود كه در افزايش اشتغال جوانان
منطقه نيز مؤثر خواهد بود.
وي با اشاره به صادرات توليدات اين كارخانه به عراق
عالوهبر ارسال به ساير شهرستانهاي خوزستان،
استانهاي همجوار و استانهاي پرجمعيت كشور ازجمله
پايتخت تصريح كرد :اين شركت ساالنه  4هزار و  600تن
قارچ خوراكي دكمهاي 50 ،ميليون تن كمپوست و 600
تن اسپان قارچ توليد ميكند.
اين توليدكننده نمونه قارچ خوراكي ،با اشاره به قانون
معافيت مالياتي توليدات كشاورزي تأكيد كرد :در يكي
دو سال اخير تالش شده تا قارچ را از شمول اين قانون
خارج كنند كه سبب تعطيلي بخش عمدهاي از فعاالن
اين بخش خواهد شد كه از مسئوالن خواست تا اين قانون
همچنان صنعت قارچ و كمپوست را نيز دربرگيرد.
اسالميزاده از ديگر مشکالت صنعت قارچ را نوسانات
شديد بازار و باال بودن هزينههاي توليد ازجمله حاملهاي
انرژي ذكر كرد و افزود :توليدكنندگان قارچ انتظار دارند
تا تبليغ و ترويج مصرف قارچ و فرهنگسازي مصرف اين
محصول كشاورزي را توسعه دهد تا هم به سالمتي جامعه
و مصرف غذايي سالم كمك شود و هم صنايع توليدي
قارچ توسعه يابند.

