یدهد
«ایران» از حمایتهای دولت از بخش دام و طیور گزارش م 

تسهیالت بیسابقه  20هزار میلیارد
تومانی در جیب دامداران
امین محمودی
حمایــت از صنعــت دام و طیــور جــزو اولویتهــای اصلــی دولــت ســیزدهم در بخــش کشــاورزی
اســت بــه طــوری کــه بــرای رســیدن بــه امنیــت غذایــی پایــدار وزارت جهــاد کشــاورزی برنامههــای
زیــادی را در دســتور کار قــرار داده تــا بــا حمایــت از کشــاورزان بتوانــد بــه ایــن مهــم نائــل شــود .بــه
طــوری کــه افزایــش بهــرهوری صنعــت دام و طیــور بــا تأکیــد بــر ارتقــای تولیــد و افزایــش کیفیــت
خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان در وزارت جهــاد کشــاورزی تدویــن و در مرحلــه اجــرا اســت .اعطــای
اعتبــارات ســرمایه در گــردش ،یارانــه تســهیالت کــم بهــره و ســایر منابــع بــرای بهــرهوری و نوســازی
صنعــت دام و طیــور کشــور نیــز در دســتور کار ســند مذکــور قــرار گرفتــه اســت .از طــرف دیگــر آن
طــور کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی میگویــد ایــن وزارتخانــه بــه دلیــل حمایــت از صنعــت دامــداری
عــاوه بــر خریــد تضمینــی دام ســبک و ســنگین توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام ،صــادرات
دام را رسـ ً
ـما آزاد کــرده اســت .در ایــن خصــوص ســید جــواد ســاداتی نــژاد گفــت :تــاش دولــت،
حمایــت از حــوزه تولیــد در صنعــت غــذا بخصــوص صنعــت دام و طیــور اســت و ایــن کار را بــا کمــک
تشــکلها اســتمرار خواهــد داد .بــه گفتــه وی ،در بحــث حمایــت از حــوزه دامپــروری و دام و طیــور
بــا دســتور رئیــس جمهــور و معــاون اول و نشســتی کــه بــا تشــکلهای صنعــت دام و طیــور برگــزار
شــد ،امیدواریــم خریــد تضمینــی را در بحــث مــرغ ،تخــم مــرغ و گوشــت قرمــز بــا ســرعت بیشــتری
اســتمرار دهیــم .ایــن اقــدام در حالــی صــورت گرفــت کــه دامــداران طــی یــک ســال اخیــر بــه دلیــل
عــدم صــادرات دام بــه دیگــر کشــورها ،افزایــش دام مــازاد آنهــا در فصل بهــار و همچنین خشکســالی
و کمبــود آب در برخــی از اســتانها بــا مشــکالت عدیــدهای دســت و پنجــه نــرم میکردنــد .از طــرف
دیگــر بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــای مــرغ و تخــم مــرغ در بــازار بســیاری از مرغــداران بــا افزایــش
تولیــد و عــدم عرضــه محصــول خــود بــه بــازار روب ـهرو بودنــد همیــن امــر ســبب شــده کــه خریــد
محصــول مــازاد آنهــا توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام صــورت گیــرد.
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تســهیالت  20هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه
دامــداران
بعــد از اصــاح ارز ترجیحــی در کشــور
هزینههــای تولیــدی از جملــه قیمــت نهادههــای
دامــی مــورد نیــاز دامــداران ،افزایــش یافــت بــه
همیــن دلیــل نیــاز بــود کــه دامــداران نقدینگــی
الزم را بــرای خریــد ایــن نهادههــا داشــته باشــند
لکــن بســیاری از دامــداران و مرغــداران بشــدت
از آینــده خــود بعــد از حــذف ارز  4200تومانــی
نگــران بودنــد.
بــا پیشــنهاد وزیــر جهــاد کشــاورزی و موافقت
شــورای پــول و اعتبــار  20هــزار میلیــارد تومــان
اعتبــار جهــت پرداخــت تســهیالت و تأمیــن
ســرمایه در گــردش ایــن واحدهــای تولیــدی
مشــمول طــرح مردمیســازی و توزیــع عادالنــه
یارانــه بــا نــرخ ســود  12 ،10و  15درصــد جــذب
و درحــال پرداخــت بــه تولیدکننــدگان مــرغ

گوشــتی ،تخــم مــرغ ،دام اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در دولتهــای گذشــته هیــچ گونــه
برنامــه و طــرح مدونــی در ایــن خصــوص وجود
نداشــته اســت.
درخصــوص آخریــن وضعیــت اعطــای ایــن
تســهیالت ،امیــد امینــی مدیــرکل دفتــر طیــور
معاونــت امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد
کشــاورزی اظهــار کــرد :امســال از محــل طــرح
مردمیســازی و اصــاح یارانههــا ۲۰ ،هــزار
میلیــارد تومان تســهیالت بانکــی بــرای دامداران
و واحدهــای مرغــداری اختصــاص داده شــده
کــه از ایــن مبلــغ تاکنــون تولیدکننــدگان حــدود
 ۸هــزار میلیــارد تومــان دریافــت کردهانــد.
امینــی گفــت :ایــن تســهیالت بــا کارمزدهــای
مختلــف و بــا توجــه بــه ظرفیــت و شــرایط
تولیــد  ۱۰درصــد ۱۲ ،درصــد و  ۱۶درصــد در اختیار
دامــداران و واحدهــای مرغداری قــرار گرفت .وی

دربــاره وضعیــت زنجیره ارزش گوشــت مــرغ نیز
اذعــان داشــت :امســال پیشبینــی میکنیــم بــا
رفــع موانــع تولیــد ،ســهم زنجیــره ارزش در تولید
گوشــت مــرغ کشــور بــه بــاالی  ۲۰درصد برســد.
امینــی خاطرنشــان کــرد کــه ســهم زنجیــره
ارزش از تولیــد گوشــت مــرغ کشــور در ســال
گذشــته  ۱۸درصــد بــوده اســت .وی ادامــه
داد :بــر اســاس تفاهمــی کــه بــا انجمــن
شــرکتهایهای زنجیــره ارزش گوشــت مــرغ
صــورت گرفتــه ،هدفگــذاری شــده ظــرف دو
ســال آینــده ســهم تولیــد از ایــن ناحیــه بــه ۳۰
تــا  ۴۰درصــد کل تولیــد گوشــت مــرغ کشــور
برســد.
خریــد دام ،مــرغ و تخــم مــرغ توســط شــرکت
پشــتیبانی امــور دام
محســن ســامی ،مدیرعامــل شــرکت ســهامی

