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 مقدمه 

با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و   ،و بروز خشکسالی فراگیر در کشور  1399-1400کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 

مدت و  بلند   میانگین  به  نسبتدرصد    34مذکور  آبی  مزارع همراه بود. شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال  

بع  طبالهای دامی و  داشت. کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده  کاهش  گذشته  آبی  سال  به  نسبت  درصد   51حدود  

اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده    انجام   همراه بود. عدمویژه در بخش دام سبک،  دام، به  شده تولیدتمامهای  افزایش هزینه

معیشت و  خصوص بر تولید  منفی فراوانی به  ار آثکننده و تولیدکننده،  داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف

های اساسی شده است که  دچار تکانه 1400تدابیر، در سال دلیل سوءداران بر جای گذاشته است. صنعت دام سبک کشور بهدام

، این گزارشرسیم خواهد کرد. در  دهندگان پرتالش آن تعدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش

   پیشنهاد شود. راهکارهایی های اساسی، به اجمال بررسی و درنهایت سعی بر آن است که چالش

 

 دام سبك پرورش  هاي  چالش

توجه عرضه دام به ، افزایش قابلسبکدهنده دام پای پرورشداران خرده ویژه دامخوراک و بضاعت مالی پایین دامداران به کمبود 

کشتار دام مولد و رونق    ،داریتجمع دام مازاد در واحدهای دام  ، خریدار مناسب، سبب بروز رکود نسبی در بازار دامبازار و نبود  

پرورش دام سبک مشتمل بر ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی، اساسی  های  شده است. در این بخش، چالش  قاچاق دام از کشور

، شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و قاچاق دام تبیین ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در صادرات دام سبک

 اند.  و تشریح شده

 

 خوراك دولتي ه  يسهمناچيز بودن  .  ۱

گرم در روز بوده است.    150تا    100، بسیار ناچیز و در حد  سبک س دام  أازای هر رسهمیه خوراک دولتی در نظر گرفته شده به

داران افزایش یابد. الزم به توضیح است که یک قطعه  نهاده از بازار آزاد در این دسته از داممین  أ ت این امر سبب شد تا اتکا به  

دولتی در نظر گرفته شده برای کند و عمالً نهاده  گرم خوراک در روز مصرف می  180جوجه گوشتی در اواخر دوره پرورش حدود  

درصد    ۱0کمتر از    کیلوگرم در روز مصرف خوراک داشته باشد؛ 6/1صورت میانگین حدود دام کوچک با فرض آنکه بهس أریک 

برداران دست همه بهره طور کامل و به. جالب اينكه حتي اين مقدار نهاده هم در بسياري از موارد بهاستنياز روزانه 

و این موضوع سبب   1ی گزاف هستند  هانهاده مصرفی از بازار آزاد با قیمت  بخش عمده مین  أ تداران مجبور به  لذا دامرسد. نمي

های پرورش در شرایط تغذیه  درصد هزینه 75تا  70ذکر است حدود  شایان شده تولید دام سبک شده است.افزایش قیمت تمام

   .استه هزینه خوراک دستی مربوط ب

 

 در صادرات دام سبك   ضعف.  ۲

 مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات و   1400در سال  ،و تقویت تولید داخل اندارمتولیان امر، با هدف حمایت از دام

 

 رسد. ی م  شتری ب  یبرابر و حت   4آن در بازار آزاد به حدود  متیو ق  ینهاده دولت  متیتفاوت ق  .1
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هزار رأس دام   500، طرح صادرات  (15214/020به شماره    1400  ماه اردیبهشت   18)  عشایر   دام  حمایتی  هایی در قالب طرح خریددستورالعمل 

  زنده  دام  صادرات  طرح آزادسازی  ،(رانیداران متحرک ادام  یریعشا  یهایتعاون  هیاتحاد  وقت  رعاملیمدبه نقل از    1400  رماهی ت  2)مورخ    سبک

 (17646/020به شماره    1400ماه  آبان  8)مورخ    طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی( و  15214/020به شماره    1400مهرماه    14)مورخ  

پیرو مصوبات سازی داشتند؛ عمالً نتوانستند کارساز واقع شوند.  ها و مشکالتی که به هنگام پیادهدلیل ابهامات، پیچیدگیکردند. این مصوبات به

رغم لزوم صادرات دام مازاد،  علیولی    ، آزاد شدممنوع اعالم شده بود،    توسط وزارت جهاد کشاورزی  1397از سال    ، کهصادرات دام زنده  الذکرفوق 

 ،الساعهگیر و همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلقن استانی، تعدد متولیان تصمیمروکراسی موجود، عدم هماهنگی و همکاری مسئوالودلیل ببه

  حین   در همین  کهطوری به؛  بود و عمالً نتوانست در مدیریت بازار اثر مناسب داشته باشدو همراه با تخلف  مد  اکند و غیرکارروند صادرات نسبتاً  

در  شده،  ذکر  هایایراد  عنایت بهبا    شود.میهزار تومان خرید و فروش    300و  تا مبلغ یک میلیون    س دام سبکأ ستان خوزستان مجوز هر ردر ا

هزار رأس گوسفند به کشورهاي همسايه صادر شد و اين ميزان، معادل کمتر از   ۲0- 30حدود حداکثر  درنهایت   1400نیمه دوم سال 

جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته به  های مذکور عمالً با توجه  سیاست  توان گفتدرمجموع می  سبك کشور است.درصد جمعيت دام    05/0

ممنوعیت و توقف صادرات دام   ،کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزیماه  بهمن   اضطراری  البته طی جلسهبردارد.    انداراست باری از دوش دام 

   . اعالم شد زنده

 

 شده توليد و قيمت گوشت در بازار تمام  شكاف هزينه  .  3

های  صورت میانگین در سامانهتومان ازسوی دولت اعالم شده است. درحالی که به  هزار  62قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده درحال حاضر  

هزار   80دار بیش از  های تغذیه، حمل، کارگری و درمان برای دامکیلوگرم دام زنده با توجه به افزایش هزینهمختلف تولیدی، قیمت تمام شده هر  

ی کوچک به هنگام تغذیه دستی است و تغییرات قیمت هاشود. جو، یونجه و کاه سه ماده خوراکی مرسوم و اصلی در جیره دامتومان تمام می

بازه  شود، قیمت جو در بازار آزاد در  طور که مشاهده میارائه شده است. همان  1نمودار  در    1400ماه  همن ب   20تا    1399  ماه آنها از فروردین

  ماه بهمن  تا   1399درصد داشته است. چنانچه میزان افزایش از ابتدای سال    9/67افزایشی حدود    1400ماه  تا بهمن  1399ماه  بهمنساله  یک

برابری را تجربه نموده است. در مورد قیمت یونجه هم تغییرات قیمتی کمابیش به همین نحو  3/4افزایش در نظر گرفته شود، قیمت جو  1400

، حدود  1400ماه  تا بهمن  1399درصد و از ابتدای سال    3/62قیمت یونجه    1400  ماهبهمن  تا  1399  ماهساله بهمنطوری که در بازه یکاست؛ به

ساله طوری که در دوره یکترین جزء خوراک نیز بسیار چشمگیر بوده است، به ارزش عنوان کمت کاه بهبرابر رشد داشته است. افزایش قیم  2/3

  علت.  برابر افزایش یافته است  1/4حدود    1400ماه  تا بهمن  1399درصد و از ابتدای سال    2/124قیمت کاه    1400  ماهبهمن  تا  1399  ماهبهمن

ی  هاارز و متعاقب آن افزایش هزینهنرخ  ، افزایش  1399-1400های دامی در سال زراعی  نهادهخشکسالی و کاهش تولید    ،قیمتافزایش    این

 . بود نهاده تفاوت قیمت بین داخل کشور و خارج از کشور و قاچاق  ،تولید
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 ۱400بهمن   ۲0تا  ۱399روند تغييرات قيمت اقالم خوراکي شامل جو، يونجه و کاه از فروردين   . ۱ نمودار 

 
 https://www.itpnews.comهای محاسبات تحقیق بر اساس داده :مأخذ

 

  تا   1399  ماهساله بهمنقیمت دام کشتاری ارائه شده است. براساس اطالعات این شکل، قیمت دام در دوره یک  2  نموداردر مقابل در  

های آذر و بهمن اتفاق افتاده  ذکر است بخش زیادی از افزایش مذکور در ماه شایاندرصد افزایش داشته است.   19تنها به میزان   1400  ماهبهمن

 برابر خواهد بود.   5/1ان افزایش قیمت دام زنده به میز ،در نظر گرفته شود 1399بررسی از ابتدای سال است. در صورتی که بازه مورد 

 

 ۱400بهمن   ۲0تا   ۱399روند تغييرات قيمت گوسفند زنده فروردين   . ۲ نمودار 

 
 https://www.itpnews.comهای محاسبات تحقیق بر اساس داده :مأخذ

 

هزار تومان   100تومان خریداری شود با احتساب حدود    هزار  62کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم وزن زنده    45وزن  ای به  با فرض آنکه بره

تومان باشد، مانده هزینه انجام   هزار  250پاچه و جگر  تومان خواهد بود. با فرض آنکه ارزش کله   2.890.000هزینه حمل و کشتار، مجموع هزینه  

کیلوگرم حاصل خواهد شد که قیمت تمام    25/20ای به وزن  درصد باشد، الشه  45د. در صورتی که بازده الشه  تومان خواهد بو   2.640.000شده  

درصد، قیمت فروش در فروشگاه حدود    10تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن سود قصاب به میزان  هزار    130شده هر کیلوگرم از آن حدود  

بود. در صورتی که بازده الشه باالتر باشد، قیمت تمام شده کمتر خواهد بود. شایان ذکر است که این   خواهدازای هر کیلوگرم  بهتومان  هزار    143

طوری که وقتی  تری باید انجام شود. بهپرواری انجام شده است و قاعدتاً فروش گوشت میش، دام مسن و بز با قیمت پایینمحاسبات در مورد دام
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درصد انجام شود، قیمت   38تومان و با بازده الشه    هزار  37کیلویی با قیمت هر کیلوگرم وزن زنده    40این محاسبات در مورد یک رأس میش  

تومان توسط مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برای هر   900.116حال مبانی اعالم قیمت  تومان خواهد بود.    هزار  96تمام شده حدود  

با این قیمت   گوشتی و با چه کیفیتیبر اینکه دقیقاً چه نوع  ، باید شفاف شود؛ مبنیمیادین میوه و تره بار  درگوشت گوسفندی گرم الشه  کیلو  

 .  شده استدار خریداری شود و با چه قیمتی از دامکنندگان قرار است عرضه به مصرف

محاسبات صورت   از طرفی به  توجه  هزینهگرفته،  با  از  واسطهفارغ  دخالت  از  ناشی  غیرهای  عرضه،  های  زنجیره  در  گوشت ضرور  قیمت 

هزار تومان در هر    165کننده بیش از  توزیع با قیمت مصرفطور متوسط بیش از پنج دالر در هر کیلوگرم است که منجر به  گوسفندی وارداتی به

هزار تومان بازای هر کیلوگرم  200به بیش از    های غیرضرور مد نظر قرار گیرد، این میزانهای ناشی از حضور واسطه . اگر هزینهشودکیلوگرم می

شایان ذکر است، انواع مختلف گوشت گوسفند و    . کندرد میواردات گوشت گوسفندی را    بودنصرفهبهشائبه    ،این موضوع  افزایش خواهد یافت. 

شود. این درحالی  می کننده از این جهت تضییع  رسد و حقوق مصرفبز در بازار در موارد زیادی، به اسم گوشت بره و با حداکثر قیمت به فروش می

که اطالعات    هستندکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلف  کنندگان، همه عرضه قانون حمایت از مصرف  (3)ماده    «2»بند  است که طبق  

 قرار دهند. کنندگان مصرف در اختیاراز قبیل کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا را 

 

 قاچاق دام .  4

سمت خارج از مرزهای کشور های مرزی مانند هرمزگان و کردستان به  ویژه در برخی از استاندام سبک، به  جمعیتبنابر برخی شواهد، بخشی از  

 ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور )قاچاق( در سالبه

کشور انگیزه کافی    از خارج و  داخل  در زنده  دام  برابر 3-4 از بیش   تا بعضاً  قیمت دار شود. تفاوت دامسود چندانی نصیب  بدون اینکهشد،  1400

یافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عراق فراهم نموده است. هرچند این سود نیز عمدتاً  یافته و غیرسازمانبرای توسعه قاچاق سازمان

 از  برخی نظر مار رسمی وجود ندارد، ولی طبقدهد این میزان قاچاق سهم باالیی ندارد. هرچند آها نشان میشود. البته بررسیدار نمی نصیب دام

 دام  خروج  میزان این  آنکه فرض  با .  شودمی  قاچاق خارج  به کشور مرزهای  طریق از دام  هزار رأس 100 حدود  انه یماه حاضر  درحال کارشناسان، 

 توجه  با.  شودمی  خارج  کشور  طریق قاچاق ازاز    کوچک  دام  جمعیت  از  درصد  9/1  حدود  بیفتد، درمجموع  اتفاق   سال  هایماه  تمام  در  کشور  از

های اساسی ناشی  درنهایت پس از تبیین چالش  . باشد  اثرگذار  دام   قیمت  بر   تعداد  این  رسد می  نظربه  بعید   ، هاداریدام  در  شده  انباشته  دام  حجم

 شود. رفت از وضعیت موجود ارائه میهایی برای برونبر آزمون و خطا، راهکارهای مبتنیسیاستگذاری از 

 

 بنديجمع

  50ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار )در بیشتر ایام سال، قیمت بره زنده کمتر از سابقه قیمت نهادهشده ناشی از رشد کمافزایش قیمت تمام

  مولد  دام  از  بخشی  کشتار  و  فروش  داران را مجبور به، دامهاداریدام مازاد در دام ازای هر کیلوگرم بود(، نقدینگی اندک و تجمع  هزار تومان به 

گاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز در بازار نبود.  کننده هیچرغم این وضعیت، مصرف. علینمود  ها دام  سایر  برای  کردهزینه   برای

 .ثیر نبودأ تی خبری در التهاب بازار بیهاارز ترجیحی و تبدیل آن به تیتر اول برخی از سایتی حذف هاالبته در کنار همه این عوامل، زمزمه

های پرورش نبوده است و عمالً  دهد، افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه همچنین تدقیق در اطالعات و آمار ارائه شده نشان می

  و  تولید  شده  تمام  هزینه  رورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. تداوم شکاف فوق بینی پ هاادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه

داران و خروج دار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله، اختالل در معیشت دامبازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دام  در گوشت قیمت

ای است که عمالً حاشیه گونه امنیت غذایی خواهد شد. شرایط فعلی در بخش پرورش دام سبک بهمین  أ افراد از این زیربخش راهبردی در حوزه ت

دار و عدم صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار،  دار باقی نمانده است و ادامه این شرایط با توجه به ضرر اقتصادی دامسودی برای دام 

مین گوشت قرمز در آینده با مشکل  أ ش، قرار خواهد داد. کشتار دام مولد در مقطع فعلی، کشور را در تدار را در شرایط تداوم فروباالجبار دام

و چه بسا با کاهش عرضه گوشت قرمز و افزايش هرچه بيشتر قيمت گوشت قرمز، فضا و انگيزه براي افرادي که   مواجه خواهد ساخت

   .مترصد واردات گوشت قرمز هستند، ايجاد شود
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داد که سیاستها  بررسی برنامهنشان  و  وزارت جهاد کشاورزی  ها  دامهای  از  تولید داخل در سال  با هدف حمایت  تقویت  و  ،  1400دار 

حدود  درنهایت    1400در نیمه دوم سال  اند. برای مثال،  خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته به

درصد جمعيت دام سبك   05/0هزار رأس گوسفند به کشورهاي همسايه صادر شد و اين ميزان، معادل کمتر از    ۲0- 30حداکثر  

معاونت  جالب اینکه    دار بردارد.های مذکور عمالً با توجه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش داملذا سیاست  کشور است.

با هدف تنظیم بازار را  هزار تن    10مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف    15/12/1400در تاریخ  توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  

شد و    دلیل واردات متضرر خواهدهای تولید به قیمت بازار آزاد و هم بهدلیل خریداری عمده نهادهدار هم بهدام  صورت،در ایناست.    صادر کرده

ز طرف دیگر افزایش  سودی از محل واردات عایدش نخواهد شد. ادلیل قیمت تمام شده باال،  بهکننده نیز  ذکر شد، مصرف  قبالًطور که  البته همان 

هرچند درحال های پرورش همراه با قیمت پایین دام زنده به همراه صادرات ناکارامد دام، سبب رونق قاچاق دام در این بخش خواهد شد.  هزینه

نظر نرسد، ولی وضعیت تولید در این بخش بسیار  کننده بهحاضر میزان قاچاق احتماالً کمتر از دو درصد جمعیت دام کوچک است و شاید نگران

 ناپایدار شده است.  

گوشت تومان برای هر کیلو  116.900، تعیین قیمت  1400ماه در بهمن یبازار محصوالت کشاورز میکارگروه تنظ تصمیمات دیگر ازیکی 

گرم الشه   تره  درگوسفندی  و  میوه  می  بارمیادین  واقعاً چگونه  قیمت  این  که  نیست  مشخص  ولی  داماست.  حقوق  از  به حمایت  و تواند  دار 

شود و ار است عرضه کنندگان قرکننده منتهی شود. لذا باید شفاف اعالم شود که دقیقاً گوشت چه نوع گوسفندی با این قیمت به مصرفمصرف

دار خریداری شده است. توضیح اینکه با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود  با چه قیمتی از دام

 تومان است.  هزار 96تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود هزار  143

مین پروتئین حیوانی جهت نیل به امنیت غذایی، از نظر دسترسی به أش آن در تصنعت دام سبک، برخالف اهمیت خود در اشتغال و نق

  90طوری که بیش از  اندرکاران امر در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ به های پایین دستنهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت 

از جیب   زیادی   تا حدهای غیرضرور،  و واسطه کنندگان  شرایط فعلی، منافع مصرفشود. در  درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می

مین نخواهد شد و هم  أ کننده به شکل مناسبی ت مدت هم رفاه مصرفبلندشود؛ ولی با ادامه این وضعیت در  مین میأ دهندگان دام سبک ت پرورش

وجه پذيرفتني نبوده و صراحتاً مغاير با تداوم وضعيت کنوني به هيچطور کلی،  داران نیز به شکل جدی آسیب خواهد دید. بهمنافع دام

داران در شرایط بسیار سخت اقدام به پرورش توجهی از دامویژه اینکه بخش قابل؛ بهشودعدالت اجتماعي و مردمي کردن اقتصاد ارزيابي مي

 کنند و از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. دام می

 

 هكارهاي پيشنهادي را

صورت عاجل ي بيشتر، بههامنظور پيشگيري از خسارتخصوص در وزارت جهاد کشاورزي، بهالزم است مسئوالن محترم مربوطه به

ی  ها هماهنگیترین اقدامات تسهیل و افزایش ظرفیت صادراتی دام با رفع موانع صادرات و انجام  یکی از مهماصالح وضع موجود برآيند.  درصدد  

تواند  دار تضمین شود میطوری که براساس هزینه تمام شده سود معقولی برای دامی تعیین شده بهها. همچنین بازنگری در قیمتاستبخشی  بین

بر این عرضه نظر قرار گیرد. عالوه  مدت مددر کوتاه  د ی مرتبط هم از موارد مهمی است که بای ها. تولید قراردادی با محوریت تشکل باشدکارساز  

ادامه در  در جهت اصالح وضع موجود    راهکارهای پیشنهادیتواند از التهاب بازار گوشت بکاهد.  مستقیم گوشت در میادین محلی تا حدودی می

 اند. تبیین شده

 

 نهاده اصالح زنجيره توزيع  .  ۱

منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در دستورکار قرار گرفت ی دامی بههاسیاست تخصیص ارز ترجیحی به نهاده  1397  ماهاز فروردین 

از راه  از دو سال  اما بعد از گذشت بیش  از   اندازی سامانه بازارگاه،و توزیع نهاده وارد شده به کشور از طریق سامانه بازارگاه انجام شد.  برخی 

کیفیت همچنان در این سامانه وجود دارد. اگرچه بخش پرورش  های دامی و عدم امکان مرجوع نمودن بار بیخیر در ارسال نهادهأ مشکالت مانند ت

بسیار کمی از نیاز  مندی از نهاده وارد شده با ارز ترجیحی به کشور دارد و عمالً سهم  ترین اولویت را در بهره دام کوچک )گوسفند و بز( پایین

صورت دستوری کنترل شده  ها در این بخش بهشود؛ ولی قیمتمین میأ روزانه دام در صورت تخصیص، از منبع نهاده وارد شده با ارز ترجیحی ت 
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دود چهار برابر ح  آزاد  بازار  در  نهاده  حاضر قیمت  کید است درحالأ و سنخیتی بین قیمت تمام شده و قیمت تعیین شده وجود ندارد. الزم به ت

برای اصالح زنجیره، وزارت جهاد کشاورزی باید از  . سازدیمقیمت دولتی آن است و این فاصله زیاد انگیزه برای انحراف مسیر توزیع آن را فراهم 

کند و با استفاده از   خصوص در قالب تولید قراردادی استفاده، بههای خوشناممداخله مستقیم در توزیع نهاده خودداری کرده و از ظرفیت تشکل

 ، به نظارت بر توزیع بپردازد. ای و استفاده از ظرفیت مردمیابزارهای مناسب ازجمله پایش تصادفی و دوره
 

 اصالح قيمت مصوب خريد دام در داخل کشور.  ۲

قیمت مصوب بازنگری صورت گیرد. در  شده گوشت گوسفندی، الزم است در  تر بودن قیمت مصوب از قیمت تمامدلیل پاییندر شرایط فعلی به

کننده نیز  های غیرضرور، از مصرفکننده و نیز حذف واسطهها به مصرفتخصیص بخشی از یارانه  برایریزی الزم  عین حال دولت باید با برنامه

 حمایت کند. 
 

 گوشتخصوص  تسهيل و افزايش صادرات دام، به.  3

به   ،تواند منجر به هدایت دام در مسیر قانونی جهت خروج از کشور و ارزآوری شود. مسلمًا صادرات دام می تسهیل صادرات دام و رفع موانع آن  

 برنامه  قانون   ( 31)   ماده   « ر » چارچوب بند    در   خواهد داشت. صادرات نیاز    غیره ونقل و  های بهداشتی، حمل نامه هایی از جهت قرنطینه، شیوه زیرساخت 

عنوان اولین کننده را به و سود تولید   شود   انجام   دولت   نظارت   و با سازوکاری مشخص با  صورت پایدار فراگیر به   هایتشکل   محوریت   با   باید  توسعه   ششم 

بر اینکه باعث جذب دام مازد از بازار حلقه در زنجیره تولید و صادرات ضمانت کند. البته ذبح دام در داخل کشور و صادرات گوشت حاصل، عالوه 

صادرات   شود.جایی جلوگیری می ه افزوده مناسبی در برداشته باشد. در این حالت از کاهش وزن یا تلفات دام حین جاب تواند ارزش شود؛ می داخل می 

 کننده، در داخل کشور و حتی تخصیص یارانه به مصرف  باید در راستای مدیریت دام سبک مازاد انجام شده و دولت با اتخاذ سیاست عرضه مستقیم 

 جلوگیری کند.   و کاهش قدرت خرید ها قیمت غیرمنطقی از رشد 
 

 واردات نهاده در ازاي صادرات گوشت .  4

ی دامی در ازای صادرات دام راهکار مناسبی خواهد بود که تا حدی در  هاجایی ارز وجود دارد، واردات نهادههدر جاببا توجه به مشکالتی که  

 تواند مؤثر باشد. ی دامی میها خل به نهادهمرتفع کردن نیاز دا
 

 داران دامپايين به  سود  پرداخت تسهيالت با  .  5

ویژه دام مولد بکاهد. البته سازوکار  داران از تمایل آنها به فروش دام و بهتواند با افزایش بنیه مالی دامقیمت تا حدودی میپرداخت تسهیالت ارزان 

 بینی شود که از انحراف تسهیالت پرداختی جلوگیری شود. باید به نحوی پیشمحور، ازجمله از طریق تولید قراردادی عدالتاین امر 
 

 محورتوليد قراردادي عدالت.  ۶

ن انجام نشد. شاید  آکید قرار گرفت، ولی عمالً اقدامی روی  أ جاری مورد تاگرچه تولید قراردادی در مصوبات حمایتی دولت در نیمه دوم سال

دار و عرضه مستقیم گوشت و با قبول ادامه شرایط فعلی، خرید دام زنده در قبال در اختیار قرار گذاشتن نهاده از دام  حال حاضردربهترین راهکار  

داران خرد افزایش یابد.  ویژه دامداران به زنی دامداران باشند تا قدرت چانههای برآمده از خود دامباشد. در تولید قراردادی، محوریت باید تشکل

 قراردادی امکان عرضه نهاده در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. در تولید
 

 ي محلي عرضه مستقيم گوشت قرمز هاايجاد مراکز و بازار.  7

دار در زمان کوتاه، با  با دامنهایی ی تخصصی و تسویه هاصورت مستقیم در بازارهای محلی و ملی توسط تشکلخرید دام و عرضه گوشت قرمز به

های  دار شود. استفاده از غرفهکننده گوشت قرمز و انتفاع هرچه بیشتر دامتواند سبب جلوگیری از رشد قیمت مصرفسربار میی  هاکاهش هزینه

های پرورش، ذبح و  کننده باشد. در این حالت، دام ترجیحاً در قطبتواند در این امر کمکها میبار توسط تشکل عرضه گوشت میادین میوه و تره

 دارای محدودیت از نظر تعداد  ی مذکورهااستان ؛ مگر اینکه  شوددی شده و با کد رهگیری مشخص بین غرف عرضه مستقیم توزیع میبنبسته 
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از ظرفیت نمایندگان معتمد  همچنین باید  گذاری باید مرتفع شود.  مدت با تقویت سرمایهباشند که البته در میانمیادین عرضه دام یا کشتارگاه  

 . دکراستفاده  دارانو انتفاع واقعی دام رصد عرضه مستقیم برایبنیان های دانشبسیج مستضعفان و شرکتسازمان داران، دام
 

 تداوم ثبت هويت و پالك کوبي دام .  8

جلوگیری از قاچاق دام با هدف کنترل و امکان ردیابی دام انجام شد و باید با رفع برخی نواقص    راستای  در  هاکوبی دام و ثبت هویت دامپالک

ثبت   26/5/1388مصوب    1قانون نظام دامپروری  (18)کوبی دام این است که به استناد ماده  یکی از اشکاالت تقنینی در ارتباط با پالکادامه یابد.  

 دام  نگهداری  و   حمل  فروش،   خرید،   دستورالعمل  ( 1)ماده    «الف»در صورتی که در بند    .گذاری دام برعهده وزارت جهاد کشاورزی استو شماره

و در عین حال در    الزم است در این زمینه شفافیت الزم صورت گیرد  این مسئولیت برعهده مالک گذاشته شده است.  14/11/1397مصوب    2زنده 

   الزم در نظر گرفته شود. ثرمؤهای  مشوق   ددار باشد، بایمین هزینه توسط دامأ صورتی که قرار بر ت
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