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 20/06/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
رفع مشکالت کشتار دام و ارائه راهکار جهت  شیافزا  ریاز آن نظ  یو مشکالت ناش  یدام  یکمبود نهاده ها  لیدال یبررس

 فعالین این حوزه

 استان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

به دنبال کمبود نهاده های دامی، دامپروران و دامداران سنتتی نااار به کشنتار دام رو آورده اندا این کشنتار که به نسنبت 

که در صنورت ادامه فاجعه ای  سنال گشنهته افزایش اشنی گیری داشنته اسنت شنامل دام مولد و اصنالم شنده هی می شنود

   ملی به دنبال خواهد داشتا

داشنته که در  درصندی 118بر اسنا  االالم سنازمان جهاد کشناورزی اسنتان کشنتار دام به نسنبت سنال گهشنته افزایش  

 برای صتعت دامپروری خواهد داشتاتبعات جبران ناپهیری در آیتده   ،صورت الدم جلوگیری

حضنور دالالن و واسن ه ها، الدم  و  حوزه در واردات نیا  نیالدم حضنور فعال  ،یخشنکسنال  لیکه به دال  یکمبود نهاده دام

بنه دامنداران و واحندهنای تولیندی   بنه موعع نهناده  لینالندم توو  ،تولیند خوراک دام  یواحندهنا  ازیننهناده مورد ن  صیتخصننن

ا  دگرد  یمولد و اصنالم شنده م  یدام ها  حهفباالث  ایجاد شنده اسنت، ااا   حمل و نقل  یها تهیهز شی، افزاخوراک دام

  طی شننرا نیدر صننورت ادامه ا  بشننمار می آید، اتیو لبت یحوزه دامپرور  رسنناختیزمهمترین مولد که   یحهف دام ها

 خواهد کردا جادیدر کشور ا یشتیمع  یمشکالت اساس

ل اعلیمی و  متاسنفانه تخصنیص نهاده های مورد نیاز اسنتان ها به صنورت کلی تصنمیی گیری صنورت می گیرد و مسنائی

همچتین میزان نهاده  بعد مسنافت لوا  نمی گردد و این موونوب باالث اجواف در حب برخا از اسنتان ها می گرددا  

های تخصیص یافته نیز کامل توویل داده نمی شود و یا با تاخیر ارائه می شودا سامانه ای که به متظور ثبت درخواست  

نهاده مورد نیاز در دسنتر  فعالین این بخش عرار گرفته اشنکاالت فتی نظیر الدم امکان االتراب به کیفیت و نوب نهاده  

د که فعالین این حوزه را با مشننکالت الدیده ای روبرو کرده اسننتا بر اسننا  آمار جهاد  و مودودیت پرداخت خرید دار

 کشاورزی استان در ش ماه گهشته نصف مقدار نهاده مورد نیاز استان جهب استان شده استا

راحتی مودودیت واردات نهاده نیز یکی از المده ترین مشنکالت کمبود نهاد می باشندا متاسنفانه مجوز واردات نهاده به 

الدم ترخیص موموله می گردد و در نهایت باالث متضننرر شنندن اخه نمی گردد و در صننورت اخه مجوز الواملی باالث  

واسن ه می شنودا یکی دیگر از مشنکالت در امر واردات الدم تخصنیص ارز برای موموله وارداتیسنت که وارکتتده تا ارز را 

 دریافت نکتد اجاره ترخیص کاال را نمی دهدا  

نیز یکی از مواردیسنت که باالث نامتظی بودن آمار و اجواف در حب برخی از دامداران دام کشنور   یگهار تیهو سنتییسن

دام  شیدر صنورت زا  امکان ویرایش وجود ندارد و صنرفاشنده اسنت که  یطراح  یطورسنتتی شنده اسنتا این سنیسنتی 

 ف آن در سیستی امکانپهیر نمی باشدا  ، حهکشتار دام  ایدر صورت فروش و   یول  ارا ثبت کرددام توان تعداد  یم
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مهمترین دلینل این مشنننکنل بنه متعندد بودن مراکز ثبنت پالک بر می گرددا یعتی برای ثبنت پالک ینر متولی معرفی  

  نشده استا

با التنایت به کمبود نهناده های دامی که باالث افزایش کشنننتنار دام  باالخص مولدط و تع یلی واحدهای تولیندی خوراک  

دالیل ایجاد این مشنکل ارائه نمود تا با ادامه این مشنکل دام شنده اسنت، بایسنتی راهکارهایی در سن ی ملی برای حل 

   ان غیرعابل کتترل تبدیل نگرددااساسی که با معیشت مردم ارتباط مستقیی دارد به یر بور

 راتییو درصد تغ  1400با مدت مشابه در سال   99کشتار دام پنج ماهه اول    سه یمقا

 

 نوح دام 

 

 جنس دام 

 کشتار تعداد 

 1399ماهه اول  5 

 کشتار  تعداد 

 1400ماهه اول  5

  5نسبت درصد تغییرات  

 ماهه دو سال 

 

 گوسفند

 28 107078 83741 نر 

 279 208003 54920 ماده

 

 بز 

 21 7272 6005 نر 

 43 7247 5073 ماده

 

 

 

 گاو

  بومی 

 نر 

7886 9958 26 

 22 16836 13759 دو رگه 

 164 5687 2157 اصیل

  بومی 

 ماده

2726 7655 181 

 350 23484 5218 دو رگه 

 411 2826 553 اصیل

 

 گاو میش 

 107 2626 1271 نر 

 251 2112 602 ماده

 

 شتر 

 027 8 1 نر 

 0 7 .  ماده

 118 400799 183922 جمع
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ل یکشتار دام، خصوصا کشتار دام مولد و اصالح شده به دلچند برابری    شیافزادر خصوص    ایرادات و مشکالت   رئوس

 :یدام یکمبود نهاده ها

 در سال گهشته و سال جاری خشکسالی ا  1

نیاز واععی و مسنافت  و الدم توجه به شنرایط اعلیمی و ها  ا تصنمیی گیری کلی در خصنوت تخصنیص نهاده به اسنتان  2

 استان ها

ا سنامانه ثبت درخواسنت نهاده، ایراداتی نظیر مودودیت زمان در ثبت خرید و پرداخت و الدم امکان االتراب به نوب و  3

 دارد که باالث متضرر شدن فعالین این حوزه می گردداکیفیت نهاده  

  ی بموعع نهاده ها لیتووالدم  به موعع ارز و   صیالدم تخصنننمودودیت در صننندور مجوز واردات نهاده های دامی و  ا  4

 یورود  یشده از مباد یداریخر

 بازار آزاد، افزایش عیمت نهاده به دلیل خرید از حمل و نقل لیاز عب دیتول  یها تهیهز شیافزاا  5

و الدم حمایت دولت از تشننکل های     یها و تشننکل یدیتول  یواحدهادامداران سننتتی، دامپروران،    یتگینقد کمبود  ا6

 مربوطه

 یشده توسط کارخانجات لبت یداریخر ریپول ش لیدر توو ریتاخ  ا7

 دام زنده از دامداران دیوجود واس ه ها در خر  ا8

که باالث   دارد  نظیر الدم امکان ویرایش و حهف دام فروخته شنده و کشنته شندهایراداتی ا سنامانه هویت گهاری دام 9

 ثبت  آمار نادرست و اجواف در حب فعالین واععی این حوزه می گرددا

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 06/ 13مورخ 

  یو دامپرور  یکشناورز  یها  یتعاون جهاد کشناورزی، اتا  تعاون، اتوادیهجلسنه کارگروهی با حضنور نمایتدگان، سنازمان 

با بررسنی موونوب کمبود نهاده های دامی و    وریکارخانجات خوراک دام و ط  یتعاونو  اسنتان   دامداران  هیاتواد ،اسنتان

 ش کشتار دام به شرم ذیل برگزار شد:یافزا

طبب اخبار موجود،   متاسنفانه  اسنتان: یسنازمان جهاد کشناورز  یدام داتیمعاونت بهبود تول نیجانشن  ،یبادام  مومدرونا

حهف دام و  ماده    یها دامحهف  در مورد   خصنوصنا به نسنبت سنال گهشنته افزایش اشنی گیری داشنته اسنتا کشنتار دام

ا در مورد دام ییشنو یم رسناختیرفتن ز  نیباالث از ب و  شند ییمواجه خواه  یادیبا مشنکالت ز  یآت  یمولد در سنال ها

 ا  ییبر  یم نیرا از ب  هیدر واعع دام ها پا  اباشد یم ت وریهم زین لیاص  یها
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نهاده   صیباشند، تخصن  یمشنکالت م نیبه وجود آمدن ا  لیدال نیتر یدر حال حاونر کمبود اللوفه و کمبود نهاده از اصنل

و    ریشنن متیها، ع تهیهز شیمشننکل در حمل و نقل، افزا  به موعع نهاده ها، لیباشنند، الدم توو  ینم ازیبه اندازه مورد ن

الدم    وجود واسن ه ها و  ،یدیتول  یدر واحد ها دشدر گر هیالدم سنرما،  یتگیکمبود نقد  نمی باشندا  یواعع متیگوشنت ع

 اشود یدامداران م  یتگیکمبود نقد  دیباالث تشد نیز  دامداران از طرف کارخانجات ریپرداخت به موعع بهاء ش

جهاد مکاتبه    وزارت بهتواند جوابگو باشنند    یکه در کوتاه مدت م  یها شننتهادیو پ   راهکارهادر این زمیته جهاد اسننتان 

 کرده است لیکن پاسخ عابل توجهی دریافت نشده استا

داده شنده،   صیتخصن  ینهاده ها خصنوت در  :وریکارخانجات خوراک دام و ط  یالامل شنرکت تعاون  ریبهداد، مد  ناصنی

 دیکتسنانتره تول  دتوان یکتجاله نمکارخانه تولیدی بدون   شنده و  نداده   ی توویلاختصناصن یایکتجاله سنو %80حدود  

ا با  شنود  ینم  صیترخ  و به هر دالیلی  دپو شندهگمرک  نهاده دامی در یمجاز یفضنا طبب اخبار نمایدا این در حایسنت

عیمت های متغیر و نامتاسن    لها به دلیل دپو شندن اغل  فاسند می شنونداتوجه به ایتکه نهاده های دامی فسناد پهیر  

 هزیته های حمل و نقل نیز باالث متضرر شدن واحدهای تولیدی می شودا

با التایت به شنرایط اعلیمی اسنتان ها،    اسنتان:  یو دامپرور یکشناورز  یها  یتعاون هیالامل اتواد  ریمد  ،یکسنائ  یمومدالل

  ی استان ها م  هیمتفاوت تر از بق اریخوراک دام در اسنتان ما، بسن تولیدتمام شنده   متیع هزیته های مضناالف حمل و نقل

نکتتد حاونر   افتیدررا    یتا ارز دولتمی باشند و نهاده ها در گمرک   یمع ل  نیز یکی از دالیلو دالل ها    ها  باشندا واسن ه

 که این موووب باالث فاسد شدن موموله ها می گردا  باشتد ینم صیبه ترخ

در حد الزم   یدستورات استان:  وریکارخانجات خوراک دام و ط  یشرکت تعاون  رهیمد  اینائ  رئ  ،یفشتگچ  لیخل ییابراه

اسنتانمان ارسنال   یبراها   مسنافت وها   هیاسنتان و درنظر گرفتن کرا یو در نظر گرفتن آب و هوا  یاالجرا، بدون کارشنتاسن

 گرددا که باالث ایجاد مشکل برای کارخانجات تولید خوراک دام و دامپروری ها می شود  یم

امکنان ورود کتتندگنان بنازار وجود ننداردا در حنال   کنه  ینفرات مشنننخصننن اریندر اختواردات و ترخیص نهناده هنای دامی  

در صنورت    یحتکه زمان مودودی برای خرید در نظر گرفته شنده اسنتا  ردیگ  یسنامانه صنورت م بیاز طر دیخرحاونر

  وجود ندارداحب االتراب   نهاده هافاسد بودن 

 یطراح  یدام کشنور طور یگهار  تیهو سنتییبوث آمار، سن در دامداران اسنتان: هیکارشنتا  اتواد  ،یتیحسن  ابوالفضنل

در صنورت    یتعداد را ثبت کرد ول  شیافزا  توان  یدام م شیا در صنورت زادیآ  یبه دسنت نم ییشنده اسنت که آمار صنو

وجود ندارد و خود بخود در طول دو   شیرایامکان و یعتی اشنود یثبت نم  سنتییتعداد در سن  نیکشنتار دام ا  ایفروش و  

کتتد و    یسنوء اسنتفاده م  یتعداد هیعضن نیشنود و از ا  ینشنان داده م  شنتریب  یآمار از تعداد واعع  د،یخر شیفزاسنال با ا

المده دلیل  شده استا خارج از کتترل  هیعض نیرساند و ا یکرده و به فروش م  افتیندارند کتسنانتره در  یدام کهیدرحال

مختلف   نیاز دام ها به دفعات و توسننط مامور  یمشننخصنن  عداداون ت  می باشنندامتعدد کردن مراکز پالک   این مشننکل

 توان اصالم کردا یسامانه، نم شیرایالدم امکان و لیبه دل زین یبازرس در صورت  یشوندا حت  یم  یشماره گهار
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  یی سامانه، شتاسا جادیاز ا  هدف استان:  یسازمان جهاد کشاورز یدام  داتیمعاونت بهبود تول نیجانش  ،یبادام مومدروا

 نیدر ا اداشنت  یادیسنامانه از همان ابتدا مشنکالت ز  می باشنداعااا    دام   و شنتاسناییاز عااا  دام   یریدام ها و جلوگ

 ینهاده، دامدار صیباشندا در خصنوت تخصن  یم اسنتان  اریخارج از اخت  یول  ییانجام داد  یادیز  یها یریگیخصنوت پ 

 یشنود و سنع  یکتسنانتره داده م ،یسنتت  یها یدامدار یبرا  یکتتد ول  یم  افتینهاده در  ییبه طور مسنتق یصنتعت  یها

در کل با کمبود   یانجام داده تا اجواف نشننود ول  لیتعد  ییپروانه کسنن  کرده ا بیکه از طر یبر اسننا  آمار  ییکت  یم

واردات نهاده    تکهیبا ا ییکت  یاللوفه باشنند اسننتقبال م  ایکه عادر به واردات نهاده و    یا هر تشننکلیینهاده مواجه هسننت

 مشکالت خود را داردا

 نیاز دامداران در ا دیبا همچتینا اسنتاسنتان   اریخارج از اخت  اسنت که البتهاسنتان    هیسنهم  شیمدنظر ما افزا راهکار

 دامداران اختصات داده شودا یدر گردش برا  هیو سرما التیشود و تسه تیخصوت حما

  نهاده،  متیع شیافزا  مهمترین دلیل کمبود و  اسنتان: یسنازمان جهاد کشناورز یگهار هیامور سنرما  ریمد  ،یبابائ  غالمرونا

دالالن     یگوشنت به ج متیگوشنت، مابه التفاوت ع متیعافزایش  باشند، در خصنوت    یم  یو خشنکسنال  یکاهش بارندگ

به   یدام داتیمعاونت بهبود تول بیکه از طر  یشنننتهاداتیپ  اسنننا برند، بر  ینم یبهره ا شیافزا نیرفته و دامداران از ا

به    نییپا دبا درص  یروستائ  داریاشتغال پا التی، تسنهدر گهشنتهانجام دادا   یتهران ارسنال شنده اسنت فکر نکتی بتوان کار

از  یبانیدام توسنط شنرکت پشنت  یتیحما دیا خراسنت شنتهادیعابل پ   امجدد  که می تواناختصنات داده شنده بود    اداره کار

مودود اسنتط تا   اریدام زنده وجود داشنته باشند  مجوز صنادرات بسن باشندا امکان صنادرات  یم یشنتهادیموارد پ   گرید

خود را   یها  تهیپول خود را به دسننت آورده و هز اندبتو زیکشننتار دام بتوان با صننادرات، ارز وارد کرد و دامدار ن  یبجا

نهاده ها    هیسننهم شیاختصننات داده شننود، افزا یتیجهت واردات اللوفه و کشننت فراسننرزم  ییکتدا مشننو  ها  نیتام

و به تبع   ریشن شیگره گشنا نخواهد بود بلکه با افزا زین ریبهاء شن  شیافزا  ر،یشن  یها تهیهز  شیبخصنوت جو  در مورد افزا

معاونت   شنتهاداتیخواهد داشنتا پ بدنبال   یمردم فروش کمتر  دیبه اللت کاهش عدرت خر  ،یش موصنوالت لبتیآن افزا

  رخشنریموونوب که صنادرات شن نیخشنر که با توجه به ا  ریرفع موانع و مشنکالت صنادرات شن ر،یخصنوت شن امور دام در

 شنتهادیا پ ردیصنورت گ تهین زمیدر ا  یبا کی شندن الوارب کمک  دیو شنا  سنتیدارد و به صنرفه ن  یادیز یالوارب صنادرات

به دامداران  ریپرداخت به کارخانه شن  یبه جا ریشن ارانهیو    یروسنتائ  یتوسنط سنازمان تعاون ریشن  یتیحما دیخر  گر،ید

 پرداخت شودا

در اسنتان و درخواسنت   عیاسنتان و توز ازیمورد ن  یتشنکل جهت واردات نهاده ها جادیا شنتهادیپ   :یدرخشنان  نینسنر

تشنکل   یبرا طیشنرا نی، ا4200 متیارز با ع  تخصنیصدر صنورت    می تواند راهگشنا باشندا تشنکل نیا یارز برا  صیتخصن

، برای تمامی واردکتتدگان االمال گردد تا تمامی افردا امکان واردات با نرخ آزاد و صنورت الدم وجود گرددشنامل   زیها ن

   داشته باشتد و با رعابتی شدن مشکالت کاهش یابدا
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 یجلسنه ا  یتیمورد مجوز کشنت فراسنرزم در اسنتان:  یسنازمان جهاد کشناورز یگهار هیامور سنرما  ریمد  ،یبابائ  غالمرونا

  ی افراد متقاون  یجلسنه معرف یشنده بود جمع بتد لیتشنک  یدر اسنتاندار  ایاوراسن یکشنورها  یالملل نیدر بوث مراودات ب

 بوده استا جهینت  یحرفشان زده و در المل ب ریافراد، ز  یبود که در مرحله معرف

 ن،یو بتز  ریتا متیو ع نیسنتگ  یها  نیماشن  یها تهیبصنورت موعت بودا بخاطر هز  جهیمورد مشنکالت حمل و نقل نت در

کتد در   یدستورالعمل صادر م  تینظارت داشته باشد در نها  یاگر راهدار یباشدا حت  یمصوب م هیها مازاد بر کرا هیکرا

 خواهد بودا جهینت یخصوت ب  نیکتتد و نظارت در ا  ینم  جاابپشت بار نامه، بار را ج  افتیرانتدگان بدون در کهیحال

و    تیمسنوول نیا اگر اسنتان:  وریکارخانجات خوراک دام و ط  یشنرکت تعاون  رهیمد  اینائ  رئ  ،یفشنتگچ لیخل ییابراه

راه  نیداده شنود و در ب صیترخ نیکه تضنم  یبه شنرط  ییهسنت یداده شنود آماده همکار  هااسنتان به تشنکل   اریاخت

 ادیاین  شی مدللط پ   یمشکالت عبل

از دام های موجود صنورت گیرد تا در بوث تخصنیص نهاده به الده   یویو صنو درسنت  شیپا  سنتییبا  :یدرخشنان نینسنر

ای اجواف نشودا این وظیفه در صورت موول شدن به تشکل های مربوطه کمر شایانی به جهاد کشاورزی و دامداران 

نیز به فعالین واععی این حوزه  در گردش دامداران   در صننورت اصننالم آمار درخواسننت تسننهیالت سننرمایه  خواهد کردا

 مر خواهد کرداک

درخواسنت وام   یبرا اسنتان:  وریکارخانجات خوراک دام و ط  یشنرکت تعاون  رهیمد اینائ  رئ  ،یفشنتگچ لیخل ییابراه

 یجهاد کشناورز  دییبا تا گریهر مول د  ای  یم رم نشنود، فقط درخواسنت وام کی بهره از صنتدو  توسنعه مل  شیبوث پا

ا  دیدرخواسننت کت  زیکارخانجات ن یدام نباشنند بلکه برا  یوام صننرفا برا نیا درخواسننت ادیداشننته باشنن یدامپزشننک  ای

اداره   رنظریشنوند ز یم  یکه صنتعت تلق  یو کارخانجات  یکشناورز  جهاد  رنظریهسنتتد، ز یدر بعد کشناورز  یکارخانجات

 هستتدا ینظر جهاد کشاورز ریصتعت و معدن و تجارت که اکثرا ز

 یخات برا  تیحما  درخواسننت اسننتان: یو دامپرور  یکشنناورز  یها  یونتعا  هیالامل اتواد  ریمد  ،یکسننائ  یمومدالل

 طیمال تیا  حماییروستا و تشکل ها دار یدر عال  شورا  ،یستت  یها یدامدار

 در پایان جلسه مقرر گردید موووب همراه با پیشتهادات م روحه در جلسیه آتی شورا طرم موووب گرددا 

 پیشنهادات 

و توویل به   افزایش سنهمیه نهاده دامی اسنتان با مد نظر عرار دادن تعداد دام، شنرایط اعلیمی و مسنافت اسنتان هاا  1

 موعع به فعالین این حوزه 

سننازمان جهاد  از این رو   ،به دلیل خشننکسننالی موجود، واردات نهاده های دامی در حال حاوننر وننروری می باشنند  ا2

را به تشنکل ها و   ریهمجوار و نزد یورود  یمباد بیاسنتان از طر ازیمورد نهای  نهاده  کشناورزی اسنتان مجوز واردات  

ر نماید و گمرکات اسنتان در کمترین زمان ممکن مجوز ترخیص موموله های مربوطه را صنادر  فعالین این حوزه صناد

 می توان استفاده کرداط  یلیحمل و نقل ر ازجهت تسهیل و کاهش هزیته های     نمایتدا
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 ا حهف یارائه واردات نهاده های دامی یا تخصیص ارز برای واردات نهاده برای استان 3

 از  تخصنیص تسنهیالت سنرمایه در گردش کی بهره برای تامین نهاده و اللوفه برای تشنکل ها و واحدهای دامداری  ا4

 طیریو الشا  ییدر متاطب روستا داریاشتغال پا التیطرم تسهجمله 

 امور دام یبانیشرکت پشتدام توسط   یتیحما دیخر  ا5

به نووی که امکان ویرایش و حهف   کشنور  یدام داتیم نژاد و بهبود تولالمرکز اصناصنالم سنامانه هویت دام توسنط ا  6

 دام های به فروش رفته و کشته شده فراهی گرددا  

کشننت  ریزی الزم را جهت برنامهدر راسننتای تامین نهاده های مورد نیاز اسننتان  سننازمان جهاد کشنناورزی اسننتان  ا7

 در دستور کار خود عرار دهدا ژهیو یخط االتبار صیو تخص یتیفراسرزم

با التایت به کمبود نهاده های دامی در حال حاونر، مجوز صنادرات دام زنده به صنورت موعتی به دامداران صنادر گردد  ا  8

 د هزیته های خود را پوشش دهتداتا دامداران بتوانت

 کشور یعانون نظام جامع دامپرورط 12ا اجرای کامل ماده  9

 ریپرداخت به موعع بهاء شاز دامداران و   یروستائ  یتوسط سازمان تعاون ریش یتیحما  دیخرا 10

 ا پرداخت یارانه شیر به دامداران بجای پرداخت به کارخانجات تولید لبتی 11

 ا کاهش الوارب صادرات شیر خشر به متظور حمایت از دامداران و کارخانجات لبتی 12

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

  کشور یعانون نظام جامع دامپرورا  1

 ی در وزارت جهادکشاورز یمربوط در بخش کشاورز اراتیو اخت فیعانون تمرکز وظا ییاجرا نامهنییآا  2

شنماره  نامه یآن موونوب تصنو  یو اصنالم بعد  1392/12/6هننننن مورخ 49292/ت181557شنماره  نامه یصنوتا  3

  1393/7/8هن مورخ 50478/77256

 و سامانه توزیع نهاده های دامی کشور  سامانه هویت گهاری  ا4

 ایریو الشا  ییدر متاطب روستا داریاشتغال پا التیتسهطرم ا  5

 

 


