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بازار و بازرگانی محصوالت دامی در راستاي هدف اقتصادي کردن مرتعداري در ایراندستور جلسه: 

دکتر ، ، مهندس والیمهندس یوسفیمهندس مقیمی، مهندس یاوري، ،مهندس بهزاد،دکتر خورشیدي،ارزانیدکتر آقایان: :حاضرین
یاض و دکتر علیرضا افتخاري.، مهندس فآقاي پهلوانی، مهندس خادمتر رضوي، رزاقی، خانم دک

.خانم دکتر اژدريمهندس دارابی، مهندس احمدوند و،مهندس نعمت ا...يمهندس صفرزاده،دکتر باغستانی، آقايغائبین: 

:ارائه شده در جلسهنظرات

رف دولت است که هدفش در بخش مربوط با بازار و بازرگانی محصوالت دامی ذینفعان از جمله واسطه ها باید باهم دیده شوند. یک ط
به حداکثر رساندن مزیت اجتماعی است. تولید کننده توزیع کننده و مصرف کننده را باهم می بیند. تولید کننده دنبال حداکثر کردن 
تولید براي منافع خودش است. توزیع کننده دنبال حداکثر کردن سود است مصرف کننده حداکثر کردن مطلوبیت شخصی  است اگر 

هم زیستی کنند هیچ کدام نمی توانند ماکزیمم کنند. باید اقناع شوند. یکی از مشکالت ترجمه مارکتینگ است. مارکتینگ بخواهند
بازار گرایی است بازاریابی نیست. بازار گرایی تولید، تبلیغات و توزیع و قیمت را مورد توجه قرار می دهد. باید بتوانیم به نحوي عمل 

نده به صورت بهتري تامین شود. سیستم هاي قدیمی علیرغم اینکه تاریخی هستند آزمون خطاهاي تاریخی با کنیم که منافع تولید کن
آزمایشگاهی متفاوت است. در آزمون و خطا در چارچوب منطقی خطاي قبلی را به تدریح کمتر و در فاصله زمانی زیاد به نتیجه می 

خودشان درست بوده اند ممکن است اکنون درست نباشد. رسد. وقتی زمان طوالنی شود برخی نتایج که در زمان

سال قبل احساس نیاز به تحصیل نمی کرده از این رو به راحتی کوچ می کرده است اکنون که این نیاز مطرح ا 50مثال: شرایط عشایر 
ه از آزمون خطا بدست آمده ست مسئله کوچ ممکن است با سهولت قبلی مورد پذیرش نباشد. به معناي دیگر این طور نیست که هر چ

درست است. بنابراین نباید در فکر حذف واسطه بود. کجا اثبات شده دامدار خودش دامش را به بازار عرضه کند بهتر است بنابراین باید 
یک همه ذینفعان به نحوي اقناع شوند که راضی به ماندن در آن فعالیت باشند. آنچه مهم است کم کردن حلقه واسطه است. باید

سیستم بازاریابی درست داشته باشیم. ضمن اینکه دامدار منافعش به نحوي تامین شود که حاضر به ماندن شود. مصنوعی کردن فضا 
همیشه پیامد خوبی ندارد. در سیستم دولتی حالت هاي طبیعی کارکردها که منطقی عمل می کند به هم می زنند و درنتیجه دولت 

ا خراب می کند. اگر جایی مزیتهایی اجتماعی در مخاطره قرار می گیرد دولت می تواند با وظیفه خودش را درگیر میکند و آن ر
راهبري آن را هدایت کند. با هدف حداکثر مزیت اجتماعی باشد. چگونه از محیط تولید به محیط بازار برسیم که متضمن رضایتمندي 

اسطه ها نیست حتی به نفع تولید کننده هم نیست باید اصالح شود. دولت و اقناع تولید کننده باشد و معناي آن الزاما حذف تمام و
8نفر غذا وجود دارد 5باید بستر و زیر ساخت را از جمله سردخانه و حمل و نقل و ...پشتیبانی و فراهم کند. اگر در سفره اي که براي 

سفره اگر دیده نشود همه ذینفعان دچار مشکل می شوند و کل نفر سوء تغذیه می گیرند. در مورد مراتع اندازه این 8نفر بنشینند همه 
سیستم متضرر می شود. در واقع جامعه متضرر می شود باید توجه  کرد ظرفیت این جامعه براي اینکه به دامداري میدان دهد چقدر 

است.

رند. ویژگی تولید کننده ها در کشور کم در بازار سه عامل موثر است اول تولید کننده دوم محصول سوم واسطه ها اینها ویژگیهاي دا
سوادي، عدم همگرایی و کارگروهی، به دلیل شرایط کار و زندگی از یکدیگر و از مراکز اطالعات دور هستند.  از این رو خودشان نمی 

توانند محصول را به فروش برسانند و وجود واسطه یک ضرورت است. 
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که تولید کننده نمی تواند وقتی زمان فروش رسید آن را به تاخیربیندازد یا دام به وزنی می در تولید ویژگی محصول به نحوي است
رسد که نمی تواند فروش را به تاخیر بیندازد یا زمان کوج است باید دام را به فروش برساند. از دیگر ویژگی تولید سینوسی بودن آن 

دیگر تولید  و عرضه کم است. بازار واسطه گري روي این شرایط سوار می است به نحوي که در فصلی از سال  عرضه زیاد و در فصل
شود. واسطه ها ي دالل مسلک و سوداگر بیشترین سود را می برند واین امر در بازار رایج، و پذیرفته شده است. به ازاي هر بره دامدار 

40هزار تومان سود می برد. تقریبا 70تا 60در یک یا دو روز هزار تومان سود می برد ولی واسطه از هر بره 50به عنوان تولید کننده 
20هزار میلیارد تومان گردش مالی آن است و به راحتی نمی توان در این گردش کار  دخالت کرد. از 20میلیون دام  در سال کشتار و 

میلیاد تومان به 3400یلیارد تومان به گله دار م2800هزار میلیارد تومان سود آن است در تقسیم سود 7هزار میلیارد تومان بیش از 
هزار 50روز در گیر است 360واسطه ها می رسود .شیوه نادرست واسطه گري باعث شده سود درست توزیع نشود سرمایه گله دار 

هزار تومان سود می برد70تومان از هر بره و  ولی واسطه کمتر از یک هفته سرمایه اش درگیر است و 

ر گرفتن تعیین قیمت براي واسطه در زمان عرضه زیاد محصول براي قیمت دام در تمام سال از دیگر مسائلی است که سود زیاد مبنا قرا
را نصیب دالل می کند. یکی از راه حلها، ایجاد مراکز پایلوت مراکز عرضه دام است . آموزش دادن به تولید کنندگان براي دخالت 

سالم از راهکارهاي مفید است. قیمت عرف دام زنده کمی کمتر از نصف دام کشتار شده. سیستم کش مدیریت شده در کار واسطه گري 
و کش. فروش از سود پوست، کله پاچه و روده و اینها سود اصلی تولید است. 

سئله به صورت برند سازي و عرضه محصول ارگانیک یکی از راهکارهاي بهبود قیمت محصول براي تولید کننده است. بهتر است این م
پایلوت عملیاتی شود. و براي برنامه ششم این مهم دیده شود.نخست باید تعریفی از گردش کار ارائه و ساختار عملیاتی شدن از گذر از 
وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب داشته باشیم . فرایند زنجیره تولید اگر مورد توجه قرار گیرد و یکپارچگی موضوع دیده شود می تواند 

گشا باشد. ایجاد میدان براي عمل تشکلها و هدایت و فعال سازي آنها در چارچوب برنامه زنجیره تولید می تواند مؤثر باشد.راه

جمع بندي : 
سه رکن بازرگانی محصوالت دامی شامل تولید کننده، واسطه و مصرف کننده  باید به گونه اي اصالح شوند که پایداري نظام تولید 

شغلی با حفظ سهم هریک در چرخه بازرگانی پایدار و حتی المقدور با ساماندهی اصولی در محصوالتی به جزء تضمین، فرصت هاي
گوشت از جمله پوست، روده و ... به نحوي دیده شود که افزایش سهم دامدار از تولید محصول کمک نماید. زنجیره تولید با ویژگیهایی 

می تواند یکی از راهکارهاي مناسب براي تحقق پایداري تولید و رضایتمندي ذیفنعان در که در جلسه آینده مورد بحث قرار می گیرد 
چارچوبی منطقی باشد. تا از این رهگذر کاستی ناشی از اثرات سوء تولید سینوسی محصول بر درآمد تولید کننده، قیمت منطقی 

محصول و نقش سازنده دست اندرکاران و ذینفعان فرصت بروز بیابد.

والسالم.


