دامستیک؛ دوره  ،12شماره ( 1شماره  12پیاپی)85-85 :

نشریۀ علمی -ترویجی (حرفهای)

دامِستیک
انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران؛ پاییز 0011

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86173.html

ارتباطات علمی

معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور
| | Introduction of State Livestock Affairs Logistics

2

نجمه رسولی *0و زهرا ندایی فرد

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح دام و طیور ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشكدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی ،دانشكدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

تاريخچه شرکت

شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور فعالیت خود را از سال  1705آغاز نموده است.
این شرکت بنا به پیشنهاد مشترك سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین وزارت جهاد سازندگی به منظور
ایجاد حداکثر تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امكانات و
نیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهادهها و فرآوردههای دامی و همچنین نیل به اهداف و تكالیف مندرج در قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصالح ساختار تشكیالت دولتی و جلب مشارکت بیشتر بخشهای
خصوصی و تعاونی ایجاد شده است.
پیشنهاد یاد شده ،در قالب ادغام شرکتهای گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه ،تولید و توزیع علوفه ارائه و
در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ  ،1700/11/20به تصویب رسیده است.
موضوع شرکت براساس بند پنج اساسنامه ،شامل تهیه ،تولید و نگهداری ،توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع اقالم
خوراکی دام ،طیور و آبزیان ،مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها ،کمک به عمران ،احیاء و اصالح مراتع جهت افزایش
تولید ،حمایت از تولیدکننده ،مصرفکننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفهای و محصوالت پروتئینی دامی است.
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تولید و پرورش انواع گونههای اجداد طیور و متفرعات آن

برای تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساسنامه این



مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و
متفرعات آنها

شرکت مجاز به انجام عملیات زیر است:




خرید علوفه از داخل و خارج از کشور



تهیه و تولید خوراك دام ،طیور ،آبزیان ،مواد پروتئینی و

سردخانهها ،انبارها ،آزمایشگاهها و کارگاههای بستهبندی

مواد اولیه مورد نیاز

گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارك حمل

انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقالم مورد نیاز و

و نقل ،توزیع و نگهداری دام و طیور و همچنین گوشت و

صادرات مواد علوفهای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوط

متفرعات آنها





فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصوالت









بازاریابی دام و طیور ،گوشت و متفرعات دام و طیور ،خوراك
دام و طیور و شیر و فرآوردههای آن

به منظور بهبود روشهای تولید

سرمایهگذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
تحصیل اعتبار وام از مؤسسهها و بانکها به منظور نیل به



عضویت در سازمانها و مؤسسههای داخلی و خارجی
بینالمللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط



انجام اقدامات الزم به منظور استفاده از ضایعات کشاورزی،
کشتارگاهها ،کارخانجات ،مازاد محصوالت کشاورزی ،مواد
مصرفی و غیره و همچنین تبدیل آنها به مواد قابل استفاده
در خوراك دام طیور و آبزیان



پیشبینی و تأمین اعتبارات الزم جهت کمک به عمران و
احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت
ضوابط و مقررات مربوط



خرید ،توزیع و به کارگیری ماشینآالت ،ادوات ،تجهیزات،
مصالح و مواد اولیۀ مورد نیاز در جهت انجام وظایف شرکت



انجام هر گونه عملیات دیگری که برای تأمین اهداف و
تحقق وظیفههای قانونی شرکت الزم تشخیص داده شود.

اهداف شرکت


مطالعه و بررسی روشهای مناسب اجرایی و تدوین
دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذیصالح و تولیدکنندگان

جهت نیل به اهداف شرکت


انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز برای نیل به اهداف
شرکت

پروتئینی حیوانی و ذخیرهسازی آن
انجام اقدامات الزم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود

ایجاد و بهرهبرداری از میدانهای دام ،کشتارگاهها،

اهم جهتگیریها و سیاستهای اجرایی این شرکت در طی
مدت فعالیت خود به شرح ذیل بوده است:

 خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه
 پشتیبانی تولید فرآوردههای پروتئینی
 حمایت از مصرفکنندگان
 کاهش اثرات خشکسالی
 مشارکت در اجرای طرح ملی تعادل و مرتع
 مباشر طرحهای مصوب

تأسیس صندوقهای مشترك با دامپروران به منظور
حمایت از تولید پروتئین دامی
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فعالیتهای این مجموعه شامل بخشهای مختلفی است که

| هدف اصلی فعالیتهای شركت پشتیبانی امور دام

عبارتاند از:

كشور كه گسترۀ وسیع در سطح كشور دارد ،حمایت



آمار
این بخش شامل قیمت نهادهها و فرآوردههای دام و طیور،

قیمتهای روزانه (اقالم خوراکی ،جوجه یكروزه ،شیر و غیره)،
تحلیل نهادهها و محصوالت دام و طیور ،سرانه مصرف گوشت مرغ
و قرمز در هر استان ،تعداد دام سبک و سنگین به تفكیک استان
و برخی دیگر از شاخصها است.


از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان انواع نهادهها و

محصوالت دام و طیور است|.
منبع

سایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور:
https://www.iranslal.com

آموزش
دورههای آموزشی که تاکنون در این مجموعه برگزار شده

است ،شامل اصول و فرآیند خرید تضمینی ذرت در سال ،1720
نظارت بر عملیات کشتار و بستهبندی مرغ گوشتی منجد در سال
 1725و سایر آموزشهای مرتبط با صنعت دام و طیور و تغذیه
انسان ،هستند.


تشکیالت صنفی و صنایع جنبی
تشكیالت صنفی این مجموعه شامل اتحادیه مرغداران و

اتحادیه دامداران و صنایع جنبی متشكل از آمارهای مربوط به
تمامی کارخانجات خوراك دام و طیور است.


دستورالعملها و استانداردها
در این بخش به دستورالعملهای بازرگانی داخلی ،کنترل

کیفی ،نظارت بر شبكههای توزیع و استانداردهای زیر نظر این
مجموعه پرداخته شده است.


قوانین
در این بخش که متشكل از زیر واحدهای کشاورزی،

رویهها ،فرآیندها و آییننامهها است به طور مفصل به قوانین
مرتبط با هر یک از زیر مجموعهها پرداخته شده است.
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