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هدف:
انسجام و یکپارچگی در خرید نهادههای خوراک دامی با کیفیت و قیمت مناسب

دامنه کاربرد:
کلیه دامپروریهای وابسته به شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین

مسئولیتها:
مدیرعامل ،واحد بازرگانی و مسئول کنترلکیفیت شرکتهای دامپروریهای تابعه

روش اجراء:
 )1در راستای کاهش هزینهها ،خرید با قیمت مناسب و جلوگیری از بروز اخلال در روند قیمتگذاری و تامین
علوفههای موردنیاز ،لازم است خرید از تامینکننده اصلی صورت پذیرد و حتیالامکان شرکتهای
غیرمستقیم و واسطههای احتمالی حذف گردند ،اولویت خرید با تامینکنندگان محلی و نزدیک به هر
دامداری میباشد.
 )2واحدهای خریدار موظف هستند قبل از نهایی نمودن خرید ،استعلامات لازم را از واحد بازرگانی شرکت
مربوطه اخذ و بر همان اساس خرید نمایند.
 )3میزان خرید و نحوه قیمتگذاری میبایست به شیوهای مدیریت شود که تاثیر منفی در نوسانات قیمتی
بازار نداشته باشد.
 )4قبل از خرید ،باید ضوابط ویژگیهای آن با رعایت موازین استاندارد توسط کارشناسان ذیصلاح واحد
تهیه و تدوین شود.
 )5اولویت خرید با تامینکنندگانی است که بیش از 111تن علوفه جهت خرید ارائه می نمایند.
 )6با توجه به نوسانات قیمت ،اقدامات لازم و توافقات نهایی با فروشنده انجام گیرد و سپس بارگیری و تخلیه
صورت پذیرد.
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 )7زمان بارگیری و تخلیه محمولهها میان واحد بازرگانی و مدیریت فارم به خوبی مدیریت گردد تا از بروز
مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
 )8میزان رطوبت یونجههای خریداری شده نباید بیش از  %15باشد ،لذا حتما توسط ناظر کنترلکیفی با
دستگاه رطوبت سنج بررسی و مورد آزمایش قرار گیرد .در صورتی که رطوبتشان بیش از  %15باشد باید
افت وزن حاصل محاسبه و از مقدار وزن کل یونجه یا از قیمت خریداری شده کسر گردد.
 )9نگهداری یونجه با رطوبت بالا به مرور سبب کپکزدگی و دمکردن وسط پرس یونجه میگردد و احتمال
خطر آتشسوزی دارد و در نتیجه مصرف آن باعث سقط جنین دام و خسارات به دام میگردد لذا از دپوی
یونجه با رطوبت بالا نیز اکیدا خودداری گردد.
 )11یونجه کاملا خشک ،عاری از هرگونه علف هرز و کپکزدگی باشد.
 )11از آنجایی که یونجههای چین اول دارای مقداری علف می باشند ،میزان علف باید جداگانه برآورد شود و
در محاسبه قیمت یونجه لحاظ گردد.
 )12رنگ پودر یونجه باید سبز باشد و پودر یونجه ای که رنگش به سمت قهوه ای باشد نشان دهنده کاهش
پروتئین و عدم کیفیت مناسب نمونه میباشد.
 )13قبل از خرید چاپر ذرت حتما از محل برداشت ذرت علوفهای بازدید به عمل آید ،هر ساقه ذرت علوفهای
باید حاوی حداقل  3عدد ذرت (بلال) باشد و همچنین دانههای آن مورد بررسی و آزمایش قرار بگیرد تا
در مرحله بهینه برداشت انجام شود.
 )14ماده خشک ذرت علوفهای باید حداقل  %25باشد.
 )15حداکثر تا  24ساعت بعد از صدور بارنامه ذرت علوفهای باید در محل دامداری تخلیه گردد.
 )16حتیالمقدور سعی شود کاه دیم خریداری شود ،رنگ کاه باید طلایی باشد و کاهی که به رنگ سیاه است
مورد پذیرش قرار نگیرد.
 )17کاه به صورت پرس شده و بسته بندی باشد و نباید حاوی خاک و کلوخ باشد.
 )18تهیه علوفه باید با توجه به جیره غذایی دام و به مقدار مورد نیاز تهیه و انبار گردد.
 )19اقدامات لازم جهت آمادهسازی انبارها و نگهداری نهادهها قبل از بارگیری و تخلیه صورت پذیرد تا در
آینده مانع از خسارات ناشی از خطر آتشسوزی ،آبگرفتگی و از بین رفتن محصولات گردد.
 )21حفظ کرامت فروشندگان و ذینفعان که از ارزشهای سازمانی شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی
تامین است ،همواره رعایت گردد.
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