اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعت دامپروری متحد استان قزوین
اتحادیه متحد در سال  1377با تعداد  16تعاونی با شماره ثبت  3969در استان قزوین ثبت گردید.
این اتحادیه با هدف ارائه خدمت به تعاونی های زیرمجموعه ،رسیدگی به حل مشکالت دامداران صنعتی ،ارائه خدمات مشاورهای و
آموزشی ،نظارت بر واحدهای ذیربط ،اخذ تسهیالت و ارائه سایر حمایتهای دولتی برای تقویت بنیه مالی دامداریهای فعال در سطح
استان قزوین تشکیل شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی پورقاسم

رئیس هیأت مدیره

2

اصغر صفویه

نایب رئیس هیأت مدیره

3

صیادشقاقی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

4

خسرو افشار

عضو هیأت مدیره

5

حکمت اله محمدی

عضو هیأت مدیره

6

فرض اله شمعینی

عضو هیأت مدیره

7

علی پورقاسم

عضو هیأت مدیره

ردیف

مشخصات

تعداد

1

تعداد تعاونیها

16

2

اعضای تعاونیها

16659

3

گاو پرواری

57566

4

گاوشیری

29101

5

تعداد کل گوسفند

277770

6

مقدار تولید گوشت دام سبک

99755

7

مقدار تولید گوشت دام سنگین

862

8

مقدار تولید شیر

112605

اهم فعالیتهای اتحادیه متحد قزوین:

 تهیه و توزیع کلیه نهاده های دامی به اعضاء
 کلیه تعاونیهای تحت پوشش و اعضای اتحادیه عالوه بر دامپروری کشاورزی ،مقدار زیادی گندم ،جو ،ذرت دانه ای و علوفه ای
و یونجه تولید می نمایند.
 عضو هیأت مدیره اتحادیه سراسری صنعت دامپروری کشور


نماینده اجرای طرح  DHIاتحادیه سراسری صنعت دامپروری کشور در استان قزوین

 توزیع انواع کنسانتره تولیدی کارخانجات خوراک دام به اعضاء تحت پوشش
 برگزاری سمینار و دوره های آموزشی بین تعاونیها و دامداران
 همکاری با سازمان دامپزشکی جهت کنترل بیماری ها
 ارائه خدمات مشاوره ای جهت مدیریت و تغذیه دام به اعضاء
 ارائه خدمات اصالح نژاد
 نظارت بر عملکرد اعضاء
 نظارت بر تولید کارخانجات خوراک دام
 پیگیری مشکالت و مطالبات اعضاء از سیر نهادهای دولتی و خصوصی
 حضور در جلسات و کارگروههای مربوط به دامپروری در جهت دفاع از حقوق اعضاء دامداران استان
 ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتهای عضو

 دفاع از منافع شرکتهای عضو در روابط آنها با سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و سایر رشته های تعاونی مطرح در قانون
دامپروری در جهت دفاع از حقوق اعضاء دامداران استان شرکتهای تعاونی
 توزیع سبوس دولتی و نظارت بر نحوه توزیع آن با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان
تعاونیهای دارای کارخانجات تولیدی کنسانتره اتحادیه:
ردیف

نام تعاونی

1

شرکت تعاونی آراسنج در شهرستان بوئین زهرا

2

شرکت تعاونی خورهشت قاقازان در شهرستان تاکستان

3

شرکت تعاونی نصرت آبیک در شهرستان آبیک

4

شرکت تعاونی نصر رانسفهان در شهرستان رانسفهان

5

شرکت تعاونی مهرقاقازان در شهرستان قزوین

 تعاونی مهر قاقازان تحت پوشش اتحادیه ،ساالنه مقدار  10.000تن کنسانتره دام پرواری و شیری تولید می نماید و مقدار
 15000تن دان مرغ پلت ،پیش دان ،میان دان ،پس دان ،ویژه کبوتر و مرغ خانگی و مقدار  2500تن جو و گندم پوست کن
و بلغور تولید نموده ،همچنین در زمینه تولید خوراک اسب ،بلدرچین و ماهی سردآبی و گرم آبی فعالیت دارد.
شرکت تعاونی میالد بوئین زهرا نیز در زمینه تولید کنجاله و تخم پنبه با کیفیت باال فعالیت چشمگیری دارد.
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