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 (  هبنی
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 : موضوعات 
1-  تاریخچه تشکیل صندوق 

2- چارت تشکیالتی صندوق 

3-  گانه افزایش سرمایه صندوق و نمودارمربوطه 15مراحل 

4-  منابع تامین سرمایه صندوق 

5-  تفکیک زیر بخشی سرمایه و در صد در طرح تاسیس و سرمایه ثبتی و نمودار مربوطه 

6-میزان تسهیالت پرداختی به تفکیک منابع 

7- رتبه بندی سهامداران بلحاظ خوش حسابی و محدود کردن تعداد تسهیالت متناسب با سرمایه ثبتی آنها 

8-  شرایط و ضوابط پرداخت تسهیالت آنی در صندوق 

9-مطالبات صندوق 

10- صندوقتدوین وتصویب آیین نامه انضباطی در 

11-  (  شرکت پروژه–صندوق پروژه )پیگیریهای انجام شده در خصوص رویکردهای جدید شرکت مادر تخصصی 

12- محاسبه قیمت تمام شده تسهیالت صندوق برای سهامداران و مقایسه با اخذ تسهیالت از سیستم بانکی 

13-  نتایج اقدامات اثر بخش صندوق 

14- یک بر آورد و محاسبه حد اقلی سرمایه مورد نیاز برای تامین نقدینگی تشکلها 

15- قرار دادهای عاملیت با سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه های مختلف 

16- تعداد و احجام اجراشده در قراردادهای عاملیت فیمابین سازمان جهاد کشاورزی و صندوق 

17- عضویت صندوق در کارگروههای مختلف در استان 

18- مدلهای ارائه خدمت و زنجیره تولید  در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی 

19- و اجرای کشت قرار دادی جو در استان طراحی 

20-جلسات و بازدید ها 

21-تجزیه و تحلیل کسب و کار صندوق 

22- صندوقبرنامه های آینده 

23- انتظارات 

24-  طرحپیشنهادات قابل 



 تا  خچه تشکیل و تغیینات صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  ضوی
 

88/ 02/14:                            ثبت شركت و شروع فعاليت  

 ميليارد ريال   25:                                 سرمايه نقدي زمان ثبت 

 ميليارد ريال 48:                               سرمايه تعهدي زمان ثبت 

تشکل  275:                تعداد تشکلهاي سهامدارزمان ثبت 

ميليارد ريال  2222:                سرمايه نقدي ثبت شده حال حاضر 

تشکل479:         تعداد تشکلهاي سهامداردر حال حاضر 

 درصد 63.24ميليارد ريال معادل  1405:                 سرمايه سهم تشکلها 

 درصد 36.76ميليارد ريال معادل   817:                  سرمايه سهم دولت 

 



 مجمع عمومی

 هيئت مديره

 رئيس دفتر مدير عامل

 مشاورين

توسعه و /منابع مالی )كميته مشورتی
فنی و /بخش كشاورزي سرمايه گذاري 

 حقوقی/زير بنايی وفناوري

 معاونت منابع مالی و اداري معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي

 مدير برنامه ريزي
مدير امور اقتصادي و 

 بازرگانی
مدير امور 
مدير امور  قرار دادها

 اداري
مدير امور 

 مالی
مدير تجهيز منابع و 

 توسعه عمليات

 چا ت تشکیالتی صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  ضوی



برنامه سال 
99 

 معاون فنی و اجرایی صندوق:تهیه و تنظیم 

 
 

مراحل افزایش 
 سرمایه

تاریخ افزایش 
 سرمایه

سرمایه 
 قبلی

مبلغ افزایش 
 سرمایه

جمع کل 
 سرمایه

سهم 
شرکت )دولت

 مادر

سهم 
 تشکلها

درصد سهم 
 دولت

درصد سهم 
 تشکلها

تعداد 
 تشکلها

 276 51 49 13 12 25 25    -             88/02/18   بدو تاسيس

 276 51 49 25 23 73 48 25   91/06/31   مرحله اول

 302 52 48 23 21 116 43 73   92/03/30   مرحله دوم

 329 52 48 31 29 176 60 116 92/06/31 مرحله سوم

 342 52 48 29 27 232 56 176 92/10/04 مرحله چهارم

 361 53 47 22 12 266 34 232 92/12/19 مرحله پنجم

 299 34 266 93/04/18 مرحله ششم
                  

-    
34 41 59 366 

 ا قام  میلیا د   ال:  وند افزا ش سنما ه صندوق 



 مراحل افزایش سرمایه
تاریخ افزایش 

 سرمایه
سرمایه 

 قبلی
مبلغ افزایش 

 سرمایه
جمع کل 
 سرمایه

سهم 
شرکت )دولت

 مادر

سهم 
 تشکلها

درصد سهم 
 دولت

درصد سهم 
 تشکلها

تعداد 
 تشکلها

 367 57 43 30 32 360 61 299   93/12/25 مرحله هفتم  

 367 53.1 46.9 29 50 439 79 360 94/10/10 مرحله هشتم  

 375 52 48 60 65 565 125 439   95/12/18 مرحله نهم 

 382 52 48 93 86 743 179 565   97/02/04 مرحله دهم 

 382 51 49 67 78 888 145 743 98/06/10 مرحله يازدهم

 382 51 49 62 60 1009 121 888 98/11/24 مرحله دوازدهم

 414 55 45 225 100 1334 325 1009 99/06/12 مرحله سيزدهم

 436 59.49 40.51 323 129 1787 453 1334 1400/06/13 مرحله چهاردهم

 479 63.24 36.76 342 93 2222 435 1787 1401/07/10 مرحله پانزدهم

 ا قام  میلیا د   ال:  وند افزا ش سنما ه صندوق
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میلیارد )مبلغ عنوان        ردیف
 درصد (ریال

 2.81 23 12فروش امالک سازمان جهاد كشاورزي استان موضوع ماده  1

2 
سود رسوب قرار داد هاي عامليت فيمابين سازمان جهاد كشاورزي 

 82.49 674 (در آمد حاصل از مشاركت دولت در صندوق )استان و صندوق

 8.21 67 سود سهام شركت  مادر انتقالی به سهام سرمايه 3

4 
واريز نقدي شركت مادر تخصصی از محل تخصيص قانون بودجه 

 6.49 53 سنواتی

 100 817 جمع

 تامی  سنما ه سه  دولت د  صندوق خناسان  ضوی منابع



برنامه سال 
99 

 معاون فنی و اجرایی صندوق:تهیه و تنظیم 

 نام زیر بخش  ردیف 
 وضعیت سرمایه در طرح تاسیس وضعیت موجود سرمایه

 (ميليون ريال)مبلغ 
در صد از زير بخش 

 درطرح تاسيس
در صد از كل سرمايه 

 ثبتی
 در صد از كل (ميليون ريال)مبلغ 

 19.00 760000 28.03 81.93 622694 زراعت وباغبانی  1

 10.75 430000 13.66 70.58 303521 دام وطيور  2

 5.00 200000 8.66 96.25 192500 عشايري  3

 14.13 565000 12.11 47.62 269060 صنايع كشاورزي  4

 0.33 13000 0.06 9.97 1297 شيالت  5

 1.00 40000 0.23 12.81 5127 مکانيزاسيون  6

 0.63 25000 0.48 42.40 10601 خدمات فنی ومشاوره اي  7

 0.18 7000 0.01 1.81 127 منابع طبيعی  8

 51.00 2040000 63.24 68.86 1404927 جمع تشکلها

 49.00 1960000 36.76 41.67 816746 شركت مادرتخصصی     9

 100.00 4000000 100.00 55.54 2221673 جمع كل  

 سنما ه صندوق به تفکیک ز ن بخش



[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 28/03% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 13/66% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 8/66% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 12/11% 
[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 0.06% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 0.23% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 0.48% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 0.01% 

[CATEGORY NAME], 

[VALUE], 36/76% 



برنامه سال 
99 

 معاون فنی و اجرایی صندوق:تهیه و تنظیم 

 درصد (میلیاردریال)مبلغ تسهیالت  منبع اعتباری تسهیالت

 92 10413 منابع داخلی صندوق

 6.8 776 بانک كشاورزي

 0.3 38 شركت مادر

 0.9 100 صندوق دامپروري و عشايري

 100 11327 جمع

تسهیالت پنداختی صندوق به تشکلها د  جهت تامی  نقد نگی و خن د نهاده از  
 (ا قام به میلیا د   ال)    1401/09/26بدو تاسیس تا تا  خ 



 تسهیالت( فقره)تعداد  (میلیون ریال)سهام سرمایه ثبتی سهامدار  ردیف

 فقره 1حد اكثر  ميليون ريال700كمتر از  1

 فقره 2حد اكثر  ميليون ريال1500تا 700بين  2

 فقره 3حد اكثر  ميليون ريال2200تا 1500بين  3
 فقره 4حد اكثر  ميليون ريال3000تا 2200بين  4
 فقره 5حد اكثر  ميليون ريال4000تا 3000بين  5
 فقره 6حد اكثر  ميليون ريال5000تا 4000بين  6

 فقره 7حد اكثر  ميليون ريال7000تا 5000بين  7
 فقره 8حد اكثر  ميليون ريال9000تا 7000بين  8
 فقره 9حد اكثر  ميليون ريال12000تا 9000بين  9

 فقره 10حد اكثر  ميليون ريال15000تا 12000بين  10
 فقره 11حد اكثر  ميليون ريال19000تا 15000بين  11
 فقره 12حد اكثر  ميليون ريال23000تا 19000بين  12

 فقره 13حد اكثر  ميليون ريال30000تا 23000بين  13

 فقره 14حد اكثر  ميليون ريال37000تا 30000بين  14

 فقره 15حد اكثر  ميليون ريال45000تا 37000بين  15

 فقره16حد اكثر  ميليون ريال 45000باالتر از  16

هیات مد نه به  291حد اکثن تمداد تسهیالت قابل پنداخت به سهامدا ان بن اساس مصوبه 
 99/08/07تا  خ 



هیات   1399/11/26مورخ  296امتیازات به استناد مصوبه جلسه  شاخص رتبه بندی تعداد سهامدار رتبه  
 مدیره صندوق

 45 1رتبه 
سال مالی تاخير  3در طی 

دير كرد در پرداخت 
 تسهيالت نداشته باشند

مشمول جايزه خوش حسابی از جمله افزايش مدت بازپرداخت تسهيالت  
ماه و اولويت دريافت تسهيالت مرابحه    12ماه به  9منابع داخلی آنها از 

 برابر سرمايه ثبتی  1.45به ميزان 

 35 2رتبه 

 1سال مالی  3در طی 
نوبت تاخير دير كرد در 

پرداخت تسهيالت داشته  
 اند

مشمول جايزه خوش حسابی از جمله افزايش مدت بازپرداخت تسهيالت  
ماه و اولويت دريافت تسهيالت مرابحه    11ماه به  9منابع داخلی آنها از 

 برابر سرمايه ثبتی 0.95به ميزان 

 38 3رتبه 

 2سال مالی  3در طی 
نوبت تاخير دير كرد در 

پرداخت تسهيالت داشته  
 اند

مشمول جايزه خوش حسابی از جمله افزايش مدت بازپرداخت تسهيالت  
ماه و اولويت دريافت تسهيالت مرابحه    10ماه به  9منابع داخلی آنها از 

 برابر سرمايه ثبتی  0.45به ميزان 

  تبه بندی سهامدا ان صندوق



 ردیف 
محدوده  سرمایه ثبتی 

 (میلیون ریال)تشکلها 

تعداد دفعات  
دریافت وام آنی 

 روزه در سال 20
 توضیحات

موضوعات قابل اهمیت و شرایط 
 عمومی

1 1-1000 صرفا در قبال فاكتور خريد در -1 نوبت در سال 1در صد سرمايه ثبتی در 120معادل  1 
وجه فروشندگان كاال يا نهاده 

متناسب با  -2پرداخت می گردد 
اعتبار سنجی سهامداران صورت 

مدت زمان بازپرداخت  -3می گيرد 
در -4روز خواهد بود  20حد اكثر 

قبال ارائه ضمانت نامه بانکی  
كارمزد -5پرداخت می گردد 

در صد می  15ساالنه تسهيالت 
سقف تسهيالت مطابق  -6باشد 

آيين نامه مربوطه  براي تمامی  
سهامداران لحاظ خواهد  

مجموع تسهيالت قرض  .)گرديد
مرابحه بلند مدت  +الحسنه

تسهيالت آنی  در هر زمان نبايد +
برابر سرمايه ثبتی  3بيش از 

 (سهامدار باشد

2 1000-2000  نوبت در سال 2در صد سرمايه ثبتی در 60معادل  2 

3 2000-3000  نوبت در سال 3در صد سرمايه ثبتی در 40معادل  3 

4 3000-4000  نوبت در سال 4در صد سرمايه ثبتی در 30معادل  4 

5 4000-5000  نوبت در سال 5در صد سرمايه ثبتی در 24معادل  5 

6 5000-6000  نوبت در سال 6در صد سرمايه ثبتی در 20معادل  6 

7 6000-8000  8 
در صد سرمايه ثبتی در هرمرحله با در نظر گرفتن حد  15معادل 

 در صد سرمايه در هر ماه سال 10اكثر 

8 8000-10000  8 
در صد سرمايه ثبتی در هرمرحله با در نظر گرفتن حد  15معادل 

 در صد سرمايه در هر ماه سال 10اكثر 

9 10000-20000  8 
در صد سرمايه ثبتی در هرمرحله با در نظر گرفتن حد  15معادل 

 در صد سرمايه در هر ماه سال 10اكثر 

10 20000-82000  8 
در صد سرمايه ثبتی در هرمرحله با در نظر گرفتن حد  15معادل 

 در صد سرمايه در هر ماه سال 10اكثر 

 شنا ط و ضوابط پنداخت وام آنی به تشکلهای سهامدا  صندوق  



 مطالبات صندوق

 شرح  رديف 
 1401/09/26پايان  1401پايان شهريور  1400پايان اسفند  1399پايان اسفند  1399پايان شهريور 

 مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد

 0 0 0 0 0 0 493/675/424 2 11/779/989/000 10 فروش اقساطی ماشين االت  1

2 
پرونده هاي اجرايی كد  

145 20 39/843/729/000 14 42/999/617/843 11 75/552/400/031 10 73/639/271/299 8 
35/225/035/21

4 

 65/300/000 1 65/300/000 1 80/524/078 3 559/951/376 12 667/921/378 13 145ابياري كد  2

 0 0 0 0 0 0 0 0 239/690/000 3 145بالعوض كد  4

 768/011/296 2 844/999/273 6 1/184/138/824 9 8/926/666/914 60 9/048/919/710 77 145ساير پرونده هاي كد  5

 0 0 0 0 0 0 60/612/244/229 44 61/130/800/000 57 منابع داخلی   6

 36/058/346/510 11 74/549/570/572 17 76/817/062/933 23 113/592/155/786 132 122/711/049/088 180  جمع

ب صندوق وتعيين وتکليف مانده شركت در كد  حساالزم به ذكر است  با توجه به فروش ملک شركت سبز كاران قوچان در مزايده  اجراي احکام چناران  پس از  واريز مبلغ از اجراي احکام به 
145  

 ريال كاهش می يابد    26/510/296/944ريال مانده مطالبات به رقم   9/548/049/566به مبلغ 



 آ ی  نامه انضباطی د  صندوق



 آ ی  نامه انضباطی د  صندوق



 آ ی  نامه انضباطی د  صندوق



 آ ی  نامه انضباطی د  صندوق



 آ ی  نامه انضباطی د  صندوق



 بندی جلسه جمع در جلسه حاضرین موضوع جلسه تاریخ جلسه ردیف

1 1401/09/02 

بحث و بر رسی در خصوص وضعيت توليد 
،فرآوري و صادرات آلو و تشکيل صندوق پروژه 

يا شركت پروژه محصول آلو در شهرستان 
 نيشابور

مديرعامل +مدير عامل و كارشناسان صندوق
اتحاديه تعاونيهاي توليد شهرستان 

مدير عامل تعاونی توليد روستايی اسد +نيشابور
 رئيس هيات مديره تعاونی توليد اسد آباد+آباد

پروپوزال طرح توجيهی توسط 
اتحاديه و تعاونی شهرستان 

 تهيه و ارائه گردد

2 1401/09/03 

بحث و بر رسی در خصوص وضعيت توليد 
،فرآوري و صادرات زعفران و تشکيل صندوق 
پروژه يا شركت پروژه محصول زعفران  در 

 استان خرا سان رضوي

مديرعامل +مدير عامل و كارشناسان صندوق
مدير عامل +اتحاديه تعاونيهاي روستايی استان

اتحاديه تعاونيهاي روستايی تربت حيدريه 
مدير عامل شركت نگين زعفران +

مديرعامل شركت سبز گوهر +بردسکن
مدير عامل شركت  هوشمند فناوران +ابيورد

 سالمت گستر
 

پروپوزال طرح توجيهی توسط 
مدير عامل محترم شركت 
هوشمند فناوران  سالمت 

 گسترتهيه و ارائه گردد
 

3 1401/09/08 

بحث و بر رسی در خصوص وضعيت توليد 
،فرآوري محصول پنبه و تشکيل صندوق پروژه 

يا شركت پروژه محصول پنبه درشهرستان 
 نيشابور

مديرعامل +مدير عامل و كارشناسان صندوق
اتحاديه تعاونيهاي توليد شهرستان 

مديران عامل تعاونيهاي توليد روستايی +نيشابور
،غزالی ميان جلگه،طالي 5سيمرغ

 سفيد،همبستگی بلهرات
 

پروپوزال طرح توجيهی توسط 
اتحاديه و تعاونيهاي 

 شهرستان تهيه و ارائه گردد
 

شنکت  –صندوق پنوژه )پیگین های انجام شده د  خصوص  و کندهای جد د شنکت ماد  تخصصی 
 و مباحث طنح شده د  جلسات وبینا ی د  صندوق حما ت از توسمه استان خناسان  ضوی ( پنوژه



شرح وچگونگی دریافت   
تسهیالت قرض الحسنه و مرابحه  

 در صندوق

 سرمایه یکساله به مبلغ 
 ریال 1000/000/000 

 ودریافت تسهیالت  
 ریالی    1/500/000/000

ریال  500/000/000براساس مبلغ 
 قابل 

استفاده توسط متقاضی بعداز 
 کسر  

ریال آورده 1/000/000/000
 شخصی

 سرمایه یکساله به مبلغ 
ریال بابت   1000/000/000 

تسهیالت سایر منابع به   
 1/500/000/000مبلغ 

 15 16/86 4 درصد كارمزد  

 225/000/000 60/000/000 60/000/000 مبلغ كارمزد  

 72/764/500 0 0 (پيوست)ساير هزينه ها ي تضمين
ميليون  60در صد مبلغ  18سود 

 10/800/000 ريال كارمزد
10/800/000 

 
0 

 مبلغ  %18سود 
 ريال  75000000

 افزايش سرمايه  %5
13/500/000 13/500/000 0 

 297/764/500 64/500/000 84/300/000 جمع هزينه متقاضی 

 0 64/500/000 64/500/000 سود دريافتی سهام از صندوق 

 297/764/500 19/800/000 19/800/000 تفاوت 

درصد1/32 كارمزد تمام شده  درصد 3/96  درصد 19.85   

محاسبات قیمت تمام شده تسهیالت  قنض الحسنه و منابحه صندوق بنای 
 سهامدا ان



 (ریال)مبلغ شرح هزینه ها

 1/200/000 كارمزد اعتباري

 240/000 تشکيل پرونده

 20/000 حق تمبر

 740/000 نفر و جوابيه آن جمعا 2استعالم پايه ، استعالم ضامنين از سامانه بابت 

 702/000 در هزار 0.5ريال به ماخذ 1/560/000/000خريد سفته به مبلغ 

ريال  172/500/000در صد مبلغ ضمانت نامه معادل  10سود مبلغ بلوكه به ميزان 
 در صد 18با كارمزد 

31/050/000 

 38/812/500 در صد 2.25كارمزد ضمانت نامه معادل 

 72/764/500 جمع

سا ن هز نه های تضمی   بن اساس استمالم از بانک د  تسهیالت  
 منابحه صندوق



شرح و شرایط سپرده بابت اخذ 
 تسهیالت در بانک

 بانک بانک
 ماهه حساب  هاي 6بامعدل  

 بدون سود به مبلغ 
 ريال   500/000/000

 ماهه حساب 6بامعدل  
 كوتاه مدت 

درصد به مبلغ 10باسود 
 ريال   750/000/000

 18 18 درصد كارمزد 

 270/000/000 270/000/000 مبلغ كارمزد 

 3/300/000 3/300/000 (پيوست)ساير هزينه هاي تضمين
 سود سپرده بر 

 67/500/000 45/000/000 %18مبناي 

 340/800/000 318/300/000 جمع هزينه ها

 سود دريافتی متقاضی
 37/500/000 0 ماه 6بابت سپرده  

 303/300/000 318/300/000 هزينه تمام شده 
 در صد كارمزد 

 20/22 21/22 تمام شده حدود 

  ال از   1/500/000/000هز نه تمام شده  د  افت تسهیالتی به مبلغ 
 سیست  بانکی  



 (ریال)مبلغ شرح هزینه ها

 1/200/000 كارمزد اعتباري

 240/000 تشکيل پرونده

 20/000 حق تمبر

ريال به ماخذ نيم در  2/200/000/000خريد سفته به مبلغ 
 هزار

1/100/000 

نفر و   2استعالم پايه ، استعالم ضامنين از سامانه بابت 
 جوابيه آن جمعا

740000 

 3/300/000 جمع

سا ن هز نه های تضمی   بن اساس استمالم از بانک د  تسهیالت د  افتی از  
 سیست  بانکی



شرح و شرایط سپرده بابت اخذ 
 تسهیالت در بانک

 بانک بانک صندوق

ميليون  1500پرداخت 
 تسهيالت توسط صندوق

 ماهه حساب  هاي 6بامعدل  
 بدون سود به مبلغ 

 ريال  500/000/000

 ماهه حساب 6بامعدل  
 كوتاه مدت  

درصد به مبلغ 10باسود 
 ريال  750/000/000

 18 18 15 درصد كارمزد  

 270/000/000 270/000/000 225/000/000 مبلغ كارمزد  

 3/300/000 3/300/000 72/764/500 (پيوست)ساير هزينه هاي تضمين

 بر شش ماهه  سود سپرده
 %18مبناي 

0 45/000/000 67/500/000 

 340/800/000 318/300/000 297/764/500 جمع هزينه ها
 سود دريافتی متقاضی

 37/500/000 0 0 ماه  6بابت سپرده  

 303/300/000 318/300/000 297/764/500 هزينه تمام شده 
 در صد كارمزد  

درصد 19.85 تمام شده حدود   
21.22 20.22 

 مقا سه پنداخت تسهیالت منابحه د  بانک و صندوق



 شرح
با (میلیارد ریال)مبلغ یارانه 

احتساب سود رسوب و سود 
 1400سهامداران در سال مالی 

 مالحظات

تفاوت نرخ كارمزد تسهيالت دريافتی از 
محل منابع داخلی صندوق بدون احتساب  

 آورده تشکلها
775 

در صد در صندوق پرداخت شده در  4تسهيالت با كارمزد 
در صد در بخش كشاورزي  18صورتيکه در ساير بانکها حد اقل 

در صد لحاظ گرديده  3تفاوت نرخ تسهيالت مرابحه .می باشد
 است

كاهش هزينه هاي مالی تشکلها بابت ترهين  
 در هزار3وثيقه به ماخذ 

17 
تا چند سال قبل منابع داخلی صندوق در قبال چک و سفته 

 .در حال حاضرصرفا چک دريافت می شود.پرداخت می گرديد

سود ساالنه پرداختی به سهامداران به طور  
 در صد 6ميانگين 

 عمدتا به حساب افزايش سرمايه منظور شده است 212

سود ساليانه ورسوب قرارداد هاي عامليت 
كه به حساب سهم سرمايه دولت منظور 

 شده است
741 

چنانچه صندوق اين منابع را مديريت نمی كرد يا قرار دادعامليت 
با بانکها منعقد ميشد اين سود حاصل نمی گرديد و در نتيجه 

افزايش سرمايه سهم دولت و پرداخت اين حجم از منابع داخلی  
 .فراهم نمی گرديد

 1745 جمع
درصد سرمايه ثبتی صندوق بصورت غير مستقيم به  78معادل 

است سهامداران مساعدت گرديده  

  1401/09/26لغا ت 88نتا ج اقدامات اثن بخش صندوق طی سالهای 



  ک بن آو د و محاسبه حد اقلی

 مو د نیاز بخش کشاو زی استان خناسان  ضوی( سنما ه د  گندش)بنآو د نقد نگی 

 

هزار پانصد ميليون 7 از بيش 99 سال آماري سالنامه براساس استان در كشاورزي بخش توليدات ميزان 
 اين بر كارشناسان گردد می برآورد ريال ميليارد 470/000 حداقل آن اقتصادي ناخالص ارزش و تن

 همان توليدات ارزش درصد 20-15 بخش مديريت اين براي نياز مورد نقدينگی حداقل كه اند عقيده
 باشد می بخش

 

گردد می ريال ميليارد 70/500 بخش نياز مورد نقدينگی حداقل اساس براين. 

 

می برنامه طی در صندوق سرمايه افزايش توسعه ششم برنامه قانون 33 ماده ج بند براساس همچنين 
 در جدي اهتمام است الزم لذا برسد كشاورزي بخش در گذاري سرمايه ارزش درصد 7 به بايست
 .آيد بعمل ( برآورد درصد 10 معادل) ريال ميليارد 7/050 حداقل ميزان به صندوق سرمايه افزايش



تعداد  عنوان ردیف
 قرار داد

مبلغ قرار داد 
 (میلی رد ری  )

واریزی به حس ب 
 (میلی رد ری  )صندوق 

 6053 14325 17 توسعه روشهاي آبياري تحت فشار 1

 686 1771 9 بازسازي و نوسازي قنوات 2

 28 28 3 هدفمند سازي يارانه ها 3

4 
مکانيزاسيون،تعاونيهاي  )ساير

.توليد،شركتهاي خدمات فنی و  
5 29 29 

 6796 16153 34 جمع

قنا  دادهای عاملیت صندوق با سازمان جهاد کشاو زی طی  
 1401 -89سالهای 



 حجم کار (میلیاردریال)مبلغ پرداختی تعداد عنوان ردیف

 واحدمرغداري114 13 114 بهينه سازي مصرف سوخت در مرغداري ها 1

 واحد گاوداري367 7 367 بهينه سازي مصرف سوخت در گاوداري ها 2

 مزرعه 73 7 73 كشاورزي حفاظتی 3

تجهيز شركتهاي فنی و مهندسی در قالب شبکه  4
 1389مکانيزاسيون اعتبارات سال 

 شركت مکانيزاسيون 22 14 22

تجهيز شركت هاي فنی و مهندسی درقالب شبکه  5
 1390مکانيزاسيون اعتبارات سال 

 شركت مکانيزاسيون20 10 20

 شركت تعاونی توليد 14 1 14 اعطاء تسهيالت تلفيقی به شركتهاي تعاونی توليد  6

7 
 شركت 68تجهيز د فا تر  4 68 شركتهاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی

 شركت 50كمک بالعوض به  0.15 50 تجهيزوتوسعه واحدهاي نوغانداري  8

 هکتار56913 3700 1302 آبياري تحت فشار 9

 كيلومتر4025 1997 2146 (كم فشار)انتقال آب با لوله 10

 كيلومتر326 604 520 بازسازي و نو سازي قنوات 11

تمداد و احجام اجناشده د  قنا دادهای عاملیت فیمابی  سازمان جهاد کشاو زی  
 و صندوق



 عنوان کارگروه ردیف
 اعضاء کارگروه

 محل بر گزاری جلسا ت 

 اتاق بازرگانی 2ساختمان شماره  اعضاء كميسيون كميسيون شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی 1

 اعضاء ستاد ستادآبياري تحت فشاراستان 2
 سازمان جهاد كشاورزي

 

 ستاد بيمه محصوالت كشاورزي 3
 اعضاء ستاد

 
 سازمان جهاد كشاورزي

 

4 
كميسيون حقوقی آّب،پژوهش و نو آوري،منابع و 

 مصارف  
 اعضاء كميسيون

 
 آب منطقه اي

 

 اعضاءكار گروه كار گروه شوراي مشورتی رئيس سازمان 5
 سازمان جهاد كشاورزي

 

 اعضاء قرار گاه قرارگاه امنيت غذايی 6
 سازمان جهاد كشاورزي

 

 كميسون كشاورزي اتاق بازرگانی استان 7
 اعضاء كميسيون

 
 بازرگانی اتاق

 آب منطقه اي اعضاء كارگروه كار گروه همياران آب استان 8

 سازمان جهاد كشاورزي نمايندگان استانی طرح الگويی روستايی جهاد كشاورزي 9

 مركز رشد و فناوري   اعضاءكميته مركز رشد-كميته داوري هسته اي فناور 10

 سازمان جهاد كشاورزي اعضاءكميته كميته بهره وري سازمان جهاد كشاورزي 11

 عضو ت صندوق د  کا گنوههای مختلف د  استان



 نام سر شاخه حوزه عمل عنوان فعالیت ردیف
اعتبار  

میلیون  )تخصیصی
 (ریال

 میزان یا در صدتاثیر گذاری حجم عملیات

1 
زنجيره توليد 
 گوشت قرمز 

جامعه 
عشايري در 

 شهرستان 8
 130000 اتحاديه عشايري استان

راس بره  30000پروار بندي 
 نارس

 40افزايش -2تن گوشت 700افزايش - 1
-3ميليون ريالی در آمد هر خانوار عشايري

كاهش -4در صد 1.2به  1.8كاهش تلفات از 
 روز 90روز به  106زمان پروار بندي از 

2 
زنجيره توليد 
 گوجه فرنگی

شهرستان 
 نيشابور

تعاونيهاي توليد روستايی 
 4و  3فوشنجان،سيمرغ

12000 
تن گوجه  2000خريد 

 فرنگی
جلوگيري از كاهش قيمت در زمان پيک بر 

 داشت

3 
سيالژ ذرت علوفه 

 اي

شهرستان 
 نيشابور

 

اتحاديه تعاونی توليد 
 روستايی

50000 
تن ذرت علوفه 11000خريد 

 اي
 

كنترل قيمت و ارتقاء /كاهش  ضايعات 
 كاهش هزينه حمل و نقل/كيفيت

 

4 
زنجيره توليد 
 گوشت سفيد

شهرستان 
 سبزوار

 10000 تعاونی مرغداران سبزوار
واحد مرغداري با  210

ميليون 1.5ظرفيت حدود 
 جوجه ريزي در هر دوره

ريال سوبسيد به ازاي  7000بر گشت  -1
 هر كيلو گوشت مرغ

 زنجيره توليد بذر 5
شهرستان 

 تربت حيدريه
اتحاديه تعاونيهاي توليد 

 شهرستان
45000 

تن بذر گندم و  6000اصالح 
 جو

-2كيلو گرم در هکتار 600افزايش توليد  -1
 در صدي ضايعات 10كاهش 

6 
تامين نهاده 

خريد جو )
 (داخلی

استان و خارج 
 از استان

تشکلهاي دامی و زراعی 
 سهامدارصندوق

 تن4305 90000
خريد كيفی و ارزانتر به ميزان هركيلو 

 ريال1000

مدلهای ا ائه خدمت و زنجینه تولید  د  صندوق حما ت از توسمه بخش  
 کشاو زی استان خناسان  ضوی



 نام سر شاخه حوزه عمل عنوان فعالیت ردیف 

اعتبار  
)تخصیصی
میلیون  

 (ریال

 میزان یا در صدتاثیر گذاری حجم عملیات

 شهرستان نیشابور زنجیره تولید پنبه 7
تعاونیهای تولید روستایی  

و   5طالی سفید،سیمرغ 
 همبستگی بلهرات

 تن1000 30000

باعث تثبیت قیمت و شکل گیری رقابت  -1
. سازنده بنفع تولید کننده در استان گردید

باعث کوتاه شدن دست داللها و واسطه ها  -2
 .گردید

تعاونیهای تولید روستایی   شهرستان نیشابور زنجیره تولید آلوتازه 8
 تن  4500 4000 اسد آباد

  -2حمایت از تولید کنندگان و باغداران -1
جلوگیری از   -3حذف داللها و واسطه ها

جلوگیری از   -کاهش قیمت محصول آلو
 افزایش ضایعات

تعاونیهای تولید روستایی   شهرستان نیشابور زنجیره تولیدشیر 9
 تن2500 25000 فوشنجان

حذف  -2حمایت از تولید کنندگان شیر -1
جلوگیری از کاهش   -3داللها و واسطه ها

 قیمت شیر

 تن3000 25000 اتحادیه مرغداران استان شهرستان مشهد خریدو واردات نهاده ذرت 10
باعث گردید تشکلهاذرت مورد نیاز را در هر    

ریال مناسبتر خریداری   1000کیلو حداقل 
 نمایند

اتحادیه مرکزی تعاونیهای   شهرستان مشهد خریدو واردات نهاده جو 11
 واردات جو ازکشور قزاقستان و ترکمنستان تن3000 25000 روستایی استان

خرید جو بورس کاالی   12
اتحادیه های استانی و   شهرستان استان 14 کشاورزی

 تن21585 155000 شهرستانی
باعث گردید تشکلها جوی مورد نیاز را در هر  

ریال مناسبتر خریداری   700کیلو حداقل 
 نمایند

مدلهای ا ائه خدمت و زنجینه تولید  د  صندوق حما ت از توسمه بخش  
 (ادامه)کشاو زی استان خناسان  ضوی 



اتحاد ه  )دال ل نیاز به حما ت صندوق از زنجینه گوشت قنمز
 (عشا نی استان

زنجيره گوشت قرمز عشاير: 

 حل مشکل تامين علوفه و نقدينگی عشاير

 كيلوگرم 30-25جلوگيري از فروش بره نارس با وزن 

 افزايش بهره وري و بهبود ضريب تبديل

 افزايش توليد گوشت قرمز

 افزايش در آمد عشاير



         
 
 
 
 
 

                  
                       

 نظارت و تنظیم گزارش                           

صندوق استان 
 خراسان رضوی

 
طرح پرواربندی گوشت قرمز دام 

 عشایراستان خراسان رضوی
 

 (عامل)اتحادیه عشایری استان 

تعیین استانداردها 
 و روش کار

 هماهنگی
 اردادقر

قرارداد و   
 تسهیالت

 قرارداد

پرداخت ثمن 
 معامله

بازپرداخت 
 تسهیالت

فرموالسیون .1
 تغذیه دام 

 برنامه تغذیه دام.2

تولید خوراک 
 دام

 شناسایی عشایر.1
 محاسبه دام مازاد.2
 انعقاد قرارداد پرواربندی.3
 بیمه دام.4

 نگهداری.1
 بسته بندی.2
 برندسازی.3

 تحویل دام

 صادرات

فروش 
 داخلی

ل  
وی

ح
ت

ک
را

خو
 

تسهیالت و 
 تحویل خوراک

 اجرایی زمانبندی.1
دستورالعمل ها .2

 اجرایی
 قراردادها.3
هماهنگی و  .4

 ارتباطات
 تامین اعتبار.5

بازپرداخت 
 تسهیالت

اداره کل 
عشایر 
 استان

قرارداد و پرداخت 
 تسهیالت



زنجيره گوشت قرمز عشاير: 

 كيلوگرم 56كيلو گرم به  30افزايش وزن الشه از 

 6.39به  7.33بهبود ضريب تبديل علوفه به گوشت از 

 روز 90روز به  106كاهش زمان پروار بندي از 

 در صد 1.2به  1.8كاهش تلفات از 

 1.58كيلو گرم به 1.64كاهش ميانگين جيره روزانه از 

 ميليون ريال 40افزايش در آمد هر خانوار عشاير به ميزان 

 نفر 2400تثبيت اشتغال و جلو گيري از مهاجرت براي 

 تن3227افزايش توليدگوشت قرمز به ميزان 

 اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  ضوی

 



 (منغ بیهق سبزوا )دال ل نیاز به حما ت صندوق از زنجینه گوشت سفید 

 فناه  شدن زمینه صاد ات محصول 

 استاندا دسازی کشتا  و بسته بندی محصول 

 افزا ش ظنفیت نگهدا ی و انجماد د  استان

 کاهش ضا مات محصول

 تکمیل زنجینه ا زش منغ د  منطقه



                                                                          

                                             

صندوق استان 
 بانک کشاورزی خراسان رضوی

جهاد کشاورزی 
شهرستان 

 سبزوار

 تعاونی مرغداران  سبزوار

 (مرغداری ها)تولیدکنندگان 

مرغ مادر 
 (جوجه یکروزه)

واکسیناسیون و 
 دارو

کارخانه 
 تولید دان

 کشتارگاه و فرآوری

بازار 
 صادرات داخلی

-مرغ منجمد-مرغ تازه
محصوالت فرآوری 

 کود-شده

 برنامه ریزی
تولید و تامین )

 (نهاده

دریافت و 
 بازپرداخت تسهیالت

/  تحویل جوجه
 دریافت رسید 

ارایه /  قرارداد واکسیناسیون
 رسید و دریافت وجه

 تامین خوراک طبق قرارداد
 ارایه رسید و دریافت وجه/

دریافت  /واکسیناسیون
 تاییدیه

ارائه رسید مرغ 
 دریافتی

دریافت مجوزهای 
 قانونی

بازاریابی و 
 فروش

 دریافت رسید/تحویل مرغ

تحویل خوراک   
 دریافت رسید/

 سایر استان ها

 داخل استان

 بازار محلی 

 قرارداد تحویل نهاده  
تسویه  /وتحویل محصول   

 حساب مرحله ای

ارت بر روند نظ/ تامین اعتبار
 زنجیره

قرارداد تحویل جوجه 
 ارایه رسید و دریافت وجه/

 بازپراخت تسهیالت

 بازپراخت تسهیالت

 زنجینه تولید و عنضه منغ گوشتی تماونی منغدا ان سبزوا 



 

 

 اتصال حلقه های زنجینه و کاهش هز نه ها

ت  سندخانه  2400ت  تونل انجماد و  40ا جاد 
 دستگاه های تولید  خ  پود 

 میلیا د   ال 135اعتبا  مو د نیاز بنای طنح  

قطمه ای که دا ای امکانات    6000 اه اندازی خط دوم کشتا گاه 
کامل کشتا گاهی و امکانات سو تینگ د جیتال و بسته بندی 

 اتوماتیک

 کاهش هز نه های مبادله و کاهش ضا ما ت محصول

 نفن 300افزا ش  ا تثبیت اشتغال به تمداد 

افزا ش قد ت چانه زنی تولید کنندگان و ا جاد 
 تمادل د  بازا  

 استاندا د سازی و ا جاد زمینه صاد ات منغ 

 نیازمندی و نتا ج مو د انت ا 



انعق د تف هم ن مه تولید  
بذر گندم گواهي شده 

 ب  صندوق است ن

 سازمان جهاد کشاورزی

انعقاد قرارداد تولید 
 بذر با زارعین

ایجاد کارخانه 
فرآوری وبوجاری 

 بذرگندم 

ارائه بذر به گندم کاران 
 استان و خارج از استان

انعقاد قرارداد با  
مراکز تحقیقاتی  

 تهران و کرج

اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی شهرستان 
 تربت حیدریه

تولید بذر با 
   شرایط استاندارد

فرآوری و بسته بندی 
 بذر  

 صندوق استان

اخذ گواهی    
 از  تحقیقات

 

انتخ ب زمین، آم ده 
س زی و روش ك شت 

 من سب 

 

ارائه بذر گواهي  
 شده جهت ك  شت

 

4 3 2 

1 

واریز وجه 
 فروش بذر

 

 بانک كشاورزي

 گندش کا  تولیدگندم بذ ی گواهی شده از طن ق صندوق خناسان  ضوی



 تولید و توزیع انواع بذور نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

42 

 67 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 شركت تعاونی زير مجموعه18+اتحاديه تعاونيهاي توليد روستايی تربت حيدريه  مجري

 كل شهرستانهاي استان و خارج از استان حوزه عمل

 اثر بخشی
تحويل بذر به قيمت مناسب و كيفيت تضمين شده در محل -2تامين به موقع انواع بذور-1

افزايش بهره وري و -5جلوگيري از افزايش ضايعات-4حذف هزينه هاي سر بار-3مصرف
 كمک به ايجاد و حفظ اشتغال-6راندمان توليد

 تن انواع بذر اصالح شده در سال6000توليد  مالحظات

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش 
 97-98کشاو زی خناسان  ضوی د  سال 



 متن

برنامه سال 
99 

 معاون فنی و اجرایی صندوق:تهیه و تنظیم 

صندوق حم یت از توسعه  
 خراس ن رضوی

پرداخت  
 تسهیالت

 کارخانه فرآوری

 دریافت وجه

اتحاد ه تماونیهای  

تولید شمال استان 

 خناسان  ضوی

خرید نقدی 
 محصول

کشاورزگوجه  
 باغدار/کار

دریافت 
 سیب  /گوجه

باز پرداخت  
 تسهیالت

تحویل  
 سیب  /گوجه

مدل حما تی زنجینه تولید گوجه فننگی توسط اتحاد ه تماونیهای تولید شمال استان 
 خناسان  ضوی

 



 خریدسیب درختی و گوجه فرنگی نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

20 

 34 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 اتحاديه تعاونی توليد شمال مجري

 شهرستانهاي چناران،قوچان،فاروج حوزه عمل

 اثر بخشی

خريدنقدي و با قيمت مدت دار كارخانجات ازكشاورزان و -2حذف داللها و واسطه ها -ا
-5آموزش درجه بندي و بسته بندي توليدات -4كاهش ريسک توليد كنندگان-3باغداران

كمک به -6انجام فرآوري و نگهداري محصول در سردخانه و كاهش ضايعات محصوالت 
 تنظيم بازار و فروش محصوالت

 مالحظات
عقد /ريال بصورت نقدي از كشاورزان 4500تن گوجه فرنگی از قرار هر كيلو 4000خريد 

ريال  22000تن سيب درختی باقيمت هر كيلو  700قرار داد فر آوري با كارخانه، خريد
 ودرجه بندي و بسته بندي و نگهداري در سردخانه و ارائه به بازار در مقطع زمانی خاص

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
 95-96 ضوی د  سال 



شركت تعاونی 
 فوشنجان

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 
 استان خراسان رضوي

توليد ماده اوليه و 
عقد قرار داد با 
كارخانه جات 

 لبنی

 دامداران عضو شركت

توليد كنستانتره وعقد قرار داد 
 باكارخانجات خوراک دام

 شير  آناليزكيفی خريد نهاده

تهيه بانک اطالعاتی دامداران  
 عضو

 تحقيقات موئسسه

 اصالح
 نژاد دام

جيره 
 غذايی

مصرف 
 كننده

 دريافت و پرداخت تسهيالت ونظارت

 آن دريافت شير وپرداخت وجه

 زنجینه تولید شین شنکت تماونی تولید  وستا ی فوشنجان شهنستان نیشابو 



 و فرآورده های لبنی زنجیره شیر نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

15 

 25 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 تعاونی توليد روستايی فوشنجان   مجري

 شهرستان نيشابور حوزه عمل

 اثر بخشی
كاهش  -3ريال باالتر از كارخانجات1500خريدنقدي و با قيمت -2حذف داللها و واسطه ها -ا

انجام فرآوري و نگهداري محصول در -5مشاوره وآموزش به دامداران -4ريسک توليد كنندگان
 كمک به تنظيم بازار و فروش محصوالت-6سردخانه و كاهش ضايعات محصوالت 

 مالحظات

راس غير مولد در حوزه عمل شركت  700راس گاو مولد و  1300راس دام شامل  2000وجود 
تن  12راس دام دوشا عضو شركت با توليد  400راس دام مولد و  900دامدار شامل  210وجود

ريال بصورت نقدي يا در قبال تحويل كنستانتره پرداخت می  12500شير در روز كه با قيمت 
 كارخانه خوراک دام در حوز ه شهرستان 4كارخانه لبنی و  3گردد عقد قرار داد با 

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
 97-98 ضوی د  سال 



تعاونيهاي توليد روستايی و غزالی 
 ميان جلگه

صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزي خراسان  

 رضوي

عقد قرار داد با 
كارخانه پنبه پاک 

 كنی 

عقد قرار داد با 
كشاورزان پنبه كار 

 عضو

تحويل پنبه وانبارش ودرجه 
 بندي و سورتينگ آن

تحويل بذر 
 و كنجاله  

انجام فعاليتهاي  
 ترويجی و نظارت

فروش پنبه به 
كارخانجات  
 ريسندگی

تحويل بذر به 
كارخانه لينتر 

 گيري

 دريافت و پرداخت تسهيالت

 تحويل پنبه وپرداخت وجه

 زنجینه پنبه شنکتهای تماونی تولید  وستا ی غزالی میان جلگه نیشابو 

تامين نهاده ، بذر و 
 كود



 زنجیره پنبه نوع فعالیت

ميليون )مبلغ تخصيصی توسط صندوق
 ( ريال

4500 

 40000 (ريال ميليون)نيازمورد اعتبار 

 مجري
 تعاونيهاي توليد روستايی و غزالی ميان جلگه

 

 حوزه عمل
 شهرستان نيشابور

 

 اثر بخشی

-3انجام كارهاي ترويجی و آموزشی در مزرعه  -2كمک به تامين به موقع نهادها  -1
مذاكره و توافق وعقد قرار داد با واحد هاي فر آوري حوزه -4راه اندازي مراكز خريد

تفکيک بذورو انجام عمليات فرآوري  -5عمل در شهرستان و استانهاي قم و اصفهان 
كمک به تنظيم  -7حذف داللها و واسطه ها -6روي آن دلينته وتامين بذر سال آتی 

 بازار محصول

 اقدامات اثن بخش د  خصوص زنجینه پنبه 



صندوق حم یت از توسعه  
 خراس ن رضوی

پرداخت  
 تسهیالت

 دریافت وجه

تعاونی توليد روستايی 
خرید نقدی  اسد آباد

 محصول

 باغدار

 دریافت آلو

باز پرداخت  
 تسهیالت

 تحویل آلو

 مدل حما تی زنجینه تولید آلو

كارخانجات ) بازار داخلی 
 (صادرات)بازار خارجی  (فراوري

دریافت مجوزهای 
 قانونی

 بازاریابی و فروش



 زنجیره تولید آلو نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

4 

 8 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 تعاونی توليد روستايی اسد آباد مجري

 شهرستان نيشابور حوزه عمل

 اثر بخشی
تن  50صادرات /حذف داللها و واسطه ها/كاهش ضايعات/ريالی قيمت در هر كيلو 20افزايش 

 آلوي بسته بندي و درجه بندي شده به كشور پاكستان

 مالحظات
تن آلوي 8000تن آلوي تازه كه بالغ بر 27000هکتار  باغ با ظرفيت توليد  1700وجود 

افت شديد قيمت در مرحله پيک بر داشت /فرآوري و خشک می گردددر حوزه عمل تعاونی 
 تن آلوي خشک توسط تعاونی 50ورود تعاونی وخريد /ريال  110000از قرارهر كيلو 

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
 95-96 ضوی د  سال 



 واردات ذرت نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

29 

 40 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 اتحاديه مرغداران گوشتی استان مجري

 كل شهرستانهاي استان حوزه عمل

 اثر بخشی
كاهش هزينه هاي -3جلوگيري از افزايش بيرويه قيمتها-2تامين نياز مرغداران استان-1

 كمک به اجراي سياستهاي دولت در منطقه -4توليد 

 دالر از طريق بندر انزلی 215تن ذرت از كشورروسيه از قرار هر تن  3000واردات  مالحظات

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
 95-96 ضوی د  سال 



 (واردات جو)خرید جو نوع فعالیت

مبلغ تخصيصی توسط 
 ( ميلياردريال)صندوق

40 

 60 (ميلياردريال)اعتبار مورد نياز

 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايی استان خراسان مجري

 كل شهرستانهاي استان حوزه عمل

 اثر بخشی
كاهش هزينه هاي -3جلوگيري از افزايش بيرويه قيمتها-2تامين نياز دامداران استان-1

 توليد 

 تن جو داخلی5000تن جو از كشور قزاقستان و خريد  3700واردات  مالحظات

اقدامات اثن بخش د  صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
 95-96 ضوی د  سال 



 قنا داد تامی  مالی خن د غالت



 قنا داد تامی  مالی خن د غالت



 قنا داد تامی  مالی خن د غالت



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



 بی  تشکلهای استان 1400-1399کشت قنا  دادی جو د  سال ز اعی 



1- بر گزاري جلسه با مدير تعاون روستايی استان 

2- برگزاري جلسه با مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي روستايی استان 

3- برگزاري جلسه با مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي توليد  استان 

4- بر گزاري جلسه با رئيس تعاون روستايی شهرستان مشهد 

5- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان مشهد 

6- بر گزاري جلسه با معاون رئيس سازمان ومدير جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار 

7- بر گزاري جلسه با معاون رئيس سازمان ومدير جهاد كشاورزي شهرستان نيشابور 

8- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان فريمان 

9-   بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان تربت جام 

10-بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان تايباد 

11- بر گزاري جلسه با معاون رئيس سازمان ومدير جهاد كشاورزي شهرستان تربت حيدريه 

12- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان  كاشمر 

13- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان بردسکن 

14- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان بجستان 

15- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان گناباد 

16- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان فيروزه 

17- بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان چناران 

18-  بر گزاري جلسه با مدير جهاد كشاورزي شهرستان قوچان 

 

 

نمونه ها ی از جلسات و پیگین های انجام شده با مد نان استان د  منحله  
 افزا ش سنما ه منحله پانزده  صندوق



 جلسه هم هنگي افزایش سرم یه در شهرست ن مشهد
 



 جلسه ب  مع ون مدیر و تعدادی از تشکله ی شهرست ن ك شمر  



جه د كش ورزی و مدیران ع مل تعدادی از تشکله ی جلسه مدیر 
 شهرست ن ت یب د

 



تشکلهای بخش کشاو زی شهنستان   جلسه با مسئولی  و
 نیشابو 



جلسه با معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري جناب آقاي اشرفی 

جلسه با مدير كل امور سرمايه گذاري و اشتغال استانداري جناب آقاي عباس زاده 

  جلسه با رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی و طرح موضوع در شوراي گفتگوي استان با حضوراستاندارجناب
 آقاي نظري

جلسه با معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و كارشناس بخش كشاورزي آقايان نجار مقدم و ابراهيمی گرو 

جلسه با فرماندار شهرستان سبزوارجناب آقاي ابراهيمی 

جلسه با فرماندار شهرستان نيشابورجناب آقاي جوان 

جلسه با فرماندار شهرستان فيروزه جناب آقاي باغشينی 

  جلسه با فرماندار شهرستان فريمان جناب آقاي اكبري 

 جلسه با فرماندار شهرستان تربت جام جناب آقاي جمشيدي 

جلسه با فرماندار شهرستان تايباد جناب آقاي دونده 

 جلسه با فرماندار شهرستان تربت حيدريه جناب آقاي كی پور 

جلسه با فرماندار شهرستان بردسکن جناب آقاي دهقانی 

جلسه با معاون سياسی فرماندار شهرستان بجستان جناب آقاي مرجانی 

جلسه با فرماندار شهرستان گناباد جناب آقاي نصيري 

جلسه با فرماندار شهرستان قوچان جناب آقاي صفايی 

 

نمونه ها ی از جلسات و پیگین های انجام شده با مسئولی  استانی و فنماندا ان شهنستانها 
 31ماده  3بمن و  کمک به تامی  سنما ه سه  دولت موضوع بند ب تبصنه 



جلسه ب  فرم ندار، مدیر جه د كش ورزی و مدیران ع مل تعدادی  
 از تشکله ی شهرست ن گن ب د 

 



 جلسه ب  فرم ندار و مدیر جه د كش ورزی شهرست ن بردسکن  
 



 جلسه ب  فرم ندار و مدیر جه د كش ورزی شهرست ن ت یب د
 



جلسه ب  فرم ندار محترم شهرست ن ، مدیر جه د كش ورزی و مدیران  
 ع مل تعدادی از تشکله ی شهرست ن تربت ج م 

 



دیدار ب  جن ب آق ی جوان فرم ندار محترم شهرست ن  
 نیش بور

 



 دیدار ب  فرم ندار شهرست ن فیروزه
 



1- (تعاونی مرغداران گوشتی سبزوار)بازديد انجام شده از كارخانه خوراک طيورهلدينگ بيهق 

2- بازديد انجام شده از مجتمع گلخانه اي شركت تعاونی توليد روستايی پرديس شهرستان نيشابور 

3- بازديد انجام شده از كارخانه لبنی شركت با مزه جام در شهرستان تربت جام 

4- بازديد انجام شده از كارخانه خوراک دام بامزه جام در شهرستان تربت جام 

5- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار اتحاديه تعاونی روستايی شهرستان تايباد 

6- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار تعاونی كشاورزان شهرستان تايباد 

7- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار اتحاديه تعاونی روستايی شهرستان تربت حيدريه 

8- كارخانه خوراک دام و طيور،مرغ گوشتی ،مرغ :شامل )بازديد انجام شده از مجتمع كشت و صنعت و هلدينگ صالح كاشمر
 در شهرستان كاشمر.....( تخم گذار ،مرغ مادر ،گاوداري شيري و 

9- بازديد انجام شده  ازشركت تعاونی مرغداران شهرستان كاشمر 

10-  هزار تنی در شهرستان تربت حيدريه 16بازديد انجام شده از سردخانه 

11-بازديد از مجتمع اداري و انباري اتحاديه تعاونيهاي توليد روستايی در شهرستان تربت حيدريه 

12- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار اتحاديه تعاونی روستايی در شهرستان گناباد 

 نمونه ها ی از بازد دها و ن ا تهای انجام شده



13-   بازديد انجام شده از كارخانه خوراک دام و مراكز جمع اوري شير تعاونی گاو داران در شهرستان
 گناباد

14- بازديد انجام شده از كارخانه لبنی و گاو داري شيري شركت بهشيران گناباد 

15- بازديد انجام شده  ازكارخانه خوراک طيورشركت تعاونی مرغداران شهرستان گناباد 

16-    بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار تعاونی و ايستگاه دام شركت تعاونی عشايري شهرستان
 نيشابور

17- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار تعاونی گندمکاران شهرستان نيشابور 

18- بازديد انجام شده از كارخانه خوراک دام افروز جام در شهرستان تربت جام 

19- بازديد انجام شده از كارخانه خوراک  دام و طيور دانه داران طوس در شهرستان مشهد 

20- بازديد انجام شده از كارخانه خوراک  دام و طيور ،توليد مکمل هلدينگ گهر دانه در شهرستان مشهد 

21- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار اتحاديه تعاونی روستايی شهرستان قوچان 

22- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار اتحاديه تعاونی توليد شهرستان قوچان 

23- بازديد انجام شده از مجتمع اداري و انبار تعاونی  باغداران شهرستان قوچان 

24- بازديد انجام شده از كارخانه خوراک  دام و طيور كنستانتره  طوس قوچان 

 



ب زدید از ك رخ نه خوراک طیور شركت تع وني مرغداران  
 شهرست ن گن ب د

 



 بازد د از اتحاد ه تماونیهای  وستائی شهنستان گناباد



ب زدید از ك رخ نه لبني و پرورش گ و شیری شركت به شیران 
 گن ب د



ب زدید از مجتمع كشت و صنعت پیشرو و ك رخ نه خوراک دام و  
 طیور ص لح ك شمر



ب زدید از اتح دیه شركته ی تع وني روست ئي 
 شهرست ن تربت حیدریه



ب زدید از اتح دیه شركته ی تع وني تولید روست ئي شهرست ن  
 تربت حیدریه



بازد د از مجتمع ادا ی، انبا  و باسکول شنکت 
 تماونی کشاو زی کشاو زان شهنستان تا باد



ب زدید از شركت تع وني زن ن شهرست ن ت یب د و بررسي تق ض ی 
 عضویت این شركت در صندوق



ب زدید از ك رخ نه لبني ب مزه شركت افروز ج م شهرست ن 
 تربت ج م واقع در شهرک صنعتي



ب زدید از مجتمع گلخ نه ای شركت تع وني تولید روست ئي  
 پردیس صحرای نیش بور

 



ب زدید از ك رخ نه خوراک دام شركت تع وني گ وداران  
 شهرست ن گن ب د 

 



ب زدید از ك رخ نه تولید نوار تیپ شركت تع وني روست ئي 
 آزادی شهرست ن فیروزه

 



ب زدید از ك رخ نه خوراک دام دردانه در روند افزایش  
 سرم یه 

 



weakness strengths 

threats opportunities 











بننامه های آ نده صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی  
  خناسان  ضوی

پيگيري تدوين برنامه پنجساله صندوق مطابق با فرمت ارسالی از طرف شركت مادر تخصصی 

 تقويت بنيه مالی صندوق از طريق افزايش سرمايه به استناد طرح بازنگري تاسيس فعلی و لزوم بازنگري مجدد در

 سال 5ميليارد ريال طی 10000آن تا سقف 

 ميليارد ريال مواجه می  530پيگيري در جذب اعتبارات دولتی بمنظور تأمين سهم سرمايه دولت كه با كاهش

 1401قانون بودجه سال  8وبند ط تبصره31ماده 3بند ب  تبصره )باشد

 تحت پوشش قرار دادن ساير متقاضيان واجد شرايط عضويت در صندوق بمنظور ارائه خدمات عادالنه در زير

 گانه 8بخشهاي 

 مشاركت   -2استمرار و گسترش زنجيره هاي توليد فعلی  -1:  تنوع بخشی به فعاليتهاي صندوق  با برنامه ي زير

 دراجراي كشت قراردادي ،صندوق پروژه و شركت پروژههاي جديد

 ورود به فعاليتهاي بازرگانی و سرمايه گذاري ثابت و اثربخش و همچنين كمک به تأمين نهاده از طريق واردات

 نهاده توسط تشکلهاي سرشاخه و حذف موازي كاري

 

 



 ( 28اصالح بند ل ماده )پيگيري بر قراري حق عامليت صندوقها به انضمام ارزش افزوده آن 

رزيكمک به عقد قرار داد ساير رديفهاي اعتباري يارانه ،كمکهاي بالعوض،كمکهاي فنی و اعتباري ساير معاونتها و مديريتهاي وزارت جهاد كشاو 

پيگيري تنوع بخشی به منابع مطمئن افزايش سرمايه در قوانين برنامه و بودجه هاي سنواتی 

فراهم نمودن امکان استفاده از ظرفيت كانتركت فارمينگ و منابع بانک توسعه اسالمی 

تبيين شيوه نامه خاص در وزارت جهاد كشاورزي در تعامل با وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بمنظوربر گشت وجوه حاصل از 
قانون تشکيل وزارت   12فروش امالک و اموال جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه جهت  تامين سرمايه سهم دولت از محل منابع مختلف ماده 

قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي،همچنين اختصاص در  17ماده  2،تبصره 1401قانون بودجه سال  8جهاد كشاورزي ،بند ط تبصره 
 صدي ازعوارض گمركی از محل واردات و صادرات و خريد هاي تضمينی بمنظور تامين سرمايه سهم دولت

  با توجه به مصوبه جديد مجلس در خصوص طرح امنيت غذايی و پشتيبانی رفع موانع بخش كشاورزي ساختار صندوقها ونيروي انسانی آنها مد
نظر قرار گيرد همچنين در خصوص نقاط ضعف اين طرح در حوزه سرمايه گذاري و تجارت مراتب از طريق كميسيون آب و كشاورزي مجلس  

 .پيگيري گردد

 قانون بودجه در خصوص حذف معافيت سود سپرده شركتهاي حقوقی و همچنين تصريح در بند مذكور   6تبصره ( ر)با توجه به عدم شفافيت بند
 . پيگيري حقوقی بمنظور شموليت صندوقها و بهره مندي از معافيت مالياتی انجام پذيرد

 قانون مالياتهاي   133حوزه حقوقی شركت مادر تخصصی در هماهنگی با معاونت حقوقی و مجلس وزارت جهادكشاورزي پيگيري اصالح ماده
 .مستقيم به جهت شمول معافيت مالياتی تمام صندوقها نه فقط شركت مادر تخصصی را بعمل آورد

 اعتباري و بازرگانی وحضور   –قانون افرايش بهره وري در صندوقهابا توجه به صراحت قانون به انجام اقدامات مالی  17بمنظور عملياتی شدن ماده
 .در بازارهاي داخلی و خارجی و بمنظور جلو گيري از تفسيرهاي مختلف اليحه اي در اين خصوص تنظيم و به مجلس ارائه شود

 پيگيري از طريق معاونت حقوقی و مجلس وزارت جهاد كشاورزي در خصوص فراهم نمودن زمينه وصول جرائم دير كرد و هزينه هاي وكالت و
 .دادرسی از طريق اجراي ثبت در تسهيالت معوقی كه با وثيقه ملکی پرداخت می گردد

  با توجه به اينکه هر فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري آثار و تبعات حقوقی دارد پيشنهاد می گردد كه شركت مادر تخصصی ضمن ايجاد واحد
 حقوقی مستقل از طريق جلسات مجازي زمينه ارتباط موثر با صندوقها را فراهم نمايد

 

 

 

 انت ا ات از شنکت ماد  تخصصی



پیشنهادات صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
  ضوی

 
1- و تغيير عبارت شوراي برنامه ريزي می (احکام دائمی توسعه كشور 31ماده  3بند ب تبصره )پيگيري براي اصالح قانون

 تواند يا مجاز است به عبارت شوراي برنامه ريزي مکلف است  بمنظور تخصيص منابع استانی به افزايش سرمايه سهم دولت

2-قوانين اصالح يا و وضع به كمک براي كشاورزي جهاد وزارت اقتصادي و ريزي برنامه معاونت طريق از پيگيري 
  خاص فعاليتهاي براي استان صندوقهاي به مدت بلند و نقدينگی تسهيالت منابع اختصاص و مالی توان بمنظورتقويت

 كارمزد با اعتباري خط ايجاد گذاري سرمايه مباحث به ورود و داخلی بازاريابی و صادرات و نهاده تأمين حوزه در صندوقها
15% 

3-صندوقها نام به امالک مالکيت اسناد انتقال يا 12 ماده موضوع امالک فروش براي استانها به اختيار تفويض براي پيگيري  
 دولت سهم سرمايه سهام تامين براي

4-سراسر استانداران با مکاتبه براي كشور محترم وزير با هماهنگی منظور به كشاورزي جهاد محترم وزير طريق از پيگيري 
 نهادها و ارگانها ساير به تابعه دستگاههاي و كشاورزي جهاد سازمان امالک واگذاري از جلوگيري منظور به كشور

5-قانون  33به استناد بند ج ماده )ضرورت بازنگري طرح تاسيس بر اساس ارزش دارائيهاي تشکلهابجاي نقش آنها در توليد

 (برنامه ششم

6- (نظام ارزش گذاري دارايی ها و سهام) قانون تجارت  163تدوين آيين نامه در جهت اجرايی شدن ماده 

 

 

 



پیشنهادات صندوق حما ت از توسمه بخش کشاو زی خناسان  
  ضوی

7-نتدوین آیین نامه توسعه و سرمایه گذاری صندوق ها تحت عنوان شرکت پروژه یا صندوق پروژه که شیوه نامه آن اعالم شده که شرح موردی همچو: 

(انسجام بخشی و یکپارچگی اراضی )زیرساخت های بخش کشاورزی  -الف 

ورود صندوقها به مشتقات محصوالت کشاورزی که دارای ارزش افزوده باالتری هستند از جمله کراسین در زعفران و پکتین در گوجه فرنگی-ب 

ورود صندوقها در استفاده از توان -جGIS محصوالت و ارائه الگوی مناسب کشت(توان اکولوژیکی)ونقشه های ماهواره ای به جهت پتانسیل عملکرد واقعی 

ورود صندوقها در هوشمند سازی مزارع و فضاهای بسته گلخانه ها-د 

8-فراهم نمودن شرایط استفاده از ظرفیت صندوقهادر بحث شبکه تامین و فروش محصوالت 

9-  استفاده از ظرفیت بانک جهانی ، توسعه اسالمی و همچنین صندوق توسعه روستایی بین المللی آیفاد 

10- اساسنامه وتغییرات پیشنهادی آیین نامه های تسهیالت و معامالت   6موافقت با اصالح ماده 

11-تدوین شیوه نامه های سرمایه گذاری ثابت،تامین مالی صادرات،شیوه نامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی 

12- ارائه ساختار متناسب صندوقها با توجه به میزان سرمایه ،موضوع نظارت،مباحث بازرگانی و تنظیم بازار و رویکردهای جدید اعالمی 

13- فراهم نمودن امکان اقاله امالک تملک شده در قبال اخذ مطالبات به روز شده از بدهکار 

14- ته  داشمنظور نمودن در صدی از سود سالیانه بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که با تصویب مجمع امکان تهاتر با مطالبات سنواتی شده صندوقها

 .باشد

 



 طنح همیا ان تولید اقتصادی د  بخش کشاو زی



 طنح همیا ان تولید اقتصادی د  بخش کشاو زی



 طنح همیا ان تولید اقتصادی د  بخش کشاو زی



 والسالم علی م  التبع الهدی 

 

 
 با تشکن از بذل عنا ت شما 

 


