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پرونده ویژه
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سبزینه

پس از حدود دو دهه کار مطبوعاتی جالب بود که از یک
مدیر دولتی بلندپایه حرفهایی از جنس دیگر بشنوم.
هیجان زیادی داشت .حسین شیرزاد مدیری از نسل
جدید انقالب حرفهایی میزد که بوی انجام فرمایشات و
دغدغههای مقام معظم رهبری را میداد .برایم جالب بود
که شفاف و با صداقت حرف میزد؛ نه حرفهایی از جنس

تجلیمدیریتجهادیدرسازمانتعاونروستایی

گفتمان درمانی که متأسفانه دهههاست گریبانگیر کشور
شده .حرفهایی میزد که در همین مدت کوتاه نشستن
بر اریکه تعاون روستایی انجام داده بود .خیلی برایم جالب
بود که از فرط علمی و عملیاتیبودن درب اتاقش باز بود و
با جرأت و تسلط گفتوگو میکرد .خیلی برایم جالب بود
که جعبه ابزار مدیریت او بهروز و مجهز به آخرین فناوری
روز بود .وی فهم بازار داشت و مثل یک راننده فرمول یک

مسلط بر امور بود .به بهانه هفته دولت و مقایسه عملکرد
 9ماهه ابتدای سال  1396و  1397تعاون روستایی با وی
به گفتوگو نشستم .به حق و به جرأت میتوانم بگویم که
نه تنها عملکرد شش ماهه ابتدای سال  96بلکه عملکرد
کل سنوات گذشته سازمان تعاون روستایی حریف شش
ماه ه اول سال  97هم نمیشود .نه تعارف است و نه بزرگ
نمایی ،بلکه واقعیتی است که باید گفت .باید گفت که
انگار نسل جدید و جوان میتواند کشور را متحول کند؛
البته مدیران جوانی که بر اساس شاخصههای تخصصی و
هوشمندانه انتخاب شوند و باید گفت حجتی متشکرم.
تالش بیوقفه برای رفع کمیها
و کاستیهای سازمان تعاون روستایی
حسین شیرزاد ،معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران ،در آغاز مصاحبه گفت :مدیریت این سازمان در
هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری در شرایطی به بنده
محول شد که سازمان از منظر ساختاری ،حوزه وظایف
و کارکردهای سنتی و متعارف دچار چالشهای جدی
بود ،از سوی دیگر در هفتم فروردین ماه  1397بخشی
از سازمان بر اثر حریق نامعلومی سوخته بود و با بحران
و کسری منابع مالی در بیش از  10واحد اعتباری در 9
استان کشور دست و پنجه نرم میکرد .بحران بدهی250
میلیارد تومانی پروندههای حقوقی مطالبات سازمان از
شخصیتهای حقوقی و حقیقی ،کسری منابع صندوق
تعاون ایرانیان ،وفور پروندههای بالتکلیف خریدهای میوه
شب عید سالهای  93و  ،94فقدان کارشناسان مجرب

و ورزیده به دلیل ظرفیت خالی  42درصدی سازمان از
نیروهای کارشناسی ،نبود استراتژی ،مأموریت ،چشمانداز
و برنامه مدون و اهداف کمی و کیفی قابل احصاء از
جمله مشکالت عمد ه درون سازمان و شبکه تعاون
روستایی کشور است .حتی از بین  14سامانهای که در
طول سالها و با صرف هزینههای هنگفت در سازمان
تهیه شده ،هیچ یک قابلیت گزارشدهی بههنگام و یا
تدارک برنامه مدیریتی معتبر ندارد .سرنوشت طرحهای
مطالعاتی سازمان هم دست کمی از سامانههای مذکور
نداشت .وی با اشاره به وجود مصائب و گرفتاریهای بسیار
هنگام حضورش در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
افزود :اما آینده بسیار امیدبخش است و طی چهار ماه اخیر
حرکات مثبت و سازندهای در سازمان در راستای تفکیک
حوزه وظیفهمندیها و ایجاد ساختارهای جدید و جذب
نیروهای حاذق و تالش در جهت دستیابی به رویکردی
سازنده در سازمان انجام شده است؛ مث ً
ال درحوزه بازرگانی
موفقیت سازمان قابل توجه بوده ،بهگونهای که بیش از 95
درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده ،استانداردهای
تجاری تازهای تدوین شده و نظم و نسقی نو در مناسبات
بازاری و کمیته های معامالت جاری شده است.
دگرگونی در ساختار سازمان تعاون روستایی
با تحول در زیرساختها
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بخشی از
مهمترین برنامههای سازمان را چنین برشمرد -1 :ایجاد
تحول در نظام حسابرسی متعارف سازمان از طریق تغییر
در سازکارهای حسابرسی متعارف به حسابرسیهای ویژه

سازمان مرکزی تعاون روستایی به مناسبت هفته دولت با افتتاح  79پروژه در بخشهای مختلف کشاورزی و خدماتی در سطح  22استان با اعتباری بالغ بر
 657330میلیون ریال شامل  297894میلیون ریال در قالب آورده شخصی و  359436میلیون ریال در قالب تسهیالت ،امکان اشتغالزایی  739نفر را
فراهم میآورد.
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میزان اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)

تعداد کل پروژهها

79

آورده شخصی

تسهیالت

297894

359436
330/657

اهم پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت (( 1397
1

سورتینگ و بستهبندی  30تن محصوالت کشاورزی در ساعت.

2

اجرای فاز اول تولید محصوالت فرآوردههای لبنی به مقدار یکهزار و  200تن در روز.

3

ایجاد زنجیره تولید شیر خام و نهادههای کشاورزی به مقدار  15هزار متر مربع.

4

ایجاد کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت هفتهزار و  200تن در سال.

5

ایجاد مجتمع فروشگاهی محصوالت کشاورزی.

و حسابرسی یارانهای به منظور دریافت بهموقع منابع
از سازمان برنامه و بودجه و جلب مشارکت حسابرسان
رسمی مورد اعتماد بورس و بازار در فرآیند حسابرسیها و
نیز تهیه گزارشهای فصلی ،ششماهه و ساالنه.
 -2ایجاد تحول در نظام حقوقی سازمان از طریق بازنگری
در تدوین ساختار حقوقی جدید بهروز و کارآمد ،احیای
ظرفیتهای اساسنامهای سازمان ،دقت در نحوه اخذ
وثایق و تضامین در مبادالت و خریدوفروشها و حرکت
به سمت اخذ وثایق دارای قدرت نقدشوندگی باال و حل
حداکثری دعاوی حقوقی.
 -3ایجاد تحول در نظام داراییهای ثبتی سازمان از طریق
احصای داراییهای مولد و پربازده از داراییهای مسموم
و غیرمولد به کمک کارشناسان رسمی قوه قضائیه و
دادگستری و فروش داراییهای غیرمولد به منظور اصالح
داراییهای ترازنامهای سازمان و تجمیع منابع و نقدینگی
حاصله در صندوقی برای تبدیل به احسن کردن داراییها
و کاهش استهالک.
 -4مدیریت بازار محصوالت کشاورزی از طریق ایجاد
تحول در سه هزار و  235فروشگا ه مصرف و افزایش آنها
به حداقل هفت هزار فروشگاه در یک دوره چهارساله
از طریق تجدیدنظر در مکانیابیها ،مکانیزمهای
برونسپاری ،لیزینگ و مشارکت با فروشگاههای بزرگ
زنجیرهای ،اصناف ،اتحادیهها و تشکلها ،حرکت به سمت
توزیع متقارن و سودده کردن فروشگاهها ،برندسازی واحد،
ایجاد سامانه تجارت الکترونیک و تقویت شرکتهای
همکار در زمینه استارتآپها و اسپینآفهای بازارمحور
از طریق شبکهسازی و ارتباط فروشگاههای مصرف تمام

کشور با یکدیگر ،استفاده از نیروی متخصص حرفهای،
رهاسازی نیروهای مأمور بیانگیزه دولتی ،تنوعبخشی
به منابع درآمدی ،تعطیلی فروشگاههای کوچکمقیاس
و زیانده ،افزایش کارآیی واحدها و برگزاری نمایشگاههای
فصلی و مراکز عرضه مستقیم با مشارکت فعاالن بازار.
 -5تحول در نظام مالی سازمان از طریق مدیریت بهینه
نقدینگی ،تدوین پرتفوی ریسک مالی سازمان ،تهیه
صورتهای مالی شفاف ،ایجاد نظام واحد مالی -اعتباری
شفاف در سازمان تعاونیهای اعتباری و واحدهای تابعه،
گزارشدهی و گزارشگیری مالی بههنگام ،ساماندهی
مدیریت هزینهکردها ،تجمیع منابع مالی تحت لوای
هلدینگهای اعتباری پرقدرت ،تجمیع منابع در یک بانک
تخصصی به منظور افزایش توان چانهزنی و اخذ تسهیالت
با اهرم قویتر ،افزایش سرمایه منظم واحدهای اعتباری،
پایش دقیق بدهیها ،مطالبات حالشده و مهندسی
اندوختههای احتیاطی و قانونی ،تشکیل نهادهای
پرقدرت جدید مالی و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند
انواع صکوک ،استصناع ،مرابحه ،سلف و سلف موازی و
پتانسیلهای موجود در برگ زرد تعاونیها ،استفاده از
ابزارهای مشتقه مالی و خطوط اعتباری فاینانس ،یوزانس،
ریفاینانس و اتصال شبکه تعاونی به نظام مالی بینالمللی
به منظور جذب سرمایهگذاری خارجی ،استفاده
بهینه از ظرفیتهای صندوق توسعه سرمایهگذاری و
بانک کشاورزی و صندوقهای تخصصی در راستای
توانمندسازی مالی -اعتباری شبکه تعاون کشور.
 -6تحولآفرینی ،تقویت ،احیاء و ایجاد زیرساختهای
فیزیکی مورد نیاز شبکه سازمان از طریق ساماندهی

میزان اشتغالزایی

739

خانوار بهرهمند

43856

1
2

خرید محصوالت کشاورزی ( جمع
كل انواع خرید )
خرید تضمینی مباشرتی گندم

 ۲۲۰۰۰۰۰تن
 ۱۵۰۰۰۰۰تن

3

خرید تضمینی محصوالت

 ۲۰۰۰۰تن

4

خرید حمایتی محصوالت

 ۴۵۰۰۰تن

5

خرید توافقی محصوالت

 ۵۱۰۰۰۰تن

6

میزان صادرات محصوالت

 ۲۳۰۰تن

7

توزیع مواد سوختی

6

ایجاد کارخانه پلت کود سیرجان.

9

7

ایجاد دو باب سوله نگهداری بذر گندم به ظرفیت سه هزار تن.

10

احداث انبار مکانیزه

 ۱۲۰۰۰تن

8

ایجاد فاز دوم سیلوی  10هزار تنی.

11

ایجاد مراکز عرضه مستقیم کاال

 ۱۵۰۰متر مربع

9

احداث ایستگاه جمعآوری شیر.

12

توزیع انواع کودهای شیمیایی ،ریز
مغذی و آلی

12

2

شرح شاخص

تعداد واحدهای اعتباری فعال
تعداد واحدهای اعتباری غیرفعال و شبه فعال

تعداد کل سپردهگذاران

کل مبلغ باقیمانده سپردهها

کل مبلغ معوقات

وضعیت مورخ 96/12/29

)واحد( 673
)واحد( 278

)نفر( 1225218

)میلیون ریال( 12936001

)میلیون ریال( 1250575

وضعیت مورخ 97/4/1

)واحد( 592
)واحد( 137

)نفر( 1012371

)میلیون ریال( 11492315

)میلیون ریال( 834362

 ۷۰۰میلیون لیتر

احداث انبار ساده

احداث باغ مادری گردو به مساحت شش هکتار.

1

5

 ۸۵۰۰تن

11

ردیف

4

8

ایجاد واحد بوجاری و تولید بذر به ظرفیتدو هزار و  500تن.

توزیع کود مجددا ً توسط شبکه تعاونیها
با نظارت سازمان مرکزی صورت میگیرد
وی عنوان کرد :خارجشدن شبکه تعاون روستایی از چرخه

وظایف سازمان تعاون روستایی
قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست
وی با تأکید بر اینکه سازمانی که مسئولیت حاکمیتی
دارد و مسئول اجرای چهار قانون مصوب کشور است،

نقل و انتقال پول در واحدهای اعتباری ،توجه مدیران
به مسائل حاشیهای ،صرف هزینههای بیمورد برای
برپایی و حضور نمایشگاهها با وجود کمبود بودجه
و توزيع غيرمنصفانه مزايا و پاداش در سازمانهای
تعاون روستایی کشور روبهرو بودیم که در حال حاضر
با دگرديسي برنامهای در سازمان و بهكارگيري مديران
حرفهای سعی در بهبود شرایط داریم .در حال حاضر
واردات نهادههای کشاورزی از طريق بخش خصوصي
يا دولتي صورت ميگيرد و مصرفكننده نهايي نیز
در اين چرخه مشخص است و در این بین مهمترین
موضوع فقط برنامهريزي شبكه توزيع با مشارکت
اتحادیهها و تعاونیهاست که مغفول مانده .نتیجه
این کمتوجهی در امر توزیع ،حضور واسطهها و دالالن
متعدد در فروش محصوالت و نوسان قیمتهاست.
شیرزاد با اشاره به اینکه شبكه تعاون روستايي همواره
برای کاهش هزینههای مبادله و غیرضروری برای
کمک به جامعه کشاورزی وارد عمل شده و وظیفهمند
است ،ادامه داد :برای شفافسازی در خرید و فروش
محصوالت کشاورزی باید به کمک شبکه تعاونیها از
بازارهای غيررسمي خارج شویم و به بازارهای رسمی
روی آوریم .وي در ادامه استفاده از ظرفيتهای تعاون
روستايي و همكاري آنها را در شبکه توزیع کشور
با ارزش و مفید ارزیابی کرد و افزود :تعاون روستایی
به منظور گردش سیال و منطقی کاالها ،کاهش
نقش واسطهها و کاهش حاشیه قیمتها آمادگی
تعامل کامل در شبكه توزيع انواع محصوالت و
نهادهها را دارد.

جدول برآورد آمار مقایسهای آخرین وضعیت واحدهای اعتباری تا 97/5/20

3

توزیع آرد روستایی

10

خرید  69تن زعفران و ذخیره آن در انبارهای
استاندارد در راستای بهبود وضعیت صادرات
شیرزاد در حوزه بازرگانی نیز به خرید  69تن زعفران اشاره
کرد و افزود :زعفران جزو محصوالت سالم و ارزآور كشور
است كه در جهان طرفداران و مشتريان خاص خود را دارد
و با برنامهريزي مدون و ايجاد زيرساختها ميتواند سهم
قابل توجهی در صادرات بخش كشاورزي كشور داشته
باشد .خرید  69تن زعفران که در حال حاضر یکسوم
زعفران تولیدی جهان است و نیز ذخیره آن در انبارهای
استاندارد در راستای بهبود وضعیت صادرات این محصول
صورت پذیرفته است .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون

نبود شفافیت حداکثری و کمتوجهی
به اصول شرکتداری از نواقص دورههای قبل بود
شیرزاد با اشاره به اینکه الزمه تعامل بین شرکتها و
دستگاههای نظارتی ارائه گزارشهای شفاف از فعالیتهای
انجامشده است ،خاطرنشان کرد :نبود شفافیت حداکثری
و کمتوجهی به اصول شرکتداری از نواقص سازمان در
دورههای قبل بود؛ این در حالی است که دو اصل مذکور از
اهداف اصلی است که در دستور کار قرار دارد .وی کمتوان
شدن شبکه تعاونیها طی سالیان اخیر را به دلیل کاهش
درآمدهای ناشی از دور نگهداشتن سازمان از چرخه خرید
گندم ،جو ،دانه های روغنی ،ذرت و توزیع آرد خبازی در
کنار عدم تزریق منابع مالی و بروز مشکالت مالی دانست
و افزود :گرفتن ابزارهای درآمدزایی از شبکه تعاونیها
موجب تضعیف آنها شد ه است که میبایست در اولویت
برنامهها قرار گیرد .پیامد تضعیف منابع سرمایهای در
شبکه ،از بین رفتن زیرساختها و تشدید استهالک در
شبکه تعاونیهای و اتحادیهها است.

اهم اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ۳ماهه اول سال ۹۷

 ۲۰۰هزار تن

ایجاد مجتمع بزرگ انباری به مساحت سه هزار تن.

آمایش منطقهای زنجیرههای سرد ،ساخت انبار ،سردخانه،
شبکه حمل و نقل تخصصی ،صنایع تبدیلی ،تکمیلی،
فرآوری ،بستهبندی ،ایجاد پایانههای صادراتی مرزی برای
تسهیل صادرات و واردات محصوالت کشاورزی با همکاری
بخش خصوصی و اصناف ،ورود و فعال شدن اتحادیهها و
تعاونیها در مدیریت زنجیره ارزش به منظور هماهنگی
و یکپارچگی حلقههای متعدد زنجیره در راستای
ارزشافزایی و برگشت سودهای ایجادشده در مراحل
مختلف به تعاونیها و اعضاء ،هماهنگی اتحادیهها برای
ورود منسجم به عرصه رقابت در بازار داخلی و خارجی،
ایجاد مراکز مبادله و عرضه مستقیم و ایجاد شرکت
بازرگانی کشاورزی و توسعه صادرات (شامل عمدهفروشی
و بنکداری).
 -7تحول در نظام اداری سازمان از طریق چابکسازی
واحدها ،ایجاد واحدهای تخصصی جدید ،کوچکسازی
ستاد سازمان ،واگذاری تصدیهای غیرضروری،
جوانسازی سازمان ،جذب تحصیلکردگان با مدرک
فوق لیسانس ،بازنشستگی بههنگام نیروها ،استفاده از
ظرفیتهای اساسنامهای ،مجمعی و هیئتمدیرهای برای
مقرراتزدایی و حذف فرآیندهای اداری غیرضروری،
ساماندهی مجامع ،ادغام تعاونیهای کوچک ،زیانده،
ناکارآمد و فاقد سرمایه و ایجاد تعاونیهای کارآمد و
بازنگری در قوانین و مقررات در جهت اصالح مؤلفههای
مؤثر بر کارآمدی سازمان تعاون روستایی در انجام
مأموریتهای محوله.
 -8تحول در نظام صنفی موجود کشاورزی و انجمنهای
صنفی مشاغل کشاورزی از طریق ایجاد نهادهای تخصصی

جدید ،همکاری با اتاقهای بازرگانی ،جلب مشارکت
اصناف ،استانداردسازی و هویت بخشیدن به مشاغل
بخش ،برنامهمحور کردن اصناف اصیل در مقوله هدایت،
حمایت و نظارت بر مشاغل بخش در چارچوب مقررات
صنفی و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی.
 -9انتظامبخشی به نظام بهرهبرداری کشاورزی کشور از
طریق حرکت به سمت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی
و کشت و صنعتهای بزرگ و تغییر وضعیت حقوقی و
مدیریتی شرکتهای تعاونی تولید روستایی به شرکتهای
سهامی زراعی ،تقویت منابع مالی ،افزایش سرمایه ،توان
تخصصی ،باارزش کردن سهام ،قابل خریدوفروش
کردن سهام شرکتها ،حرکت به سمت ایجاد نظامهای
بهرهبرداری کارآتر در زنجیره تأمین و عرضه این واحدها و
شراکت سهمی (سهام یا سهمالشرکهای) با تجار و فعاالن
بازار در تشکیل شخصیتهای حقوقی جدید.

روستایی ایران گفت :برنامههایی برای حسابرسی دقیق
و سر و سامان دادن به وضعیت صادراتی محصوالت در
نظر گرفته شده است تا به جای سیستم تجارت سنتی،
کشف قیمت و صادرات به روشی مدرن و سیستماتیک
صورت گیرد.

کود یکی از مواردی بود که به دلیل بیتوجهی به شبکهها
در مرز منفعل شدن قرار داشت و برای جلوگیری از آن،
از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا کردیم توزیع کود مجددا ً
توسط شبکه تعاونیها با نظارت سازمان مرکزی صورت
گیرد که بزرگوارانه پذیرفتند .شيرزاد با بيان اینکه در
طول سهماه گذشته از مجموع  67تن زعفران خريداري
شده  40تن از طريق سازکارهای بورس فروخته شد،
گفت :اين میزان فروش درحالي انجام شد كه ماههای
اصلي برای فروش زعفران را از دست داده بوديم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با اشاره به سایر
اقدامات انجام شده توسط این سازمان گفت :مباشرت در
خريد سهميليون و  100هزار تن گندم ،خرید  200هزار
تن کلزا ،خريد و توزيع  112هزار تن كود اوره با نشت
حداقلی در بازارهای غیر رسمی و کنترل و نظارت شدید
تحت سامانه ،خريد تضميني  25هزار تن سيبزميني
بهاره با كمترين میزان امحاء ،خريد شير خام به قيمت
یکهزار و  440تومان ،فروش هشتهزار تن خرما و توزیع
آن در استانهای مختلف کشور و  16هزار تن گوجهفرنگي
از اقدامات مطلوب صورت گرفته طي چند ماه اخير بوده
است .وی با بیان اینکه پرداخت بهموقع پول كشاورزان
يكي از سياستهاي اصلي ماست ،عنوان کرد :در این راستا
بخش زيادي از مطالبات كشاورزان پرداخت شده است.

وظایفش به بخش خصوصی قابل واگذاری نیست،
گفت :در عمده کشورهای توسعه یافته مرسوم است تا
از نهادهای سنتی و مدرن و سازمانهای نوبنیاد جهت
حمایت ،هدایت و نظارت بر کشاورزان و توسعه و ارتقای
بهرهوری در بخش کشاورزی حمایت کنند تا جامعه
مولدین با رغبت بیشتری به وظایف تولیدی خود
بپردازند ،درحالیکه ما در کشورمان نه تنها نهادهای
پرقدرت حامی جامعه کشاورزی ايجاد نميكنيم ،بلكه
نهادهاي سنتي و قديمي مانند تعاون روستایی کشور
را با قرار دادن در فهرست شرکتهای تحت واگذاری
سازمان خصوصی سازی با آیندهای نامعلوم و بالتکلیف
تضعیف میکنيم .سوال اصلی این است که در شرایط
امروزی اقتصاد ملی ،کدام بخش خصوصی آن هم
بخش خصوصی کمرمق و فاقد منابع سرمایه ای
بسنده ،توانایی انجام وظایف حاکمیتی تعاون روستایی
کشور را در حوزه ملی دارد .مدیرعامل سازمان تعاون
روستایی با بیان اینکه تخريب سيستمهاي ارزیابی،
ارزشیابی و پایش و نظارتي سازمان از ديگر مسائلی
بود كه از همان ابتدای ورود به سازمان تعاون روستایی
مشاهده ميشد ،گفت :در دوره گذشته مشکالتی
ازقبیل نبود نهاد ناظر مالی برای واحدهای اعتباری،
سیستم بازرسی ضعیف ،نبود حسابرس داخلی برای
شبکه تعاون روستایی ،بدهي سنگين استانها به
سازمان تعاون روستایی ،وارسی ضعیف اسناد و
قراردادها ،عدم هماهنگي در سياستگذاريهای
سازمان ،نبود سيستمهای گزارشدهي مناسب،
انتخاب سلیقهای مدیران ،نبود نرمافزارهای هوشمند
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5

عملكرد سال  ۱۳۹۶سازمان مركزي تعاون روستايي در احكام مرتبط برنامه ششم توسعه
1

ايجاد ۵۴واحد تخصصي صنايع تبديلي و تكميلي ،بوجاري.

2

بازاريابي و بازاررساني  ۱۷۰هزار تن انواع محصوالت كشاورزي.

3

احداث  ۳۰پروژه انبارهاي ساده و مكانيزه به مساحت  ۷۸هزار مترمربع.

 ۲۵۰هزارتن

4

واگذاري تعداد ۱۱انبار ذخيرهسازي محصوالت كشاورزي با ظرفيت 12هزار و  550تن به شبكه تعاونيهاي كشور.

13

تولید ،فرآوری و توزیع انواع بذور
 ۱۰۰هزارتن
اصالح شده

5

14

توزیع انواع نهادههای دامی

 ۳۵۰هزارتن

6

توليد ،تامين و توزيع 8/3ميليون تن انواع نهادههاي دامي و كشاورزي.
بازمهندسي ،بازنگري و اصالح ساختار  ۶۴۸تعاوني و اتحاديههاي روستايي و كشاورزي زيانده.

13

ایجاد کارخانه تولید و بستهبندی کود کشاورزی ارگانیک با ظرفیت هفت هزار تن.

15

توزیع انواع سموم شیمیایی

 ۹۲۵هزار لیتر

7

ايجاد ۵۴واحد تخصصي صنايع تبديلي و تكميلي و بوجاري.

14

احداث  14باسکول  60تنی.

16

عضوگیری نظام صنفی

 ۱۲۰۰۰نفر

8

تأمين مالي (منابع غير دولتي) خريد بخشي از شير خام از دامداران در سال  ۱۳۹۶به ارزش يكهزار ميلياردريال.

15

آبیای تحت فشار و کم فشار اراضی در مساحت  15هزار و  300هکتار.

17

ایجاد و ساماندهی بهرهبرداران آب
و زمین

 ۱۶شرکت

9

ايجاد  ۱۷مركز عرضه محصوالت كشاورزي به مساحت چهار هزار مترمربع.

تغییرات شاخص (کاهشی)  96/12/29تا 97 /4/1

-81
-141

-212847

-1443686

-416213

وضعیت مورخ 97/5/20

)واحد( 510
)واحد( 40

)نفر( 930500

)میلیون ریال( 10502300

)میلیون ریال( 705920

تغییرات شاخص (کاهشی)  96/12/29تا 97/5/20

-163
-238

-294718

-2433701

- 544655

