
 

 

 

 

 

 

 " اطالعیه مهم" 

 7931سال  توزیع نهاده شکر

 هایمدلیکی از  عنوانبه، به سهامداران خودخدمات کاالیی چهارچوب صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در 

به  زنبورعسل دهندگانپرورشو توزیع بخشی از نیاز  تأمینبرای  ریزیبرنامهبرای پنجمین سال متوالی اقدام به ، صندوقارائه خدمت 

 زنبورداری سهامدار صندوق نموده است. هایاتحادیه/  کاالی شکر از طریق شبکه تعاونی

متناسب با آمار سرشماری که  باشدمیتن  0444برای سال جاری  شدهتأمینو شرایط اقتصادی، مقدار کاالی شکر  هامحدودیتبه لحاظ 

 تخصیص داده خواهد شد.زنبورداری سهامدار صندوق  هایاتحادیه/  هاتعاونی به، 6931در سال  زنبورعسل هایکلنی

بازار، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور متعهد شده است، مکانیسمی را  باقیمت شدهتأمینکاالی  به لحاظ تفاوت قیمت

طراحی نماید که توزیع عادالنه و متناسب با نقش در تولید را تضمین و از خروج کاال از بخش تولید جلوگیری نماید. لذا،  آنبرای توزیع 

د الزم تعه بایستمی، باشندمیزنبورداری سهامدار صندوق که متقاضی استفاده از سهمیه کاالی مذکور  هایاتحادیه/  هاتعاونیهر یک از 

 المی صندوق را ارائه نمایند.برای رعایت ضوابط اع

 ضوابط توزیع کاال: -1

ه نتواند سهمی هر دلیلتخصیص داده خواهد شد، اگر اتحادیه استان به  آن استاناتحادیه هر استان جهت توزیع به همیه س .6.6

 .گیردمیقرار آن استان  یشهرستانی هاتعاونیدر اختیار  مستقیماًاستان را جذب نماید، سهمیه 

دوق صن اعالمیوفق لیست ی شهرستانی آن استان هاتعاونیبه توزیع نهاده شکر تخصیص و اتحادیه استان، متعهد به  .6.1

ی هاتعاونیمساوی بین سایر  صورتبه، سهمیه مذکور هاتعاونیتوسط هر یک از . در صورت عدم امکان جذب کاال باشدمی

 استان توزیع خواهد شد.آن سهامدار صندوق در 

اعضاء تعاونی که دارای دفترچه زنبورداری معتبر  آن دستهبه  صرفاًی زنبورداری متعهد هستند کاالی شکر را هایتعاون .6.9

 ارائه نمایند. باشندمی

ه مندرج در دفترچ)زنبورعسل هر زنبوردار  متناسب با تعداد کلنی شکری شهرستانی متعهد به توزیع کاالی هاتعاونی .6.0

 گرم(. 144حداکثر هر کندو ) .باشندمیزنبورداری( 

نهاده شکر به همراه لیست  کنندهدریافتردار ومتعهد به ارائه کپی دفترچه زنبورداری از زنب ی زنبورداری استانهاتعاونی .6.1

 .باشندمیحداکثر سه ماه بعد از توزیع کاال ( توسط صندوق شدهارائه)وفق فرمت  شدهتکمیلتوزیع 

زنبوردار برای فروش کاال به شکل اعتباری و نوع تضامین مورد درخواست بر عهده و در اختیار و تعاونی/ اعتبار تشخیص  .6.1

زنبورداران که امکان خرید اعتباری کاالی مذکور را ندارند، /  هاتعاونیاز  آن دسته، لیکن باشدمیتعاونی اتحادیه / تشخیص 

 از خرید نقدی گردد. هاآننباید باعث محرومیت 

آمده است تحت هر عنوان نظیر افزایش سرمایه و  فراخواندر این  آنچهتعاونی مجاز به دریافت وجهی اضافه بر  اتحادیه / .6.1

 ... نیستند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت  و باشدمینهاده شکر  کنندهدریافتتعاونی / اتحادیه  مدیرههیئترات مذکور بر عهده مسئولیت رعایت ضوابط و مقر .6.1

 .باشدمینظارتی در قبال عدم رعایت ضوابط فوق بر عهده ایشان  نهادهایپاسخگویی به 

 

 :برای فروش کاالی شکر مدارک الزم -2

 درخواست خرید کاال مطابق با فرمت پیوست )شماره یک( .1.6

 (دو و سه)شماره  مبنی بر خرید کاالی شکر وفق فرمت پیوستاتحادیه / تعاونی  مدیرههیئتمصوبه  .2.2

 (.اندنکردهارسال  تاکنونی که هایاتحادیه/  هاتعاونی)برای  6931سال مربوط به لیست توزیع نهاده شکر  .2.2

 .هاتعاونیبه هر یک از  شدهانجاموفق ابالغ  شکر یاسناد تضمین یا فیش پرداخت نقدی بها .2.2

اقد ف / اتحادیه )برای تعاونیمالی حسابرسی شده  هایصورتو تغییرات مدیران  آخرینآگهی و  تأسیس، آگهی اساسنامه .2.2

 پرونده اعتباری نزد صندوق(

 

 :باشدمیکاالی شکر به شرح ذیل و اعتباری قیمت فروش نقدی  -2

 

 قیمت فروش صندوق به اتحادیه استان

 قیمت )ریال( نحوه فروش قیمت )ریال( نحوه فروش قیمت )ریال( نحوه فروش

 91.614 ماههده 91.111 ماههپنج 94.914 نقدی

 99.191 ماههشش 94.196 ماههیک

 
 99.161 ماهههفت 96.961 دوماهه

 90.631 ماهههشت 96.139 ماههسه

 90.113 ماههنه 91.110 چهارماهه

 

 قیمت فروش اتحادیه استان به تعاونی شهرستان

 قیمت )ریال( نحوه فروش قیمت )ریال( نحوه فروش قیمت )ریال( نحوه فروش

 91.964 ماههده 91.341 ماههپنج 94.144 نقدی

 99.911 ماههشش 94.316 ماههیک

 
 99.111 ماهههفت 96.011 دوماهه

 90.901 ماهههشت 96.309 ماههسه

 90.113 ماههنه 91.010 چهارماهه

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  صادره و سهم هر امه نمجاز به دریافت هزینه حمل، متناسب با بار صرفاًمذکور  هایقیمتاتحادیه استان مازاد بر

 .باشدمیشهرستان 

 زنبورداربه  تعاونیقیمت فروش 

نحوه 

 فروش

نحوه  قیمت )ریال(

 فروش

قیمت  نحوه فروش قیمت )ریال(

 91.164 ماههده 99.941 ماههپنج 94.344 نقدی )ریال(

  99.111 ماههشش 96.916 ماههیک

 90.111 ماهههفت 96.111 دوماهه

 90.101 ماهههشت 91.909 ماههسه

 91.113 ماههنه 91.110 چهارماهه

 

  مجاز به دریافت هزینه حمل وفق بارنامه صادره و متناسب با سهم  صرفاًمذکور  هایقیمتتعاونی شهرستان مازاد بر

 .باشدمیتخلیه و بارگیری و انبارداری  هایهزینهریال بابت  222و حداکثر هر زنبوردار 

 

از  تاریخ واریز وجهشهرستان، و متعاقب آن اتحادیه به تعاونی استان از صندوق به اتحادیه  درفروشمبنای محاسبه قیمت کاال  .6

، لذا تسریع در ارسال مستندات و مدارک الزم برای دریافت نهاده شکر باشدمیشرکت بازرگانی دولتی  حساببهطرف صندوق 

 .شودمی تعاونی/اتحادیهشکر برای  شدهتمامباعث کاهش هزینه 

فرصت ارسال مدارک به صندوق را خواهند  ،6931اسفند  1مورخ ، یکشنبهحداکثر تا پایان وقت اداری روز  /تعاونیاتحادیه .1

ا استان و ی هایشهرستانتعداد کلنی بین سایر  تناسببهداشت. در صورت عدم دریافت مدارک تا تاریخ مذکور حواله شکر 

 .نمایدمیحق هرگونه اعتراض را از خود سلب  اتحادیه / تعاونیدیگر توزیع صادر خواهد شد و  ایهاستان

 ذیل تماس حاصل نمایید: هایشمارهبا  لطفاًجهت اطالعات بیشتر 

 11993903-14تلفن تماس صندوق: 

 601آقای ماشاهلل جمشیدی، داخلی  .6

 661آقای مرتضی مستمند، داخلی  .1

 

 توسعه صنعت زنبورداری کشورصندوق حمایت از 

 

 

 


