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     َشيٍء َفَاخَرجنا ِمنُه َخِضراً ُنُخِرُج ِمنُه َحّبًا ُمِتراِكباً 

هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن 

99999999(((( 

كه امروزه بعنوان يك عامل توسعه يافتگي 

قلمداد مي گردد شايد بركمتر كسي پوشيده باشد ونيل به اهداف از پيش تعيين شده بخش كشاورزي در كليه كشورهاي 

ي و كيفي توليد محصوالت با استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي ميسر نخواهد بود كه بررسي آمار كم

 .رهاي توسعه يافته دربخش كشاورزي نيز مويد همين مطلب مي باشد

 بالطبع حجم باالي عمليات تهيه و پهناوري استان و

مواره توزيع  نهاده هاي كشاورزي در سطح استان تاكنون به موفقيتهاي ارزشمندي نائل گرديده كه طي ساليان گذشته ه

در سايه  بوده است كه حصول به اين مهم جز

 نگرشي به آمار وفعاليت هاي يك. انضباط كاري مجموعه پرسنل شعبه محقق نمي گرديد

كارهاي صحيح عمليات  خش كشاورزي استان به ساز و

 .را دو چندان نموده است

محصوالت  هاي رگترين توليدكنندهزبيكي از 

داراي ، كشاورزي و دامي در بين استانهاي كشور و برخوردار از ظرفيت و توانمنديهاي بالقوه وسيع در امر كشاورزي 

از نظر تنوع محصوالت زراعي و  رضوي

 44نوع محصول مشتمل بر  76بوده و شرايط آب و هوايي ، كشت و توليد 

 9پراكندگي كشت و توليد اين محصوالت نشان مي دهد كه 

 17محصول زراعي و  27( محصول  44

درصد اشتغال استان در اين بخش قرار دارد كه بعد 

١  

 َشيٍء َفَاخَرجنا ِمنُه َخِضراً ُنُخِرُج ِمنُه َحّباً ُمِتراِكباً َو ُهَو اَّلذي اَنَزَل ِمَن السماِء ماًء َفَاخَرجنا ِبِه نَباَت ُكلِ 
 

هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن هر نباتي را برويانيم و سبزه ها از زمين بيرون آريم و درآن     و اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تا

99999999سوره انعام  آيه سوره انعام  آيه سوره انعام  آيه سوره انعام  آيه . (. (. (. (سبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريم

كه امروزه بعنوان يك عامل توسعه يافتگي  ناهميت توليد محصوالت غذايي وكشاورزي در كشورهاي مختلف جها

قلمداد مي گردد شايد بركمتر كسي پوشيده باشد ونيل به اهداف از پيش تعيين شده بخش كشاورزي در كليه كشورهاي 

با استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي ميسر نخواهد بود كه بررسي آمار كم

رهاي توسعه يافته دربخش كشاورزي نيز مويد همين مطلب مي باشد

پهناوري استان و عليرغم وسعت و رضوي راسانخ مديريت شركت در

توزيع  نهاده هاي كشاورزي در سطح استان تاكنون به موفقيتهاي ارزشمندي نائل گرديده كه طي ساليان گذشته ه

بوده است كه حصول به اين مهم جز نمونه در سطح كشور در كارنامه شركت مطرح

انضباط كاري مجموعه پرسنل شعبه محقق نمي گرديد 

خش كشاورزي استان به ساز واميدواري مسئولين ب 1390سال رضوي در 

را دو چندان نموده است اين مديريتتوسط  رضوي تهيه وتوزيع نهاده ها در سطح استان خراسان

 سيماي كشاورزي استان خراسان رضوي

يكي از كيلومتر مربع بعنوان  116349استان خراسان رضوي با مساحتي بالغ بر 

كشاورزي و دامي در بين استانهاي كشور و برخوردار از ظرفيت و توانمنديهاي بالقوه وسيع در امر كشاورزي 

رضوي خراسان. جايگاه تعيين كننده اي در مجموعه اقتصاد ملي و منطقه اي است 

بوده و شرايط آب و هوايي ، كشت و توليد  باغي در بين استانهاي كشور منحصر به فرد

پراكندگي كشت و توليد اين محصوالت نشان مي دهد كه . محصول باغي را فراهم نموده است 

44در كليه شهرستانها و ) محصول زراعي و يك محصول باغي 

درصد اشتغال استان در اين بخش قرار دارد كه بعد  4/31. شهرستان قابل توليد مي باشد  15

َو ُهَو اَّلذي اَنَزَل ِمَن السماِء ماًء َفَاخَرجنا ِبِه نَباَت ُكلِ 

و اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تاو اوست پروردگاري كه از آسمان باران فرو فرستاد تا

سبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريمسبزه ها ، دانه هائي كه بر روي هم چيده شده اند، پديد آوريم
  

 

 مقدمه
 

اهميت توليد محصوالت غذايي وكشاورزي در كشورهاي مختلف جها

قلمداد مي گردد شايد بركمتر كسي پوشيده باشد ونيل به اهداف از پيش تعيين شده بخش كشاورزي در كليه كشورهاي 

با استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي ميسر نخواهد بود كه بررسي آمار كم جز دنيا

رهاي توسعه يافته دربخش كشاورزي نيز مويد همين مطلب مي باشدكشاورزي دركشو

مديريت شركت در دراين بين

توزيع  نهاده هاي كشاورزي در سطح استان تاكنون به موفقيتهاي ارزشمندي نائل گرديده كه طي ساليان گذشته ه

نمونه در سطح كشور در كارنامه شركت مطرح استان هايبعنوان يكي از 

 لطف الهي وسخت كوشي و

رضوي در  ساله شعبه خراسان

تهيه وتوزيع نهاده ها در سطح استان خراسان

 

سيماي كشاورزي استان خراسان رضوي
 

استان خراسان رضوي با مساحتي بالغ بر 

كشاورزي و دامي در بين استانهاي كشور و برخوردار از ظرفيت و توانمنديهاي بالقوه وسيع در امر كشاورزي 

جايگاه تعيين كننده اي در مجموعه اقتصاد ملي و منطقه اي است 

باغي در بين استانهاي كشور منحصر به فرد

محصول باغي را فراهم نموده است  32محصول زراعي و 

محصول زراعي و يك محصول باغي  8(محصول 

15در بيش از ) ول باغي محص



٢  

 

درصد و  4/10بخش كشاورزي استان از كل كشور . از بخش خدمات بيشترين نقش را در اشتغال استان بر عهده دارد 

مي باشد كه باالترين سهم را در مقايسه با ساير بخش  درصد 1/15سهم ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي استان 

 . هاي اقتصادي دارد 

در جهت توسعه  رااستقرار شمار زيادي از صنايع تبديلي و تكميلي در استان ، چشم انداز روشن و رضايت بخشي 

فيتهاي موجود حاكي ظر. ي مي سازد مدت متجّل مه هاي ميان مدت و بلنديجاد فرصتهاي شغلي فراوان در برنااستان و ا

از آن است كه چنانچه امكانات سرمايه گذاري بخشهاي خصوصي و عمومي و جلب و جذب مشاركتها در زمينه هاي 

بخش كشاورزي استان همچنان سهم قابل توجهي را در   مختلف بروز يابد به يقين در برنامه هاي توسعه بلند مدت ،

 . داد اقتصاد استان و كشور به خود اختصاص خواهد 

 

 

 

 

 

 

 استان شركت خدمات حمايتي  كشاورزي مديريت 1390نگاهي گذرا به اهم فعاليت هاي سال 

عليرغم حذف (حامل هاي انرژي  درصدي در12 درصدي در هزينه هاي لوازم مصرفي و 8 انجام صرفه جويي -

 و سرويس هاي اياب و ذهاب ) يارانه ها

در انبار سازماني خراسان رضوي براي اولين بار در سطح  )MPLS,PTMP(تجهيز و راه اندازي خطوط ديتا -

 كشور

فعال سازي مجدد بازارچه فروش ادوات و ماشين آالت كشاورزي از طريق انعقاد پيگيري مجدانه در خصوص  -

 قرارداد فروش وكالتي با توليد كنندگان

 تن انواع كودهاي شيميايي 52471فقره بارنامه و حمل  2949صدور  -

گزارش مستمر ارسالي از  به با توجه در ثبت رسيد و حواله فروش كشاورز در سطح كشور  اول كسب رتبه -

 دفتر مركزي

  ريال بالغ بر يك ميليارددرآمد حاصله از محل اجاره ماشين آالت و انبارها و سپرده بانكي كسب  -

 تن  43000رزي به مقدار ذخيره سازي كود در انبارهاي سازماني مطابق با سياستهاي وزارت محترم جهاد كشاو -



 

 بازرگاني كود پس از تخصيص سهميه استاني توسط وزارت جهادكشـاورزي و ابـالغ آن توسـط دفتـر مركـزي     

يك از اقالم كودي به ضمن انجام هماهنگي الزم با سازمان جهادكشاورزي استان نسبت به اخذ سهميه هر 

تفكيك شهرستانهاي استان اقدام و متعاقباً نسبت به انجام عمليات فروش كود شيميايي حسب دسـتورالعمل هـاي   

الزم . شده استو در اختبار بخش قرار داده 

عامل بخش خصوصـي   17تعاوني توليد، 

مشـغول بـه    با هماهنگي كامل شركت خدمات حمايتي كشـاورزي اسـتان  

90 

٤١٧٠٠٠

٥١٨٦٠٠٠
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 گزارش عملكرد واحدهاي تابعه شركت در استان

بازرگاني كود پس از تخصيص سهميه استاني توسط وزارت جهادكشـاورزي و ابـالغ آن توسـط دفتـر مركـزي     

ضمن انجام هماهنگي الزم با سازمان جهادكشاورزي استان نسبت به اخذ سهميه هر 

تفكيك شهرستانهاي استان اقدام و متعاقباً نسبت به انجام عمليات فروش كود شيميايي حسب دسـتورالعمل هـاي   

و در اختبار بخش قرار داده تن تدارك  103101مقدار   1390كه طي سال 

تعاوني توليد،  24اتحاديه تعاوني روستايي، 23شهرستان استان، 

با هماهنگي كامل شركت خدمات حمايتي كشـاورزي اسـتان   عامل اختصاصي كارخانجات قند

90توزيع كود شيميايي در سال  نمودار

)كيلوگرم:واحد(  

٨٧١٦٨٠٠٠

٢٩٢٠١٠٠٠

٤١٧٠٠٠

٥١٨٦٠٠٠

گزارش عملكرد واحدهاي تابعه شركت در استان

 : بازرگاني كود  - 1

 

 

 

 

 

 

 

بازرگاني كود پس از تخصيص سهميه استاني توسط وزارت جهادكشـاورزي و ابـالغ آن توسـط دفتـر مركـزي     

ضمن انجام هماهنگي الزم با سازمان جهادكشاورزي استان نسبت به اخذ سهميه هر   ،شركت

تفكيك شهرستانهاي استان اقدام و متعاقباً نسبت به انجام عمليات فروش كود شيميايي حسب دسـتورالعمل هـاي   

كه طي سال نمايد  صادره اقدام مي

شهرستان استان،  28به ذكر است كه در 

عامل اختصاصي كارخانجات قند 8و 

 . باشند فعاليت مي

 

 

 

 

 

ازته

فسفاته

پتاسه

ماكرو
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 : بازرگاني سم  - 2

 

 

 

 

 

 

وظايف محوله، شركت نسبت به تهيه و تدارك و متعاقباً توزيع بهنگام سموم مورد نياز كشاورزان استان در راستاي 

در همين راستا با توجه به پيگيري هاي بعمـل آمـده مـديريت     .نمايد در چهارچوب سهميه هاي ابالغي اقدام مي

و بازاريابي مناسب جهـت   شماليخراسان رضوي موفق به جذب سهميه استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان 

نسـبت   ،همچنين با پيگيري آزمايشات كيفي مربوط به سموم تاريخ منقضي موجود در انبار. اين سموم نموده است

انـواع    ليتر /كيلوگرم 39209مقدار   90براين اساس در سال . به اخذ مجوزهاي الزم و توزيع اقدام گرديده است

شركت خدمات حمايتي كشاورزي آمادگي دارد در صورت شـيوع ناگهـاني    بديهي است. توزيع شده است سموم

بيماريهاي گياهي و حمله آفات نباتي با تأمين سموم الزم همراه واحدهاي دولتي مسـئول و بخـش خصوصـي در    

 .امور مهم مبارزه با آفات و بيماري ها اقدام نمايد

 بازرگاني بذر  - 3

رد نياز كشاورزان استان با اخذ سهميه هاي تعيين شده توسط كميتـه  واحد بذر شركت به منظور تدارك بذور مو

مي نمايـد  ... نباتات علوفه اي، كلزا، پنبه و  سه نفره بذر استان اقدام به تهيه، تدارك و خريد انواع بذور غالت، 

سال بذور به ذخيره سازي و انبارداري و توزيع و ار ضدعفوني،  كه عمليات مربوط به خريد، ساماندهي بوجاري، 

تن انواع طبقات بذري پنبه تأمين و بـه سـاير    738كه در اين راستا ميزان  داخل و خارج استان را بر عهده دارد

  .استانها ارسال گرديده است

 

 



 

ارسالي به توزيع خارج 

 لينترگيري

مانده 

 موجودي

 753880 290940 

0 164410 

280000 71640 

 0 7600 

0 37400 

 داخل استان

  توزيعي

 خارج استان

مانده 

 موجودي

90318 20044 

0 5440 

0 0 

0 0 

0 0 

0 80 

  توزيع گرديده است 91در ابتداي سال 

استان خراسان رضوي طي ساليان اخير همواره بعنوان قطب توليد پنبه كشور ايفاي نقش نموده و از اين نظر 

در همين راستا شركت خدمات . ه ويژه اي را در بخش صنعت و كشاورزي به خود اختصاص داده است

سال گذشته ضمن ورود به مقوله تهيه و تدارك بذر پنبه، موفق به تأمين 

ها و تحت نظارت مؤسسه كليه بذور همه ساله مطابق با استاندارد

تحقيقات ثبت و گواهي نهال و بذر توليد مي گردد كه بذور پنبه توليدي از رقم ورامين بوده و شامل طبقات 

٥  

 خريد

 )استحصال(

توزيع داخل 

 استان

توزيع خارج 

 استان

 164000 1344260 2553080 كركدار گواهي

 0 231510 395920 پنبه كركدار مرغوب

 73000 115560 540200 پنبه كركدار اليت

 180040 421160 608800 پنبه دلينته گواهي

 17500 170300 225200 پنبه دلينته اليت

 وارده اول دوره
توزيعي 

داخل استان

  111568  1206 

21164 14000 29724 

21 5000 5021 

6364 0 6364 

 21790 0 21790 

 3720 0 3800 گلرنگ

در ابتداي سال  90الزم به ياد آوري است كه كل مانده موجودي بذور پنبه در پايان سال 

استان خراسان رضوي طي ساليان اخير همواره بعنوان قطب توليد پنبه كشور ايفاي نقش نموده و از اين نظر 

ه ويژه اي را در بخش صنعت و كشاورزي به خود اختصاص داده است

سال گذشته ضمن ورود به مقوله تهيه و تدارك بذر پنبه، موفق به تأمين  6حمايتي كشاورزي خراسان رضوي طي 

كليه بذور همه ساله مطابق با استاندارد. نياز بذري كشور گرديده است

تحقيقات ثبت و گواهي نهال و بذر توليد مي گردد كه بذور پنبه توليدي از رقم ورامين بوده و شامل طبقات 

 

 كيلوگرم: واحد

 كاال رديف

كركدار گواهي پنبه 1

پنبه كركدار مرغوب 2

پنبه كركدار اليت 3

پنبه دلينته گواهي 4

پنبه دلينته اليت 5

 كيلوگرم: واحد

 كاال رديف

 كلزا هيبريد 1

 opكلزا  2

 سورگوم 3

 ذرت 4

 جو پرورشي 5

گلرنگدانه روغني  6

الزم به ياد آوري است كه كل مانده موجودي بذور پنبه در پايان سال  

 :سيماي پنبه در استان

استان خراسان رضوي طي ساليان اخير همواره بعنوان قطب توليد پنبه كشور ايفاي نقش نموده و از اين نظر 

ه ويژه اي را در بخش صنعت و كشاورزي به خود اختصاص داده استجايگا

حمايتي كشاورزي خراسان رضوي طي 

نياز بذري كشور گرديده است% 90بيش از 

تحقيقات ثبت و گواهي نهال و بذر توليد مي گردد كه بذور پنبه توليدي از رقم ورامين بوده و شامل طبقات 



٦  

 

هكتار از اراضي پنبه مورد  6000ر توليدي عمدتاً از سطح وسوپراليت، اليت و گواهي شده مي باشد كه اين بذ

شمر، خليل آباد، بردسكن، تربت جام، تايباد، سرخس، نيشابور و پيمان در سطح استان واقع در شهرستانهاي كا

. كارخانه تصفيه پنبه از كارخانجات استان استحصال مي گردد 8تربت حيدريه بوده كه با انجام عمليات تصفيه در 

با توجه به اينكه طي سنوات گذشته مصرف و كاشت بذور پنبه دلينته شده در سطح استان خراسان رضوي و 

بعلت سهولت در كاشت و عملكرد باال با استقبال بسيار چشمگيري توسط كشاورزان پنبه كار مواجه گرديده  كشور

است، مديريت شركت در استان ضمن تعامل با اداره كل پنبه و دانه هاي روغني، هر سال نسبت به دلينته كردن و 

 .نمايد اقدام مي حسب نياز تان كاشمركرك زدايي بخشي از بذور توليدي، در كارخانه دلينته واقع در شهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كارخانه دلينته كاشمر

لزوم احداث و راه اندازي  ،با توجه به توليد بذر با كيفيت پنبه در شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و كاشمر

در سنوات قبل احساس گرديد كه متعاقب آن عمليات لينترگيري  متبوعكارخانه لينترگيري بذر پنبه توسط وزارت 

پنبه و دانه هاي  اداره كلمالكيت و مديريت اجرايي كارخانه مذكور به عهده . شدبذور پنبه در اين كارخانه آغاز 

كرك زدايي بذور پنبه طي مكانيزم پاشش اسيد سولفوريك در مجاورت گرما نهايتا سوزاندن  .روغني مي باشد

كارخانه مذكور داراي دوباب انبار جهت . كرك روي بذر بانجام مي رسد و سپس بوجاري و ضدعفوني مي گردد

 .باشد دمان تقريبي آن يك تن در ساعت ميبذور كرك دار و بدون كرك مي باشد و توسط ران
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  :انبارهاي سازماني  - 

فريمان و در منطقه تپه سالم واقع  - جاده مشهد 15هزار تن در كيلومتر  30اين انبار با ظرفيت  :انبار تپه سـالم  -

حرارتي، تهويه و اطفاء  -كه يكي از سوله ها با دارا بودن امكانات فني برودتي استسوله  6گرديده است و داراي 

ساير سوله ها جهت نگهداري انواع كودهـاي شـيميايي   . حريق به نگهداري سموم مايع و پودري اختصاص دارد 

 . دنمورد استفاده قرار مي گير

 

 

 

 

 

 

 

 3000نيشابور، داراي دو باب سوله به مساحت  - واقع در ورودي شهر مشهد بعد از پليس راه مشهد :انبار طرق -

آلمـاني بـا    G.S 100مترمربع و مجهز به يك دستگاه بوجـاري   400مترمربع و يك باب انبار سس گير به مساحت 

و بذور زراعي و علوفـه اي   اين انبار عمدتاً جهت دپو و نگهداري بذور مادري. تن در ساعت مي باشد 5ظرفيت 

 . مورد استفاده قرار مي گيرد
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 4واقع گرديده و داراي زميني به مسـاحت حـدود    چنارانجاده مشهد به  24در كيلومتر  :كارخانه بذر مشهد -

كارخانـه  . مي باشد... ساختمان اداري، آزمايشگاه و نمونه گيري و   مترمربع، 2500باب سوله به مساحت  7هكتار، 

بذر مشهد با بهره گيري از توان نيروهاي مجرب و متخصص و بكارگيري ماشين آالت و دستگاه هاي بوجاري بـا  

ي را در روند تهيه بذر داخل و خارج استان بر عهده دارد و عمالً بعنوان بازوي اجراي عمليات كيفيت نقش اساس

تـن در دو   300ظرفيت اسمي بوجاري كارخانه بذر روزانه حدود . بوجاري شركت در استان ايفاي نقش مي نمايد

از ايـن  ر مقاطع مختلـف سـال   ر مركزي ددفت اين مديريت و تأييد با توجه به سياستهاي. ساعته مي باشد 8شيفت 

  .استفاده مي گردد نيز انبار جهت ذخيره سازي انواع كودهاي شيميايي

 

 

 

 

 

 

 

اين انبار . چناران واقع و احداث شده است –جاده مشهد  30در منطقه گلمكان كيلومتر : انبارسردسيب زميني -

تن سيب زميني  2000ساالنه اسمي  تظرفي مشتمل بر سالن سورتينگ،  هفت باب سالن نگهداري و جوانه زني به

 .طراحي سيستم بر اساس تأمين برودت از محيط طبيعي و حفظ آن در انبارهاي ايزوله مي باشد. باشد مي

 

 

 

 

 



 

كارگزيني , كنترل ورود وخروج پرسنل 

 تعداد

15 

16 
17 

14 

62 

 تعداد

 
 

16 

 

22 

 

62 

 خريد بذر و ، )عمراني(در خصوص اعتبارات مالي در قالب اعتبارات جاري وسرمايه اي
كه وضعيت اعتبارات مديريت در طي سـال  

٩  

كنترل ورود وخروج پرسنل  ،مراسالت اداري  ارسال و با زير بخشهاي مربوطه در انجام امور
  .نقليه و بايگاني درحال انجام وظايف مي باشد

تعداد وضعيت استخدامي رديف

15 رسمي 1

16 پيماني 2
17 روزمزد دائم 3

14 قرارداد كار مشخص 4

62 جمع 5

تعداد مدرك تحصيلي رديف

9 ابتدايي 1
8 سيكل 2

16 ديپلم 3

5 فوق ديپلم 4

22 ليسانس 5

2 فوق ليسانس 6

62 جمع 7

در خصوص اعتبارات مالي در قالب اعتبارات جاري وسرمايه اي
كه وضعيت اعتبارات مديريت در طي سـال  اعتبارات عملكردي هرساله نسبت به جذب اين اعتبارات اقدام نموده 

 

 : اموراداري اداره  - 

با زير بخشهاي مربوطه در انجام امور ادارهاين 
نقليه و بايگاني درحال انجام وظايف مي باشد, 

 

 

 

  مالي اموراداره  - 

در خصوص اعتبارات مالي در قالب اعتبارات جاري وسرمايه اي رضوي خراسان ديريتم
اعتبارات عملكردي هرساله نسبت به جذب اين اعتبارات اقدام نموده 
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 :به شرح جدول ذيل مي باشد 90

 ميليون ريال: واحد 

 هزينه شدهدرصد  تخصيص درصد دريافت شده تخصيص يافته مصوب نوع اعتبار

 100 100 17886 17886 17886 جاري

 70 70 11521 11521 16521 تبعي

 ــ ــ 29407 29407 34407 جمع

 زائرسراي استان - 

واحد مأمورسرا واقع در ميدان  5واحد سوئيت آپارتمان واقع در خيابان سناباد و  12مهمانسراي اين مديريت با داشتن 

بوده است كه پذيرش عزيزان  بالغ بر سه هزار نفر،  محترم از همكاران خانواده 520پذيراي بيش از  90فردوسي در سال 

توسط امور اداري دفتر مركزي و يا مديريت هاي استاني شركت صورت  زائر و همكار بر اساس معرفي نامه هاي ارسالي

 .پذيرفته است

 


