
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    تعاونی لبنیات قومنجان گزارش پروژه  

 

 تعاونی لبنیات قومنجان 

 تسهیلگر پروژه: شوکت مداح 

ریال   29.968.174هزینه پروژه:    

 حامی مالی: کمک های متفرقه 

قومنجان تصمیم گرفتند با مشارکت یکدیگر تعاونی در زمینه  چهار نفر از اعضا صندوق خرد زنان روستای  1399در سال 

لبنیات راه اندازی کنند، با حمایت بنیاد و گرفتن تسهیالت از بنیاد برکت تعاونی لبنیات قومنجان را راه اندازی کردند. در  

رید و فروش لبنیات  فقط در زمینه لبنیات فعالیت داشتند و تصمیم گرفتند که در کنار خ 1400و اوایل سال  1399سال 

دیگر اقالم مورد نیاز ساکنان روستا را فراهم کنند به همین منظور سوپر مارکتی راه اندازی کردند که هم کمکی به  

روستائیان کرده باشند و در کنار فروش لبنیات از فروش مایحتاج افراد، سود بیشتری بدست آورند. ابتدا هر چهار نفر با  

با انصراف یکی از اعضا در حال حاضر سه نفر تعاونی را اداره می کنند. هرکدام از اعضا یک روز   یکدیگر کار می کردند ولی 

 سوپر مارکت را اداره می کنند.

 اعضا تعاونی عبارتند از: خانم ها معصومه کاووسی، خیرالنسا خسروی و سکینه خسروی  

است. ریال بوده    2.070.000.000میزان فروش تعاونی    1400در سال    

 

 دستاوردهای تعاونی لبنیات قومنجان: 

 تعاونی توانسته تا حدودی مشکالت اقتصادی اعضا را کم کند. •

 با ایجاد تعاونی توانسته اند با روستائیان ارتباط بهتری برقرار کنند.    •

 در کنار خرید و فروش لبنیات،  مواد غذایی دیگر  را هم به روستائیان عرضه می کنند.  •

 مشارکت در کارها را آموخته اند.  اعضا همدلی و   •

 ایجاد تعاونی باعث شده محصوالت لبنی روستا بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد.    •

 

 

 

 



 از خدماتی که بنیاد سپهر برای رفع چالش های تعاونی انجام داده است به موارد زیر می توان اشاره کرد: 

 شناسایی ظرفیت ایجاد تعاونی  •

 فعال در این حوزهشناسایی افراد   •

 برگزاری جلسات اولیه با اعضا در روستا  •

 معرفی به بنیاد برکت برای تسهیالت  •

 گو و لیبل  وساخت ل •

 خرید ظروف برای بسته بندی اولیه  •

 ریال  200.000.000پرداخت تسهیالت به مبلغ •

 گرفتن عکس و فیلم در سه مرحله برای تبلیغات  •

 ینبرگزاری جلسات حسابداری در قومنجان و  قا  •

 تهیه دفتر حسابداری   •

 کمک به رفع چالش های بوجود آمده بین اعضا  •

 ایجاد غرفه در باسالم   •
: تعاونی لبنیات قومنجان 43تصاویر شماره    


