


به صورت سهامی خاا  تحات شامار (مخفف کلمات مرتع،جنگل،دام)تحت نام شرکت جهاد تحقیقات 1374در سال 
ادار  ثبت شرکتهای تهران و به شمار  شناسه 141701ثبت کرج و پس از انتقال دفتر شرکت به تهران تحت شمار  3179
. موسسه جهاد تحقیقات تاسیس گردیدسهام به % 100و با تعلق 411366554533و کد اقتصادی 10100209273ملی 

اگااار به هلدینگ محترم تالشگران اقتصاد پایادار و(( توسعه تجارت و کشاورزی مجد))و با نام جدید 1395/02/18در تاریخ 
.گردید



: دفتر مرکزی 
طبقه اول27تهران ، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان فتحی شقاقی پالک 

: کارخانه بسته بندی مواد غذایی
12پالک 5اتوبان تهران قم  شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان ، خیابان دکتر حسابی ، یاس 40تهران کیلومتر

:اراضی زراعی باغی دشت گردیان 
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان جلفا دشت گردیان15آذربایجان شرقی ، 



سایون و و مکانییاعبارت است از انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، جنگل و مرتع، دام و طیور، شایالت و آبییاان( الف
فنای، اتفعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی، آزمایشگاهی، طراحی و اجرایی و تولید در زمینه های کشاورزی، مناابع طبیعای تجدیدشاوند ، همنناین انجاام خادم

با اشاخا  ریگاامهندسی و عمرانی و فعالیتهای بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به نحوی با موضوع یادشد  فوق ارتباط داشته باشد و مشارکت و سرمایه 
، توزیع و ولیدحقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و تهیه، ت

نیی واردات و صادرات کلیه سموم شیمیایی، تکنیکال و مواد افیودنی و کودهای شیمیایی و مکمل های غاایی زراعی، باغی، دامی و همننین
ل اصالح شاد  و هااو نواردات، صادرات، تولید و توزیع عوامل کنترل بیولوژیك و فرآورد  های کنترل غیر شیمیایی و فعالیتهای ناانو و بیوتکنولاوژی، اناواع باار 

دام، دارویاک ماشین آالت و ادوات کشاورزی مربوط به کلیه بخشهای کشاورزی، واردات دام زند ،گوشت قرمی وسفید و فرآورد  های خام دامی،نهاد  هاای خاور
زی و باغی اوردامی و تجهییات مرتبط ، با استفاد  از جاب تسهیالت از منابع داخلی و خارجی و مشارکت با صاحبان تکنولوژی، خریدوفروش اراضی زراعی کش

 هاای  وردانجام کلیه امور تهیه، تولید، بسته بندی ،خرید،فروش ، واردات و صادرات روغن های خوراکی و صنعتی، سانگ آهن ، مشاتقات و محصاوالت و فرآ( ب
موضوعات جام نفتی و انواع روغن خودرویی و صنعتی، را  اندازی خطوط تولیدوکارخانجات صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت  شرکت در صورت ضرورت قانونی ان

الزم از مراجع ذیربط فعالیت پس از اخا مجوزهای 



هکتاار از 508شرکت مجد یکی  از سهامداران و اعضا ء تعاونی دشت گردیان  واقاع در منطقاه آزاد ارس باا مالکیات 
ه نگهداری و ایجاد باغات و همننین مراتاع مشالول باحفظ بخش در دو  که دشت ماکور بود  زارعی و باغی اراضی 

.فعالیت می باشد  



ش ساله جهش تولید در دیمیارهای کشور با نظر خبر  ترین کارشناسان حوز  زراعت در وزارت جهاد کشاورزی و با هدف افایای5طرح 
هایار هکتاار و همنناین افایایش عملکارد 500میلیون و 8هیار هکتار به 679میلیون و 5درصدی سطح زیرکشت اراضی دیم از 50

.محصوالت این اراضی تهیه و تدوین گردید

آغاز گردید و شرکت توسعه تجاارت و کشااورزی مجاد از ( ر )با حمایت مالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 1399این طرح از سال 
.آن را بر عهد  گرفت، در قالب قراردادی وظیفه نظارت بر اجرای(1399-1400سال زراعی )سال اول 

های منعقد  نظارت بر روند کلی اجرای طرح و انطباق آن با اهداف پیش بینی شد ، تهیه دستورالعمل انتخاب اراضی، نظارت بر قرارداد
ه مراحال با کشاورزان در قالب طرح و ثبت اطالعات قراردادها در سامانه دیمیار، نظارت بر روند بیمه میارع طرح، کنترل و نظارت بر کلی
از نهااد  کاشت، داشت و برداشت محصول، سرکشی به میارع، بازدیدهای دور  ای و تهیه گیارشات مربوطه، نظارت بر تأمین و اساتفاد 

های کشاورزی و نیی ماشین آالت و ادوات مورد نیاز، هماهنگی و نظارت بر برنامه های آموزشای، همااهنگی باا نهادهاا و ساازمان هاای 
ور کاار ، از جمله اقداماتی است که شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در قالب قرارداد فوق الاکر در دسات...مرتبط با اجرای طرح و 

.خود قرار داد

70هیار هکتاار از اراضای دیام کشاور در 666استان و در گسترد  6کشاورز دیمیار در 73095در سال اول اجرای این طرح، تعداد 
ال زراعای، روستا تحت پوشش قرار گرفتند و علیرغم شرایط سخت اقلیمی و وقوع خشکسالی کم ساابقه در ایان سا5655شهرستان و 

.آثار مطلوبی در فضای کشت دیم ایجاد نمود  و سرآغاز تحولی در نگرش و فرهنگ کشت دیم در کشور گردید

-1401ساال زراعای )الزم به ذکر است شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد برای سال دوم اجرای طرح جهش تولید در دیمیارهاا 
.نیی به عنوان ناظر انتخاب گردید  و انجام وظایف نظارتی خود را آغاز نمود  است( 1400



رکت مجد در این باتوجه به رسالت شرکت پشتیبانی امور دام در تامین گوشت یخ زد  مورد نیاز کشور و براساس تجربیات مدیران ش

تنای توساط ایان 500پاارت 4تن را نمودند و مقرر شد باا 2000حوز  با رایینی با شرکت پشتیبانی امور دام موافقت اولیه با مقدار 

. شرکت انجام شود 



وصنعتیمحصوالتکشتحوز درفعالیتکشورجنوبمنطقهدربویژ شرکتاینهایفعالیتدیگراز
.نمایدمیفعالیتمنطقهصنعتوکشتهایشرکتبامشارکتیهایپروژ قالبدرکهباشدمیقندغچلندر ًمشخصا



غااییدموابندیبستهتجهییاتبهمجهیکارخانهبودندارابهتوجهباشرکتاقدامدستدرهایپروژ ازدیگریکی
شمسصنعتیشهرکدرمتعلقهکارخانهدربندیبستهوتولید،برندینگرویکردباوخشکباروبرنجحبوبات،بویژ 
.باشدمیتهراناستاندرآباد



آماد وفعالشیمیاییسموموارداتبخشدرمجدتجارتتوسعهشرکتنییکشاورزیخدماتوبازرگانیبخشدر
همحمولعفونیضدگازوارداتنییحاضرحالدروبود حاصلهافیود ارزشبهتوجهبابخشایندرمشارکتهرگونه

فعالیتوپاسکدرنییشیمیاییسمومسایرآنکهضمن،پایردمیصورتشرکتاینتوسطحملازپیشوصادراتیهای
.باشدمیشرکتهای





سیستم مدیریت کیفیتIMS
 سیستم مدیریت امنیت مواد غااییISO 22000:2018 
وتحلیل خطر ونقطه کنترل بحرانی تجییهHACCP








