عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
توگو با «ایران»:
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گف 

کیفیت خط قرمز ما است
و در این زمینه شوخی نداریم

حمایت از تولیدکنندگان داخلی نهادههای کشــاورزی به ویژه کود ،بذر و ماشــین آالت از سیاســتهای شــرکت خدمات
حمایتی کشــاورزی بوده و این شــرکت در همین راستا در ســال جاری بیش از  35نوع انواع کودهای کشــاورزی غیر یارانه ای و
همچنیــن انواعبــذوروماشــین آالترا در چارچوبقراردادهــایغیرتکلیفی بهصورتغیــر یارانه ای دراختیار کشــاورزان و
بهرهبرداران قرار داده و به عنوان حلقه واسط بین تولیدکنندگان داخلی با مصرفکنندگان عمل میکند.
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مهنــدس حمیــد رســولی عضــو هیــأت مدیــره و
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی
در گفــت و گــو بــا «ایــران» درخصــوص تهیــه و توزیع
نهادههای کشاورزی در سال جاری میگوید:
ســال  96بــرای تهیه و توزیــع نهادههای کشــاورزی
ســال بســیار مناســب و موفقــی بود بــه ویــژه در زمینه
کودهای کشــاورزی که توانســتیم نیازهای کشاورزان را
به خوبــی تأمین کنیم ،به طوری که بیــش از  2میلیون
و  350هزار تن کود ازت ،فســفات و پتــاس باید تأمین
میشــد کــه تا پایــان بهمن مــاه بیش از یــک میلیون و
 900هــزار تن آن تأمین شــد و یک میلیــون و  600هزار
تــن از آن حمــل و در شــبکه کارگزاریها قــرار گرفت تا
برای عرضه روانه بازار شود.
وی میافزایــد :بخش عمده از کودهای کشــاورزی
(بیــش از 85درصد) تولید داخل کشــور بــوده و کم تر
از  15درصــد نیز بــا هدف تأمیــن نیاز کشــاورزان برای
تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی طــی ســه فقــره
مناقصه که در ســال جاری برگزار گردید از معتبر ترین
تأمینکنندگان جهانی کود تامين شــده است.
رســولی تاکیــد میکند  :علی رغــم محدوديتهاي
مالــي  ،شــرکت توانســت بــه پشــتوانه اعتبــار تجاری و
برند ارزشــمند خود و مذاکره فشرده با تأمینکنندگان
آنــان را بــه پشــتیبانی از ایــن برنامــه تأمیــن مجــاب
نموده و بــدون هیچ اختاللی در برنامــه حمل ،تخلیه
و بارگیری و ارســال کود به اســتانها بنحــوی عمل کند.
حتی از شرکتهای کشــتیرانی به دلیل سرعت عمل در

تخلیه دیسپچ دریافت کند.
بــه گفتــه وی  ،شــرکت به تــاش خود بــرای تأمین
بموقــع و متناســب کــود اوره بــرای کشــاورزان ادامــه
میدهد.
رســولي همچنیــن مهمتريــن سياســت و برنامــه
شركت خدمات را حمايت حداكثري از توليدكنندگان
داخلي میداند.
وی بــا تاکید بر اینکه ذخایر اســتراتژیک کود کشــور
مناســب اســت و جــای نگرانــی بــرای زارعــان وجــود

سال 96برای تهیه و توزیع نهادههای کشاورزی سال بسیار
مناسب و موفقی بود به ویژه در زمینه کودهای کشاورزی
که توانستیمنیازهای کشاورزان را به خوبی تأمینکنیم،به
طوری که بیش از  2میلیون و  350هزار تن کود ازت ،فسفات
و پتاس باید تأمین میشد که بیش از یک میلیون و900
هزار تن آن تأمین شد و یک میلیون و 600هزار تن در شبکه
کارگزاریها قرار گرفت تا برای عرضه روانه بازار شود.
بخشعمدهاینکودهایکشاورزیتولیدداخلکشوربودهومابقی
نیزباهدفتأمیننیازکشاورزانبرایتولیدانواعمحصوالت
کشاورزیطیسهفقرهمناقصهکهدرسالجاریبرگزارگردیداز
معتبرترینتأمینکنندگانجهانیکودتأمینشدهاست

نــدارد ،میافزایــد :در مقطعی که هســتیم قراراســت
کارکشــت بهاره شــروع شــود البته در مناطق گرمســیر
شــروع شــده و میزان مصرف کــود در ماههای اســفند
تا اردیبهشــت به اوج خود میرسد .اما در حال حاضر
بــا ذخیره  300هــزار تنی انــواع کودهای کشــاورزی به
استقبال کشت بهاره میرویم.
مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی به
ویژگیهــای برنامــه تأمین و توزیع کود این شــرکت که
مهمترین آنها تأمین به موقع آن اســت اشاره میکند
و خاطر نشــان میســازد :که در سال جاری و در ابتدای
کشــت پاییــزه بــرای تأمیــن کــود مصرفــی در کشــت
پاییــزه ،بیش از  200هزار تن ذخیره داشــتیم که با این
مقدار وارد مقطع کشت پاییزه شدیم.
رســولی در خصوص اینکــه کود مورد نیــاز وارداتی
از چــه کشــورهایی تأمیــن شــده ،بیان میکنــد  :پس از
تأمیــن بیــش از 80درصــد نیاز کــودی کشــور از طریق
تأمینکنندگان داخلی کســری آن از طریق مناقصات
بینالمللی از طریق شــرکتهایی از کشــورهای هلند،
آلمــان ،بلژیــک ،لبنــان ،بلغارســتان و چیــن کــه در
مناقصــه خریــد خارجــی ما شــرکت کردنــد ،بصورت
متنوع واردات کود انجام شــد .لــذا ،برنامه تأمین کود
صرفاً از کشور چین انجام نمیشود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه امســال با تقاضاهای
متنوعــی از ســوی کشــاورزان بــرای خرید کــود مواجه
شــدیم ،خاطرنشــان میکنــد :بــرای  35نــوع کــود
غیریارانــهای بــا شــرکتهای داخلی قــرارداد منعقد
کردیــم و در مجمــوع بــا درنظــر گرفتــن  7نــوع کــود
یارانــهای  42نــوع کــود کشــاورزی از ســوی شــرکت
خدمات حمایتی کشــاورزی تأمین و توزیع میشود.
ضمــن اینکــه هیچگونــه افزایــش قیمــت هــم در
زمینه فروش کود به کشاورزان نداشتیم.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی
بــه ضــرورت اعمــال اســتانداردهای مطــرح بــه ویژه
در مصــرف کــود کشــاورزی اشــاره میکنــد و میگوید:
براســاس تحلیلهــای مؤسســه خــاک و آب در وزارت
متبــوع ،بایســتی بیــش از  4میلیــون تــن انــواع کــود
فســفاته ،ازتــه و پتاســه در کشــور مصــرفکنیــم ،در
صورتــی که کمتــر از نصف ایــن مقدار و بســیار کمتر از
میانگیــن مصــرف جهانــی کــود مصــرف میشــود که
شــناخت کشــاورزان از نیاز خــاک به گروههــای کودی
میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
به گفته رســولی ،سولفات پتاسیم یکی از موثرترین
و هم چنین گرانترین کودهای بخش کشاورزی است

