کــه مــا بیشــترین یارانــه را به ایــن نوع کــود اختصاص
دادهایــم تــا ارزانتر به دســت مصرفکننده رســیده و
در تولیــد محصوالت کشــاورزی از آن اســتفاده الزم به
عمل آید.
وی بــا بیــان اینکه در ســال  ۸۶فقــط  ۲۰درصد کود
مــورد نیــاز کشــور از داخــل تأمیــن میشــد ،تصریــح
میکنــد :در آن ســال هــا بخــش عمــده کود مــورد نیاز
بخــش وارداتــی بــود در حالــی که هــم اکنــون بیش از
 80درصــد آن تولیــد داخلی اســت ،هم چنین ایشــان
در ادامــه توضیــح دادنــد کــه در ســال  86کشــور مــا
واردکننــده کــود اوره بــود در حالــی که هم اکنــون جزء
بزرگ ترین صادرکنندگان اوره در جهان میباشــیم.
وی همچنیــن از فشــارهایی کــه در مــورد قیمــت
کود در بــازار وجــود دارد خبر میدهد ومــی افزاید :به
رغم آن کــه طی ســالهای اخیر قیمتهــای خرید ما
افزایش داشــته ،اما قیمت فروش به کشــاورزان ثابت
بــوده و وزارت کشــاورزی برنامــه یــی بــرای افزایــش
کودهــای یارانهیــی نــدارد و دولــت حمایت خــود را از
نهادهها قطع نمیکند.
وی در خصــوص منابــع تأمیــن بــذور وارداتــی
خاطرنشــان میکند :امســال توســط شــرکت خدمات
نزدیــک به  80هــزار تن بذور در اختیار کشــاورزان قرار
گرفتــه اســت کــه بیــش از  99درصــد آن تولیــد داخل
و کــم تــر از  1درصــد آن وارداتی بوده اســت .عــاوه بر
آن منبــع تأمیــن و واردات بــذور خارجــی بــه ایران در
زمینــه دانههای روغنی شــرکتهای اورالیس فرانســه،
"کــی دبلیــو اس"" ،ان پی زد" و ســاتن یونیــون آلمان،
هایوالی استرالیا و دی کلب سوئیس هستند و خارج از
این برندهــا حتی یک گرم هم از هیچ شــرکت دیگری
بــذر وارد نکردهایــم ،البته ممکن اســت واردکنندگان
بخــش خصوصی از ســایر کشــورها چون هنــد و ترکیه
بذر وارد کرده باشند.
رســولی همچنیــن در مــورد کیفیــت بــذر وارداتــی
خریــداری شــده توســط شــرکت خدمــات حمایتــی
کشــاورزی ،تصریح میکند :کیفیت خط قرمز ما است
و در این زمینه شوخی نداریم.
وی درخصــوص ماشــین آالت کشــاورزی هــم
خاطرنشــان میکنــد  :در حــوزه ماشــینآالت  ،ایــن
شــرکت در قالــب قراردادهــای وکالتــی بیــش از
10قــرارداد را منعقــد کــرده بطوریکــه موجب شــده تا
امروز ما توانایی در اختیار گذاشــتن انواع ماشینآالت
مرغــوب را داشــته باشــیم .در بحثهــای آموزشــی
و ترویجــی هــم پکیجهــای آموزشــی را در اختیــار
کشــاورزان قرار دادیم و بیش از  27کارگاه آموزشی در
کشور برگزار کردیم که در برگزاری آن ها از کارشناسان
خبره داخلی و خارجی اســتفاده شــده است .حمایت
از تولیــد و تولیدکننــده داخلی هدف شــرکت خدمات
حمایتی کشاورزی است.
مدیرعامل شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی
همچنیــن بــه سوءاســتفاده برخــی افــراد ســودجو از
برنــد شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اشــارهای
میکنــد و میگویــد :متأســفانه برخــی افــراد در
کیســههایی بــا نام و نشــان ما نهــاده توزیــع میکنند
که امســال بیــش از 30مورد را شناســایی و به مراجع
قضایی معرفی کردیم.
وی درخصوص شــایعه گران شــدن قیمت فروش
کودهــای شــیمیایی بــه ویــژه اوره بــه کشــاورزان بیان
میکنــد« :دولــت تدبیــر و امیــد و هــم چنیــن وزارت
جهادکشــاورزی برنامــهای بــرای افزایــش قیمــت
فروش کودهای کشــاورزی نداشته و بیان مطلب فوق
شایعهای بیش نیست»
بــه گفتــه وی ،خوشــبختانه طی یک ســال گذشــته
قیمــت فــروش کودهــای یارانــهای بــه کشــاورزان
هیچگونــه افزایشــی نداشــته و در ادامــه نیــز افزایــش
نخواهد یافت.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی
،شــرکت خدمات حمایــت را بی نقص ترین سیســتم

بازرگانی در فضای کشــاورزی برشــمردند که با برنامه
تأمیــن و توزیع کود نقش اثرگذاری در این حوزه دارد.
وی با اشــاره بــه اهمیــت امنیــت غذایــی و جایگاه
آن در برنامه ششــم توســعه کشــور ،خطاب به کسانی
کــه توجــه ویــژه وزارت جهادکشــاورزی بــه موضــوع
تولیدداخلــی گنــدم را نادرســت میداننــد میگویــد:
تولیــد محصــوالت اســتراتژیک بــه ویــژه گنــدم در
ایجــاد امنیت غذایی کشــور بســیار مهــم و قابل توجه
میباشد.
وی یــادآور میشــود  :مصــرف کودهــای کشــاورزی
30الی 70درصد در افزایش محصول و به تبع آن تأمین
غــذا موثــر اســت .از طرفی مصــرف کود باعــث افزایش
پروتئیــن و غنــی تر شــدن محصوالت کشــاورزی شــده و
ازاین طریق اثر مهمی در تغذیه مناسب مردم دارد.
بــه اعتقــاد رسولی،شــرکت خدمــات حمایتــی
همانطــور که در رشــد و توســعه کشــت کلزا در کشــور و
انتقال دانش فنی کشــت کلزا از کشــورهای اروپایی به
ایران نقش مؤثر و بی بدیلی داشــت در ماموریتهای
دیگر نیز به موفقیت دســت خواهد یافت.
وی مأموریــت بعــدی شــرکت خدمــات حمایتــی
کشــاورزی را فرمولنویســی و تأمیــن نیــاز کــودی
کشاورزان بر اساس نســخه دانسته و بر ضرورت توجه
به کودهای آلی و زیســتی در کنار کودهای شیمیایی در

اخــذ تســهیالت اعتبــاری از بانکهــا و مؤسســات
اعتبــاری بــه منظور پیشــبرد اهداف شــرکت با رعایت
مقررات مربوطه.
ایجــاد مراکــز خریــد ،بوجــاری ،بذرگیــری،
ضدعفونی ،بستهبندی و نگهداری آن ها.
کنتــرل مزارع تکثیری بذری با همکاری مؤسســات
تحقیقاتی ذیربط.
صــادرات مازاد بر مصرف داخلــی نهاده با رعایت
مقررات مربوطه.
انجــام مطالعــات کاربــردی و بازرســی بــه منظــور
کنتــرل کیفی و توســعه تولیــد انواع کود و ســموم دفع
آفات نباتی.
احــداث و اداره امــور کارگاه هــا و کارخانجــات و نیز
ســاخت و تهیــه تجهیزات و مــواد اولیه مرتبــط با کار و
اهداف شــرکت از جمله ســاخت و فرموله کردن انواع
کودهای شــیمیایی و سموم دفع آفات نباتی
فعالیتها:
همــه ســاله حجــم مشــخصی از نهادههــای مــورد
تــدارک مشــمول یارانــه بــا پیشــنهاد وزارت متبــوع و
مصوبه شــورای محترم اقتصاد بــه همراه نرخ فروش
مصــوب و یارانــة تخصیصــی بــه ایــن شــرکت ابالغ و
برهمــان اســاس نیــز برنامههــای اجرایــی بــه منظور

درخصوص شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی
به ویژه اوره به کشاورزان میگویم« :دولت تدبیر و امید و هم چنین
وزارت جهادکشاورزی برنامهای برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی
نداشته و بیان مطلب فوق شایعهای بیش نیست»
خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانهای
به کشاورزان هیچگونه افزایشی نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.
شرکت خدمات حمایت را بی نقصترین سیستم بازرگانی
در فضای کشاورزی برشمردند که با برنامه تأمین
و توزیع کود نقش اثرگذاری در این حوزه دارد

برنامــه توزیعی تأکیــد میکند چرا که ایــن امر با توجه
به ضــرورت مصــرف انواع کــود در تولیــد محصوالت
ســالم جهــت اخــذ مجــوز ســامت بخصــوص بــرای
محصوالت صادراتی ،نقش بسزایی دارد.
مديــر عامل شــركت خدمــات حمايتي كشــاورزي
همچنیــن در راســتاي حمايــت از نــاوگان دريايــي
داخلی ايران اعالم نمود که در ســال  96حمل تمامی
محمــوالت دریایــی را صرفــا بــا شــرکت کشــتیرانی
جمهوری اســامی ایران انجام دادیم و در سال آینده
نیز ایــن برنامه را با قوت تمام دنبال خواهیم نمود.
نیمنگاه
وظایــف واختیــارات شــرکت خدمــات حمایتــی
کشاورزی:

تولید ،تکثیر ،تدارک ،خرید ،توزیع ،فروش ،حمل
و نقــل انــواع کودهــای کشــاورزی ،ســموم دفــع آفات
نباتی ،بذر ،نهال و ماشین آالت کشاورزی
تحصیــل نمایندگــی از مؤسســات و اعطــای
نمایندگــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبط با
موضوع شــرکت به منظور اجرای وظایــف و اهداف با
رعایت مقررات مربوطه.
ســرمایهگذاری و مشــارکت بــا اشــخاص حقیقی و
حقوقی و یا خرید ســهام شــرکت ها به منظور پیشــبرد
اهداف شرکت.

اقــدام بــر همــان اســاس تنظیــم و بــه اجــرا گذاشــته
میشــود .بخــش مهــم دیگــر فعالیتهــای شــرکت،
تأمیــن و توزیع نهادههــای غیریارانهای اســت .به این
ترتیــب کل تدارک نهادههای کشــاورزی در ســال -96
 97به شرح زیر است:
انــواع کودهــای کشــاورزی شــامل اوره ،فســفاته،
پتاســه و ســایر کودهای ریزمغذی ،آلی و زیستی مورد
نیاز کشــاورزان در حدود بیش از  3میلیون تن.
انواع بذور دانههای روغنی و ســایر بذور حدود 100
هزارتن.
انواع سموم علف کش و قارچ کش
تأمین :شرکت بخشــی از کود شیمیایی مورد نیاز را
از واحدهای مختلف پتروشــیمی داخلــی خریداری و
به مقصد انبارهای توزیع ،جهت تحویل به کارگزاران،
حمل مینماید بخش دیگر از کود شیمیایی مورد نیاز
کشــور ،با برگــزاری مناقصــات بینالمللــی و با حضور
شــرکتکنندگان (تأمینکننــدگان) عمدتا خصوصی
از داخل و خارج کشور تأمین میگردد.
توزیــع :شــبکه توزیــع شــرکت متشــکل از حــدود
3400کارگــزار شــرکت در بخشهــای خصوصــی،
تعاونــی روســتایی و تعاونیهای تولید بــوده که توزیع
انــواع نهادههای تأمین شــده توســط شــرکت و مـــورد
نیاز بهره بــرداران بخش اعم از زارعیــن و باغداران را
به عهده دارند.
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