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رد ها و   فعالیت هاي شاخصدستاو

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان گلستان
 

))92-93طی سال هاي((

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان گلستان

1393بیست و سوم اسفند ماه سال 
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:بذر
م انداز تولید، تهیه و توزیع بذر شرکتشین چتدو-1
پاسخ به نیاز هاي جدید  درایجاد ظرفیت جدیدفراوري بذر کلزا  -2
نگاهی بـه ارتقـاء   )) 3شرکت در یک نگاه شماره(( تدوین گزارش عملکردي  -3

کیفی بذر گندم
بـه  ))  مترمربـع   6000تدوین طرح ساخت یک واحد انبار مکمـل بـه مسـاحت    -4

.خیره سازي کودمنظور ذ
انتخــاب نمونـه هــاي برتـر در عرصــه پیمانکـاران تکثیــر    معرفـی  ارزیـابی و  -5

بذور گندم گواهی  شده و مادري 
کسب رتبه برتر شرکت خدمات حمایتی  بعنوان تولید کننده بذر اصالح شده  -6

93در سال گندم  در استان گلستان 
-94سـال زراعـی  (( تدوین نشریه دستورالعمل فنی و اجرایی تولیدبذر گنـدم  -7

93((
تدوین  شناسنامه زراعی پیمانکاران بذري -8
))بوجار جو گیر کارخانهسیستم   راه اندازي (( ارتقاء کیفی بذر -9
...)کلزا، آفتابگردان و ((کسب رتبه هاي اول  در بحث فروش بذر -10
.در پایان سال آندر امر بازرگانی بذر و عدم رسوب  با برنامهورود  -11
بـه منظـور فـرآوري در     امضاء تفاهم نامه با شرکت هاي تولید کننده بـذر  -12

.94براي سال تن 3000کارخانه بوجار محصوالت گندم و کلزا به میزان بیش از
امحاء بذور سنواتی -13
افزایش سهمیه تولید بذر گندم -14
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:فرمونهاي حشرات
یک مزرعه  الگویی با هـدف مقایسـه عملکـردي  فرمونهـاي  ایرانـی  و       انجام-1

.خارجی در سطح استان به منظور شناسایی آسیب ها
انتخاب مدیر شرکت استان بعنوان مشاور معاونت محترم بازرگانی شرکت  -2
عـدد  30000فـروش  امضاء تفاهم نامه با شرکت دانه هاي روغنی به منظـور  -3

,93-94سال  زراعی برايفرمون در مزارع سویا  لکپسو
برنامـه   و تـدوین  شهرستانهاي مختلف  مصرف فرمون در شناسایی ظرفیت  -4

.اجرائی 
تهیه گزراش عملکردي برنامه  و طرحهـاي اجراشـده در عرصـه فرمونهـاي      -5

حشرات
:کود

سهمیه، حملتهیه برنامه کاري سالیانه کود به منظور برنامه ریزي بهینه، جذب -1
.و توزیع آن در استان

ی کود در جهت فروش بذر صاستفاده از ظرفیت هاي کارگزاران بخش خصو -2
تعریف شده هاي شاخصبا   راناارزیابی کارگز -3
.ایجاد بانک اطالعاتی در راستاي طرح ساماندهی کود هاي کشاورزي-4

ـ ( جهـت خـدمات دهـی بهتـر    و اجرا راهکارهاي مختلف  ارائه-5  امـانی،  روشف
.در عرصه بازرگانی کود..) اعتباري، و

انتخاب نمونه هاي شهرستانی و استانی در عرصه توزیع کود شیمیایی-6
انبـار هـاي عـاملین توزیـع کـود در       از بازدیـد   ،تنظیم تقویم زمانی  و تدوین -7

.شهرستانهاي تابعه استان 
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.رسانه هاافزایش اطالع رسانی و استفاده حداکثري از ظرفیت -8
در صورت عدم جذب، ( اعمال برنامه رقابت جذب کود در شهرستانهاي تابعه -9

).سهمیه مربوطه به سایر شهرستانها داده می شود
,93انبار در سال 10به  91افزایش ظرفیت ذخیره سازي کود از سه انبار سال -10
بازرگـانی شـرکت خـدمات    تخصصی  در کار گروه  گلستان عضویت شرکت-11
.مایتی کشورح

93-94تدوین نشریه دستورالعمل توزیع کود براي سال زراعی -12
و ایجاد آرامش جامعه کشـاورزي در پهنـاي جغرافیـایی     کود توزیع یکنواخت -13

.استان
.برگزاري جلسات دوره اي در شهرستانها -14
پروسـه   نبراي کار گزاران  به منظور کوتـاه شـد   Emailراه اندازي سیستم  -15

.رید تا ابالغ سهمیهخ
.93نفر در سال 108به  92نفر  در سال 104افزایش تعداد کارگزار کود از -16
.بازرگانی در همایش سالیانه یدبیر همایش کار گروه تخصص -17
به منظور ذخیـره سـازي    در اختیار گرفتن انبار هاي سازمان جهاد کشاورزي -18

.کود
بازرگانی به موقـع  )) 2شرکت در یک نگاه شماره((تدوین گزارش عملکردي -19

))نگاه عمیق دفتر مرکزي به منافع ملی((کود هاي فسفاته
تن 10000کیسه گیري کود هاي فله به میزان حدود -20
در اختیار قرار گرفتن دبیري کار گروه کود هاي شیمیایی استان -21

:کشاوررزي ماشین آالت
.تنظیم و اجراي طرح هانگار در سایت انبار قرق گرگان -1
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فرآوري بذر ((بهینه از کارخانه بوجار استفاده به منظور ظرفیت سازي جدید-2
)).کلزا

ورود به بحث فرآوري بذر سایر شرکت هاي تولید کننده بذر در دو سال  -3
.گذشته

:سم
از سنواتی شدن سم در انبار و نمونه در جهت پیشگیري  گستردهبرنامه ریزي  -1

.برداري از سموم تاریخ منقضی و ارسال آن به مرکز مطالعات کاربردي
ورود جدي تر در امر فروش سم و ارائه برنامه مشخص و شفاف در این  -2

.خصوص
امحاء سموم سنواتی -3

:روابط عمومی
ن در تقدیر و تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان گلستا-1

بعنوان استان نمونه 93همایش سالیانه
تشکیل شوراي اداري-2
کردن جلسات و بازدیدها  نظام مند-3
المللی استان گلستان درعرصه نهاده هاي  بینهحضور  فعال درنمایشگا-4

کشاورزي
حضور فعال در همایش محصوالت ارگانیک و تولید مواد غذایی سالم در  -5

93سال
 در شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان  شدن ینکپیگیري جهت ل -6

))در دست اقدام(( فضاي مجازي سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان
)8از شماره ا الی(چاپ نشریه عملکردي شرکت در یک نگاه  -7
تشکیل کارگروه تخصصی کمیته هواشناسی کشاورزي استان گلستان -8
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فنی، تخصصی و  اهکارها يام  پیشنهادات و ارائه رحضور جدي در نظ -9
اجرایی 

به منظور انجام به موقع کار در عرصه هاي  تقویم کاريو تدوین  تنظیم  -10
ترویج، اطالع رسانی، آموزش و بازرگانی

طبقه بندي کشاورزان استان-11
تدوین برنامه اجرایی به منظور ترسیم نقشه راه براي فرمون و ماشین  -12

.آالت کشاورزي
.سازي عملکردي شرکتمستند  -13
حضور در شوراي (( اجرایی نمودن تعامالت حداکثري در بخش کشاورزي-14

جلسات مدیریت هاي محترم جهاد  ، حضور درکشاورزي شهرستانهاي تابعه
...)و کشاورزي شهرستانها

مصاحبه هاي رادیویی، (( استان يحضور جدي در عرصه رسانه ها-15
))و مطبوعات نشریاتتلویزونی،

:ور مالی و اداريام
کارکنانبراي  خدمات البسه  اخذ امضاء قرارداد با شرکت ادریسی جهت-1
غذایی و  مواد تهیه قرارداد با شرکت رفاه جهت خدمات رسانی بهتر در امر-2

کارکنان براي خوراکی
.خدماتی نفر تحت عنوان نیرو هاي حجمیدونیرو  و جذب سهمیه افزایش-3
.خودرو استیجاريو جذب یک دستگاه سهمیه افزایش -4
.حفاظتی حجمی یهای نفر تحت عنوان نیرو سهجذب نیرو و افزایش سهمیه -5
تهیه دستگاه توکن از بانک کشاورزي استان جهت کسب اطالعات اینترنتی  -6

.حساب هاي بانکی  کارکنان شرکت
ساخت ساختمان اداري و مهمانسرا -7
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 کت خدمات حمایتی کشاورزي از مدیریت تصرف و تحویل ساختمان شر-8
خاویاريماهیان 

.مستند سازي اموال غیر منقول -9
بازرگانی و ،استاندارد سازي کار هاي اداري، فنی  ارتقاء اقدام در جهت -10

حفاظتی
.سنواتی از مشتریان ي اخذ طلبکاریها -11
))اختیار تفویض(( اجراي کامل ماموریت هاي کمیسیون معامالت در استان -11

:ITبخش 
اجراي سامانه پیامک سرور -1
راه اندازي سامانه پست الکترونیک -2
بسته و کنترل نظارت آن در انبار سازمانیمداربیناجراي سیستم دور -3
.نصب و اجراي میکرو تیک در شبکه رایانه اي کنترل و مدیریت اینترنت -4


