
 گزارش همایش

از ساعت  قمدراستان  ایتی کشاورزی شرکت خدمات حم سبد کودی ی آموزشیهمایش یکروزه ترویج

 .برگزار گردید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قمدر سالن  14الی  30/9

کارشناسان پهنه  قم، نفر شامل : کارگزاران استان  100حدود  حاضر در همایشکنندگان تعداد شرکت 

، کشاورزان پیشرو استان  استان بذر تولید پیمانکاران، قمبندی تغذیه مراکز خدمات کشاورزی استان 

 بودند. و فعالین عرصه کشاورزی

و امور  بازاریابی مدیرمحترم شعبانی فتاح آقایجناب   -1:  همایش در مهمانان ستادی شرکت کننده

جناب  -3وات کشاورزی دامور ماشین االت و ا محترم معاون بحیراییمحمد آقای جناب  -2 مشتریان

 باشگاه کشاورزان محترم علی دشتی مسئولآقای 

 معاون محترم بهیود تولیدات گیاهی -1درهمایش : کشاورزی استان شرکت کننده  مهمانان جهاد

معاونت  -3 مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان -2 سازمان جهاد کشاورزی استان

 مسئولین مراکز خدمات استان  -5مدیریت زراعت شهرستان  -4محترم شهرستان 

 -4آلکان  شرکت  -3شرکت کشتکارسروین آسیا -2بارافشان شرکت  -1شرکتهای حاضر درهمایش : 

 شرکت سینکو  -5یز شکوفا  شرکت پدیده پال

جناب  -2  قممدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  قادری  آقایجناب  -1سخنرانان : 

معاونت  مهندس سالمیآقای جناب  -3  و امور مشتتریان یرمحترم بازاریابیآقای فتاح شعبانی مد

ن آقای محمد بحیرایی معاوجناب  -4 سازمان جهاد کشاورزی استانمحترم بهبود تولیدات گیاهی 

آقای جناب– 6   آقای علی دشتی مسئول باشگاه کشاورزانجناب  -5  محترم امور ماشین آالت

نماینده  -7بارافشان شرکت  گاننمایند -6 حمیدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم 

 نماینده شرکت پدیده پالیز شکوفا -9 آلکانشرکت  هنمایند -8شرکت کشتکارسروین آسیا 



مجری محترم برنامه اعالم با  جلسه اغاز شد و سرود ملیبا تالوت آیاتی از کالم اله مجید و در ابتدا 

قدم به مدعوین و مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن خیر م قادریمهندس 

نموده و  سبد کودی شرکت در سطح استان ارائه گزارشی از وضعیت تامین و توزیع ، شرکت کنندگان

کارگزاران و  ،قم ستانشهراز همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان قم، مدیریت جهاد کشاورزی 

کنترل کیفی  بیان اهمیتبه  کود پاییزه تشکر و قدردانی نمودند. ایشان در ادامهکشاورزان در توزیع 

با تولید کنندگان کودهای  جهت همکاری  آمادگی مدیریت و کارگزاران استان و پرداختکودی شرکت 

 غیر تکلیفی را اعالم نمودند.

 بخشی از سخنرانی جناب اقای مهندس قادری :

تنها بر فرآیند تولید، حمل و توزیع کودهای خریداری شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران نه"

کند، بلکه کودهای وارداتی را نیز در فرآیند نظارتی بسیار عمال نظارت میاز محل تولیدات داخلی ا

نظام کنترل کند. تا وصول و تخلیه آن در مقصد دنبال می مبادی بنادر کشورای از یافته دقیق و نظام

های کنترلی در ایران است ترین نظام یافته کیفی مستقر در شرکت خدمات حمایتی یکی از سازمان

 کند.درنگ به مسئوالن مربوط منعکس میانحراف از استاندارد و مغایرتی را بیکه هرگونه 

 گیرد.گونه که اشاره شد تمامی مراحل تولید، توزیع، حمل و مصرف را در برمیاین نظام کنترلی همان

شود. برای محصوالت داخلی ها به صورت مستمر و دایم انجام میدر بخش کودهای داخلی نیز نظارت

و  های شرکت خدمات حمایتیحله تولید، حمل، انبارداری و حتی در زمان فروش توسط کارگزاریاز مر

شود. این مراحل برای انواع کودهای کشاورزی، برداری و آزمایش مینیز نمونه کارشناسان مدیریت

 گیرد. طور کامل انجام میزیستی و آلی نیز به

دستگاه پلمپ  جمله بامبو و مننیاز نمونه برداری برای اینکار کیف نمونه برداری شامل وسایل مورد 

برای نمونه برداری  آموزش های الزم. تحویل داده شده استبه انها و  برای هریک از کارگزاران خریداری

نمونه های کودی رای آزمایش به آنان داده شده و پلمپ نمونه و ارسال ب از محموله های مورد نظر،



گرفته میشود برای کنترل کیفیت به مرکز تحقیقات  لید داخلوکه از پارت های کودی واردات یا ت

 کاربردی ارسال میگردد.

درخصوص کیفیت کودهای توزیع است و « کیفیت»صریحا عرض کنم که خط قرمز ما در این شرکت 

 مثالام دارم. برای این گفتهکنیم. مصادیق بسیاری برای شده بسیار دقیق و بدون انعطاف عمل می

مرکز تحقیقات کاربردی ارسال موسسه به  در استان قم طی دوسال گذشتهنمونه آزمایش کود  130

ایتی ت شرکت خدمات حماند و این یکی از افتخاراها جواب مثبت گرفتهتمامی نمونه که گردیده

 "شودکشاورزی ایران محسوب می

آقای مهندس شعبانی مدیریت محترم بازاریابی وامور مشتریان ضمن تشکر از مهندس جناب  در ادامه

،و تشکر و خیر مقدم به حضار، یکی از ستان سازمان جهاد کشاورزی ا و ایشانهمکاری مثبت و  قادری

و کم کیفیت اما گران شرکت های سودجو برگزاری این همایش را وجود کودهای بی کیفیت  دالیل

برخالف  .ایشان با بیان اینکه توزیع شده استکشاورزی در بازار دانست که با بسته بندی های شکیل 

در مرحله اول ضمانت کیفیت محصول  کشاورزی این شرکت ها اصول کار شرکت خدمات حمایتی

یت را خط قرمز محصوالت قرار داده است و کارگزاران توزیع عالوه بر توزیع، مروج سبد کودی بوده و کیف

  :مچونمواردی ه توضیحات کاملی را درخصوص، الت شرکت خدمات حمایتی می باشندمحصو

اجرایی  های برنامهوضعیت مصرف و توزیع کود در جهان و مقایسه مصرف ایران با کشورهای دیگر، 

-97تامین،تدارک و فروش نهاده های غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال زراعی 

فیمابین شــرکت  و تولیــــدکنندگـــان،  و استانداردکیفیت  رعایت دقیق  توضیح و تبیین ، 1396

عیین پائین ایجاد تنوع در سبد کودی بر اساس نظر موسسه محترم تحقیقات خـاک و آب کشور ، ت

ترین قیمت در راستای حمایت از کشاورزان و مصـــرف کنندگـــان، تعیین سود مناسب با شرایط 

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای ذی نفعان بویژه ، ویـــــژه فــــروش 

میزان فروش فـــزایش به منظور ا  های فروش ویژه جشنـواره، برگزاری  کارگزاران و کشاورزان پیشرو

بــذر، راه اندازی  وکود  هایو ایجاد انگیــزه بین کارگـزاران و ذینفعان، طراحی ، چاپ و ارسال بروشور

راه اندازی و تکمیل کانال ، در سطح کشور 1559سـامانه تلفنـــی و  1395باشگاه کشاورزان از سال 



کی استانها جهت تهیه و تولید پیامکهای ، ساماندهی سامــانه پیام“شبکه بزرگ کارگزاران کشور

کاربردی ، دریافت آخرین اخبار و اطالعات در خصوص کلیه نهاده های کشـاورزی از طـریق وبســــایت 

شــرکت، برگزاری نمایشگاههای ملـی و استانی به منظور معـرفی محصـــوالت و خدمات و برنامه 

اجرای طرح ایجاد  پیگیری و ،  دیریت های استانیهای شرکت طبق هماهنگی های بعمل آمـــده با م

 به حضار ارائه دادند.فروشگاههای نمونه و الگـویی در استانها 

معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان  سالمیدر ادامه آقای مهندس 

ایران ، نیاز  در ضمن تشکر از برگزاری همایش ، تاکید داشتند با توجه به افزایش جمعیت به خصوص

می باشد و بهبود محصوالت کشاورزی نیازمند  و افزایش عملکرد بسیار ضروری  کشاورزیبهبود به 

تاکید ایشان به کلیه همکاران سازمانی در مراکز خدمات شهرستانها و  کودهای با کیفیت است و

بدلیل نظام کنترل کیفی دقیق در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی  بخشهای تابعه این بود که

کشاورزی این کودها جزء کودهای بسیار با کیفیت هستند و البته نیاز به معرفی و تبلیغات بیشتر دارند 

و تنوع سبد کودی  کودهای ارائه شده اورزان و فعالین عرصه کشاورزی با کیفیتزیرا بسیاری از کش

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اشنا نیستند .

به بیان مطالبی در  وات کشاورزیدمعاون امور ماشین االت و اجناب اقای محمد بحیرایی همچنین 

 پرداختند. رخه فروش وکالتی ماشین آالتچمورد 

بعد از سخنرانی اقای بحیرایی جناب اقای علی دشتی مسئول باشگاه کشاورزان جهت ایراد سخنرانی 

وضعیت و مراحل اجرایی باشگاه کشاورزان ،  اهداف باشگاهدر مورد پشت تریبون رفتند و توضیحاتی 

 در باشگاه کشاورزان بیان کردند.موجود 

ل آقای طباطبایی مدیرعام لی کود به ترتیببعد از سخنان ایشان ، شرکت های تولیدکننده داخ

خانم طهماسبی نماینده محترم ، شرکت بار افشان کارشناس فنیآقای ملک لو مجموعه بارافشان، 

نماینده محترم  نقدیآقای و محترم شرکت کشتکار سروین آسیا  آقای نورآبادی مدیر شرکت آلکان ، 

 دی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی( در سبد کو به معرفی محصوالت خود ) موجود پالیز شکوفاشرکت 

 پرداخته توضیحات اجمالی و مفیدی دادند.



 دقیقه ، تنفس اعالم شد 15به مدت وعده جهت پذیرایی میان  بارافشانپس از پرزنت شرکت  البته

 ارداد بین حاضرین توزیع گردیدقر طرف شرکتهای طرف از  نمونه کود ، بروشور وکاتالوگو 

در حین سخنرانی های نمایندگان شرکت های تولید کننده پرسش و پاسخ های زیادی بین کشاورزان و 

پرسش های فنی کشاوران را بطور مبسوط شرکت نمایندگان هرشرکت صورت میگرفت و نمایندگان 

 میدادند.پاسخ 

ضمن خوش  قماستان  در انتها جناب اقای مهندس حمیدی مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی

امدگویی به میهمانان برگزاری همایش هایی که به معرفی و نحوه استفاده نهاده های کشاورزی می 

پردازند و بصورت پرسش و پاسخ برگزار میشوند استقبال کرد وبرگزاری این همایش های علمی را بسیار 

 در پایان همایش جلسه پرسش و پاسخ در زمینه های مختلف برگزار شد مفید و کارامد دانست.

عدد گوشی به قید  3و به سه نفر از حاضرین  بین حضار جلسه بودقرعه کشی حسن ختام جلسه نیز 

با ذکر صلوات به پایان رسید و  14نهایتا همایش در ساعت قرعه از طرف شرکت بارافشان اهدا شد .

  هار پذیرایی شد.از شرکت کنندگان با نا

 


