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 بسمه تعالی

 خدا قوت

 1399 سال ماه 9گزارش عملکرد 
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 بازرگانی
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 بازرگانی

 99سال ماهه  9تکلیفی)یارانه ای( کودهای  کتدارمیزان  (الف
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( 18) انعقاد قرار داد با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سال جدید

کارگزاری(

انواع نهاده های کشاورزی به انبار ( از میزان تامین و توزیع  تن  6618)%58 حدود حمل مستقیم

 (مشابه سال گذشتهمدت نسبت به  %30افزایش حدود  ) 99کارگزاران در سال 

 لیتر سم پروپیکونازول 1000لیتر سم تبوکونازول و  1000میزان توزیع و فروش 

 تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات  آمونیوم در استان 1000ترویج و توزیع 
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 ت کودهای کشاورزینظام کنترل و تضمین کیفی

طلوب نهاده های کشاورزی نظیر کودهای کشاورزی به بخش کشاورزی، نیازمند توجه به کیفیت نهاده میباشد. کنترل عرضه م

کیفی کودهای عرضه شده، ارتقا بهره وری ملی و ارزش افزوده بیشتر بخش کشاورزی را بهمراه دارد. شرکت خدمات حمایتی 

ورزی در کلیه زنجیره عرضه کودها) تولید، تامین و تدارک،توزیع و مصرف کشاورزی با استقرار نظام کنترل و تضمین کودهای کشا

کودهای کشاورزی( و با نظارت کامل بر مسیر این فرایند ) انبارهای شرکت در مبادی، انبارهای سازمانی و انبارهای کارگزاران 

رهای حمل و نقل( از طریق بازدید و بازرسی شرکت در مقاصد، کارخانه ها و واحدهای تولید کننده کودها و حتی کامیون ها و مسی

کودهای نقش موثری در تامین و نمونه برداری از تمامی محموله های کودی و انجام آزمایش و آنالیز نمونه های اخذ شده، 

کشاورزی با ویژگی های استاندارد و با کیفیت مطلوب بر عهده گرفته است. عالوه بر این و در همین راستا و بمنظور ارائه مطلوب 

، مراکز توزیع کودهای کشاورزی خارج از شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز رصد، خدمات به بخش کشاورزی

 پایش و کنترل میگردد:

 

 )نمونه برداری از مواد کودی( 99 سال ماه نه های کشاورزی کودفرآیند تامین بر الف( کنترل کیفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محموله کودهای تولید داخل 22نمونه برداری از 

 وشیمیپترمحموله کودهای تولید   5نمونه برداری از 
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       های کشاورزی کودتوزیع تولید و بازرسی و نظارت بر ب ( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره  آموزشی مخصوص کارگزاری ها  8برگزاری  

روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز و از کارگزاری و بررسی  مستمر هفتگی بازدید

 نهاده های آنها همچنین گزارشات توزیع و فروش 

 کود شیمیایی اوره قاچاق در استان قمتنی  25 محموله یک توقیف 

 استان قمکودهای وارده  به کلیه   از های مستمر  بازدید و بازرسی
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بازدید از واحدهای تولید کننده كارگروه پایش و کنترل بازار

بازدید از کارگزاری ها کنترل کیفی مواد کودی. بازدید در معیت  کارگروه بازرسی 
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 چکیده سایر فعالیت ها

 

ارائه خدمات 

اب شایسته به ارب

رجوع از طریق 

میز خدمت

انبارگردانی و اموال

گردانی ادواری 

شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی 

استان

انجام عملیات 

یش کیسه گیری ب

تن انواع 1100از 

کودهای فله

برگزاری و بازگشایی

ای پاکات مناقصه نیروه

، خدماتی و پشتیبانی

حمل و نقل نهاده های 

کشاورزی از طریق 

سامانه ستاد

شرکت در 

گردهمایی سراسری

مدیران بصورت 

ویدئوکنفرانس

انعکاس اخبار و فعالیت

ت های شرکت از طریق سای

ای شرکت، پیامک، شبکه ه

اجتماعی و ارسال به 

سازمان جهاد کشاورزی 

استان

مصاحبه خبری و گفتگوی

اختصاصی مدیر شرکت 

خدمات حمایتی کشاورزی 

یام استان قم با روزنامه های پ

قم و  اقتصاد آینده و 

خبرگزاری های ایرنا و قم 

ای پرس و انعکاس فعالیت ه

شرکت

جلسات هم اندیشی 

با مسئولین و 

مدیران بانک 

کشاورزی جهت 

تسهیل دریافت 

کشاورز کارت

بازدید از انبار متقاضیان 

کارگزاری توزیع کود 

شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی استان قم

برگزاری جلسات 

مستند سازی انبار و 

امالک شرکت 

خدمات حمایتی 

کشاورزی استان قم


