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 بخش برند خدمات حمایتی کشاورزی اعتمادآفرین و اطمینان 

 مدرس دانشگاه–از: رحمان امامی 

 مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال حاضر در بین کشاورزان به عنوان یک نماد 

سالهای دور و حال از مطرح است بطوریکه  یمینان بخشو اط یاز اعتماد آفرین برترو شاخص

شلده اسلت   تاکیلد   اصل  اساسلی   براین در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حاضر همواره

زیرنظلر   توسل  و یلا   و کودهای کشاورزی ، بلوور و نهالهلایی کله    ی نباتیآفت کش ها که 

باشلد و در    یفیلت دارای بهتلرین ک بایلد  توزیع ملی شلود   تامین و خدمات حمایتی کشاورزی 

کله ملورد تادیلد و توسل       های نبلاتی  بور و آفت کش ، کودهای کشاورزیحال حاضر هم 

کله بله عنلوان     اسلت  رزی تلامین و توزیلع ملی دلردد بهتلرین     شرکت خدمات حمایتی کشاو

به راستی راز این همه اعتملاد و اطمینلان در سیسلت کله      کشاورزان می باشد.نخست اولویت 

 :شده است اشاره  ها آن مهم ترینبرخی از در ذی  به

سلودوویی و سلودزایی نیسلت    به دنبال عنوان هیچ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به -1

تولیلدات بخلش کشلاورزی     وو فعاالن عرصه کشلاورزی   بلکه خود را خدمتگزار کشاورزان

 می داند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در هر صورت به عنلوان حلامی کشلاورزان مبسلو      -2

ت از راس تا ذی  نهادینه شلده اسلت و از ابتلدای شلک      شرک ءازده و این امر در تمامی اوش

دیری شرکت خلدمات حملایتی کشلاورزی از حلدود یلک بلرن ببل  تلاکنون کلوسکترین           

 خدشه ای به آن وارد نشده است.
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ابتصادی و توزیلع  ، شعار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین کود با بهترین کیفیت -3

شرای  سه  و آسان می باشد که تمامی مدیران ستادی و اسلتانی و کارکنلان    بع و باه موآن ب

 باشند.ترین شرای  ممکن می  ی آن در سختمتعهد به اورا آن 

یع نهاده های موردنیاز کشلاورزان بلا   زوتشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین و -4

هملانگی الز  را ایالاد کلرده و در راه    ای اورایی مرتب  با بخش کشاورزی تمامی دستگاهه

 خدمت به کشاورزان همه آنها را با خود همراه ساخته است.

کودهلای کشلاورزی از   کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر تمامی مراح  توزیع -5

حتلی یلک    بطوریکله تولیدی کود نظارت فنلی دارد   راکزتا م کشتی حم  کود درفتهداخ  

وابسلته بله   ترل کیفی مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشلاورزی  تادید کن بدون کیلو کود

کشاورزی اوازه توزیع نخواهد داشلت و حتملاب بایلد کنتلرل کیفلی      شرکت خدمات حمایتی 

 کود سه داخلی و سه وارداتی تایید شود و سپس توزیع دردد.

ی مراکلز                   فلو  العلاده و ملوردی در تملام     ،کود بطلور دادلم  بازدیدهای فنی و کنترل کیفی -6

های کشاورزی درحال اناا  می باشد و درایلن رابطله ولدیت کامل  اعملال      نهاده  ی عرضه

 میگردد.

آر  شللرکت خللدمات حمللایتی برنللد وبللا هردونلله وللاعون و سللوء اسللتفاده کننللددان از  -7

               ی به مباکم بضایی معرفل متخلفان کشاورزی شدیداب برخورد شده و بدون هیچ دونه اغماضی 

 می شوند.

و  صلورت درفتله   بازرسلی   نظارت و تمامی مراح  تامین و توزیع نهاده های کشاورزیبر-8

 با متخلفان برخورد ودی خواهد شد.
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همله وانبله از کشلاورزان     خلدمت  شرکت خدمات حملایتی کشلاورزی بلرای حمایلت و    -9

ر این رابطله خواسلتار آن اسلت    دو به همکاری طلبیده وهت  تمامی مراوع بضایی را در این 

 تامین نمایند. کیفیتبا بهترین  ی موردنیاز رانهاده هاکشاورزان بادر باشند تا 

 هلای  شرای  برای کشاورزان طوری طراحی شده است که کشاورزان برای تلامین نهلاده  -11

می توانند به نزدیکترین کاردزاران  تبت پوشش شرکت خدمات حملایتی  به خصوص خود 

باشلگاه کشلاورزان    1559در ایلن رابطله سلامانه ارتبلاطی سراسلری      ی مراوعه نمایند کشاورز

 می باشد. متقاضی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پاسخگوی کشاورزان 


