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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های 

 کشاورزی

 مدرس دانشگاه–از: رحمان امامی 

 مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

ون در پیددای  نن تداک    سیر تحولشرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سابقه فعالیت حدود یک قرن از 

مسیر تحوالت واقع شده در نن پیرامدون تدامیو و توزیدع دهداده مدای مورددیداز بود  کشداورزی کشدور          

بوصوص زیربو  مای زراعت و باغبادی شامل ادواع نفت کد  مدای دبداتی در نغداز و در ادامده اددواع       

ی کشاورزی کودمای کشاورزی و ادواع بذور و دهال مورددیاز بو  کشاورزی و در ایو اواخر ماشیو ما

است دارای تجارب ذی قیمت و بسیار ارزشم د در زمی ده تدامیو و توزیدع بده موقدع ن بهی ده ن        ای مجموعه

مدفم د  و موشم د دهاده مای کشاورزی می باشد بطوریکه در مر زمان به نن اعتماد شده و شعاع فعالیت 

ان کشداورزان و فعداالن بود     نن گسترش پیدا کرده  به ممان دسبت در گام دوست حس اعتماد و اطمی 

و در گام بعدی حسو دظر بسیار باالی مسئوالن بو  کشاورزی را به ددبال داشدته  را برادگیوته کشاورزی 

است. مدف از ایو دوشتار در باب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بده مدیع ع دوان تعریدت و تمجیدد      

 مدی شدود کده یکدی از مهدی تدریو و        صرف از نن دیست بلکه ایو امدر از ایدو موعدوع بسدیار مهدی داشدی      

مدای تولیدد   جه  تولیدد در بود  کشداورزی دهداده       البتهو اساسی تریو در تولید  و صد کاربردی تریو

شامل ادواع کودمای کشاورزین ادواع نفت ک  مای دباتی ن ادواع بذور و دهال و ماشیو مای کشداورزی  

توزیدع نن برعهدده شدرکت خددمات حمدایتی      است که در حال حاعر مهی تدریو دهداده ای کده تدامیو و     

شدرکت خددمات حمدایتی    درحدال حاعدر   کشاورزی است کودمای کشاورزی می باشد که خوشدبوتاده  

فراوان داشی از تحدریی االماددهن کمبدود دقددی گی و در برخدی مدوارد        کشاورزی علیرغی محدودیت مای

حمل و دقل در سطح کشدور ایدو    مشکالت داشی از سوخت پتروشیمی ما و می چ یو مشکالت بر سر راه

تمامی کودمای کشاورزی مورددیاز کشور را تدامیو و توزیدع دمایدد     کهبه ثبت رسادد خود افتوار را برای 

.به راستی راز ایو موفقیت بسیار بزرگ در چیست؟ در پاسخ به ایو سوال ابتدا بایدد بده ایدو دکتده اساسدی      
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با سیر تحدول  ساله  011ی یک سابقه فعالیت حدود توجه کرد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارا

دیروی ادسادی کارشد ا  و کارکشدته در زمی ده     ساختاری در عرعه تامیو و توزیع دهاده مای کشاورزی با

ناعضاء میات مدیره ن مدیران عاملن ادبارداری و حمل و دقل شامل مدیرمای ف ین بازرگادین مالی و اداری

تاد مرکدزی و اسدتادهای کشدور مدی باشدد کده مهدی تدریو سدرمایه شدرکت           و مسئوالن و کارش اسان در س

محسوب می شودد که در ک دار نن مجموعده ای م سدجی بده ع دوان شدبکه کدارگزاران شدرکت خددمات          

حمایتی کشاورزی شامل بو  مای خصوصی و تعاودی در تمامی استادها و شهرستادهای کشور می باشدد  

در دورتدریو  تحت پوش  شدرکت خددمات حمدایتی کشداورزی      کار توزیع دهاده مای کشاورزی را که

تمامی فرنی دمای مرتبط بدا تدامیو نحمدل و     ک ار ممه ایو موارددر به عهده داردد و کشور  روستایی دقاط

دقل و توزیع توسط بو  خصوصی ادجام می شود که باعث شده تا شرکت خدمات حمدایتی کشداورزی   

دفر ( در سطح کشور و ممچ یو بو  حمدل و   0111ثابت )کمتر از موفق شود و با کمتریو دیروی ادسادی 

و تعداودی  کدارگزار بود  خصوصدی     3011د دقل خصوصی و بهره گیری از امکادات شبکه توزیع حددو 

پشتیبادی کار تامیو و توزیدع دهداده مدای کشداورزی را بدا کمتدریو مزی ده در دهایدت         و   شامل توان ادباری

سال ادجام می دمد که بده مع دای واقعدی     در مر و مطابق با بردامه تعییو شده و حتی باالتر از بردامه گم امی

 را به ددبال داشته است.و مسئوالن امر  کلمه اعتماد و اطمی ان کشاورزان 

خرید نن از پتروشیمی مدا در قالدب برگدزاری    دهاده شامل  تو میلیون3تامیو و توزیع ساالده حدود فرنی د 

ن حمدل و دقدلن ترابدری حسابرسدینتوزیع بدیو کدارگزارانن       خارجی مایخریدن ادواع کمیسیون معامالت 

اسدت کده    یو سد گی  دیگر وادایت دشدوار    اقدام بازرگادی در بیو تعاودی و تشکل ما و صدما توزیع نن 

امیو و نزمون تد  و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سالهای اخیر به خوبی از عهده نن برنمده است 

بده بود  کشداورزی بدا موفقیدت بسدیار بداالاز         توزیع به موقدعن بهی ده ن سدهل و نسدان بدا بهتدریو کیفیدت       

کدار شدرکت خددمات حمدایتی کشداورزی بده        اممیت و ارزش دکته بعدی که در باب سرگذرادده است.

کودمدای  به نن اشاره کدرد کیفیدت بداالی     باید ع وان قابلیت بی دظیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

بطوریکه نرم شرکت  استناز سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیعی کشاورزی تامیو شده و 

خدمات حمایتی کشاورزی به ع وان یک بردد نرام بو  و اطمی ان نفریو در بیو تمامی کشاورزان فعال 

تی محتدوی کدودی کیسده ای بدا نرم شدرکت خددمات حمدای        و مرگوده مرتبط در سطح کشورتلقی شده 
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کشاورزی صددرصد مورد تائید کشاورزان مدی باشدد و ممدیو امدر موجدب سدوء اسدتفاده سدودجویان و         

دراقصی دقاط کشور شده است یطوریکه کودمای بی کیفیت و تقلبی بدا کیسده بدا نرم شدرکت خددمات      

حمایتی کشاورزی عرعه می دمای د که در ایو زمی ه پرودده مای متعددی در دسدت رسدیدگی مدی باشدد     

 در ایو رابطه باید کشاورزان فقط به کارگزاران مجاز و مورد تائید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  که

و مراکدز جهداد کشداورزی     هادر مددیریتهای جهداد کشداورزی شهرسدتاد     که اسامی و دشدادی تمدامی ندهدا   

 دمستادها موجود می باشد مراجعه دمای د.

کدرد کده شدرکت خددمات حمدایتی کشداورزی شدرکتی بدا          مورد بسیار اساسی اشارهدر پایان باید به ایو 

مماد دد شدرکت مدای دیگدر دیسدت بلکده ایدو         بدا امدداف سدودنوری    مای تعییو شدهتعریت و عرورت 

کشاورزی ممادگوده که از دام نن مشوص است بدرای خددمت و   بو  مجموعه تماماً خدمتگزار و حامی 

شده اسدت و تداک ون مدی بده خدوبی از       یجادورزی احمایت از کشاورزان با تامیو و توزیع دهاده مای کشا

ادجام واایفی که بر دوش نن در دولت مای موتلت گذاشته شده است برنمده اسدتن ب دابرایو در ادامده    

دیازمای غذایی جامعده   تمامی شرایط بسیار حسا  ک ودی که بو  کشاورزی باید تامیو ک  ده  ه و دررا

از شدرکت خددمات    تدوان   چاره ای دیست کده بدا تمدامی    نباشد موجودسوت و دشوار شرایط توجه به با 

حمایتی کشاورزی برای تامیو و توزیع دهاده مدای کشداورزی بدرای تمدامی کشداورزان ایدران بدا بهتدریو         

 گردد.ممکو کیفیت در کمتریو زمان و به موقع و اقتصادی فرامی و 

 

 پایان                                                                                                           

 


