کشاورزی در دولت تدبیر و امید

مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اعالم كرد:

تأمين  2ميليون تن انواع كود كشاورزي
مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي با بيان
اينكه سال گذشته حدود يكميليون و  ۷۵۰هزار
تن انواع كود براي بخش كشاورزي تأمين شد ،گفت:
پيشبيني ميشود اين عدد امسال به حدود  2ميليون
تن افزايش یابد كه بيش از  ۵۰۰هزار تن آن انواع كودهاي
فسفات و پتاس است كه از اين ميزان  ۱۷۵هزار تن آن
توليد داخل است.

به گزارش خبرنگار «سبزينه» ،يزدان
سيف ،مديرعامل شركت خدمات
حمايتي كشاورزي ،در تشريح اقدامات
صورت گرفته در راستاي اقتصاد
مقاومتي از اضافه شدن سه كود ازته
به سبد مصرفي كودي كشور خبر داد
و اظهار داشت :بهزودي با همكاري
پتروشيمي شيراز ،كود اوره نيترات
آمونيوم را وارد چرخه مصرف خواهيم
كرد .همچنين طراحي توليد كود اوره
با پوشش گوگردي به اتمام رسيده و
شركت پتروشيمي خراسان پذيرفته
است كه اين طرح را در ادامه خط
توليد خود اجرايي كند .وي تأكيد كرد:
اين امر به تصويب هيئتمديره رسيده
است و از طريق فاينانس با همكاري
شركتهاي بزرگ دنيا در دست
اجراست و اميدواريم بهزودي عملياتي
شود .سيف ،كود نيترات آمونيوم
كلسيم را از ديگر كودهاي اضافه شده
به سبد كودي كشاورزان عنوان كرد و
گفت :با مذاكرات انجامشده ،اين كود
نيز بهزودي در سبد مصرفي كشور قرار
خواهد گرفت .وي با بيان اينكه طي
دو سال اخير  ۲۰۰هزار تن ظرفيت
توليد داخل در حوزههاي كودهاي
فسفاته و پتاسه جايگزين واردات شده
است ،افزود :تفاهمنامهاي با اتحاديه
توليدكنندگان كودهاي كشاورزي
منعقد شده كه بر اين اساس هرچه
ميزان توليد آنها افزايش یابد ميزان
واردات را كاهش ميدهيم.
 ۱۲۰۰نفر در كالسهاي
آموزشي و ترويجي شركت كردند
مديرعامل شركت خدمات حمايتي

كشاورزي با تأكيد بر اينكه معتقديم
ورود دانش به بخش كشاورزي باعث
افزايش بهرهوري نهادهها و كاهش
قيمت تمام شده محصوالت ميشود،
بيان كرد :طي سال گذشته در حوزه
آموزش براي حدود يكهزار و ۲۰۰
نفر كشاورز آموزش حضوري و كالسي
برگزار كرديم و حدود  ۲۰هزار نفر
ساعت آموزش در حوزه مصرف نهادهها
به كشاورزان ارائه شد .همچنين در
اينباره  ۲۰۱ميليون بروشور درزمينه
معرفي و نحوه مصرف انواع كودها چاپ
و منتشر شد .سیف عنوان كرد :حدود
 ۷۰ميليون پيامك براي بهرهبرداران
بخش كشاورزي ظرف سال گذشته
ارسال شده كه  ۲۰درصد آن بهمنظور
اطالعرساني و  ۸۰درصد آن بهمنظور
آموزش و ترويج بوده است .مديرعامل
شركت خدمات حمايتي كشاورزي با
اشاره به سامانه  ۱۵۵۹بهعنوان خط
ارتباطي كشاورزي با شركت خدمات
حمايتي كشاورزي ،يادآور شد :باشگاه
كشاورزان ايران كه از ارديبهشت
و خردادماه سال جاري در قزوين
راهاندازي شده بود ،در حال حاضر
در  ۳۱استان كشور مستقر شده و
پاسخگوي كشاورزان است .سيف
درباره كنترل كيفيت نهادهها تأكيد
كرد :در حوزه كنترل كيفيت نهادهها
در سطح بازار وزارت جهاد كشاورزي
بحث ثبت كودي را بهعنوان يكي
از روشهاي استانداردسازي به اجرا
درآورده كه در اين راستا در سطح
استانها تيمهاي نظارتي و كنترل
شكل گرفته است .ظرف  ۱۰ماه
گذشته ما حدود يكهزار و ۴۴۵

نمونه كودهاي كشاورزي ،حدود ۹۳۰
نمونه بذر و حدود  ۴۳۰نمونه سموم
دفع آفات نباتي را در حوزه كاركردي
خودمان نمونهبرداري و آزمايش
كرديم تا با كنترل آنها سالمت اين
محصوالت را ارتقا دهيم.
مديرعامل شركت خدمات حمايتي
كشاورزي با بيان اينكه سال گذشته
حدود يكميليون و  ۷۵۰هزار تن انواع
كود براي بخش كشاورزي تأمين شد،
اضافه كرد :پيشبيني ميشود اين عدد
امسال به حدود دو ميليون تن افزايش
یابد كه بيش از  ۵۰۰هزار تن آن انواع
كودهاي فسفات و پتاس است كه از
اين ميزان  ۱۷۵هزار تن آن توليد
داخل است .سيف همچنين گفت:
اين عدد در سنوات گذشته حدود پنج
درصد بوده و در سال جاري نزديك به
 ۳۵درصد افزايش يافته است .وي با
تأكيد بر اينكه در حوزه كودهاي ازته
نخستين قدم افزايش تنوع بوده است،
افزود :در سال  ۹۴ما حدود  ۸۸۰هزار
تن انواع كودهاي ازته براي بخش
كشاورزي تأمين كرديم كه امروز اين
عدد به يك ميليون و  ۲۱۷هزار تن
انواع كودهاي ازته رسيده است.
سیف از رشد  ۱۱درصدي فروش
نهادهها توسط شركت خدمات حمايت
كشاورزي در  ۱۰ماهه امسال خبر
داد و عنوان كرد :در چهارماه نخست
سال زراعي جاري  8درصد رشد را
در اين زمينه تجربه كردهايم كه با

توجه بهشتاب بارندگي در ماههاي
بهمن و اسفند ،امسال فكر ميكنيم
كاهشهاي چهار ماهه جبران شود و
بين  ۱۱تا  ۱۲درصد در سال جاري
فروش نهادههاي ما افزايش یابد.
سيف با اشاره به اينكه شركت
خدمات حمايتي طي  ۱۰ماهه امسال
يكميليون و  ۳۹۰هزار تن نهاده
فروخته است ،يادآور شد :اين عدد در
مدت مشابه سال قبل يكميليون و
 ۲۴۰هزار تن بوده است.
واگذاري  100درصدي سهام
تا پايان سال جاري  ۱۰۰درصد سهام
شركت خدمات حمايتي كشاورزي
براي واگذاري به بخش خصوصي در
فرابورس عرضه ميشود .مديرعامل
شركت خدمات حمايتي كشاوري،
از واگذاري  100درصدي سهام
اين شركت تا پايان سال جاري خبر
داد و گفت :اين واگذاري كه قرار بود
تا پايان سال  ۹۴خورشيدي انجام
بگيرد؛ بهدليل بروز برخي مشكالت ،با
تأخير انجام ميشود و ما از اين لحاظ
به بخش خصوصي بدهكاريم .يزدان
سيف با بيان اينكه سهام اين شركت
بهصورت بلوكي عرضه خواهد شد،
افزود :اين واگذاري با شرايط ترجيحي
ي
بسيار خوبي انجام ميشود ،بهطور 
كه  ۱۰درصد سهام شركت بهصورت
پيش پرداخت اخذ ميشود و مابقي آن
بهشكل اقساط هشت ماهه خواهد بود.

کشاورزی؛ پیشگام اقدام و عمل در
اقتصادمقاومتی
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