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 دانـــش تجربـــی و علـــوم کشـــاورزی در عرصـــه جهانـــی و اقلیـــم هـــای 
ـــب  ـــود متناس ـــواع ک ـــری ان ـــه کارگی ـــر ب ـــه تاثی ـــیده ک ـــا رس ـــه آنج ـــاوت ب متف
ـــف  ـــذور مختل ـــره الزم و ب ـــاده موث ـــا م ـــموم ب ـــواع س ـــاک و ان ـــرایط خ ـــا ش ب
ـــت  ـــره وری و کیفی ـــش به ـــمندان را در افزای ـــات دانش ـــات و مطالع ـــل از تحقیق حاص

ـــد. ـــی کن ـــد م ـــول تایی ـــت محص و کمی

ادامه در صفحه 2
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پـایـان عصـرپـایـان عصـر
 کشـاورزی معیشتـی کشـاورزی معیشتـی

ــم  ــاورزی در عرصـــه جهانـــی و اقلیـ ــوم کشـ  دانـــش تجربـــی و علـ
هـــای متفـــاوت بـــه آنجـــا رســـیده کـــه تاثیـــر بـــه کارگیـــری انـــواع 
ـــره  ـــاده موث ـــا م ـــموم ب ـــواع س ـــاک و ان ـــرایط خ ـــا ش ـــب ب ـــود متناس ک
ـــمندان را در  ـــات دانش ـــات و مطالع ـــل از تحقیق ـــف حاص ـــذور مختل الزم و ب
افزایـــش بهـــره وری و کیفیـــت و کمیـــت محصـــول تاییـــد مـــی کنـــد.

ـــع آب  ـــت مناب ـــت و محدوی ـــزون جمعی ـــش روزاف ـــل افزای ـــه دلی ـــر، ب ـــوی دیگ از س
ـــی  ـــنتی تجرب ـــاورزی س ـــی کش ـــتی یعن ـــاورزی معیش ـــر کش ـــان عص ـــه پای ـــاک، ب و خ
ـــه  ـــت یافت ـــادی دس ـــد اقتص ـــک برآم ـــه ی ـــاورزی ب ـــدات کش ـــک تولی ـــم. این ـــیده ای رس
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــاورزی را ب ـــد کش ـــا بای ـــه الزام ـــن عرص ـــت در ای ـــه فعالی ـــرای ادام و ب
ـــی  ـــد رقابت ـــک فراین ـــاد و در ی ـــر اقتص ـــای دیگ ـــش ه ـــار بخ ـــادی در کن ـــاخص اقتص ش
در صحنـــه جهانـــی دیـــد و البتـــه ایـــن عرصـــه رقابتـــی بـــا مالحظاتـــی همچـــون 
ـــی  ـــای ناش ـــی ه ـــل جوی ـــی و تقاب ـــاظ سیاس ـــه لح ـــل ب ـــی در داخ ـــت غذای ـــن امنی تامی

ـــت. ـــه اس ـــدی مواج ـــور ج ـــه ط ـــی ب ـــدار مل ـــظ اقت از حف

ـــی  ـــه همیـــن لحـــاظ موضـــوع خوداتکای ـــا ب ـــی ســـاده، تمـــام کشـــورهای دنی ـــه عبارت  ب
در حـــوزه کشـــاورزی را دنبـــال کـــرده و مـــی کننـــد.

ـــه  ـــش ب ـــه »پی ـــماره مجل ـــن ش ـــی ای ـــژه و اختصاص ـــزارش وی ـــه، گ ـــن مقدم ـــا ای  ب
ـــر توانایـــی هـــای تامیـــن نهـــاده هایـــی کـــه  ســـوی کشـــاورزی اقتصـــادی« ناظـــر اســـت ب
ـــا و  ـــا و مزای ـــت ه ـــات و محدودی ـــی و الزام ـــی و خصوص ـــش دولت ـــد در بخ ـــف ش توصی
ـــی  ـــت م ـــز اهمی ـــی بیشـــتر حائ ـــن موضـــوع وقت ـــن دو بخـــش، ای ـــدام از ای ـــر ک مضـــار ه
ـــیزدهم،  ـــت س ـــی دول ـــت و مقتض ـــم درس ـــاس تصمی ـــر اس ـــتیم ب ـــاهد هس ـــه ش ـــود ک ش
ـــذف و  ـــاد کالن ح ـــاختار اقتص ـــی در س ـــه 4200 تومان ـــوم ب ـــی موس ـــرخ ارز ترجیح ن
ـــه  ـــرای کلی ـــی ب ـــه نیمای ـــوم ب ـــناور موس ـــرخ ارز ش ـــای آن ن ـــه ج ـــت ب ـــده اس ـــرر ش مق
ـــس از  ـــش و پ ـــاز پی ـــورد نی ـــای م ـــر کااله ـــذر و دیگ ـــم، ب ـــود، س ـــه ک واردات از جمل

ـــردد. ـــن گ ـــاورزی جایگزی ـــدات کش تولی

در ایـــن میـــان، بحـــث واردات ســـموم، آفـــت کـــش و علـــف کـــش بـــه صـــورت 
ـــدام از  ـــه هیچک ـــدگان بخـــش خصوصـــی و ن ـــه ای از واردکنن انحصـــاری توســـط مجموع
ـــرف  ـــی، خـــارج از ع ـــای دولت ـــی مطـــرح شـــد و یکـــی از ســـازمان ه ـــای دولت شـــرکت ه
ـــدگان  ـــام واردکنن ـــه ن ـــی ب ـــخنگویی انجمن ـــگاه س ـــارف در جای ـــیوه ای غیرمتع ـــه ش و ب
ایـــن نهـــاده هـــا، در پـــی مکاتبـــات پیشـــین ایـــن انجمـــن، نامـــه ای خطـــاب بـــه 
ـــی  ـــرکتی دولت ـــی ش ـــا حت ـــت ی ـــا زراع ـــی ی ـــت باغبان ـــه معاون ـــر و ن ـــر وزی ـــس دفت رئی
ـــرای  ـــات کشـــاورزی ب ـــوی شـــرکت خدم ـــد جل ـــه بای ـــاله نوشـــت ک ـــابقه ای 92 س ـــا س ب

ـــود.  ـــه ش ـــدار گرفت ـــزان و مق ـــر می ـــه ه ـــموم ب ـــواع س واردات ان

ـــا  ـــد و ت ـــم نش ـــه خت ـــن نام ـــه ای ـــدگان ب ـــن واردکنن ـــراض انجم ـــه اعت ـــه دامن البت
ـــد  ـــا ش ـــور تقاض ـــس جمه ـــه رئی ـــاب ب ـــه ای خط ـــی نام ـــه ط ـــت ک ـــترش یاف ـــا گس آنج

منصور انصاری
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ـــن  ـــای ای ـــز اعض ـــه ج ـــموم ب ـــواع س واردات ان
انجمـــن یـــا واردکننـــدگان کوچـــک در بخـــش 
ـــن مخالفـــت هـــا  خصوصـــی ممنـــوع شـــود. ای
ـــات  ـــرکت خدم ـــط ش ـــموم توس ـــا واردات س ب
حمایتـــی یـــا ســـایر نهادهـــای دولتـــی بـــا 
ســـابقه قابـــل اتـــکا در واردات نهـــاده هـــا 
ـــاط  ـــاورزان در نق ـــه کش ـــت ک ـــی اس در حال
ـــی  ـــورد ب ـــی در م ـــور، اعتراضات ـــف کش مختل
ـــت  ـــموم آف ـــودن س ـــر ب ـــر موث ـــت و غی کیفی
ــد  ــس کردنـ ــا منعکـ ــانه هـ ــش در رسـ کـ
ــا  ــط بـ ــای مرتبـ ــا نهادهـ ــوع را بـ و موضـ
ـــان  ـــه در می ـــی در وزارت خان ـــت و باغبان زراع

گذاشـــتند.

ـــر  یـــادآور مـــی شـــود ایـــن گـــزارش ویـــژه ب
ـــردازد  ـــاورزانی بپ ـــاع از کش ـــه دف ـــت ب آن اس
ـــا  ـــموم ب ـــه س ـــی ب ـــت یاب ـــتار دس ـــه خواس ک
ـــا و  ـــت ه ـــر آف ـــر ب ـــد و موث ـــت، کارآم کیفی
ـــف  ـــای مختل ـــم ه ـــرز در اقلی ـــای ه ـــف ه عل
ـــی  ـــه و توانای ـــت منصفان ـــه قیم ـــتند و ب هس
هـــای بالقـــوه و بالفعـــل شـــرکت خدمـــات 

ـــد.  ـــاره کن ـــاورزی اش ـــی کش حمایت

ایـــن گـــزارش بـــه ضـــرورت واردات 
ـــا  ـــد 10 ت ـــم در ح ـــموم، آن ه ـــی از س بخش
ـــاز کشـــور توســـط شـــرکت  15 درصـــد کل نی
خدمـــات حمایتـــی بـــرای تنظیـــم بـــازار، 
ـــاده  ـــا م ـــموم ب ـــی س ـــت و معرف ـــرل قیم کنت
موثـــره بـــاال تاکیـــد دارد، موضوعـــی کـــه 
مـــورد حمایـــت وزیـــر نیـــز هســـت و مـــی 
ـــان  ـــه ای می ـــدام، مقایس ـــن اق ـــا ای ـــد ب خواه
کیفیـــت ســـموم و رقابتـــی ســـالم در ایـــن 
ــتراتژیک  ــره اسـ ــن ذخیـ ــه و همچنیـ عرصـ

ســـموم فراهـــم ســـازد.

البتـــه ایـــن تصمیـــم کـــه مراحـــل 
اجرایـــی خـــود را ســـپری کـــرده، موجـــب 
هـــراس آن دســـته از واردکننـــدگان انـــواع 
ـــد در  ـــته ان ـــه توانس ـــت ک ـــده اس ـــموم ش س
ـــاده  ـــازار نه ـــب ب ـــی رقی ـــو و ب ـــای بلبش فض
ـــر  ـــا ه ـــود را ب ـــموم خ ـــاورزی، س ـــای کش ه
ـــی  ـــاورزان ب ـــه کش ـــی ب ـــر قیمت ـــی و ه کیفیت

پنـــاه و ناچـــار بفروشـــند.
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1. تاریخچه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نخســتین بــار در دهــه اول 1300 ، موسســه ای بــا تاسیســات انــدک 
ــت  ــط دول ــموم توس ــور واردات س ــه منظ ــرج ب ــارک ک ــع در حص واق
وقــت راه انــدازی شــد. در ســال 1309 »کارخانــه ســم ســازی کــرج« 
احــداث شــد و بــه بهــره بــرداری رســید و تولیــد ســموم »موسســه 
ــال  ــد. در س ــل ش ــه منتق ــن کارخان ــه ای ــز ب ــرج« نی ــارک ک حص
ــه  ــت ب ــاورزی وق ــه وزارت کش ــته ب ــیمیایی« وابس ــگاه ش 1321 »بن
ــا  منظــور تولیــد و واردات ســموم کلــره و فســفره تاســیس شــد و ب
همــکاری »کارخانــه ســم ســازی کــرج« )تاســیس 1309( بــه تولیــد 
چنــد نــوع کــود شــیمیایی پرداخــت. بــا هــدف تهیــه، فرموالســیون، 
بســته بنــدی و فــروش ســموم دفــع آفــات نباتــی، مجــوز تاســیس 
»شــرکت ســهامی شیمیایـــی و کشـــاورزی« در ســال 1334 از ســوی 
وزارت کشــاورزی وقــت صادر شــد. در ســال 1352 »شــرکت ســهامی 
ــه  ــت ب ــت وق ــط دول ــیس 1346( توس ــود شــیمیایی« )تاس ــش ک پخ
وزارت کشــاورزی ملحــق و در ســال 1354 بــا »بنــگاه شــیمیایی« در 
ــیمیایی  ــهامی ش ــرکت س ــال 1359 »ش ــود. در س ــی ش ــام م آن ادغ
ــام  ــیمیایی« ادغ ــود ش ــش ک ــهامی پخ ــرکت س ــا »ش ــاورزی« ب کش
ــد  ــیمیایی و تولی ــود ش ــش ک ــهامی پخ ــرکت س ــود و  »ش ــی ش م

ســم« ایجــاد مــی شــود. 

ــد  ــش تولی ــت و افزای ــود کیفی ــور بهب ــه منظ ــال 1367 ب در س
ــذر و  ــع ب ــه و توزی ــد ، تهی ــق تولی ــاورزی از طری ــوالت کش محص
ــد،  نهــال اصــاح شــده و مرغــوب در داخــل کشــور، »شــرکت تولی
تهیــه و توزیــع بــذر و نهــال« وابســته بــه وزارت کشــاورزی تشــکیل 
مــی گــردد کــه در ســال 1369 »شــرکت تولیــد ســموم علــف کــش 
ســاوه« نیــز بــه آن مــی پیونــدد. ســرانجام در بهمــن مــاه ســال 1371 
»شــرکت ســهامی پخــش کــود شــیمیایی و تولیــد ســم« بــا »شــرکت 
ــات  ــرکت خدم ــام و »ش ــال« ادغ ــذر و نه ــع ب ــه و توزی ــد، تهی تولی
ــز  ــال 1383، نی ــردد. در س ــی گ ــکیل م ــاورزی« تش ــی کش حمایت
»بنــگاه توســعه ماشــینهای کشــاورزی« منحــل و وظایــف اجرائــی آن 

ــد.  ــل گردی ــاورزی« منتق ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــه »ش ب

امــروز، شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی بــا تکیــه بــر نزدیــک بــه یــک 
قــرن تجربــه اجرائــی در زمینــه تامیــن، تــدارک و توزیــع نهــاده های کشــاورزی، 
معتبرتریــن و شــناخته شــده تریــن برنــد ایرانــی در ایــن حــوزه در ســطح بیــن 
الملــل و بــه پشــتوانه شــبکه توزیــع مویرگــی بــا 3500 کارگــزار توزیــع نهــاده 
هــای کشــاورزی در سراســر کشــور و تامیــن بموقــع و بــا کیفیــت انــواع نهــاده 
ــزار  ــی و اب ــاد کشــاورزان ایران ــورد اعتم ــران، م ــاز کشــاورزی ای ــورد نی ــای م ه

مطمئــن تامیــن امنیــت غذائــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
ظرفیتی بی نظیر در حمایت از بخش ظرفیتی بی نظیر در حمایت از بخش 

کشاورزیکشاورزی
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2. وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

وظایــف شــرکت خدمــات حمایتــی کشــارزی براســاس اساســنامه آن عبارتســت 
از: برنامــه ریــزی ، سیاســت گــذاری و اقــدام جهــت تولیــد، تهیــه، تــدارک، توزیــع، 
ــی  ــات نبات ــع آف ــذور و نهــال، ســموم دف ــواع ب ــروش ان ــد و ف حمــل و نقــل و خری
ــواع  ــدارک ان ــن و ت ــاورزی و تامی ــای کش ــواع کوده ــی، ان ــای گیاه ــاری ه و بیم

ــاز کشــاورزان ــورد نی ماشــینهای کشــاورزی و ادوات م

ــور  ــر کش ــاورزی سراس ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــای ش ــت ه ــتره فعالی گس
ــت و  ــران مستقراس ــرکت در ته ــزی ش ــر مرک ــود. دفت ــامل میش ــان را ش عزیزم
مجتمــع شــیمیایی آبیــک و مرکــز مطالعــات کاربــردی کــرج نیــز زیــر نظــر ســتاد 
شــرکت فعالیــت مــی نماینــد. همچنیــن شــرکت دارای )32( شــعبه در اســتان هــا 
و )3( نمایندگــی در بنــادر امــام خمینــی ، بنــدر عبــاس و چابهــار مــی باشــد کــه 
بنــدر امــام بــه صــورت مســتقل و بندرعبــاس و چابهــار زیــر نظـــر مدیریــت شــعب 

اســتان مربوطــه اداره مــی شــوند.

3. برنامه اباغی سال 1401 و عملکرد آن

ــر   ــغ ب ــال 1401 بال ــه ای در س ــای یاران ــواع کوده ــی ان ــه ابالغ ــوع برنام مجم
3.339.000تــن میباشــد کــه شــامل2.219.000 تــن کودهــای ازتــه ، 820.000تن 
کودهــای فســفاته و 300.000تــن کودهــای پتاســه میباشــد کــه صــد در صــد آن 
ــدار  ــه از مق ــت ک ــده اس ــن ش ــن آن تامی ــدار 1860000 ت ــدود مق ــدارک و ح ت

ــل شــده اســت.  ــه اســتانها تحوی تامیــن شــده،1.250.812تن ب

ــر ایــن در حــال حاضــر شــرکت دارای بیــش از 610.000 تــن ذخیــره  عــالوه ب
ــه ای نیزمــی باشــد. ــواع کودهــای یاران اســتراتژیک ان

4. عملکرد شرکت در سال 1400

در ســال 1400، علــی رغــم چالــش هــای گوناگــون از جملــه عــدم تامیــن بموقــع 
ارز، تحریــم هــای ظالمانــه و شــیوع بیمــاری کرونــا، عملکــرد شــرکت قابــل قوبــل 
ــاده هــای کشــاورزی  ــواع نه ــل در مجمــوع ان ــوده اســت. بطــوری در جــدول ذی ب
ــواع ســموم دفــع  ــواع بــذور اصــالح شــده و ان شــامل انــواع کودهــای یارانــه ای، ان
ــادل %91  ــن مع ــدار 2282610 ت ــی مق ــه ابالغ ــن برنام ــات، از 2507700 ت آف
برنامــه ابالغــی، تامیــن و تــدارک گردیــد کــه از ایــن مقــدار بــا 2120377 تــن آن 

معــادل 85 درصــد برنامــه ابالغــی توزیــع و مصــرف شــد. 

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه از مقــدار کل کودهــای کشــاورزی تامیــن شــده 
در ســال1400، مقــدار 1982802 تــن کــود اوره، )معــادل 104% برنامــه ابالغــی( 
ــد و بعنــوان  ــود، تامیــن گردی علــی رغــم مشــکالت مختلفــی کــه در مســیر کار ب

یــک رکــورد بــه ثبــت رســید. 

2 
 

برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدام جهت  آن عبارتست از: براساس اساسنامه وظایف شرکت خدمات حمایتی کشارزی
 ،سموم دفع آفات نباتی و بیماری های گیاهی، حمل و نقل و خرید و فروش انواع بذور و نهال توزیع، تولید، تهیه، تدارک،

 نانواع ماشینهای کشاورزی و ادوات مورد نیاز کشاورزاکشاورزی و تامین و تدارک کودهای انواع 
گستره فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سراسر کشور عزیزمان را شامل میشود. دفتر مرکزی شرکت در 

یک و مرکز مطالعات کاربردی کرج نیز زیر نظر ستاد شرکت فعالیت می نمایند. تهران مستقراست و مجتمع شیمیایی آب
نمایندگی در بنادر امام خمینی ، بندر عباس و چابهار می باشد که ( 0)شعبه در استان ها و ( 03)همچنین شرکت دارای 

 اره می شوند.بندر امام به صورت مستقل و بندرعباس و چابهار زیر نظـر مدیریت شعب استان مربوطه اد
 

 و عملکرد آن 1041برنامه ابالغی سال  .3

تن  111,301,3تن میباشد که شامل  111,001,0بالغ بر  0110مجموع برنامه ابالغی انواع کودهای یارانه ای در سال 
حدود  ن کودهای پتاسه میباشد که صد در صد آن تدارک وت 111,011تن کودهای فسفاته و  111,331کودهای ازته ، 

  به استانها تحویل شده است.تن  303,331,0 تن آن تامین شده است که از مقدار تامین شده، 0311111مقدار 
 تن ذخیره استراتژیک انواع کودهای یارانه ای نیزمیباشد. 111,101عالوه بر این در حال حاضر شرکت دارای بیش از 

 

 1044عملکرد شرکت در سال  .0

علی رغم چالش های گوناگون از جمله عدم تامین بموقع ارز، تحریم های ظالمانه و شیوع  ،0011در سال 
بیماری کرونا، عملکرد شرکت قابل قوبل بوده است. بطوری در جدول ذیل در مجموع انواع نهاده های کشاورزی 

برنامه ابالغی تن  5210011، از و انواع سموم دفع آفات شامل انواع کودهای یارانه ای، انواع بذور اصالح شده
آن تن  5051300مقدار با رک گردید که از این ، تامین و تدابرنامه ابالغی %10 معادل تن 5505601مقدار 
  شد.توزیع و مصرف درصد برنامه ابالغی  02معادل 

تن  0105015مقدار  ،0011اورزی تامین شده در سالمقدار کل کودهای کش توجه این است که از قابلنکته 
عنوان و بگردید تامین برنامه ابالغی( علی رغم مشکالت مختلفی که در مسیر کار بود،  %010کود اوره، )معادل 

 . یک رکورد به ثبت رسید

 تامین و تدارک برنامه ابالغی عنوان
 درصد مقدار واحد شمارش مقدار

 10 5502006 تن 5211111 کود شیمیائی 0
 13 6000 تن 6611 بذور 5
 11 0103 تن 0011 سموم دفع آفات نباتی 3

 10 2262812 تن 5210011 جمع کل
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5. مهمترین ویژگیهای برنامه تامین و تدارک در شرکت

1. توجه ویـژه به تولیدات داخـلی در تامیــن و تدارک نهـــاده های کشــــــاورزی:

یــک از ویژگــی هــای مهــم ایــن برنامــه، اســتفاده از حدکثــر ظرفیتهــای داخلــی تولیــد کــود در کشــور اســت 
کــه خوشــبختانه ایــن شــرکت توانســت، از مجمــوع 2275416 تــن انــواع کــود تامیــن شــده در ســال 1400، 
مقــدار 2127686 تــن معــادل 94% را از تولیدکننــدگان داخلــی کودهــای کشــاورزی تامیــن نمــوده و پــس از 
اطمینــان از عــدم وجــود ظرفیــت تامیــن داخلــی، مابقــی را بــه میــزان  6% از کل مقــدار کــود تامیــن شــده را 

بــا اســتفاده از منابــع خارجــی بموقــع وارد کشــور کنــد.
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2. تنوع درسبــد کودی  شرکت خدمات حمایتی کشـــاورزی:

ــود و  ــودی خ ــبد ک ــازی س ــوع س ــت متن ــتای سیاس ــاورزی در راس ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ش
ــه  ــوع و موسس ــکاری وزارت متب ــا هم ــه ای ب ــای غیریاران ــدگان کوده ــت از تولیدکنن ــن حمای همچنی
تحقیقــات خــاک و آب کشــور تولیــدات غیــر یارانــه ای شــرکتهای داخلــی را از طریــق شــبکه بــزرگ 

ــرار مــی دهــد. ــز ق ــار کشــاورزان عزی ــات حمایتــی کشــاورزی در اختی ــزاران شــرکت خدم کارگ
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4. تامیــن به موقع انــواع کودهای کشاورزی قبل از مقطع کشت پائیزه و بهـاره

3. اجـــرای اعتبـــــاری برنامــه تامیـــن و تــدارک نهـــاده هــای کشــاورزی در ســـــال 1400: صد در صد 
ــه  ــبت  ب ــوالت، نس ــه محم ــد از تخلی ــاری و بع ــکل اعتب ــه ش ــال 1400 ب ــده در س ــدارک ش ــای ت کوده

پــــرداخت وجــــوه آن  بــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان بیــن المللــی اقــدام شــده اســت0 
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5. تامیـــــن نهــــاده های کشـــــاورزی مــــطابق اســـتانداردهای ابــــالغی: شـــرکت خدمات 
حمایتـــی کشـــاورزی بـــا اتـــکاء بـــه نیـــروی انســـانی متخصـــص ، ســـخت افـــزار و نـــرم افـــزار 
ـــری  ـــا بکارگی ـــی و ب ـــرل کیف ـــی کنت ـــای نظارت ـــامانه ه ـــن س ـــده و همچنی ـــی ش طراح
مرکـــز کنتـــرل کیفـــی نهـــاده هـــای کشـــاورزی در کـــرج و تعـــداد 25 آزمایشـــگاه اســـتانی 
بـــر فرآینـــد تامیـــن ، تـــدارک و توزیـــع نهـــاده هـــای کشـــاورزی همـــواره ســـعی در 
ـــدارد دارد. ـــا استــانــ ـــق ب ـــا کیفیـــت و مطاب ـــاده هـــای کشـــاورزی ب ـــدارک نه ـــن و ت تامی



14
01

اه 
ر م

ریو
شه

 و 
داد

مر
 *

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 2
 5

ه 3
مار

ش

10

ــود اوره تخصیصــی  ــن( ک 6. برداشــت صــد و چهاردرصــد ســهمیه مصــوب )1900000 ت
ــه میــزان1982802 تــن و همچنیــن حمــل بهینــه  ــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی ب ب
دریایــی و زمینـــی کــود اوره از شــرکت پتــــروشیمی پردیــس عســلویه علیرغــم همــه چالــش 
هــای موجــود از جملــه حمــل 50 درصــد از ســهمیه بخــش کشــاورزی از پتروشــیمی عســلویه ، 
محدودیــت هــای مالــی و اعتبــاری ، مشــکالت شــدید حاکــم بــر صنعــت حمــل و نقــل ، عــدم 

همــکاری شــرکت هــای پتروشــیمی و ...

7. افزایــش قابــل توجــه تقاضــا بــرای مصــرف کــود اوره بعلــت عــدم تغییــر معنــادار قیمــت فــروش آن بــه 
کشاورزان در ســـال 1400
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ـــال  ـــده در س ـــدارک ش ـــود ت ـــن ک ـــدار 2،275،416 ت ـــل: از مق ـــل و نق ـــزی حم ـــه ری 8. برنام
ـــادر و  ـــادی )بن ـــتقیما“ از مب ـــد مس ـــادل 65.1 درص ـــن حدودا«مع ـــدار 1،481،752 ت 1400 مق
ـــالوه  ـــت و ع ـــده اس ـــال ش ـــل و ارس ـــروش ، حم ـــزاران ف ـــرای کارگ ـــیمی( ب ـــای پتروش ـــرکت ه ش
بـــر آن مقـــدار 262،763 تـــن نیـــز مســـتقیما“ از انبارهـــای ســـازمانی بـــه فـــروش مســـتقیم 
ـــال  ـــاورزی در س ـــی کش ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــه و ش ـــورت نگرفت ـــددی ص ـــل مج ـــیده و حم رس
ـــل  ـــه حم ـــدون هزین ـــده را ب ـــدارک ش ـــای ت ـــد از کوده ـــه 77 درص ـــک ب ـــا“ نزدی 1400 مجموع
ـــازمانی  ـــای س ـــا انباره ـــزاران( ی ـــع )کارگ ـــز توزی ـــق مراک ـــل و از طری ـــتقیم حم ـــور مس ـــدد بط مج

ـــت. ـــانیده اس ـــی رس ـــده نهای ـــرف کنن ـــت مص ـــه دس ب
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ــه خــروج شــرکای تجــاری ســنتی  ــه در ســال 1400 منجــــر ب 9. تحریــم هــای ظالمان
شــرکت از جملـــه 1- آلمــان 2- بلژیــک 3- هلنــد 4- بـــالروس 5- لبنــان 6- تونــس 7- 

بلغـارستــــان و  8- ازبکســتان از چرخــه همــکاری گردیــد0

ــرکت  ــلیمان: ش ــجد س ــیمی مس ــرکت  پتروش ــط ش ــود اوره توس ــل ک ــدم تحوی 10. ع
پتروشــیمی مســجد ســلیمان در ســال 1400 امــکان تحویــل کــود اوره بــه بخش کشــاورزی 
ــه بخــش کشــاورزی عمــل ننمــوده  را نداشــته و تعهــد خــود از ســهمیه 38،812 تــن را ب

اســت.

11. محدودیــت هــای ارزی: در ســال 1400 تامیــن ارز یکــی از بزرگتریــن چالــش هــای 
موجــود در فراینــد تامیــن و تــدارک نهــاده هــای کشــــــاورزی بــــوده اســت.

ــرف  ــورهای ط ــط کش ــده  توس ــداری ش ــای خری ــل کوده ــت در تحوی محدودی  .12
ــی ــن المللـ ــای بی ــمکش ه ــذا و کش ــی غ ــران جهان ــت بح ــرارداد بعل ق

13. شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی، علــی رغــم مشــکالت متعــدد در مســیر تامیــن 
نهــاده هــای کشــاورزی و اثــر تحریــم هــای ظالمانــه بــر ایــن امــر، همــواره تــالش نمــوده 
اســت تــا براســاس اســتانداردهای رایــج در فضــای بازرگانــی بیــن المللــی بــه تعهــدات خــود 
در پرداخــت هــای بیــن المللــی عمــل نمــوده و تاییــدات مراجــع ذیصــالح در ایــن زمینــه، 

مویــد ایــن امــر اســت.

ــی )ره(  ــام خمین ــدر ام ــتی در بن ــیمیائی از کش ــه ش ــوالت فل ــه محم ــورد تخلی 14. رک
ــا تخلیــه 11500 تــن در یــک روز در اختیــار  ــا تخلیــه 15700 تــن و در بنــدر عبــاس ب ب
شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســت کــه ایــن امــر بیانگــر برنامــه ریــزی و نظــم و 

انضبــــاط عملیـــــاتی می باشــــد.

ــه  ــی کشــاورزی در زمین ــات حمایت ــق شــرکت خدم ــای موف ــه رکورده ــاره ب ــا اش 15. ب
تخلیــه محمــوالت وارده در بنــادر جنوبــی میتــوان گفــت کــه بــرای مثــال در ســال 1400 
نیــز ایــن شــرکت بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه محمــوالت در مهلــت مقــرر  تخلیــه شــده انــد، 
حتــی یــک ریــال نیــز بعنــوان جریمــه تاخیــر در تخلیــه کشــتی، پرداخــت نگردیــده اســت. 
بلکــه بابــت تخلیــه کشــتی هــای حامــل کودهــای کشــاورزی در مهلــت مقــرر از شــرکت 

هــای کشــتیرانی مبالــغ خوبــی بعنــوان پــاداش دیســپچ اخــذ نمــوده اســت.

16. اجرای طرح سواپ کود اوره، به مقدار 63500 تن 

ــا  ــی کشــاورزی ب ــات حمایت ــذور شــرکت خدم ــواع ب ــداد 74 ســامانه بوجــاری ان 17. تع
ــای  ــرح ه ــتیبانی از ط ــرای پش ــی ب ــت بزرگ ــه، ظرفی ــن ماهان ــزار ت ــت 69،150 ه ظرفی

ــت. ــور اس ــاورزی در کش ــف کش مختل

ــکان،  18. اســتفاده از ظرفیــت هــای دانــش فنــی شــرکت هــای دانــش بنیــان نظیــر آل
ــد دانــش بنیــان. بیــوران، بیــوزر، سبوســیب و... در زمینــه تولیــد کودهــای جدی
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6. پروژه های ویژه

1. کشت قراردادی گندم و برنج

براســاس دســتور العمــل وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی جنــاب اقــای دکتــر ســاداتی 
ــروژه هــای کشــت  ــر پشــتیبانی شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی از پ ــژاد مبنــی ب ن
قــراردادی گنــدم و برنــج، بــا توجــه بــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای ایــن شــرکت در توزیــع 
ــام گنــدم، جــو،  ــواع ارق ــذر ان ــن ب ــع 660 ت ــواع نهــاده هــای کشــاورزی، تامیــن و توزی ان
برنــج و ســویا در ســال 1400 بــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی ابــالغ گردیــد کــه 
ــن  ــروش رســید. بدی ــه ف ــادل 93% تامیــن و بطــور کامــل ب ــن مع ــدار 611 ت ــن مق از ای
ترتیــب در 17 اســتان کشــور، 67000 تــن انــواع کودهــای کشــاورزی مــورد نیــاز پــروژه 
کشــت قــراردادی گنــدم توزیــع گردیــد. در خصــوص پــروژه کشــت قــراردادی برنــج نیــز 
ــج، کودهــای کشــاورزی مــورد  ــار برن ــرای کشــت 50 هــزار هکت در ســه اســتان کشــور ب

نیــاز تامیــن گردیــد. 

2.طرح خودکفائی کودهای کشاورزی:

در تاریــخ 1399/2/20 توســط وزیــر محتــرم وقــت جهــاد کشــاورزی طــی ابــالغ شــماره 
ــن  ــرح و تعیی ــک ط ــوان ی ــاورزی بعن ــای کش ــی در کوده ــوع خودکفای 020/3262 موض
ــکیل  ــه تش ــبت ب ــت نس ــور، درگام نخس ــالغ مذک ــس از اب ــد. پ ــالغ گردی ــری آن اب مج
کارگــروه خودکفایــی کودهــای کشــاورزی بــا ترکیــب ذیــل اقــدام شــد: موسســه تحقیقــات 
خــاک و آب ، معاونــت زارعــت ، معاونــت باغبانــی ، انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان 
ــی  ــن صنف ــاورزی ، انجم ــای کش ــدگان کوده ــه تولیدکنن ــاورزی ، اتحادی ــای کش کوده
صنایــع پتروشــیمی ، انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان کودهــای آلــی و زیســتی و دو نفــر از 

ــای کشــاورزی ــن درحــوزه کوده صاحــب نظــران و فعالی

ــرف ، واردات و  ــاز ، مص ــد ، نی ــزان تولی ــده از می ــع آوری ش ــات جم ــاس اطالع براس
صــادرات کشــور در انــواع کودهــای کشــاورزی و بــا عنایــت بــه ظرفیــت هــا و محدودیتهای 
هــر یــک از گــروه هــای کــودی، نســبت بــه » طراحــی برنامــه خودکفایــی درکــــودهای 
کشــاورزی«  بــا تاکیــد و توجــه ویــژه بــه تولیــد داخلــی کودهــای فسفـــاته و پتاســه در یک 

بــازه زمانــی  حداکثــر )5( ســاله اقــدام شــد
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ـــس از  ـــاورزی پ ـــاد کش ـــت جه ـــرم وق ـــر محت ـــور وزی ـــا حض ـــنهادی ب ـــه پیش و برنام
ـــید.  ـــب رس ـــد و تصوی ـــه تایی ـــاه 1399 ب ـــرداد م ـــخ 31 خ ـــا در تاری ـــه نهایت )2( جلس
ـــد  ـــاورزی عبارتن ـــای  کش ـــی کوده ـــوب خودکفای ـــه مص ـــای برنام ـــت ه ـــن اولوی مهمتری

از:

1- افزایش تولید انواع کودهای فسفاته بویژه کود سوپر فسفات ساده

2- افزایش تولید انواع کودهای پتاسه 

3- افزایش تولید کود سولفات آمونیوم 

4- تولید کود اوره با پوشش گوگردی

5- تولید کود های ترکیبی همچون نیترات آمونیوم سولفات

6- ترویج و افزایش مصرف کودهای آلی و زیستی

ـــفاته در داخـــل  ـــای فس ـــد کوده ـــرای تولی ـــاک فســـفات( ب ـــه )خ ـــواد اولی ـــن م 7-تامی
ـــور کش

ـــل  ـــه در داخ ـــای پتاس ـــد کوده ـــرای تولی ـــاس ( ب ـــاک پت ـــه )خ ـــواد اولی ـــن م 8- تامی
ـــور کش

9- ورود کودهای گوگردی به چرخه مصرف بخش کشاورزی

10- فعال سازی معادن فسفات و پتاس کشور و افزایش ظرفیت آنها

11-متنوع سازی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ـــی و  ـــروژه طراح ـــوق، 24 پـ ـــای ف ـــت ه ـــه اولوی ـــتیابی ب ـــرای دس ـــب ب ـــن ترتی بدی
ـــرح  ـــه ش ـــا ب ـــن آنه ـــم تری ـــه مه ـــزارش ب ـــن گ ـــه در ای ـــده ک ـــزی گردیــ ـــه ری برنامـــ

ـــود: ـــی ش ـــاره م ـــل اشـ ذی
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2. پــروژه تولیــد کارمــزدی 200 هــزار تــن کــود فســفاته )13( درصــد از محــل خــاک فســفات 
تامیــن شــده توســط  تعــداد شــرکت هــای تولیــد کننــده کودهــای فســفاته

15

1. پروژه تامین  500 هزار تن خاک فسفات برای تولیدکنندگان کودهای فسفاته
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3. پــروژه اســتخراج و تولیــد ســالیانه یکصدهــزار تــن کلرایــد پتاســیم بــه عنــوان مــاده اولیــه 
تولیــد کودهــای پتاســه بــا مجتـــمع پتــاس خــور و بیابانک

ــده  ــد کنن ــا تعــداد )7( تولی ــن کــود ســولفات پتاســیم ب ــدار 100 هــزار ت ــد مق ــروژه تولی 4. پ
ــای پتاســه در داخــل کشــور ــی کوده داخل
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12 
 

پتاسه  یکودها دیتول هی( بعنوان ماده اول میپتاس دیتن خاک پتاس )کلرا کصدهزاری انهیسال دیپروژه استخراج و تول .0
 ابانکیبا مجتـمع پتاس خور و ب

 

 
 

پتاسه در داخل  یکودها یکننده داخل دی( تول1با تعداد ) میهزار تن کود سولفات پتاس 011مقدار  دیپروژه تول .1
 شده است. یاتیهزار تن آن عمل 33کشور که تاکنون مقدار 

 

5. پروژه احداث کارخانه تولید 100 هزار تن کودهای فسفاته توسط شرکت فسفات کارون
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14 
 

 
 

  ـزدی ریکــو ــادارانیمیبا شرکت ک پلیکود سوپرفسفات تر دیپروژه تول .1

7. پروژه تولید کود سوپرفسفات تریپل با شرکت کیمیــاداران کــویر یـزد

ــا  ــفاته ب ــی فس ــود آل ــن ک ــزار ت ــدار 30 ه ــالیانه مق ــد س ــروژه تولی 6. پ
داخلــی تولیدکننــدگان 

15 
 

 
 

 سولفات با وزارت دفــاع  ـومیآمــون تراتیکود مخلوط ن دیپروژه تول .3
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8. پروژه تولید کود مخلوط نیترات آمــونیـوم سولفات با وزارت دفــاع

9. پروژه تولید و تحویل کود سولفات پتاسیم توسط شـرکت پتـروشیمی ارومیـه
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ـــفر 13 %(  ـــاده )فس ـــفات س ـــود سوپرفس ـــن ک ـــزار ت ـــد 200 ه ـــروژه تولی 10. پ
ـــی ـــده داخل ـــای تولیدکنن ـــرکت ه ـــا ش ب

17 
 

 
 

 نی( شرکت فعال در ا13با تعداد ) یا ارانهی ری... غ و یستیز ،یآل ینوع انواع کودها 33 عیو توز جیپروژه ترو .00
 حوزه 

 
 3دار که تاکنون قرارداد مق یکنندگان داخل دیفسفاته با تول یب کرویهزار تن کود م 01مقدار  انهیسال دیپروژه تول .03

 شده است. ییهزار تن آن نها

 
 

ـــر  ـــتی و ... غی ـــی، زیس ـــای آل ـــواع کوده ـــوع ان ـــع 52 ن ـــج و توزی ـــروژه تروی 11. پ
ـــوزه  ـــن ح ـــال در ای ـــرکت فع ـــداد )42( ش ـــا تع ـــه ای ب یاران

ـــا  ـــی فســـفاته ب ـــرو ب ـــود میک ـــن ک ـــزار ت ـــدار 10 ه ـــالیانه مق ـــد س ـــروژه تولی 12. پ
ـــی  ـــان داخل ـــش بنی ـــای دان شـــرکت ه

ـــوم  ـــولفات آمونی ـــود س ـــی ک ـــزار تن ـــد 100 ه ـــه تولی ـــداث کارخان ـــروژه اح 13. پ
ـــی ـــارس جنوب ـــادی پ ـــه اقتص در منطق
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ـــای  ـــی کوده ـــزار تن ـــه 500 ه ـــداث کارخان ـــروژه اح 14. پ
ـــع  ـــی صنای ـــرکت مل ـــا ش ـــزگان ب ـــتان هرم ـــفاته در اس فس

ـــس  م

ـــود  ـــی ک ـــزار تن ـــد ه ـــه یکص ـــداث کارخان ـــروژه اح 15. پ
ـــیان  ـــیمیایی پارس ـــع ش ـــا صنای ـــردی ب ـــش گوگ ـــا پوش اوره ب

ــای  ــواع کودهـ ــن انـ ــد )300( هزارتـ ــروژه تولیـ 16. پـ
فســـفاته ، پتاســـه و ازتـــه بـــا شـــرکت پارســـیان نانـــو از 

شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان

1( سولفات پتاسیم، به مقدار 100 هزار تن

2( سولفات آمونیوم، به مقدار 50 هزار تن 

3( اوره پوشش دار، به مقدار 50 هزار تن 

4( سوپرفسفات تریپل، به مقدار 100 هزار تن

ـــولفات  ـــن س ـــزار ت ـــفات و 100 ه ـــوم فس ـــود دی آمونی ـــن ک ـــزار ت ـــدار 200 ه ـــد مق ـــروژه تولی 17. پ
ـــی  ـــارس جنوب ـــه پ ـــتر در منطق ـــاب گس ـــاه ت ـــن م ـــرکت آری ـــا ش ـــوم ب آمونی

ـــد  ـــد و تولی ـــه و بویراحم ـــتان کهگیلوی ـــرام در اس ـــفات چ ـــاک فس ـــادن خ ـــدازی مع ـــروژه راه ان 18. پ
ـــوس ـــاران ط ـــن کانس ـــرکت معی ـــط ش ـــفات توس ـــاک فس ـــن خ ـــزار ت ـــدار 100 ه ـــاالنه مق س

ـــت  ـــر جه ـــی بوذرجمه ـــروه صنعت ـــط گ ـــان توس ـــتان اصفه ـــود دراس ـــد ک ـــارک تولی ـــاد پ ـــروژه ایج 19. پ
ـــل: ـــرح ذی ـــه ش ـــیمیایی ب ـــای ش ـــواع کوده ـــن ان ـــزار ت ـــدار 300 ه ـــاالنه مق ـــد س تولی

1( یکصد هزار تن کود دی آمونیوم فسفات

2( بیست هزار تن کود سولفات پتاسیم

3( یکصد هزار تن کود سولفات آمونیوم

4( هشتاد هزار تن کود اوره با پوشش گوگردی

16 
 

در منطقه  هیبرزو یمیشرکت پتروش توسط ومیکود سولفات آمون یهزار تن 011 دیپروژه احداث کارخانه تول .00
  یپارس جنوب یاقتصاد

 
 

مس که طبق  عیصنا یفسفاته در استان هرمزگان با شرکت مل یکودها یهزار تن 311پروژه احداث کارخانه  .01
 دیخواهد رس دیبه تول 0111در سال  ن،یما ب یتوافقنامه ف

 
طقه پارس در من انیپارس ییایمیش عیبا صنا یکود اوره با پوشش گوگرد یهزار تن کصدیپروژه احداث کارخانه  .03

 .دیخواهد رس یبه بهره بردار0110سال  یکه طبق برنامه برا یجنوب
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ـــن  ـــت؛ ای ـــد گف ـــت بای ـــده اس ـــی ش ـــر معرف ـــا کمت ـــه غالب ـــی ک ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــاره ش درب
ـــازی در  ـــم س ـــه س ـــوان کارخان ـــه عن ـــال 1309 ب ـــت دارد و در س ـــابقه فعالی ـــال س ـــرکت 92 س ش
ـــش  ـــود، پخ ـــش ک ـــرکت پخ ـــامل ش ـــرکت ش ـــال، 5 ش ـــن 92 س ـــی ای ـــده. ط ـــداث ش ـــور اح کش
ـــی  ـــرکت حمایت ـــود ش ـــاورزی و خ ـــین آالت کش ـــع ماش ـــه و توزی ـــه، تهی ـــع علوف ـــه و توزی ـــم، تهی س
ـــت  ـــاورزی فعالی ـــگ کش ـــک هولدین ـــب ی ـــر در قال ـــال حاض ـــه در ح ـــده ک ـــزوده ش ـــه اف ـــه مجموع ب

ـــد. ـــی کن م

ـــود  ـــی ش ـــامل م ـــا را ش ـــت ه ـــیعی از فعالی ـــه وس ـــرکت دامن ـــن ش ـــف ای ـــرح وظای ـــد: ش ـــادآور ش ـــد ی ـــن بای همچنی
ـــه شـــود کـــه  ـــه اختصـــار گفت ـــه اســـت. الزم اســـت ب ـــی در شـــرکت نهفت ـــل اتکای کـــه آشـــکار مـــی ســـازد ظرفیـــت قاب
شـــرکت چگونـــه و در چـــه عرصـــه هایـــی مـــی توانـــد در خدمـــت بخـــش کشـــاورزی قـــرار گیـــرد. یکـــی از وظایـــف مهـــم 
ـــن  ـــی در ای ـــه ســـوابق بســـیار مثبت ـــاز بخـــش کشـــاورزی اســـت ک ـــورد نی ـــای م ـــاده ه و ارزشـــمند شـــرکت، واردات نه

ـــت شـــده اســـت. ـــرای شـــرکت ثب ـــه ب زمین

ذکـــر ایـــن نکتـــه قابـــل توجـــه اســـت کـــه شـــرکت خدمـــات حمایتـــی از همراهـــی و همـــکاری 3500 شـــبکه کارگـــزار 
ـــات  ـــه مـــی شـــود شـــرکت خدم ـــران کـــه گفت ـــا مدی ـــات ب ـــرای طـــرف هـــای خارجـــی در مالق ـــه ب برخـــوردار اســـت ک
ـــاس  ـــر اس ـــود. ب ـــی ش ـــب م ـــین و تعج ـــب تحس ـــت موج ـــری اس ـــترده و سراس ـــبکه گس ـــن ش ـــی دارای چنی حمایت
ـــدر  ـــام، بن ـــدر ام ـــلویه، بن ـــد عس ـــادری مانن ـــی دارد و در بن ـــتان نمایندگ ـــرکت در 32 اس ـــن ش ـــود ای ـــات موج اطالع

ـــص دارد. ـــرای ترخی ـــی ب ـــاد امکانات ـــدر امیرآب ـــار و بن ـــدر چابه ـــاس، بن عب

مهم ترین ویژگی های شرکت در اجرای برنامه تامین و تدارک نهاده ها

ـــر اســـاس اطالعـــات موجـــود، شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی تنهـــا شـــرکتی اســـت کـــه تمـــام  همچنیـــن ب
ـــه  ـــق نام ـــام داده و طب ـــتند انج ـــکار هس ـــا بده ـــرکت ه ـــیاری از ش ـــه بس ـــرایط ک ـــن ش ـــود را در ای ـــدات ارزی خ تعه

ـــدارد.  ـــکاری ارزی ن ـــم بده ـــنت ه ـــک س ـــی ی ـــزی، حت ـــک مرک بان

رکورد دار تخلیه کشتی در کشور

ـــای شـــیمیایی در کشـــور اســـت،  ـــه ه ـــه کشـــتی محمول ـــورد دار تخلی ـــن شـــرکت رک ـــا، ای ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــد. ـــی کن ـــری م ـــه و بارگی ـــن کاال را تخلی ـــزار و 700 ت ـــات خـــودش 15 ه ـــا امکان ـــک روز ب ـــه در ی ـــه ای ک ـــه گون ب

رهیافتی مختصر به سابقه فعالیت و نقش تاریخی و موثر شرکت رهیافتی مختصر به سابقه فعالیت و نقش تاریخی و موثر شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزیخدمات حمایتی کشاورزی
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ـــی  ـــدرکاران گمرک ـــت ان ـــص کاال و دس ـــان ترخی کارشناس
ـــت دارد،  ـــدر اهمی ـــوع چق ـــن موض ـــد ای ـــی دانن ـــی م ـــه خوب ب
آن هـــم در شـــرایطی کـــه بـــه دلیـــل عـــدم توانایـــی در تخلیـــه 
و البتـــه مســـائل دیگـــر ترخیـــص، غالبـــا بخـــش هـــای دولتـــی 
و خصوصـــی در بنـــادر متحمـــل پرداخـــت دمـــوراژ تخلیـــه 

ـــوند. ـــی ش ـــتی م کش

گفتنـــی اســـت؛ شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی،100 
ـــا اســـتفاده از 94 درصـــد از ظرفیـــت  ـــه خـــود را ب درصـــد برنام
ـــمی  ـــات رس ـــه در جلس ـــت ک ـــرده اس ـــرا ک ـــل اج ـــد داخ تولی
ضمـــن تاییـــد ایـــن موفقیـــت توســـط اعضـــای مجمـــع عمومـــی ســـالیانه از عملکـــرد شـــرکت بـــه عنـــوان یـــک الگـــو 

ـــد. ـــرده ان ـــاد ک ی

ـــر 3 میلیـــون  ـــغ ب ـــه میـــزان تولیـــدی بال ـــر اســـاس اطالعـــات کســـب شـــده از شـــرکت، کشـــور در ســـال 1405 ب ب
ـــور  ـــاز کش ـــه  کل نی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــی یاب ـــت م ـــد دس ـــه جدی ـــه و ازت ـــفاته، پتاس ـــود فس ـــن ک ـــزار ت و 200 ه
ـــی  ـــری خودکفای ـــوان مج ـــه عن ـــرکت ب ـــا ش ـــه ب ـــی ک ـــا قراردادهای ـــن، ب ـــزار ت ـــون و 400  ه ـــک میلی ـــدود ی در ح
منعقـــد شـــده اســـت، ضمـــن تامیـــن نیـــاز داخــــل بـــه یکـــی از صادرکننـــــدگان کودهـــای پایـــه در منطقـــه تبدیـــــل 

ـــود. ـــی ش م

ـــک  ـــور و بیابان ـــه خ ـــد کارخان ـــده، مانن ـــد کنن ـــه تولی ـــی دو کارخان ـــی اســـت از یک ـــزارش؛ کاف ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــان خشـــک و نمکـــزار تاســـیس شـــد، اینـــک 800 نفـــر در آن مشـــغول  ـــه ای کـــه در یـــک بیاب بازدیـــد شـــود، کارخان
ـــل داده  ـــی تحوی ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــه ش ـــاس ب ـــود پت ـــن ک ـــزار ت ـــال اول، 100 ه ـــک س ـــه کار هســـتند و در ی ب

ـــت. اس

ـــت/  ـــورد اس ـــی م ـــی ب ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــط ش ـــموم توس ـــورد واردات س ـــی در م ـــش خصوص ـــی بخ نگران
ـــموم ـــتراتژیک س ـــره اس ذخی

ـــا آن ســـم مـــورد نظـــر اقـــدام  ـــرای واردات ایـــن ی گفتنـــی اســـت؛ دولـــت از بخـــش خصوصـــی تقاضـــا کـــرده کـــه ب
ـــموم  ـــل 10 درصـــد از س ـــه حداق ـــتور داده اســـت ک ـــی دس ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــه ش ـــر ب ـــان، وزی ـــم زم ـــد و ه کن
ـــه  ـــت و مقابل ـــد آف ـــموم ض ـــان س ـــا هم ـــا ی ـــش ه ـــف ک ـــا و عل ـــش ه ـــت ک ـــه آف ـــاورزی در عرص ـــاز کش ـــورد نی م
ـــازار  ـــاز ب ـــرای نی ـــزوم و ب ـــورت ل ـــا در ص ـــد ت ـــور وارد کن ـــتراتژیک کش ـــره اس ـــرای ذخی ـــرز را ب ـــای ه ـــف ه ـــا عل ب

ـــود. ـــل ش ـــاورزی وارد عم کش

ـــان  ـــول یکس ـــک فرم ـــا ی ـــم ب ـــک س ـــال ی ـــود مث ـــات موج ـــاس اطالع ـــر اس ـــا و ب ـــگار م ـــزارش خبرن ـــق گ طب
ـــخصات  ـــان مش ـــا هم ـــم ب ـــان س ـــت هم ـــارم قیم ـــک چه ـــا ی ـــاورزی ت ـــی کش ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــوی ش از س
ـــع  ـــت مناف ـــه در جه ـــی ک ـــت بازرگان ـــن فعالی ـــا ای ـــود. طبع ـــی ش ـــه م ـــر عرض ـــی ارزانت ـــش خصوص ـــوی بخ از س
ـــته از  ـــرای آن دس ـــی ب ـــی های ـــد نگران ـــی توان ـــود م ـــا ب ـــوالت آنه ـــده محص ـــام ش ـــت تم ـــش قیم ـــاورزان و کاه کش

ـــود آورد! ـــه وج ـــد ب ـــی کردن ـــت نم ـــاف را رعای ـــه انص ـــا ک ـــرکت ه ش

ـــراس  ـــه ه ـــده ای ب ـــتراتژیک، ع ـــره اس ـــد ذخی ـــر واردات 10 درص ـــی ب ـــر مبن ـــم وزی ـــالع از تصمی ـــا اط ـــاال ب  ح
ـــاس  ـــر اس ـــد ب ـــی دانن ـــود م ـــار خ ـــع سرش ـــل مناف ـــی را در مقاب ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــدام ش ـــن اق ـــد و ای ـــاده ان افت
ـــرکت  ـــای ش ـــت ه ـــی از فعالی ـــده، یک ـــزی ش ـــه ری ـــره و برنام ـــای روزم ـــت ه ـــی فعالی ـــار تمام ـــزارش؛ در کن ـــن گ ای
ـــارت  ـــوع نظ ـــال، موض ـــن ح ـــت. در عی ـــه اس ـــن زمین ـــیار در ای ـــای بس ـــی ه ـــازار و ارزیاب ـــد ب ـــی رص ـــات حمایت خدم
ـــه و خـــارج از  ـــر کاالهـــای موجـــود در انبـــار از نظـــر کیفـــی و کمـــی توســـط کارشناســـان مســـلط در درون وزارتخان ب

ـــت. ـــرکت اس ـــای ش ـــی ه ـــر از خودنظارت ـــی دیگ ـــرکت، یک ش
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ـــموم  ـــواع س ـــر ان ـــارت ب ـــئولیت نظ ـــه مس ـــات ک ـــظ نبات ـــازمان حف ـــس س ـــدم، رئی ـــی مق ـــاهپور عالئ ش
ـــروح و  ـــه ای مش ـــی نام ـــده دارد، ط ـــر عه ـــی را ب ـــبزی و باغ ـــی س ـــوالت صیف ـــی و محص ـــه گیاه و قرنطین
ـــی و  ـــون اساس ـــل 44 قان ـــژه اص ـــه وی ـــررات ب ـــن و مق ـــددی از قوانی ـــوارد متع ـــتنباط از م ـــا اس ـــل ب مفص
ـــش  ـــت ک ـــموم و آف ـــد واردات س ـــه بای ـــد ک ـــی رس ـــه م ـــن نتیج ـــه ای ـــعه ب ـــتی  توس ـــای  باالدس ـــه ه برنام
ـــرکت  ـــایر ش ـــی، س ـــات حمایت ـــرکت خدم ـــد ش ـــال نبای ـــرد و مث ـــورت گی ـــی ص ـــش خصوص ـــط بخ ـــا توس ه
ـــاون  ـــزی تع ـــازمان مرک ـــه س ـــط ب ـــای مرتب ـــی ه ـــا و تعاون ـــه ه ـــی اتحادی ـــا حت ـــی و ی ـــابه دولت ـــای مش ه

ـــوند. ـــه ش ـــن مقول ـــتایی وارد ای روس

ـــر و  ـــاور وزی ـــک مش ـــر حای ـــه دکت ـــاب ب ـــر اداری خط ـــده غی ـــته کنن ـــروح و خس ـــل، مش ـــه مفص ـــن نام  ای
ـــی  ـــات حمایت ـــل شـــرکت خدم ـــا مدیرعام ـــت ی ـــاون زراع ـــرای مع ـــدون رونوشـــت ب ـــی ب ـــر وزارت ـــرکل دفت مدی
ـــرای  ـــت ب ـــک رونوش ـــا ی ـــط ب ـــت و فق ـــش هاس ـــت ک ـــرکت از واردات آف ـــن ش ـــع ای ـــه من ـــوع نام ـــه موض ک
ـــادر  ـــته ص ـــاه گذش ـــر م ـــخ 24 تی ـــران در تاری ـــود ای ـــم و ک ـــدگان س ـــن واردکنن ـــره انجم ـــات مدی ـــس هی رئی
ـــه  ـــار یافت ـــن انتش ـــا انجم ـــو ب ـــانه همس ـــد رس ـــی در چن ـــورت عموم ـــه ص ـــان ب ـــم زم ـــا ه ـــده، ام ـــال ش و ارس
ـــه  ـــوع ب ـــن موض ـــا ای ـــا ب ـــه ای تقریب ـــز نام ـــن نی ـــن انجم ـــه همی ـــتیم ک ـــاهد هس ـــر ش ـــوی دیگ ـــت. از س اس

ـــد. ـــی نویس ـــوری م ـــس جمه رئی

ـــده  ـــن کنن ـــی تعیی ـــد و نقش ـــت باش ـــد درس ـــی توان ـــام م ـــور ع ـــه ط ـــد ب ـــی گوی ـــدم م ـــی مق ـــه عالی آنچ
ـــازار  ـــی در ب ـــا رقابت ـــه تقریب ـــی ک ـــخص کنون ـــت مش ـــا در وضعی ـــد، ام ـــا کن ـــعه ایف ـــت و توس ـــاد رقاب در ایج
ـــر  ـــموم غی ـــت س ـــه عل ـــه روز ب ـــا روز ب ـــت ه ـــدارد و آف ـــود ن ـــا وج ـــش ه ـــف ک ـــا و عل ـــش ه ـــت ک ـــموم، آف س
ـــدون  ـــان ب ـــه ایش ـــتند، اینک ـــش هس ـــال افزای ـــا آب در ح ـــا ب ـــب آنه ـــزان ترکی ـــوه و می ـــا نح ـــتاندارد ی اس
ـــت،  ـــی و زراع ـــای باغبان ـــت ه ـــو از معاون ـــرس و ج ـــی پ ـــا حت ـــات ی ـــزارع و باغ ـــی از م ـــچ بررســـی و تحقیق هی
ـــی  ـــاد م ـــائبه ایج ـــود ش ـــی ش ـــدا م ـــم ص ـــش ه ـــت ک ـــموم آف ـــدگان س ـــا واردکنن ـــی ب ـــه بازرگان در عرص
ـــن  ـــر، همچنی ـــاور وزی ـــی و مش ـــام دولت ـــک مق ـــه ی ـــاب ب ـــتنادات آن خط ـــه و اس ـــگارش نام ـــوه ن ـــد. نح کن
ـــه در  ـــن نام ـــه  ای ـــود.  البت ـــز ب ـــئله انگی ـــانه مس ـــد رس ـــاعت آن در چن ـــد س ـــر از چن ـــریع و کمت ـــکاس س انع
ـــی  ـــه دالیل ـــی ب ـــد ول ـــته ش ـــم نگاش ـــب ه ـــن مطل ـــال و همی ـــم ارس ـــرس« ه ـــرای »کاج پ ـــع ب ـــان موق هم

ـــت. ـــار نیاف انتش

ـــت  ـــز بازگش ـــم انگی ـــای غ ـــتان ه ـــظ نباتـــات، داس ـــازمان حف ـــس س ـــدم رئی ـــی مق ـــر عالی ـــا دکت  گوی
ـــود  ـــر آن ب ـــد! بهت ـــرده ان ـــوش ک ـــی فرام ـــه کل ـــیه را ب ـــه ای از روس ـــل دلم ـــا فلف ـــد ی ـــی از هن ـــوی ایران کی
ـــم  ـــموم اع ـــای س ـــت ه ـــام پتن ـــواع و اقس ـــموم، از ان ـــدگان س ـــا واردکنن ـــی ب ـــم صدای ـــل از ه ـــان قب ـــه ایش ک
ـــی  ـــت و باغبان ـــای زراع ـــت ه ـــه معاون ـــی ب ـــی واقع ـــاوت، گزارش ـــای متف ـــت ه ـــا کیفی ـــی ب ـــی و اروپای از چین
ـــی  ـــوالت زراع ـــره وری در محص ـــش به ـــئولیت افزای ـــه مس ـــتند ک ـــت هس ـــن دو معاون ـــرا ای ـــی داد زی ـــه م ارائ

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در کنار وارد کنندگانرئیس سازمان حفظ نباتات کشور در کنار وارد کنندگان
 بخش خصوصی سموم بخش خصوصی سموم
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ـــموم  ـــدگان س ـــه واردکنن ـــد ن ـــده دارن ـــر عه ـــردم را ب ـــه م ـــالم ب ـــوه س ـــل می ـــن تحوی ـــی و همچنی و باغ
و آفـــت کـــش هـــا و البتـــه وظیفـــه اصلـــی ســـازمان حفـــظ نباتـــات نظـــارت بـــر کیفیـــت ســـموم و 

ـــول. ـــر معم ـــیوه غی ـــن ش ـــه ای ـــم ب ـــا آنه ـــی و واردات آنه ـــت بازرگان ـــت در فعالی ـــه دخال ـــت ن کودهاس

ـــب ســـازمان خـــود،  ـــه از جان ـــه را ن ـــن نام ـــح، ای ـــا دو خـــط توضی ـــی توانســـت ب ـــدم م ـــی مق ـــر عالی  دکت
ـــال و  ـــای الزم ارس ـــت ه ـــا رونوش ـــر ب ـــاور وزی ـــک مش ـــر حای ـــرای دکت ـــی ب ـــش خصوص ـــوی بخ ـــه از س بلک

ـــد! ـــردن آن را خـــود انجـــام ده ـــانه ای ک موضـــوع رس

ـــی  ـــت و در آن الزام ـــه اس ـــک طرف ـــات ی ـــظ نبات ـــازمان حف ـــس س ـــه رئی ـــه، نام ـــر اینک ـــوع دیگ  موض
ـــی  ـــاد بدبین ـــو، ایج ـــای هیاه ـــه ج ـــازمان، ب ـــن س ـــود ای ـــر نب ـــا بهت ـــدارد، آی ـــود ن ـــان وج ـــم فروش ـــرای س ب
و اقدامـــات تقابـــل جویانـــه بـــا سیاســـت هـــای زراعـــی وزارت جهـــاد کشـــاورزی و نقـــض دســـتور 
صریـــح  وزیـــر مبنـــی بـــر واردات 10 درصـــد از ســـموم توســـط شـــرکت خدمـــات حمایتـــی بـــرای 
ـــموم و  ـــدگان س ـــود از واردکنن ـــاع خ ـــل دف ـــازمانی، دلی ـــت درون س ـــک نشس ـــتراتژیک، در ی ـــر اس ذخای
ـــود، از  ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــه ک ـــت و همانگون ـــی گذاش ـــان م ـــر در می ـــان ام ـــا متولی ـــا را ب ـــش ه ـــت ک آف
ـــع  ـــی مطل ـــای کنون ـــش ه ـــت ک ـــموم و آف ـــودن س ـــر ب ـــی اث ـــاره ی ب ـــان درب ـــدد آن ـــای متع ـــزارش ه گ

ـــد؟ ـــی گردی م

ـــر  ـــی اگ ـــت و حت ـــوده اس ـــذار ب ـــون گ ـــر قان ـــورد نظ ـــی، م ـــش خصوص ـــه بخ ـــور ب ـــذاری ام ـــه واگ  اینک
ـــه  ـــذار نشـــود، ب ـــه بخـــش خصوصـــی واگ ـــی آن ب ـــا تمام ـــی ی ـــای دولت بخشـــی از ســـهم واردات شـــرکت ه
ـــدگان  ـــاع از وارد کنن ـــر دف ـــه بخاط ـــن اینک ـــت و همچنی ـــی اس ـــف قانون ـــق تخل ـــان از مصادی ـــول ایش ق
ـــد   ـــی بای ـــری اســـت، ول ـــر فصـــل دیگ ـــود س ـــت، خ ـــده گرف ـــی را نادی ـــف حکومت ـــد وظای ـــی بای ـــموم حت س
ـــث  ـــک بح ـــره وری ی ـــش به ـــت افزای ـــرورت و اولوی ـــور ض ـــی کش ـــرایط کنون ـــا در ش ـــید؛ آی ـــان پرس از ایش

ـــت؟ ـــارق اس ـــع الف م

ـــش و  ـــت ک ـــموم آف ـــب در س ـــیاه و تقل ـــازار س ـــود، ب ـــود، نب ـــدا از کمب ـــتند ابت ـــه داش ـــان وظیف  ایش
ـــد  ـــالم کنن ـــوند و اع ـــع ش ـــداران مطل ـــان و باغ ـــراض زارع ـــکل و اعت ـــا مش ـــا و ده ه ـــن آنه ـــت پایی کیفی
ـــون و  ـــر قان ـــرای ُم ـــه اج ـــه بهان ـــگاه ب ـــت، آن ـــاورزان کیس ـــان کش ـــرر و زی ـــت و ض ـــن وضعی ـــبب ای مس
ـــرکت  ـــیعی دارد، ش ـــمول وس ـــه ش ـــت و دامن ـــاختاری اس ـــث س ـــک بح ـــه ی ـــی ک ـــون اساس ـــل 44 قان اص
ـــش  ـــف ک ـــش و عل ـــت ک ـــموم، آف ـــر واردات س ـــه خاط ـــی را ب ـــرکت دولت ـــر ش ـــا ه ـــاورزی ی ـــات کش خدم

ـــد! ـــوال ببرن ـــر س ـــموم زی ـــاری س ـــدگان انحص ـــع واردکنن ـــه نف و ب

ـــه خـــود  ـــرایط موجـــود را در نام ـــا ش ـــون ب ـــق قان ـــان تطبی ـــت و زم ـــدم، موقعی ـــی مق ـــر عالی ـــای دکت  آق
ـــرایط  ـــک ش ـــد در ی ـــی توان ـــروح م ـــل و مش ـــه مفص ـــن نام ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــت. بدیه ـــرده اس ـــوظ نک ملح
ـــه ســـموم  ـــاد کشـــاورزان نســـبت ب ـــه اعتم ـــی ک ـــن وضعیت ـــا در چنی ـــری شـــود، ام ـــارف پیگی ـــادی و متع ع
ـــده و  ـــلب ش ـــل س ـــر دلی ـــه ه ـــش و ب ـــم و بی ـــی ک ـــش خصوص ـــط بخ ـــی توس ـــای واردات ـــش ه ـــت ک و آف
ـــه  ـــه ب ـــن نام ـــل ای ـــدارد. اص ـــت ن ـــد، وجاه ـــی کن ـــل م ـــه عم ـــن رابط ـــه در ای ـــازمان یافت ـــار س ـــک انحص ی

ـــت. ـــت اس پیوس

دبیر تحریریه

 26 تیرماه 1401
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 از پنجـــم اســـفند 1400 )برابـــر بـــا 24 فوریـــه 2022( یعنـــی آغـــاز جنـــگ 
ـــا و دل  ـــش ه ـــر از چال ـــاه پ ـــذرد، 6 م ـــی گ ـــاه م ـــش م ـــب ش ـــون، قری ـــن تاکن اوکرای
ـــی  ـــت غذای ـــن امنی ـــا تامی ـــظ ی ـــرای حف ـــان ب ـــر جه ـــا در سراس ـــت ه ـــی دول نگران
ملـــت هـــا کـــه تنهـــا و تنهـــا از تولیـــدات کشـــاورزی سرچشـــمه مـــی گیـــرد و 
ـــی  ـــاده های ـــب از  نه ـــتفاده مناس ـــه اس ـــتگی ب ـــز بس ـــاورزی نی ـــدات کش ـــش تولی افزای
ـــه  ـــم هزین ـــک پنج ـــدود ی ـــود ح ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــه دارد ک ـــای پای ـــد کوده مانن

ـــردد.  ـــی گ ـــامل م ـــزارع را ش ـــد در م ـــای تولی ه

ـــا  ـــد ت ـــر گردی ـــش حاض ـــه پژوه ـــزه تهی ـــی، انگی ـــزرگ جهان ـــه ب ـــن دغدغ ـــا ای و ام
 The Fertilizer( ،ـــی اف آی ـــه ت ـــی از جمل ـــر جهان ـــای معتب ـــایت ه ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ب
Institute(، مـــورگان اســـــتنلی )Morgan Stanley( ، کـــــام تریـــد  )ComTrade( نیشـــن 
ـــق  ـــای دقی ـــرس و ... از آماره ـــیتد پ ـــزاری آسوش ـــستر ) NationMaster(، خبرگ مـــ
ـــالم  ـــی اق ـــارت جهان ـــد و تج ـــدازی از تولی ـــم ان ـــم  چش ـــته و بتوانی ـــره جس ـــا به آنه
ـــه  ـــه درک هم ـــدف ک ـــن ه ـــا ای ـــی و ب ـــم را در شـــرایط حســـاس کنون ـــاده مه ـــن نه ای
ـــران  ـــم گی ـــازان و تصمی ـــم س ـــی، تصمی ـــدگان گرام ـــما خوانن ـــرای ش ـــری ب ـــه ت جانب
ـــده ســـاز فراهـــم شـــود ترســـیم  ـــن کارزار حســـاس و آین و مســـئوالن کشـــورمان در ای

ـــردد.  ـــع گ ـــد واق ـــه مفی ـــد ک ـــم، باش کنی

بزرگترین تولید کننده کود در جهانبزرگترین تولید کننده کود در جهان

ـــدی  ـــور بع ـــا کش ـــیار ب ـــالف بس ـــا اخت ـــن و ب ـــون ت ـــد 28.9 میلی ـــا تولی ـــن ب چی
ـــت. )3  ـــان اس ـــود در جه ـــد ک ـــترین تولی ـــورد دار بیش ـــده، رک ـــاالت متح ـــی ای یعن

)1400 آذر 

ترسیم آخرین موقعیت جهانی تولید، مصرفترسیم آخرین موقعیت جهانی تولید، مصرف
 و صادرات کود به استناد آمار و ارقام معتبر و صادرات کود به استناد آمار و ارقام معتبر

 معتبر کود به استناد آمار و ارقام صادرات و مصرف جهانی تولید، موقعیتآخرین ترسیم 

ٔبٜ پش  2یؼٙی آغبص جًٙ اٚوشایٗ تبوٖٙٛ، لشیت ؿؾ ٔبٜ ٔی ٌزسد،  (4144فٛسیٝ  40 )ثشاثش ثب 0011اص پٙجٓ اػفٙذ  
اص چبِؾ ٞب ٚ دَ ٍ٘شا٘ی دِٚت ٞب دس ػشاػش جٟبٖ ثشای حفظ یب تبٔیٗ أٙیت غزایی ّٔت ٞب وٝ تٟٙب ٚ تٟٙب اص تِٛیذات 

ٞبی یی ٔب٘ٙذ وٛدٟ٘بدٜ ٞب افضایؾ تِٛیذات وـبٚسصی ٘یض ثؼتٍی ثٝ اػتفبدٜ ٔٙبػت اص وـبٚسصی ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد ٚ 
 د. ٌشدؿبُٔ ٔی  سا دس ٔضاسعحذٚد یه پٙجٓ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ وٝ ٌفتٝ ٔی ؿٛد داسد پبیٝ 

ش جٟب٘ی اص جّٕٝ تی اف یذ تب ثب ٔشاجؼٝ ثٝ ػبیت ٞبی ٔؼتجثضسي جٟب٘ی، اٍ٘یضٜ تٟیٝ پظٚٞؾ حبضش ٌشد دغذغٝٚ أب ایٗ 
 ؼتشـــ٘یـٗ ٔ  )(ComTrade بْ تشیذــو ،  (Morgan Stanley)تّٙیــٔٛسٌبٖ اػ، )The Fertilizer Institute(آی، 

)NationMaster ( ... ٚ ٚاص تِٛیذ چـٓ ا٘ذاصی  ثتٛا٘یٓ  اص آٔبسٞبی دلیك آٟ٘ب ثٟشٜ جؼتٝ ٚ، خجشٌضاسی آػٛؿیتذ پشع 
ثشای ؿٕب  ٕٞٝ جب٘جٝ تشی دسنٞذف وٝ  ثب ایٗ ا دس ؿشایط حؼبع وٙٛ٘ی ٚسٟٔٓ  ایٗ ٟ٘بدٜ الالْ جٟب٘ی تجبست

فشاٞٓ ؿٛد دس ایٗ وبسصاس حؼبع ٚ آیٙذٜ ػبص ٖ ٔبٔؼئٛالٖ وـٛسٚ  ٌیشاٖتلٕیٓ ػبصاٖ ٚ تلٕیٓ  خٛا٘ٙذٌبٖ ٌشأی،
  وٝ ٔفیذ ٚالغ ٌشدد.ثبؿذ تشػیٓ وٙیٓ، 

 بسرگترین تولید کننده کود در جهان 

وٛد دس  تِٛیذ ثیـتشیٗ ٔتحذٜ، سوٛسد داسٚ ثب اختالف ثؼیبس ثب وـٛس ثؼذی یؼٙی ایبالت  تٗ ٔیّیٖٛ 44.5 تِٛیذ ثب چیٗ
 (0011 آرس 3). اػت جٟبٖ
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ـــن  ـــید. چی ـــن رس ـــون ت ـــدود 117.5 میلی ـــه ح ـــال 2018 ب ـــروژن در س ـــود نیت ـــی ک ـــد جهان تولی
ـــزان  ـــترین می ـــدی، بیش ـــور بع ـــه کش ـــبت ب ـــش نس ـــالف فاح ـــا اخت ـــن و ب ـــون ت ـــد 28.9 میلی ـــا تولی ب
ـــا 13.6 و 13.3  ـــب ب ـــه ترتی ـــد ب ـــده و هن ـــاالت متح ـــس از آن ای ـــت. پ ـــان را داش ـــود در جه ـــد ک تولی
ـــون  ـــش از 24 میلی ـــا بی ـــن، ب ـــه چی ـــت ک ـــی اس ـــا گفتن ـــد. ام ـــه بودن ـــرار گرفت ـــد ق ـــن تولی ـــون ت میلی
ـــرداد 1401( ـــود. )27 خ ـــال ب ـــز در آن س ـــروژن نی ـــود نیت ـــده ک ـــرف کنن ـــن مص ـــک، بزرگتری ـــن متری ت

Iran - Nitrogen Fertilizer Production

Metric Tons - 1963 to 2019

تولیــد کــود نیتــروژن ایــران از ســال 1393 نســبت بــه ســال قبــل از آن، 7.2 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن کشــور بــا 1.865.279.39 تــن متریــک در ســال 2019، رتبــه 13 را در بین ســایر کشــورها 
در تولیــد کــود نیتــروژن بــه خــود اختصــاص داد. ایــران پــس از لهســتان بــا 2.063.230 متریــک تــن 
در رتبــه 12 قــرار گرفــت و پــس از آن عمــان بــا 1.633.945.52 متریــک تــن قــرار گرفــت. چیــن بــا 
34.023.626.73 تــن متریــک در ســال 2019 در رتبــه بنــدی قــرار دارد کــه نســبت بــه ســال 2018 
افزایــش 3.9 درصــدی داشــته اســت. هنــد، ایــاالت متحــده و روســیه بــه ترتیــب در رتبــه هــای 2، 3 و 
4 در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد. نیجریــه شــاهد بهتریــن رشــد متوســط ســاالنه بــا +57٪ در ســال 

بــود، در حالــی کــه ســوریه شــاهد بدتریــن عملکــرد بــا -100٪ در ســال بــود.

داده های تولید کود ازت ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد مرتیک تن

تن و با اختالف  میلیون 2..4 تولید با چین. رسید تن میلیون 007.1 حدود به .410 سال در نیتروژن کود جهانی تولید
 با رتیبت به هند و متحده ایاالت آن از پس. داشت را میزان تولید کود در جهان فاحش نسبت به کشور بعدی، بیشترین

 بزرگترین متریک، تن میلیون 40 از بیش اما گفتنی است که چین، با .قرار گرفته بودند تولید تن میلیون 03.3 و 03.6
 (0010 خرداد 47). بود سال آن نیز در نیتروژن کود کننده مصرف

 
  ایران در مقام سیزدهم جهان -9136تا  3691وضعیت تولید اقالم کود در ایران از 

 

Iran - Nitrogen Fertilizer Production 

Metric Tons - 1963 to 2019  

 با کشور این. است یافته افزایش درصد 7.4 قبل از آن، سال به نسبت 0323 سال از ایران نیتروژن کود تولید
 خود به نیتروژن کود تولید در کشورها سایر بین در را 03 رتبه ،4102 سال در متریک تن 02.612472.32

 با عمان آن از پس و گرفت قرار 04 رتبه در تن متریک 421632431 با لهستان از پس ایران. داد اختصاص
 بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 3021432646.73 با چین. گرفت قرار تن متریک 026332201.14

 در ترتیب به روسیه و متحده ایاالت هند،. است داشته درصدی 3.2 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار
 سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه
 .بود سال در ٪011- با عملکرد بدترین شاهد سوریه که حالی در بود،

 
 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود ازت ایران از 

 
 
 

 

سال 
 میالدی

 متریک تن

9136 98،978،518،1 

9132 98،،9879،811 

9132 98،،9879،811 

9139 98،،1899981، 

9132 9899،8،578،، 
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وضعیت تولید اقالم کود در ایران از وضعیت تولید اقالم کود در ایران از 19631963 تا  تا 20192019- ایران در مقام سیزدهم جهان- ایران در مقام سیزدهم جهان



14
01

اه 
ر م

ریو
شه

 و 
داد

مر
 *

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 2
 5

ه 3
مار

ش

28

Iran - UREA Fertilizer Production 

Metric Tons - 2002 to 2019 

 تولید با کشور این. است یافته افزایش درصد 7 آن قبل سال به نسبت 0323 سال از ایران اوره کود تولید
 ایران. کرد کسب اوره کود تولید در کشورها سایر بین در را 6 رتبه ،4102 سال در متریک تن 121.12101

 تن 0116764 با کانادا آن از پس و گرفت قرار پنجم رتبه در متریک تن 1713410.13 با آمریکا از پس
 سال با مقایسه در %0.6 ،4102 سال در متریک تن 4024.42101.33 با هند. گرفت قرار پنجم رتبه در متریک
 این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به پاکستان و اندونزی روسیه،. گرفت قرار بندی رتبه این صدر در .410

 با مراکش که حالی در بود، سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه
 .داشت را رشد بدترین سال در 12.0٪-
 

 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود اوره ایران از 

 
 

 

سال  متریک تن
 میالدی

252215201511 ،191 
251365039511 ،19، 
251295622511 ،195 
251195930511 ،199 
156665221511 ،197 

Iran - UREA Fertilizer Production 
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 تولید با کشور این. است یافته افزایش درصد 7 آن قبل سال به نسبت 0323 سال از ایران اوره کود تولید
 ایران. کرد کسب اوره کود تولید در کشورها سایر بین در را 6 رتبه ،4102 سال در متریک تن 121.12101

 تن 0116764 با کانادا آن از پس و گرفت قرار پنجم رتبه در متریک تن 1713410.13 با آمریکا از پس
 سال با مقایسه در %0.6 ،4102 سال در متریک تن 4024.42101.33 با هند. گرفت قرار پنجم رتبه در متریک
 این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به پاکستان و اندونزی روسیه،. گرفت قرار بندی رتبه این صدر در .410

 با مراکش که حالی در بود، سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه
 .داشت را رشد بدترین سال در 12.0٪-
 

 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود اوره ایران از 
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Iran - UREA Fertilizer Production

Metric Tons - 2002 to 2019

تولیــد کــود اوره ایــران از ســال 1393 نســبت بــه ســال قبــل آن 7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن کشــور 
ــود اوره  ــد ک ــایر کشــورها در تولی ــن س ــه 6 را در بی ــال 2019، رتب ــک در س ــن متری ــد 5.580.540 ت ــا تولی ب
کســب کــرد. ایــران پــس از آمریــکا بــا 5703251.53 تــن متریــک در رتبــه پنجــم قــرار گرفــت و پــس از آن 
ــک در  ــن متری ــا 24.282.045.33 ت ــد ب ــت. هن ــرار گرف ــه پنجــم ق ــک در رتب ــن متری ــا 4056762 ت ــادا ب کان
ــا ســال 2018 در صــدر ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفــت. روســیه، اندونــزی و  ســال 2019، 1.6% در مقایســه ب
پاکســتان بــه ترتیــب در رتبــه هــای 2، 3 و 4 در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد. نیجریــه شــاهد بهتریــن رشــد 
متوســط ســاالنه بــا +57% در ســال بــود، در حالــی کــه مراکــش بــا -59.4٪ در ســال بدتریــن رشــد را داشــت.

داده های تولید کود اوره ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد متریک تن
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Iran - Phosphate Fertilizer Production

Metric Tons - 1971 to 2018

ـــش  ـــد کاه ـــل آن 100 درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــران نس ـــفاته ای ـــود فس ـــد ک ـــال 1392 تولی از س
ـــایر  ـــن س ـــه 64 در بی ـــال 2018 در رتب ـــن در س ـــک ت ـــا 0 متری ـــور ب ـــن کش ـــت. ای ـــته اس داش
ـــک در  ـــن متری ـــا 14.211.860.21 ت ـــن ب ـــت. چی ـــرار گرف ـــفاته ق ـــود فس ـــد ک ـــورها در تولی کش
ســـال 2019 در رتبـــه بنـــدی قـــرار دارد کـــه نســـبت بـــه ســـال 2018 افزایـــش 7 درصـــدی 
ـــن  ـــای 2، 3 و 4 در ای ـــه ه ـــب در رتب ـــه ترتی ـــش ب ـــد و مراک ـــده، هن ـــاالت متح ـــت. ای ـــته اس داش
ـــال  ـــاالنه +16.8٪ در س ـــط س ـــد متوس ـــن رش ـــاهد بهتری ـــال ش ـــد. ونزوئ ـــرار گرفتن ـــدی ق ـــه بن رتب

ـــت. ـــد را داش ـــن رش ـــال بدتری ـــا 100٪ در س ـــن ب ـــنی و هرزگوی ـــه بوس ـــی ک ـــود، در حال ب

داده های تولید کود فسفات ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد متریک تن

Iran - Phosphate Fertilizer Production 

Metric Tons - 1971 to 2018 

 1 با کشور این. است داشته کاهش درصد 011 قبل آن سال به نسبت ایران فسفاته کود تولید 0324 سال از
 با چین. گرفت قرار فسفاته کود تولید در کشورها سایر بین در 60 رتبه در .410 سال در تن متریک

 درصدی 7 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 0024002.61.40
. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به مراکش و هند متحده، ایاالت. است داشته

 سال در ٪011 با هرزگوین و بوسنی که حالی در بود، سال در ٪..06+ ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد ونزوئال
 .داشت را رشد بدترین

بر اساس  9136تا  3691داده های تولید کود فسفات ایران از 
 واحد متریک تن

 
 
 گرفته شده  NationMasterهمه جداول و داده ها از وب سایت *

 متریک تن سال میالدی

8102 0000 

8102 0000 

8102 310803068 

8102 630601033 

8102 180070066 
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 گرفته شده  NationMasterهمه جداول و داده ها از وب سایت *

 متریک تن سال میالدی

8102 0000 

8102 0000 

8102 310803068 

8102 630601033 

8102 180070066 

*همه جداول و داده ها از وب سایت  NationMasterگرفته شده

 CIA ـــد ـــی مانن ـــتفاده از منابع ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــع داده مرک ـــک منب *  NationMaster ی
ـــا  ـــش ی ـــر بخ ـــا در ه ـــازار و رونده ـــدازه ب ـــورد ان ـــی در م World Factbook، UN و OECD، اطالعات

ـــد. ـــی ده ـــه م ـــور ارائ ـــر کش ـــش در ه زیربخ
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پنج کشور برتر تولید کود نیتروژن )ازت( در جهانپنج کشور برتر تولید کود نیتروژن )ازت( در جهان

5 کشـــور برتـــر تولیـــد کننـــده کـــود در جهـــان عبارتنـــد از؛ چیـــن، هنـــد، ایـــاالت 
ـــدول،  ـــن ج ـــیزدهم ای ـــگاه س ـــز در جای ـــران نی ـــزی. ای ـــیه و اندون ـــکا، روس ـــده آمری متح
ـــه  ـــایگان منطق ـــوان همس ـــه عن ـــعودی ب ـــتان س ـــر و عربس ـــتان، قط ـــر، پاکس ـــس از مص پ

ای قـــرار دارد.

ـــده  ـــش عم ـــات بخ ـــق صفح ـــل ضی ـــه دلی ـــه ب ـــدول ک ـــن ج ـــه در ای ـــایان توج ـــه ش نکت
ـــد،  ـــه 57 درص ـــرای نیجری ـــا CAGR، ب ـــب ی ـــاالنه مرک ـــد س ـــرخ رش ـــده، ن ـــذف ش آن ح
ـــدول،  ـــن ج ـــن در ای ـــت. همچنی ـــد اس ـــراق؛ 18 درص ـــان و ع ـــد و عم ـــنگال، 20 درص س

ـــت.  ـــده اس ـــالم ش ـــال 2019 اع ـــرای س ـــه ب ـــد البت ـــران 7 درص ـــاالنه ای ـــد س ـــرخ رش ن

ـــد  ـــرخ رش ـــن ن ـــه CAGR، میانگی ـــود ک ـــه ش ـــت گفت ـــوب اس ـــتر خ ـــالع بیش ـــرای اط *ب
ســـاالنه یـــک ســـرمایه گـــذاری در یـــک دوره زمانـــی مشـــخص بیـــش از یـــک ســـال 
ـــای  ـــازده دارایی ه ـــن ب ـــبه و تعیی ـــرای محاس ـــا ب ـــن روش ه ـــی از دقیق تری ـــه یک ـــت ک اس
ــد ارزش آن در  ــه می توانـ ــت کـ ــزی اسـ ــر چیـ ــرمایه گذاری و هـ ــوی سـ ــردی، پرتفـ فـ

ـــد. ـــش یاب ـــا کاه ـــش ی ـــان افزای ـــول زم ط

Animal or Vegetable Fertilizers, Fertilizers Produced By the Mixing $7.92K 2020 

Mineral or Chemical Fertilizers, Phosphatic $6.97K 2020 

 

# 

77 
Countries 

Metric 
Tons 

YoY 

5-years 
CAGR 

1 China 34,023,626.
73 

+3.9 
% -3.0 % 9 Qatar 2,990,349.

00 
+1.8 

% 
+0.1 

% 

2 India 13,601,710.
71 

+2.0 
% +1.8 % 10 Saudi 

Arabia 
2,599,314.

50 
+2.9 

% 
+5.4 

% 

3 United 
States 

11,217,874.
09 -0.4 % +4.2 % 11 Netherlan

ds 
2,228,904.

00 
+2.9 

% 
+3.5 

% 

4 Russia 10,611,761.
82 

+1.8 
% +5.3 % 12 Poland 2,063,230.

00 
+2.0 

% 
+1.1 

% 

5 Indonesia 4,023,276.9
3 

+0.0 
% +1.8 % 13 Iran 1,865,279.

39 
+2.1 

% 
+7.2 

% 

6 Canada 3,878,466.0
0 

+1.5 
% +0.9 % 

7 Egypt 3,486,373.0
0 -5.8 % +5.6 % 

8 Pakistan 3,149,482.2
1 

+2.8 
% +3.7 % 

ـــه 58،  ـــراق رتب ـــرو(، ع ـــده )روب ـــه ش ـــدول گفت در ج
ـــی  ـــد منف ـــا رش ـــن ب ـــرائیل 70 و اوکرای ـــه 21، اس ترکی

ـــرار دارد. ـــگاه 22 ق ـــدی در جای 11 درص

YOY )Year- ـــد ـــن، رش ـــدول همچنی ـــن ج در ای
over-year( یـــا ســـال بـــه ســـال بـــرای مقایســـه 
ـــد 35  ـــا رش ـــک ب ـــورد مکزی ـــک دوره در م ـــج در ی نتای
ـــه  ـــایان توج ـــنگال ش ـــرای س ـــد ب ـــدی و23 درص درص

ـــت. اس
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ـــه  ـــر چ ـــر را ه ـــش حاض ـــداف پژوه ـــم اه ـــی کنی ـــالش م ـــش ت ـــد پرس ـــرح چن ـــا ط ـــا ب در اینج
ـــم: ـــن کنی ـــوس و بی ـــتر ملم بیش

 آیا آمریکا از روسیه کود وارد می کند؟ آیا آمریکا از روسیه کود وارد می کند؟

ـــل،  ـــن المل ـــارت بی ـــورد تج ـــد در م ـــل متح ـــازمان مل ـــگاه داده COMTRADE س ـــاس پای ـــر اس ب
واردات کودهـــای شـــیمیایی ایـــاالت متحـــده از روســـیه در ســـال 2021 بـــه 1.29 میلیـــارد دالر 

رســـید. )بـــه روز شـــده در آگوســـت 2022(

 دس ایٙجب ثب طشح چٙذ پشػؾ تالؽ ٔی وٙیٓ اٞذاف پظٚٞؾ حبضش سا ٞش چٝ ثیـتش ّٕٔٛع ٚ ثیٗ وٙی6ٓ

 يارد می کىذ؟ کًد ريسیٍ از آمریکا آیا 

 ایبالت ؿیٕیبیی وٛدٞبی ٚاسدات إُِّ، ثیٗ تجبست ٔٛسد دس ٔتحذ ُّٔ ػبصٔبٖ COMTRADE دادٜ پبیٍبٜ اػبع ثش
 (4144 تآٌٛػ دس )ثٝ سٚص ؿذٜ .سػیذ دالس ٔیّیبسد 0.45 ثٝ 4140 ػبَ دس سٚػیٝ اص ٔتحذٜ

United States Imports from Russia of Fertilizers Value Year 

Mineral or Chemical Fertilizers, Nitrogenous $792.52M 2021 

Mineral or Chemical Fertilizers, Potassic $406.45M 2021 

Mineral or Chemical Fertilizers, Other Fertilizers $81.52M 2021 

Animal or Vegetable Fertilizers, Fertilizers Produced By the Mixing $7.92K 2020 

Mineral or Chemical Fertilizers, Phosphatic $6.97K 2020 

 

United States Imports from Russia of Fertilizers 
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چند درصد از کودهای آمریکا از روسیه وارد می شود؟

ســـهم واردات کـــود ایـــاالت متحـــده از روســـیه از کل واردات 6 درصـــد بـــرای پتـــاس، 20 درصـــد 
فســـفات دی آمونیـــوم و 13 درصـــد بـــرای اوره اســـت. 12 فروردیـــن 1401(.

آمریکا چه مقدار کود از اوکراین وارد می کند؟

بـــر اســـاس پایـــگاه داده COMTRADE ســـازمان ملـــل متحـــد در مـــورد تجـــارت بین الملـــل، واردات 
ـــه  ـــت. ) ب ـــوده اس ـــال 2021 ب ـــزار دالر در س ـــن 23.13 ه ـــده از اوکرای ـــاالت متح ـــیمیایی ای ـــای ش کوده

ـــت 2022( ـــده در آگوس روز ش

United States Imports from Russia of Fertilizers 

 

 
 
 

 وارد می شود؟ روسیه از آمریکا کودهای از درصد چند
 

 درصد 03 و آمونیوم دی فسفات درصد 41 پتاس، برای درصد 6 واردات کل از روسیهاز  کود ایاالت متحده واردات سهم
 .(0010 فروردین 04. است اوره برای

 
 کند؟ می وارد اوکراین از کود مقدار چه آمریکا

 متحده ایاالت شیمیایی کودهای واردات الملل،بین تجارت مورد در متحد ملل سازمان COMTRADE داده پایگاه اساس بر
 (4144 تآگوس در به روز شده) . است بوده 4140 سال در دالر هزار 43.03 اوکراین از

اوکراین توسط آمریکا از شیمیایی کودهای واردات  Value Year 

 23.13K 2021$ دار نیتروژن شیمیایی، یا معدنی کودهای

 25.07K 2018$ دیگر کودهای شیمیایی، یا معدنی کودهای

 

 کند؟ می تولید کود آمریکا آیا
آیا آمریکا کود تولید می کند؟

ـــرای  ـــال، ب ـــن ح ـــا ای ـــت، ب ـــان اس ـــطح جه ـــود در س ـــزرگ ک ـــده ب ـــومین تولیدکنن ـــده س ـــاالت متح ای
پاســـخگویی کامـــل بـــه تقاضـــا، همچنـــان نیـــاز بـــه واردات هـــر ســـه نـــوع کـــود، بـــه ویـــژه ازت و 

ــاس دارد. )22 آذر 1400( پتـ

چه عواملی باعث گرانی کود در سال جاری )2022( است؟

قیمـــت انـــواع کـــود از ابتـــدای ســـال 2022، پـــس از افزایـــش 80 درصـــدی در ســـال گذشـــته، 
ـــی  ـــل تالق ـــه دلی ـــا ب ـــت ه ـــش قیم ـــت. افزای ـــه اس ـــش یافت ـــددا افزای ـــز مج ـــد نی ـــه 30 درص ـــک ب نزدی
ـــا  ـــم ه ـــی از تحری ـــه ناش ـــالالت عرض ـــیه، اخت ـــوی روس ـــود از س ـــت ک ـــش قیم ـــه افزای ـــی از جمل عوامل
)بـــالروس و روســـیه(، تقاضـــای بـــاالی جهانـــی و قیمـــت کاالهـــای کشـــاورزی و محدودیـــت هـــای 

صادراتـــی )چیـــن( اســـت. )21 اردیبهشـــت 1401، آسوشـــیتدپرس(
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آیا کمبود کود در جهان وجود دارد؟

ـــواد  ـــود، م ـــن ک ـــه تامی ـــادر ب ـــادگی ق ـــه س ـــه، در بســـیاری از مناطـــق، کشـــاورزان ب بل
ـــن  ـــتند و ای ـــه نیس ـــرای مزرع ـــوخت ب ـــاورزی و س ـــت کش ـــاز فعالی ـــورد نی ـــیمیایی م ش

ـــرس( ـــیتد پ ـــرداد 1401، آسوش ـــت. )2 خ ـــی اس ـــران جهان ـــک بح ی

ـــفر و  ـــای فس ـــماره 2 در کوده ـــروژن و ش ـــود نیت ـــماره 1 ک ـــده ش ـــیه صادرکنن روس
ـــز  ـــرب نی ـــای غ ـــم ه ـــا تحری ـــه ب ـــالروس، ک ـــد آن، ب ـــت. متح ـــان اس ـــیم در جه پتاس
ـــت. ـــود اس ـــده ک ـــدگان عم ـــر از تولیدکنن ـــی دیگ ـــد، یک ـــی کن ـــرم م ـــه ن ـــت و پنج دس

) 23 فروردیـــن 1401(.

ــیه  ــود )The Fertilizer Institute(، روسـ ــه کـ ــای موسسـ ــاس داده هـ ــر اسـ بـ
ـــاک،  ـــادرات آمونی ـــد از ص ـــه 23 درص ـــت ک ـــان اس ـــود در جه ـــده ک ـــن صادرکنن بزرگتری
15 درصـــد از صـــادرات اوره، 10 درصـــد از صـــادرات فســـفات فـــرآوری شـــده و 21 
ـــفند، 1400(.  ـــت. )26 اس ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــاس را ب ـــادرات پت ـــد از ص درص
ـــر  ـــده دارد. ب ـــر عه ـــوم را ب ـــرات آمونی ـــد از نیت ـــادرات 48 درص ـــن ص ـــیه همچنی روس
ـــای  ـــا هـــم 28 درصـــد از کوده ـــن ب ـــورگان اســـتنلی، روســـیه و اوکرای اســـاس گزارش*م
ـــد. )17  ـــی کنن ـــادر م ـــیم را ص ـــن پتاس ـــفر و همچنی ـــروژن و فس ـــده از نیت ـــد ش تولی

فروردیـــن 1401 (

ــی  ــی آمریکایـ ــات مالـ ــرکت خدمـ ــتنلی: )Morgan Stanley( شـ ــورگان اسـ *مـ
ـــدار  ـــوه بانک ـــورگان )ن ـــتارجیس م ـــری اس ـــارکت هن ـــال 1935 از مش ـــه در س ـــت ک اس
آمریکایـــی جی پـــی مـــورگان( و هارولـــد اســـتنلی، بـــا پشـــتیبانی مؤسســـه مالـــی 
ــاختمان  ــرکت در سـ ــن شـ ــزی ایـ ــر مرکـ ــد. دفتـ ــیس شـ ــورگان تأسـ ــی مـ جی پـ

مـــورگان اســـتنلی، واقـــع در منهتـــن نیویـــورک اســـت.

ـــود،  ـــت ک ـــه قیم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــر روی، ب ـــه ه ـــان و ب در پای
ـــاالت  ـــه ای ـــورها از جمل ـــی کش ـــزارع برخ ـــدی م ـــای نق ـــه ه ـــم هزین ـــک پنج ـــاً ی تقریب
ـــیه،  ـــود از روس ـــه واردات ک ـــور ب ـــن کش ـــتگی ای ـــد، و وابس ـــی ده ـــکیل م ـــده را تش متح

ـــا  ـــیه را ت ـــه روس ـــبت ب ـــکا نس ـــای آمری ـــم ه ـــع تحری موض
ـــم  ـــن تحری ـــد ای ـــرد و رون ـــد ک ـــف خواه ـــادی تضعی ـــد زی ح
هـــا بـــه ویـــژه تـــا اوایـــل پاییـــز کـــه هـــوای ســـرد بـــه 
ـــیه،  ـــه گاز روس ـــاره ب ـــن ق ـــاز ای ـــی آورد و نی ـــا روی م اروپ
ـــا روســـیه  ـــه ب ـــن و مقابل ـــاع از اوکرای ـــادالت دف ـــی از مع خیل

ـــت.  ـــد ریخ ـــم خواه ـــه ه ـــکا ب ـــرای آمری ـــالروس را ب و ب

نکتـــه حائـــز اهمیـــت اینکـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
ـــی  ـــال م ـــه را دنب ـــای پتاس ـــی در کوده ـــوع خودکفای موض
ـــات  ـــرکت خدم ـــط ش ـــده توس ـــام ش ـــات انج ـــد و اقدام کن
ـــی  ـــران ط ـــه ای ـــت ک ـــی از آن اس ـــاورزی حاک ـــی کش حمایت
ـــی  ـــه خوداتکای ـــی ب ـــت یاب ـــر دس ـــالوه ب ـــده، ع ـــه آین دو س
در عرصـــه کودهـــای پایـــه، بـــه باشـــگاه صادرکننـــدگان 

ـــت. ـــد پیوس ـــه خواه ـــای پتاس کوده

فرانک مسعودی

33
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گذر از رخدادهای ماندگار گذر از رخدادهای ماندگار 
کشاورزیکشاورزی

ری
صا

ش ان
یاو

 س
م:

ظی
 تن

ه و
تهی

اجرای تامین مالی زنجیره ای  کشاورزی قراردادی؛ یک 
اقدام ملی حمایت از خودکفایی و امنیت غذایی است

ــک  ــرح کنونی بانـ ــب طـ ــت: در قالـ ــاورزی گفـ ــر جهادکشـ وزیـ
ــاورزی  ــره ای کشـ ــی زنجیـ ــن مالـ ــرای روش تأمیـ ــزی در اجـ مرکـ
قـــراردادی کـــه حتمـــا امیدوارکننـــده اســـت؛ ســـال آینـــده مـــی 
ــانیم. توانیـــم تولید گنـــدم را در ایـــران بـــه 9 میلیـــون تـــن برسـ

ســـیدجواد ســـاداتی نـــژاد یـــادآور شـــد: بـــا الـــزام قانـــون بایـــد در 
بخـــش کشـــاورزی رشـــد داشـــته باشـــیم و بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر 
ـــه  ـــن مولف ـــر ای ـــال حاض ـــه در ح ـــم ک ـــاز داری ـــوب نی ـــی خ ـــه حکمران ب
ـــعه  ـــه دوم توس ـــه از برنام ـــی ک ـــن حکمران ـــول ای ـــی از اص ـــم. یک را نداری
ـــرف  ـــترین مص ـــرا بیش ـــت؛ چ ـــت اس ـــوی کش ـــالح الگ ـــده، اص ـــد ش تاکی
آب در بخـــش کشـــاورزی اســـت؟ بنابرایـــن بایـــد صیانـــت از آب را در 

ـــم. ـــال کنی ـــه دنب ـــن برنام ای

وزیـــر جهادکشـــاورزی تصریـــح کـــرد: اجـــرای الگـــوی کشـــت بـــا 
دســـتور عملیاتـــی نمـــی شـــود کـــه چـــه بکاریـــد و چـــه نکاریـــد، 
بلکـــه بایـــد ســـازوکارهایی بـــرای آن اندیشـــید و  نخســـتین ســـازوکار 
ـــش  ـــول را افزای ـــت محص ـــه مرغوبی ـــت ک ـــذاری اس ـــت گ ـــالح قیم آن اص
می دهـــد.  یکـــی دیگـــر  از ســـازوکارها ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم از 
ـــرای  ـــوارد اج ـــن م ـــه ای ـــاز هم ـــش نی ـــه پی ـــم ک ـــت کنی ـــاورزی حمای کش

کشـــاورزی قـــراردادی اســـت.

ـــی  ـــال زراع ـــروع س ـــه از ش ـــن اســـت ک ـــا ای ـــدف م ـــرد: ه ـــد ک وی تاکی
ـــدای  ـــدم، در ابت ـــد گن ـــش تولی ـــت، در بخ ـــهریور اس ـــه 15 ش ـــد ک جدی
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وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در آییـــن امضـــای ایـــن 
تفاهمنامـــه یکســـاله گفـــت: امســـال در چارچـــوب ایـــن 
ــوده  ــن فرسـ ــتگاه کمبایـ ــزار دسـ ــک هـ ــه یـ تفاهمنامـ
بازســـازی و 800 دســـتگاه کمبایـــن نـــو جایگزیـــن 
می شـــود کـــه بـــه بهـــره وری در بخـــش کشـــاورزی 

می کنـــد. کمـــک 

ـــای  ـــتفاده از فناوری ه ـــا اس ـــده ب ـــال آین ـــه س ـــرف س ظ
نویـــن و افزایـــش ســـرمایه گذاری، شـــرایط مطلوبـــی 
ــاد  ــاورزی ایجـ ــوزه کمبایـــن و مکانیزاســـیون کشـ در حـ
ـــی  ـــی و کیف ـــای کم ـــه ارتق ـــم ب ـــق ه ـــن طری ـــود و از ای ش
ـــه آورده ای  ـــم ب ـــم و ه ـــت یابی ـــازار دس ـــود ب ـــد و بهب تولی
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــرز 10 هـ ــا مـ ــد تـ ــه می توانـ کـ

ــیم. ــد، برسـ ــد دهـ ــی را رشـ صرفه جویـ

بـــه گـــزارش کاج پـــرس بـــه نقـــل از پایـــگاه اطالع رســـانی 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی، کشـــاورزان و وزارت جهـــاد 
ــا  ــرداران کمباین هـ ــر و بهره بـ ــع کاربـ ــاورزی در واقـ کشـ
هســـتند و کاهـــش ضایعـــات محصـــوالت کشـــاورزی بـــا 
ـــادی  ـــر اقتص ـــد از نظ ـــای جدی ـــن کمباین ه ـــازی و تامی نوس

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیار موث ـــالت بس ـــدم و غ ـــد گن و تولی

تولید دستگاه کنترل اقلیم هوشمند ویژه گلخانه ها 
در کشور

مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه مکانیزاســـیون و صنایـــع 
کشـــاورزی ســـازمان اقتصـــادی کوثـــر از تولیـــد داخلـــی 
نخســـتین دســـتگاه کنتـــرل اقلیـــم آبیـــاری ویـــژه 
ــتگاه  ــن دسـ ــت ایـ ــت: قیمـ ــر داد و گفـ ــا خبـ گلخانه هـ
تولیـــد داخـــل یک ســـوم مشـــابه خارجـــی اســـت و تـــا 

ــود. ــازار می شـ ــده وارد بـ ــاه آینـ ــک مـ یـ

ـــرد:   ـــار ک ـــری اظه ـــت خب ـــش« در نشس ـــب مهربخ »زین
بـــرای نخســـتین بـــار در کشـــور چنیـــن دســـتگاهی بـــا 
ایـــن کیفیـــت ســـاخته شـــده کـــه نســـبت بـــه انـــواع 
خارجـــی یک ســـوم قیمـــت اســـت و تحـــول بزرگـــی را 
در بخـــش کشـــاورزی از نظـــر افزایـــش عملکـــرد ایجـــاد 

خواهـــد کـــرد.

مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه مکانیزاســـیون و صنایـــع 
ــش  ــزود: پیـ ــر افـ ــادی کوثـ ــازمان اقتصـ ــاورزی سـ کشـ
ــا  ــی بـ ــورهای خارجـ ــور از کشـ ــتگاه مذکـ ــن دسـ از ایـ
کشـــور  وارد  و  تامیـــن  گـــران  بســـیار  قیمت هـــای 
ـــتگاه از  ـــن دس ـــوه ای ـــاخت انب ـــا س ـــون ب ـــا اکن ـــد، ام می ش

واردات بی نیـــاز خواهیـــم شـــد.

ـــاز کشـــاورز؛ اعـــم از کـــود  ـــورد نی ـــوارد م فصـــل تمـــام م
ـــه  ـــم و بیم ـــن کنی ـــده را تامی ـــالح ش ـــذر اص ـــم و ب و س
ـــویه  ـــا او تس ـــای کار ب ـــا در انته ـــد، ام ـــد ش ـــم خواه ه
ــار  ــون هکتـ ــن کار را در 2 میلیـ ــرد. ایـ ــم کـ خواهیـ

ـــم داد. ـــام خواهی انج

خرید تضمینی گندم از 7 میلیون تن گذشت

ـــی  ـــد تضمین ـــور خری ـــاورزی از عب ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــا  ـــت: ب ـــر داد و گف ـــن خب ـــون ت ـــرز 7 میلی ـــدم از م گن
ــد  ــده تولیـ ــال آینـ ــم سـ ــا می توانیـ ــرای برنامه هـ اجـ

ـــانیم. ـــدار برس ـــطح پای ـــه س ـــان را ب ـــدم ن گن

»ســـید جـــواد ســـاداتی نـــژاد« بـــا بیـــان اینکـــه 
ــت  ــه حمایـ ــان داد کـ ــدم نشـ ــد گنـ ــش تولیـ افزایـ
ــا  ــرد: بـ ــح کـ ــت، تصریـ ــذار اسـ ــاورزان اثرگـ از کشـ
ـــال،  ـــدای س ـــری در ابت ـــم رهب ـــام معظ ـــای مق رهنموده
موضـــوع حمایـــت تضمینـــی از تولیـــدات داخلـــی در 
دولـــت تصویـــب شـــد و ایـــن امـــر انگیـــزه خوبـــی 

ــرد. ــاد کـ ــز ایجـ ــاورزان عزیـ ــرای کشـ بـ

ســـاداتی نـــژاد کاهـــش 45 درصـــدی قیمـــت 
ـــت  ـــات دول ـــن اقدام ـــی از موثرتری ـــه را یک ـــای پای کوده
ــت:  ــد و گفـ ــاورزی خوانـ ــت از کشـ ــه حمایـ در زمینـ
ــاورزی و  ــای کشـ ــت زمین هـ ــب تقویـ ــن کار موجـ ایـ
در نتیجـــه افزایـــش راندمـــان تولیـــد شـــد و عـــالوه 
ـــز  ـــو و ذرت نی ـــج، ج ـــد برن ـــش تولی ـــدم در افزای ـــر گن ب

اثرگـــذار بـــود.

امضای  تفاهمنامه توسعه ناوگان کمباین برداشت 
غالت میان وزارت جهاد کشاورزی، آستان قدس 

رضوی و کمباین سازی ایران

ــت  ــن برداشـ ــاوگان کمبایـ ــعه نـ ــه توسـ  تفاهمنامـ
ـــدس  ـــتان ق ـــاد کشـــاورزی، آس ـــان وزارت جه ـــالت می غ
رضـــوی و کمباین ســـازی ایـــران بـــه امضـــا رســـید.
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ــتگاه در 36 ــن دسـ ــتفاده از ایـ ــه اسـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
گلخانه هـــا موجـــب بهینه ســـازی مصـــرف و افزایـــش 
چنـــد برابـــری تولیـــد می شـــود، تصریـــح کـــرد: ایـــن 
ـــت،  ـــود، رطوب ـــرف آب، ک ـــزان مص ـــد می ـــتگاه می توان دس
ــت، را  ــاه اسـ ــاز گیـ ــه موردنیـ ــه کـ ــر آنچـ ــه و هـ تغذیـ
ـــات را در  ــن اطالع ــم و ایـ ــمند تنظیـ ــورت هوشـ به صـ

ــد. ــرار دهـ ــرداران قـ ــدگان و بهره بـ ــار تولیدکننـ اختیـ

سرپرست جدید بانک کشاورزی منصوب شد

ــور  ــر امـ ــرد: وزیـ ــالم کـ ــاورزی اعـ ــاد کشـ وزارت جهـ
ـــا،  ـــی بانک ه ـــع عموم ـــس مجم ـــی و ریی ـــادی و دارای اقتص
ـــوان سرپرســـت  ـــه عن ـــی را ب ـــدون بهبهان طـــی حکمـــی فری

ـــرد. ـــوب ک ـــاورزی منص ـــک کش بان

ـــا  ـــاه ب ـــنبه 29 مردادم ـــح روز ش ـــه صب ـــمی ک در مراس
ـــه و  ـــک، بیم ـــاون بان ـــینی مع ـــاس حس ـــید عب ـــور س حض
ــی،  ــاد و دارایـ ــور اقتصـ ــی وزارت امـ ــرکت های دولتـ شـ
ـــن  ـــک و همچنی ـــن بان ـــره ای ـــات مدی ـــس و اعضـــای هی ریی
مدیـــرکل دفتـــر امـــور بانکـــی و بیمـــه وزارت اقتصـــاد 
ـــالغ  ـــه وی اب ـــی ب ـــتی بهبهان ـــم سرپرس ـــد، حک ـــزار ش برگ

ـــد. ش

ایـــن گـــزارش می افزایـــد؛ فریـــدون بهبهانـــی عضـــو 
ــران  ــاورزی از مدیـ ــی بانـــک کشـ ــره کنونـ ــات مدیـ هیـ
باســـابقه ایـــن بانـــک اســـت کـــه مدیـــر امـــور شـــعب 
بـــزرگ و همچنیـــن  بانـــک کشـــاورزی در تهـــران 
مدیریـــت شـــعب ایـــن بانـــک در اســـتان های مختلـــف 
را در کارنامـــه مدیریتـــی خـــود دارد. بـــه گـــزارش کاج 
پـــرس، پیـــش از ایـــن »مهـــدی رضایـــی« سرپرســـت 
ـــود. ـــده ب ـــن ش ـــیزدهم تعیی ـــت س ـــاورزی دول ـــک کش بان

خبرهای خوب از برداشت گندم و غالت در روسیه

ـــازار  ـــات ب ـــه تحقیق ـــس موسس ـــو، رئی ـــری رایلک دیمیت
محصـــوالت کشـــاورزی، می گویـــد: طـــی ســـال جـــاری 

میـــزان برداشـــت غـــالت در روســـیه تـــا 145 میلیـــون 
ـــت. ـــد یاف ـــش خواه ـــن افزای ت

وی تأکیـــد کـــرد: امســـال یـــک رکـــورد قطعـــی در 
ــم  ــیه خواهیـ ــاورزی در روسـ ــوالت کشـ ــد محصـ تولیـ
داشـــت و ارزیابی هـــا حاکـــی از برداشـــت 145 میلیـــون 
ـــدم  ـــن آن گن ـــون ت ـــه 95 میلی ـــت ک ـــول اس ـــن محص ت

خواهـــد بـــود.

بـــر اســـاس آمـــار ارائـــه شـــده از ســـوی موسســـه خدمـــات 
ـــه  ـــتات«، ک ـــه »روس اس ـــوم ب ـــیه موس ـــی روس ـــاری مل آم
ــال  ــاه فوریـــه منتشـــر شـــد، ایـــن کشـــور در سـ در مـ
ـــه  ـــرده ک ـــت ک ـــالت برداش ـــن غ ـــون ت 2021، 121.3 میلی

ـــت. ـــوده اس ـــدم ب ـــن آن گن ـــون ت 76 میلی

ـــری  ـــارس، دیمیت ـــه نقـــل از ف ـــرس ب ـــه گـــزارش کاج پ ب
ـــه  ـــرا گفت ـــم اخی ـــیه، ه ـــاورزی روس ـــر کش ـــف، وزی پاتروش
ـــوالت  ـــت محص ـــه از برداش ـــن وزارتخان ـــی ای ـــه پیش بین ک
ـــن اســـت ـــون ت ـــرای ســـال جـــاری 130 میلی کشـــاورزی ب

سامانه تایید اصالت سموم کشاورزی راه اندازی 
می شود

ـــدگان  ـــع تولیدکنن ـــن صنای ـــره انجم ـــت مدی ـــو هیئ عض
ســـموم کشـــاورزی کشـــور گفـــت: بـــرای مقابلـــه بـــا 
افزایـــش تولیـــد و عرضـــه ســـموم کشـــاورزی تقلبـــی 
ـــاده،  ـــاق افت ـــد اتف ـــاده تولی ـــن نه ـــی ای ـــی گران ـــه در پ ک
ســـامانه تائیـــد اصالـــت ســـموم کشـــاورزی راه انـــدازی 

می شـــود.

ــاال  ــل بـ ــی دالیـ ــه برخـ ــادی، بـ ــل آبـ ــعود گیـ مسـ
بـــودن باقـــی مانـــده ســـموم کشـــاورزی در محصـــوالت 
پرداخـــت کـــه مهمتریـــن آنهـــا، اســـتفاده نادرســـت از 
ـــت  ـــم کیفی ـــموم ک ـــع س ـــاورزان، توزی ـــط کش ـــموم توس س

و تولیـــد ســـموم تقلبـــی در کشـــور اســـت.

ـــموم  ـــش س ـــل افزای ـــزود: دلی ـــه اف ـــادی در ادام ـــل آب گی
ــموم و  ــد سـ ــه تولیـ ــواد اولیـ ــرخ مـ ــر نـ ــی، تغییـ تقلبـ
ــی  ــه موجـــب گرانـ ــرف اســـت کـ ــاده مصـ ــموم آمـ سـ
چنـــد برابـــری ایـــن نهـــاده بخـــش کشـــاورزی شـــده، 
ـــد  ـــای تولی ـــایر نهاده ه ـــی س ـــورم و گران ـــر آن ت ـــالوه ب ع
ـــب ورود  ـــته و موج ـــر داش ـــم اث ـــت س ـــش قیم ـــر افزای ب
ـــت. ـــده اس ـــاده ش ـــن نه ـــد ای ـــوزه تولی ـــه ح ـــان ب متخلف

گیـــل آبـــادی ســـپس افـــزود: در حـــال حاضـــر 
تعـــدادی از شـــرکت های بـــزرگ و معتبـــر تولیـــد 
ســـموم کشـــاورزی شـــماره ای را در اختیـــار کشـــاورزان 
ـــا اســـتفاده از آن اســـتعالم  ـــا کشـــاورزان ب ـــد ت ـــرار داده ان ق

اصالـــت ســـموم خریـــداری شـــده را بســـنجند.



14
01

اه 
ر م

ریو
شه

 و 
داد

مر
 *

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 2
 5

ه 3
مار

ش
37

ظرفیت هـــای مغفـــول کشـــور اســـت کـــه اگـــر مـــورد 
ـــه  ـــادی ب ـــزوده زی ـــرد ارزش اف ـــرار بگی ـــتری ق ـــه بیش توج

ـــت. ـــد داش ـــال خواه دنب

ترحـــم بهـــزاد در جلســـه بررســـی آخریـــن وضعیـــت 
ـــش از 60 درصـــد  ـــزود: بی ـــی باریجـــه در زنجـــان اف ـــاغ مل ب
گیاهـــان دارویـــی را می تـــوان در شـــرایط دیـــم، در 
ـــن  ـــودن ای ـــع ب ـــه علـــت کـــم توق دیمزارهـــا تولیـــد کـــرد و ب
گونه هـــا در شـــرایط بحـــران کـــم آبـــی کشـــور و افـــت 
ـــا  ـــی ب ـــان داروی ـــعه گیاه ـــی، توس ـــفره های آب زیرزمین س
ــد  ــتری را تولیـ ــزوده بیشـ ــر، ارزش افـ ــرف آب کمتـ مصـ

می کنـــد.

مدیـــرکل دفتـــر امـــور مراتـــع ســـازمان جنـــگل هـــا، 
ـــان  ـــه گیاهـ ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــزداری کش ـــع و آبخی مرات
ــاء و  ــدام احیـ ــن اقـ ــا کوچکتریـ ــع بـ ــی در مراتـ دارویـ
تولیـــد می شـــود، ادامـــه داد: بـــا عملیـــات بیولوژیـــک و 
ـــد  ـــه تولی ـــیدن ب ـــل  و رس ـــی آن کام ـــش گیاه ـــرق، پوش ق
ــز  ــدت نیـ ــد مـ ــرداری بلنـ ــکان بهره بـ ــس و امـ کلیماکـ

میســـر می شـــود.

استفاده اصولی از سموم کشاورزی باید به 

واحدهای فروش ابالغ شود

معـــاون بهبـــود تولیـــدات دامـــی جهـــاد کشـــاورزی 
مازنـــدران گفـــت: بحـــث قانونمنـــد کـــردن سم پاشـــی 
و اســـتفاده اصولـــی از ســـموم در قالـــب دســـتورالعمل 
وزارت  نباتـــات  حفـــظ  ســـازمان  ســـوی  از  بایـــد 
جهادکشـــاورزی بایـــد بـــه فروشـــندگان ســـموم ابـــالغ 
ـــال  ـــت اعم ـــموم محدودی ـــروش س ـــث ف ـــا در بح ـــود ت ش

شـــود.

مســـعود احمـــدی حاجـــی معـــاون بهبـــود تولیـــدات 
این بـــاره  در  مازنـــدران  دامـــی جهـــاد کشـــاورزی 
اظهـــار کـــرد: ایـــن مهـــم بایـــد در ســـطح کشـــوری 

دنبـــال شـــود.

ــی و  ــردن سم پاشـ ــد کـ ــث قانونمنـ ــزود: بحـ وی افـ
ــتورالعمل  ــب دسـ ــموم در قالـ ــی از سـ ــتفاده اصولـ اسـ
ـــه فروشـــندگان  ـــات ب ـــظ نبات ـــازمان حف ـــد از ســـوی س بای
ــموم  ــروش سـ ــث فـ ــا در بحـ ــود تـ ــالغ شـ ــموم ابـ سـ

محدودیـــت اعمـــال گـــردد.

نواقص اجرای طرح های 550 هزار هکتاری 
خوزستان و ایالم رفع می شود

مدیرعامـــل موسســـه جهـــاد نصـــر بـــر تســـریع در 
ـــاری  ـــزار هکت ـــای 550 ه ـــرای طرح ه ـــص اج ـــع نواق رف
ـــد  ـــته تاکی ـــای گذش ـــر کاره ـــالم و دیگ ـــتان و ای خوزس

ـــرد. ک

ــورد  ــی در مـ ــان نکاتـ ــه بیـ ــی« بـ ــا عظیمـ »رضـ
ــت و  ــرح پرداخـ ــران طـ ــا از مدیـ ــارات کارفرمـ انتظـ
ضمـــن تاکیـــد بـــر رفـــع ســـریع نواقـــص کارهـــای 
ـــکاران  ـــا پیمان ـــزاری جلســـات منظـــم ب ـــه برگ گذشـــته ب

اشـــاره کـــرد.

ادامـــه  مدیرعامـــل موسســـه جهـــاد نصـــر در 
انتظـــارات خـــود را در ســـه محـــور، مدیریـــت دقیـــق 
ــارکت  ــران طـــرح ؛ مشـ ــد اجرایـــی توســـط مدیـ رونـ
ــای  ــه آموزش هـ ــاورزان و ارائـ ــان و کشـ دادن ذی نفعـ
ــای  ــازی فعالیت هـ ــان ؛ و لـــزوم مستندسـ ــه آنـ الزم بـ

پیمانـــکاران بیـــان کـــرد.

ـــد  ـــرر ش ـــت مق ـــن نشس ـــزارش، در ای ـــن گ ـــر ای بناب
ـــی از  ـــه و فن ـــی صادقان ـــزارش ارزیاب ـــرح گ ـــران ط مدی
پروژه هـــای اجـــرا شـــده را تـــا نیمـــه شـــهریور مـــاه 
ــزم  ــرح ملـ ــران طـ ــن مدیـ ــد. همچنیـ ــال کننـ ارسـ
ــام  ــت اتمـ ــده را جهـ ــی مانـ ــای باقـ ــدند، کارهـ شـ
ـــه  ـــت ب ـــا جدی ـــرعت و ب ـــه س ـــده ب ـــی مان ـــات باق عملی

انجـــام برســـانند.

توسعه کشت گیاهان دارویی از سیاستهای 
سازمان جنگل ها و مراتع است

ـــا،  ـــگل ه ـــازمان جن ـــع س ـــور مرات ـــر ام ـــرکل دفت مدی
مراتـــع و آبخیـــزداری کشـــور گفـــت: توســـعه کشـــت 
گیاهـــان دارویـــی یکـــی از سیاســـتهای جـــدی ایـــن 
ســـازمان اســـت چراکـــه گیاهـــان دارویـــی از جملـــه 
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means of ensuring food security for the Ministry of Agricultural Jihad.
The duties of Agricultural Support Services Co based on its constitution are: plan-

ning, policy and action for production, preparation, procurement, distribution, trans-
portation and purchase and sale of all kinds of seeds and seedlings, pesticides and 
plant diseases, all kinds of fertilizers Agriculture and supply and procurement of all 
kinds of agricultural machines and tools needed by farmers.

  The scope of activities of the agricultural support services company includes all 
over our dear country of Iran. The company’s head office is located in Tehran and 
the company also has (32) branches in the provinces and (3) representatives in Imam 
Khomeini, Bandar Abbas and Chabahar ports.

Drawing the latest global situ-
ation of production, consump-
tion and export of fertilizer 
based on reliable statistics and 
figures

Almost six months have passed since the start 
of the war in Ukraine on February 5, 2022, 
six months full of challenges and concerns for 
governments around the world to maintain or ensure food security. Countries that 
originate only from agricultural production and the increase in agricultural produc-
tion also depend on the correct use of inputs such as basic fertilizers, which are said 
to include about one-fifth of the cost of production in farms.

But this great global concern became motivated the preparation of the present re-
search, 

So, by referring to international reputable sites such as TFI, (The Fertilizer Insti-
tute), Morgan Stanley, ComTrade, NationMaster, Associated Press and etc we used 
their accurate statistics so that we can create a vision of the global production and 
trade of fertilizer items in the current sensitive situation and with the aim of drawing 
a more comprehensive picture for you, dear readers, decision makers and officials of 
our country. We hope it will be useful.
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ش Agricultural Support Services Co. 
(ASSC), a unique capacity in sup-
porting the agricultural sector

Agricultural Support Services Company, relying 
on nearly a century of operational experience in 
the field of supply, procurement and distribution of 
agricultural inputs, is the most reliable and well-
known Iranian brand in this field at the international level and with the support 
of a capillary distribution network with 3500 input distribution brokers. Agri-
culture throughout the country and the timely and quality supply of all types of 
inputs needed by Iran’s agriculture are trusted by Iranian farmers and a reliable 

The end of the era of subsistence agriculture

Experimental knowledge and agricultural sciences in the global arena 
and in different climates have reached a point where the effect of using dif-
ferent types of fertilizers according to soil conditions and different types of 
pesticides with the necessary active ingredients and different seeds result-
ing from the research and studies of scientists in increasing productivity, 
quality and confirm the quantity of the product.

On the other hand, due to the ever-increasing population and the limitation of 
water and soil resources, we have reached the end of the period of subsistence ag-
riculture, i.e. traditional experimental agriculture, and it is necessary to consider 
agriculture as an economic indicator alongside it, other sectors of the economy and 
in a competitive process on the scene. Of course, this competitive arena is seriously 
faced with considerations such as providing food security inside from a political 
point of view and confrontations caused by maintaining national authority.

This editorial further emphasizes on the import of a part of poisons, which is 10-
15% of the country’s total needs by the support services company for market regu-
lation, price control and the introduction of poisons with high effective ingredients, 
and adds that this decision that the implementation steps has spent itself, it has 
caused the fear of those importers of all kinds of poisons who have been able to sell 
their poisons with any quality and any price to the helpless and forced farmers in 
the competitive environment of the market of agricultural inputs.
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