ﻣــﺎﺟﺮای ﺻــﺎدرات ﺳــﻬﻢ
ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐــﻮد

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی از ﺻﺎدرات ﺳﻬﻢ ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮوش ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد ﺑﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﮐﻮد
ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ۴.۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از آن را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورز داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮد ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮدﯾﺲ در واﻗﻊ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﺳﺖ .وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی از دوری اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻼﯾﻪ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ از اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪوی درﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ
وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۶۱۲ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻮد را ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﮐﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۸۰ﺗﻮﻣﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪوی درﻣﻮرد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و… ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

