ﺗﻮزﯾﻊ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزان ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﺗﻮزﯾﻊ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد
اوره ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺟﻮاد ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﺮای
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ  ۴۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻨﺪم آﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺸﺖ ﺷﺪه و در ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ  ۱۹۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۲۱ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از آن ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺟﻮ  ۷۴۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۵۸۰۰ﻫﮑﺘﺎر آن ﮐﺸﺖ ﺷﺪه و در ﮐ ِﺸﺖ دﯾﻢ ﻧﯿﺰ  ۱۳۹ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻬﻤﯿﻪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن ﮐ ِﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎ در ﮐ ِﺸﺖ ﮐﻠﺰا  ۶۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۳۰۰ﻫﮑﺘﺎر آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐ ِﺸﺖ
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﮐﺎﻣﻠﯿﻨﺎ و ﮔﻠﺮﻧﮓ در اﺳﺘﺎن ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در ﮐ ِﺸﺖ ﮐﺎﻣﻠﯿﻨﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎ  ۶۷۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۳۰۰
ﻫﮑﺘﺎر آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﺎ  ۱۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۷۰اﻟﯽ  ۸۰ﻫﮑﺘﺎر آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ  ۱۳۵ﻫﺰار
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﮐﻮد اوره ۸۰۰۰ ،ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺎت و  ۲۵۰۰ﺗﻦ ﭘﺘﺎس ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐـﻮد اوره ﺑـﻪ ﮐﺸـﺎورزان
ﺑـﺪون ﮐﻮدﻫـﺎی ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳـﻪ
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮد اوره ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺪون ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

از ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳــﺘﻪ از ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﮐــﻮد اوره ﺑــﺪون ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳــﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان اﮐﯿﺪاً ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮد اوره ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور
ﺣﻮاﻟﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ و از ﺗﺤﻮل ﮐﻮد اوره
ﺑﺪون ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ اﮐﯿﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﮐﺸـﺖ ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ/
ﮐﺸـﺎورزان ﻣﺸﮑﻠـﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﮐﻮد اوره ﻧﺪارﻧﺪ

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻄﺎاﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ
آﻣﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮد اوره وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ،ﻣﺼﺮف در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻮدﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻮد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت ،ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اداﻣﻪ داد :در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ

ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻪ ﻗﻮه ۲ ،ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

اﻓﺰاﯾـﺶ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐـﻮد
اوره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮد اوره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻼل ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﻮد اوره ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ،ﺗﺎ  ۲۰دیﻣﺎه ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮد اوره ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ۹۹ ،درﺻﺪ از
ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮد اوره ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل روﻧﺪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶ از
 ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از واردات ﮐﻮد اوره ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن
ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗﺤﻘﻖ  ۱۰۱درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم
دﯾـﻢ؛ ﮐﺸـﺖ ﮔﻨـﺪم ﺗـﺎ اواﺳـﻂ دی
اداﻣﻪ دارد

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۹۸درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و  ۱۰۱درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﭘﻮر ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ اواﺳﻂ دی اداﻣﻪ دارد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ ﺗﺎ  ۳دی ۹۸ ،درﺻﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و  ۱۰۱.۲درﺻﺪ ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در
ﻣﺠﻤﻮع  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﻪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﻪ ﮔﻨﺪم دﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﻢ ﮔﺮم اداﻣﻪ
دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
زﯾﺮﮐﺸﺖ از ﻣﯿﺰان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺮ
رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
وﺿﻌﯿﺖ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و

ﮔﺮم ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،دﺷﺖ ﻋﺒﺎس اﯾﻼم ،ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس و ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻨﺪم
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از آﻏﺎز ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﺮک و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮔﺮم ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﮔﻨﺪم داﺧﻞ و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﮐﻮد
اوره از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻮد اوره
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻮد در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ دﻏﺪﻏﻪای از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ
ﮐﺸﺎورزی :ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 ۲۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۹
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۰درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ؛ ﺣﻤﯿﺪ
رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ
وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪاول ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮدﻫﺎی اوره ،ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
ﻃﺒﻖ روﯾﻪ ﺟﺎری اﻗﺪام و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 ۹۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۰درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دارد.

در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻮد در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از
ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﻮدﻫﺎی اوره ،ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ )ﺣﺪود
 ۶۶درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع( ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿــﺪاورﯾﻢ ﺑــﺎ ﻫﻤــﺖ ﻣﻀــﺎﻋﻒ ﮐﺸــﺎورزان ﮐﻬﮑﯿﻠــﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿــﺲ ﺑﻨﯿــﺎد ﻣﻠــﯽ
ﮔﻨـﺪﻣﮑﺎران :ﮐﺸـﺎورزان ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮد
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان

ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﯿﻘﻠـﯽ اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿـﺲ ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﻠـﯽ ﮔﻨـﺪﻣﮑﺎران در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻮد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ
ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۴۰۰ﺗﺎ ۵۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﭘﺎﯾﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﮐﺸﺎورزان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ و اﻋﻄﺎی ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮد اوره اﺑﻼغ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
اﻓﻖ روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺸﺎورز ﺗﻮانﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد ﭘﺎﯾﻪ
را ﻧﺪارد
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ  ۴ﭘﺎﮐﺖ ﮐﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻮان ﮐﺸﺎورزان ﺧﺎرج
اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﻧﮕﺬارد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ در اراﺿﯽ و دﯾﻢ زارﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮم ﺟﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﺧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دﭼﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺸﻮد.

او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺪم
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دﻻل و واﺳﻄﻪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺷﻮد.

اﺳـﺘﻤﺮار ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ ﮔﻨـﺪم ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﮐﺸﺎورز ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠـﯽ را ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧـﻮد ﺗﺮﺟﯿـﺢ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ ﮐﺸـﺖ
ﮔﻨﺪم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از
ﮐﺸﺎورزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽرﺳﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﻮد ﭘﺎﯾﻪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف وﺟﻮد
دارد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﻮم و آﻓﺖ ﮐﺶ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،از ﺗﻮان ﮐﺸﺎورزان ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد اوره ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻟﻐﻮ ﺷﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد اوره ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اﻣﺮوز ﺳﻮم آﺑﺎن  ۱۳۹۹اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد اوره ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از
اﻣﺮوز ﺳﻮم آﺑﺎن  ۱۳۹۹اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﻬﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۹.۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﻮد اوره ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ِ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻓﺮزاد زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻮره ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻣﺮوز وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺎزه وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد اوره ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮد اوره ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ) (۵۴۵۶۲۵رﯾﺎل ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :دﯾﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد اوره را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ:
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﻮد اوره
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ /ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ  ۱۰ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی:
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﻮد اوره ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾـﺎﻓﺖ /ﻫـﺮ ﮐﯿﺴـﻪ  ۱۰ﻫـﺰار و ۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی از اﻓﺰاﯾﺶ ۱۹.۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﻮد
اوره ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ِ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود ۱۹.۵
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﻮد اوره ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪ از اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم آﺑﺎن ﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
ﮐﻮد اوره ﺑﺎ  ۱۰,۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۶۵۱,۶۲۵رﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺸﺎورزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻮد اوره
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﻮد
اوره را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻤﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺧﯿﺮاً از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﮐﻮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺳﺎل
زراﻋﯽ ﭘﯿﺶ رو ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺣﺪاﻗﻞ ِ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
درﺑﺎره ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﮐﻠﺰا ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻗﻄﻌﺎً
اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗﻮزﯾﻊ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﮐـﻮد اوره ﺑـﺎ اوﻟـﻮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
اﺳﺎﺳﯽ

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ،
ﺣﻤﯿﺪ رﺳﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﻮد اوره ﺑﯿﻦ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻮد
اوره اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد اوره ﺑﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اوﻟﻮﯾﺖ

ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ

ﮐﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﺳﺎﺳﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﮐﻮد
اوره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮد ﺣﺪود ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.
رﺳﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺴﺎل  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻮد اوره ﻧﯿﺎز

اﺳﺖ و راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از اﯾﻦ
ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ.
رﺳﻮﻟﯽ اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻮد
اوره ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد اوره در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻓﺰود :ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت و ﭘﺘﺎس
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه و
ﻧﯿﺰ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت و ﭘﺘﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
و در ﺣﺎل

رﺳﻮﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت و ﭘﺘﺎس اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای وارداﺗﺸﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺸﺎورزان از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت و ﭘﺘﺎس ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

