رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن
ﮐﺸــﺎورزی ۵۶:ﻃــﺮح ﻓﻨــﺎوراﻧﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ۵۶ ،ﻃﺮح ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯿﺎن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺎورزی دﻗﯿﻖ،
ﺗﻌﺪاد  ۵۶ﻃﺮح ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۱۸ ،ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ و  ۸ﻃﺮح ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ،

ﺑﺮداﺷﺖ زﯾﺘﻮن ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن
ﮐﺸـﺎورزی :ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ۱۲ﻫـﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و
دوازدﻫﻢ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ
ـﯽ از
ـﻂ ﺑﺮﺧـ
ـﺎورزی ﺗﻮﺳـ
ـﯿﻮن ﮐﺸـ
ـﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـ
ـﺖ ﻣـ
ـﺶ ﻗﯿﻤـ
اﻓﺰاﯾـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ادوات ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺒﺮی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻗﯿﻤﺖ ادوات
ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺣﺪود  ۱۴۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﺣﺪود  ۳۸۰۰دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻤﺒـﺎﯾﻦ ﻏﻼت و ﺣـﺪود  ۳۰۰ﻫـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﻮاع ادوات ﮐﺸـﺎورزی در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﯾﻦ ادوات در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ،۹۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎزار و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ را در
زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در  ۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﭘﻼک ﮔﺬاری
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :در  ۸ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۴ ،۹۹ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻮﯾﻞ و  ۱,۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺬرﮐﺎر در ﺳﺎل ۴ ،ﻫﺰار ﺑﺬرﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺸﺎورزان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﺮار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻫﻔﺘﮕﯽ و روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﮐﺸﺎورزی دارﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵۰ﺗﺎ
 ۳۰۰درﺻﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.

وی اﻓﺰود ۹۰ :درﺻﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ۸۰ ،درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺲ از  ۵ﺗﺎ  ۷ﺳﺎل و ﺳﻮد آن
 ۳درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﺼﻮب و ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی :ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ
 ۲اﺳـﺐ ﺑﺨـﺎر در ﻫﮑﺘـﺎر ﻣﯽرﺳـﺪ؛

اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ۲
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی  ،از روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در
ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

او اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ
و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۸ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  ۲۲ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺸﺎورزان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮاﮐﺘﻮر  ۴۵ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۳۴۰دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه  ۸۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از روﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺬب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺶ از  ۳ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﯿﺰان

ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺟﺬب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و  ۷۰ﺗﺎ
 ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﺪد ۲
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۲اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن از روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ آﺑﯽ و دﯾﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮاﺗﺮ از  ۸۵درﺻﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ
آﺑﯽ و دﯾﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۵درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺸﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اراﺿﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از
وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﯿﻔﺘﺪ ،از ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻮزه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈـﺎرت و دﻗـﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻓﻨـﯽ در ﺣـﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﮐﺸـﺎورزی،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی رخ ﻧﺪﻫﺪ.

رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن در ﭘﺎﯾـﺎن از اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۴۵ﺗـﺎ ۵۰
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ـﺎق
ـﺎل  ۹۹اﺗﻔـ
ـﺎﻫﻪ ﺳـ
ـﺖ ﻣـ
در ﻫﺸـ
اﻓﺘﺎد؛ ﺟﺬب  ۱۵۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی از ﺟﺬب  ۱۵۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﺧﺒﺮ
داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل  ۹۹از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺟـﺬب ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧـﻂ اﻋﺘﺒـﺎری
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ۱,۵۲۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در  ۸ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳۹۸۷دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۴۰درﺻﺪ رﺷﺪ دارد.

ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۵۸۲دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت ،وارﯾﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۱۰دﺳﺘﮕﺎه آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

در  ۷ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد؛
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ـﯿﻮن
ـﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـ
ـﺎﻧﯽ در ﺑﺨـ
ﺗﻮﻣـ

ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ:از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺶ
از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪود  ۱۳۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ۷ ،ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ۳۸۰۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت و  ۲۸۰ﻫﺰار ادوات ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۱,۴۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎره  ۸ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۶ﻣﺎه ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺟﺬب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در  ۶ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :در  ۶ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۸
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺳﺖ

و

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ادوات ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻞ ﺑﻮده
و  ۵درﺻﺪ واردات ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ از ﮐﺸﺎورزان ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.

وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از
ﮐﺸﺎورزان در ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻋﺒﺎﺳﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮود.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗﻮزﯾــﻊ روزاﻧــﻪ  ۶۰۰دﺳــﺘﮕﺎه
ﺗﺮاﮐﺘﻮر در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ دارد.

او اﻓﺰود :در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺬب
ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﺟﺬب  ۷ﻫﺰار و  ۵۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۶ﻫﺰار

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺳﺖ.

ﻋﺮﺿـﻪ  ۴۰ﻫـﺰار اﻧـﻮاع ادوات و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﮐﺸـﺎورزی ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وزارت ﺟﻬﺎد اداﻣﻪ داد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار اﻧﻮاع ادوات و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﺸﺎورزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در  ۶ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل
داﺷﺘﻪاﯾﻢ.

در

ﺣﻮزه

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

ﮐﺎﺷﺖ

و

ﺧﺎک

ورزی

ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت

ﺧﻮﺑﯽ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در
ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵۳ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻧﺪه
در ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه اﺗﻔﺎق
ﻣﯿﻤﻮن و ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،از ﻣﺮداد
اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ۸۰۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۲ﺗﺎ  ۳دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۵۰ﺗﺎ  ۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺣﺎل ﮔﺮدش
اﺳﺖ.

او اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﺑﺰی
ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﺛﺒﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻼک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﻼک ﮔﺬاری
ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل و  ۶ﻣﺎه ﺳﺎل آﺗﯽ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﻼک ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد :در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۱۷۰۲۵را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮاودات در اﯾﻦ ﺣﻮزه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان
از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ رﺷﺪ  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎذب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ادوات
ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی ،ﺛﺒﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،از وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
وزارت ﺻﻤﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺖ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای
ﺷﺪ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد آﻟﯿﺎژی و ﻓﻮﻻدی ،ﮐﻤﺒﻮد ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و … روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋهای را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات
ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان در ﻧﻮﺑﺖ و زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را از ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﮐﻨﺪ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ،اﻓﺰود :در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی ،ﺛﺒﺎت
ﻻزم را در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ،زﯾـﺮا ﮐﺸـﺎورزان ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻗﯿﻤـﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ زاﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارای
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ را
در ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ۲۵۰
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﮐﺸﺎورزی و

ﺣﺪود  ۳۰۰ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺎورزی
را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺷــﺪن ﺗﻮزﯾــﻊ ﺳــﻮﺧﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻮﺧﺖ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی دارای ﭘﻼک ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،در  ۲۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻮﺧﺖ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ و ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
) ۳۷ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖ در ﻓﻀﺎی
ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دارای ﭘﻼک در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

 ۸۵درﺻـﺪ ﻣـﺰارع ﮐﺸـﻮر ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰه
ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل در
ﺑﺎﻻی  ۸۵درﺻﺪ ﻣﺰارع ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،از ﺟﺬب ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در  ۵ﻣﺎه
اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﮐﺸﻮر،
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و راﯾﺰﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﺑﻨﺪی ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،دام و ﻃﯿﻮر ،آﺑﺰی
ﭘﺮوری ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی و
ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ۵ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه  ۵۳ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺬرﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

او از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل در
ﺑﺎﻻی  ۸۵درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زﻧﺠﯿﺮه آن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺬب ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻃﯽ
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻣﺴﺎل را ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺟﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﯿﻢ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ،ﮐﺸﺎورزان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ را ﮔﺰارش دﻫﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

رﯾﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن
ﮐﺸﻮر :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت

ﺑــﺎ ﺗــﺪارک  ۵۳ﻫــﺰار دﺳــﺘﮕﺎه
ﺑﺬرﮐﺎر
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﺪارک و آﻣﺎده
ﺳﺎزی  ۵۳ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺬرﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در
ﮐﺸﺖ ﻏﻼت روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳﯽ« ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ
اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۸۵درﺻﺪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮔﻨﺪم دﯾﻢ و  ۷۳درﺻﺪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮔﻨﺪم
آﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﺳﺖ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﺮخ
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۵درﺻﺪ و زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺳﻮد

اﯾﻦ

وی آورده ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را  ۲۰درﺻﺪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

