ﺻــﺎدرات ﺗﺮاﮐﺘــﻮر اﯾــﺮان ﺑــﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
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رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﺎدرات دارد،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﺒﺎﺳـﯽ رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ  90ﺗﺎ  95درﺻﺪی در
ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ
در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻏﺮﻓﻪ دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از
ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻋــﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ،ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻫــﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ،ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد
اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ  40ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو
ﻫـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘـﻮر و  220ﻫـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ادوات در اﺧﺘﯿـﺎر
ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  100ﺗﺎ  120ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی  40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
وی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را در ﺳﺎل ﺟﺎری داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  40ﺗﺎ  45درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮔﺮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺪارد
و ﺗﺒﺎدﻻت ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﻮاﻧﻌﯽ
را ﭘﯿﺶ راه ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
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