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جناب آقای دکتر عزت اله اکبری
ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم؛
چنانچه مستحضرهستید بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشورمی باشد که
می توان با تکیه بر آن تحریمهای ظالمانه قدرتهای استکباری را که در جهت زمینگیر کردن اقتصاد ایران
طراحی و اجرا شده است خنثی نمود و این موضوع در کاهش چشمگیر رشد منفی ترازاقتصادی کشور به
خوبی قابل مشاهده است .تکیه بر توانمندیهای درونی و حمایت از توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی
می تواند مصداق عینی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری محسوب گردد .برای
تحقق جهش در تولیدات بخش کشاورزی حمایت همه جانبه کلیه ارکان نظام جمهوری اسالمی الزم و ضروری
است تا موانع و مشکالت را مرتفع نموده و راه را برای جهش و سرعت گیری تولیدات کشاورزی هموار نمایند.
یکی از مولفه های تولید جهشی محصوالت کشاورزی رقابتی نمودن تولید از طریق کاهش هزینه ها و
افزایش بهره وری می باشد تا بتواند در عرصه بین المللی با رقبای قدرتمند رقابت نماید .هرچند امروزه
به لحاظ قیمتهای کاذب ارز  ،محصوالت ایران از لحاظ قیمتی تاحدودی قابل رقابت شده است اما با
تعدیل و واقعی شدن قیمت ارز در آینده این مزیت ممکن است کارایی چندانی نداشته باشد .لذا می بایست
همچنان سیاست کاهش هزینه تولید که جزو سیاستهای اصولی وزارت جهادکشاورزی است ؛ توسط دیگر
دستگاههای خدمات دهنده دولتی و وابسته به دولت به بخش کشاورزی وحتی بخش خصوصی رعایت شده و
همچنان حمایتهای الزم را انجام دهند.
افزایش ضریب مکانیزاسیون و تامین ماشین آالت و ادوات کشاورزی که یکی از ارکان اصلی برای توسعه و
جهش تولید محسوب می شوند متاسفانه در چند ماه گذشته در بحث قیمت گذاری دچار آشفتگی و افزایش
بی رویه نرخ ها و قیمتها شده ایم که این امرموجب نارضایتی کشاورزان و کاهش دسترسی به ادوات و ماشینهای
کشاورزی شده است .واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ادوات و ماشینها با افزایش نرخ ها و کاهش
ارائه محصوالت به نرخ رسمی و قانونی زمینه را برای افسارگسیختگی نرخ ها فراهم نموده اند .خوشبختانه
مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی جلوی این افسار گسیختگی ها ایستاده و مجوز
اخذ تسهیالت با قیمتهای کاذب و غیرقانونی را نمی دهد .صاحبان کارخانجات و وارد کنندگان اداوات و ماشینهای
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کشاورزی با غوغا ساالری و غبارآلود کردن فضای نرخها سعی دارند تا اراده خود را بر دولت و کشاورزان
تحمیل نمایند .لذا بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن مخالفت شدید با افزایش غیرمنطقی و بی رویه قیمت
ماشین آالت وادوات کشاورزی؛ از موضعگیری جناب آقای دکتر عباسی رئیس محترم مرکز مکانیزاسیون
وزارت جهادکشاورزی در جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و واقعی و منطقی نمودن نرخ ماشین آالت و
ادوات کشاورزی قدردانی و حمایت می نماییم .درپایان انتظار می رود جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

در حمایت و تایید سیاست اصولی وزارت جهادکشاورزی

ومرکز مکانیزاسیون در مقابل زیاده خواهی های غیر منطقی و غیرقانونی از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
توفیق و بهروزی تان را از خداوند منان خواستارم.

رونوشت:
 .1جناب آقای دکترخاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی برای استحضار
 .2جناب آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت برای استحضار
 .3جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی برای
استحضار
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