رشد  15.4درصدی تولیدات کشاورزی
کل محصوالت کشاورزی در سال  91برابر با  91میلیون تن بوده که این رقم در سال  94با رشد  15.4درصدی به رقمی معادل 112
میلیون تن رسیده است .عبدالمهدی بخشنده ،معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت :سال  91و در آخرین
سال فعالیت دولت دهم میزان تولیدات کشاورزی  91میلیون تن بود که این میزان در سال اول فعالیت دولت یازدهم به  97میلیون تن
رسید که بیشتر سهم افزایش تولیدات زراعی بود .وی ضمن تاکید بر افزایش آمار ساالنه محصوالت در هر چهار بخش زراعی،باغی،دام
و طیور و شیالت میزان تولید کل محصوالت کشاورزی را تا پایان سال  94برابر با  112میلیون تن عنوان کرد که تولیدات زراعی با رقم
 81میلیون تن بیشترین سهم را در رشد تولیدات کشاورزی داراست.

آبز یپروری ،ظرفیت جدید

تولید کشاورزی

توسعه دوبرابری ظرفیت شیالت
با فنآوری پرورش ماهی در قفس

ارتقای درجه مکانیزاسیوندر سه سال اخیر
مدیر کل مرکز توسعه مکانیزاسیون
کشاورزی نوسازی ناوگان ماشینی بخش
کشاورزی و ایجاد خط اعتباری بیش از
2هزار و  600میلیارد تومانی از سال  92تا
سال  94را از عمده فعالیت های مرکز توسعه
مکانیزاسیون وزارت جهاد معرفی کرد و
افزود 60 :هزار دستگاه انواع تراکتور،یک هزار
و  200دستگاه کمباین و  84هزار دستگاه
انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی در طول
سه سال به کمک کشاورزان آمده است.
کامبیز عباسی همچنین از ارتقای درجه

مکانیزاسیون در برخی عملیات مکانیزه کشاورزی در
سه ساله اخیر خبر داد و گفت:این شاخص در سال 81
برابر با  0.57درصد بود که در سال  92به رقمی معادل
 1.26درصد رسید که این میزان تا پایان سال  94به رقم
 1.46نیز رسیده است .عباسی با اشاره به رشد  335درصدی
ناوگان کمباین برنج ظرف این سه سال گفت:بیشترین رشد در
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بخش برداشت برنج بوده است و
دربخش کاشت نیز  43درصد از ناوگان نشاکار رشد داشته است .وی از
توسعه ناوگان سمپاش های زراعی و باغی تراکتوری نیز در طی سه سال گذشته
به میزان  22درصد،ناوگان برداشت باغات به میزان  69درصد ،ناوگان کارنده غالت به
میزان  35درصد و ناوگان انواع تراکتور نیز به میزان  15درصد نیز خبر داد.

میزان افزایش ناوگان ماشینآالت

کشاورزی

15%
رشد ناوگان
انواع تراکتور

16

35 %

رشد ناوگان کارندههای غالف

43 %

رشد ناوگان نشاکارهای برنج

