تحقــق حداکثــری داشــته باشــد .مجــری طــرح
توســعه گلخانههــای وزارت جهــاد کشــاورزی
در همیــن حــال رفــع موانــع تولیــد ،گســترش
حمایتهــای دولتــی و قانونــی ،تســهیل شــرایط
صــدور مجوزهــا ،پرداخــت تســهیالت بانکــی،
کوتــاه کــردن رونــد ســرمایهگذاری ،توانمندســازی
بهرهبــرداران و کارشناســان بــا برگــزاری دورههــای
آموزشــی و برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی را از
برنامههــای معاونــت امــور باغبانــی بــرای توســعه
گلخانههــا عنــوان کــرد.
صادرات  240میلیون دالری محصوالت گلخانهای
غالمرضــا تقــوی ،مدیــرکل دفتــر امــور گلخانــه،
گیاهــان دارویــی و قــارچ خوراکــی وزارت جهــاد
توگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد:
کشــاورزی در گف 
ً
اساســا محوریــت تولیــد و توســعه گلخانههــا
در کشــور ارزآوری از طریــق صــادرات محصــوالت
کشــاورزی اســت.
وی افــزود :عمــده محصــوالت کشــاورزی از
جملــه فلفــل دلمــه ،خیــار و گوجــه فرنگــی تولیــد
شــده در گلخانههــای کشــور بــه دیگــر کشــورها
ً
عمدتــا تمامــی اســتانداردها
صــادر میشــوند و
و پروتکلهــای مقاصــد صادراتــی در آن لحــاظ
میشــود .مدیــرکل دفتــر امــور گلخانــه ،گیاهــان
دارویــی و قــارچ خوراکــی وزارت جهــاد کشــاورزی
تصریــح کــرد :در ســال گذشــته  23هــزار هکتــاراز
گلخانههــای کشــور بــه زیــر کشــت محصــوالت
کشــاورزی رفتــه کــه از ایــن میــزان  3میلیــون و 500
هــزار تــن محصــول برداشــت شــده اســت.
تقــوی اظهــار کــرد :تولیــد فلفــل دلمــه از ســطح
گلخانههــای کشــور در ســال گذشــته بــه  220هــزار
تــن رســیده کــه  150هــزار تــن آن بــه کشــورهای
اوراســیا از جملــه روســیه ،ازبکســتان ،قرقیزســتان
و ارمنســتان و بخــش دیگــری از ایــن محصــول
نیــز بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس از جملــه
امــارات ،قطــر ،بحریــن و عمــان صــادر شــده اســت.
وی بــه صــادرات ســبزی و صیفــی جــات در ســال
گذشــته نیــز اشــاره کــرد و گفــت :حجــم صــادرات
ایــن محصــوالت بــه  750هــزار تــن رســیده اســت
و پیشبینــی میشــود نســبت بــه ســال گذشــته
 20درصــد رشــد را شــاهد باشــیم.
بــه گفتــه تقــوی بیشــترین میــزان اشــتغالزایی و
ســطح زیــر کشــت محصــوالت گلخانــه بــه خیــار
( 62درصــد) ،گوجــه فرنگــی( 20درصــد) فلفــل
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در ســال گذشــته  23هــزار هکتار
از گلخانههــای کشــور بــه زیــر
کشــت محصــوالت کشــاورزی
رفتــه کــه از ایــن میــزان
 3میلیــون و  500هــزار تــن
محصول برداشــت شــده اســت

دلمــه ( 15درصــد) و مابقــی بــه بادمجــان و دیگــر
محصــوالت اختصــاص دارد.
مدیــرکل دفتــر امــور گلخانــه ،گیاهــان دارویــی
و قــارچ خوراکــی وزارت جهــاد کشــاورزی در
بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :صــادرات
فلفــل دلمــه بــه روســیه و حواشــی ناشــی از آن
بهدلیــل جابهجایــی دولتهــا صــورت گرفــت
و خوشــبختانه اواخــر ســال گذشــته ایــن مشــکل
حــل شــد تــا  1300گلخانــه در سراســر کشــور بــه
تولیــد خــود و  12هــزار نفــر در کشــور بــه فعالیــت
در ایــن حــوزه ادامــه دهنــد.
وی افــزود :اســتانداردهای صادراتــی و وارداتــی
هــر کشــوری طــی زمانهــای مختلــف تغییــر
میکنــد و ایــن موضــوع یــک امــر طبیعــی در
سراســر جهــان تلقــی میشــود بــه همیــن دلیــل
چــون کشــاورزان از لیســت ســموم مــورد تأییــد
اتحادیــه اروپــا کــه اندکــی بــا لیســت ســموم مــورد
تأییــد روسهــا تفــاوت داشــت ،اســتفاده کردنــد
ایــن مشــکل رخ داد.

تقــوی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :هــدف اصلــی
کشــت بســیاری از محصــوالت کشــاورزی در
کشــورمان بــازار روســیه اســت بنابرایــن دولــت
ســیزدهم بــا توســعه روابــط مســئولین روســیه
از طریــق مذاکــرات و تعامــات ســازنده توانســت
بخــش زیــادی از بــازار واردات محصــوالت
کشــاورزی ایــن کشــور را از آن خــود کننــد ،ایــن
در حالــی اســت کــه دیگــر کشــورها از جملــه چین
هنــوز نتوانســتهاند ممنوعیــت صــادرات بخشــی
از محصــوالت کشــاورزی خــود بــه روســیه را حــل
کننــد .بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر امــور گلخانــه
وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن وزارتخانــه درصــدد
تنــوع مقاصــد صادراتــی محصــوالت کشــاورزی
اســت چــون تکیــه کــردن بــر یــک کشــور بســیار
شــکننده بــوده و میتوانــد در برخــی مــوارد از
جملــه تحریــم کشــورمان ،کشــاورزان را بشــدت
متضــرر کنــد.
وی افــزود :در آینــدهای نزدیــک مانــع ورود
هرگونــه محصــول کشــاورزی گلخانــهای بــدون
شناســنامه بــه بــازار داخلــی خواهیــم شــد و تمامی
تولیــدات در غرفههــای میــوه و ترهبــار بایــد دارای
شناســنامه بــوده و تحتنظــر کارشناســان تولیــد
و توزیــع شــود .میــزان ارزآوری ســاالنه محصــوالت
گلخانــهای  ۱۷۵میلیــون دالر اســت کــه بــه نظــر
میرســد بــا توســعه کشــت قــراردادی در کشــور در
ســالجاری ارزآوری صــادرات محصــوالت گلخانـهای
بــه  240میلیــون دالر برســد.
تقــوی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــوزه
گلخانههــای کشــور بهصــورت مســتقیم  250هــزار
نفــر و بهصــورت غیــر مســتقیم  700هــزار نفــر
مشــغول بــه کار هســتند ،اظهــار کــرد :انتظــار داریم
حجــم صــادرات محصــوالت گلخانـهای کشــور طــی
ســالجاری  20درصــد افزایــش یابــد .ایــن مقــام
مســئول وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :بیشــترین
حجــم تولیــد ســبزی و صیفیجــات گلخانــهای
مربــوط بــه اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،یــزد و
جنــوب کرمــان بــوده اســت .وی در پایــان با اشــاره
بــه اینکــه ســاالنه  4هــزار تــن قــارچ بــه عــراق و
ســایر کشــورهای منطقــه صــادر میشــود ،گفــت:
بیــش از  2هــزار و  800واحــد تولیــد قــارچ در کشــور
مشــغول بــه فعالیــت هســتند که در ســال گذشــته
 180هــزار تــن قــارچ بــه بــازار عرضــه کردنــد و
انتظــار م ـیرود حــج تولیــدات آنهــا در ســالجاری
از  200هــزار تــن فراتــر رود.

