در حــال حاضــر  ۲۳هــزار هکتــار
گلخانــه فعــال در ســطح کشــور
وجــود دارد .بــر اســاس برنامــه
اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت
دولــت 100 ،هــزار هکتــار بــه
ســطح زیرکشــت گلخانههــای
کشــور

اضافــه

میشــود

جانبــی گلخانــ ه هــا
-5پیگیــری تخصیــص و ابــاغ اعتبــارات ریالــی
ح
جهــت تأمیــن تســهیالت بانکــی مــورد نیــاز طــر 
هــای توســعه گلخانــ ه هــا از محــل صنــدوق
توســعه ملــی
ن المللــی در
-6تدویــن  ۲پــروژه همــکاری بیــ 
زمینــه محصــوالت گلخانـهای در قالــب پروژههــای
 TCPســازمان فائــو و پــروژه جایــکا کشــور ژاپــن
(در حــال پیگیــری)
-7پیگیــری رفــع موانــع و تســهیل فراینــد صــدور
پروانــ ه هــای تأســیس ،توســعه و بهرهبــرداری
گلخان ـ ه هــا
کشــت ســبزی و صیفــی بــه گلخانــه بــرده خواهــد
شد
در ایــن خصــوص ســیدجواد ســاداتینژاد ،وزیــر
توگویــی اختصاصــی
جهــاد کشــاورزی در گف 
بــا «ایــران» اظهــار کــرد :چــون ایــران بــه لحــاظ
اقلیمــی کشــوری خشــک و نیمــه خشــک اســت
توســعه گلخانــهای یکــی از اهــداف و برنامههــای
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
وی افــزود :بــه طــوری کــه بایــد کشــت ســبزی
و صیفــی جــات را بــه ســمت گلخانههــا منتقــل
کنیــم ،بــه ایــن دلیــل بــه احــداث  100هــزار گلخانــه
در کشــور نیــاز داریــم ،ایــن در حالــی اســت کــه
هماکنــون تنهــا  23هــزار گلخانــه در کشــور
وجــود دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد
شــاهد رشــد و توســعه  5برابــری احــداث گلخانــه
در کشــور باشــیم .وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح
کــرد :در حــال حاضــر از محــل بنــد الــف تبصــره 18
قانــون اساســی تســهیالت کــم بهــره  11درصــد بــه
متقاضیــان احــداث گلخانههــا داده میشــود تــا از
تولیدکننــدگان حمایــت کنیــم.
ســاداتینژاد خاطــر نشــان کــرد :از طــرف دیگــر
بخــش خصوصــی بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی
بایــد بــه ایــن حــوزه ســودآور ورود کنــد ،بــه
همیــن دلیــل میتــوان گفــت بــا ایــن روش تولیــد
محصــوالت آببــر بــه گلخانههــا بــرده میشــود
تــا تولیــد ایــن محصــوالت بهــره ورتــر باشــد و
از طــرف دیگــر اراضــی کشــاورزی آزاد شــود تــا
بــه کشــت محصــوالت پایــه و اساســی و غــات
بپردازیــم کمــا اینکــه رئیــس جمهــور هــم توصیــه
کردنــد کــه شــهرکهای گلخانــهای توســعه یابــد.
وی افــزود :در مــورد علوفههایــی کــه آببر هســتند
بایــد آنهــا بــه ســمت  50هــزار هکتــار مرتــع در
کشــور بــرده شــود تــا زمینهایــی کــه بــه کشــت
آبــی علوفــه اختصــاص مییابنــد از ایــن پــس
صــرف کشــت محصــوالت پایــه و اساســی شــوند
تــا تولیــد و خودکفایــی بســیاری از محصــوالت
رونــق پیــدا کنــد.
 ۴۸هــزار هکتــار بــه ســطح زیرکشــت گلخانههــای
کشــور اضافــه میشــود
محمدمهــدی برومنــدی ،معــاون باغبانــی وزارت
جهــاد کشــاورزی در ایــن بــاره گفــت :وزارت جهــاد
کشــاورزی مســئولیت بســیار مهمــی در تأمیــن
امنیــت غذایــی کشــور دارد ،آن هــم در شــرایطی که
در جنــگ اقتصــادی هســتیم و دشــمن ســفرههای
مــردم را هــدف قــرار داده اســت.
وی تأکیــد کــرد :هــدف مــا ایــن اســت کــه
عــاوه بــر تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور ،در بخش
صــادرات و ارزآوری نیــز ســهم بســزایی ایفــا کنیــم.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی،
گفــت :بــر اســاس برنامــه اقتصــاد مقاومتــی و
سیاســت دولــت 100 ،هــزار هکتــار بــه ســطح
زیرکشــت گلخانههــای کشــور اضافــه میشــود.
از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون  ۳هــزار و
 ۵۶۰هکتــار گلخانــه در کشــور افتتــاح شــده اســت،

ضمــن اینکــه  ۲۳هــزار هکتــار گلخانــه فعــال در
کشــور داریــم.
برومنــدی بــا بیــان اینکــه بخــش باغبانــی ۵۰
درصــد از ارزآوری بخــش کشــاورزی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت خاطرنشــان کــرد :در حــال
حاضــر  ۷۰۰هــزار هکتــار در ســطح کشــور ســبزی
و صیفــی در فضــای بــاز داریــم کــه بــا توجــه بــه
سیاســت دولــت ،برنامــه اقتصــاد مقاومتــی و
برنامهریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی و تأکیــد
رئیــس جمهــور ،ســبزی و صیفــی بایــد بــه فضــای
گلخانــهای بــرده شــود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی
گفــت :بــا بــردن ایــن محصــوالت در فضــای
گلخان ـهای ،زمیــن بــرای کشــت کاالهــای اساســی
همچــون گنــدم آزاد میشــود .وی بــا بیــان اینکــه
 ۷۰درصــد محصــول گنــدم از آب بــاران تأمیــن
میشــود و یــک محصــول اســتراتژیک اســت،
خاطرنشــان کــرد :الــزام داریــم تا ســال  ۱۴۰۴ســبزی
و صیفــی را در فضــای گلخانــهای کشــت کنیــم.
توســعه گلخانههــا براســاس ظرفیتهــای
اقلیمــی اســت
داریــوش ســالمپور ،نیــز در ایــن خصــوص
بــه «ایــران» گفــت :براســاس برنامهریزیهــا و
هماهنگیهــای انجــام شــده بــا ســازمانهای
جهــاد کشــاورزی اســتانهای کشــور در ســالجاری
 ۳۲۰۰هکتــار ســطوح گلخانــهای کشــور توســعه و
 ۶۸۶هکتــار نیــز اصــاح و نوســازی شــود.
مجــری طــرح توســعه گلخانههــای وزارت جهــاد
کشــاورزی اظهارداشــت :توســعه گلخانههــا در هــر
یــک از اســتانهای کشــور براســاس شــرایط و
ظرفیتهــای اقلیمــی ،زیرســاختهای دسترســی
بــه امکانــات ،وضعیــت نیــروی انســانی ،نزدیکــی
بــه بــازار مصــرف هــدف و بازارهــای صادراتــی،
میــزان جمعیــت ،ســوابق توســعه و ســرمایهگذاری
در ایــن حــوزه صــورت میگیــرد.
ســالمپور اضافــه کــرد :امســال براســاس
برنامهریزیهــای انجــام شــده و بــا توجــه بــه
عوامــل یــاد شــده اســتانهایی نظیــر سیســتان
و بلوچســتان ،فــارس ،جنــوب کرمــان ،تهــران،
آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل ،بوشــهر ،خراســان
رضــوی ،هرمــزگان ،یــزد و اصفهــان در اولویــت
توســعه گلخانههــا قــرار خواهنــد گرفــت.
مجــری طــرح توســعه گلخانههــای وزارت جهــاد
کشــاورزی بــا اشــاره بــه برنامــه  ۱۰ســاله توســعه
گلخانههــای کشــور گفــت :طبــق برنامــه  ۱۰ســاله
اقتصــاد مقاومتــی کــه در راســتای منویــات مقــام
معظــم رهبــری در ســال  ۱۳۹۵تصویــب و ابــاغ
شــد ،پیشبینــی شــده در افــق  ۱۴۰۴بــه منظــور
افزایــش بهــرهوری ،ایجــاد ارزش افــزوده ،افزایــش
کیفیــت محصــوالت ،صرفهجویــی در مصــرف آب،
تأمیــن نیــاز داخلــی و کمــک بــه مثبــت کــردن
تــراز تجــاری بــا صــادرات مــازاد بــر نیــاز نزدیــک
بــه  ۳۲هــزار هکتــار از ســطح توســعه گلخانههــا از
طریــق هدایتبخشــی از کشــت ســبزی و صیفــی
فضــای بــاز بــه محیطهــای گلخانــهای و کنتــرل
شــده محقــق شــود .ســالمپور بــا بیــان اینکــه بــا
وجــود شــرایط اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا،
تحریمهــای ظالمانــه علیــه کشــور و محدودیــت
اعتبــارات تســهیالتی در ســال گذشــته  ۱۵۱۰هکتــار
معــادل  ۵۰درصــد هــدف توســعه ،تحقــق پیــدا
کــرد و  ۵۹۷هکتــار معــادل  ۸۶درصــد برنامــه
ابالغــی ،گلخانههــا اصــاح و بازســازی شــدهاند،
گفــت :تــاش میکنیــم از طریــق هماهنگــی
بــا اســتانها ،تخصیــص تســهیالت بموقــع و
ارزانقیمــت و ارائــه مشــوقها اهــداف تعییــن
شــده در بخــش گلخانههــا طــی ســالجاری
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