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سیمینابراهیمی
غالمرضا تقوي خبر داد

توسعهگلخانهها
در جهت افزايش بهرهوري در تولید

غالمرضا تقوي ،مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان زينتي
و قارچ خوراكي وزارت جهاد کشاورزی ،در هفته دولت
گزارشي از مهمترين اقدامات صورت گرفته توسط اين
دفتر را ارائه كرد .وي با اشاره به اينكه تأمين امنيت غذايي
و ارتقای صادرات محصوالت كشاورزي از اصليترين
وظايف وزارت جهاد كشاورزي محسوب ميشود ،بيان
داشت :اقتصاديكردن واحدهاي توليدي ،توليد محصول
سالم ،توسعه زيرساختها و حفظ منابع پايه سه راهبرد
اصلي در نظر گرفته شده براي تحقق اهداف وزارت جهاد
كشاورزي است .وي افزود :اين دفتر در راستاي تحقق این
اهداف برنامههايي را در سال  97و در طول برنامه ششم و
اقتصاد مقاومتي تدوين کرده كه جزو برنامههاي اساسي
وزارت جهاد كشاورزي با محوريت افزايش بهرهوري
محصوالت كشاورزي است .توسعه گلخانهها يكي از
راههاي افزايش بهرهوري است و ميتواند رابطه منطقي
و حداكثري بين وروديها و خروجيها برقرار كند .در
اين راستا طرح توسعه كشتهاي گلخانهاي تصويب شد.
بيش از  2/5ميليارد شاخه گل و گلدان
در گلخانهها توليد ميشود
وي درباره آخرين وضعيت توليد گل و گياه در کشور گفت:
در مجموع توليدات گلخانه و فضاي باز گل و گياه چهار
ميليارد شاخه و گلدان برآورد شده است كه از اين ميزان
بيش از  2/5ميليارد شاخه و گلدان در گلخانهها توليد
ميشود .مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان زينتي و قارچ
خوراكي درباره طرح توسعه گلخانهها گفت :از دو هزار و
 70۰هكتار از برنامه توسعه گلخانه با هدف دستيابي به
حداكثر بهرهوري درسه ماه اول سال بيش از  ۷۰۰هكتار
محقق شده است .همچنين در برنامه اصالح و بازسازي در
سال جاري از  452هكتار ۱۰۰درصد متقاضيان اصالح
و بازسازي گلخانهها شناسايي شده و طبق برنامهريزي
انجام شده تا پايان سال عمليات اصالح و بازسازي به
صورت  100درصد انجام خواهد شد .تقوي بهرهگيري
از روشهايي براي كنترل و كاهش مصرف انرژي را از
مهمترين اهداف برشمرد و خاطرنشان كرد :در اين
خصوص گلخانهاي به عنوان پايلوت ايجاد شده تا با
بهرهگيري از انرژي زمين گرمايي ،نور خورشيد و آب باران
بتوان در كاهش انرژي صرفهجويي كرد .وي همچنين
درباره اقدامات انجام شده در زمينه توليد و توسعه گلها
و گياهان زينتي در كشور عنوان كرد :در سال گذشته
با كمك اتحاديه گل و گياه كشور جهت تنظيم واردات
نسبت به تقويت ژرم پالسم جديد اقدامات خوبي صورت
گرفت و خوشبختانه توانستيم با نيازسنجي در اين زمينه
واردات را متناسب با نياز داخلي كنيم ،بهطوريكه در حال
حاضر با 26ميليون دالر صادرات و كمتر از  10ميليون
دالر واردات توانستهايم تراز تجاري مثبتي در اين بخش به
دست آورديم .وي افزود :سرانه مصرف گلوگياه در جهان
براي هر نفر  ۱۵۰شاخه است ،اين درحالي است كه در
كشور سرانه مصرف  ۱۸شاخه است .وي در ادامه اضافه
كرد :افزايش سرانه مصرف يكي از برنامهها اساسي ماست.
در اين خصوص جهت دسترسي آسانتر مردم به گل و
گياه راهاندازي پايانه گلوگياه و پايانه خريد مجازي در
دست اجرا است .تقوي درباره ديگر اقدامات صورت گرفته
در عرصه گل و گياه تصريح كرد :الگوسازي و تنوع كشت،
مشاركت  100درصدي اتحاديهها ،تشكلها و بخش
خصوصي در تدوين برنامهها ،سياستگذاريها و الگوهاي
ارائه شده ،افزايش عملكرد به واسطه اجراي طرح تجهيز
ناوگان حمل ونقل ،راهاندازي شبكه مويرگي در توزيع گل
و گياه و تخصيص تسهيالت براي اجرای اين مهم از جمله
اقدامات صورت گرفته است.
وي اظهار داشت :در سال گذشته كمتر از  10ميليون
دالر واردات داشتهايم ،در حالي كه در سال جاري از يك
سو با توجه به توليد ارقام متنوع در داخل و از سوي ديگر
به دليل تحريمهاي كنوني پيشبيني میکنیم واردات
كاهش زيادي داشته باشد .اميدواريم تا پايان سال
1397تكثير پايهاي رز وارداتي پيوندي در كشور به ثمر
برسد تا از واردات پايه گل رز نيز بينياز شويم .پيوستن
گروهي از متخصصان هلندي براي رونق صادرات با چهار
تخصص مديريت ،بازرگاني ،حقوق و آموزش در زمينه
تسهيلکردن صادرات از ديگر اقدامات است كه قطعاً
با افزايش صادرات زمينه ايجاد توليد بيشتر نيز فراهم
ميشود و میتوانیم اميدوار باشيم با توليد محصوالت
گلخانهاي باكيفيت جايگزين مناسبي براي صادرات
نفت معرفي خواهیم کرد .تقوي افزود :هر  ۲۰۰شاخه
گل شاخه بريده ميتواند جايگزين يك بشكه نفت باشد.
چنانچه با برنامهريزي دقيق پيش رويم ،ميتوان بخشي
از صادرات غير نفتي را به حوزه گل و گياه اختصاص داد.
اخذ معافيت مالياتي
برای تولیدکنندگان بستر كشت قارچ
مدير كل دفتر امور گلخانه ،گياهان زينتي و قارچ خوراكي
درباره اقدامات صورت گرفته در زمينه قارچ خوراكي نيز
بيان كرد :در سال جاری شاهد از دست دادن تعدادي از
هموطنان عزيز بر اثر مصرف قارچهاي سمي خودرو كه
در عرصههاي طبيعي رشد ميكنند ،بوديم که در اين
راستا شناسهدار كردن ،نصب هولوگرام و دستورالعمل
اجرايي آن در مسير توليد تا عرضه قارچ خوراكي يكي از
مهمترين اقدامات جهت رفع اين معضل است .همچنين

پرونده ویژه

یکشنبه  4شهریور  14 1397ذیالحجه  26 1439آگوست  2018سالسوم شماره 655

عزمجزممعاونتباغبانیبرایارتقایبهرهوری
«سبزینه» عملکرد و اهداف معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را در راستای توسعه کشاورزی و ارتقای بهرهوری بررسی میکند

با همكاري انجمن توليدكنندگان قارچ خوراكي با سازمان
نظام مهندسي كشاورزي ،تمديد و تهيه طرح توجيهي
براي صدور پروانهها با كمك آنها صورت خواهد پذيرفت.
وي معافيت مالياتي تولیدکنندگان بستر كشت قارچ يا
همان كمپوست با اخذ مصوبه كميسيون اصلي دولت
كه پس از گذشت بيش از يك دهه تالش انجمن صنفيتوليدكنندگان و دستگاههاي دولتي و معاونت باغباني
وزارت جهاد محقق شد -را از اقدامات شاخص دانست و
در ادامه درباره مزاياي اين معافيت اظهار داشت :برگشت
هزينه ماليات به عرصه توليد ،افزايش سرمايه در گردش،
افزايش توان مالي توليدكنندگان اين صنعت ،تثبيت
قيمتها و افزايش اشتغالزايي از مزاياي اين اقدام است.
وي افزود :راهاندازي واحد تحقيقات قارچ خوراكي و ايجاد
شبكه مويرگي براي توزيع قارچ و تخصيص شش الي 12
ميليارد تسهيالت براي دستيابي آسان مصرفكنندگان
به قارچ خوراكي از ديگر برنامههاي در دست اجرا است.
در حال حاضر بيش از 150هزار تن قارچ و 600هزار تن
كمپوست در كشور توليد ميشود و از طريق اين بخش
براي بيش از هفت هزار نفر شغل ايجاد شده است كه
خوشبختانه اين رقم روز به روز رو به افزايش است .تقوي
يكي از راههاي رسيدن به اقتصادي پويا را جلوگيري از
هدررفت منابع و سرمايهها با رويكرد افزايش بهرهوري
دانست و گفت :مشاركت بخش خصوصي با بخش
دولتي را ميتوان به عنوان اصليترين مولفه تأثيرگذار
در این جهت برشمرد .براي تحقق اين موضوع الزم است
سياستگذاري و برنامهريزي دقيق با توجه به خواست
بخش خصوصي صورت پذيرد و بخش خصوصي جهت
اجراي امور مطابق برنامه تدوين شده هدايت شود و در
نهايت دولت بر اجراي امور نظارت کند.
مدير كل دفتر امور گلخانه ،گياهان زينتي و قارچ
خوراكي وزارت جهاد کشاورزی در پایان عملکرد سال
 96دفتر امور گلخانهها ،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی
را به شرح زیر اعالم کرد:
 توسعه گلخانهها در كشور به میزان یکهزار و 600هكتار.
 افزايش  13درصدي توليد گوجهفرنگي در گلخانههانسبت به سال . 95
 افزايش باالي  100درصدي توليد ساير محصوالتگلخانهاي جديد نسبت به سال .95
 كاهش دو درصدي توليد خيار گلخانهاي (در راستایسياست كنترل توليد خيار در گلخانهها) نسبت به
سال .95
 افزايش پنج درصدي توليد گل و گياهان زينتي شاخه		
بريده نسبت به سال .95
 افزايش  11درصدي توليد قارچهاي خوراكي نسبت بهسال .95
 صادرات قارچ خوراكي بهميزان دوهزار و  670تن و بهارزش  3/7ميليون دالر در سال .1396
 صادرات گلها و گياهان زينتي به ارزش 22/7			
ميليون دالر.
 افزايش توليد بستر كشت (كمپوست) قارچ خوراكي به		
ميزان  65هزار تن.
 اجرای پايلوت توسعه توليد ساير گونههاي تجاري قارچخوراكي (ترافل و )...در استان لرستان.
 استفاده از بذور هيبريد توليد داخل كشور در سطح			
 10هكتار.
ل فني و ابالغ آن به
 تدوين  18دستورالعم استانها.
 اصالح ،بازسازي و نوسازي گلخانههاي كشوردر سطح  419هكتار معادل  112درصد پيشرفت
فيزيكي.
 برگزاري دو هزار و  543نفر روز دورههاي آموزشي براي			
كارشناسان.
 برگزاري  26هزار و  439نفر روز دورههاي آموزشي			
براي بهرهبرداران.
 افزايش  49هكتاری استفاده از تأمين و انتقالتكنولوژيهاي نوين ،شامل تبديل كشت خاكي به
هيدروپونيك در سطح  41هكتار.
 استفاده از سيستمهاي  chpو  cchpدر سطح 2/5هكتار.
 استفاده از زنبور بامبل در گلخانهها در سطح یک هكتار. استفاده از دودكش اكونومايزر (دستگاه بازياب انرژيدودكش) در گلخانهها در سطح سه هكتار.
 اجرای اكواپونيك (كشت توأمان گياه بههمراه پرورشبرخي از گونههاي ماهي) در سطح یکهكتار.
 هوشمندسازي گلخانهها در سطح 0/5هكتار.شکراهلل حاجیوند خبر داد

اجرای طرح ایجاد باغهای دیم
و کشت گیاهان دارویی در اراضی
شیبدار در راستای اقتصاد مقاومتی

شکراهلل حاجیوند ،مدیر کل دفتر امور میوههای
سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد
کشاورزی ،در تبیین میزان تولید میوههای سردسیری در
کشور عنوان کرد :سطح زیر کشت سیب در دنیا بیش
از پنج میلیون و  300هزار هکتار است و از نظر میزان
سطح زیر کشت ایران بعد از کشورهای چین و هندوستان
رتبه سوم را دارد .همچنین از نظر تولید سیب ،ایران پس
از چین ،آمریکا و هلند رتبه چهارم را دارد .در سال 96
سطح زیر کشت سیب  252هزار هکتار بود که از این
سطح سه میلیون و  700هزار تن محصول برداشت شد.
در این بین با صادرات 750هزار تن سیب از محصول سال

 1396باالترین رکورد صادرات را در طی سالهای اخیر به
دست آوردهایم .مدیر کل دفتر امور میوههای سردسیری
و خشک معاونت باغبانی درباره محصول انگور اظهار
کرد :بیش از هفت میلیون و  100هزار هکتار سطح زیر
کشت انگور در دنیا است که ایران با  320هزار هکتار
سطح زیر کشت بعد از کشورهای ایتالیا ،چین ،آمریکا،
فرانسه ،اسپانیا ،ترکیه و شیلی در رتبه هشتم قرار دارد .از
نظر میزان تولید در دنیا  770میلیون تن انگور برداشت
میشود که ایران با تولید  3/8میلیون تن بعد از کشورهای
چین ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا ،ترکیه ،شیلی و آرژانتین رتبه
نهم را به خود اختصاص داده است .در سال  96در حدود
107هزار تن انگور تازه صادر شده است .در تولید کشمش
هم که یکی از فرآوردههای انگور است ،بعد از کشورهای
آمریکا و ترکیه رتبه سوم را داریم .در دنیا ساالنه بیش از
یک میلیون و  250هزار تن کشمش تولید میشود که
سهم ایران در سال  96حدود  200هزار تن بوده و در سال
 97حدود  150هزار تنپیشبینی میشود .این در حالی
است که میزان صادرات این محصول در سال  96کمتر از
 100هزار تن بوده است.
اجرای طرح سرشاخهکاری درختان گردو
حاجیوند طرح سرشاخهکاری درختان گردو را که اجرای
آن از سال قبل آغاز شده ،از اقدامات مهم برشمرد و
خاطرنشان کرد :این طرح از سال گذشته تاکنون توسط
کارشناسان داخلی و خارجی در استانهای مختلف آموزش
داده شد .این روش جهت احیای باغهایی که هر ساله دچار
سرمازدگی میشوند ،بسیار مهم هست .وقتی که باغهای
گردو دچار سرمازدگی میشوند ،برای دوسال متوالی یا
محصول نداریم یا بسیار اندک داریم .با این تکنیک ارقام
حساس به سرما به ارقام جدید دیربرگده با عملکرد باال
تبدیل میشوند که در نهایت باعث افزایش درآمد باغدار
میشود؛ در همین راستا برای تأمین اندامهای تکثیری،
باغ مادری گردو با ارقام متنوع در استان همدان احداث
شد .همچنین در استانهای دیگر باغهای تأمینکننده
اندام تکثیری دیگر و تولید پیوندک انواع گردوها از قبیل
چندلر ،فرانکت و ژنوتیپهای امیدبخش داخلی احداث
شده و یا در برخی استانها در حال احداث است که
بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
توسعه باغهای دیم در سطح
 21هزار هکتار از اراضی کمبازده
وی درباره توسعه باغهای دیم و کشت گیاهان دارویی در
اراضی کمبازده و یا شیبدار عنوان کرد :این طرح در قالب
بند «پ» ماده  31بخش کشاورزی برنامه ششم توسعه
کشور در حال اجراست .این قانون وزارت جهاد کشاورزی
را موظف کرده تا طی یک برنامه پنج ساله  500هزار
هکتار از اراضی شیبدار و کمبازده را زیر کشت دیم ببرد؛
در همین راستا این برنامه در  28استان در حال اجراست.
بر اساس شیوهنامه ،در مناطقی که باالی 300میلیمتر
بارندگی وجود داشته باشد ،سامانههای استحصال آب
موضعی باران ایجاد میشود .وی افزود :اهداف این طرح
جلوگیری از فرسایش آبی و بادی ،ارتقای معیشت باغداران
و بهرهبرداران ،توسعه بومگردی و گردشگری ،کاهش دما
و جلوگیری از تبخیر ،ایجاد کمربند امنیتی جهت حفظ
منابع ملی ،بهرهگیری مطلوب و تلفیقی از منابع و افزایش
ترسیب کربن به واسطه افزایش پوشش گیاهی است .در
سال گذشته توسعه باغهای دیم در سطح 21هزار هکتار
از اراضی کمبازده و مستعد عملیاتی شد .بیش از 70درصد
از این طرح در  11استان مستعد کشور اجرا شده و
مابقی طرح نیز در ریزاقلیمهای مستعد برخی استانها
اجرا خواهد شد .مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری
و خشک معاونت باغبانی الزمه رسیدن به اهداف طرح
توسعه باغهای دیم در اراضی شیبدار را اجرای اصولی
و فنی باغها در این مناطق عنوان کرد و افزود :امیدواریم
با اجرای صحیح و فنی به اهداف کالن این طرح دست
یابیم .در همین راستا نشستهای فصلی و ساالنه،
کارگروههای منطقهای ،استانی و ملی توسط کارشناسان
جهت افزایش دانش بهرهبرداران در سال گذشته برگزار
و ایجاد شد .وی افزود :از تمامی مجریان این طرح در
استانها تقاضا داریم نکات فنی کشت اصولی دیم را به
کار گیرند .در احداث باغهای دیم ،تراکم درخت ،مقدار
تبخیر ،مقدار بارش ،شیب زمین و جنس خاک بسیار مهم
است و متناسب با آن نقشه و سامانههای استحصال آب
باران تهیه میشود .نکته دیگر اینکه انتخاب گونه و رقم
مناسب برای کشت دیم همیشه مورد تأکید ماست که
با آموزشهای الزم این انتخاب در اختیار کارگروههای
استانی متشکل از همکاران تحقیقاتی و یا دانشگاهی و
سایر کارشناسان مرتبط استانی است .گونههای کمآببر
مانند انواع بادام ،انگور ،گل محمدی ،سنجد ،فندق ،انار،
انجیر و گیاهان دارویی برای این طرح انتخاب شدهاند.
حاجیوند در ادامه افزود :سامانه الکترونیکی پایش طرح با
مشارکت اداره کل آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی
و همچنین سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و امور
اراضی تدوین و طراحی شده است .این سامانه در حال
حاضر به صورت آزمایشی در پنجره واحد بارگذاری شده
است .در سال جاری برگزاری چهار دوره ملی 10 ،دوره
منطقهای و  74دوره استانی ،صدور دستورالعملها و
چاپ نشریات آموزشی ترویجی در دستور کار قرار گرفته
که تاکنون بخشی از آن عملیاتی شده است .این مقام
مسئول افزود :در سال گذشته طرح ایجاد باغهای دیم
و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار و کمبازده
به عنوان یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی بود که
برای این منظور دورههای آموزشی و هماندیشی ملی
با حضور مجریان استانی ،کارشناسان و محققان برگزار
شد .همچنین در چهار ماه اول سال  1397تدوین برنامه
توسعه مکانیزاسیون در اراضی شیبدار مورد توجه قرار
گرفته که در این راستا بخشی از مکانیزاسیون و تجهیزات
مورد نیاز آن در سامانه مکانیزاسیون جانمایی و قابلیت
استفاده از آن خط اعتباری وجود دارد .مدیرکل دفتر
امور میوههای سردسیری و خشک معاونت باغبانی در
پایان گفت :داشتن یک محصول کیفی باعث افزایش
صادرات ،مثبتشدن تراز تجاری و در نهایت افزایش
بهرهوری میشود .در این راستا نوسازی باغها یکی از این
راهکارهاست .از سال گذشته توجه به اصالح و نوسازی
باغها مورد توجه بوده که عملیات سرشاخهکاری و فراز
انگور و  ...از جمله این برنامهها است.

حبیب رادفر عنوان کرد

توسعه باغها در اراضی شیبدار
طرحی برای افزایش تولید

حبیب رادفر ،مشاور معاون وزیر در امور بازرگانی
و مسئول طرح و برنامه و مکانیزاسیون ،توضیحاتی
در رابطه با اولویتهای معاونت باغبانی و
برنامهریزیهای پیشرو ارائه داد و گفت :یکی از
اولین اولویتها و سیاستهای برنامه ششم ،حمایت
از افزایش تولید محصوالت باغبانی و افزایش
بهرهوری مصرف آب و منابع مالی است .باغها حدود
 15درصد از مساحت زمینهای کشاورزی را به
خود اختصاص میدهند ،در حالی که  33درصد از
وزن صادرات و  51درصد از ارزش صادرات مختص
باغداران و زمینهای باغی است .همچنین باغداران
و فعاالن حوزه باغی  30درصد از جمعیت کشاورزان
را به خود اختصاص میدهند؛ لذا حوزه باغبانی یکی
از زیر بخشهای بسیار مهم و اقتصادی برای بخش
صادرات کشور محسوب میشود .رادفر سال 96
را یکی از سالهای بسیار موفق در حوزه باغداری
دانست و گفت :طبق برنامهریزیهای سال گذشته
قرار بود که یکمیلیون و  550هزار تن صادرات
داشته باشیم؛ درحالیکه حجم صادرات از مرز
پیشبینی شده گذشت و به بیش از دو میلیون تن
رسید .در سال گذشته توانستیم بیش از  700هزار
تن صادرات سیب و  105هزار تن صادرات آبمیوه
( 600هزار تن میوه) داشته باشیم و صادرات خرما
نیز به  254هزار تن رسید .وی در ادامه افزود :در
سال  96تصور میشد که  2/5میلیارد دالر ارز
حاصل از صادرات محصوالت باغی وارد کشور شود؛
درحالیکه این رقم به سهمیلیارد دالر افزایش پیدا
کرد .در صورتی که سه میلیارد دالر را با توجه به
ارز دولتی چهار هزار تومانی حساب کنیم ،در سال
گذشته  12هزار میلیارد تومان ارز حاصل از فروش
محصوالت باغی وارد کشور شده است .مشاور معاون
وزیر در امور بازرگانی موفقیت حاصل شده در حوزه
باغبانی را حاصل تالش و کوشش باغداران دانست و
گفت :دلیل افزایش صادرات محصوالت باغی ،تولید
فراوان این محصوالت در سال  96بود .برخالف
انتظار باغداران توانستند 15میلیون تن تولید را
به 19/8میلیون تن تولید برسانند .میزان تولید
گلخانهها از دومیلیون و  300هزار تن به دومیلیون
و  500هزار رسید ( 110درصد تولید) .همچنین
 208هزار تن تولید گیاهان دارویی نیز حاصل
تالش باغداران در سال گذشته بود .رادفر توسعه
باغها در اراضی شیبدار را از دیگر موفقیتهای
سال گذشته دانست و اظهار داشت :توسعه اراضی
شیبدار تا  20هزار هکتار افزایش داشته است که
دوهزار هکتار از آن متعلق به زیتون 10 ،هزار هکتار
گیاهان دارویی و سههزار هکتار متعلق به توسعه باغ
ارگانیک بوده است .وی در این رابطه افزود400 :
هکتار از اراضی باغها برای اصالح و بازسازی گلخانه
مورد استفاده قرار گرفته است و  95هزار هکتار
نیز متعلق به اصالح و جایگزینی باغها و  15هزار
هکتار برای احداث باغهای مادری مورد استفاده قرار
گرفته است .رادفر همچنین توضیحاتی در رابطه با
هزینههای باغها و اراضی باغی ارائه داد و گفت :در
سال گذشته  50هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
توسط بخش خصوصی و دولتی در حوزه باغبانی
انجام گرفته است .هشتهزار میلیارد ریال مرتبط با
اصالح و جایگزینی باغها و ششهزار میلیارد ریال
مرتبط با احداث باغهای مادری و تولید نهال اصیل
هزینه شده است .رادفر با اشاره به ایجاد صندوق
ملی تخصصی نهال کشور برای اولین بار در کشور با
مشارکت تولید کننده نهال برتر گفت :یکمیلیارد و
 100میلیون تومان سرمایهگذاری به منظور ایجاد
این صندوق هزینه شده است که  51درصد آن به
بخش خصوصی و  49درصد دیگر به بخش دولتی
اختصاص داده یافته است .وی ادامه داد :سههزار
دستگاه و ماشینآالت مدرن به منظور افزایش تولید
در سال گذشته وارد بخش باغداری شده است.
مشاور معاون وزیر در امور بازرگانی و مسئول طرح
و برنامه و مکانیزاسیون كاهش فرسايش خاك و
جلوگيري از گسترش ريزگردها را از ديگر اهداف
حوزه معاونت روستايي اعالم كرد و گفت :استفاده
صحيح از آب سبز (آب باران) افزايش توان اقتصادي
و توليد در روستاها و مناطق محروم ،احداث بارگاه
و انبارهاي بهداشتي نيز از ديگر اهداف حوزه
معاونت روستايي است .رادفر توضيحاتي در رابطه
با برنامههاي آتي سال  97ارائه داد و گفت :يكي از
برنامههاي پيشرو معاونت باغباني ،توسعه اراضي
گياهان دارويي به  30هزار هكتار و سرمايهگذاري
 560ميليارد ريال براي توسعه اراضي گياهان
دارويي است .كشت دوهزار و  500هكتار زيتون،
توسعه دوهزار و  763هكتار اراضي براي کشت
گلخانهای ،اصالح و جايگزيني  100هزار هكتار
باغهای غيراقتصادي و مسن ،افزايش بهرهوري آب،
ايجاد سهتشكل و تخصيص  500ميليون ريال به
هر كدام ،افزايش اشتغال در ميان جوانان روستايي
و عشايري و احداث  11هكتار باغهای مادري نيز از
ديگر برنامههاي پيشروي معاونت باغباني است .وي
در پايان افزود :حدود  112هزار و  70ميليون ريال
سرمايهگذاري در بخش باغباني انجام خواهد گرفت.

توسعه کشت گياهان دارويي كمآببر
اولويت 6ماهه دوم سال 97

حسین زينلي ،مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد
کشاورزی ،در گفتوگو با خبرنگار «سبزينه» با بیان
اینکه مهمترين اولويت ما در ششماه دوم سال 97
کشت گياهان دارويي كمآببر است ،گفت :برای کشت
گیاهان دارویی در فصل پاییز کمیتههایی را تشکیل
دادیم تا مناطقی را که گیاهان کمآببر در آنها کشت
میشود ،شناسایی کنند .در این راستا و برای ترغیب
کشاورزان به کشت گیاهان دارویی کمآببر تسهیالت را
در قالب یارانه در اختیار آنان قرار میدهیم .با اتخاذ این
روش با کمترین میزان مصرف آب شاهد تولید گیاهانی
با بازده اقتصادی بسیار خواهیم بود .وی با بیان اینکه
کشت گیاهان در فصل پاییز بهدلیل بارندگی به آبیاری
چندانی نیاز ندارد ،ادامه داد :زمینه کشت بسیاری از
گیاهان در فصل پاییز مهیاست و یکی از اهداف اصلی
وزارت جهاد کشاورزی کشت گیاهان بومی است که
دارای مزیت اقتصادی باال هستند و تاکنون کشت آنها
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .وی با بیان اینکه
بخش تحقیقات گياهان دارويي كشور در حال حاضر
مشغول تحقیق روی گیاهانی است که تاکنون کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند ،ادامه داد :گیاهانی همچون آویشن
شیرازی ،موسیر ،زرین گیاه ،زیره سیاه ،زیره سبز و...
ازجمله گیاهان مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی برای
توسعه کشت در مراتع هستند .وی با بیان اینکه برای
افزایش بهرهوری اپليكيشنهايی در نظر گرفته شده و
در همين زمينه از بخش ترويج خواستيم با توليد این
اپليكيشنها آنها را در دسترس كشاورزان قرار دهند .در
قسمت آموزش هم يك برنامه بسيار مدون برای گياهاني
داریم كه منحصر به ايران هستند و بيمهريهايي درباره
كاشت آنها شده؛ لذا امسال برنامه همهجانبهاي هم در
زمينه آموزش ،ترويج ،توليد و توزيع يارانه داريم و سعی
ميكنيم گياهان بومی کشور را مورد حمايت قرار دهيم
و زمینههای صادرات آنها را تسهيل و كمك شاياني به
کشاورزان كنيم.
اشتغالزایی باالی گیاهان دارویی
مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی
درباره اهمیت این گياهان تصریح کرد :گياهان دارويي
چند ويژگي دارند که يكي از آنها مقاومت به خشكي
است .مردم هم به اهمیت سالمتي خود واقف شدهاند و
ميدانند با استفاده از گياهان دارويي ميتوانند سالمتي
خود را بهتر تضمین كنند؛ بنابراين مصرف این گیاهان
رونق پيدا كرده است .نکته دیگر اینکه مكانيزاسيون
در بخش گیاهان دارویی پيشرفت نكرده و بيشتر
محصوالت مانند زعفران ،گلمحمدي ،گل گاو زبان و...
با دست برداشت ميشوند؛ بنابراين از نظر اشتغالزايي
يك نيروي محركه هستند .صنعت گیاهان دارویی يكي
از بخشهايي است كه ميتواند زنجيره ارزش آن مورد
بررسي قرار بگيرد و كامل شود که تحقق این امر تحول
عظيمي در بخش اشتغالزايي ايجاد کند .زینلی افزود:
بهترين موتور محركه ما براي اشتغالزايي همراهي
بخش دولتي با بخش خصوصي است؛ لذا بايد بخش
خصوصي را به هر نحو فعال و مشكالتش را برطرف کنیم.
بايد ظرفيت خالي كارخانجات را تكميل كنيم .دولت
هم بايد سيستم تبليغات را براي بخش خصوصي قوي
يا اينكه ارتباطات آنها با هم را زياد كند .متأسفانه در
اين قسمت ضعف داريم و زنجيرهاي كه بايد اينها را به
هم ارتباط بدهد ،وجود ندارد که اميدواريم اين حلقهها
را تكميل كنيم.
براي کشت گياهان دارويي بايد
از روشهاي هايتك و پيشرفته استفاده کنیم
مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی
تصریح کرد :دانشگاهها داراي پتانسيل بزرگي از نظر
نيرو و تأمين مالي هستند؛ لذا بهتر است در زنجيرههاي
ارزش قرار بگيرند و مطابق با صنعت و بخش خصوصي
كار كنند .اگر دانشگاهها تمايل داشته باشند ،اين
آمادگي را داريم كه ارتباطات را ايجاد كنيم و اگر
كارشان به نتيجه رسيد ،حاضريم حمايت مالي هم
كنيم .به نظر من اگر دانشگاهها وارد عرصه شوند و نياز
بخش خصوصي را رفع و آنها را فعال كنند ،بسیاری
از مشکالت کشور حل میشود .براي کشت گياهان
دارويي بايد از روشهاي هايتك و پيشرفته استفاده
کنیم و اينجاست كه نقش دانشگاه و صنعت پررنگ
ميشود.

وضعیت تولید میوههای گرمسیری
و نیمهگرمسیری کشور

جمهوری اسالمی ایران از بزرگترین تولیدکنندگان میوه
در شمال آفریقا و خاورمیانه و جزو  10کشور عمده تولید
کننده میوه دنیاست .بر اساس آمار موجود ،میزان تولید
محصوالت باغی در سال  1396حدود  7/7میلیون تن
است .بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باغبانی کشور،
میزان تولید میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری در
سال  1396به میزان هفتهزار و  849تن از سطحی
بالغبر  734هزار و  235هكتار پیشبینی شد که از این
میزان بیش از  98درصد محقق شد .ایران در زمينه توليد
برخی میوههای نیمهگرمسیری (خرما ،انار ،كيوي ،انجير و
مركبات )،مقام اول تا هشتم دنيا را داراست.

وضعیت طرحهای گلخانهای متقاضی دریافت
تسهیالت بانک کشاورزی در  3ماهه اول
سال جاری ( )1397
الف -تعداد  527طرح گلخانهای به مساحت  456هکتار
و مبلغ تسهیالت به میزان  1325میلیارد تومان توسط
سازمان جهاد کشاورزی استانها به شعب بانک کشاورزی
جهت بهرهمندی از تسهیالت بانکی از محل منابع تلفیقی
اعتبار سرمایهای آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی و
منابع داخلی بانک کشاورزی ،معرفی شده است.
ب -تعداد  147طرح گلخانهای (معادل  28درصد تعداد
طرحهای معرفی شده) به مساحت  135هکتار (معادل 30
درصد مساحت طرحهای معرفی شده) و مبلغ تسهیالت
به میزان  211میلیارد تومان (معادل  16درصد تسهیالت
معرفی شده) در بانک کشاورزی مصوب شده است.
ج -تعداد  98طرح گلخانهای (معادل  19درصد تعداد
طرحهای معرفی شده و  67درصد تعداد طرحهای
مصوب) به مساحت  87هکتار (معادل  19درصد مساحت
طرحهای معرفی شده و  64درصد مساحت طرحهای
مصوب) و مبلغ تسهیالت به میزان  127میلیارد تومان
(معادل  10درصد تسهیالت معرفی شده و  60درصد
تسهیالت مصوب) در بانک کشاورزی به مرحله انعقاد
قرارداد رسیده است.

اهداف کمی برای باغهای میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری در سال1397

مجري طرح گياهان دارويي
وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

ردیف

عنوان

واحد

اهداف در سال
1397

1

احداث و توسعه باغهای جدید

هکتار

6442

2

اصالح و نوسازی

هکتار

24636

3

نهال مورد نیاز برای توسعه و اصالح

اصله

4677906

4

میزان تولید

ازجمله اقدامات انجامشده
در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه
باغبانی کشور در سال 1396
پیگیری طر ح اصالح و نوسازی باغات با هدف ارتقای
راندمان عوامل و نهادههای مصرفی و افزایش کمی و کیفی
تولید ،پیگیری در خصوص تأمین نهال سالم و اصیل
و استاندارد ،تهیه طرحهای اصالح و نوسازی نخیالت و
مرکبات کشور ،همکاری با سازمان حفظ نباتات و مؤسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشور در راستای بررسی و حل
مسائل و مشکالت باغات در زمینه آفات و بیماریهای
گیاهی مهم درختان میوه ،تهیه طرح «مدیریت
(پیشگیری ،کنترل و مقابله) آفات چوبخوار خرما ،کرم
خراط گردو ،آفات چوبخوار و شارکای هستهداران،
جاروک لیموترش و گرینینگ مرکبات» و ارائه به دفتر
مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
وزارت متبوع ،تهیه طرح پیشگیری تنش سرمایی در
باغات نیمهگرمسیری ،همکاری با معاونت ترویج سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در برگزاری دورههای
آموزشی مدیریت تولید و پس از برداشت ،برنامهریزی به
منظور بهبود کیفیت و ارتقای سالمت محصول و تهیه
ضوابط فنی صادرات پرتقال ،نارنگی و کیوی و اعالم به
مراجع ذیربط برای حفظ بازارهای هدف ،توزیع برخی
ارقام تجاری دنیا به منظور بررسی سازگاری ارقام مانند
رقم واندرفول انار در برخی استانهای انارخیز ،تهیه طرح
تولید برخی گونههای گرمسیری و نیمهگرمسیری در
گلخانه برای افزایش بهرهوری ،احداث و نصب سایبان
بهمنظور کاهش تنشهای محیطی اعم از گرما ،خشکی،
آفتابسوختگی ،سرما و تگرگ در باغهای میوههای
گرمسیری و نیمهگرمسیری و ...از جمله اقدامات
انجامشده در سال  1396است.

گزارش عملکرد طرح توسعه گلخانههای
کشور 3ماهه اول سال 1397

با توجه به سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی برای
افزایش کمی و کیفی محصوالت با تأکید بر صرفهجویی
در مصرف آب و بهینه کردن روشهای تولید و همچنین
در راستای اهداف مصوب برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه
کشاورزی و تأکید بر تقویت توان تولید داخلی ،پروژه
افزایش تولید در محیطهای کنترل شده گلخانهای از
سال  1395در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب
و برای اجرا ابالغ شد .همگان به نیکی آگاهند که كشور
ايران داراي اقليمي خشك و نيمهخشك بوده و آب براي
توليد محصوالت كشاورزي عامل تعيينكننده و مهمي
محسوب ميشود .كمبود آب طي فصل رشد گياهان آثار
چشمگيري در ميزان توليد محصول بهويژه محصوالت
پرآببر نظیر سبزي و صيفي دارد كه در فصول گرم سال
و در فضای باز توليد ميشوند .با بررسيهاي كارشناسي
مشخص ميشود كه سطح اشغال شده زمين توسط
محصوالت سبزي و صيفي در فضاي آزاد حدود  10برابر
بیشتر از گلخانه و ميزان مصرف آب براساس میزان
تولید هر کیلوگرم محصول  12برابر بیشتر از كشتهای
گلخانهاي است؛ در حالي كه نسبت عملكرد ساالنه كشت
فضاي آزاد حداقل  10برابر کمتر از گلخانه است .بدین
جهت توسعه كشتهاي گلخانهاي در كشور ايران يكي
از مهمترين سیاستهای افزايش بهرهوري اقتصادي
كشاورزي و مدیریت راهبردی آب قلمداد میشود؛
بهطوريكه ميتوان با مصرف مقدار كمي از نهادههاي
توليد و آب به چندين برابر افزايش كمي و كيفي توليدات
دست يافت .گفتنی است ،از میزان 48هزارو  355هکتار
توسعه گلخانهها در برنامه اقتصاد مقاومتی (افق  10ساله
تا سال  ،)1404مقدار  31هزار هکتار آن مربوط به انتقال
محصوالت سبزی و صیفی قابل انتقال از فضای باز به
گلخانهها است که با تحقق این هدف حداقل  370هزار
هکتار از اراضی کشاورزی که زیرپوشش کشت سبزی و
صیفی بودهاند ،آزاد شده و بیش از  4/6میلیارد مترمکعب
آب در اثر انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به
گلخانه صرفهجویی می شود .هدف مصوب و سطح ابالغی
برنامه توسعه گلخانهها برای سال  1397معادل دوهزارو
 763هکتار است که در سهماهه اول سال جاری باید
 691هکتار از این مقدار انجام میگرفت که با اقدامات
و پیگیریهای صورت گرفته 736 ،هکتار سطح توسعه
گلخانهها بوده که معادل  107درصد از اهداف برنامه سه
ماهه اول سالجاری محقق شده است.
اهداف کلی:
الف -افزایش تولید با هدف افزایش ضریب امنیت غذایی
و سالمت غذا.
ب -مصرف بهینه از آب و ارتقای بهرهوری و صرفهجویی
در آب.
ج -افزایش صادرات محصوالت درجهت مثبت کردن تراز
تجاری بخش کشاورزی.
اهم سیاستها:
الف -پرداخت تسهیالت ارزان برای توسعه گلخانهها.
ب -اصالح ،نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده و
غیراقتصادی.
ج -بهبود و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح
گلخانه.
د -استفاده از کشت نشایی بهجای کشت مستقیم بذر.
هـ  -ایجاد بازارهای جدید داخلی و هماهنگی برای ورود

8318290
به بازارهای خارجی.
و_استفاده از ارقام مرغوب تجاری.
ز -تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت (بذر و
اندامهای تکثیری).
ح -بررسی ،راهاندازی و نگهداری بازار فروش ،برندسازی
در بازارهای هدف و تشویق صادرکنندگان.
ط -پیگیری تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل و توسعه
ظرفیت فرآوری و واحدهای بستهبندی و درجهبندی.

وضعیت طرحهای گلخانهای متقاضی
دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی
در  3ماهه اول سال 1397
براساس سطح ابالغی برنامه توسعه گلخانهها در سال
 1397که معادل  2763هکتار است و میزان سهم
سهماهه اول سالجاری از سطح توسعه که معادل 691
هکتار است ،با توجه به عملکرد توسعه  736هکتاری
سطح گلخانهها ،معادل  107درصد از اهداف پیشبینی
شده در سه ماهه اول سال  1397محقق شده است.
این در حالی است که سطح معرفی شده توسط سازمان
جهاد کشاورزی استانها به بانک کشاورزی به میزان 456
هکتار که معادل  66درصد هدف سه ماهه اول سالجاری
( 691هکتار) است و با توجه به تأکیدات صورت گرفته در
جلسات ستاد عالی گلخانههای کشور مبنیبر شناسایی
افراد واجد شرایط و توانمند و ترغیب سرمایهگذاران و
کارآفرینان برای سرمایهگذاری در این بخش و معرفی
چند برابر ظرفیت متقاضیان احداث گلخانه توسط

اهداف کمی:
الف -با توجه به وضعیت گلخانههای سنتی و چوبی موجود
و مستهلک شدن بخشی از سازه و تجهیزات به مرور زمان،
برنامه اصالح و نوسازی گلخانهها در سال  1397به میزان
 454هکتار پیشبینی شده است.
ب -در بحث توسعه تولید در محیطهای کنترل شده
(گلخانه ،سایبان و  ،)...با هماهنگی سازمان جهاد
کشاورزی استانها و براساس اولویت افزایش تولید و
صرفهجویی در مصرف آب و هدایت بخشی از کشتهای
سبزی و صیفی از فضای باز به فضای کنترل شده ،ایجاد
گلخانههای تولید بذر ،گلخانه تولید نهال ،قرنطینه و
اسکرین هاوس ،سایبان ،واحدهای کوچک مقیاس و...
برای سال  1397سطح توسعهای معادل دوهزار و 763
هکتار پیشبینی شده است.

اهداف  5ساله دوم برنامه اقتصاد مقاومتی

جمع بندی عملکرد طرح توسعه گلخانهها
(تسهیالتی ،خود اجرایی و سازههای
فنی سبک (سایبان))
الف -برابر گزارشهای دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی
استانها از تاریخ  97/1/1تا تاریخ  ،97/3/31سطح
انعقاد قرارداد شده در بانک کشاورزی  87هکتار ،سطح
انعقاد قرارداد شده در سایر بانکهای عامل  58هکتار،
سطح انعقاد قرارداد شده تسهیالت اشتغال روستایی
(سامانه کارا)  68هکتار ،سطح توسعه سازههای فنی
سبک (سایبان)  96هکتار ،سطح توسعه گلخانههای
کوچک مقیاس  55هکتار و سطح خود اجرایی گلخانهها
 372هکتار بوده است .جمع کل عملکرد طرح توسعه
گلخانههای کشور در سهماهه اول سال  1397برابر 736
هکتار است که معادل  107درصد هدف مصوب سهماهه،
پیشرفت حاصل شده است.
گزارش عملکرد سطح توسعه گلخانههای کشور در  3ماهه اول سال  ( 1397واحد :هکتار)
درصد تحقق
نسبت به هدف هدف  3ماهه هدف مصوب جمع سطح کل
توسعه
سه ماهه اول اول سال  1397سال 97
سالجاری
107%

اهداف  5ساله اول برنامه اقتصاد مقاومتی

691

هدف

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

واحد

عنوان

518

570

551

686

695

648

541

454

373

269

هکتار

5305

8091

7368

6768

5966

5388

4600

3663

2763

2240

1508

هکتار

48355

736

2763

اهداف کلی /فرابخش
اصالح ،بازسازی و نوسازی
واحدهای گلخانهای
توسعه تولید در محیطهای
کنترل شده
)گلخانه و سایبان(

گزارش عملکرد استانی طرح توسعه گلخانههای کشور طی  3ماهه اول سال  ( 1397واحد :پرونده/هکتار/میلیاردریال)

ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺸﺎورزي

ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﺪه
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎل

ﻃﺮح ﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﺪار ) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا(
ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي
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ﺳﻄﺢ
ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮداﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻗﺮارداد
ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
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0
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6.0
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1

6.0
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222.5
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0.0
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0
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8.5
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67.3
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وضعیت توسعه گلخانههای کشور در  3ماهه اول سال  ( 1397واحد :هکتار/درصد)

سازمان جهاد کشاورزی استانها به بانکهای عامل ،الزم
است سازمان جهاد کشاورزی استانها تحرک و پویایی
بیشتری بهعمل آورند .همچنین با توجه به گزارش
عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی در استانها
مشاهده میشود که کمتر از  20درصد تعداد و سطح
طرحهای گلخانهای معرفی شده توسط سازمان جهاد
کشاورزی استانها ،در بانک کشاورزی به مرحله انعقاد
قرارداد رسیده و حدود  10درصد از میزان تسهیالت
معرفی شده ،پرداخت شده است که این امر نیز لزوم
هماهنگیهای بیشتر بین ارگانهای استانی و پیگیری
رفع موانع بررسی و کوتاه کردن فرآیند تصویب و پرداخت
تسهیالت به طرحهای گلخانهای و تسریع در کار را
نشان میدهد.

اهداف کمی پروژه افزایش تولید در گلخانهها (واحد :هکتار)
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رتبهبندی استانها از نظر
عملکردسطحتوسعهگلخانهها
الف -استانهای جنوب کرمان ،آذربایجان شرقی ،فارس،
هرمزگان ،تهران ،مازندران ،مرکزی ،یزد ،گیالن و لرستان
بهترتیب رتبه اول تا دهم را از نظر سطح توسعه به خود
اختصاص دادهاند.
ب -استانهای گیالن ،همدان ،سمنان ،مرکزی ،قم،
چهارمحال و بختیاری ،جنوب کرمان ،آذربایجان
شرقی ،مازندران و زنجان بهترتیب رتبههای اول تا
دهم از نظر درصد تحقق هدف ابالغی برنامه را کسب
کردهاند.
ج -استانهای اردبیل ،کردستان ،البرز ،خراسان جنوبی،
گلستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان شمالی ،ایالم و
سیستان و بلوچستان و قزوین  10استان با کمترین سطح
توسعه هستند.
د -استانهای اردبیل ،سیستان و بلوچستان ،البرز،
گلستان ،خوزستان ،قزوین ،کردستان ،اصفهان ،ایالم
و خراسان شمالی  10استان که کمترین درصد تحقق
برنامه را دارا بوده و کمتر از  10درصد از اهداف ابالغی
محقق کردهاند.

گزارش عملکرد طرح
توسعه گلخانههای کشور سال 1396

گزارش عملکرد پایان سال  96پروژه افزایش تولید در
محیطهای کنترل شده گلخانهای به استناد:
الف -آخرین گزارش بانک کشاورزی درخصوص طرحهای
معرفی شده به بانک.
ب -طرحهای مصوب شده در بانک.
ج -طرحهای انعقاد قرارداد شده در بانک کشاورزی.
د -جمعبندی گزارشهای سازمان جهاد کشاورزی
استانها از نظر سطوح توسعهیافته از طریق تسهیالت
بانکی ،سطوح خود اجرایی ،گلخانههای کوچک مقیاس
و سازههای فنی سبک (سایبان).
تسهیالت بانک کشاورزی:
 -1تعداد  1418طرح گلخانهای به مساحت یکهزار و
 731هکتار توسط سازمان جهاد کشاورزی استانها به
شعب بانک کشاورزی جهت بهرهمندی از تسهیالت از
محل تلفیقی منابع اعتباری سرمایهای آب و کشاورزی
صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک معرفی شده
است.
 -2تعداد  507طرح گلخانهای (معادل  36درصد تعداد
طرحهای معرفی شده) به مساحت  977هکتار (معادل 56
درصد سطح طرحهای معرفی شده) در بانک کشاورزی
مصوب شده است.
 -3تعداد  440طرح گلخانهای (معادل  31درصد تعداد

68

58

87

طرحهای معرفی شده و  87درصد تعداد طرحهای
مصوب) به مساحت  645هکتار (معادل  37درصد
سطح طرحهای معرفی شده و  66درصد سطح طرحهای
مصوب) در بانک کشاورزی به مرحله انعقاد قرارداد
رسیده است.

بوشهر بهترتیب بیشترین تعداد صدور پروانه تأسیس را
داشتهاند.
 -2تعداد یکهزار و  81مورد (معادل  52درصد) از
درخواستهای صدور پروانه تأسیس ،درخواستهای
کمتر از پنجهزار مترمربع بوده و تعداد یکهزار و دو مورد
(معادل  48درصد) هم درخواستهای بیش از پنجهزار
مترمربع است .تعداد  413مورد (معادل  41درصد) از
یکهزار و دو مورد درخواست صدور پروانه تأسیس
گلخانه گفته شده ،درخواستهای بیش از یک هکتار بوده
است و بهعبارتی  20درصد از تعداد کل درخواستهای
صدور پروانه تأسیس گلخانه متعلق به واحدهای باالی
یک هکتار است.

گزارش عملکرد کلی گلخانه (تسهیالتی ،خود
اجرایی و سازههای فنی سبک (سایبان))
 -1برابر گزارشهای جمعبندی شده از سازمان جهاد
کشاورزی استانها طی سال  ،1396حدود  38هکتار
توسعه گلخانهها از طریق دریافت تسهیالت بانک کشاورزی در سال 1396

فعالیتهایپشتیبان:
 -1تعداد  218دوره آموزشی معادل پنجهزار و 422
نفر روز برای گلخانهداران ،بهرهبرداران و کارشناسان
استانی توسط سازمان جهاد کشاورزی استانها
برگزار شده است که استانهای یزد ،خراسان جنوبی،
آذربایجان شرقی ،زنجان ،سمنان و فارس بهترتیب
بیشترین تعداد برگزاری دورههای آموزشی را به خود
اختصاص دادهاند.
 -2تعدا  128جلسه ستاد توسعه گلخانهها در سطح
استانی و  317جلسه ستاد توسعه گلخانهها در سطح
شهرستانها برگزار شده است که استانهای تهران،
همدان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،خراسان جنوبی و فارس
بهترتیب بیشترین جلسات هماهنگی و پیگیری مباحث
طرح توسعه گلخانهها را در سطح استانی و شهرستانی به
خود اختصاص دادهاند.
پروانه تأسیس:
 -1براساس آمار جمعبندی شده از طریق سامانه پنجره
واحد توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور در سال  1396تعداد دوهزار  83مورد به
مساحت یکهزار و  980هکتار درخواست برای صدور
پروانه تأسیس گلخانه ثبت شده است .استانهای فارس،
تهران ،جنوب کرمان ،مازندران ،البرز ،خراسانرضوی و

سطح انعقاد قرار داد شده در سایر بانکهای عامل بوده
است و حدود  926هکتار جمع سطوح خود اجرایی و
سازههای فنی سبک (سایبان) است و با احتساب 645
هکتار سطح انعقاد قرارداد شده در بانک کشاورزی،
جمع کل عملکرد طرح توسعه گلخانههای کشور حدود
یکهزار و  610هکتار است که معادل  72درصد نسبت
به هدف مصوب دوهزار و  240هکتار ،پیشرفت حاصل
شده است.
رتبهبندی استانها:
 -1استانهای تهران ،کرمان ،آذربایجان شرقی ،فارس،
جنوب کرمان و اصفهان بهترتیب رتبه اول تا ششم را از
نظر سطح توسعه به خود اختصاص دادهاند و استانهای
کرمان ،لرستان ،تهران ،البرز ،آذربایجان شرقی و مرکزی
بهترتیب رتبههای اول تا ششم از نظر تحقق هدف ابالغی
برنامه را کسب کردهاند.
 -2استانهای ایالم ،قزوین ،خراسان شمالی ،اردبیل،
کرمانشاه و کردستان کمترین سطح توسعه را داشته و
استانهای ایالم ،قزوین ،کرمانشاه ،بوشهر ،گلستان،
اردبیل ،خراسان شمالی ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،آذربایجان غربی ،زنجان و مازندران کمترین درصد
تحقق برنامه را دارا بوده و کمتر از  50درصد از اهداف
ابالغی محقق کردهاند.
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آمار تولید ،سطح زیر کشت و عملکرد فوق برای سال  1396است
1

تولید (میلیون تن )

89.33

2

سطح زیر کشت (میلیون هکتار)

5.3

3

عملکرد(کیلوگرم /هکتار)

16880

4

صادرات (هزار تن)

9044

آمار فوق مطابق آمار ارائه شده در سال  2016توسط فائو است

