کشاورزی در دولت تدبیر و امید

ت شهرکهای در تشریح اقدامات برنامه ششم مطرح کرد:
معاون فنی و اجرایی شرک 

توسعهگلخانههابه ۱۶هزارو ۷۰۰هکتار
معاون فني و اجرايي شرکت شهرکهاي
کشاورزي يکي از اولويتهاي دستيابي به
اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي
را توسعه فضاي گلخانهاي شهرکي و مجتمعي
دانست و گفت :در برنامه ششم توسعه،
توسعه سطح گلخانهها به  ۱۶هزار و  ۷۰۰هکتار
هدفگذاري شده است.

سيدرحمتاهلل پريچهر در گفتوگو با «سبزينه» ،درباره
اقدامات صورت گرفته در شهرکهاي کشاورزي گفت:
از ابتداي امسال تاکنون  650هکتار شهرک و مجتمع
گلخانهاي به متقاضيان واگذار شده است و تالش داريم اين
رقم را تا پايان سال به هزار هکتار برسانيم.
وي اظهار داشت :متقاضيان ميتوانند در فرآيند واگذاري
ابتدا  ٣٠درصد مبلغ زيرساختها را به شکل نقدي پرداخت
کنند و  70درصد باقيمانده به صورت اقساطي و هر  6ماه
يکبار و ظرف مدت سه سال پرداخت ميشود.
به گفته اين مقام مسئول ،در برنامه ششم توسعه پيشبيني
شده که حدود  ۴۰درصد توليدات گلخانهاي در بستر
شهرکهاي کشاورزي و مجتمعهاي مربوطه توليد شود.
وي افزود :با توجه به محدوديت منابع آبي کشور قرار است
براي صرفهجويي در اين بخش حدود  ۴۰۰هزار هکتار
محصوالت زراعي از جمله سبزي و صيفي که در فضاي
آزاد کشت ميشود ،تحت کشت گلخانهاي قرار بگيرد که
برای تولید اين محصوالت در هر هکتار بين  ۱۲تا  ۱۶هزار
مترمکعب آب مصرف ميشود.
احداث هر هکتار گلخانه هيدروپونيک بيش از 15
ميليارد ريال اعتبار نياز دارد
معاون شرکتهاي کشاورزي اضافه کرد :اکنون براي احداث
هر هکتار گلخانه خاک کشت ،بهطور متوسط  10ميليارد
ريال (يک ميليارد تومان) و براي گلخانههاي هيدروپونيک
يا آبکشت (کشت بدون خاک) با ارتفاع  5/5متر حدود
 15ميليارد ريال (يک ميليارد و  500ميليون تومان) اعتبار
نياز است .پريچهر افزود :وزارت جهاد کشاورزي ،رديف
مستقل اعتباري براي اين کار در نظر گرفته ،ضمن اينكه
اولويت اين وزارتخانه در اعطاي تسهيالت ،توسعه گلخانهها
و پرورش ماهي در قفس است .اين مقام مسئول در شرکت
شهرکهاي کشاورزي افزود :براساس دستورالعمل دولت،
 80درصد اين تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي و ۲۰
درصد از آورده اشخاص است.
برنامه ايجاد  10شهرک شيالتي در سواحل کشور
پريچهر تصريح کرد :مطالعات فني ايجاد  10شهرک شيالتي
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در سواحل خليج فارس،
درياي عمان و درياي خزر براي
پرورش انواع آبزيان و ميگو در قفس
در حال انجام است و در اين زمينه
تفاهمنامههايي با سازمان شيالت ايران و
موسسه جهاد نصر امضاء شده است.
پريچهر اضافه کرد :در بحث دامپروري نيز ظرفيتهاي
بااليي داريم و شرايط متناسب است .به همين دليل ما
به اين حوزه ورود نکردهايم ،مگر در شرايطي که نياز باشد
دامداريها به خارج از بافت شهري منتقل شوند.
 605مجتمع و شهرک کشاورزي در کشور
پريچهر در ادامه به مجتمعها و شهرکها کشاورزي در کشور
اشاره کرد و گفت :در کشور  605مجتمع و شهرک کشاورزي
وجود دارد که حدود  180مورد آنها گلخانه است.
وي يادآور شد :شرکت شهرکهاي کشاورزي تکميل و
بهرهبرداري  70گلخانه را در دستور کار قرار داده که کار
مقاومسازي آنها به پايان رسيده است.
معاون شرکت شهرکهاي کشاورزي با تأکيد بر اينكه
مناطق مستعد  ۱۵استان کشور براي ايجاد شهرکهاي
گلخانهاي معرفي شده است ،افزود :ايجاد شهرکهاي
گلخانهاي با جديت دنبال ميشود ،به شکلي که مالکان
اراضي بزرگ (داراي آب و زمين کافي) نيز بخشي از
اراضي خود را براي ايجاد مجتمعهاي گلخانهاي اختصاص
دادهاند.
به گفته وي ،به قطعات پنج هکتاري گلخانهاي «مجتمع» و
به قطعات  10هکتاري «شهرک کشاورزي» اطالق ميشود.
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