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ایــــران زمین

سال بیستوسوم شماره  6685شنبه  16دی 1396

راهاندازی گلخانههای خانگی با تسهیالت دولتی

در راستای اقتصاد مقاومتی ،کشاورزان وحتی مردم عادی ترغیب به ایجاد گلخانه دراراضی محدودههای شهری و روستایی میشوند

عکس :رژین پژوهند

زهره افشــار /ایجــاد واحدهــای گلخانــهای در
مقیــاس کوچــک در محــدوده اراضی روســتایی و
شــهرها یکی از سیاستهایی اســت که به تازگی از
ســوی وزارت جهاد کشــاورزی در راســتای اقتصاد
مقاومتی و برنامه ششــم توسعه با هدف افزایش
تولید در محیطهای کنترل شده گلخانه و افزایش
بهرهوری از زمینهای خرد و کوچک کشــاورزی در
دستور کار قرار گرفته است.
«داریــوش ســالمپور» معــاون طــرح توســعه
توگو با «ایران» به تشریح
گلخانههای کشور در گف 
این طرح جدید پرداخت و گفت :منظور از مقیاس
کوچــک گلخانههایی اســت که وســعت آنهــا زیر
3هزار مترمربع باشد ،یعنی حتی میتواند 50متر
مربع هم باشــد و این مسأله در دستورالعمل این
طرح که آبان ماه امسال از سوی شخص وزیر ابالغ
شــد ،آمده است .جالب اســت بدانید که در نظام
گلخانهای کشــور که در ســال  78ابالغ شــد پیشتر
تنهــا برای گلخانههــا و اماکن تولید قــارچ خوراکی
که باالی  3هزار متر مربع وســعت داشــتند مجوز
صادر میشــد و هدف هم این بود که به واحدهای
دارای توجیه اقتصادی تسهیالت ارائه شود و مورد
حمایت قرار گیرند .ســالمپور خاطرنشان کرد :بنا
داریم درقالب گلخانههای مقیاس کوچک بخشی
ازکشــت ســبزی و صیفی را از فضای بــاز به داخل
گلخانهها بکشــانیم تا ضمن مصرف آب کمتر به
عملکرد در هکتار بیشتری برســیم .از سوی دیگر،
چون قرار اســت این گلخانهها در محدوده شهرها
و روستاها ایجاد شود ،کشاورزان هزینه زیادی برای
حمــل و نقل ندارند و هزینه تمام شــده برایشــان
پاییــن میآید .به گفتــه وی دولت بــرای کمک به
ایجــاد گلخانههای کوچک تا ســقف  80درصد در
هزینه آن ،تسهیالتمیدهد.
معاون طرح توسعه گلخانههای کشورتصریح
کــرد :این تســهیالت که از چند منبع تأمین شــده،
بنا بر محل قرار گرفتن متقاضی با نرخ سود از 6تا
15درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد .وی با
اشــاره به اینکه درحال حاضر حــدود 11هزارهکتار
گلخانه در کشــور داریم ،افزود :برنامهریزی شده تا
در مدت  10ســال یعنی تا پایان ســال  1404سطح
زیــر کشــت گلخانههــا بــه  48هــزارو  355هکتــار

برسد.یکی ازمشکالتهمیشگیمتقاضیان ایجاد
گلخانه روند ســخت و طوالنی صــدور مجوز برای
گلخانه است ،اما معاون طرح توسعه گلخانههای
کشــور میگویــد کــه در قالــب طــرح جدیــد ایــن
بوروکراســی اداری برداشته شده و متقاضیان پس
از مراجعه به ســازمانهای جهاد کشــاورزی برای
دریافــت مجوز فقط با نظام مهندســی کشــاورزی
سروکار دارند که کارشناس این سازمان نقشه برای
آنــان تهیه خواهد کرد .آییننامه اجرایی این طرح
در مــاه جاری به شهرســتانها ابالغ میشــود ،لذا
متقاضیان در نهایت از اول بهمن ماه میتوانند به
سازمانهای جهاد کشــاورزی محل سکونت خود
مراجعه کنند .به گفته وی پیشروترین استانها در
توســعه گلخانه ،استانهای تهران ،جنوب کرمان،
یزد ،اصفهان ،مرکزی و خوزستان هستند.
ëëتسهیالتکمبهره
در همین حال ،برای شنیدن درددل کشاورزانی
کــه در صــدد ایجاد گلخانه هســتند به ســراغ چند
کشــاورز رفتیــم که البتــه بیشترشــان تحصیلکرده
و بیکارهســتند« .احمد حیــدری» یکــی از جوانان
جویای کار اســت که با داشــتن مدرک کارشناســی
ادبیات فارسی درصدد ایجاد گلخانه در مازندران
توگــو بــا «ایــران» تصریــح کرد:
اســت .وی در گف 
االن یکســال اســت کــه در صــدد احــداث گلخانه
هســتم ،امــا در بوروکراســی اداری و ایــرادات ریز و
درشــت ســازمانهای جهــاد کشــاورزی و بانکها
برای دریافت مجوز و تســهیالت هستم .از طرفی،
آورده کافی هم ندارم .از سوی دیگر ،قیمت زمین
در مازنــدران باالســت که اگــر هم بهدنبــال زمین
کشــاورزی اجــارهای بروم چیزی دســتم را نخواهد
گرفــت .حیــدری افــزود :پــس از ماههــا دوندگــی
توانســتم یــک هــزار و  500متر زمین پیــدا کنم که
صاحبــش میخواهد با هم شــراکتی کارکنیم ،اما
در مراجعــه بــه ســازمان جهاد میگوینــد ما هیچ
حمایتــی از گلخانههــای زیــر  3هــزار متــر مربــع
نمیکنیم و طبعاً نخواهیم توانســت تسهیالت با
نرخ ســود کم هم بگیریم لذا از مسئوالن تقاضای
رسیدگی دارم.
ëëگلخانــه100متریکه برای 2نفرشــغلایجادکرده
اســت امــا کشــاورزانی هــم هســتند کــه با دســت

راهاندازی گلخانههای کوچک

برش

این روزها با تشــدید خشکسالی در بیشتر استانهای کشور و محدودیت منابع آب
زیرزمینی ،تأمین آب برای کشــت و کار ،بزرگترین چالش بخش کشــاورزی شده
و این مشــکل برای کشــاورزان خرده پایی که زمینهای کوچکی دارند و تنها منبع
درآمدشــان کشــت و زرع در این فضای کوچک اســت ،بیشــتر خودنمایی میکند.
از ســوی دیگر ،چنین وضعیتی موجب شــده تا بحث مصرف بهینــه آب بویژه در
بخش کشاورزی به ضرورتی غیر قابل انکار تبدیل شود که همه سیاستهای بخش
کشاورزی را تحتالشعاع قرار داده تا جایی که وزارت جهاد کشاورزی در قالب یکی
از جدیدترین طرحهایش در راســتای برنامه اقتصاد مقاومتی شــرایطی را فراهم
آورد تا کشاورزان وحتیمردم عادی ترغیب به ایجاد گلخانه دراراضیمحدودههای
شــهری و روســتایی شوند .از این رو ،شــما هم اگر کمی به کشــاورزی عالقه دارید و
زمین بزرگی در اختیار ندارید و پول آنچنانی هم در دست و بالتان نیست میتوانید
با کمک تسهیالت دولتی حتی در داخل خانه روستایی یا شهری خود یک گلخانه
کوچک بســازید و هرچه دوســت دارید تولید کنید .با توجه به خردبودن بسیاری از
اراضی کشاورزی کشورمان و اوقات فراغت دربرخی خانوارهای روستایی و شهری و
امکان تولید در گلخانههای خرد و کوچک به نظر میرسد ،اگر این سیاست بدرستی
اجرا شــود و همانند برخی طرحها مانند «کشــت طوبی» به بیراهه کشــیده نشــود
بتواند به اشتغالرایی و افزایش بهرهوری از زمینهای کوچک و فضاهای بالاستفاده
در خانههای روستایی وشهری بینجامد .اما برخی از تولیدکنندگانی هم که پیشتر پا
به این عرصه گذاشتهاند ،درددلهایی دارند که بد نیست مسئوالن تا قبل از ابالغ
آییننامه اجرایی این طرح ،آنها را هم لحاظ کنند.

خالــی و تنهــا بــا اســتفاده و بهکارگیــری علــم روز
کشــاورزی و پشتکار به موفقیت رســیدهاند .خانم
«رژیــن پژوهنــد» یکــی از این کشــاورزان اســت که
در روســتای «کنــگ» از توابــع شهرســتان صحنــه

اســتان کرمانشــاه یک گلخانــه  100متــر مربعی با
ســازه فلزی و پالســتیک برپا کرده و در کار خود نیز
موفــق اســت ،به گونــهای که توانســته در ســال 95
بهعنوان زن کارآفرین روســتایی انتخاب شود .این

کشــاورز دارای مدرک کارشناسی حقوق است ،اما
خــودش میگوید ،چون روســتازاده اســت ترجیح
داده کار کشــاورزی را دنبال کند .این کشــاورز که در
گلخانــه کوچکــش توت فرنگــی میکارد توانســته
برای دونفر شــغل ایجاد کند و البتــه با بهکارگیری
علم روز کشاورزی توت فرنگی ارگانیک تولید کند.
وی با اشــاره به اینکه بــزودی میخواهد  10گلخانه
 100متری دیگر نیز برپا کند ،تصریح کرد :اگر طرح
ایجاد گلخانههای کوچک با این نویدهایی که فعالً
میدهند اجرا شــود خیلی از کســانی که مانند من
در روســتاها زمین کوچکــی دارنــد وارد این عرصه
خواهند شد .پژوهند میگوید :در تمام فصول سال
روزانهبهطورمیانگین 10کیلوتوتفرنگیبرداشت
میکنم که چون محصولم ارگانیک اســت بیشــتر
کارمندان جهاد مشتری آن هستند و محصولم را با
کیلویی 15هزارتومانخریداریمیکنند.
ëëطرحایجادگلخانهمقیاسکوچک
متقاضیزیادیدارد
یزد یکی از اســتانهایی اســت که بهدلیل داشــتن
محدودیــت منابع آبی چند ســال اســت توســعه
گلخانــه را در اولویــت برنامههــای کشــاورزی خود
قــرار داده و در ایــن زمینــه بــه موفقیت نســبی نیز
دست یافته است« .یداهلل جوادپور» مدیر باغبانی
توگو با
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان یزد در گف 
«ایران» تصریح کرد :توســعه گلخانه برای بخش
کشــاورزی اســتان از واجبات اســت چون آب کمی
داریم ،تابستانها گرمای طاقتفرسا دارد و تبخیر
ساالنه ما  3هزار میلیمتر است .در این راستا ،چند
ســال اســت بحث توســعه گلخانههــا را با جدیت
دنبــال میکنیــم و در حــال حاضــر از 450هزار تن
از تولیــد  1.2میلیون تنی محصوالت کشــاورزی ما
مربوط به یک هزار و  420هکتار گلخانه است.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا انتقــال کشــت از مزرعــه
بــه گلخانه تولیــد  10تــا  12برابربیشــتر میشــود و
مصرف آب به یک دهم میرسد .از آنجا که بیشتر
کشاورزان خرده مالک هستند با طرح جدید ایجاد
گلخانههــای کوچــک مقیــاس متقاضیــان زیادی
جذب خواهند شد ،به گونهای که پیشتر افراد زیادی
برای ایجاد گلخانههای کوچک مراجعه میکردند
ونمیتوانستیمکاریبرایشان انجام دهیم.
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رفع مشکل بیکاری در کردستان
نیازمند سرمایهگذاری

با توجه به آمار و نتایج سرشماری سال گذشته برای
رفع مشکل بیکاری در کردســتان 180 ،هزار میلیارد
ریال اعتبار و سرمایهگذاری نیاز است.
به گزارش ایرنا« ،جمشید انصاری» ،معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
اداری و اســتخدامی در نهمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان اظهار
داشــت :دولت امســال  10هــزار میلیارد ریال شــامل  3هزار میلیــارد ریال در
بخش اشــتغال روســتایی و  6هزار و  420میلیارد ریال جهت اشــتغال فراگیر
برای کردســتان اعتبار تصویب کرده اســت .وی با بیان اینکه پیشــرفت کاری
استان در حوزه عملکرد این  2طرح (اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر) طی
امسال خوب نبوده ،افزود :اعتبار مورد نیاز استان تقریباً برابر با میزان اعتبار در
نظر گرفته شده برای اشتغال فراگیر کشور است .در استان در بخش اشتغال
فراگیر ،یک هزار و  826طرح به ارزش  10هزار و  700میلیارد ریال (یک هزار و
 70میلیارد تومان) به بانکها معرفی شدهاند اما کمتر از  10میلیارد ریال آن
پرداخت شده که عملکرد مناسبی نیست .با توجه به عملکرد پایین بانکها
در پرداخــت ایــن تســهیالت و همچنین هماهنگــی کمتر بین دســتگاههای
اجرایی نمیتوان انتظار خوبی از اجرای این طرحها داشت.

ایجاد تفاوتهای اساسی
سخت افزاری و نرم افزاری در تبریز

به مناســبت انتخاب تبریز بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای
اسالمی در ســال  ،2018شاهد تفاوتهای اساسی سخت افزاری و
نرم افزاری در تبریز خواهیم بود.
به گزارش ایســنا« ،مجید خدابخش» ،استاندار آذربایجان شرقی
در آیین پیش رویداد«تبریز  »2018با اشاره به وجود دالیل متعدد
برای انتخاب تبریز ،گفت :مهمترین دلیل این انتخاب ،وجود آثار
متعــدد فرهنگی و معنوی در تبریز اســت و این شــهر جاذبههای
ارزشمند و بینظیری را در خود دارد .بهار توسعه گردشگری تبریز
از چند روز قبل همزمان با آغاز ســال میالدی  ،2018شــروع شــده
وخرســندیم که میزبان گردشــگران داخلی و خارجی در این سال
خواهیم بود.

باران ،برف و کاهش دما
در مناطق مرکزی و دامنههای البرز

براساس آخرین نقشههای هواشناسی ،سامانه جدید بارشی که از بعدازظهر
دیروز جمعه از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور شده ،امروز شنبه مناطق
مرکزی و دامنههای البرز را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش ســازمان هواشناسی ،این سامانه بارشی سبب بارش باران و برف،
وزش باد و کاهش دما در این مناطق میشــود.همچنین از بعد ازظهر امروز
با شــمالی شــدن جریانات روی دریای خزر ،در اســتانهای ســاحلی افزایش
ابــر ،بارش بــاران ،وزش باد و کاهــش دما ،در ارتفاعــات و مناطق کوهپایهای
البرز بارش برف پیشبینی میشــود .فردا یکشنبه نیز از فعالیت این سامانه
در غــرب و مرکز کشــور کاســته خواهد شــد و بارش در ســواحل دریــای خزر و
بخشهایی از شمال شرق کشور ادامه مییابد.

