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 :جلسهدستوركار
 اي   گلخانههاي  توسعه كشت يراستا موجود درهاي  موانع و چالش يبررس •
 در استاناي  گلخانهي و اخذ مجوزهاها  طرح ياجرا يرفع موانع موجود در راستا يراهكارها يبررس •

 
 

 :شدهاهم موارد مطرح 
هاي  ، به ضرورت توسعه كشتبحران آب در كشور و باالخص استانكميسيون كشاورزي و آب با اشاره به  محترم نائب رئيس در ابتداي جلسه -1

بررسي معضالت و مشكالت  واي  گلخانههاي  كشتتوسعه در استان اشاره نمود و گفت با توجه به ظرفيت موجود در استان براي اي  گلخانه
در اي  گلخانههاي  توسعه كشت "اي، كميسيون كشاورزي و آب تصميم بر تشكيل كارگروه تخصصي گلخانههاي  اجراي طرحپيش رو در 

اقدامي در بهبود وضعيت موجود و رفع مشكالت  ،تا با تشكيل جلسات و پيگيري مشكالت پيش روي توليدكنندگان اين حوزه گرفت "استان
 .نمايد

ايران و جهان اي  گلخانههاي  كشاورزي به ارائه گزارشي از وضعيت كشت سازمان جهاداي  گلخانهاي ه طرح محترم پس از آن كارشناس -2
 2 ،اي كشت گلخانهزير هكتارگلخانه در جهان داريم اشاره نمود كه از اين سطح  ميليون 3بيش از  پرداخت و با بيان اينكه بر اساس آمارها

هاي  هكتار با احتساب گلخانه هزار 10و اين درحالي است كه ايران تنها  باشد ميه كشور چين بهزارهكتار فقط مربوط  600ميليون و 
 . دارداي  غيرفعال، سطح زيركشت گلخانه

 درآمد اين كشور از% 70: گفتوجود دارد، اي  هزارهكتار سطح زير كشت گلخانه 20وي همچنين با اشاره به اينكه در آنتاليا بالغ بر  -3
و تمامي اين آمار نشان  وجود دارداي  هزار هكتار سطح زير كشت گلخانه35در اسپانيا بالغ بر  همچنين. شود مي تأميناي  گلخانههاي  كشت

گلخانه اي، هاي  به ارائه گزارشي از انواع كشتدر ادامه  .باشد مياي  گلخانههاي  كشتتوسعه دهنده رفتن بيشتر كشورهاي جهان به سمت 
هاي  كشت بيشتر به افزايش سطح زير كشت،پرداخته شد و لزوم توجه اي  گلخانههاي  روي توسعه كشت پيشهاي  و چالشها  مزيت

 .قرار گرفت تأكيددر كشور مورد اي  گلخانه
در  كه اصوالًها  در اين سيستم: ناميد و گفت CCHP و CHPهاي  را سيستم گلخانهاي  گلخانههاي  كشتهاي  وي در ادامه يكي از نوآوري -4

د گفت يو البته با شود ميگلخانه استفاده  هدررفت، جهت گرمايشهاي  از انرژي شود ميها، سيستم گلخانه احداث  كارخانجات و نيروگاهكنار 
 . نداشته است به ويژه در ايران با توجه به جديد بودن هنوز گسترش چندانيها  كه اين سيستم

بر سر راه به ويژه موانع موجود و از موانع موجود  در اين حوزه پرداختند دمطالب خودر ادامه ساير حاضرين در جلسه به بيان نقطه نظرات و  -5
 :توان به موارد ذيل اشاره نمود ميآنها صحبت كردند كه از اهم و ديگر مراحل اجرايي كار ها  اخذ مجوز

. مهمي كه با آن مواجه هستيم و تا كنون اهميت آن براي كشاورزان هنوز بزرگنمايي نشده است موضوع بحران آب است مسائليكي از  -6
و اين موضوع به اند  و تالش جدي در جهت حل بحران آب ننمودهاند  بيشتر كشاورزان تا امروز به پرداخت جرايم آب مصرفي خود اكتفا نموده

 . اي، نيازمند رسيدگي بيشتر و فرهنگ سازي استگلخانه هاي  ويژه در بحث كشت
كه  باشد ميبايد مورد توجه قرار گيرد مسئله بازار پس از توليد اي  گلخانههاي  يكي از نكات مهم ديگري كه به ويژه در ترويج توسعه كشت -7

اي  گلخانههاي  زير كشت، كشت غ افزايش سطحبه تبلي توانيم صرفاً فروش مناسب را ايجاد نماييم نمي بايد گفت تا زماني كه نتوانيم بازار
برگشت سرمايه نداشته باشيم  ،سال 4 گذشتو اگر بعد از بااليي است گذاري اوليه تقريباً نيازمند سرمايهاي  گلخانههاي  بپردازيم زيرا كشت

به توليدكنندگان و كشاورزان، بايد تمامي اي  گلخانههاي  رو در توصيه نمودن كشت و از اين وجود ندارداي  ت گلخانهشتوجيه اقتصادي در ك
 . مسائل مدنظر قرار گيرد
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توليدكنندگان با . در كشور و استان، ارائه تسهيالت از سمت دولت عنوان شداي  گلخانههاي  يكي مشكالت موجود در توسعه كشتدر ادامه  -8
آبياري هاي  دولت به سيستم درصدي كه 75كه با توجه به يارانه ردند اختصاص يافته به اين بخش بيان كهاي  ارائه نارضايتي از بحث يارانه
نيز وجود داشته باشد تا توليدكنندگان اي  گلخانههاي  بايد در زمينه كشتها  مشابه اين يارانه :داده است گفتند نوين و تحت فشار اختصاص

 .بتوانند به اين عرصه وارد شوند
 

مرتبط با اخذ مجوزها عنوان كرد كه  هاي سازماندولتي و هاي  در ادامه با ابراز نارضايتي از سيستماي  گذاران يك طرح گلخانه يكي از سرمايه -9
تنها  زياد،هاي  با تحميل هزينه بي نتيجه مانده و پس از گذشت اين زماناي  تالش بالغ بر شش ماه وي در گرفتن مجوز احداث گلخانه

ترين موضوع قابل پيگيري در اين زمينه تسهيل اخذ  گفت مهم ا دريافت نمايد و در ادامههكتار گلخانه ر 3توانسته است مجوز احداث تنها 
مرتبط قدمي در اين  هاي سازماناتاق بازرگاني و ساير  ايد با پيگيري كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليكه ب باشد ميمجوزهاي احداث 

 .زمينه برداشته شود
عنوان شد و گفته شد در بحث اي  گلخانههاي  ردهاي جهاني در كشتابحث ضرورت آشنايي با استاند يكي ديگر از موارد مهم اشاره شده، -10

در آنها ندارند و اين عامل مشكل اصلي  آنها آشنايي كاملبسياري از توليدكنندگان با بازار هدف خود و استانداردهاي اي  توليدات گلخانه
 .با استانداردهاي جهاني از ضروريات اصلي اين حوزه عنوان شد و لذا آشنايي باشد مياي  فروش محصوالت گلخانه

به عنوان نماينده  اتاق بازرگاني: در ادامه با اشاره به نقش اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي و تعامل آن با بخش دولتي، بيان شد -11
از ساير كشورهها نقش مهمي در حل اي  گلخانههاي  بخش خصوصي مي تواند با پيگيري و دعوت از مسئولين و حتي نمايندگان كشت

هاي به روز دنيا داشته  يبا استاندارهاي جهاني و فناورآنها و همچنين آشنايي اي  مشكالت توليدكنندگان به ويژه در اخذ مجوزهاي گلخانه
 .باشد

اشاره شد و بيان شد در صورتي كه  ،كشاورزي توسط سازمان جهاداي  گلخانههاي  كشت نسبيهاي  در پايان همچنين به لزوم تعيين مزيت  -12
ا تبديل به يك تهديد در اين حوزه رآنها  ها، مشخص نشود، ممكن است با از بين رفتن اين مزيتها  مزيتاي  گلخانههاي  در زمينه كشت

 .كنيم
 

 :مصوبات جلسه
كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و با حضور مسئولين بانك اي  پيگيري مشكالت موجود در اخذ مجوزهاي گلخانه .1

 سازمان جهاد كشاورزي و استانداري خراسان رضوي، منابع طبيعي خراسان
 ا استاندارهاي جهاني در اين حوزهو به ويژه آشنايي باي  گلخانههاي  آموزشي آشنايي مرتبط باكشتهاي  لزوم برگزاري دوره .2

 
 

 :جلسه نحاضري
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  ،فرخنده نژاد ،دهنوخلجي ،هراتي
 آزاد ،سبزواري :ها خانم

 :جلسه نغايبي
موسوي  ،هاديزاده رئيسي ،محمدپرست ،محسني ،صدرآبادي،فرجادنيا ،كيمنش،شاهنوشي ،زارع كمالي ،ذرويش ،برادران حسيني ،اسماعيلي ،احمدزاده

 همتي نيا ،نژاد


