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 جلسه:دستورکار
  استانهای تولیدی گلخانههای فصلی راهکارهای بهبود تولید و بازاریابی گلبررسی 

 

 اهم موارد مطرح شده:
ضن عرض  ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق،ای گلخانههای تدای جلسه جناب آقای مهندس میرحسینی، دبیر محترم کارگروه توسعه کشتدر اب (1

در سال گذشته با هدف پیگیری امور مرتبط به گلخانه ای گلخانههای خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه بیان نمودند: کارگروه توسعه کشت

رزی و آب اتاق بازرگانی تشکیل شد. داران و بررسی معضالت و مشکالت موجود در این حوزه از سمت بخش خصوصی ذیل کمیسیون کشاو

 باشد.می فصلی در استان و چگونگی بهبود بازاریابی آن در استانهای هدف از برگزاری این جلسه بررسی مشکالت تولیدکندگان گل

تولید و ظرفیت  فصلی تولیدی در استان از اولین مشکالت این بخش عنوان شد. همچنین برنامه مشخصی در زمینههای پایین بودن کیفیت گل (2

انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گیاه در استان تا کنون  فصلی و شاخه بریده در استان و میزان تقاضای بازار، وجود ندارد.های تولیدی گل

و پیگیری مشکالت بخش خصوصی در جلسات کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون اند ید گل و گیاه در استان داشتهنقش موثری در حوزه تول

 باشد.ثر ؤمتواند می کشاورزی و آب اتاق

موجود در کشف رود و تولید محصوالت کشاورزی در این محل با درصد آلودگی باال به فلزات سنگین،  زیست محیطیبا توجه به معضالت  (3

 یرد.انجام پذدر این محل توسعه کشاورزی  تاب شده است یصوتهکتار در این محل  500به وسعت ها پروژه احداث گلخانه

در ها جناب آقای مهندس اورانی، معاون محترم برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بیان نمودند:  مجموع احداث گلخانه (4

ی انجام شده در اجرای مصوبه گذارهکتار رسیده است که هدف 340به   1396هکتار بوده که تا پایان سال   140، 1392استان تا پایان سال 

هکتار گلخانه در  2000پیش بینی توسعه   1400در استان تا پایان افقای گلخانههای ماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه کشتستاد فر

باشد می ردیف اعتباری 3گیرد می قرارای گلخانههای ی در حوزه کشتگذارباشد. تسهیالتی که امروزه در اختیار متقاضیان سرمایهمی استان

تسهیالت از  -2ساله  7صد و بازپرداخت در 15داخلی بانک کشاورزی با نرخ درصد نرخ ترجیحی از منابع  3خط اعتباری ویژه با  -1که شامل 

 -3ساله  7باشد با مدت بازپرداخت می درصد 12دار ردرصد و در مناطق غیربرخو 14در مناطق برخوردار  که صندوق توسعه ملیمحل 

 باشد.می ساله 10درصد و دوره بازپرداخت  6درصد و روستاهای غیرمرزی نرخ  4مناطق عشایری و مرزی  تسهیالت اشتغال پایدار که در

تا  7 یام در کشور است. متوسط مصرف خالص آب در روش سنتی در حوزه محصوالت سبزی و جالیز 13رتبه استان در احداث گلخانه رتبه   (5

 بسیار باالیی است. میزانخواهد بود که هزار هکتار  13حدود  مزرعههزار مترمکعب است که با در نظر گرفتن هدررفت آب از منبع تا  8

اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی باید به صورت مستمر در حوزه کشتهای مشخص شود.  بایستمی مطالبات بخش خصوصی و دولتی

از دیذگاه بخش ها دارویی وارد شده و با تشکیل جلسات منظم به بحث و تبادل نظر در مشکالت موجود در این بخش و گیاهانای گلخانه

 خصوصی بپردازد.

درصد تولید در بخش کشاورزی خصوصی است و این درحالیست که مدیریت در این  96مهندس اورانی در ادامه مطالب خود بیان نمودند:  (6

 باشد.می بخش دولتی

بیان نمودند: مشکل اصلی  ،تغذیه گیاهی مستقر در سازمان نظام مهندس کشاورزیمسئول محترم ستاد اجرایی طرح  ،آقای موسی پور جناب (7

در این بخش وزارت جهاد کشاورزی  گذارو قانون گذارکشور و استان کمبود و بحران آب است. متولی اصلی بخش کشاورزی به عنوان سیاست

در  و نحوه توزیع پتانسیل تولید، از وضع موجود یا بانک اطالعاتی گل و گیاهان فصلی و زینتی باید طرح توجیهیدر زمینه تولید  است.

 مختلف استان مشخص شود.های شهرستان
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اداره محیط با ها گلخانه تأسیستوان مشکالت می در ادامه عنوان شد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که (8

 زیست و ... در این ستاد پیگیری شود.

تهیه شود تا تمامی اطالعات مربوط ها به صورت ملی از اطالعات جامع گلخانهای در کشور سامانهها همچنین پیشنهاد شد در خصوص گلخانه (9

 ری شود.... جمع آو ، شناسایی بازار هدف و بازرگانان و از نظر سطح زیر کشت، نوع کشت ها به گلخانه

 متولی جهت بررسی دقیق و مشخص مشکالت گلخانه داران تشکیل گردد.های با حضور گلخانه داران و دستگاهای پیشنهاد شد جلسه (10

 

 مصوبات جلسه

پیگیری ای در جلسات آتی موضوعات مرتبط با مشکالت گلخانه داران در صدور مجوزها و بازاریابی محصوالت گلخانهگردید مصوب  .1

 .شود

مصوب گردید اقدامات الزم به منظور ایجاد سامانه جامع اطالعاتی گلخانه داران استان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه  .2

 الزم جهت راه اندازی سایت از سوی اتاق بازرگانی انجام پذیرد.های حمایتو های مرتبط  انجام گلخانه داران و سایر سازمان
 

 اعضای حاضر در جلسه:
 ،صالحی ،گل احمدی ،مجدی ،عبدی ،محمدپور ،طهماسبی ،نیا فرجاد ،آریان فر ،اسکندری ،غالمیان ،دلیران ،عیدی زاده ،اورانی ،میرحسینیآقایان: 

 موسی پور ،داورپناه ،طفاییمص

 عبادی طاهری ،فرخی ،سبزواریها: خانم

 غایبین:
 ،همتیان ،خدادادی ،درویش ،صدرا ،فرهت ،کیمنش ،طالبی ،زراع کمالی ،برداران حسینی ،آیت الهی ،آغاسی زاده ،احمدزاده ،اسماعیل زادهآقایان: 

 جوادی ،رضازاده ،رضوی خبیر،کیانی ،سنجر ،صادقی

 
 

 
 


