اقتصاد
Tue،Oct،9،2018، No.3964

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

بــازار روز

3

میوه
محصول

سه شنبه  1۷مهر  . 1397شماره 39 6۴

میزانتغییر

تیل آتشی

-

3440

سیب لبنانی

-

5550

800

12200

خربزه خاتونی

-

2300

انگور عسکری

-

5970

آلو سیاه

-

5970

گالبی اسپادانا

-

10820

شلیل سیبی

-

7980

200

1180

-

4900

هلو

-

6970

انجیر سیاه

-

6980

موز

گزارش «خراسان رضوی» از مشکالت پیش روی توسعه کشت گلخانه ای در استان

احداثگلخانهدرهزارتویدریافتمجوز
•اختالفنظردرتفسیرماده 4کاربریاراضی

گزارش خبری
مسعود حمیدی

در شــرایطی کــه اســتان بــا بحــران شــدید کمآبی
دســتوپنجه نرم میکند ،حــدود  90درصد منابع
آبی اســتان در بخش کشــاورزی مصرف میشــود.
ارتقــای بهــرهوری و کاهــش مصــرف آب در بخــش
کشــاورزی ،یکــی از مهمترین سیاســتهای دولت
در اســتان اســت که توســعه کشــت گلخانهای یکی
از ایــن راهکارهاســت .کشــت گلخانــهای یکــی از
شــیوههای مهم و بــهروز دنیا و راهــی مطمئن برای
مدیریــت مصــرف و صرفهجویــی آب و همچنیــن
راهی بــرای تولیــد محصــوالت باکیفیــت و کاهش
ضایعات در بخش کشاورزی اســت اما بوروکراسی
اداری و تداخلهــای موجــود در حوزههــای کاری
برخــی ســازمانهای دولتی بــه اعتقاد تعــدادی از
سرمایهگذاران و کشاورزان استان ،مهمترین عامل
دلســردی و توســعه نیافتــن مطلــوب گلخانههــا در
استان است.
محمدی ،کشــاورز مشــهدی درباره این مشــکالت
به خراســان رضوی گفــت :متأســفانه بیــش از یک
ســال اســت که قصد دارم گلخانــهای بــرای تولید
صیفیجــات در مشــهد دایــر کنــم اما آنقــدر برای
دریافت مجوز بــه ادارههای مختلــف مراجعه کردم
که تصمیــم گرفتم بهجای کشــاورزی به ســراغ کار
دیگــری بــروم زیــرا جهــاد کشــاورزی مجــوز صادر
میکند اما اداره دیگری آن را قبول نمیکند و مدام
بین ادارههای دولتی پاسکاری میشوم.
رحیمــی کشــاورز دیگری اســت که پروانه تأســیس
گلخانه گرفته اما برای احداث دیوار و انبار در داخل
زمین گلخانه با مشــکالت زیادی درگیر اســت .این
کشــاورز به خراســان رضوی گفت :با ایــن که جهاد
کشــاورزی مشــهد پروانه گلخانه برایم صــادر کرده
اســت ولــی راه و شهرســازی اجــازه دیوارکشــی و
احداث انبار را نمیدهد.
این قبیل گالیهها تنها محدود به شهرســتان مشهد
نیســت بلکه در شــاندیز ،طرقبــه و دیگر شــهرهای
استان هم گالیههایی از این جنس مطرح است.

•تنها از محیطزیست استعالم میگیریم
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان در گفت

و گــو بــا خراســان رضــوی ،بابیــان ایــن کــه امــروز
بوروکراســیهای اداری بــرای احــداث گلخانــه
به حداقل رســیده اســت ،افــزود :هم اکنــون برای
احــداث گلخانه خــارج از محــدوده شــهری ،تنها از
محیطزیســت اســتعالم میگیریم اما اگر متقاضی
بخواهد در داخل محدوده شــهری گلخانه تأسیس
کند ،از اداره کل راه و شهرســازی هم اســتعالم می
شود.

•دور زدن قانون در قالب مجوز گلخانه!

مجتبی مزروعی افزود :در شهرهای مشهد ،طرقبه،
شــاندیز و چنــاران بــه دلیل این کــه دریافــت مجوز
گلخانههــا راه گریــزی بــرای دور زدن قانــون تغییر
کاربری است تا بتوانند از این طریق باغ ویال بسازند
و اراضی را قطعهقطعه کنند ،کســانی که در این سه
شهر قصد احداث گلخانه را دارند ،اول باید گلخانه
خــود را احــداث کننــد و بعــد از بهرهبــرداری مجوز
گلخانه برای آنها صادر می شود.
وی ادامــه داد :بــه همیــن منظــور در شــورای
برنامهریــزی اســتان مصــوب شــد پــس از احــداث
گلخانه توســط متقاضی ،مجوز تأسیس ساختمان
در داخل گلخانه به وی اعطــا و از این طریق ،جلوی
سوءاستفادهها گرفته شود .در شهر مشهد ،طرقبه،
شاندیز و چناران با افرادی مواجه ایم که زمینهای

بزرگی را خریداری کرده انــد و با نیت تغییر کاربری
و احداث باغ ویــا ،دنبال مجــوز گلخانه هســتند تا
بتوانند از این طریق قانون را دور بزنند.

•احداث گلخانه ،تغییر کاربری نیست

رئیــس جهاد کشــاورزی اســتان افزود :درگذشــته
برای احــداث گلخانه باید از راه و شهرســازی مجوز
گرفته میشــد اما با توجه به این کــه احداث گلخانه
جزو فعالیتهای کشــاورزی اســت و ذیل تبصره 4
قانون کاربری اراضی قــرار میگیرد ،تغییر کاربری
محسوب نمیشــود لذا مجوز تأســیس گلخانه باید
از سوی جهاد کشاورزی صادر شــود که اکنون این
رویه در حال انجام است اما ناچاریم برای جلوگیری
از سوءاســتفاد هها ،ســختگیر یهایی را اعمــال
کنیم.
از ســوی دیگر ،مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی
اســتان در گفت و گو با خراســان رضوی بابیان این
که تا پایان ســال  96حدود  350هکتــار از اراضی
کشــاورزی اســتان زیر کشــت گلخانــهای رفتهاند،
افزود :از ابتدای امسال تاکنون مجوز احداث حدود
 60هکتار گلخانه در اســتان صادر شــده اســت که
پیشبینی میشــود تا پایان ســال این رقم به 140
هکتار برسد و مجموع اراضی زیر کشت گلخانههای
استان به  490هکتار افزایش یابد.

هاشم نقیبی حســینی درباره گالیههای متقاضیان
و ســرمایهگذاران احداث گلخانه در استان از وجود
بوروکراســیهای اداری دلســردکننده گفــت :این
فرایندها متأسفانه در قوانین باالدستی وجود دارد و
حدود  17مورد استعالم از دستگاههای مربوط برای
احداث گلخانه تعیینشــده اســت .بــا پیگیریهای
انجام شده این رقم به  4تا  5مورد رسیده است.
وی افــزود :پیشــنهاد داده ایــم همــه دســتگاههای
مربوط ،ضوابط مدنظر خود درباره احداث گلخانه را
در قالب یک کارگروه تعریف و آن را بهنظام مهندسی
کشاورزی تفویض اختیار کنند تا مراحل صدور پروانه
احداث گلخانه سریعتر طی شود.
مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشاورزی ،اســتعالم از
محیطزیست ،ادارههای آب ،برق و گاز را عمدهترین
اســتعالمهای مدنظر بــرای دریافت پروانــه احداث
گلخانــه دانســت و دربــاره اختالفنظر بیــن جهاد
کشــاورزی و اداره کل راه و شهرســازی درخصــوص
تفاســیر مربوط بــه تبصــره  4قانون کاربــری اراضی
گفت :اگرچــه در جلســات متعدد ســعی کردیم این
اختالفنظرهــا را برطــرف کنیم اما هنــوز در برخی
موارد اختالفاتی وجود دارد.

•نمیتوان به بهانه امکان تخلف ،جلوی
صدور پروانه گلخانه را گرفت

وی درباره امکان سوءاستفاده از پروانههای گلخان ه
برای تغییــر کاربری و احــداث ویــا و تقطیع اراضی
گفت :نمیتوان به بهانه این که ممکن اســت کســی
تخلفی انجام دهد جلوی صــدور پروانه گلخانهای را
گرفت .از ســویی اگر تخلفاتی هم انجام شــده باشد
بســیار ناچیز اســت .درواقــع در همه این پنج ســال
دولتهای یازدهم و دوازدهم  ،بــرای احداث 400
هکتــار گلخانه در اســتان مجــوز صادرشــده و از این
تعداد بیــش از  350هکتار به بهرهبرداری رســیده و
تنها  50هکتار هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاست.
نقیبی توضیح داد :درواقــع متقاضی دریافت پروانه
تأسیس گلخانه ،استعالمهایی مانند مالکیت زمین،
امتیاز آب ،برق و گاز و استعالم از محیطزیست را ارائه
می کند .در مرحله بعد برای دریافت پروانه ساخت،
باید به دفتر فنی اســتانداری و نیز راه و شهرســازی
مراجعه کند که از حوزه کاری جهاد کشاورزی خارج
است و متقاضی معمو ًال در مرحله دوم با سختیهایی

هندوانه

روبه رو میشود.

•پروندههای سنگین تغییر کاربری با مجوز
گلخانه

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی،حملونقل و ترافیک
اســتانداری نیز بــا تایید اظهــارات مزروعــی درباره
اســتفاده از مجوزهای گلخانه برای تغییر کاربریها
به خراسان رضوی گفت :اگرچه این موضوع فراگیر
نبوده اســت اما مواردی وجود داشــته و پروندههایی
نیز در این زمینه تشکیلشــده است که متقاضی بعد
از دریافت مجوزهای الزم برای احداث گلخانه ،تغییر
ی داده و این موضوع در کارگروه امور زیربنایی
کاربر 
استان نیز مطرحشده است.
مهدی ســالیانی با تایید وجود اختالفنظرهایی در
زمینه صدور مجوزهای کشــت گلخانهای در استان
افزود :این اختــاف باید در کارگروه امــور زیربنایی
بررسی شــود .درواقع کشــت گلخانه تغییر کاربری
نیســت و احداث ســاختمان در حد اتــاق نگهبانی و
این موضوعات هم قابلقبول اســت امــا پروندههای
سنگینی موجود است که مجوزهای گلخانه به تغییر
کاربریهای سنگین و ساخت ویال منتهی شده است.
وی ادامــه داد :برخــی اختالفــات در واقع ناشــی از
قوانین باالدســتی اســت؛ بهطور مثال در خود بدنه
جهاد کشــاورزی ممکن اســت بخش متولی توسعه
کشــت ،موافق این موضوع ولی امور اراضی مخالف
آن باشــد ،به همین دلیــل موضوع بایــد در کارگروه
امور زیربنایی اســتان بررســی و چارچوبی برای آن
مشخص شود.

•هیچ پروندهای در امور اراضی تشکیل
نشده است
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی استان نیز درباره
تخلفات و سوءاستفادههایی که از پروانههای گلخانه
انجامشده است ،گفت :تاکنون هیچ پروندهای در این
باره تشکیل نشده است که متقاضی ،مجوز تأسیس
گلخانــه گرفته ولی بــرای کاربری دیگری اســتفاده
کرده باشد.
حمیــد قزاقــی دربــاره اختــاف  50هکتــاری بین
مجوزهای صادرشــده بــا گلخانههای تأسیسشــده
در استان گفت :بدون شک این  50هکتار متعلق به
کســانی بوده که بنا به هر دلیلی ماننــد تأمین اعتبار
موردنیاز موفق به احداث گلخانه نشدهاند.
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