ســویا از روســیه و قزاقســتان یــا برنــج از پاکســتان
محصــوالت تولیــد داخــل از جملــه کاهــو و
ســبزیجات را میتوانیــم بــه ایــن کشــورها صــادر
کنیــم .ســروی اظهــار کــرد :وقتــی تجــارت دوجانبه
بــا کشــوری صــورت میگیــرد تجــارت طــرف
مقابــل نیــز وابســته بــه شماســت .بنابرایــن با یک
قیمــت پایینتــر محصــوالت کشــاورزی صــادر و
وارد کشــور میشــود و قابلیــت شناســایی هــم
توســط مراجــع بینالمللــی نــدارد تــا تحریمهــا
روی آن اثرگــذار باشــد.
ایــن کارشــناس کشــاورزی در پایــان اظهــار کــرد:
بســیاری از کشــورهای جهــان مثــل کشــورهای
اوراســیا ،خــود بســتری بــرای کشــت فراســرزمینی
فراهــم کردهانــد .بنابرایــن در میــان مــدت قاعدتـ ً
ـا
کشــت فراســرزمینی بــرای ایــران بهتــر از واردات
خــام بــوده و تحریــم ناپذیــر اســت.

بــاروس ،ســوریه ،قزاقســتان ،برزیــل ،ونزوئــا،
عــراق ،گرجســتان ،مولــداوی ،ویتنــام ،مقدونیــه،
پاکســتان ،ســورینام و روســیه به عنوان کشــورهای
هــدف کشــت فراســرزمینی بســته شــده اســت.
مزایای توسعه کشت فراسرزمینی
بــدون هیــچ شــکی کشــت فراســرزمینی
میتوانــد مزایــای زیــادی بــرای امنیــت غذایــی
کشــورمان بــه همــراه داشــته باشــد بــه طــوری
کــه اجــاره ارزانقیمــت زمیــنهــای زراعــی بــرای
کشــاورزی در کشــورهای هــدف ،میتوانــد
در نهایــت بــه توســعه صــدور خدمــات فنــی
مهندســی داخــل کشــور منجــر شــود.
از طــرف دیگــر بــا بــه کارگیــری اراضی کشــاورزی
خــارج از کشــور ،اســتراحت زمینهــای داخلــی
را تضمیــن کــرده و آب و خــاک خــود را ترمیــم
میکنــد .عــاوه بــر آن ،بخــش بزرگــی از نیازمــان
بــه محصــوالت کشــاورزی تأمیــن میشــود.
مهــدی ســروی ،کارشــناس کشــاورزی و امنیــت
غذایــی در ایــن خصــوص بــه «ایــران» میگویــد:
بعضــی محصــوالت کشــاورزی از جملــه ســویا
و ذرت کــه مــردم مصــرف میکننــد در میــان
مــدت امــکان تولیــد یــا جایگزینــی آنهــا بــا ســایر
محصــوالت وجــود نــدارد.
وی افــزود :از طــرف دیگــر تولیــد داخلــی ایــن
محصــوالت کفــاف میــزان مصــرف داخلــی را
نمیدهــد لــذا بــرای ایــن امــر بایــد محصــول
مــورد نظــر را وارد کنیــم کــه در ایــن خصــوص دو
راهبــرد وجــود دارد؛ ابتــدا بــه واردات صــرف روی
آوریــم کــه میتوانــد مشــمول تحریــم قــرار گیــرد
یــا اینکــه وابســتگی اقتصــادی را بــه کشــور مقابــل
تحمیــل کنیــم و ســرمایهگذاری کشــاورزی را در
آنجــا توســعه دهیــم.
ایــن کارشــناس مســائل کشــاورزی یــادآور شــد:
ســرمایهگذاری در زمینــه کشــاورزی میتوانــد در
قالبهــا و قراردادهــای متفاوتــی صــورت گیــرد
تــا تحریــم روی آن تأثیــر نداشــته باشــد ،البتــه
تحریــم در روابــط بانکــی اثرگــذار اســت و بــا
یــک هماهنگــی دوطرفــه بیــن دو کشــور ایــن
موضــوع حــل شــود .وی افــزود :بــرای واردات

بخش خصوصی چه میگوید؟
علــی رضوانــیزاده ،نایبرئیــس انجمــن
کشــت فراســرزمینی ایــران در گفتوگــو بــا
«ایــران» درخصــوص آخریــن وضعیــت کشــت
فراســرزمینی گفــت :هماکنــون کشــور اوگانــدا
اعــام آمادگــی کــرده کــه میتوانــد یــک میلیــون
هکتــار از اراضــی زراعــی خــود را بــه ســرمایهگذاران
ایرانــی اختصــاص دهــد .وی افــزود :از طــرف دیگــر
چنــدی پیــش ونزوئــا نیــز اعــام آمادگــی کــرده
کــه یــک میلیــون از اراضــی زراعــی خــود را بــه
کشــاورزان ایرانــی اختصــاص دهــد ،بــه همیــن
دلیــل اگــر ســرمایهگذاران کشــورمان بــا همــکاری
دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه این دو کشــور
ورود کننــد ،بهراحتــی میتوانیــم در تولیــد ذرت
خودکفــا شــویم تــا دیگــر ارز زیــادی بــرای واردات
ایــن محصــول از کشــور خــارج نشــود و حتــی
میتوانیــم نیــاز ذرت کل منطقــه را نیــز پوشــش
دهیــم .نایبرئیــس انجمــن کشــت فراســرزمینی
ایــران تصریــح کــرد :دولــت بایــد مشــوقهای
عملیاتــی زیــادی در اختیــار ســرمایهگذاران قــرار
دهــد تــا انگیــزه آنهــا بــرای توســعه کشــت
فراســرزمینی بیشــتر شــود.
مشکالت کشت فراسرزمینی
رضوان ـیزاده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
گفــت :عرصــه کشــت فراســرزمینی عرصــه کامـ ً
ـا
رقابتــی اســت کــه اخیــراً بــا وقــوع جنــگ بیــن
روســیه و اوکرایــن نیــز تشــدید شــده اســت،
بهطــوری کــه بــا اعــام آمادگــی ونزوئــا بــرای
واگــذاری یــک میلیــون هکتــار از اراضــی خــود بــه
ســرمایهگذاران ایرانــی بالفاصلــه ســفیر عربســتان در
کاراکاس بــا وزیــر کشــاورزی ونزوئــا دیــدار کــرد تــا
زمینهــای کشــاورزی زیــادی بــه ایــن کشــور بــرای
کشــت محصــوالت کشــاورزی اختصــاص یابــد.
وی افــزود :همیــن امــر ســبب شــد قیمــت اراضــی
کشــاورزی در ونزوئــا بــا افزایــش محسوســی
روبــهرو شــود ،ولــی همچنــان امــکان کشــت
محصــوالت کشــاورزی در ایــن کشــور وجــود دارد.
مبنــای انتخــاب کشــورهای هــدف چــه بــوده
اســت؟
درخصــوص چرایــی انتخــاب کشــورهای هــدف
بــرای توســعه کشــت فراســرزمینی ،وزارت جهــاد
کشــاورزی ،اقلیــم مناســب ایــن کشــورها بــرای
کشــت ،میــزان بارندگــی ،اســتعدادهای فنــی،
ظرفیــت نیــروی انســانی ،زیرســاختهای
ارتباطــی ،حمــل و نقــل ،ثبــات سیاســی و
اقتصــادی ،میــزان بیــکاری ،روابــط سیاســی و
دیپلماتیــک ایــران بــا ایــن کشــورها را از مهمتریــن
دالیــل آن نــام بــرده اســت.

درخصــوص چرایــی انتخــاب
کشــورهای هــدف برای توســعه
کشــت فراســرزمینی ،وزارت
جهــاد کشــاورزی ،اقلیم مناســب
ایــن کشــورها بــرای کشــت،
میــزان بارندگــی ،اســتعدادهای
فنــی،
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نیــروی

زیرســاختهای

ارتباطــی ،حمــل و نقــل ،ثبــات
سیاســی و اقتصــادی ،میــزان
بیــکاری ،روابــط سیاســی و
دیپلماتیــک ایــران بــا ایــن
کشــورها

را

از

مهمتریــن

دالیــل آن نــام بــرده اســت

در ایــن بــاره رضوانــیزاده خاطرنشــان کــرد:
یکــی از اصلیتریــن اولویتهــای انجمــن
کشــت فراســرزمینی و وزارت جهــاد کشــاورزی
در انتخــاب کشــورهای هــدف بــه حضــور
ســرمایهگذاران ایرانــی در کشــورهای مختلــف و
شناســایی زمینهــای کشــاورزی مســتعد در آن
کشــور برمیگــردد .وی افــزود :از دیگــر مالکهــای
انتخــاب کشــورها میتــوان شــاخصهای
محیــط کســب و کار کشــورها در بانــک جهانــی،
ســهولت ســرمایهگذاری ،اقلیــم ،آب و خــاک و
روابــط سیاســی و اقتصــادی و همچنیــن همســو
بــودن کشــور هــدف بــا ایــران را نــام بــرد .ایــن
مقــام مســئول در ادامــه اظهــار کــرد :بیــش از 80
کشــور دنیــا پذیــرای ســرمایهگذاری در بخــش
کشــاورزی هســتند ولــی بهدلیــل همســو بــودن
کشــورمان بــه یــک ســوم آنهــا اکتفــا کــرده اســت.
رضوانــیزاده عنــوان کــرد :دولــت بهدنبــال
کشــت محصوالتــی همچــون دانههــای روغنــی و
جــو اســت ولــی بــا ایــن حــال بخــش خصوصــی
بــه کشــت دیگــر محصــوالت کشــاورزی ســودده
نیــز اقــدام کــرده اســت .وی افــزود :از  30میلیــون
تــن محصــول کشــاورزی وارداتــی بــه کشــور تنهــا
 7درصــد آن از کشــت فراســرزمینی وارد میشــود،
لــذا آنچنــان کــه بایــد و شــاید نتوانســتهایم از
مزایــای کشــت فراســرزمینی اســتفاده کنیــم.
نایــب رئیــس انجمــن کشــت فراســرزمینی
ایــران در پایــان گفــت :وزیــر جهــاد کشــاورزی
عالقهمنــدی زیــادی بــه توســعه کشــت
فراســرزمینی دارد و همــواره پیگیــر ایــن موضــوع
اســت امــا دیگــر مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی
نــگاه ویــژهای بــه ایــن موضــوع ندارنــد کــه
ایــن امــر مشــکالتی را در زمینــه توســعه کشــت
محصــوالت فراســرزمینی ایجــاد کــرده اســت.
تفاهــم ایــران و روســیه بــرای کشــت فراســرزمینی
غــات در روســیه
بــر اســاس مذاکــرات انجــام شــده بــا مقامــات
روســی مقــرر شــده ایــران در اراضــی کشــاورزی
ایــن کشــور اقــدام بــه کشــت فراســرزمینی
کاالهــای اساســی از جملــه غــات کنــد.
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