در ایــن خصــوص محســن محمــدی مدیرعامــل
هلدینــگ صنایــع عمومــی تأمیــن ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
محدودیتهــای منابــع آبــی کشــور ،توســعه
کشــت فراســرزمینی را در دســتور کار داریــم و بــر
اســاس تفاهــم صــورت گرفتــه در ایــن کشــور بــه
کشــت غــات و کاالهــای اساســی میپردازیــم.
وی افــزود :برای کشــت فراســرزمینی کشــورهایی
نیــز در آفریقــا و امریــکای جنوبــی در حــال مطالعه
داریــم و بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات سیاســی و
اقتصــادی کشــت فراســرزمینی در کشــورهای دیگر
نیــز توســعه مییابــد .ایــن مقــام مســئول گفــت:
کشــت فراســرزمینی البتــه بــه معنــی بیتوجهــی
بــه تولیــد داخــل نیســت و بــا در اختیــار داشــتن
دانــش روز و تکنولوژیهــای جدیــد میتــوان
از همیــن منابــع آب و خــاک کشــور بدرســتی
اســتفاده کــرد و میــزان تولیــد در واحــد ســطح و
بهــرهوری را افزایــش داد.
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی چه میگویند؟
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت کــه
هــدف از ترویــج نظــام بهرهبــرداری مذکــور ،تولیــد
محصــوالت کشــاورزی آببــر و ســایر محصــوالت
وارداتــی در کشــورهای مســتعد موضوع میباشــد.
بهطــوری کــه درحــال حاضــر چندیــن تفاهمنامــه
بــا بهرهبــرداران بــرای واردات نهادههــای دامــی
از طریــق کشــت فراســرزمینی در مرحلــه نهایــی
شــدن اســت .ســیدجواد ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی بــا تأکیــد بــر اینکــه در بحــث صــادرات
نــگاه مــا بــه ســمت واردات محصــوالت آببــر بــا
کشــت فراســرزمینی اســت بــه گونـهای کــه کشــت
فراســرزمینی را تولیــد و وارد ســرزمین خــود کنیــم و
محصوالتــی کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــوند
محصــوالت اســتراتژیک باشــند.
در همیــن زمینــه محســن شــاطرزاده ،مجــری
طــرح کشــت فراســرزمینی وزارت جهــاد کشــاورزی
دربــاره اقدامــات انجــام شــده بــرای اجــرای ایــن
طــرح در کشــور گفــت :از ســال گذشــته فصــل
جدیــدی در وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای کشــت
فراســرزمینی شــروع و بــرای ایــن طــرح مجــری
انتخــاب شــد ،زمانــی کــه ایــن ســمت را برعهــده
گرفتــم بــا وزیــر وقــت جهــاد کشــاورزی بــه
ایــن جمعبنــدی رســیدیم کــه الزم اســت وزیــر
جهــاد کشــاورزی ،سیاســتهای وزارتخانــه در
خصــوص کشــت فراســرزمینی را ابــاغ کنــد .ایــن
سیاســتها تدویــن و نهایــی شــد و در دی مــاه
ســال  ۱۳۹۹از ســوی وزیــر وقــت جهــاد کشــاورزی
در چهــار محــور ابــاغ شــد.

ویــــژهنامه

شهریور 1401

48

ش هستند
 ۴محصول تحت پوش 
وی اضافــه کــرد :بــر ایــن اســاس فقــط چهــار
محصــول ذرت ،ســویا ،جــو و دانههــای روغنــی
شــامل کلــزا و آفتابگــردان تحــت پوشــش ایــن
طــرح قــرار میگیرنــد و تســهیالت بــه متقاضیــان
مربوطــه ارائــه میشــود .ســاالنه  ۱۵میلیــون تــن
واردات از ایــن چهــار محصــول بــه کشــور انجــام
میشــود بــه طــوری کــه مــا فقــط  ۱۰میلیــون
تــن ذرت در ســال وارد میکنیــم کــه رقــم بســیار
بزرگــی اســت .بــه گفتــه شــاطرزاده ،تســهیالت
کشــت فراســرزمینی بــه کســانی تعلــق میگیــرد
کــه در ایــران ثبــت شــده باشــند و در وزارت جهــاد
کشــاورزی تشــکیل پرونــده داده و صالحیــت
حرف ـهای آنهــا در کمیتــه تعییــن صالحیــت وزارت
جهــاد کشــاورزی تأییــد شــده باشــد .ایــن کمیتــه
متشــکل از چهــار معــاون وزیــر جهــاد میباشــد.
شــرکتهای تأییــد صالحیــت شــده بــرای عقــد
قــرارداد بــه معاونــت بازرگانــی وزارت جهــاد یــا

شــرکتهای مباشــر معرفــی میشــوند .تعهــد
خریــد از طریــق خریــد تضمینــی یــا ســلفخری
یــا کشــت قــراردادی هــم محــور ســوم ایــن
سیاس ـتها اســت؛ بــه عبارتــی مــا قبــل از فصــل
کشــت ،بــا تولیدکننــده قــرارداد میبندیــم و دو
مــاه بعــد از فصــل برداشــت ،محصــول بایــد در
گمــرک ایــران بــه وزارت جهــاد تحویــل داده شــود.
خریــد در قالــب قــرارداد و بهصــورت ارزی خواهــد
بــود .پیشپرداخــت در قالــب تســهیالت ارزی
توســط بانــک مرکــزی و یــا صنــدوق توســعه ملــی
پرداخــت خواهــد شــد .وی ادامــه داد :مــا موافقت
صنــدوق توســعه ملــی را اخــذ کردیــم تــا بتوانیــم
بــرای کســانی کــه بــا مــا قــرارداد میبندنــد،
وامهــای ارزی درخواســت کنیــم .ضمــن اینکــه
بــر اســاس مصوبــه بانــک مرکــزی کــه در ســال
 ۹۷تصویــب شــده ،ایــن بانــک آمــاده پرداخــت

بهطــور کلــی بــرای کشــت
فراســرزمینی

کشــورهایی

ماننــد روســیه ،قزاقســتان،
اوکرایــن و برزیــل اســتقبال
بیشــتری صــورت گرفتــه اســت

ارز نیمایــی بــه فعــاالن کشــت فراســرزمینی اســت
کــه البتــه ایــن فعــاالن بایــد از طــرف وزارت جهــاد
کشــاورزی معرفــی شــوند .در سیاسـتهای جدیــد
فقــط بــه محصــول نهایــی تســهیالت میدهیــم
و بــه زمیــن و ماشــینآالت و ســایر هزینههــای
تولیــد تســهیالتی تعلــق نمیگیــرد .بــه عبارتــی
در آغــاز فصــل کشــت ،پیشپرداخــت ارزی در
قبــال ضمانتنامــه بــه فعــال کشــت فراســرزمینی
پرداخــت میشــود و زمانــی کــه محصــول نهایــی
را در گمــرک ایــران تحویــل داد مابقی آ ن را تســویه
خواهیــم کــرد.
انتخاب  7شرکت بزرگ و تأیید صالحیت آنها
شــاطرزاده اضافــه کــرد :ناگفتــه نمانــد حداقــل
محصــول تحویلــی بــرای عقــد قــرارداد بــا فعــاالن
کشــت فراســرزمینی بایــد  ۵۰هــزار تــن باشــد
و اگــر میــزان تولیــد کمتــر از ایــن رقــم باشــد،
بــا متقاضــی قــرارداد بســته نخواهــد شــد .بــه
عبارتــی فعــال کشــت فراســرزمینی بایــد حداقل ۱۵
هــزار هکتــار زمیــن آبی یــا بیــش از  ۳۰هــزار هکتار
زمیــن دیــم داشــته باشــد تــا بتوانــد حداقــل
 ۵۰هــزار تــن محصــول را تولیــد کنــد .بنابرایــن
کســانی کــه مســاحت زمینهایشــان کمتــر از

ایــن ارقــام باشــد ،امــکان عقــد قــرارداد بــا وزارت
جهــاد کشــاورزی و اســتفاده از تســهیالت را ندارند.
در زمــان عقــد قــرارداد اســناد اجــاره یــا مالکیــت
ایــن زمینهــا بایــد ارائــه شــود و ایــن اســناد
بایــد بــه تأییــد ســفارت و کنســولگری کشــورمان
در کشــور محــل تولیــد رســیده باشــد.
وی گفــت :ســال گذشــته ایــن سیاســتها
بــه شــرکتها و دســتگاههای مختلــف ابــاغ و
فراخــوان داده شــد ضمــن اینکــه تاکنــون هفــت
شــرکت بــزرگ کــه متقاضــی ایــن کار بودنــد
درخواســت داده و پرونــده تشــکیل دادهانــد.
صالحیــت تعــدادی از آنــان در کمیتــه ذیربــط
تأییــد شــده و هــم اکنــون مراحــل عقــد قــرارداد
نهایــی را طــی میکننــد .ضمــن اینکــه تقاضــای
حــدود  ۲۰شــرکت نیــز در دســت بررســی اســت.
هفــت شــرکت بزرگــی کــه صالحیــت آنهــا تأییــد
شــده هــر کــدام بیــن  ۵۰هــزار هکتــار تــا یــک
میلیــون هکتــار زمیــن در یــک کشــور خارجــی
در اختیــار دارنــد .بــا توجــه بــه زمانبــر شــدن
ابــاغ نظامنامــه کشــت فراســرزمینی توســط
وزیــر جهــاد (ابــاغ در چهــارم اردیبهشــت )۱۴۰۱
ً
فعــا در مرحلــه عقــد قــرارداد
ایــن شــرکتها
بــا شــرکتهای مباشــر هســتند .بــه گفتــه
ایــن مقــام مســئول ،مــا بــرای فعــاالن کشــت
فراســرزمینی ،کشــور خاصــی را بــرای انجــام کشــت
تعییــن نمیکنیــم امــا بــه متقاضیــان مشــورتها
و اطالعــات الزم را میدهیــم ولــی بهطــور کلــی
از کشــورهایی ماننــد روســیه ،قزاقســتان ،اوکرایــن
و برزیــل اســتقبال بیشــتری صــورت گرفتــه اســت
ضمــن اینکــه در کشــورهایی ماننــد جمهــوری
آذربایجــان ،ســاحل عــاج ،غنــا و ماداگاســکار
نیــز متقاضیانــی داشــتهایم .فعـ ً
ـا چنــد شــرکت
خصوصــی در کشــورهای قزاقســتان و روســیه و
برزیــل و اوکرایــن و آذربایجــان و ازبکســتان فعــال
هســتند .در الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰از فعــاالن کشــت
فراســرزمینی حمایــت و آنجــا عنــوان شــده اســت
کــه در شــرایط مســاوی بــرای واردات کاال بیــن
تجــار و تولیدکننــده محصــول فراســرزمینی ،وزارت
جهــاد کشــاورزی بایــد محصــول را از تولیدکننــده
کشــت فراســرزمینی خریــداری کنــد .این تبصــره در
برنامــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱نیــز تکــرار شــده اســت.
شــاطرزاده ادامــه داد :در اینجــا بایــد تصریــح کنــم
اگــر فعــال کشــت فراســرزمینی محصولی را کشــت
کنــد و آن محصــول بــه هــر دلیلــی از بیــن بــرود
و یــا کشــور مبــدأ ممنوعیــت صــادرات وضــع
کنــد مــا مســئولیتی را قبــول نمیکنیــم و تمــام
مســئولیتهای حقوقــی بــر عهــده خــود فعــاالن
اســت .مــا تنهــا محصــول نهایــی را تحویــل
میگیریــم و هزینــه آن را پرداخــت میکنیــم.
وی گفــت :کســانی کــه میخواهنــد در ایــن
زمینــه فعالیــت کننــد بایــد ســرمایه کافــی
داشــته و تجربــه کافــی در حــوزه ســرمایهگذاری
و اقتصــاد بینالملــل و مدیریــت پروژههــای
بــزرگ بینالمللــی داشــته باشــند و کارشناســان
حقوقــی مجربــی در اختیــار داشــته باشــند ضمــن
اینکــه در سیاســتهای ابالغــی جدیــد کشــاورز
ایرانــی بــه خــارج از کشــور اعــزام نمیشــود بلکــه
از ظرفیــت کشــاورزان بومــی آن کشــورها در کنــار
مدیریــت ایرانــی اســتفاده میشــود چــرا کــه در
ســالهای گذشــته حضــور کشــاورزان ایرانــی در
برخــی کشــورها بــا توجــه بــه اینکــه بــه قوانیــن
و فرهنــگ و زبــان آن کشــورها آشــنایی نداشــتند،
چالشهــای زیــادی را ایجــاد کــرده بــود .بایــد
بگویــم وزارت جهــاد کشــاورزی نــه میتوانــد و
نــه اجــازه دارد در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری
کنــد و تمــام ســرمایه گذاریهــا توســط بخــش
خصوصــی انجــام میشــود.

