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 مقدمه:

جغرافیایی جمعیت توزیع  با با طبیعت و جغرافیای طبیعی توزیع شده است و به ناچار عموما منابع آب سازگار

همواره گله مندی انسان ها  ،با فراوانی و یا محدودیتچه یکنواختی ندارد. در هر صورت های بشری همسانی و 

که انتظار و توقع انسان ها باید منطبق و بر اساس سازگاری پراکنش منابع تولید  را در پی داشته است. در حالی

چنین نیست و در مناطق مختلف کره زمین تراکم  ولی در عملو منطبق بر ظرفیت های کشاورزی شکل گیرد، 

ه ای در کشور عزیزمان ایران که اساسا در منطق خاصهجمعیتی و ظرفیت های کشاورزی بر هم منطبق نیستند. 

 . و در مقابل نوسانات اقلیمی آسیب پذیر تر مناطق مرطوب می باشد خشک قرار دارد

ر حال؛ سهم یک جامعه از منابع تولید قابل دسترس، بخشی از نیازها را فراهم می نماید و چنانچه منابع ه به

 می افتد. پاسخگوی تامین حداقل های مورد نیاز جامعه نباشد، امنیت غذایی آن جامعه به مخاطره

به عدم تعادل بین  عنایتاشاره شد با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، در شرایط فعلی، با همان گونه که 

سرانه منابع تولید قابل دسترس و سرانه مورد نیاز برای تولید مایحتاج، دچار محدودیت و در واقع  با محدودیت 

)آب و  "جغرافیای منابع تولید"لفه طبیعی شامل؛ بستر کشت مواجه هستیم. این محدودیت ناشی از دو مو

می باشد. متاسفانه در سال های اخیر، سومین مولفه هم دخالت  "نوسانات اقلیمی" و همچنین بستر کشت(

، در نتیجه است "ظرفیت های زیست محیطی"عمومی با طبیعت و  نا مناسبنموده که حاصل برخورد 

تغییراتی شده و محدودیت ها را تشدید نموده است. متاسفانه نمی ظرفیت کشاورزی این سرزمین دستخوش 

کشت متناظر در گذشته قابل  بستر با آن توان انتظار داشت در صورت بهبود نوسانات و شرایط اقلیمی، متناسب

 باشد. دسترس

آبیاری برنامه های توسعه سامانه های "برای جبران محدودیت های متعارف راهکارهای متعددی از جمله 

اجراشده و  "برنامه های مدیریت تقاضا"و  "ی گلخانه اییو شهرک ها ایجاد سامانه ها"، "تحت فشار

بایستی برنامه های مناسب تری در تداوم است.  لیکن برای اصالح بستر تخریب شده منابع آب در کوتاه مدت 

  اخذ نمود.

 ."اضا، ادامه نیابدخوشبینانه این است که روند تخریب با توجه به افزایش تق"
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برای دستیابی به منابع و بستر کشت جدید اقدامات گسترده  "در بخش کشاورزی جامعه جهانی"ازسوی دیگر 

ایی را به انجام رسانده که می توان از آن تجربیات هم استفاده نمود. بهره برداری از منابع آب و خاک دیگر 

هدف هایی بوده است که مورد توجه قرار گرفته و از کشور های مستعد برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، 

 .حاصل از آن قابل بررسی می باشد نتایج

 :کشاورزی فراسرزمینی  -1فصل 

ایجاد امنیت غذایی پایدار برای کشور در بلند مدت از طریق تولید محصوالت اساسی و نهاده های مورد نیاز در 

 یه بهبا تک. برقراری امنیت غذایی پایدار یا مهم و ضروری به نظر می رسد تحقق امنیت غذایی پایدار برای کشور

به  "منابع تولید خارج از مرزهای جغرافیایی کشور"تحقق می یابد و یا بر اساس  "منابع تولید داخلی"

 محقق می شود.  عنوان مکمل منابع داخلی

منجر به  دامنه دارسیر قهقرایی تخریب منابع آب و خاک در گذشته و همچنین بروز خشکسالی های متعدد و 

کمبود آب قابل دسترس و شیرین برای تولید محصوالت کشاورزی گردیده است. در این شرایط نگاه دولتمردان 

این ظرفیت منابع  .به مقوله تامین امنیت غذایی مردم سرزمین به داخل و بیرون از سرزمین دوخته شده است

ی مناسبی با جمهوری جت سیاسی و روابط خارآب و خاک پایدار بیشتر در کشورها یی که در حال حاضر مناسبا

 اسالمی ایران دارند جستجو می گردد.

 عهده به کشاورزی جهاد وزارت هدایت با فراسرزمینی کشاورزی نمونه های طرح اجرای مسئولیت راستا این در

 4931 سال اواسط از را خود اقدامات حرکت، این پرچمدار عنوان به سبز جهاد شرکت و گرفته قرار شرکت این

 هدف کشورهای در ایرانی گذاران سرمایه و کشاورزان حضور برای مناسب بسترسازی و نموده آغاز جدی طوره ب

   .است داده قرار خود اجرایی و مطالعاتی های برنامه اولویت در را

میدانی در بخش برای تحقق اهداف مورد اشاره شرکت جهاد سبز اقدام به مطالعات کتابخانه ای و حتی المقدور 

 کشاورزی فراسرزمینی نموده است.
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 اهم اقدامات: 

 مشورتیتشکیل کار گروهای  -

 شناسایی کشور های مستعد سرمایه گذاری کشاورزی فراسرزمینی -

 نویس های مورد نظر در آئین نامه کشت فراسرزمینی تدوین و پیشنهاد پیش -

کشورهای مورد وثوق برای کشاورزی مطالعه و تبیین ظرفیت های تولید و موانع محتمل  -

 فراسرزمینی

 بررسی مدل های سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی -

های توجیهی الگویی سرزمین های مستعد در  های شناختی و طرح بررسی و تدوین گزارش -

 کشاورزی فراسرزمینی

 ه گذاریحضور میدانی، تاسیس دفتر و اجرای پروژه های پایلوت در کشور های مستعد سرمای -

اقدامات مستمرا در حال اجرا و گسترش می باشد و این شرکت پاسخگوی سئواالت و ابهامات احتمالی کشاورزان 

 و سرمایه گذاران کشاورزی فراسرزمینی می باشد.

 مولفه های موثر در گسترش بستر کشت:

 در یک جمع بندی ساده می توان موقعیت ایران را بهتر شناسایی نمود:

کشورهای  کشورهای جهان کشورهاگروه 

 منتخب

 کشور ایران

 11 719 0999 )میلیون هکتار(مساحت اراضی کشاورزی 

 9.19 1.97 9.17 )نفر در هکتار(سرانه اراضی کشاورزی 

 229 799 909 )میلیمتردر سال( شاخص باران

سرانه اراضی کشاورزی کشت نشده 

 )هکتار(

 )روی کاغذ(9.92 9.09 9.20
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در بخش  جامعه جهانی ؛فاصله ظرفیتها و مزیت های نسبی کشورهای منتخب و جامعه جهانی است کهبه سبب 

برای جبران ظرفیت تولید، از بستر کشت مناطق مستعد تر سهم خواهی نموده و برای ایجاد تعادل در کشاورزی 

با شتاب فزاینده ایی فراسرزمینی، سرمایه گذاری در کشورهای مستعد را  اورزیقالب سرمایه گذاری در کش

 ،  که قیمت گذاری غذا ابعاد تازه ایی پیدا کرد(.7002)بخصوص از سال  رش داده استتکس

ناچار باید از منابع مستعد جهانی سهمی را در ه لذا؛ با توجه به محدودیت های بارز در بستر کشاورزی کشور، ب

 را به همراه دارند.  زایامسرزمین های منتخب بیشترین  به صورت منطقیکه  اختیار گرفت

 :جهانی ابعاد اقتصادی -1

بر اساس اطالعات موسسات آماری مالحظه می گردد تغییرات قیمت غذا و نفت نسبت به هم دارای همبستگی 

 % افزایش یابد10% تا 40ازسال آینده  40پیش بینی نموده است، قیمت غذا طی   FAOهستند و در عین حال

جهانی و تغییر الگوی مصرف غذا در آفریقا )ناشی از توسعه انسانی( و همچنین  علت روند افزایش جمعیته )ب

  تمایل به تولید سوخت از بخش کشاورزی(.

 از بعد اقتصاد داخلی: -2

معاونت )آمار  به کشور وارد می گردد استراتژیکمحصوالت کشاورزی  قابل توجهی از همه ساله مقادیر  -

ها و نوسانات تجاری بازار برای انتخاب  حساسیتی چالش . در چنین(وزارت جهاد کشاورزی زراعت

کیفیت و منبع تامبن محصول، ممکن است در تعیین هزینه های مترتب به تامین آن دستخوش چالش 

  دست داشتن در تولید می تواند اقدام بایسته ای باشد.در بعد ملی د. بنابراین؛ گردهایی 

 برای "کمتری ارز ملی اقتصاد در" عمال فراسرزمینی اورزیکش توجه قابل آوری سود میزان به توجه با -

 ها(. پروژه آوری سود نسبت معادل) شد خواهد پرداخت محصوالت خرید

 از بعد اجتماعی:  -3

فعال در  ، باعث می شود، سرمایه هایمحدودیت های اقلیمیناشی از بخش کشاورزی رکود کسب و کار -

های اقتصادی معطوف گردد.  گری، ارز، طال( و سایر بخشبازارهای )واسطه سایر بخش کشاورزی به 

حمایت طبعا بازگشت مجدد چنین فرصت هایی به بخش کشاورزی عمال ممکن نخواهد شد. لذا حفظ و 

 هدایت ظرفیت های بالفعل کسب و کار در بخش کشاورزی حائز اهمیت است.و 
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صدور خدمات مهندسی، دانشگاهی و پژوهشی  کشاورزی و مهندسینظام ظرفیت های گسترده در  -

 .فرصت عرض اندام در بسترهای کشت فراسرزمینی و صدور خدمات را خواهند یافت

 ظرفیت های سرمایه گذاری کشور: -4

بررسی ها و مباحثات انجام یافته با متقاضیان کشت فراسرزمینی )بیش از یکصد گروه متقاضی( نشان از 

رغبت بخش کشاورزی کشور برای حضور در عرصه های بین المللی دارد. در استعداد و توانایی بالقوه و 

امنیت غذایی کشور صورت  یاغلب این اقدامات با هدف ارتقا هرچند کهمواردی هم راسا اقدام نموده اند، 

امنیت غذایی از طریق کشت  االشاره  نباید مشکل باشد. ارتقاء نگرفته لیکن تطبیق آن با اهداف فوق

. از این رو حمایت هایی متناسب با برنامه های داردینی یک اقدام گسترده و سازمان یافته الزم فراسرزم

تامین امنیت غذایی مورد نیاز است. در مرحله شروع و راه اندازی، اغلب این بخش با کمبود نقدینگی مواجه 

با استناد به ماده )طور خاص ه بوده و با توجه به آئین نامه کشت فراسرزمینی حمایت هایی را مطالبه دارد. ب

و شکل حمایت مالی مورد نظر می باشد. قاعدتا با گذر از مرحله ابتدایی،  (آئین نامه کشت فراسرزمینی 2

عمال کسب و کارهای کشاورزی بازار محور ترویج خواهد شد و در ادامه برای گیری کسب و کار موفق، 

ها، نیاز به چنین حمایت هایی را کاهش خواهد  بخش توسعه سرمایه گذاری امکان جذب سرمایه از سایر

 داد.

 ها: برنامه ها و چالش -5

ساالنه  (ت جهاد کشاورزیروزا -)معاونت امور زراعتبر اساس نیاز وارداتی کشور به محصوالت کشاورزی 

، در مقابل صادرات محصوالت کشاورزی میلیون تن محصوالت استراتژیک کشاورزی می باشد44بیش از

ه رای جایگزینی کشت ببمجموعه اراضی دیم و آبی مورد نیاز  .میلیون تن در سال می باشد 6حدود کشور 

میلیون هکتار خواهد بود. لیکن؛ بر اساس گزارش پروژه های اجرایی  1حدود  محصول وارداتی جای خرید،

فرا سرزمینی سرمایه % از واردات به تولید 70تبدیل اقتصاد مقاومتی )جلد دوم( سرمایه مورد نیاز برای 

 طلبد.  میلیون دالر را می 4700هکتار با حجم سرمایه  000.000گذاری در سطح 

سهمی از تامین منابع را  "صندوق توسعه ملی"آئین نامه  هیات محترم وزیران چنانچه؛  2مطابق ماده 

 گردد.تر محقق می  ، توسعه فراسرزمینی سریعتقبل نماید میلیون دالر( را 00)حداقل ساالنه 
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 ،بیشترین ظرفیت سرمایه پذیری به لحاظ وسعت کشت را از آن خود کرده اند یکشورهای، در تجربه جهانی

در آینده این ترکیب دچار تغییر خواهد و تاخیر ورود بعضی از کشورها، لیکن با توجه به ظرفیت توسعه متفاوت 

 شد.

 مساحت )هزار هکتار( شدهتعداد توافقنامه ثبت  کشور سرمایه پذیر ردیف

 9.000 479 **اندونزی 4

 2.199 20 اکراین** 2

 0.911 20 روسیه** 0

 7.700 91 پاپوآن گینه  1

 2.709 10 برزیل** 0

 4.700 76 آرژانتین 6

 4.017 64 اتیوپی 2

 909 02 غنا** 7

 (کار گروه کشت فراسرزمینیدر شرکت جهاد سبز ) ** از دسته کشورهای منتخب

 اهم اقدامات انجام شده ودر دست اقدام کشت فراسرزمینی -2فصل 

 :سرمایه پذیر عمدتا تابع شاخص های زیر استهای انتخاب کشور :هاانتخاب کشور

 دگینبار متوسط اقلیمی، تغییرات ریسک" های مولفه از متاثر پذیری سرمایه در مستعد کشورهای

 و کسب سهولت اراضی، کیفیت و وسعت ماهانه، دمای متوسط پذیر، تجدید آب منابع انه،یماه

 میان، آن از نهایتا؛. باشند می "امنیت و و بعد مسافتزیر ساخت های ترابری  انسانی، منابع کار،

 مشاور گروه) فراسرزمینی کشت کارگروه  توسط و باشند سازگارتر ایرانی جامعه با که کشورهایی

  :اند شده معرفی کشور هشت شامل "منتخب های کشور" قالب در اند شده وتوصیه انتخاب( فراسرزمینی
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 :79ماه ور شهری خدمات ارائه شده تا

 "احراز صالحیت متقاضیان کشت فراسرزمینی"تدوین پیش نویس آئین نامه  -

 "ضوابط اعطای مشوق ها و حمایت های دولتی"تدوین پیش نویس   -

 .تعریف گردش کار و روابط سرمایه گذار با نهاد های حمایتی  -

 .)توصیفی و توجیهی( ها مطالعات و تدوین گزارش طرح -

 .(32 شهریور) گروه 400کننده متقاضیهای مذاکره  گروه  -

  کشور 70در معرفی ظرفیت ها و توجیهات کشت فراسرزمینی  -

 .مورد 12تحویل گزارشهای توجیهی به متقاضیان  -

 .فقره )ازجمله صندوق توسعه ملی( 770ثبت مکاتبات کشت فراسرزمینی  -

 

 :ها چالش

 در زمینه خدمات قابل ارائه دولت: متقاضیان کشت فراسرزمینی ابهامات

 (7لزوم تعریف بودجه برای ارائه خدمات مورد انتظار )بند ب از ماده -

 تها و پشتیبانی و ارائه خدما هزینه تولید اطالعات و حمایت -

 :لزوم ارائه دستور العمل های اجرایی شفاف در خصوص مواد آئین نامه -

o  (مالیاتی و گمرکی ( ) معافیت های7حمایت ها و مشوق ها  )ماده 

o  (7تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی)بند ب ماده 

o  (9تسهیالت امور کنسولی)ماده 

o  (( )سازو کار عرضه و تبادل ارز0تامین ارز مورد نیاز برای سرمایه گذاری )ماده 

o  صندوق توسعه(2تامین تسهیالت در کشور های هدف)ماده( ) 

 

 

 



 

9 
 

 به متقاضیبوط های مر گام

 1 ه به سازمان مورد وثوقعمراج

 2 معرفی و مراجعه به شرکت جهاد سبز

 0 مباحثه ، توجیه و ارزیابی جهاد سبز در خصوص ظرفیت متقاضی

 1 مشاوره بر نحوه سرمایه گذاری و کشور منتخب

 0 مبادله تفاهم نامه نحوه سرمایه گذاری

 0 بمعرفی به نمایندگی جهاد سبز در کشور منتخ

 9 متقاضی و در صورت آمادگی عقد قرارداد سرمایه گذاری متقاضی بازدید

 7 توسط متقاضی و یا با مشارکت شرکت جهاد سبزتشکیل شرکت 

 7 اجراییعملیات 

 19 عقد قرارداد خرید رقابتی ....

 11 بازرگانی و صادرات و یا فروش محلی به شرکت بازرگانی جهادسبز و یا مصارف محلی

   حمایتیهای  گام

 a واگذاری مسئولیت اجرایی کشاورزی فراسرزمینی به موسسه جهاد استقالل

 b کارگزاری توسعه کشت فراسرزمینیعنوان ه معرفی جهاد سبز ب

 c تشکیل هلدینگ و عندالزوم شرکت های تولیدی در کشور های هدف
 d هدف درخواست ارز برای سرمایه گذاری متقاضیان سرمایه گذاری در کشور های

 e تخصیص ارز برای سرمایه گذاری و معرفی متقاضی به بانک عامل

 f تخصیص ارز برای سرمایه گذاری و معرفی متقاضی به بانک عامل
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 حمایتی های نهاد با گذار سرمایه روابط و کار گردش نمودار: تعریف
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 اقدامات میدانی

  کشور اوکراین -1

 (GWT)شرکت بازرگانی در اکراین  -برای فراهم آوردن زمینه برای عملیات اجرایی یک هلدینگ کشاورزی 

  .تا برنامه های تولید و بازرگانی کشت فراسرزمینی را هدایت کند تشکیل گردید توسط شرکت جهاد سبز

معرفی شده از سوی امور  در ادامه موفق به امضاء تفاهم نامه با کشاورزان و شرکت های زراعی بخش خصوصی

هکتار  4700پروژه کشت وصنعت   هم اکنون یک برای مشارکت در پروژه ها شده و  بین الملل وزارت متبوع

  وچندین پروژه)شرکت زرنو ترید در نهایت در تملک شرکت زرکاران مشرق زمین قرار گرفت( عملیاتی شده 

می و مذاکره  نیز در حال ارزیابیرمینگ و آگروتکنیک( فا )شرکت خلب نایاگاوان ، میرنوفسکی، اکرلند دیگر

 و در صورت آمادگی سرمایه گذاران ایرانی و توان سرمایه ایی آنان، اقدامات جنبه عملیاتی خواهد یافت.  باشد

 

 اوکراین اقدامات کشت فراسرزمینی در کشورسایر 

مطالعات فاز اول کشور اوکراین در  انجامو  30برنامه ریزی برای حضور در اوکراین از نیمه دوم سال  .4

 .هشت جلد جداگانه
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امور ودر اختیار قراردادن اطالعات مورد نیاز به  متقاضیان کشت فراسرزمینی در اوکراین، مراجع ذیربط  .7

 .بین الملل

شرکت جهاد  یبعنوان هلدینگ فعالیت ها GWTثبت شرکت در اوکراین و ثبت نهایی شرکت  وبررسی  .9

 .سبز

 .تنظیم سیمای کشور اوکراینتهیه و  .1

برنامه ریزی برای استقرار کشاورزان و سرمایه گذاران استان البرز و فارس و سایر استان های توانمند در  .0

 .و اعزام هات های سازمانها به اکراین اوکراین

هکتاری برای گندم ، جو، سویا، ذرت  آفتابگردان  00.000بررسی پیشنهاد مشارکت در طرح کشت  .6

 .میرونوفسکیشرکت 

هکتار با کلیه امکانات، ب.  4200پروژه شامل الف. شرکت سیما به مساحت  9مذاکره جهت خرید  .2

هکتار با کلیه امکانات، ج. شرکت خلب نایاگاوان به مساحت  4700به مساحت   zerno tradeشرکت 

 .هکتار با کلیه امکانات 0000

های استان های اودسا و خرسون در جنوب  امضاء حداقل سه تفاهم نامه برای مشارکت در پروژه .0

 .اوکراین

 .مالقات با وزیر کشاورزی اوکراین .3

بازدید از اراضی و مستحدثات چند پروژه بزرگ در شهر های چرنیکف، خرسون، اودسا به همراه آقای  .40

 .جهت استقرار کشاورزان و سرمایه گذاران ایرانی در آنجا (GWT)مدیر عامل شرکت  هاشمی

 .مذاکره با چند بانک جهت انجام امور بانکیو  لیل مسائل بازرگانی و بندری در اوکراینبررسی و تح .44
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  کشور آذربایجان -2

  . آذربایجان یکی از کشورهای منتخب برای فعالیت های کشت فراسرزمینی می باشد

فراسرزمینی قرار گرفته هکتار تحت تملک جهاد سبز و متقاضیان کشت  1000طی یکسال فعالیت در آذربایجان 

 هکتار از آن زیر کشت و بهره برداری قرار دارد.4000که  است

 

 اهم اقدامات انجام شده و در دست اقدام کشت فراسرزمینی در کشور آذربایجان
بررسی و بازدید از اراضی و مذاکره با مسئولین کشاورزی آذربایجان به اتفاق مقامات سفارت جمهوری  .4

 36در آذربایجان در اواسط بهار اسالمی ایران 

 ثبت شرکت و استقرار دفتر شرکت جهاد سبز  در شهر باکو  .7

هزار هکتاراراضی کشاورزی از وزارت  40تهیه طرح و پروپوزال عملیات کشاورزی به همراه درخواست  .9

 کشاورزی جمهوری آذربایجان

 بررسی های کارشناسی اراضی معرفی شده در آذربایجان به ترتیب ذیل: .1

 کیلومتری باکو 90هکتاری آقای حاجی رشاد در  000بررسی اراضی  -

 هکتاری در شهر ساعتلی 4900بازدید و بررسی اراضی  -

 هکتاری در شهرستان ایمشلی 4900بازدید و بررسی اراضی یک مجتمع دامپروری و کشاورزی  -

 هکتاری در کردامیر 490بازدید و بررسی اراضی کوچک و متوسط  -

 هکتاری 4000از اراضی ماسالی در دو قطعه بازدید و بررسی  -

 هزار هکتار از اراضی دولتی به جهاد سبز 7مذاکره با آقای رمان صفروف برای واگذاری  -
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هماهنگی های الزم برای دریافت اراضی بزرگ با مسئولین مربوطه از طریق سفارت محترم جمهوری  .0

 اسالمی ایران

و  آذربایجان شرقی ،لسرمایه گذاران استان های اردبیبرگزاری جلسات متعدد کشت فراسرزمینی برای  .6

 جهت استقرار در کشور آذربایجان. غربی

تهیه و تنظیم سیمای کشاورزی جمهوری آذربایجان و ارائه آن به کشاورزان و سرمایه گذاران در کشت  .2

 فراسرزمینی

  .برگزاری جلسه با مسئولین وزارت کشاورزی آذربایجان .0

هکتار در شهرستان ساعتلی و بیله 4700یک قطعه زمین به مساحتواگذاری جهت انجام تفاهمات اولیه  .3

 سوار
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 روسیهفدراسیون کشور  -0

کشاور دیگار    11کشور فدرال روسیه در شمال اوراسیا )اروپا و آسیا( واقع شده است. این کشور باا  

 با کشور های ژاپن ، آمریکا و کانادا مرز آبی نیز دارد. چنینجهان مرز مشترک دارد و هم

 کیلومتر مربع میلیون 42.4با مساحت کل 

در  کشور پهناور ترینفدراسیون روسیه 

مساحت دومین در حالیکه جهان است. 

درصد  60کمتر از  (کانادا)کشور در جهان 

این از مساحت فدراسیون روسیه است. 

کشور بخش شرقی اروپا و شمال آسیا را 

پوشش می دهد. دسترسی به اقیانوس 

منجمد شمالی ، اقیانوس آرام دریای سیاه 

و دریای خزر و دریای بالتیک مزیتی 

برای این کشور محسوب می استثنایی 

 شود.

 

 2999سال ت شرایط اقلیمی بسیار متفاوت است.  با این حال از لپتانسیل تولید در مناطق مختلف بع"

روسیه به یک صادر کننده بزرگ غالت تبدیل شده است اما در مقابل واردات گوشت و میوه سبزی و 

 "(2910محصوالت عمل آوری شده مجموعا وارد کننده ای بزرگ محسوب می گردد)

  مالکیت زمین های کشاورزی

 490نتیجه حدود در ام رسید و به انج 30میالدی خصوصی سازی ابتدایی اراضی کشاورزی روسیه تا اواخر دهه 

میلیون هکتار اراضی کشااورزی دارای ساابقه کشات و بهاره بارداری باه مالکیات         770میلیون هکتار از حدود 

% کل اراضی کشاورزی از اختیار و مالکیت دولت خارج شد. 60اشخاص و شرکت های خصوصی در آمد، و حدود 

 برداری به بخش خصوصی واگذار شده است.% اراضی کشاورزی مناسب برای بهره 20عمال حدود 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/RUS/RUS-map_detailed.pdf


 

16 
 

 تولیدات محصوالت زراعی و عملکردها

در روسیه کلید اصلی رشد در سهم تولید دانه های روغنی و چغندر قند است و اساسا تولید محصوالت علوفه ای 

 و تغذیه ای دام اهمیت دارد.

 در روسیه سیاست های کشت و تولید به شرح زیر است:

  گرایش از کشت غالت به سمت دانه های روغنی 

 گرایش از کشت بهاره گندم به کشت پائیزه گندم 

       توسعه سریع تولید گندم و ذرت در مناطق جنوبی روسایه و رشاد صاادرات محصاوالت باا

 عملکرد باالست.

 گرایش از مناطق دور به مناطق نزدیک تر جنوبی برای تسهیل در امر صادرات محصوالت  

 جاذباه   در کشور فدراسیون روسایه   2910ع شدن کشت محصوالت تراریخته از سال ا ممنوب

 بازار محصوالت کشاورزی روسیه افزایش خواهد داشت.

 های روسیه جمهوری

 آن واحد 77 فدرال، واحد 00 این از. است شده بندی تقسیم واحد فدرال 00 به روسیه کشور

 :است شرح بدین ها جمهوری این فهرست. باشد می جمهوری بصورت

 
چای  قالموقستان قره •بالکاریا -کاباردینو •اینگوشتیا   •داغستان   •بوریاتیا   •باشکورتوستان   •آلتایی   •آدیغیه  جمهوری ها:

اودمورتیا  •تووا   •تاتارستان   •آالنیا -اوستیای شمالی •یاقوتستان )ساخا(  .•موردوویا  •ماری ال   •کومی  •کارلیا  •و چرکس 

 کریمه  •چواشستان   •چچن  •خاکاسیا   •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 • کالوگا • کالینینگراد • ایوانوف •ایرکوتسک  • چلیابینسک • بریانسک • بلگورود • آستراخان • آرخانگلسک •آمور : استان ها

 • نووگورود نیژنی • مورمانسک • مسکو• ماگادان • لیپتسک • لنینگراد • کورسک • کورگان • کوستروما • کیروف • کمروفو

 •راتوف سا • سامارا • ساخالین • ریازان • روستوف • پسکوف • پنزا • اریول • ارنبورگ • امسک • نووسیبیرسک • نووگورود

 • ورونژ • ولوگدا • ولگوگراد • والدیمیر • اولیانوفسک • تیومن • توال • تور • تومسک • تامبوف• سوردلوفسک • اسمولنسک

 یاروسالول

 • جنوبی • مرکزی • غربی شمال •( ولگا) ولژسکی پری • اورال • سیبری •خاور دور  های فدرالی فدراسیون روسیه:  ناحیه

 یمهکر • شمالی قفقازی

 اهم اقدامات انجام یافته:

داغستان  به لحاظ اشارات فوق در حال حاضر استان های جنوبی روسیه شامل، امسک و ولگوگراد و جمهوری

 است: هکتار اراضی صورت گرفته 400.000در فاز اول برنامه برای واگذاری  مورد مطالعه قرار گرفته

نموده و مقدمات واگذاری  در استان امسک را اقدام به تاسیس شرکتشرکت جهاد سبز استان امسک: 

 .ه استآوردهکتار فراهم  90000اراضی به میزان 

مناسبی برخوردار است مطالعات در حال انجام  د ولگا که امکانات ترابریدر حاشیه رو استان ولگوگراد:

 در جریان است. هکتار اراضی 90000برای واگذاری  بوده و مذاکرات با گروه های سرمایه گذار روسی

های مناسب و مذاکرات با طرف های روسی)داغستانی(  با توجه به ویژگیجمهوری داغستان:  

 مطالعات ادامه دارد.
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 :کشور قزاقستان -1

 کشت فراسرزمینی در 4939در سال 

عزیمت و قزاقستان اجرایی  کشور

کارشناسان شرکت و بررسی اقلیم و 

قوانین وسایر پارامترهای دخیل در 

 صورت گرفته است. اجرای عملیات

سرمایه گذاری با مشارکت  اجرای 

هکتار  7010شرکتی منطقه ایی در

هکتاری 9000کشت اجرای  و سپس، کشت گندم و جو و دانه های روغنی ) گلرنگ ( و برنج با عملکرد مطلوب 

 گندم درسال بعد با مشارکت چهار جانبه کشاورزان استان اصفهان و فارس و تهران با شرکت قزاقی کازایراگرو

هکتار زمین در اختیار دارد ، توسط  00000% سهام شرکت کازایراگرو که 60نهایتا با خرید  انجام گرفته و

 طرح فراسرزمینی تحقق یافت .  کشاورزان ایرانی تا حدودی اهداف

 سایر اقدامات انجام شده کشت فراسرزمینی در کشور قزاقستان 
 –استان قزل اوردا  –استان آق توبه  –امضا تفاهم نامه با استان های قزاقستان جنوبی )شیمکنت(  -

صندوق  –شرکت کازنکس  –شرکت اینتگراسیا  –استان آلماتی )تالدی قرغان(  –استان گوستانای 

 حمایت مالی از کشاورزان قزاقستان

 انجام مطالعات جامع فاز اول کشاورزی قزاقستان -

 تانثبت و استقرار دفتر نمایندگی شرکت جهاد سبز در شهر آلماتی قزاقس -

 هکتاری( 00طرح احداث باغ سیب منطقه شیمکنت ) -

اعالم برنامه شرکت جهاد سبز به استاندار استان ژامبیل قزاقستان در جلسه پایانی در استان گیالن   -

هکتار در شمال قزاقستان که اقدامات شرکت جهاد  10.000هکتار در جنوب قزاقستان و  0000شامل 

شده است. در صورت مرتفع شدن مشکل واگذاری اراضی به  سبز با توقف واگذاری اراضی مواجه

هزار هکتار را دارد و مایل به اجرایی شدن تفاهم  700خارجیان این شرکت آمادگی دریافت زمین تا 

 نامه ها می باشد.
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 غنا:  -0

تدارک ( با کارشناسی های محلی از اراضی و سیاست های کشاورزی غنا، و 4930جهاد سبز با ثبت نمایندگی )

در ششمین اجالس مشترک دو کشور در غنا با امضاء بیانیه بین دو  36هکتار( که در تاریخ آبان 6000زمین )

 .کشور بر آن تاکید شد

قرارداد منعقد و همزمان با بازدید و حضور میدانی با مشارکت بخش خصوصی کشت  4932نهایتا در تیر  

 فراسرزمینی در کشور غنا اجرایی گشت.

 

 اقدامات انجام شده کشت فراسرزمینی در کشور غنا سایر

هکتار از سوی وزارت کشاورزی غنا معرفی شده است. پس از  4700هکتار و  1100دو قطعه زمین  .4

بازدید هیئت کارشناسی و مهندسین مشاور تهیه نقشه کاداستر، مذاکره با بهره برداران فعلی و 

 انجام و در کمیسیون اراضی تایید گردید. معارضین توسط مدیریت امور اراضی جمهوری غنا

 برنامه ریزی برای حضور کشاورزان در آنجا به عمل آمده است، و مذاکرات در حال انجام است. .7

انرژی برای اجرای طرح های پایلوت  OMNIپروژه های مشارکتی با شرکت های غنایی منجمله شرکت  .9

 کشاورزی در دستور کار شرکت جهاد سبز می باشد که به محض نهایی شدن، اعالم خواهد شد.

 ثبت نمایندگی شرکت در غنا در شهر آکرا انجام شده است. .1

جلسات توجیهی با کشاورزان استان های فارس، البرز، خراسان جنوبی، اصفهان در ارتباط با چگونگی  .0

 الیت در کشور های هدف منجمله کشور غنا برای کشت ذرت و برنج انجام شده است.فع

 شرکت در نشست مشترک ششمین اجالس کمیسیون اقتصادی ایران و غنا در شهر آکرا  .6

 توافق ضمنی با بخش خصوصی در غنا در خصوص ایجاد مزارع تولید بذور .2

 یه مشترک به مسولین دولتی کشور غنا ارایه کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز طبق بند یک بیان .0

 تهیه پیش نویس قرارداد اجاره اراضی غنا به شرکت حهاد سبز .3
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 کشور برزیل -0

ظرفیت کشاورزی برزیل برای فعالیت های کشت فراسرزمینی مناسب است و حدود سه میلیون هکتار برای 

 .(FAO)اختصاص یافته است FDI کشاورزی خارجی

برزیل و ایران و تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی بین دو کشور عامل توسعه گسترش روابط تجاری مناسب 

 .دو کشور می باشد روابط اقتصادی

 . سومین وارد کننده محصوالت از ایران است برزیل بیشترین صادرات را به ایران دارد و 

 برزیل شده اند.  شاورزیهکتار از اراضی مرغوب ک60.000تملک   گزارش شده؛ سرمایه گذاران ایرانی موفق به

 

 

 

 

 30.03.06طرح و برنامه فراسرزمینی

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/BRA/BRA-map_detailed.pdf

