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می مستقل جامعه هر های شاخص مهمترین از یکی غذایی امنیت 
 العاده فوق اهمیت حائز را بخش این نیز مختلف های کشور .باشد

 مواد به افزون روز نیاز جهت به هم ایران کشورمان .اند دانسته
  و هوایی و آب شرایط از ناشی محدودیتهای به توجه و غذایی،
 محصوالت از بسیاری مطمئن تامین نیاز و ،اقلیمی حاد تغییرات

 برنامه در مقاومتی اقتصاد قالب در را متعددی اقدامات استراتژیک،
 کشاورزی راهکار همچنین و داده قرار خود راهبردی های

 آئین اساس براین .است گنجانده خود های برنامه در را فراسرزمینی
 به کشاورزی جهاد وزارت محوریت با فراسرزمینی کشت نامه

   .است رسیده وزیران محترم هیات تصویب
 



:آئین نامه کشت فراسرزمینی   

  :اهداف کشت فرا سرزمینی 

 سایر کشورها برای ها و امکانات برداری از منابع، عوامل، ظرفیتبهره: کشت فراسرزمینیالف ـ 

و به استناد  وزارت جهاد کشاورزیبه پیشنهاد  ۲۹/۱/۱۳۹۵هیأت وزیران در جلسه 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه کشت      اصل 

: فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد  

  زمینی داردآئین نامه کشت فراسرزمینی حکایت از اهداف کشت فراسر 1بند الف از ماده 

:درونامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده  

تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای 

 .صنعتی کشور
نامه داوطلب کشت فراسرزمینی کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین: ب ـ متقاضی

       .باشنددر کشورهای هدف می



 آئین نامه کشت فرا سرزمینی

و با رعایت قوانین و بط یرذاقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های امور 

ارائه مشوق ها و حمایت ها به مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و 

 :، ازجمله موارد زیر اقدام کندمتقاضیان کشت فراسرزمینی

 .ه اطالعات و مشاوره های الزم به متقاضیئ، اراانجام پشتیبانی( الف

در شرایط رقابتی در تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی    (ب

نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد مورد  محصوالت مورد

 .کشاورزی اعالم و درچارچوب مقادیر مصوب انجام می شود

و امورخارجهبا همکاری وزارتخانه های مکلف است کشاورزی  جهادوزارت ـ ۲ماده     

 تجربه جهانی



ضوابط و شرایط سرمایه گذاری، مالکیت، اجاره و بهره برداری از اراضی به وزارت 

جهاد کشاورزی

 با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجاموزارت امور خارجه مکلف است ـ 3ماده

 آئین نامه کشت فرا سرزمینی

 ویژه درباره قوانین، مقررات،  جمع آوری و ارائه اطالعات الزم از کشورهای هدف به ( ت
 .کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی

 .از متقاضیان در کشورهای هدفحمایت های حقوقی، قانونی و مدنی ( ب

 برای متقاضیان درارائه تسهیالت الزم درباره امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار ( پ

گیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری  محصوالت تولیدی و بهره 

 .متقاضیان در کشورهای هدفامنیت سرمایه گذاری 

 جهت تولید، صدوردوجانبه به منظور اخذ مجوز فعالیت نامه های  تفاهمتنظیم و مبادله ( الف

 :موارد زیر اقدام کند



  های خارجی  گذاری شرکت مادرتخصصی سرمایه)ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴ماده
های بزرگ کشت با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در اجرای پروژهمجاز است ( ایران

 .فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید
در چارچوب ضوابط و مقررات مکلف است ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ۵ماده

 .دتأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصوالت تولیدی اقدام نمایمربوط نسبت به 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات  ۶ماده

مربوط نسبت به حمایت از نیروی کار ایرانی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف 

 .اقدام نماید
ـ صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به 7ماده

مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت تأمین تسهیالت 

 .جهاد کشاورزی اقدام نماید
شود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف نامه صرفاً شامل متقاضیانی میین ئآاین ـ  8ماده

 .نامه قرارداد منعقد نموده باشندمذکور در این آیین
 معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری



:تجربه جهانی  
فراسرزمینی در جهانکشاورزی   
سرمایه گذار و    هدف  کشورهای   

• LAND MATRIX2015 

• :تجربه جهانی  

• اقدام برای سرمایه گذاری کشاورزی انجام   ۲۱8۲ -  

• مورد قرارداد امضا شده    ۱600 -  

• قرارداد با شکست همراه بوده      ۱۱۹ -  

• مورد در حال مذاکره     ۱8۳ -  

• مورد کنسل شده      ۵6 -  

• میلیون هکتار بوده 77تمایل سرمایه گذاری  برای   

• میلیون هکتار بوده  ۵۹به قرارداد رسیده حدود   

• هکتارمیلیون    ۱4به فعالیت رسیده آنها حدود   



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

oil 80 111 112 109 99 52 50 52 55 57

wheat 122 171 147 156 221 197 156 175 195 198

price corn 186 292 298 259 193 170 125 136 150 156

r-rice 286 275 228.6 247
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جهانی و طبق نظر روند قیمتهای محصوالت کشاورزی و مقایسه با نوسان قیمت نفت در بازار 

FAO درصد افزایش خواهد داشت ۴0-10سال آینده قیمت مواد غذایی 10طی 
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 آنالیز روند قیمت جهانی مواد غذایی ، پیشبینی و همبستگی با قیمت نفت



 براساس مصوبه مجمع عمومی موسسه جهاد استقالل 
 ماموریت توسعه فعالیت های کشاورزی فرا سرزمینی به

«موسسه جهاد استقالل»   
 واگذار شد  و مقرر گردید فعالیت های فوق از طریق 

 "  شرکت جهاد سبز"  

 .  اجرایی گردد و سایر شرکت های تابعه موسسه نیز آنرا پشتیبانی نمایند

 اقدامات اجرایی



:انتخاب کشور های هدف برای سرمایه گذاری  
 برای انتخاب کشور سرمایه پذیر عمده شاخص هایی را باید مد نظر داشت

 ظرفیت های طبیعی و روند تغییرات آن شامل آب و خاک و شرایط اقلیمی

وضعیت اجتماعی و هزینه های اجتماعی مانند توسعه انسانی و سایر مسائل انسانی وضعیت  

 زیر ساختهای مانند راهها و راه آهن و بنادر و آب و کشاورزی 

شرایط شفافیت، و قواعد کسب و کار   

شرایط  سیاسی و ثبات امنیتی    

 قواعد هزینه بر، مانند؛ تعرفه های اقتصادی و گمرکی

 کشور   و سابقه حضور سرمایه های خارجی در آن تجربه 



(تغییرات اقلیمی)پیش بینی تنش آبی   



 اثرات تغییرات اقلیمی بر تولید



 :سرزمین ها
 – قرقیزستان –آذربایجان – قزاقستان –اکراین

 – برزیل –غنا  -گرجستان 
 -اروگوئه -صربستان - کنیا –اوگاندا 

 روسیه
 

 

1ارزیابی و رتبه بندی کشورهای سرمایه پذیر1.pdf




 :خالصه اقدامات اوکراینکشور -
 مشاور مهندسین توسط اکراین در گذاری سرمایه چگونگی مطالعات انجام -

 اکراین در اسالمی جمهوری سفارت مسئولین و محترم سفیر با رایزنی -

 نحوه و توجیه منظور به ایرانی گذاران سرمایه و کشاورزان با متعدد مذاکرات انجام -

 گذاری سرمایه الوقوع قریب های مشارکت انجام برای ظرفیت ایجاد و مشارکت

 دراکراین

 جمله از اکراین در مشارکت متقاضی صنعت و کشت های مجتمع و ها پروژه از بازدید -

 ... و میرنوفسکی و نگاوایان خلب های مجتمع امکانات

   اکراین در گذاری سرمایه توجیهی طرحهای فراسرزمینی کشت سیمای تنظیم و تدوین -

  "GWT"      ثبت شرکت در اکراین -

GREEN WORLD TRADE LLC  

اکراین  سرمایه گذاری96.03.27.pdf


 گذاری سرمایه ظرفیت از اکراین شده مستقل های کشور بین در

 ،(چرنوزیوم خاک)حاصلخیز اراضی وجود .است برخوردار بیشتری

 را شرایط زمین، بانک و اجاره کار سازو مناسب، اقلیم و آب منابع

 از %60 حدود .است نموده فراهم اکراین در گذاری سرمایه برای

 طبیعی گنجینه یک که داده، تشکیل چرنوزیوم خاک را اکراین اراضی

 150 تا تولید تخمین زمین از مطلوب استفاده با و .شود می محسوب

 سال در تن میلیون 46 اکراین فعلی تولید .دارد را غالت تن میلیون

 چغندر (2رتبه)آفتابگردان روغنی های دانه از ،(1رتبه)گندم و بوده

  جهانی بانک).است نموده کسب را جهانی (18رتبه)گوشت ،(5رتبه)قند

2012). 
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 این بارز گیهای ویژه  از ها بارش متعادل و متوازن توزیع

   :اکراین آماری مدت دراز متوسط در .است سرزمین

 حجم مربع، کیلومتر 603.550 مساحت میلیمتر، 565 ساالنه بارش

 سطحی آبهای .باشد می سال در مکعب متر میلیارد 341 جوی نزوالت

 که ساالنه مکعب متر میلیارد 22 زمینی زیر آبهای و میلیارد 50 داخلی

 مشترک آبهای میلیارد 17 به توجه و خارج از ورودی آبهای لحاظ با

 منابع سال در مکعب متر میلیارد 175 مجموعا زمینی زیر و سطحی

 متر میلیارد 55 سدها ...مخازن ظرفیت ضمنا .دارد استحصال قابل آّب

  .است مکعب







بر اساس عملکرد گندم  مناطق مستعد برای کشت

۲016   





بر اساس عملکرد  آفتابگردانمناطق مستعد برای کشت 

۲016 





بر اساس عملکرد  ذرتمناطق مستعد برای کشت 

۲016 



موقعیت جغرافیایی نسبت  
به همسایه، جهان و  

 .راههای دسترسی به ایران
  ازطریق ایران به نقل و حمل

 سوئز ، مدیترانه ، سیاه دریای
  موازی راههای همچنین و

 ... و ترکیه و گرجستان روسیه
 .است انجام قابل



18مارس % 13.1 نرخ تورم  

18آوریل % 17 نرخ بهره  

18مارس % 3.1 نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی  

16دسامبر USD ۲906 سرانه تولید ناخالص داخلی  

16دسامبر PPP 7668 USD تولید ناخالص داخلی سرانه  

کارگر دستمزد  ۲00USD Jun/16 

اداری اقتصادی فسادرتبه  17دسامبر  130   

 Dec/17  76 سهولت انجام کسب و کار

 Mar/17 % 13.87 نرخ وام دهی بانک

 1.07USD/Liter Apr/17 قیمت بنزین

 Dec/17 % 18 نرخ مالیات بر شرکت ها

 Dec/17 % 20 نرخ مالیات فروش

آخررررررررین 
وضررررررعیت 
شاخص هرای  
اقتصرررررادی 

 :اکراین
Iusd=26.1uah 

1UAH=0.038USD 

4SEP2017 

data bank 2018.xlsx


دارد ماشین های کشاورزی دراکراین کار برد انواع : کشاورزیماشین آالت 
در اکراین تولید می شوند، از جمله؛ ادوات خاک ورزی و برخی ماشین های بذر بعضا 

از آلمان و  تراکتورها و کمباین ها و ماشین آالت سنگین اغلب ... کاری و سمپاشی و 
 .شده استتامین روسیه و بالروس انگلستان و ایتالیا،  



 تغییرات روند و صادرات، و واردات ضوابط و مقررات قوانین،
 غیر زمین توانند می ها خارجی :اکراین در زمین قوانین 22 ماده اساس بر 

  اختیار در اجاره طریق از را کشاورزی زمین لیکن نمایند، خریداری کشاورزی

 :گردد می اشاره ها شاخصه به خالصه طور به .بگیرند

 و تجاری قوانین تدوین و جهانی تجارت جامعه به ورود صدد در اکراین 1991 از

 های شرکت خارجی، گذاری سرمایه به مربوط شرایط و قوانین .آمد بر گمرکی

 اراضی، و ها شرکت مالکیت و خارجی اقتصادی های فعالیت خصوصی،

 تجارت سازمان)WTOبا وسازگار ااهداف با همسو مالیاتی قوانین و بانکداری

   .رسید انجام به الزم اصالحات مواردی در و تقنین  (جهانی



  ها، یارانه شامل کشاورزی بخش اصلی های سیاست های العمل دستور و اقدامات

 گمرکی و مالیاتی های معافیت و خارجی گذاری سرمایه جذب

 کرده تحلیل چنین را اکراین کشاورزی بخش های سیاست (OECD) سازمان 

 :است

 .آمد پدید ۲011 در واردات بر تعرفه کاهش WTO به ورود امکان با

 ترین بزرگ عنوان به اکراین ، غالت قیمت افزایشی تغییرات با ۲010 اواخر در 

  .شد مطرح جهان غالت کننده عرضه

 باید که را اکراین کشاورزی (اروپا اقتصادی توسعه سازمان) OECD هم اکنون 

 کنند می پشتیبانی  باشد اقتصادی بخش ترین ثبات با



بانک زمین کشاورزی در اکراین( بزرگتر)شرکت 10بندی رتبه   
هزار هکتار زمینبانک  نام شرکت №  

1 UkrLandFarming 6۵۳ 

2 Agroprosperis 4۳0 

3 MHP (میرنوفسکی هلیبو پروداکت)  ۳80 

4 Astarta ۲4۵ 

5 Ukrainian Agrarian Investments ۲۳4  

6 Industrial Dairy Company (IMC) ۱۳6.7  

7 Agreyn ۱۳0 

8 UPI-Agro ۱۲۲ 

9 AgroGeneration & Harmelia ۱۲0 

10 Nibulon 8۲.۳ 
31 
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 5/28وسعت این استان 

هزارکیلومتر مربع 

درصد از قلمرو  7/4معادل

اکراین و جمعیت آن 

.هزار نفر می باشد 1151  



اقلیمی این استان نسبت  وضعیت 
به سرزمین اکراین از مطلوبیت 

توزیع . بیشتری بر خوردار است
باران در سراسر سال پراکنده شده 

و بخصوص هماهنگ با ماههای 
 .گرم سال می باشد



 :اطالعات پایه مقاطع مختلف در استان خرسون
 خرسون     :  مرکزاستان

 .kostyak, mukoga, mukhailovuch     :فرمانداری ها

 peluh viktor grugorovuch     استاندار

 (2013)نفر 1.075.702     کل جمعیت
 uah    16.990(2011)درآمد سرانه به 

 (2011)میلون uah  18.448تولید ناخالص داخلی منطقه 
 (2013)درصد 5/8     نرخ بیکاری

 uah   2.430متوسط دستمزد ماهانه

 (2012) 4.88     نرخ تورم





 ۲0۱7به دالر در سال میزان صادرات محصوالت خرسون 

 هزار تن  7۵۱  (us golf port)  ۱۵4.۳4  گندم

 هزار تن  cif Rotterdam  ۳4۵  40۵  سویا

 هزار تن  us golf port  ۱0۵۳ ۱۵8.۹6  ذرت



 "اوکراین کشور"در مشارکت مدل

 1۲00 مساحت به  zerno trade شرکت پروژه حاضر، حال در

 مشارکت ، شرکت مشی خط اساس بر سپس و گردید خریداری هکتار

 شرکت و سهام %20 معادل (شرکت قبلی مالک) عضویت با نهایی
 صد در GWT  14 و سهام %66 معادل زمین مشرق پردیس زرکاران

 .نمود خواهد فعالیت سهام



 

 



 و گرم هوای و آب دارای غنا
 ساالنه باران متوسط و معتدل
 متوسط با  میلیمتر 1200

 ساالنه دمایی محدود نوسانات
 32 تا 24 از کشور کل در و

 باشد می سلسیوس درجه
 در را رشد محیط اقلیمی شرایط

 های زراعت برای فصول تمام
  و نموده فراهم محیطی سازگار
 آبیاری به اغلب که هرچند
 است نیازمند نیز تکمیلی



هکتار 5000کشت فرا سرزمینی به مساحت   
:ویژگیها  

میلیون نفر  27جمعیتی حدود با کشورغنا درغرب آفریقا، کنار اقیانوس اطلس 
. مربع قرار داردهزارکیلومتر 240 مساحتدالر 1400و درآمد سرانه   

 درصد17.5و تاسبیشتر ازجلگه ها و فالت های کم ارتفاع تشکیل شده که 
قابل کشت می باشد  مساحت کشور  

ساله ممکن خواهد  50مالکیت و اجاره  گزینه دو در زمیندسترسی به 
مشارکت با طرف های غنایی مشوق های خاص را به همراه دارد. بود  



 :دالیل سرمایه گذاری در کشاورزی اقتصادی در غنا
    کم هزینه با حاصلخیز و وسیع اراضی به دسترسی 

  برنج و سویا و ذرت برای داخلی مصرف تقاضای رشد 

    کشاورزی تولیدات برای توجه قابل آب منابع 

   میدا" پشتیبانی"( Millennium Development Authority) زمین مالکیت تسهیل برای: 
     جمعیت رشد روند و جذاب درآمد 

   سیاسی؟ ثبات با دموکراتیک های دولت 

  کار و کسب محیط مثبت توانایی  
    مزرعه عملیات برای کارگری نیروی کم های هزینه   

  ، خارجی گذاری سرمایه  برای منطبق اقتصادی و سیاسی شرایط و سازگار اقلیمی با کشاورزی مستعد غنا کشور"

 اجاره و شرکت مالکیت زمین؛ خصوص در .باشد می گذاری سرمایه برای توجه قابل های مشوق و تسهیالت بخصوص

           "دارد همراه به را مضاعف های مشوق غنایی های طرف با مشارکت .بود خواهد ممکن زمین ساله 50



 :ها و معافیتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور غنامشوق 
درصد در شرکت های محلی و شروع  100مالکیت  می توانندسرمایه گذاران خارجی 
دالر برای سرمایه گذاری  10.000مورد نیاز  حد اقل سرمایه گذاری . مشترک را داشته باشند

دالر برای سرمایه گذاری های  کامال  50.000مشترک، در همکاری با شریک غنایی و 
سال قابل تمدید  50سرمایه گذاران همچنین می تواند از گزینه اجاره زمین تا . خارجی است

مشوق های دیگر عبارتند از. بعد از آن استفاده نماید : 
معافیت از عوارض  ورودی گمرک ماشین آالت، تجهیزات و لوازم جانبی وارداتی  

 مخصوص و منحصر به تاسیس موسسه 
استهالک ویا معافیت   سرمایه   در سال سرمایه % 50به هزینه گرفتن با 50درصد تخفیف 

درصد در سال های بعد به ترتیب برای ماشین آالت و کارخانه  25گذاری و   

 امکان انتقال کامل درآمد ارزی حاصل از سرمایه گزاری
سرمایه گذاری را در برابر خطرات غیر تجاری پوشش جانبه  چند تضمینجهانی با  بانک 

  می دهد



سال اول فعالیت و  5برای انگیزه بیشتر فعالیت های کشاورزی، مالیات بر شرکت ها شامل معافیت های 

 .سال، نرخ تشویقی با توجه به موقعیت منطقه ایی اعمال می گردد 5پس از 

شرکت تولیدی . سال معافیت  مالیاتی اولیه  5پس از دوره   : در مورد مشوق های منطقه ایی 

های منطقه فیت امعکشاورزی با استفاده از مواد اولیه کشاورزی محلی  به عنوان مواد اولیه اصلی  از 

و در دیگر مراگز منطقه " درصد ۲0تیما  –آکرا : "نرخ مالیاتی  بر اساس مکان. ایی استفاده نماید 

فوقانی مناطق غرب صفر درصد , درصد، در خارج از منطقه ای در سراسر شمال شرق فوقانی 10ایی 

 می باشد

  :واجد شرایط برای صادر نمایند  راتولید درصد از  70که : 1995قانون منطقه آزاد از سال 

   درصد مالیات بر شرکت ها 8معافیت مالیاتی ده ساله حداکثر نرخ 

 معافیت مالیاتی بر سود سهام 

هر سود سهام و سود خالص و پرداخت  :مجازگارانتی بی قید و شرط انتقال از طریق بانک فروشنده  

   وام و پرداخت دیگر

 شما از طرف  دولت غنا( ملی کردن یا خلع ید )مصادره عدم گارانتی 





 اراضی کشت ذرت



بوده  2008-2005متریک تن طی  145،000و  84،000تولید داخلی ساالنه بین  ذرت کسریبرآورد  .  
درصد از کل مصرف انسانی در این سال ها است 15تا  9بین حدود نشان دهنده کمبود   

کمبود تولید از مصرف داخلی، تا مورخه  :براساس تازه ترین اطالعات تولید داخلی اما؛ 
ارقام پیش بینی شده فوق برای مصرف خانگی است  که در .  تن می باشد ۲67،000،  ۲0۱۵می

 .  آن نیاز های دامی و فرآوری ذرت لحاظ نشده است



 .شدبرای صنعت طیور صادر تن ذرت  26،000برای بیش از واردات ، 2008در سال 
واردات چشمگیر  به محدودیت رشد صنعت طیور و افزایش منجر و سویا ذرت یت محدود

 63،000به بیش از  2002در تن  20.000واردات مرغ از حدود .  مرغ و گوشت شده است
تن در  73،000برای ذرت خوراک طیور از تقاضا برآورد  .افزایش یافته است 2007در تن 

 .می باشد 2015تن  118،100به  2010سال 



 اراضی کشت برنج



  از درصد 84 که باشد؛ می هکتار در تن 2.4 تا هکتار در تن یک از باعملکرد دیم برنج تولید غنا، در
  تن 4.5 از آن عملکرد متوسط اما است  ،%16 تنها آبی کشت تولید سهم    .دهد می تشکیل را تولید کل
  درصد 69  و ، بوده 2008 تا 2003  سالهای بین تن 348.182  برنج واردات .شود می بالغ هکتار هر در
  در $1250 تا $ 1100 از وارداتی برنج تن هر فروشی عمده قیمت .است بوده مصرفی برنج کل  از

 .است پائین بسیار مصرف رشد به نسبت  داخلی تولید رشد سرعت نهایتا .بوده 2009 و 2008



      برنج تقاضای 

 سرانه .است نموده ایجاد برنج سرانه مصرف در توجهی قابل رشد مصرفی ترجیحات و شهرنشینی .
  تا ۲00۱ دوره در کیلو ۲7 به سپس و ۱۱.۵ به ۱۹۹0 در کیلوگرم 8-7  پایه ثابت از برنج مصرف
  رشد کلی ترکیب بر مبتنی  کشاورزی، و غذا وزارت توسط ها بینی پیش  .است رسیده ۲00۵

   .باشد می شهری جمعیت افزایش و درآمد افزایش جمعیت،



         :غنا جامعه در برنج پسند مورد های واریته

  برنج ..دهند می تشکیل را برنج کل مصرف از درصد 76 غنا در شهری بازارهای
 واردات از درصد ۲0 شامل که بوده کنندگان مصرف مطلوب  سفید، بلند دانه معطر
 صد در صد معطر برنج و شکسته درصد ۵ تا 0 یاسمن شامل ها واریته این .است

 هندی شکسته درصد ۲۵ برنج نیز شهری کنندگان مصرف .هستند تایلند از شکسته
 اند راضی پاکستانی و

   با که "مارشال توگو" نام به معطر واریته بلند، دانه داخلی تولید غنا در .
  از وارداتی های گونه با مارشال توگو .گردد می مشاهده دارد تناسب غنا شرایط

 محدودیت گاهی لیکن دارد، رقابت  خارجی های گونه با کننده مصرف سلیقه نظر
 ..است مطرح بذر



- (میلیون دالر –تن 10.000)2012تولیدات عمده کشاورزی غنا   

ghana data/Irrigation market brief.pdf


(2012)میلیون هکتاری اراضی قابل ابیاری استفاده شده است 9/1از ظرفیت % 6/1تنها :حالیستاین در   

2012-2002سطوح تجمعی کشت غنا   



2025با  2012پیشبینی و مقایسه واردات   



 :زراعی تقویم
 است فصول تمام در کشت ظرفیت موید اقلیمی شرایط



:(آدیدومه)طرح منطقهشرایط اقلیمی و کشاورزی   



 "آدیدومه  در محل اجرای طرح"دمای ماهانه ایستگاه 



 خصوصیات منطقه ایی )موقعیت غنا در بین کشور های سرمایه پذیر(:
 (ریسک بدون)امتیاز 10 از 10     اقلیمی ریسک-
 (باران فراوانی) "  " 10 از 10  اقلیمی سازگار دمای و آب منابع و باران-
 "  "  10 از 4    واگذاری قابل مازاد اراضی-

 "  " 10 از 5       کار و کسب سهولت-

 "  "  10 از 8     فساد و شفافیت-

 "  "  10 از 4     انسانی توسعه-

 "  " 7 از 3.2   (راه)نقل و حمل ساختهای زیر-

 "  "    از 2.7   (آهن راه) نقل و حمل ساختهای زیر-

 "  "  7 از 5      آبی بنادر-

 "  " 10 از 5.5     امنیت شکنندگی-

 "  "  10 از 5      سیاسی ثبات-

data bank 2018.xlsx




پایین  مسافری ترددآبی 

 ادیدومهدست شهر 

 هكتاری 4400نمایی از اراضی محدوده 



 

کیلومتری شمال شرقی  100واقع در هکتار اراضی  5000کشت 
ذرت، برنج و سویا، تن محصوالت  47000آکرا برای تولید 

 طی دو مرحله کشت در سال 





غنا"هکتاری در کشور  ۴000طرح توجیهی   



لیکن شرکت جهاد سبز بنا دارد پس از تهیه 

حسب شرایط متقاضیان کشت زمین 

 نمایدفراسرزمینی مشارکت 



 قزاقستان



قزاقستان   
قطب های مهم تولید گندم -  
اقلیم و منابع طبیعی -

 مناسب
 موقعیت جغرافیایی  -
وسعت و فرهنگ زراعت  -  
پیش زمینه های سیاسی  -

 واقتصادی

- اثرات تغییر اقلیمی -  





 (براساس گزارش های سازمان ملل)سیزدهمین اقتصاد نوین جهانی•

 %6آزاد با متوسط رشد ساالنه دارای اقتصادی کامال •

  (WTO) در مراحل نهایی عضویت در سازمان تجارت جهانی•

 ۲010در سال  (OSCE)سازمان همکاری و امنیت اروپا رئیس •

 ۲011سال در رئیس سازمان کنفرانس اسالمی •

 دالر25,912 (gdp)(ppp) 10,426درآمد سرانه با •

   ۲0۵0برنامه مدون اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تا سال دارای •



 دکترین سیاست خارجی، دوستی همه جانبهبا  دارای ثبات سیاسی و اقتصادی •

 بسیار مستعد برای کشاورزی و صنایع وابستهکشوری •

 تولید کننده طال در دنیادنیا و پنجمین تولید کننده اورانیوم بزرگترین •

 منطقهصادر کننده آرد دنیا، اولین از صادر کنندگان بزرگ گندم در •

 برابری جمعیت ۲با برنامه مدون برای افزایش •

 حمایت های فراوان از سرمایه گذاری خارجی•

 در آستانه قزاقستان ۲017اکسپوی •



 (حاضرحال در ) هکتار اراضی قابل کشتمیلیون  ۲7۲۲۲ از

 میلیون هکتار گندم 17غالت و میلیون هکتار  36

امکان غالت، دانه های روغنی، درختان میوه دیم برای کشت میلیون هکتار آبی و بقیه  ۲.3

 ایراناز طریق گندم سوآپ 

 مازندرانبنادر دریای ازبکستان و تجهیز خط راه آهن جدید برای حذف 

 برای کشاورزی به سرمایه گذاران خارجی( آبی و دیم)تحویل زمین های جدید  

 به کشاورزی از سوی دولت و بانک ها وابسته حمایت از کشاورزی و صنایع 

 ...(بالروس –قزاقستان  –روسیه )گمرکی اوراسیا اتحادیه تشکیل 

 تعرفه های گمرکیسابق و حذف تشکیل اتحادیه گمرکی با همه کشورهای شوروی 



Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Alamty Precipitation(mm) 34 43 75 107 106 57 47 30 27 60 56 42

Alamty T(max avg) C 0.7 2.2 8.7 17.3 22.4 27.5 30 29.4 24.2 16.3 8.2 2.3

Alamty T(mean ) C -4.7 -3 3.4 11.5 16.6 21.6 23.8 23 17.6 9.9 2.7 -2.8

Alamty T(min avg) C -8.4 -6.9 -1.1 5.9 11 15.8 18 16.9 11.5 4.6 -1.3 -6.4
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Jan Feb Mar Apr May Jan Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Kustanay Precipitation(mm) 23 18 18 18 30 56 61 30 33 30 20 10

Kustanay T(max avg) C -13 -12 -5 8 19 25 27 25 18 8 -2 -10

Kustanay T(mean ) C -18 -17 -11 2.5 12.5 18 20 18 12 3 -6.5 -14.5

Kustanay T(min avg) C -23 -22 -17 -3 6 11 13 11 6 -2 -11 -19
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 (میلیون دالر) *  قزاقستانصادرات کشاورزی 

 ذرت،  گندم، برنج، روغن سویا، کنجاله سویا، سویا، شكر خام، روغن پالم و گوشت گوساله   : شامل. در گروه محصوالت منتخب *
 

2013تا  1994  



 

 مزایای سرمایه گذاری قزاقستان

استفاده از قانون سوبسید که شامل حال سرمایه 
 .گذاران خارجی نیز میگردد

 ثبات اقتصادی و سیاسی قزاقستان

 روابط حسنه دولتهای دوکشور طی سالیان گذشته

نیاز قزاقستان به ایران به عنوان ارزانترین مسیر 
 دسترسی به آبهای آزاد

ارائه تسهیالت مناسب با نرخ بهره پایین به سرمایه 
 گذاران

هزینه پایین تولید انواع محصوالت کشاورزی به 
 نسبت ایران

 

سرمایه گذاریمحدودیت های    
هزینه باالی حمل محصوالت به ایران به نسبت 

 سایر کشورهای تولیدکننده
 

قرارگرفتن زمینهای مناطق شمالی کشور در گروه 
شرایط آب و )زمینهای با ریسک باالی کشاورزی

(هوایی  
 

تاثیر پذیری اقتصاد این کشور از بحرانهای  
 اقتصادی جهانی و کاهش قیمت نفت خام

 





{ 

 نگاه حقوقی به روابط تجاری با قزاقستان کشت فراسرزمینی

سرمایه گذاران خارجی مجاز به فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه 
 های زیر می باشند

یک سرمایه گذار می تواند از   قانون، مطابق به   اولویتهایسرمایهگذاری
معافیت از حقوق گمرگی برای واردات تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز برای  

پروژه های سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری در بخش ها، بر اساس فهرست 
 باشدبرخوردار    (۲۰۰۳ )تأیید شده توسط دولت جمهوری قزاقستان 



 موقعیت استان جنوبی ژامبیل در مناسبات با ایران

از جمله؛ در . تولیدات کشاورزی استان اعم از باغی، زراعی، و دامداری استان ژامبیل 
در زمینه چغندر قند آمادگی تحویل زمین بوده . حال حاضر کمبود قند و شکر داشته

ضمن اینکه آماده سازی امور زیر بنایی و آبرسانی  . و وام با بهره کم را وعده دادند
 .توسط خودشان انجام خواهد شد

  370چین و ترکیه در حال حاضر با . سیب نیاز مند استباغات ژامبیل به توسعه استان 
 .هکتار زیر کشت سیب انجام یافته است

تبدیلی همچون گوجه فرنگی در صنایع . همکاری هستندآماده در زمینه گوجه فرنگی   
 .نموده اندو سایر فراوری های غذایی نیز اعالم نیاز ( رب گوجه)

راس گاو ،   390.000راس گوسفند،  3.800.000در خصوص دام تولید کننده بوده و 
 .  قطعه طیور دارند 1000.000راس اسب، و در طیور  105.000







 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=fa


 موقعیت جغرافیایی
جمهوری آذربایجان در شمال رودخانه 

ارس و در کنار دریای خزر واقع 
وسعت خاک . شده است

 86600جمهوری  آذربایجان برابر با 
کیلومتر مربع است، که از این لحاظ یکصد 
 و دوازدهمین کشور جهان به شمار می رود

. شهرهای مهم   
شهر باکو پایتخت این کشور است که با 

بیش از دو میلیون نفر جمعیت در کناره ی 
.غربی دریای خزر قرار دارد   



 کشور آذربایجان آب و هوای  

از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای 

سرد کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً بطور . مختلف است

است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و مالیم کوهستانی 

مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی . تری دارد

 هستند





منابع آب . میلیمتر در سال است 447متوسط بارش دراز مدت کشور حدود 

میلیارد متر مکعب بوده که به همراه منابع   8تجدید شوند با منشا داخلی 

میلیارد متر مکعب در  34در مجموع ( عمدتا از گرجستان)ورودی ازخارج 

.سال می باشد  



میلیارد متر مکعب گزارش شده که با پتانسیل منابع آبی فاصله  10مصارف آب در بخش کشاورزی 

حدود ( اراضی کشاورزی% ۶۶) هزار هکتار کشت آبی  1.425مطابق این جدول از . زیادی دارد

هزار هکتار کشت آبیاری تحت فشار است۶00هزار هکتار کشت آبیاری سطحی و  800  



 کشور آذربایجان اقتصاد

در سال  10/2اقتصادی رشد  و دالر  ۳700:تولید ناخالص داخلیسرانه  با 0/52جمعیت  رشدنرخ 

 . باشدمی جمهوری آذربایجان ناشی از  بهره برداری از منابع نفتی   2004

حدود میالدی در اوج رونق کشاورزی قرار داشت و  1۹۸5تا  1۹75در سال های آذربایجان  توضیحا؛

درصد از  21درصد از تنباکو و  22،5پنبه، محصول % 7درصد از کل نیازهای مواد غذایی،  1۸

 می کردانگور اتحادیه جماهیر شوروی سابق را تولید 

این کشور با زمین های مساعد و منابع آبی و تنوع آب و هوایی، و صدها کیلومتر مرز آبی در 

 .محصوالتی نظیر سبزی و صیفی، سبزیجات، غالت و پنبه استعداد و ظرفیت خوبی  دارد

میالدی پس از  2010تا  ،آذربایجان روند نزولی به خود گرفتکشاورزی از استقالل، میزان تولید پس 

غالت، پنبه، نظیر کنونی کشاورزی تولیدات نهایتا .  گرفترکود جدی، مجددا روند افزایشی به خود 

می  باشدتوتون، سیب زمینی، میوه ها، سبزی ها و چای   

منات و یک یورو برابر با  0.7۸62، یک دالر آمریکا برابر با كهجمهوري  آذربایجان منات پول واحد 

  (. 2017)استمنات جمهوري  آذربایجان بوده  1.0560



 می کند وارد غذایی مواد دالر میلیارد یک ساالنه آذربایجان
  شناخته غذایی و کشاورزی محصوالت واردکنندگان از یکی به عنوان همچنان اما 

  را خود نیاز مورد غذایی مواد دالر میلیارد یک ساالنه اکنون که به طوری می شود،
 به عنوان کشور این ،2011 آمارهای اساس بر .می کند وارد بین المللی بازارهای از

 و کلزا کشاورزی، نهاده های جو، گندم، نظیر محصوالتی واردکنندگان از یکی
 سیب زمینی ها، توتون، پنبه، غالت، نظیر کشاورزی مواد تولیدکننده و بوده روغن

 .است چای و سبزی ها میوه ها،

 آذربایجان صادرات
 نفت شامل میالدی، 2013 سال نخست ماهه 10 در کشور صادراتی عمده اقالم
 و میوه گیاهی، و حیوانی روغن شکر، طبیعی، گاز و نفتی فرآورده های و  خام

 .بوده اند مدت این در آهنی فلزات سبزیجات،



:مالیات بر کشاورزی در جمهوری آذربایجان  
فزاینده داشته و روند رشد محصوالت کشاورزی : آذربایجانصنایع و اقتصاد جمهوری وزیر 

تولیدکنندگان این محصوالت مشمول مالیات قرار نمی گیرند و همچنین با وجود اجرای 
سیاست های درهای باز اقتصادی، یارانه به کشاورزان پرداخت می شود. و اکنون تالش 

.دارند در حوزه شیالت و صیادی از قابلیت های ایران استفاده کنند  

با توجه به پیش نویس قانون واردات و فروش اقالم زیر از مالیات بر ارزش افزوده  
 :معاف هستند
تجهیزات مورد استفاده برای تولید   -کود و سموم دفع آفات   -بذر و نهال  -پرورش دام  

بوجاری تجهیزات مورد استفاده برای   -خوراک دام و  پرورش مرغداری و زنبور عسل  
وسورتینگ دانه غالت و حبوبات خشک سیستم های آبیاری و تاسیسات، ماشین آالت،  

داروهای   -تجهیزات و فن آوری مورد استفاده که به طور مستقیم برای مصارف کشاورزی 
و                      دامپزشکی وارداتی برای پیشگیری از بیماری، تشخیص و درمان  حیوانات و پرندگان 

 هستند نیز معاف ک        کشاورزی 



 حقوق مالكیت  

المللی می توانند مسکن،  و سازمانهای بین )و حقوقیحقیقی (اتباع خارجی 
اما نمی  . درآورنداماکن تجاری و صنعتی را در جمهوری آذربایجان به تملک 

توانند زمینهای واقع در خاک این کشور را خریداری و به تملک خود درآورند، 
  . ولی امکان اجاره زمین برای این افراد وجود دارد

هرای فعرال  تواننرد، در شررکتها و کارخانه گذاران خارجری می سررمایه - 
صورت خرید سـهام مشارکت نموده یا شرکتهای خارجی  آذربایجان به  در خاک

  .با مالکیت صددرصد خارجی تاسیس کنند

سازی و تملک اجباری مالکیت  را در خصوص ملیقوانینی ؛ کهدر صورتی  -  
گذاران خارجی در خاک آذربایجان تصویب کند، خسارتهای   خصوصی سرمایه

 شودمل جبران می کاناشی از این اقدام دولت به صورت 







 قوانین گمركي  
  .كشور، جذب سرمایه هاي خارجي و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاي كاال در بازار داخلي استتوسعه :قوانین هدف 

 قوانین ارزي
ارز خارجي كه یك فرد مي تواند به میزان . استیكسان شرایط انتقال و ورود و خروج ارز براي افراد مقیم و غیرمقیم 

از ده هزار بیش براي . جمهوري آذربایجان وارد كند به شرط اعالم به مقامات گمرکی هیچگونه محدودیتي وجود ندارد

اشخاص و شركتهاي خارجي ممكن است هر دو . می شودصادر گواهي شده به کشور وارد ارز آن، دالر آمریكا یا معادل 

براي انجام معامالت تجاري معین به وسیله ارز خارجي . حساب منات و پول خارجي را در بانكهاي محلي داشته باشند

 كسب مجوز از بانك ملي آذربایجان ضروري است
 روابط بانكي  -

حجم عمده مبادالت بازرگانی بین دو كشور . داشته استوجود در سالهاي اخیر روابط بانكي مستقیم 

علي رغم فعالیت چندین ساله شعبه بانك . انجام می شود  LCخارج از سیستم بانكی و بدون گشایش

ملی ایران در باكو، نظام بانكی دو کشور عمال خدمات موثری به تجارت فی مابین دو كشور ارایه نمی 

    .بر اساس گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران بانكهاي زیر مورد قبول روابط تجاری هستند .كند

 :  بانک هاي آذربایجاني مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران



The Republic of Uganda 

وگانداا ا  
  از نگاه کشت فراسرزمینی 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Uganda_AU_Africa.svg?uselang=fa


 .پایتخت آن کامپاال است. همسایه های آن عبارت اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی،تانزانیا، کنیا. جمهوری اوگانادا، کشوری است در حاشیه دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا

 

   6۹000کیلومتر مربع ، که  ۲4۱.۵۵۱مساحت 
کیلومتر مربع از سرزمین را اراضی کشاورزی 

 هکتار آنرا کشت آبی تشکیل می دهد ۱4000و
میلیارد متر مکعب ساالنه  60منابع آبی کشور 

 بوده(  ۲0۱۲)

 .شرق میانه آفریقادر حاشیه دریاچه ویکتوریا در جمهوری اوگانادا، 
پایتخت آن . جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی،تانزانیا، کنیاسودان : آنهمسایه های  

 .کامپاال است

زبان زبان اول . میلیون نفر است 39/3جمعیت 
در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم  رسمی 

 سواحلی است

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Uganda_Topography.png


 آب و هوای اوگاندا
میلیمتر در سال است ۱۹00تا  ۱۱00متوسط نواسانات بارش ساالنه از . این باعث می شود جنوب اوگاندا مرطوب و بخش های بزرگی از کشور همیشه سبز باشد. میلیمتر بارندگی ساالنه، در همه ماه ها دارای باران است ۱400کامپاال به طور متوسط حدود . بارش از شمال به جنوب است افزایش در نیمه استوایی با دشت نیمه خشک در شمال شرق و به جنگل های نیمه مرطوب در جنوب غرب، با  اوگاندا ساله کشوری مالحظه می گردد 20در نمودار فوق توزیع دما و باران در یک دوره  .  . در زیر آمار از منابع مختلف به شما تاثیر آب و هوا شبیه است    

جنوب با افزایش باران شمال به اوگاندا  استوایي است و از : اوگانداآب و هوای 

میلیمتر بارندگی ساالنه، در همه ماه ها دارای باران  1400کامپاال حدود . استهمراه 

 1100بارش ساالنه از نواسانات . استبخش های بزرگی از کشور همیشه سبز و . است

 . استمیلیمتر  1900تا 





Overview Last Reference Frequency 

 Dec/16 Quarterly % 0.8 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 Dec/13 Yearly % 3.8 نرخ بیکاری

 Apr/17 Monthly % 6.8 نرخ تورم

 Apr/17 Daily % 11 نرخ بهره

 Dec/16 Quarterly % 1.4 نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی

 USD Billion Dec/15 Yearly 27.53 تولید ناخالص داخلی

 USD Dec/15 Yearly 673 سرانه تولید ناخالص داخلی

 PPP 1738 USD Dec/15 Yearly تولید ناخالص داخلی سرانه

 Million Dec/15 Yearly 39.03 جمعیت

 720000UGX/Month Jun/15 Quarterly دستمزد کارگر ماهر

 Apr/17 Monthly % 6.8 نرخ تورم

 Points Dec/16 Yearly 25 شاخص فساد

 Dec/16 Yearly  151 رتبه فساد

 Dec/16 Yearly  115 سهولت انجام کسب و کار

 Dec/16 Yearly % 30 نرخ مالیات بر شرکت ها

 Dec/16 Yearly % 18 نرخ مالیات فروش

data bank 2018.xlsx


ارتباط ریلی به دریای  خشکی،  محصور به اوگاندا  :راه و حمل و نقل ریلی 
اخیرا اقدامات گسترده ایی در جهت استاندارد  . آزاد نقش تعیین کننده را دارد

 گرفته استصورت این کشور شبکه ارتباطی ایجاد سازی و 

http://www.railwaypro.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/SGR.png


 اوگاندا   -آهن کنیا راه 2017در گزارش  
 در محصور کشور این بین ارتباط بهبود منظور به کرد اعالم اوگاندا
 با و طراحی آهن راه ساخت اول فاز ذینفع، همسایه کشور سه و خشکی

 2017 ساز و ساخت شروع رود می انتظار شده، اقدام چینی پیمانکاران
 صنایع اندازی راه برای اوگاندا .گردد عملیاتی هزینه دالر میلیارد 2.3 با

 اقدام دست در را آهن راه کیلومتر 1724 احداث 2020 سال تا نفت
 .رددا

 می ایجاد اقتصادی های محدودیت خشکی در بودن محصور حال بهر
 .دهد می افزایش را تجاری کاالهای هزینه و کند



بر اساس اهداف کلیدی  
برنامه استراتژیک  دولت، 

اوگاندا بر سه موضوع تغذیه،  
کشاورزی و ارتباط تغذیه و 

 .کشاورزی تمرکز دارد

عالوه بر آن ظرفیت 

درختکاری و نوغانداری 

 اوگاندا قابل توجه است



 :اوگاندا های مزیت و ها محدودیت
  کشت برای اوگاندا طبیعی منابع و اقلیمی بستر اینکه الرقم علی

 است مناسب فراسرزمینی کشت در شده گذاری هدف محصوالت

  حمل، بر هزینه آثار و خشکی در کشور بودن محصور بعلت لیکن

 اقتصادی مزیت فراسرزمینی کشت عمال کاال شده تمام قیمت بر

  شده تمام قیمت ذرت حمل هزینه مثال برای .میدهد دست از را خود

 پولی ارزش دارای که محصوالتی در لیکن کند، می برابر دو آنرا

   .بود خواهند اثرتر کم نقل و حمل هزینه اثرات هستند، بیشتری



 :سوییاز 

 غذایی اقالم به محدود ایران، کشاورزی بخش اقتصادی زنجیره 

 باال اقتصادی ارزش با کشاورزی محصوالت بعضا و نیست استراتژیک

 اشتغال ظرفیت و  بوده آبی مصرف پر های کشت جایگزین بتواند که

 نشان خاطر .!توتستان احداث جمله از .دارند قابلیت باشند داشته زایی

 در و دالر هزار ۴ تا 3 حدود جهانی بازار در ابریشم کرم پیله تن هر که

 نیاز و (139۵)دارد قیمت تومان میلیون ۲0 حدود ایران داخلی بازار

 ابریشم پیله واردات و تولید است سال در تن ۵000 حدود ایران پیله

 تا اولیه مواد تامین از اعم ابریشمی، زای اشتغال صنایع از ایی زنجیره

 ..گردد می ایمن  فرش تولید و بافت





 :دارینوغان 
 :  زاییاشتغال 

کنندگان پیله به نخ، عمل آوران نخ خام، تابندگان نخ، رنگرزان، در ایران؛ تبدیل 
از آن  زنجیره اقتصادی قابل توجهی را تشکیل می  پس بافندگان فرش و اقتصاد 

 .دهد

از مشکالت صنعت نوغان بهره بری پائین توتستان ها و عدم مزیت نسبی   

نسبت به تولید سایر محصوالت سردرختی و همچنین نوسان قیمت ها بعلت 

 .عدم ثبات بازار فرش ایران در جهان می باشد







 و خارجی (ایران)داخلیمقایسه قیمت ابریشم 

 و آذربایجان ازبکستان، نظیر کشورهایی از (نامرغوب چند هر)وارداتی نخ

 تمام قیمت حالیکه در شود می عرضه دالر 20-14 های قیمت با روسیه و اکراین

 .است شده عنوان دالر 28 حدود داخلی تولید شده

 فرش مربع متر هزار 100 حداقل داخلی تولید ابریشم تن 500 از طرفی از 

  .گردد می تولید دالری هزار متری ابریشمی

 وابسته نساجی صنعت هندوستان در حتی .است زیاد مصرف بازار حال عین در

  تا 3/6 از ابریشم پیله جهانی قیمت حال بهر .باشد می چین از مشابری واردات به

 .باشد می کیلودر دالر 5/4





 نوغان داری در کشور اوگاندا(:  مدل)طرحموضوع 
 : اهداف طرح 

هکتار و پرورش پیله ابریشم به  100کشت توتستان به مساحت    

 تن در سال ۵60میزان  

 :هزینه های ثابت شامل

 هزار دالر 331هکتار با سرمایه گذاری  100توتستان به وسعت ایجاد  

تاسیسات آبیاری و مستحدثات پرورش کرم ابریشم با سرمایه ایجاد  

 هزار دالر ۲7۴0گذاری  

 :جاریهزینه 

 :درآمدو  درآمد هزار دالر  ۵73در هر سال   دوره  ۴تولید و پرورش   

هزار دالر در سال خواهد  ۲۲۴0کیلو معادل  دالر در  ۴محصول با نرخفروش 

 بود،





قرقیزستان کشور  

 کیلو متر مربع 198.500مساحت 

 شهر بیشکک :پایتخت

 میلیون نفر 6نزدیک به  :جمعیت

اوش ، باتکن ، جالل  :شهرهای مهم
آباد ، نارین ، قاراقول ، توقموق ، 

 بالیقچی

زبان روسی و  :زبان و خط رسمی
 قرقیزی، خط سیریلی



محصور به کشور های قزاقستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان با قرقیزستان 
با  و  نفرمیلیون  6کوهستانی، و جمعیت % 78هزار کیلومتر مربع ،  198مساحت 

باتولید %(  21ارزش افزوده بخش کشاورزی )اقتصادی بر پایه کشاورزی است
دالر و توسعه انسانی متوسط   865میلیون دالر، درآمد سرانه  4616ناخالص داخلی 

 .  است



میلیمتر که عمدتا در نواحی کوهستانی است  توزیع باران  553باران ساالنه 
سطحی  آب منابع .  در فصول غیر رویشی نیاز به آبیاری را افزایش میدهد

درصد در ماههای اردیبهشت تا تیر ماه   80که بیش از ( میلیارد متر مکعب 46)
 .جریان دارد



 شاخص های مقایسه ایی قرقیزستان در میان 186 کشور:

و شفافیت و فساد امتیاز  6۲، در ثبات امنیت رتبه 1۵۲در ثبات سیاسی رتبه  

.جهانی قرار دارد 67، و در سهولت کسب و کار در رده  1۲3رده   

زیر ساخت های جاده 

ایی و راه آهن 

 ۲.8امتیاز ) ضعیف

( را کسب نموده 7از 

. و به دریا راه ندارد

صفحه )نقشه راه آهن 

در قرقیزستان ( 16

.قابل توجه است  
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برای صادرات به ایران  به الت غسرمایه گذاری در بخش کشت 

و محدودیت علت عدم دسترسی به سیستم حمل و نقل روان دارای 

 .به بازار داخلی و مرزی متکی استبیشتر  کشت 

امکان دسترسی به ارزش افزوده باال  ابسرمایه گذاری خارجی    

 .باشدموجه می معادن در 

و دام و تجارت گوشت با وجود مراتع گسترده علوفه تولید در  

صادرات گوشت و مواد لبنی سابقه . دارد را توجهیقابل پتانسیل 

 .از قرقیزستان به ایران مبین همین نظر است



اراضی به بهره برداران روستایی با % 78( فائو) ۲007بر اساس آمار های 

هکتار تقسیم شده، و تنها  0.1خانگی با متوسط ودر هکتار  3متوسط مساحت 

 .قبلی قرارداردهای سیستم هکتار اراضی در دست شرکت  ۲۲0.000

از مشکالت کلیدی توسعه . استبزرگ هم پائین عملکرد شرکتها و اراضی  
کشاورزی قرقیزستان، کوچک بودن اراضی، عدم امکان تامین و تجهیز مزارع به 

 . باشد اراضی می ماشین آالت بعلت کوچکی 

نهایتا؛ . عالوه بر آن مشکل حمل و نقل گره بزرگ کشاورزی محسوب می شود

برای ( این مورد مشاهده نشده استمستندات )بر اساس گزارش های پراکنده 

 .شرکت های خارجی امکان اجاره زمین کشاورزی وجود دارد



{ 

 کشور گرجستان



  کیلومتر مربع به مرکزیت تفلیس  69.700مساحت(Tbilisi )  با روسیه و

 هم مرز است ودریای سیاهو آذربایجان و ترکیه و ارمنستان 

  دره ها % 33مرتفع ، % ۵۴به سه منطقه فیزیوگرافیک کوهستان کشور ،

 .قابل تقسیم است%  13

  که اراضی کم ارتفاع متردارد 1700از کشور ارتفاع کمتر از % 70حدود

بقیه صرفا ظرفیت مرتعی را دارد و عمومی کشاورزی قابلیت ( متر ۲000)

 شودتعریف می 

(۲014)، اقلیم و جمعیتجغرافیا  
 





 .اراضی جنگلی است% 31اراضی کشورمستعد کشاورزی و % ۴3 -

 :هستنداراضی کشاورزی اغلب  مقیاس کوچک  

هکتار برای دوره  300.000هکتار مالک،   700.000میلیون هکتار اراضی ،  3از  - 

در اختیار کشاورزان ساله  ۴9بلند مدت و ( سال ۲۵)میان مدت( سال۵-3)های کوتاه

 .  خصوصی قراردارد

 .آن کشت می شود% 30فقط  هکتار هنوز در اختیار دولت است  ۲000.000 -

ناهمواری، کالس ضعیف خاک، فاصله مراکز شهری و دالیل بالتکلیفی آن جمله  

 . عنوان شدهمشکالت آبیاری و زهکشی 



 2005 هکتار1000 6.970 مساحت کشور

 ۲00۵ هکتار ۱000 %(15.3) =1.066 اراضی تحت کشت

 ۲0۱۳ نفر ۱000 4.483 جمعیت کل

 ۲00۵   %48 جمعیت روستایی

 ۲00۵   %51.1 جمعیت فعال اقتصادی

 ۲00۵   %17.3 جمعیت فعال بخش کشاورزی

 USD ۲007میلیون  GDP 10.180ملیتولید ناخالص 

 GDP 11%   ۲007سهم بخش کشاورزی از 

 ۲007 ساالنه 1.430 USD (GDPاز )سرانه 

 ۲0۱۳   %3.2 رشد اقتصادی

     0.754 توسعه انسانی

 اطالعات پایه
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 شاخص کمیت موضوع

 میلیمتر در سال 10۲6 متوسط بارش ساالنه

 میلیارد متر مکعب 71.۵1 حجم بارش ساالنه

 میلیارد متر مکعب 63.33 مجموع منابع داخلی

 میلیارد متر مکعب ۵.۲ منابع سرچشمه خارج از کشور

 میلیارد متر مکعب 3.۴1۴ ظرفیت سد های مخزنی

 مخزن ۴3 تعداد سدهای مخزنی





 هکتار 7۲5.000 پتانسیل آبیاری

 هکتار 43۲.790 کل تجهیزات آبیاری

 هکتار 164.700 کل اراضی مورد زهکشی

 هکتار 31.800 زهکشی آبخور آبیاری

 هکتار 13۲.900 زهکشی سایر اراضی

 هکتار 113.560 اراضی شور با منشا آبیاری



 (نفر 1000)تعداد کشاورزان شمول هکتار 1000جمع قطعات به  حدود قطعات اراضی

 763.5 884.1۲ کل

 714 473.09 هکتار ۲کمتر از 

۲->10 159.4 47.4 

10->100 98.5 4.3 

100->500 106.۲ 0.5 

<500 46.8 0.08 



  2006 2013 

 1.8 1.2 گندم

 1.3 1.2 جو

 2.4 1.8 درت

 0.5 0.5 لوبیا سبز

  ۲013و ۲006عملکرد مخصوالت در سالهای 

 متوسط( تن در هکتار)
 



 چگونگی صادرات و واردات  گرجستان
 نموده ساده را کار و کسب و کننده محدود الزامات اجازه و مجوزها صدور چشمگیری طرز به گرجستان

 آمیز مخاطره بسیار  خدمات و محصوالت تولید برای فقط مجوزها و ها گواهینامه حاضر، حال در .است

 و صادرات شود توجه این بر عالوه .شود می استفاده خاص های فعالیت و طبیعی منابع از استفاده یا و

 .هستند افزوده ارزش پرداخت و مالیات از معاف مجدد صادرات یا

 .مبدا محصول برای  صادرات کاالهای مورد نیازکفایت می کندگواهی  کاالترخیص 

 اتاق بازرگانی و صنعت گرجستانو  درآمد خدمات  :مبدا توسط دو نهاد مختلف در گرجستان صادر می شودگواهی  مبداگواهی 

   مبداانواع گواهی های از  

دوم مبدا گرجستان گروه  -از مبدا گرجستان به کشور های آمریکا و کانادا، ژاپن و سویس  و نروژ   Aگواهی های گروه 

 نهایتا گروه صادرات به اتحادیه اروپا و ترکیه صادرشده توسط خرمات درآمد گرجستان  -  CISصادرات به 

 :الزم برای اخذ گواهی مبدا محصولمدارک  

 فاکتور - قرارداد – آننامه کاالی مبدا و مشخصات اظهار  - کنندهفرم درخواست صادر 



 تعرفه های گمرکی واردات گرجستان

 7/19/2017 : استشامل اطالعات در مورد نرخ متوسط تعرفه و انواع  صادرات به بازار 
درصد از محصوالت از  90تقریبا .  درصد 1۲درصد و  5درصد (  0) صفر ; نرخ هزینه گمرکی در کاالهای وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند

 .نرخ صفر بهره مند می شوند

واردات محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، لباس، مصالح ساختمانی، چوب و محصوالت چوب، پالستیک، سیم و کابل، آهن، فوالد، صابون، آلی  

نرخ تعرفه های گمرکی ترکیب  .عوامل و آماده سازی لباسشویی که در گرجستان تولید می شوند مشمول مالیات درباالترین سطوح می باشند

ارزش ( دالر 1،310)ژل  3000یورو در هر اظهارنامه گمرکی کاالهای زیر  5نرخ . که به مشروبات الکلی تعلق میگیرند

 .ژل 3000برای کاالهای با ارزش باالتر از ( دالر 67)یورو  60متهم و  

 5در هر سانتی متر مکعب از ظرفیت موتور بعالوه ( دالر 0.0۲۲)ژل   0.05تعرفه گمرکی در اتومبیل مسافری  ۲015ژانویه سال  1از تاریخ  

 درصد از میزان تعرفه گمرکی به ازائ هر سال مستعمل از اتومبیل

  
اعمال نرخ مالیات غیر مستقیم ثابت در برخی    .به اغلب کاالهای وارداتی اعمال می شود( مالیات بر ارزش افزوده)درصد افزوده مالیاتی  18

گمرکی کاال برای گمرک ترخیص صادرات ترانزیت و صادرات مجدد کاال از ارزش  سیگارمحصوالت مانند مشروبات الکل اتیل بنزین برای ماشین و 

 بر اساس اظهارنامه از عوارض گمرکی و هزینه ها معاف هستند

 .از کد مالیاتی گرجستان میزان تعرفه های گمرکی و معافیت را تعریف می کند( 1)39فصل 

 :روزه افراد مجاز به واردات کاالهای زیریه طور  رایگان از عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده می باشند 30یک بار در هر دوره 

سوسیس شیر و محصوالت لبنی است ( به غیر از شکالت)، چای قهوه ماکارونی شیرینی شکر شیرینی (خشک از جمله)واردات میوه و سبزیجات 

گرم  ۲50گرم تنباکو و یا ترکیبی که کمتر از  ۲50نخ یا  ۲00واردات سیگار   .($222) و  ژل 500کیلوگرم و ارزش کل کمتر از  30که حداکثر وزن 

 باشد 



  و مناسب بسیار اقلیمی دارای .باشد می کشاورزی بخش در گذاری سرمایه مستعد گرجستان مجموع در
 اغلب در کشاورزی فعالیت امکان دیم، کشت امکان محدود، اقلیمی تغییرات اثرات و فراوان آب منابع

 دالر 77 تا  55 حدود برداری بهره هزینه بینی پیش گذشته از مانده بجای تاسیسات از استفاده و  فصول،
   دیزل دالر 0.64 پائین نسبتا سوخت هزینه کنار در باشد، همراه زیاد تقریب با اگر حتی که هکتار هر برای
   .گیرد می قرار لیتر
 که سرزمینی فرا کشت اهداف با کشاورزی، های زمین بودن کوچک و اراضی محدودیت بعلت لیکن  

  چندان نمود حمل را محصوالت اقتصادی شکل به بتوان تا کند می طلب را بزرگ قطعات با اراضی
 .نیست سازگار

  دام پرورش ظرفیت گرجستان . کند می نمایی خود مطلوبتری شرایط دامی محصوالت و دام خصوص در 
  های بازار ،ایران بازاربر عالوه بخش این در گذاری سرمایه .داراست را  علوفه تامین و گوسفند بخصوص

   .دهد قرار پوشش زیر تواند می را یدیگر متعدد
  این .باشد می نسبی مزیت دارای گرجستان جمله از یافته اسقالل تازه های کشور اغلب بخشها سایر در

  یا و تولیدی عرصه در تجاری نگرش با گذار سرمایه و نموده اصالح بشدت را تجاری کار سازو کشور
 نمود خواهد پیدا را مناسبی های بستر ، گرجستان تبدیلی



 به و  هم و خزر دریای بنادر به هم و است قوی گرجستان آهن راه سیستم
 در اخیرا .است برخوردار فروانی نسبی مزیت از لحاظ بدین دارد راه سیاه دریای
 ظرفیت تا کند تقویت را خود بنادر دارد تمایل گرجستان که بود مطرح ها رسانه

  اکراین و اروپا با ایران تجاری مبادالت واسطه عمال و دهد گسترش را تجاری
   .گیرد قرار توجه مورد تواند می که باشد

 گرجستان و ایران بین متعادلی تجاری ترازی تجاری، های ظرفیت خصوص در
 نیز دوجانبه های مزیت از توان می دوطرفه تجارت یک در و است قرار بر

 های قراداد CIS  های کشور و اروپا با گرچستان که بخصوص نمود استفاده
 تجاری ویژه های معافیت از لحاظ بدین و .است نموده مبادله را آزاد تجارت

 .است برخوردار
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  شرکت جهاد سبز

 1395.04.14 

 صربستان

SERBIA 



 جمهوری صربستان در جنوب شرق اروپا، در شبه جزیره بالکان و در جلگه

 .پانونیا واقع شده است

 یک  سوم قلمرو شمالی کشور جاری استدانوب در کیلومتری  ۲8۵0رودخانه. 

  مرز با کرواسی و بخشی از مرز با  این رودخانه در کشور،  ازکیومتر 588طول

 . رومانی را تشکیل داده است

 پوشیده %( ۲7)صربستان هکتاری   8.8۴0.700از یک چهارم سرزمین بیش

 از جنگل است

 : موقعیت صربستان
 



 واحد مقدار سال زمین و جمعیت

 هکتار 1000 8.836 2013 مساحت کل کشور

 هکتار 1000 3.588 2013 کل اراضی کشت شده

 نفر 1000 8.851 2013 کل جمعیت

 نفر در کیلومتر مربع 100.2 2015 تراکم جمعیت

 1000 3.616 2015 جمعیت روستایی

 1000 490 2014 جمعیت فعال در اقتصاد کشاورزی



 واحد مقدار سال (RWR)منایع آب تجدید پذیر

 میلیمتر در سال 565 2014 متوسط ساالنه بارش

 میلیارد متر مکعب ساالنه 2014 8.407 (IRWR)متوسط ساالنه آب داخلی

 میلیارد متر مکعب ساالنه 162.2 2014 (دانوب( )TRWR)متوسط واقعی

 میلیارد متر مکعب ساالنه 2.27 2010 ظرفیت سدها

 میلیارد متر مکعب ساالنه 0.117 2013 مصارف آب کشاورزی

 میلیارد متر مکعب ساالنه - 2013 مصارف آب شرب

 میلیارد متر مکعب ساالنه - 2013 مصارف آب صنعت











 :و توسعه روستاییکشاورزی 

، کشاورزان و توسعه روستایی را پشتیبانی می کشاورزیدولت مدیریت بخش  - 

   .کند که این امر مستلزم سیستم کنترل و  مدیریت قوی است

 . اسرار داردو کشاورزی اورگانیک کیفیت اروپا برای قوانین =  

 .و توسعه روستایی استکشاورزی در مرحله ابتدایی آماده سازی صربستان -

شبکه گسترش  برنامه هایدر در سال آینده صربستان بایستی بطور خاص   --

را اطالعات مالی کشاورزی  و کمک پیش نیاز ابزاری  برای توسعه روستایی 

 ۲016.اقدام نماید



 

  7.502.000هکتارو جمعیت  7.747.400صربستان کشوری کوچک به وسعت 

بنا بر این   نمایداست شرایط خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا منطبق مصمم 

 .سازدرا عملی و اجتماعی صادی تفضای اقباید اصالحات 

استراتژی خود را به رشد سریع اقتصادی و پیوستن به بهر حال؛ صربستان   

اقتصادی گذر دانوب از این کشور، اقلیم مزیت . اتحادیه اروپا گره زده است

به توسعه اقتصادی همراه  شدید تمایل امکان کشت دیم ، ، دمای مناسبمساعد ، 

 فرصت مغتنمی را به سرمایه گذار خواهد دادبعلت تحریمها،  کسری منابع با 



URUGUAY 

 اروگوئه





دام سرزمینی چهار فصل برای کشت انواع غالت و علوفه و دانه های روغنی و پرورش 
 .و از ظرفیت باالیی برخوردار است. محسوب می شودمناسب 

 موج یا و ماهوری تپه اغلب هکتار میلیون 17 کشور وسعت است آزاد کامال کشور اقتصاد

 و فرانسوی ایتالیایی، اسپانیایی،) بومی غیر تقریبا (۲01۴)جمعیت نفر میلیون 3/3 با دار

 .کشاورزی یکپارچه اقتصاد با ۲0 و 19 قرن مهاجران از (انگلیسی

 و کشت تلفیقی کشاورزی دارای اغلب که مزارع خرید ئرخ .گردد خریداری مزرعه باید-

  از مساحت با آن، جغرافیایی موقعیت و زمین مساحت از است تابعی هستند دامپروری

 هکتار در دالر 3300  ازقرار  ها، مزیت سایر گذاری اثر هکتاربا ۲۲00 تا هکتار ۲00

   !باشند می هکتار در دالر 10.000 تا



{ 
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139۶.10.08-طرح و برنامه فراسرزمینی  

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


پنجمین بعنوان مربع کیلومتر میلیون 5/8 حدود مساحتی با برزیلیا 
 پاراگوئه، های کشور به مجاور جنوبی آمریکای در دنیا، پهناور کشور

 گینه ، گویان ونزوئال، غرب، در آرژانتین و پرو ، بولیوی کلمبیا،
 و آتالنتیک و شرق، در اطلس اقیانوس شمال، در سورینام، فرانسوی،

 .است شده وافع جنوب در اروگوئه

است فدرال منطقه یک و ایالت، ۲6 دارای میباشد برازیلیا آن پایتخت. 
 تامین گذاری، قانون نظام در دولت از گیری چشم استقالل برزیل ایاالت

 و مجلس دارای ایالت هر.دارند دولتی مالیاتی نظام و دولتی، اجتماعی،
 عالمت با لایر برزیل پول واحد .باشد می خود خاص شهردار

 .باشد می برزیلیا پرتقالی کشور مردم زبان و بوده BRLاختصاری
 

 معرفی کشور برزیل

 





 از برزیل پهناور کشور بارندگی :اقلیمی وضعیت
 (آمازون)شمال در میلیمتر 3000 تا شرق در میلیمتر 550
 1760 معادل کشور کل بارش متوسط با .است متغیر

   .باشد می درجه 6 تا 4 بین ساالنه دمای تغییرات .میلیمتر
 .است تقسیم قابل ناحیه پنج به برزیل اقلیم

 در جغرافیایی ناحیه 5 هوایی و آب خصوصیات جدول
 (mato grosso پروژه ناحیه)برزیل

شامل )غرب مرکزی جنوب شرق جنوب مقادیر متوسط اقلیمی

mato grosso) 

 شمال شمال شرق

 26-24 28-20 26-22 24-18 18-14 درجه حرارت

 mm 1250-2000 900-4400 1250-3000 250-2000 1500-3000بارندگی ساالنه





نمودار متوسط 

پراکنش بارندگی در 

 840 محل پروژه ،

میلیمتر بارش 

ساالنه و متوسط 

را  18.3دمایی 

 نشان می دهد



 کشور به خارجی ورودی آب کل حجم
   مکعب متر میلیارد 2985 ساالنه برزیل

 زیر آب منابع میزان. (جهانی بانک)
 در میلیارد  129 برداری بهره قابل زمینی
 (ANA.2009)است شده برآورد سال

 کلی ظرفیت 2010 سال در :سدها
  متر میلیارد 700 برزیل سدهای
  عمدتا .است شده برآورد مکعب
 است استوار برقابی بر ها سد اهداف

                       شرقی  شمال در بزرگتر سد 10 و
 قراردارد کشور

  مصارف آب در برزیل



برزیل به تنوع و غنای باالی خاک شهرت . کشاورزی هستندغالبا مستعد : منابع خاک
 .دارد

رطوبتی  سطح ، دما و استواییکم ارتفاع، با آب و هوای ها دشتها و فالت :  شمال کشور 
 سمی انگیاهبسیاری از اشباع برای ،اغلب با هوازدگی باال عمیق خاک . باال و پایدار

نسبت باالیی از خاک ها حاصلخیز  . نیمه خشک، گرم،مرطوباقلیم متنوع از : شرقشمال  
 طبیعی باال و متوسط و لیکن سطحی، گاهی با سطح آب باال و شوری مواجه هستند

غالبا مرطوب حاره ای با خاک عمیق زهکشی مناسب و اقلیم : مرکزی برزیل فالت
با قابلیت کشاورزی .  حاصلخیزی طبیعی که به سادگی با کود آهک قابلیت اصالح دارد

 مکانیزه، از قطب های توسعه کشاورزی محسوب می گردد

ناهمواری  ،رسوبیچندین نوع خاک  بانواحی مرتفع منشا خاک صخره ایی : جنوب شرقی
و تولید دام استجنگلداری ، مناسب کشاورزیمتغیر نیمه حاره ایی با فصل های مشخص   



(  FAO2012): کار بری اراضی

میلیون هکتار از  275بیش از 

اراضی را چراگاه و علفزار دائمی 

 پوشانده است

 اراضی برزیل بر اساس 
World Bank Indicators - Brazil - LAND USE  

1990 2000 2010 

 2614060.0 2416080.0 در برزیل( کیلومترمربع)زمین کشاورزی 

 30.9 28.6 در برزیل( درصد از مساحت زمین)زمین کشاورزی 

 57700000 50681000 در برزیل( هکتار)زمین ویژه کشاورزی 

 6.8 6.0 در برزیل( هکتار)زمین قابل کشاورزی 

 0.9 0.8 در برزیل( درصد از مساحت زمین)اراضی کشت دائم 

 5195220 5459430 5200270 در برزیل( کیلومتر)مساحت جنگل 

 61.4 64.5 61.5 در برزیل( درصد از مساحت زمین)مساحت جنگل 

 8459420 8459420 8459420 در برزیل( کیلومتر مربع)مساحت سرزمین 





 :برخی از قوانین مالکیت زمین توسط سرمایه گذاران خارجی در برزیل
تعریف شده که ( مدل بهره برداری نامحدود)MEIsمالکیت زمین توسط سرمایه گذاران خارجی تحت واحدی با عنوان برزیل در 

 .استهکتار برای مناطق مختلف برزیل متفاوت  ۵000تا  ۲۵0در حدود 

 کنگره و یا رضایت مقامات برزیلی نیاز نیستهکتار تایید   ۳000 برای مالکیت زمین های روستایی تا -

این موسسه مرجع مورد نیاز است و  INCRAتصویب موسسه ملی اصالخات اراضی  MEI ۵0تا  ۳برای زمین های بین -
 .است MEIتعیین میزان واحد زمین است که تعیین کننده هر واحد 

 تایید کنگره نیز نیاز است ۱00MEIبرای دست یابی به زمین بیش از -

سرمایه گذاران خارجی فقط می توانند زمین های روستایی را به قصد پروژه های کشاورزی، صنعتی را با تایید وزارت -
 .کشاورزی یا وزارت صنعت در اختیار بگیرند

 .مالکیت دائم زمین نیاز به اقامت دائم در کشور برزیل و یا با ایجاد یک شرکت مستقر در حیطه قعالیت های برزیل دارد-

 در برزیل FDIوضعیت کشاورزی فراسرزمینی

  ۲۹40و سرمایه گذاران خارجی بیش از . کشاورزی فرا سرزمینی در کشور برزیل در حال اجراست FAOبر اساس گزارش 
 (GRAIN2014.)کشور را در اختیار گرفته اندو در این خصوص رتبه چهارم جهانی را کسب کرده انددراین هکتار از اراضی 

 .هکتار اراضی را تملک نموده اند 60000اتاق بازرگانی ایران و برزیل اعالم کرده که سرمایه گذاران ایرانی در برزیل 



{ 

Russian Federation  
 فدراسیون روسیه

 کشاورزی فراسرزمینی  
 جهاد سبزشرکت      

 طرح و برنامه فراسرزمینی       

 1397رمه     

 



 جغرافیا و آب و هوا و جمعیت
 .واقع شده است( اروپا و آسیا)فدرال روسیه در شمال اوراسیا کشور 

کشور دیگر جهان مرز مشترک دارد و  1۴که در تصویر مالحظه می فرمایید این کشور با همانطور 

  .همینطور با کشور های ژاپن ، آمریکا و کانادا مرز آبی نیز دارد
 میلیون  17.1مساحت 

   1۴3هکتار و جمعیت 

 میلیون نفر با رشد منفی

 .است 

  از کل کشور% 13
 میلیون  ۲17معادل  

 .هکتار منطقه کشاورزی است

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


 .ت شرایط اقلیمی بسیار متفاوت استلپتانسیل تولید در مناطق مختلف بع"

روسیه به یک صادر کننده بزرگ غالت تبدیل شده است اما در مقابل واردات گوشت و میوه سبزی و  ۲000سال از 

 ("۲015)محصوالت عمل آوری شده مجموعا وارد کننده ای بزرگ محسوب می گردد

 اقتصاد ، کشاورزی و امنیت غذایی

 بخش کشاورزی در اقتصادقش ن 
دارد، در حالیکه متوسط از اقتصاد روسیه را %  ۴صیادی و جنگلداری هم می شود حدود شامل کشاورزی روسیه 

از % ۲در عین حال با سهم  .رسیده است% 6به % ۴از  ۲01۵تا  1997سهم کشاورزی در اقتصاد جهانی از سال 

 .از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را انجام می دهد% ۵جمعیت جهانی 

 (هزار هکتار) 2013تا  1989کاربری اراضی کشاورزی در روسیه از  
SOURCES: ROSSTAT,MINISTRY OF AGRICULTURE 



 غالت
 :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

 باتوسعه سریع تولید گندم و ذرت در مناطق جنوبی روسیه و رشد صادرات محصوالت 
 .عملکرد باالست 

 بهگرایش از مناطق دور 
 جنوبینزدیک تر مناطق 
 امرتسهیل در برای 

 محصوالتصادرات  



جاذبه بازار برای خرید محصوالت روسیه  ۲017و  ۲016با ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته از سال 

 . گسترش خواهد داشت      



 دانه های روغنی 
 :گرایش سالهای اخیر به دانه های روغنی که عبارتند از

در مناظقی که هزینه های تغذیه و تعلیف دام مورد توجه  باشد و غالت و سایر 

 .محصوالت هم هزینه هستند
افزایش کشت دانه های روغنی و آفتابگردان در شمال و شرق روسیه اتفاق افتاده است 

هرچند که دشت های وسیع هموار (. شمال روسیه اروپایی اورال و سیبری غربی)

 .کشت آفتابگردان به ویژه در جنوب روسیه بصورت تک محصولی رواج دارد
 توسعه کشت سویا و کلزای بهاره

 کتان بذر افزایش کشت غیر سنتی دانه های روغنی مثل 
 (.بذر)سود اوری تولیدات آفتابگردان ، تکنولوژی آن و هیبریدهای غربی 



 چراگاه و دام

 با وجود چراگاههای وسیع پتانسیل تولید دام خود نمایی می کند



 تولید چوب

 جرای طرحهای چوب با اجاره جنگل ها و استحصال چوب از جاذبه های سرمایه گذاری محسوب می گرددا



 :بطور متوسط تولیدکنندگان روسیه از سه مشوق استراتژیک برخوردارند 
عضو هولدینگ های کشاورزی هستند و قادرند از تخفیف های قیمت معیشتی 

 .و مصرف کننده استفاده نمایند
خریداری کنند که متناسب با اندازه های مزرعه در را ترین ماشین آالت قوی 

 .روسیه باشد
و بالروسی از ماشین آالت ارزان تر روسی هنوز برداری ها بهره در بعضی از 

 .هزینه هایشان را اقتصادی تر کننداستفاده می کنند این شرایط کمک میکند تا 

 :روسیه ظاهرا دو مزیت استراتژیک هزینه دارد
 کارگرقیمت 

 قیمت زمین  



 چشم انداز جایگاه جهانی روسیه در بخش غذا و کشاورزی
روسیه با فروش . نقش بارز روسیه به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران بازار جهانی غذا و خواربار مشهود است

همچنین سهم . است، به یک رکورد نسبتا مطلوبی دست یافته ۲01۵و  ۲01۴میلیون تن گندم در سال های  ۲۲بیش از 

 ..سرمایه گذاری بخش کشاورزی چشمم گیر است و ممنوعیت کشت تراریخته گسترش بازار را در پی دارد

 بخش کشاورزی هنقاط قوت و ضعف اولی
 نقاط قوت 

 .راندمان بهتر با سرمایه گذاری بیشتر حاصل می شود
 ظرفیت زمین  فرصت های جایگزینی وارداتی بسیار خوب

 بهبود تولیدات داخلی و قابل رقابت 
 نکات ضعف اصلی 

 تامین مالی کشاورزی
 فرسودگی تجهیزات

 نیاز بهبود قوانین سرمایه گذاری



 داردروسیه یک نرخ مالیاتی یکنواخت 
 تعریف شده% 30وبرای اشخاص غیر مقیم نرخ % 13نرخ مالیات بر درآمد  201۶در سال 

 پرداخت می نمایند% 15سهام بر سود از سود سهام و غیر مقیم ها % 9افراد مقیم 
 از سود است% 20اساس بر استاندارد شرکت ها نرخ 

از سود سهام تقسیم شده را مالیات می پردازند و تحت شرایطی به مالیات از سود سهام % 9شرکت ها 

 یا بیشتر معافیت مالیاتی تعلق می گیرد% 50شرکتها 

 %(20ماکزیمم نرخ مالیات)روسیه مالیات شرکت های 
 

 :مالیات بر اساس سود های شرکت به صورت نرخ های زیر می باشد
 %2 مالیات سهم فدرال
 (درصد کاهش یابد 4.5ممکن است با مشوق هایی به %)18 مالیات سهم منطقه



 منابع آب
 منابع آب سطحی و زیر زمینی

منشا ممکن تغذیه منابع تنها که دارد اغلب منابع آب روسیه منشا ذوب برف و یخ 

 3/۲رود خانه با سرجمع طول  1۲0.000. رودخانه ها و آبهای زیر زمینی است

 71. میلیارد متر مکعب روسیه را پوشش داده است ۴.۲۲۴میلیون کیلومتر و تخلیه 

.درصد در جنوب خزر را تغذیه می کند 10درصد به سمت شمال و   

 معاهدات بین المللی آب
قرارداد های متعددی با کشورهای قزاقستان و اکراین و چین و استونی و دیگر 

 .همسایگان دارد



 مزیت نسبی ایران در صادرات به روسیه
غنی از مواد ذخایر با میلیون کیلومتر مربع  17وسعت به  یمیلیون 1۴6جمعیت فدراسیون روسیه با 

یکی از و اولیه می تواند همزمان به عنوان یکی از بزرگ  ترین صادرکنندگان محصوالت صنعتی 

 .بازارهای هدف برای کاالهای مصرفی ایران در حوزه های مختلف تجاری و صنعتی باشد
شهر توریستی و یک ( نفرمیلیون  1۲)گرانترین شهرهای جهان و پرجمعیت ترین شهر اروپا مسکو از 

 .بیشترین گردش مالی روسیه در این شهر انجام می شود . است یجهاننمایشگاهی 

سطح درآمد مردم مسکو نسبت . فرودگاه بین المللی است ۴شهر بزرگ جهان و دارای پنجمین مسکو 

 . درصد است 1نرخ بیکاری مناطق بیشتر و به سایر 
. 



از نظر تجاری میزان تعرفه اعمال شده بر کاالهای وارداتی بین پنج تا پنجاه درصد در نوسان 

. درصد است 1۴.9۲ولی میانگین تعرفه حدود . است  

درصد و متوسط تعرفه کاالهای صنعتی  ۲6.۲همچنین متوسط تعرفه کاالهای کشاورزی برابر با 

. درصد می باشد 1۲.69  

درصد ارزش سیاهه در گمرکات روسیه  18مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی بر اساس 

. دریافت می شود  

درصد  ۲۵این کشور بر اساس نظام عمومی ترجیحات به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران 

 تخفیف در تعرفه های گمرکی اعطا می کند که از جمله مزیت های نسبی صادرات به روسیه است



 مزیت نسبی ایران در واردات از روسیه 
طبیعی منابع با درصد خشکی کره زمین  11.۵روسیه بزرگ  ترین کشور جهان و دارای 

 .فراوان و اقلیمی سرد است و از تنوع قومی، فرهنگی و دینی برخوردار است

این کشور در زمره کشورهای برخوردار از تکنولوژی محسوب می شود و با این حال  

 .صادرکننده انرژی و مواد خام است

در عرصه بین المللی روسیه کشوری تاثیرگذار در مناسبات جهانی است که اقتصادی  

 . است و البته تراز تجاری آن مثبت استمصرفی  داردنوظهور و متکی به واردات 

مناسب اقتصادی و صنعتی روسیه باعث گردید در شرایطی که ایران دچار موقعیت 

تحریم های بین المللی بود، از بازار روسیه به ویژه محصوالت صنعتی آن به عنوان یک 

 .فرصت برای رفع نیازمندی های خود استفاده کند



می توان به صورت خالصه مزیت های اقتصادی روسیه برای اقتصاد کشورمان در حوزه 

صنعتی و تجاری را در چارچوب اولویت های وارداتی ایران از روسیه به شرح ذیل 

  :برشمرد
 

زغال سنگ، نفت، گاز، مواد شیمیایی، فلزات، صنایع سنگین فلزی و : تمام مواد معدنی از جملهتقریبا 

هواپیماسازی، صنایع فضایی، خودروسازی، دفاعی و نظامی مانند رادارها و موشک ها، کشتی سازی، 

صنایع الکترونیک پیشرفته، تراکتور، راهسازی، وسایل حمل و نقل، ارتباطی، تولید برق، انرژی 

هسته ای، منسوجات، پزشکی، صنایع غذایی، صنایع دستی و مواد معدنی استراتژیک، عناصر خاکی 

کمیاب، الوار و گندم، شکر، جو، دانه گل آفتابگردان، میوه، شیر و گوشت از جمله مزیت های نسبی 

 واردات از روسیه هستند



 تعرفه وارداتی صفر .
، ۲016مارس  ۲۲بر اساس مصوبه هیات مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورخ 

صفر  ۲019می  31نرخ عوارض تعرفه وارداتی کاالهای زیر به روسیه تا تاریخ 

 :خواهد بود

 پسته پوسته دار• 

 پسته پوست کنده• 

 خرما• 

 انگور خشک سیاه بی هسته• 

 انگور خشک سلطانی• 

 انواع دیگر انگور خشک• 



 جمهوری های روسیه
  جمهوری واحد آن بصورت  ۲۲که. تقسیم بندی شده است واحد فدرال 8۵به  روسیه کشور

 فهرست این . می باشد

 جمهوری ها بدین شرح

 :است 

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

 •( ساخا)یاقوتستان  .•موردوویا  •ماری ال   •کومی  •کارلیا  •قالموقستان قره چای و چرکس 
•  چواشستان   •چچن  •خاکاسیا   •اودمورتیا  •تووا   •تاتارستان   •آالنیا -اوستیای شمالی

 کریمه

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Republics_of_Russia.png?uselang=fa


 هاسرزمین 
• پریمورسکی • پرم • کراسنویارسک • کراسنودار • کامچاتکا • خاباروفسک • آلتایی 

 زابایکالسکی• استاوروپول 
 استان ها

• ایوانوف • ایرکوتسک • چلیابینسک • بریانسک • بلگورود • آستراخان • آرخانگلسک • آمور 
لیپتسک • لنینگراد • کورسک • کورگان • کوستروما • کیروف • کمروفو • کالوگا • کالینینگراد 

•  امسک• نووسیبیرسک • نووگورود • نیژنی نووگورود • مورمانسک • مسکو •ماگادان • 
• ساراتوف • سامارا • ساخالین • ریازان • روستوف • پسکوف • پنزا • اریول • ارنبورگ 

والدیمیر • اولیانوفسک • تیومن • توال • تور • تومسک • تامبوف •سوردلوفسک • اسمولنسک 

 یاروسالول• ورونژ • ولوگدا • ولگوگراد • 
 ننتس-یامالو• ننتس • مانسی -خانتی• چوکوتکا : نواحی خودگردان

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

 کریمه• قفقازی شمالی • جنوبی • مرکزی • غربی 
 تحت ادارٔه استان آرخانگ۲ -استان تیومن : تحت ادارٔه 


