بسمه تعالی

بررسی فرصت ها ،ظرفیت ها و چالش های اصالح قانون
زمین های کشاورزی درقزاقستان

قزاقستتتان بتتا  9094222کیلتتومتر مربتتا مستتاات ترنتتاورترین کشتتور یستتیای مرکتتزی و نرمتتین کشتتور
بزرگ جران است .بر اساس یمار سال  9202جمعیت این کشتور بتالػ بتر  00/6میلیتون نرتر کت تتراک
نسبی ین  6/2نرر بتر هتر کیلتومتر مربتا متی باشتد .قزاقستتان دارای  04استتان و ست شترر ( یستتان ،
یلماتی ،بایکنوربا مقررات خاص) اداره میشوند.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  9202بالػ بتر 090میلیتارد درر بتوده استت .ستر بختش هتای
صنعت ،کشاورزی و خدمات در تولید ناخالص داخلی ب ترتیب %22/6 ، %4/0 ، %66 :می باشد.
این کشور با توج ب ثبات سیاسی و تیروی ازسیاست های اقتصاد یزاد با کلیت کشتورها بخصتوص بتا
قدرت های جرانی روابط اسن و دوستان برقرار کرده است  .ایتن سیاستت و وجتود منتابا ظظتی نرتت،
معادن و زمین های کشاورزی ظالق اضور شرکت های بزرگ ؼربی را در بتازار ایتن کشتور مضتاظؾ
کرده است .در نتیج مجموظ ای از ظوامل فوق شرایط مناسبی رابرای جتبب سترمای اتباری ختارجی
فراه کرده کت

ایتن کشتور در ستال 9204جتزو بیستت وتتن کشتور دنیتا ازلاتاظ جتبب سترمای اتباری

خارجی قرار ارفت.
قزاقستان دردوازده رشتت از جملت انتریی ،معتدن و انتد در جرتان دارای رتبت از  0تتا  04متی باشتد.
همچنتتین براستتاس برنام ت یزادستتازی اقتصتتادی  966متتورد ختتدمات اقتصتتادی و تجتتاری را ب ت تجتتار و
سرمای اباران در یت

اداره وااتد ارائت متی دهتد  .در ستال  9201مرکتز ختدمات متالی و بتانکی بتین

المللی بر استاس قتانون انیلتیس بتا امایتت بانت

توستع و بازستازی اروتتا راه انتدازی متی شتود .ایتن

کشتتور بتترای جتتبب ستترمای هتتای ختتارجی امتیتتازات و مشتوق هتتای زیتتادی را در اختیتتار ستترمای اتتباران
خارجی اباشت و در ادام برنام های خصوصی سازی جرت افزایش سرمای اباری و برره وری در
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بخش کشاورزی مرتب نسبت ب اصالح قانون زمین مبادرت ورزیدند ک موضوع این ازارش می باشد.

الؾ -فرصت ها و ظرفیت ها درکشاورزی:
در قزاقستان بخش کشاورزی یکی از اولویت های مر سرمای اتباری متی باشتد .بتا تاستیس هلتدین
های بزرگ از افزایش تولید صادرات ارا امایت می کند.اه تتانسیل ها در بخش کشاورزی بشرح زیتر
می باشند:

-0زمین های کشاورزی:
در قزاقستان  %12از زمین ها مستعد کشتاورزی متی باشتد .از مقتدار فتوق تنرتا اتدود  %00ین زیتر
کشت می رود .تقریبا  %0/9زمین های این کشور را جنیل تشکیل می دهد .
در سال  9204ادود 04/0میلیون هکتار زمین اند  9 ،میلیون هکتار زمتین جتو 422 ،هتزار هکتتار
زمین دان های روؼنی و  906هزار هکتار زمین تنب کاشت شده است.

 -9میزان تولید اند و ماصورت کشاورزی:
 قزاقستان جزو 02کشور اول تولید کننده اند در جران است. مرمترین مراکز تولید اند استان های شمالی و مرکزی ( قوستانای ،یکمور و قزاقستان شمالی)می باشند و در استان های جنوبی نیز مقدار قابل توجری اند  ،برن  ،جو و  ...کاشت می شود.
 % 22اند در قزاقستان بصورت براره کاشت و برداشت می شود.جدول اج تولید اند :
سال
اند (هزارتن)

9200
99069

9209

9206

9204

9202

2140

04226

09220

06022

 در سال های ابشت تولید جو در ادود  9میلیون تن  ،دان روؼنی زیر یت 022هزار تن در سال بوده است.
 مصرؾ اند (سالرای 2/2-2/9:)9204-00میلیون تن صادرات اند (سالرای 06/6-6/0:)9204-00میلیون تن تولید ؼالت ( 01/ 0:)9202میلیون تن تولید اند ( 06/0:)9202میلیون تن2

میلیتون تتن و تنبت اتدود

 مصرؾ اند (2/2 :)9202میلیون صادرات اند ( 4/9:) 9202میلیون تنتولید جو  9/0:میلیون تن
تولید برت  064:هزار تن
تولید چاودار 424:هزار تن
تولید برن

 409:هزار تن

تولید سایرؼالت  022:هزار تن

 -6برنام تولید ؼالت در سال :9292
دولت قزاقستان در راستای اجرای برنام های کشاورزی خود در سال  9204نستبت بت ستال ،9206
 %00ستترمای اتتباری ختتود را در بختتش کشتتاورزی افتتزایش داده استتت .همچنتتین دولتتت ستترمای اتتباری
 002میلیون درر طی سال های  9202-9292در بخش کشاورزی را اظال نموده است.
بر اساس این برنام :
 -6-0زمین های زیر کشت اند از  04/0میلیون هکتار زمین در سال  9204ب  00/6میلیون هکتار
زمین کاهش خواهد یافت.
 -6-9زمین های زیر کشت خوراک دا و ظلوف از  0/2میلیتون هکتتار زمتین در ستال  9204بت 4/6
میلیون هکتار زمین افزایش خواهد یافت.
 -6-6بتتا اولویتتت ستترمای اتتباری درااتتدام مجتمتتا هتتای کشتتت و صتتنعت در کشتتاورزی ،مجتمتتا هتتای
ترورش دا و طیور و ....انجا میشود.
-6-4نوسازی %22از ماشین یرت کشاورزی (تراکتور،کمباین ،تجریزات و ادوات)تا سال.9292
 -6-2تاکید بر افزایش برره وری زمین ازطریق مکانیزه کردن کشاورزی و اصالح ببر و مدیریت.

-4هلدین

کاز یارو:

شرکت مادر تخصصی کاز یارو در کلی زمین های کشاورزی ب کشاورزان کم

می کند.اه تستریالت

اظطای این شرکت ب کشاورزان بشرح زیر می باشند:
 -4-0این هلدین

 0زیرمجموظ بصورت صندوق و  .....تامین اظتبار و با اظطای وا از کشاورزان

امایت می کند.
 -4-9این هرت صندوق با ترداخت وا از تولیدات صادرات ارا (از ببر تا بازاریابی) امایت می کند.
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ب -قانون اصالاات زمین های

کشاورزی:

قانون زمین هتای کشتاورزی در دو دهت ابشتت بتا توجت بت اهمیتت و شترایط اقتصتادی کشتور بکترات
ب تازنیری شتتده و میشتتود .طبتتق قتتانون مال ت

زمتتین دولتتت استتت .متتاده  6قتتانون ،فتتروش زمتتین هتتای

کشاورزی را ب خارجی ها منا کرده است.با این وجود دولت اجازه استراده موقتت (اجتاره)از زمتین را
ب اشخاص اقیقتی و اقوقی(اتبتاع ختارجی و بتدون تابعیتت) داده و دراصتالح قتانون 9202در شترایط
خاص اق مالکیت زمین را ب اتباع قزاقی خود داده بود.
رز ب اشاره است در قانون ده  22اجاره زمین  22سال بود وستس در اصالاات  9226قانون
اجاره زمین را ب  42سال کاهش دادند .در واقا اجاره برای کوتاه مدت  2ستال و بترای بلنتد متدت 42
سال (بند  9ماده  62و 62قانون زمین )تعیتین و اجترا متی شتد .در اصتالاات بعتدی براستاس متاده 94
قانون زمین ،خارجی ها می توانستتند بتا ستر بتیش از  %22بترای متدت 02ستال زمتین کشتاورزی را
اجاره و کشت نمایند .این قانون نیز ب ظلت کوتاه بودن مدت اجاره ،با استقبال همراه نبود لبا طی سال
های  9206-9204ب منظور افزایش سترمای اتباری در جرتت بربتود تولیتد درکشتاورزی متدت اجتاره
زمین را از  02سال ب  92سال افزایش دادند ک این اصالاات از اول سال  9202اجرایی می شتد کت
ب دریلی جرت اجرا ب استانرا ابالغ نشده .ااتمار یکی از ظمتده دریتل تتاخیر در اجترای ین اصتالاات
قانون زمین می تواند مالاظات اجتماظی وسیاسی باشد.
همچنین رز ب بکراست در سال  9202رییس جمرور ماتر چین نیز بت قزاقستتان سترر داشتتند .در
جریان این سرر توافق اردید ،قزاقستتان یت

میلیتون هکتتار زمتین بترای کشتت انتد و ستویا در اختیتار

چین قرار دهد .تیرو برنام های اصتالای قتانون زمتین ،وزیتر اقتصتاد ملتی وقتت در جتورئی  9202از
اجاره  0/0میلیون هکتار زمتین بت ختارجی هتا خبتر داد .بت تبتا از ایتن خبتر بتود متوج اظتترا

هتا از

2فروردین ماه  94( 0622مارس )9206برظلی اصالح قانون زمتین و صتدور مجتوز هتای بلنتد متدت
اجاره زمین های کشاورزی ب خارجی هتا بختش هتای از کشتور را فترا ارفتت بتود.در برختی از شتررها
مخالرت اجاره ب چینی هارا ه ب زبتان یوردنتد .در تتی ایتن نتایرامی هتا واظتترا
جمرور قزاقستان وزرای اقتصاد ملی و کشاورزی را بر کنار کرد.
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هتا بتود کت ریتیس

ریتتیس جمرتتور ایتتن نتتاارامی هتتا را ناشتتی از ظتد اطتتالع رستتانی مناستتب،فرهن
مخالران اظال نموده اند .تیرو این مسائل بود رییس جمرور با ی

ستتازی و دسیست هتتای

چرخش ینی اجرای قانون اصتالاات

زمین های کشاورزی را تا سال 9200ب تاخیر انداختند.

ج -مصوب رییس جمرور در خصوص اصالاات قانون زمین بشرح زیر میباشد
 -0مرلت اجرای قانون اصالای زمین ک قبل از60دسامبر 9206براساس تارااراؾ  6ماده  42و 44
قانون اساسی قزاقستان اجرا میشد ب دستور رییس جمرور بشرح زیر تعلیق اردید:
-0-0در اجرای قانون9 ،نوامبر  9202جمروری قزاقستان "،اصالاات و اضافات " برقانون زمین
انجا ایرد.
-0-9ماده اق استراده موقت(اجاره) از زمین با اهداؾ کشاورزی،با خارجی ها ،اشخاص بدون
تابعیت،بنیا های اقوقی خارجی وهمچنین اشخاص اقوقی ک سرا سرمای ینرا بیش از  %22با
خارجی ها ،اشخاص بدون تابعیت و بنیا های اقوقی خارجی باشد.
-0-6ماده اق مالکیت خصوصی (با اشخاص و بنیاه های اقوقی)زمین های کشاورزی ک دارای
مالکیت دولتی می باشد.
 -9دولت قزاقستان باید (موارد زیر را انجا دهد).
-9-1نسبت ب اصالاات اقوقی هدفیباری شده در اجرای تارااراؾ ی

این مصوب اقدا نماید.

-9-9تشکیل کمیسیون اصالح قانون زمین.
-9-6اتخاب روش های دییر برای اجرای این مصوب .
 -6دادستانی کل قزاقستان ،جنب اقوقی اجرای مصوب ی

را تنظی خواهد کرد.

 -4نظارت بر اجرای این مصوب و ارسال ارزیابی ین ب نراد ریاست جمروری.
-2این مصوب از تاریخ امضا (6می )9206رز ارجرا می باشد.
رز ب اشاره مجلس نماینداان قزاقستان نیز 06می 9206مواد قانون 9نوامبر  9202مربوط ب
اجاره زمین ب مدت 92سال ،داشتن سرا بیش از  %22توسط خارجی ها و وااباری زمین های
کشاورزی متعلق ب دولت در شرایط خاص ب بخش خصوصی را فسخ کرد.
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د -تشکیل کمیسیون اصالح قانون زمین:
 اظضای  06نرره کمیسیون را نماینداان مجلس ،دانشیاهیان ،وزرای دولت ،تشکل های دولتی وخصوصی تشکیل می دهند.
 مقرراردید ،کمیسیون ضمن تشکیل جلس درهر شنب  ،ظرؾ مدت  6ماه بررسی و بازنیری هایخود را در مورد اصطالاات قانون زمین ب مجلس ارائ نماید.
 اولین جلس کمیسیون در 04می  9206با سخنرانی  66نرر تشکیل اردید .مرمترین نکاتمطرح شده در جلسات و بازدیدهای اظضای کمیسیون از استانرا بشرح زیر می باشند:
 -0اکثریت اظضای کمیسیون بر وااباری ب بخش خصوصی موافقند و مخالؾ فروش زمین ب خارجی
ها می باشند.
 -9اجاره بیش از02هزار هکتار زمین ب اتباع قزاقستان ( اقیقی و اقوقی ) و بیش از هزار هکتار
زمین ب خارجی ها تیشنراد اردید ک نظارت بیشتری صورت ایرد.
-6زمین ب خارجی ها فروخت نشود و اجاره کوتاه مدت باشد.
-4از اجاره ب کشور های همسای امتناع شود و در صورت همکاری در نزدیکی مرز نباشد
-2تیشنراد اردیده ب کشورهای توسع یافت و دارای تکنولویی اجاره داده شود.

ی -وااباری( یا اجاره) زمین های کشاورزی ب شرکت های ایرانی:
کشت فراسرزمینی با شرکت های ایرانی در قزاقستان از ادود 92سال تیش با چند شرکت یؼاز شده و طی
ده سال اخیرنیز شرکت های زیادی متقاضی فعالیت در این زمین بودند ولیکن متاسران ب ظلت تیچیدای
کار موفق نبودند و تس از ضرر زیان فراوان این ارف را ترک کرده اند .همچنین شرکت هایی ه بوده
اند ظالوه برموفقیت در فعالیت  ،در تولید ماصورت خود در این کشور دارای برند شده اند(شرکت کاز-
ایر یارو).
جمروری اسالمی ایران نیز بمنظور امایت از کشت فراسرزمینی طی مصوب شماره ت/20900/ه
مورخ22/9/2وزارت جراد کشاورزی،بان

مرکزی و صندوق توسع ملی را مکلؾ کرده ک از اجرای

ترویه ها تشتیبانی نمایند.
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-0شرکت کاز-ایر یارو:
این شرکت فعالیت های کشت فراسرزمینی خود را ازسال  9226با کشت  9022هکتار زمین درشرر
چووی استان جمبول شروع کرده است .در طی سال های فعالیت خود کشت خود را تا 62هزار هکتار
اند و یفتابیردان استرش داده.در سال های 9206و  9204برترین تولید و صادر کننده روؼن مایا
یفتابیردان درکشورقزاقستان معرفی شده و مرمترین بازار صادراتی روؼن این شرکت کشور چین می
باشد .درسال  9202شرکت مبکور  4دستیاه کمباین برای جما یوری اند از ایران وارد کرده است.

 -9درسالرای اخیر شرکت جراد سبز

کشت فراسرزمینی را با  9022هکتار زمین شروع

کرده است .این شرکت در سال  9202،9922هکتار اند براره و  22هکتار اند تاییزه کاشت است.

 -6همایش فناوری

کشاورزی در تارک یرتائو یلماتی برازار اردیده است  .در این همایش

نماینداانی از شرکت های تعاونی و دامتروری ایران اضور داشتند و برای همکاری در زمین های فنی
اصالح ببر،ماشین یرت کشاورزی و کشت فراسرزمینی مباکره کرده اند .مبکرات درمورد کشت
فراسرزمینی را ب بعد از تصویب اصالاات قانون زمین موکول کرده اند (در تایخ 11و.)49/2/11

 -4برنام سرمای اباری شرکت های ایران در بخش کشاورزی و

دامتروری:

در سرر رییس جمرور قزاقستان ب ترران در تاریخ  22/0/96شرکت های خصوصی دو کشور 41
قرارداد همکاری در بخش های کشاورزی ،صنعتی ،تتروشیمی ،مصالح ساختمانی ،معدنی ،انریی،
امل نقل و لجستی

ب امضا رسانند ( رز ب اشاره است در بیشتر قراردادها ارزش قرارداد ها

بکرنشده است )و همکاری در بخش کشاورزی بشرح زیر می باشند:
از 61شرکت 09،شرکت و از 41قرار داد 96،قرار داد و از کل مبلػ  0/9میلیارد درر قرداد ها،
422میلیون درر ین مربوط ب سرمای اباری در بخش کشاورزی ،دامتروری و تجارت می باشد.
 -0سرمای اباری در کشاورزی و دامتروری6 ،شرکت با  00قرارداد ب ارزش  621میلیون درر.
 -9در بخش تجارت ؼالت و اوشت ( ماصورت صادراتی قزاقستان ب ایران)6 ،شرکت با 6قرارداد
ب ارزش  12میلیون درر

 اه برنام اولی شرکت جراد سبز:7

 در 4منطق  02هکتاری ،کشت یزمایشی برن را شروع کردند.  0222هکتار کشت سویا 42-12،هزار هکتار کشت ؼالت درهر استان ( )4در دستور کار قرار دارد.  922هکتار کشت شالی.  22هکتار باغ سیب(کلی کارهای فنی از طرؾ شرکت جراد سبز انجا شده وطرؾ قزاقی در تامینیب مورد نیاز تاکنون اقدا ننموده ک موضوع در دست تیییری می باشد) .

 اه برنام اولی اروه یی ی ارو :  22هزار هکتار زمین برای کشت ؼالت در دواستان.  62هزار هکتار زمین جرت کشت ؼالت در استان یکتوب .  922هکتار زمین در یکتائو  42هکتار زمین جرت اادام الخان دراستان یکتوب .  42هکتار زمین جرت اادام الخان در استان چیمکنت. اادام کارخان مرؼداری و دامتروری اادام مجتما های کشاورزی -تجارت اوشت و ؼالت

 اه برنام اولی اروه تارس ار : تاسیس و ثبت شرکت در شرر یلماتی یماده سازی کشت یزمایشی برت در 902هکتار زمین یماده سازی  0222هکتار زمین و قابل توسع تا  2222هکتار برای کاشت تاییزه ؼالت انتخاب و اختصاص زمین دامداری برای  2222راس ااو شیری انتخاب و اختصاص اراضی کاشت خوراک دا ب وسعت  2222هکتار و ایجاد باغ میوه ب وسعت 0222هکتار زمین
 انتخاب و اختصاص زمین برای اادام ؼبای یماده  ،کشتارااه و فریوری اوشت.در مجموع ،در چارچوب قراردادهای مب کور  12هزار و  912هکتار زمین توسط اروه یی یارو ،
 40هزار و  922هکتار زمین توسط جراد سبز و 09222-0902هزار هکتار زمین توسط اروه
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تارس ار برای کشت فرا سرزمینی مباکره و قرارداد منعقد شده است .در واقا ادام مباکره واجرای
قرارداد های 066262هکتارزمین کشت فرا سرزمینی نیاز ب تیییری جدی از طرفین دارد.

تیییری اجرای قراردادها:
 -0برازاری جلس با کلی شرکت های خصوصی ایرانی در تاریخ  22/9/2در سازمان توسع تجارت
ایران
 -9برازاری جلس با سریر ماتر قزاقستان در ترران در تاریخ  22/6/92درسازمان توسع تجارت
ایران.
 -6جلس رایزن بازراانی با مدیر کل امور بین الملل وزارت سرمای اباری و توسع قزاقستان در
تاریخ  22 /9 /94در خصوص همکاری شرکت ها و اجرای قراردادها.
 -4جلس رایزن بازراانی با مدیر ظامل ییانس سرمای اباری جرت تیییری اجرای قراردادها
 -2جلس رایزن بازراانی با مدیر ظامل هلدین

بایترک جرت تیییری اجرای قراردادها

-6جلس رایزن بازراانی با معاون بین الملل اتاق بازراانی قزاقستان جرت تیییری اجرای قراردادها.
 -0تیییری موردی رایزن بازراانی با تلرن از وزارت سرمای اباری،اتاق بازراانی ،ییانس سرمای
اباری ،بایترک وبخش معدن از شرکت سامروک
 -0تیییری موردی رایزن بازراانی ازخود شرکت های ایرانی و ...

 ازارشات دریافتی از شرکت ها: -0شرکت جراد سبز ترویه های سال ابشت خود را انجا می دهد (9022هکتار زمین کشت اند 22 ،
هکتارکشت یزمایشی برن )... ،
 -9شرکت های جراد سبز،اروه تارس ار و سایر شرکت هایی ک در بخش کشاورزی قرارداد های
جدید امضا کرده اند منتظر تصویب قانون جدید زمین توسط مجلس می باشند .این مسئل بسیاری از
برنام های سرمای اباری شرکت های ایرانی را ب تاخیر انداخت است.
 -6شرکت ساریکا سبز سرخس ایران قرار داد خرید اند از شرکت یکبیدای قزاقستان را ب ظلت ظد
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همکاری ین شرکت لؽو کرده است.

اه مشکالت:
 نبود همکاری های بانکی بین دو کشور (ظلیرؼ تیییری های مداو این مسئل هنوز ال نشده است.بان

تارسیان و بان

زمان قرارداد همکاری مادودی ب یورو دارند).

 کندی صدور روادید ب تجار و سرمای اباران (ظلیرؼ افزایش تعداد تروازها بین دو کشور ،مسئلروادید کمافی سابق وجود دارد).
 شرکت هایی ک کشت فرازمینی دارند از جمل جراد سبز نیران وضعیت فعالیت خود در قزاقستانهستند .تکلیؾ زمین هایی ک کشت می کنند و قرارداد هایی ک دارند چ خواهد شد.
 شرکت هایی ک جدیدأ شروع ب سرمای اباری کرده اند نیران امنیت سرمای اباری خود می باشند شرکت هایی ک می خواهند سرمای اباری کنند در خواست تسریل روادید و اقامت از طرؾ دولتقزاقستان می باشند.
 درتمامی مالقات های فوق و تیییری های موردی ،در مورد قرارداد ها با شرکت های ایرانی ،طرؾقزاقی منتظر صدور دستور ازمقامات بار می باشند.

موارد قابل طرح:
 تسریا در رفا مشکالت بانکی برای نقل و انتقارت تول و سرمای اباری بین دو کشور تسریا در صدور روادید شرکت های قزاقی درارسال اطالظات ب طرؾ های ایرانی خود سریا ظمل نمایند قزاقستان لیست ترویه های اولویت دارخود طی سال های  9292-9206در زمین های کشاورزی ودامتروری،انریی،صعنت،مواد ؼبایی،مصالح ساختمانی ،دارو،امل ونقل و لجستی
ایران همکاری داشت باشد اظال نماید

و ....می خواهد با

تاکید بر صدور ماشین یرت کشاورزی با توج ب برنام نوسازی  %22از ماشین یرت کشاورزی(تراکتور،کمباین ،تجریزات و ادوات)دولت این کشور تا سال.9292
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 دولت قزاقستان اولویت های سرمای اباری دراادام مجتما های کشت و صنعت ،مجتما هایدامتروری و ....ب طرؾ ایرانی اظال نماید.
 برازاری جلس با کلی شرکت های خصوصی قزاقی ک با شرکت های ایرانی قرار داد دارند. طرح مطالبات شرکت های ایرانی از شرکت های قزاقی ( تردیس سبزملل وفواک ازشرکت بیوهقزاقستان )
-رسیدای و صدور مجوز معافیت از مالیات و ظوار

امرکی برای واردات ماشین یرت کشتارااه

در شرر سیمی قزاقستان جنوبی(یقای شکاری).
ارزیابی:
خصوصی سازی اقتصاد قزاقستان و تیوستن این کشور ب بازار یزاد خیلی وقت تیش کلید خورده است.
با توج ب اهمیت و نقش بخش کشاورزی در زندای ظام مرد فرییند اصالاات کشاورزی ب کندی
انجا می ایرد و همیش مشکالت خاص خود راب همراه دارد.
در این کشور بیش از  %44مرد در روستا ها زندای می کنند و با کشاورزی تیوند تاریخی دارند،
ادود  %92اشتؽال % 4/6 ،تولید خالص داخلی %02 ،تجارت متعلق ب بخش کشاورزی می باشند.
همچنین تولید اند  ،مصرؾ و صادرات ین نقش کلیدی در اقتصاد قزاقستان دارد .دولت با توج ب
اهمیت بخش کشاورزی نسبت ب اصالح و سرمای اباری در ین  ،برنام هایی را تا سال ،9292
 9262و  9222تری و برای اجرای ینرا میلیاردها درر اظتبار مالی را از داخل و خارج برای
نوسازی ماشین یرت ،اادام کشت و صنعت و دامتروری برنام ریزی کرده است.
بر اساس اطالظات موجود امارات از سال  9221تا کنون ادود  422هزار هکتار زمین را کاشت
وبرداشت می کند .از کاشت وبرداشت چینی ها اطالظاتی در دسترس نمی باشد ولیکن از سال 9202
قرار داد اجاره ی

میلیون هکتار زمین و شرکت های ایرانی زیر  022هزار هکتار زمین را برای

اجاره قراداد امضا کرده اند ک هنوز در جرت اجرای ین ها مباکرات ظملی شروع نشده است.
بنابراین نایرامی های مردمی اخیر صرفا ناشی از اجاره زمین ب خارجی ها نیست بلک ظوامل دییری
ه دارد .این نایرامی ها ،ریش در نارضایتی مرد از سیاست های دولت ،ااساس خطر ناسیونالیست
ها ازاضور ورسوب چینی ها در کشور،فشار افزایش هزین های اقتصادی بر مرد است.همچنین
مخالران سیاسی دولت ب وییه اازاب چپ در تبلیػ و تخریب برنام های اصالای دولت سرمی قابل
توجری دارند.
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اه نکات مطرح شده در جلسات کمیسیون اصالاات ب شرح زیر می باشند:
 -0اکثریت اظضای کمیسیون موافق اصالاات قانون زمین ب نرا کشاورزان می باشند.
 -9فروش زمین فقط ب اتباع قزاقستان صورت تبیرد.
-6اشخاص اقیقی و اقوقی ک زمین اجاره می کنند رز است سرمای و تکنولویی بیاورند و صورت
وضعیت فعالیت خود را ب دولت مالی ازارش نمایند (برای اجاره بیش از 02هزار هکتار ب اتباع
قزاقستان و ی

هزار ب بار برای خارجی ها).

 -4خارجی ها می توانند فقط زمین کشاورزی برای کوتاه مدت اجاره نمایند و اتی ب اتباع کشور
های ه مرز اجاره داده نشود ،اار ه اجاره داده شود در مناطق مرزی نباشد.
 -2یکی از موارد بسیار مر اظرار شده این است ک ب کشور های توسع یافت اجاره داده شود مثال
دانمارک  ،یلمان و ...اشاره شده است.
 -6تیشنراد شده ک کنترل ،نظارت و بازدید دولت از زمین های اجاره ای در تنچ سال اول هرسال و در
سالرای بعد ی ازهر س سال یکبار صورت تبیرد .
 -0براساس خبر های دریافتی از استانرا ،از طرؾ مقامات استانی یا مرد ارکت های منری برای
توقؾ قراردادها ازارش نشده است.

ازارش و تیشنراد  02ماده ای کمیسیون ب رییس جمرور در مورد اصالاات
قانون زمین
 -0اجاره زمین ب اتباع قزاقستان برای مدت 42سال
 -9بیشترین میزان اجاره زمین ب اتباع قزاقی اختصاص یابد
 -6قوانین و مقررات سخت تری برای اجاره زمین در نوار های مرزی تدوین و تصویب شود
 -4زمین های مرتا مناطق تر جمعیت نباید اجاره داده شود ک مورد نیاز جمعیت ین منطق می باشد
 -2مقامات استان مجاز ب خرید زمین های کشاورزی برای استراده ظمومی (خان سازی و  )...می
باشد
 -6میزان اجاره و استرش ین ب مجلس ازارش شود
 -0وزارت کشاورزی تیشنراد نموده مدت مرلت قانونی اجاره برای شرکت های مشترک خارجی جرت
سرمای اباری افزایش یابد
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 -1وزارت کشاورزی در صورت تایید این تیشنرادات با رییس جمرور ،ریا ین را ب مجلس ارائ
نماید
 -2تیشنراد می اردد ،قانون اصالاات زمین برای مدت  2سال (تا  60دسامبر )9290ب تاخیر انداخت
شود
 -02در صورت تایید این تیشنرادات با رییس جمرور ،تایان کار کمیسیون اظال اردد.
در تاریخ  01یاوست  9206رییس جمرور نیز ضمن تائید تیشنرادات کمیسیون با اشاره ب شرایط
باران مالی جرانی و شرایط سخت اقتصادی قزاقستان ،دولت و مجلس را ب تصویب برترین قانون
کشاورزی ک در جران نمون میباشد ترؼیب کرده است .
بنابراین قوانین و مقررات جاری کشاورزی برای مدت  2سال یینده نافب خواهد بود .دولت قزاقستان با
این رویکرد می خواهد برنام های استراتیی

خود را(برای سالرای )9222 ،9262 ،9292ادام

دهد .مجلس نیزااتمار قانونی را تصویب می نماید ک رضایت نسبی مخالران و ظام مرد را با ی
سری اصالاات و مادویت های جدید (باتوج

ب تیشنرادات فوق البکربجای  92سال مدت اجاره را

 92-02سال ،سر سرمای کمتر از ، %22تمدید مدت اجاره فقط برای یکبار ب خارجی ها،نظارت
بیشتردولت بر اجاره ها )...بسنده نمایند.
در تایان رز ب اشاره است در سالجاری تعداد شرکت های ایرانی درخواست سرمای اباری در بخش
کشاورزی و دامتروری در قزاقستان می باشند و شرکت های قزاقی ه برای جبب سرمای از ایران در
این زمین ها ب این رایزنی مراجع می کنند .ظالوه بر سرمای اباری زمین های همکاری در بخش
های صادرات ماصورت کشاورزی ،شیالت،ماشین یرت کشاورزی ،صدور خدات فنی و مرندسی
کشاورزی و شیالت ،واردات ماصورت کشاورزی منجمل اند ،دان های روؼنی ،نراده های دامی
،اوشت و...برای همکاری وجود دارد .بمنظورتوسع و استرش همکاری ها در بخش های فوق البکر
و برقراری ارتباط بین شرکت های دوکشورهماهنیی ها و اقدامات رز

مرتب صورت می ایرد.

همچنین در سرر رییس جمرور ین کشور ب ترران در سالجاری شرکت های ایرانی تعدادی قرار داد
( 09شرکت  96،قرار داد ب ارزش  422میلیون درر ) امضا کرده اند  .تیشنراد می شود  ،این
شرکت ها وسایر شرکت ها با توج ب شرایط وقانون جاری بدون اتالؾ وقت درمورد تروس
اصالاات قانون زمین نسبت ب مباکره وانعقاد قرارد های اجرایی با دقت بیشتر اقوقی جرت برره
مندی از تسریالت جاری قانون سرمای اباری در بخش کشاورزی مبادرت نمایند.
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