بسمه تعالی
فرصت ها ،ظرفیت ها ،پتا نسیل ها ،مشکالت و راهکار های پیشنهادی برای همکاری با
جمهوری قزاقستان
با توجه به وجود فرصت ها و ظرفیت های همکاری بخش های خصوصی و دولتی در زمینه های تجاری ،صنعتی،
پتروشیمی ،انرژی ،معدن ،کشاورزی و حمل ونقل بین دو کشور وراهکارهای پیشنهادی در افزایش صادرات کاال،
خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی در
جهت رسیدن به اهداف نقشه راه بشرح ذیل اعالم می گردد.

الف -فرصت ها و ظریفیت های صادراتی کاال:
با عنایت به فرصت ها و پتانسیل های موجود حجم تجارت خارجی بین دو کشور به دو برابرفعلی قا بل افزایش می
باشد.
قزاقستان در سال  ٥١٠٢در حدود  ٥١میلیارد دالر واردات از جهان داشته که  ٠١قلم عمده آن قابلیت تامین از ایران
می باشد به شرح ذیل اعالم می گردد:.

 -٠١محصوالت لبنی
 -٠١انواع پسته
 -٠١انواع خرما
 -٠١کشمش
 -٥١مواد غذایی آماده
 -٥٠رب گوجه فرنگی
 -٥٥سبزیجات و میوه
 -٥٠فرش و موکت
 -٥٤شکر وشیرینی جات
 -٥٢مرغ
 -٥١تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 -٥١تجهیزات برق و روشنایی
 -٥١دارو و تجهیزات پزشکی
 -٥١محصوالت آلومینیومی
 -٠١مبلمان ومحصوالت چوبی

 -٠سیمان
 -٥کاشی وسرامیک
 -٠سنگ ساختمانی
 -٤قیر
 -٢شیشه و بلور جات
 -١درب وپنجره
 -١اسکلت ساختمان وقطعات آنها
 -١انواع رنگ و چسب ها
 -١محصوالت پتروشیمی
 -٠١محصوالت شیمیایی
 -٠٠ماشین آالت صنعتی
 -٠٥ماشین آالت کشاورزی
 -٠٠صابون و مواد شوینده
 -٠٤محصوالت ساخته شده از آهن و فوالد
 -٠٢پالستیک و محصوالت آن
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ب) صدور خدمات فنی و مهندسی
صنایع ساختمانی پتروشیمی دارو و تجهیسات پسشکی -راهسازی ،مراکس تجاری

ج)فرصت ها و ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری در پروژه ها
 -٠کشاورزی ،دامپروری و مرغداری
 احداث واحد های دامپروری و گلخانه و باغ احداث مرغداری اجاره زمین برای کشت غالت و سویا -احداث مجتمع کشاورزی

 -٥معدن ،محصوالت و صنایع معدنی و زمین شناسی
همکاری در معادن سرب  ،روی ،مس وطال ... همکاری بین سازمان زمین شناسی ایران و شرکت کازژئولوژیهمکاری های معدنی شرکت صدر تأمین و شرکت سرمایه گذاری غدیر (وابسته به شستا) با شرکت های کازژئولوژی وآسیا مس قزاقستان.

 -٠صنعت
هلدینگ سرمایه گذاری وولیان با ایدرو پروژه الستیک سازی دنبال میکنند .در زمینه ضمانت نامه و اجرای پروژه درحال مذاکره می باشند.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با وزارت سرمایه گذارو توسعه قزاقستان همکاری در زمینه های ذیل توافق کرده اند:
 -پتروشیمی و شیمیایی -برق -ساختمان  -صنایع تبدیلی ،غذایی و ماشین آالت کشاورزی
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 -خودرو و ماشین سازی و قطعات نساجی و چرم -دارو و تجهیزات پزشکی زیر ساخت های حمل و نقل ریلیاحداث کارخانجات مواد فذایی و فرآورده های گوشتی -احداث کارخانه موتور های برق و قطعات الکترونیکی

 -٤انرژیهای تجدید پذیر
 ساخت نیرو گاه های بادی ساخت نیرو گاه های خورشیدی -ساخت نیرو گاه فتوولئائیک

 پتروشیمی احداث سدیم کارخانه تولید کربنات کارخانه تولید مواد شوینده -احداث کار خانه های معدنی

 -١خودرو سواری و سنگین-

همکاری در صعنت خودرو سازی بین دو کشور مذاکراتی انجام گرفته است.

 -مذاکرات اولیه بین ایران خودرو دیزل ویک شرکت قزاقی انجام گرفته است

 -١حمل ونقل ولجستیک-احداث ترمینال چند منظوره غالت اینچه برون در استان گلستان-احداث ترمینال قزاقستان در بندرعباس با همکاری ایدرو و شرکت پرس حمل و نقل با قزاقستان -بر نامه احداث ترمینال در بنادر انزلی و چابهار توسط قراقستان.

 -١مخابرات اجرای پروژه مخابرات و خدمات آن در سالهای گذشته شروع وفاز اول آن با شرکت اعتماد مبین در شهر آلماتی انجامگرفته است.
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ج)مشکالت
تحرم غرب بر علیه ایرانمحدودیت صادرات نفتفعال نبودن تشکل های صادراتی نبودن امکانات همکاری های بانکی افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل در داخل و ترانزیت نبود حمایت الزم و کافی از تولیدکنندگان و صادر کنندگان به صورت انتقال تکنولوژی و تامین اعتبارات کاهش توان صادراتی شرکت های ایرانی کاهش شدید حجم صادرات نفت خام کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی -سایر موارد (ورود کاالی رقبا با شرایط بسیار بهتر به بازار)

د)راهکاری های پیشنهادی
فعال نمودن تشکل های صادراتی همکاری های بانکی مدیریت هزینه های حمل و نقل در داخل و ترانزیت حمایت الزم و کافی از تولیدکنندگان و صادر کنندگان به صورت انتقال تکنولوژی و تامین اعتبارات تقویت حضور در نما یشگاه های بین المللی تبادل هیات ها(٠هیات اعزامی و٠هیات پذیرشی)مذاکره با اوراسیا در جهت کاهش تعر فه های گمرکی(صادرات ١قلم ازمحصوالت کشاورزی با تعرفه صفر انجام می شود)تاسیس دفتر شورای بازرگانی درآلماتی تاسیس دفتر انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیبرنامه ریزی برای حضوردر اکسپو ٥١٠١-تسریع در برگزاری کار گروه ها
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تسریع در اجرای 0١قرارداد سرمایه گذاری شرکت ها درزمینه های کشاورزی،انرژی،صنعت،پتروشیمی،معدن،حمل و نقل،مخابرات و(...که در بخش سرمایه گذاری فوق به آنها اشاره شده است)
 سایر موارد (ورود کاالی رقبا با شرایط بسیار بهتر به بازار)بنابراین جهت افزایش صادرات و واردات ،رفع موانع بانکی ،بیمه ای ،روادید ،هزینه های حمل و نقل و ترانزیت در پسا برجام
ضروریست.
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