ده اقدام برتر برای صادرات به جمهوری قزاقستان
هْوتزیي رٍیذاد ّای تجاری کِ اقذاهات آًْا بز صادرات تاثیز گذار هی باضٌذ عبارتٌذ اس
بزگشاری ٍ هطارکت در ًوایطگاُ ّا ّ،وایص ّا،هطَق ّای تجاری ٍ سزهایِ گذاری ،هعزفی
ضزکتْا بِ تطکل ّای تجاری ٍسزهایِ گذاری یکذیگز،تبادل ّیات ّای تجاری ٍ سزهایِ گذاری
دربخص ّای صٌعت ٍ هعذى ٍ تجارت ،کطاٍرسی  ،داهپزٍری ،اًزصی ٍ ...در ًتیجِ هجوَعِ ای اس
پیگیزی ّا  ،اقذاهات ٍ اجزای قزارداد ّا در سهیٌِ ّای فَق الذکز است کِ با ّوکاری هَثز
باًک ،صذٍر رٍادیذ ،گوزک،حول ٍ ًقل ٍ  ...هی تَاًذ هٌجز بِ افشایص صادرات هی گزدد.لذا دُ
اقذام بزتز اًجام گزفتِ ٍ یا در دست اًجام بزای صادرات در کطَر قشاقستاى درسال  ٍ 4991سِ
هاِّ اٍل سال 4991بطزح سیز اعالم هی گزدد.

الف -ده اقدام برتر برای صادرات ایران در سال  4931به جمهوری قزاقستان
ً - 4وایطگاُ اختصاصی ایزاى در بٌذر آکتائَ بز گشارگزدیذ .
-2تاسیس ضَرای باسرگاًی ایزاى ٍ قشاقستاى.
 -9راُ اًذاسی پزٍاس دٍم ضزکت هاّاى بیي تْزاى-آلواتی.
 -1کطت فزاسزسهیٌی تَسط ضزکت جْاد سبش ٍ تاسیس دفتز در آلواتی.
-1تَسعِ ّوکاری ّای هعذًی ایویذرٍ (ضزکت تْیِ ٍ تَلیذ هَاد هعذًی ٍ ٍ ).....ضزکت ساهزٍک
قشاقستاى.
-6ثبت چْار دارٍ تَسط ضزکت سیٌا صى بزای صادرات دارٍ بِ قشاقستاى.
-7هطارکت ضزکت ّا ی ایزاًی در ًوایطگاُ ّای کطاٍرسی ٍ ساختواًی قشاقستاى
-8اهضا یادداضت تفاّن ّوکاری گزدضگزی بیي دٍ کطَر

 -9تاسیس دفاتز ضزکت ّای کیسَى ٍاستزاتَس در آلواتی.
ّ -41واٌّگی پذیزش ّ 21یات کَچک (ّز ّیات ً 1-9فزُ) اس ایزاى بِ قشاقستاى.
ّ -44واٌّگی اعشام چْارّیات تجاری ٍ سزهایِ گذاری ٍ ّیات ّوزاُ ٍسیز سزهایِ گذاری ٍ
تَسعِ قشاقستاى در سفز بِ تْزاى.

ب -ده اقدام برتربرای صادرات ایران درسه ماه اول سال 4931به جمهوری
قزاقستان
 -4بزقزاری رٍابط کارگشاری بیي باًک پارسیاى ٍ باًک سهاى قشاقستاى
ّ -2وایص فزصت ّای تجاری ٍسزهایِ گذاری با بیص اسً 111فز اس هذیزاى ضزکت ّای ایزاًی ٍ
قشاقستاًی ،تجار ٍسزهایِ گذاراى ّوشهاى با سفز رییس جوَْر ایي کطَر بِ تْزاى بزگشار گزدیذ.
تْیِ ٍ اهضا پزٍتکل ّوکاری ّای صٌعتی ،هعذًی ٍ تجاری بیي ٍسارت صٌعت ،هعذى ٍ تجارتٍ ٍسارت سزهایِ گذاری ٍ تَسعِ قشاقستاى.
اهضا  18قزارداد ّوکاری ّای صٌعتی،اًزصی ّای تجذیذ پذیز،هعذًی،کطاٍرسی،داهپزٍری،حول ٍ ًقل ٍلجستیک ٍ صادرات ٍٍاردات بیي ضزکت ّای دٍ کطَر
 -9چْاردُ ًوایطگاُ بیي الوللی در سِ هاُ دٍم سالجاری بْوزاُ تسْیالت پذیزش بزای ّز
ًوایطگاُ ً 41فز بِ تطکل ّای قشاقستاى اعالم ٍ در دست پیگیزی هی باضذ .
 -1بزًاهِ بزگشاری دٍ ًوایطگاُ (ًوایطگاُ اختصاصی ایزاى در ضیوکٌت با استاى خزاساى رضَی
ٍ فزش دستباف ٍ صٌایع دستی با استاى گلستاى) در قشاقستاى دردست پیگیزی هی باضذ .

 -1بیص اس  91ضزکت تَلیذ ی ٍ صادر کٌٌذُ هحصَالت کطاٍرسی ،هاضیي آالت صٌعتی،هَاد
غذایی،خطکبار،دارٍ ٍ تجْیشات پشضکی ٍ...بِ تطکل ّای تجاری ٍ صٌعتی ،هعذًی ٍدارٍیی
قشاقستاى بزای ّوکاری هعزفی گزدیذ.
-6ثبت ضزکت تَسط گزٍُ پارس ارم بزای فعالیت در سهیٌِ ّای کطت فزاسزسهیٌی غالت ،داًِ
ّای رٍغٌی ،هیَُ ٍداهپزٍری.
 -7پیگیزی احذاث ًیزٍگاُ بادی 11هگاٍاتی بِ ارسش  441هیلیَى دالر دربٌذر ضفچٌکَ (در
ًشدکی بٌذر آکتائَ) در استاى هٌگستائَ تَسط ضزکت صاًیز(قزار داد ًْایی بِ اهضارسیذُ ٍ ایي
پزٍصُ تَسط سفارت ایزاى در آستاًِ ٍاتاق باسرگاًی قشاقستاى جْت اجزا تائیذ کزدُ اًذ ٍ پزٍصُ
سایز هزاحل قاًًَی خَد را طی هی کٌذ) در دست اقذام است.
-8پیگیزی احذاث ًیزٍگاُ  11هگاٍاتی خَرضیذی بِ ارسش82هیلیَى دالر در هٌطقِ آلواتی تَسط
ضزکت سَالر گزیي در دست اقذام است .
 -9پیگیزی احذاث کار خاًِ کزبٌات سذین با گزٍُ صٌعتی کاٍُ بِ ارسش  211هیلیَى دالر اس
صٌذٍق تَسعِ قشاقستاًذر دست اقذام است.
 -41سفز یک ّیات ً 6فزُ استَلیذ ٍصادرکٌٌذگاى تجْیشات بزاق ٍ یک ّیات ً 9فزُ اس صادر
کٌٌذگاى هصالح ساختواًی ٍ یک ّیات ً9فزُ اس جْاد ٍ کطاٍرسی بِ قشاقستاى ٍ هالقات با
آصاًس سزهایِ گذاری ٍ کاس آگزٍ اًجام گزفت.
 -44پیگیزی سهیٌِ ّای ّوکاری ضزکت ّای تَلیذ ٍ تْیِ هَاد هعذًی ایزاى ٍ تَسعِ هعادى
ٍصٌایع هعذًی خاٍرهیاًِ با ضزکت هعذًی ساهزٍک قشاقستاى.
 -42ارسال لیست پزٍصُ ّای اٍلَیت دار ٍسارت هتبَع بزای سزهایِ گذاری در ایزاى (در 21
صفحِ بِ سباى اًگلیسی) بِ ٍسارتخاًِ ّا ،ساسهاى ّا ٍ ضزکت ّای قشاقی.

