گزارش توجیهی نمایشگاه چیمکند
قزاقستان یکی از ده کشور هدف صادراتی کشور ما در منطقه آسیای مرکزی می باشد .این کشور با داشتن منابع عظیم نفت و گاز
معدن وکشاورزی به یکی از هاب های مهم سرمایه گذاری ،تجاری و حمل ونقل و لجستیک در منطقه درآمده است.
جمهوری اسالمی ایران با جمهوری قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری حسنه ای دارد .بازدید های روسای جمهور ،وزرا
 ،برگزاری همایش ها و نمایشگا ها و تبادل هیات های تجاری در سطح کشور و استا ها موید این امر میباشد  .اولین هات تجاری
قزاقستان در خرداد ماه سالجاری از استان مازندران و دومین هیات تجاری  02نفره ازاستان قزاقستان غربی در حال بازدید از
ایران می باشند .
قزاقستان دارای فرصت ها وظرفیت های بالقوه و بالفعل در زمینه های صنعت ،انرژی ،معدن ،کشاورزی و دامپروری،پتروشیمی
وشیمیایی،مواد غذایی،مصالح ساختمانی ،دارو وتجهیزات پزشکی ،حمل ونقل ولجستیک و.....می باشد.
این کشور در سال  0202بیش از  01/2میلیارد دالرواردات از جهان و 10میلیارد دالرصادرات به جهان داشته و همچنین در سه
ماهه نخست سال  0203حدود 7/00میلیارد دالرواردات از جهان و 00میلیارد دالرصادرات به جهان داشته است.
جمهوری اسالمی ایران درسال  11حدود 037میلیون دالر صادرات به و  77میلیون دالر واردات از قزاقستان داشته و همچنین در
سه ماهه نخست سال  12حدود میلیون دالرواردات از قزاقستان و 32/2میلیون دالرصادرات به قزاقستان داشته است.
یکی از مهمترین مکانیزم ها برای بهره مندی ازاین فرصت ها  ،ظرفیت ها  ،آشنایی با بازار هدف ،معرفی توانمندی ها ی تولیدی
و بازاریابی محصوالت برگزاری نمایشگاه در بازار هدف(مرکز اقتصادی کشور ) میبا شد .در یکی دوسال گذشته به پیروی از
سیاست های سازمان برگزاری نمایشگاه در شهر های بزرگ مقدور نبوده لذا در سال  11در شهر آکتائو برگزارشده و برای امسال
نیز شهر چیمکنت در دستور کار قرار دارد که در جهت برگزاری آن هماهنگی های الزم با استانداری و شرکت نمایشگاهی بعمل
آمده است.بنابراین گزارش توجیهی برگزاری این نمایشگاه در شهر چیمکنت بشرح ذیل تقدیم می گردد:
شهر چیمکند مرکز استان قزاقستان جنوبی می باشد .استان قزاقستان جنوبی (اطالعات آماری پیوست)،اولین استان پر جمعیت وشهر
چیمکند دومین شهر پر جمعیت کشور بعد ازآلماتی می باشد .شهر چیمکند یکی از سه مرکز مهم صنعتی ،کشاورزی،معدنی و
تجاری قزاقستان است.

اقتصاد استان و چیمکند
-0کشاورزی:
کشاورزی در این استان عمدتا بصورت آبی و مقداری هم بصورت دیمی انجام می شود.
 کشاورزی عبارتنداز :گندم ،جو،پنبه ،دانه های روغنی ،صیفی جات و سبزیجات بصورت گلخانه ای -تولیدات کشاورزی و دامپروری عبارتنداز:روغن کشی،آرد،خوراک دام و طیور  ،گوشت و فرآورده گوشتی ولبنی

-0صنعت:
این استان یکی از مراکز مهم صنعتی کشور قزاقستان میباشد .
استان دارای 1منطقه صنعتی می باشد که مهمترین تولیدات آنها عبارتنداز منسوجات ،نخ کتانی ،پوشاک  ،ابریشم ،چرم ،کاغذ،فرشماشینی و.......
کارخانجات سیمان ( 0/2م.تن)،مصالح ساختمانی،صنایع سبک، 2 -خوشه صنعتی استان عبارتنداز :کشاورزی و دامپروری،فرآورده های غذایی  ،فلزات ،تولید و حمل ونقل نفت وگاز،

-3منابع زیرزمینی:
 نفت  ،گاز ،ذغالسنگ و-پاالیشگاه با ظر فیت 2/02میلیون تن ،تولید بنزین و.....

 -1ساختمان سازی:
-احداث شهر جدید چیمکند در  132هکتار زمین ظرف مدت 3-2سال آینده وتامین نیاز مصالح و خدمات آن.

-2تجارت:
چیمکند سومین مرکزمهم اقتصادی ،صنعتی ،کشاورزی و قزاقستان میباشد  .این شهر در تجارت داخلی و خارجی وهمچنین به
علت بعد مسافت نزدیک با تاشکند روابط تجاری نزدیکی دارد.

