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اهم اسناد مبادله شده ( امضاء )
 اسناد مربوط به اجالس هاي كمیسیون مشترك موافقتنامه بازرگاني يادداشت تفاهم ترجیحات تعرفه اي يادداشت تفاهم همكاريهاي كنسولي موافقتنامه هاي حمل و نقل هوايي ،جاده ای و ریلی موافقتنامه هاي ترانزيت موافقتنامه همكاريهاي گمركي موافقتنامه قرنطینه گیاهي یادداشت تفاهم استاندارد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجیاهم مبادله هياتهاي تجاري
 سفر جناب آقاي خاتمي رئیس جمهور وقت به جمهوري ازبكستان در سال 2932 سفر جناب آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني وقت در سال 2931 سفر معاون اول محترم رئیس جمهوري وقت جناب آقاي دكتر عارف به ازبكستان در سال39 سفر جناب آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني وقت به جمهوري ازبكستان در سال 39 سفر جناب آقای مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی به جمهوری ازبکستان در دیماه 2931 -سفر رئیس جمهور ازبكستان به تهران در سال 2931

 سفر معاون نخست وزير و رئیس آژانس روابط اقتصاد خارجي ازبكستان به تهران در سال 2931 سفر معاون نخست وزير و رئیس آژانس روابط اقتصاد خارجي ازبكستان به تهران در سال 2939 سفر معاون نخست وزير و رئیس آژانس روابط اقتصاد خارجي ازبكستان به تهران در سال 2931 سفر معاون وزیر راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران به ازبکستان در مهرماه 2936 سفر جناب آقای میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی به ازبکستان در مردادماه 2931 سفر معاون وزیر روابط اقتصاد خارجی و رییس راه آهن ازبکستان به تهران در آبان ماه 2931مهمترين اقدامات به عمل آمده ( در چارچوب روابط دوجانبه )
 برگزاري دهمین اجالس كمیسیون مشترك بین دو كشور اجرايي شدن تعرفه هاي ترجیحي متقابل برگزاري نمايشگاههاي مختلف در ازبكستان انجام فعالیتهاي مستقل و مشترك خدماتي ،صنعتي و تولیدي و كشاورزي در ازبكستان از جمله پروژه هاي تامین وبهره برداري از آبهاي زيرزمیني و بازسازي تصفیه خانه توسط شركتهاي شمیبار  ،آبگستر و اسكو
 ايجاد واحدهاي تولیدي منجمله كارخانه داروسازي دكتر عبیدي استقرار رايزن بازرگاني تاسیس شعبه بانك صادرات ايران در تاشكنداهم برنامه هاي آتي
 برگزاری یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک دو کشور در تاشکند افزایش اقالم مشمول ترجیحات تجاري متقابل بین دو كشور توسعه همكاريهاي حمل و نقل جاده اي و ريليي دو كشيور( همکياری هيای اهيار جانبيه ترانزیيت ایيران ،ازبکسيتان،ترکمنستان ،عمان.
برنامه ريزي جهت برگزاري نمايشگاههاي تخصصي جمهوري اسالمي ايران در ازبكستان
 برگزاري سمینار تجار و سرمايه گذاران دو كشور تبادل هیاتهاي تجاري دو كشور از طريق اتاقهاي بازرگاني ايجاد اتاق مشترك بازرگانی دو کشور افزايش همكاري هاي نفت ،گاز ،پتروشیمي ،صنايع خودروسازي و قطعات وابسته در ازبكستان افييييييزايش همكاريهيييييياي كنسييييييولي دو كشييييييور جهييييييت تسييييييهیل در صييييييدور ويييييييزا بييييييراي تجييييييار وسرمايه گذاران
 توسعه همكاريهاي حمل و نقل جاده اي و ريلي دو كشور توسعه همكاريهاي حمل و نقل و ترانزيت كاال از طريق كشورهاي ايران  ،افغانستان و ازبكستان ایجاد مرکز تجاری در ازبکستانمسائل و مشكالت
 طوالنی بودن فرآیند تبدیل پول رایج این کشور (صوم) به ارزهای معتبر مسائل مربوط به توقف بعضاً طوالني كاالهاي ايران در گمركات ازبكستان محييييييدوديتهاي مربييييييوط بييييييه صييييييدور ويييييييزا بييييييه خصييييييوكثیره المسافره

مشييييييكالت مربييييييوط بييييييه صييييييدور ويييييييزاي

 مسائل و مشكالت حقوقي ناشي از اختالفات تجار و صاحبان صنايع ايراني با شركاي ازبك خود و عدم وجود مجاریحقوقي كه حمايت الزم را از طريق آن مجاري از ايرانیان به عمل آورد .
 برقراری مالیات و عوارض مختلف برای کاالهای صادراتی ایرانی به ازبکستان عدم انعقاد موافقتنامه کامله الوداد با جمهوری اسالمی ایران به منظور کاهش تعرفه های گمرکی وجود رقبای قوی در بازار ازبکستان مثل این ،روسیه ،کره ،ترکیه وجود جو امنیتی در بازار ازبکستان عدم استفاده اغلب تجار و بازرگانان ازبکی از سیستم ( )LCگشایش اعتبار اسنادیپيشنهادات
 افزایش فهرست کاالهای مشمول ترجیحات تجاری فیمابین دو کشور تبادل هر اه بیشتر هیات های تجاری ،بازاریابی و سرمایه گذاری پیگیری و حل مشکالت بوجود آمده برای صادرکنندگان و ترانزیت کنندگان که محموله های آنها در گميرک ازبکسيتانتوقیف و بعضاً مصادره گردیده است.
 مشارکت در نمایشگاههای بین المللی و تخصصی یکدیگر ایجاد یک مرکز حقوقی و مشاوره در ازبکستان برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی ایجاد صندوق کارگشایی جهت تبدیل هراه سریعتر پول رایج این کشور به ارزهای معتبر امکان انجام مبادالت تجاری از طریق سیستم گشایش اعتبارات اسنادی ایجاد مرکز تجاری ایرانیان در تاشکند ایجاد اتاق مشترک بازرگانیدالیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری
پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی (  16/3میلیون نفر )
اهمیت ازبکستان به لحاظ موقعیت آن در قلب آسیای مرکزی و واسطه عبوری به سایر کشورها
لزوم داشتن روابط قابل قبول اقتصادی به جهت موقعیت سوق الجیشی ازبکستان در آسیای مرکزی
داشيييييتن اجيييييالس کمیسيييييیون مشيييييترک بيييييا جمهيييييوری اسيييييالمی ایيييييران بيييييه تولیيييييت وزارت بازرگيييييانی
اجرایيييييييی شيييييييدن تفاهمناميييييييه هيييييييای مختليييييييف بازرگيييييييانی و از جمليييييييه تفاهمناميييييييه ترجیحيييييييات
تعرفه ای که باعث حضور موفقتر و امکان رقابت بهتر با سایر صادرکنندگان کاال به ازبکستان خواهيد گردیيد و افيزایش
اقالم ترجیحات تعرفه ای که در حال حاضر 11قلم را شامل می شود .
حضور موفق و رو به رشد صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرحهای تولیدی مشترک با طرفهای ازبک .
لزوم پیگیری مناسبات تجاری تجار و شيرکتهای ایرانيی فعيال در ازبکسيتان در حمایيت و رفيع مشيکالت ميالی و اميور
حقوقی آنها در مواجهه با طرفهای ازبک.
ازبکستان جزو  93کشور در حال الحاق در سازمان جهانی تجارت می باشد.
ترانزیت پنبه از طریق ایران به سایر کشورها و درآمد قابل قبول آن.
امکان توسعه مناسبات اقتصادی و ترانزیتی ایران با همکاریهای سه جانبه ایران ،افغانستان و ازبکستان .
ازبکستان اهارمین تولیدکننده پنبه و دومین صادرکننده پنبه در جهان می باشد .
منابع و ذخایر معدنی ازبکستان شامل مس ،اورانیوم ،طال ،نفت ،گاز ،ذغال سنگ و ....می باشد .
همسایه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان می باشد.
از طریق ترکمنستان و افغانستان با ایران ارتباط زمینی دارد.

