روابط تجاري با جهان :

همكاريهاي كشور تاجیکستان با ايران
مأخذ  :دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا -امریکا
تاريخ به روزرساني :آذر ماه 2931

همكاريهاي دوجانبه
رديف

اجالس

2

اولین اجالس کمیسیون مشترک

1

دومین اجالس كمیسیون مشترك

وزارت جهادسازندگي

9

سومین اجالس كمیسیون مشترك

وزارت جهادسازندگي

آبان ماه 33

4

چهارمین اجالس كمیسیون مشترك

وزارت جهادكشاورزي

ارديبهشت ماه 12

دوشنبه

1

پنجمین اجالس كمیسیون مشترك

وزارت بازرگاني

خردادماه 19

تهران

6

ششمین اجالس كمیسیون مشترك

وزارت بازرگاني

تیرماه 14

دوشنبه

3

هفتمین اجالس کمیسیون مشترک

وزارت نیرو

اردیبهشت ماه 13

تهران

وزارت نیرو

مهرماه 13

دوشنبه

3

نهمین اجالس کمیسیون مشترک

وزارت نیرو

خردادماه 32

تهران

21

دهمین اجالس کمیسیون مشترک

وزارت نیرو

اعالم نشده است

دوشنبه

1

هشتمین اجالس کمیسیون
مشترک

تاريخ

محل برگزاري

متولي اجالس

جهاد سازندگی

شهریورماه سال
2931

تهران

آبان ماه 33

دوشنبه
تهران

وزارت

اهم اسناد مبادله شده (امضاء)
موافقتنامهههههههه بازرگهههههههاني دوجانبهههههههه ( در سهههههههال  2912بهههههههه امدهههههههال رسهههههههید و از سهههههههال 2919

-

الزم االجرا می باشد )
-

يادداشت تفاهم همكاري متقابل در ايجاد مركز تجاري

-

يادداشت تفاهم همكاري نمايشگاهي

-

يادداشت تفاهم همكاريهاي كنسولي

-

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مداعف

-

موافقتنامه قرنطینه گیاهي و حفظ نباتات
موافقتنامه ترجیحهات تجهار

-

(مردادمهاه  2911ضهمامم آن تکمیهل نشهده اسهت) و طهر

تهاجیکی آمهاده انجهام

مذاکرات نمی باشد.
تبادل هیات ها 1939-1931
جمههههههور (وقهههههت) بهههههه منرهههههور شهههههركت در اجهههههالس سهههههران

-2سهههههفر جنهههههاب آقهههههاي خهههههاتمي رمهههههی

اكهههههههو و سهههههههفر جنهههههههاب آقهههههههاي شهههههههري تمداري وزيهههههههر بازرگهههههههاني (سهههههههاب ) در م یهههههههت ايشهههههههان
(شهريورماه )19
-1سفر رمی
 -9سفر ریی

كل بانك مركزي ايران و هیات همراه به دوشنبه (  14خردادماه .) 2914
تاجیکستان و هیات همراه به تهران (د

محترم جمهور

ماه . )2914

سفر وزیر محترم کشور به تاجیکستان (خرداد ماه . )2911
 -4سهههههفر رمهههههی

اسهههههالمی ایهههههران بهههههه جمههههههور

محتهههههرم جمههههههور

تاجیکسهههههتان در مهههههرداد مهههههاه

سال 2911
نژاد ریاست جمهور

 -1سفر جناب آقا

احمد

 -6سفر جناب آقا

امام لی رحمان ریاست جمهور

تاجیکستان در تاریخ  16/1/23به تهران

 -3سفر جناب آقا

امام لی رحمان ریاست جمهور

تاجیکستان در تاریخ  16/22/12به تهران

 -1سفر جناب آقا

امام لی رحمان ریاست جمهور

تاجیکستان در تاریخ  13/3/3به تهران

 -3سفر وزیر محترم بازرگانی جناب آقا
-21سفر جناب آقا
جمهور

احمد

نهژاد و وزرا

به دوشنبه

اسالمی ایران جهت شرکت در اجالس سران شانگها

میرکاظمی در تاریخ  2913/22/26به تاجیکستان
محتهرم نیهرو (جنهاب آقها

نهامجو) و امورخارجهه (جنهاب آقها

لهالحی) بهه

تاجیکستان درتاریخ  29و  24شهریورماه  2931جهت افتتاح فاز اول سد و نیروگاه برق – آبی سنگتوده«.»1

 -22سفر جناب آقا

احمد

نژاد رمی

جمهور محترم در نوروز  2932به جمهور

تاجیکستان

برنامه اعزام هیأت درسال 1931
-

اعزام هیات تجار

بازاریابی توسط سازمان بازرگهانی اسهتان خراسهان شهمالی از تهاریخ  2931/4/11لغایهت

 2931/4/13به کشور تاجیکستان .
-

اعزام هیأت به جمهور

تاجیکستان در سه ماهه چهارم سال  11توسط اتاق بازرگانی مشهد

-

اعزام هیأت به جمهور

تاجیکستان در آبان ماه  2913توسط اتاق بازرگانی خراسان شمالی

-

پذیرش هیأت از جمهور

تاجیکستان در سال  11توسط سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی

-

پذیرش هیأت از جمهور

تاجیکستان در سال  11توسط سازمان بازرگانی استان سمنان

-

پذیرش هیأت از جمهور

تاجیکستان در سال  11توسط سازمان بازرگانی استان یزد

-

پذیرش هیأت از جمهور

تاجیکستان در سال  13توسط سازمان بازرگانی استان گلستان

-

اعزام هیات تجار
مجوز برگزار

بازاریابی به جمهور

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی دوشنبه – تاجیکستان توسهط سهازمان لهن تع م هدن و

تجارت استان خراسان رضو
-

تاجیکستان در تیرماه  2931توسط استان خراسان شمالی

در تاریخ  1لغایت  22در ماه 32
از جمههور

پذیرش هیات تجار ع سهرمایه گهذار

تاجیکسهتان در تهاریخ  32/9/9توسهط سهازمان بازرگهانی

استان گلستان
-

برگزار

پاویون ایهران در نمایشهگاه بهین المللهی کاالهها

اسهتاندارد در تاجیکسهتان  11الهی  19آبهان 2932

شهردوشنبه کاخ باربد با مجوز سازمان توس ه تجارت ایران
-

توسط ت اونی راه رشد آسیایی به دلیل اعالم ممنوعیت لدور برخی از کاالها و اعالم حکومت تاجیکسهتانو اتاق بازرگانی آن کشور به  6لغایت  3دیماه  32انتقال یافت.

-

اعزام هیات تجار

توسط سازمان لن تع م دن وتجارت استان چهار محال و بختیار

به کشور تاجیکستان

در دیماه 2932
به تاجیکستان توسط سازمان لن تع م دن و تجارت البرز  11-12شهریور ماه 31

-

اعزام هیات تجار

-

مجوز اعزام هیات تجار

به تاجیکستان توسط سازمان لن تعم دن و تجارت قزوین درمهر ماه 31

نمایشگاه
ها

استان خراسان رضو

در شهر خجند -استاندار

خراسان رضو

-

برگزار

نمایشگاه توانمند

-

برگزار

دومین نمایشگاه لن ت ساختمان و لوازم خانگی با حدور  23شرکت بزرگ ایرانی در  13اردیبهشهت مها

سال  2913در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید.
-

نمایشگاه اختصالی توانمنهد

هها

اسهتان مازنهدران در تاجیکسهتان از  13/1/23لغایهت  13/1/19مجهر

بازرگانی و لنایع و م ادن مازندران با همکار
-

برگزار

نمایشگاه مواد غذایی و نهادها

اتهاق

سازمان بازرگانی مازندران .

کشاورز

جمهور

اسالمی ایران در روز شنبه  21آبهان مهاه  2931در

شهر دوشنبه با حدور  11شرکت از ایران و چهار شرکت از کشورها

چینع هنهدع افغانسهتان و ایتالیها گشهای

یافههت .محصههوالت عرضههه شههده در ایههن نمایشههگاه شههامل ماشههین آالت و ادوات کشههاورز ع انههوار بههذرع کودههها
شیمیاییع سمومع انوار مواد غذاییع خرماع شیر خشک و لبنیات می باشد.
-

برگزار

نمایشگاه اختصالی جمهور

اسالمی ایهران در ( )14-11شههریور مهاه ( )2913در شههر خجنهد توسهط

شرکت سروش خراسان
-

برگزار

نمایشگاه اختصالی جمهور

اسالمی ایران در( )16-11آبانماه ( )2913در شهر دوشنبه توسط شرکت

سروش خراسان
-

برگزار

پانزدهمین نمایشگاه کاالها و محصوالت تولید

و لادراتی ایران از تاریخ  12تا  11آبانماه سال  2931در

کاخ بارید شهر دوشنبه با مشهارکت  91شهرکت ایرانهی از اسهتان هها
نمایشگاهی راه رشد آسیایی و اتاق بازرگانی و لنایع تاجیکستان.
مهمترين اقدامات به عمل آمده ( در چارچوب روابط دوجانبه)

مختلهف کشهور بها سهازماندهی شهرکت

برگزار

-

همای

تجار

فرلت ها

و سرمایه گذار

در خالل سومین نمایشگاه تخصصی جمهور

اسالمی

ایران در آذرماه 19
برگزار

-

تهاجیکی در خهالل سهومین نمایشهگاه تخصصهی جمههور

نشست مشترک گروه  ITایران با شرکتها

اسالمی ایران در آذرماه 19
-

برگزار

-

برگههزار

همای

فرلت ها

همههای

فرلههتها

تجار
تجههار

و سرمایه گذار

در د

و سههرمایه گههذار

ماه  14درتهران

در تههاریخ  23اردیبهشههت  16بهها حدههور ریههی

جمهههور

تاجیکستان در محل اتاق بازرگانیع لنایع و م ادن ایران
تردد اتبار دو كشور با تسهیل لدور ويزا

-

افزاي

-

همكاري در زمینه هاي بانكي ع گمرك و لدور خدمات فني و مهندسي

-

احداث پروژه تونل انزاب

-

اجراي پروژه سد و نیروگاه سنگ توده (( )1در دست اجرا می باشد و مجر

-

ايجاد ش به بانك تجارت در دوشنبه

-

راه اندازي كارخانه روغن كشي در دوشنبه

-

راه اندازي يك واحد مرغداري در استان سغد در تیرماه  ( 19مجموعه با  1/111دالر شرور به كار كرده است )

-

راه اندازي شركت مشترك تولیدي مواد شوينده توسط شركت تولي پرس و يكي از شركتهاي تاجیكستان

-

راه اندازي مراكز تلفن در شهرهاي كافرنهانع راغونع ناحیه آبگرم تاجیك آباد و جرگتال

-

همكاري در زمینه كشاورزي و تولید محصوالت كشاورزي
افتتاح کارخانه مشترک تراکتور ساز

-

طرح شرکت فراب است)

در شهر دوشنبه

اهم برنامه های سال  1931جهت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی:
و ایجاد مرکز تجار

-

پیگیر

-

اعزام هیات تجار

ایران در شهر دوشنبه

نمایشگاه

-

برگزار

-

تسریع در احداث مسیر ریلی و جاده ایی ایرانع افغانستان و تاجیکستان

اهم محورهای پیشنهادی برای همکاری :
هايي كه دولت تاجیكستان با اولويت اعالم مي نمايد

-

سرمايه گذاري در بخ

-

همكاري در زمینه مخابرات و  ITبا وزارت مخابرات تاجیكستان

-

اجراي چندين ايستگاه تلفني و پذيرش طرح جامع فنهاوري اطالعهات تاجیكسهتان توسهط شهركت ههاي ايرانهي
براي مكانیزه نمودن مخابرات تاجیكستان

-

توس ه و گسترش همكاري ها در زمینه آلومینیوم با تاجیكستان

-

همكاري درخصوص ساخت ع نوسازي و بازسازي ساختمان در شهرهاي مختلف تاجیكستان

-

تولید مصالح ساختماني در تاجیكستان

-

مونتاژ و فروش خودرو و تراكتور

-

تسریع در ايجاد مركز تجاري
 -توس ه همكاريها در زمینه نساجيع كشاورزيع بانكيع بیمه ايع استاندارد و حمل و نقل

و توسهههههه ه ه و گسههههههههترش

 حههههههههل مشههههههههكالت سههههههههرمايه گههههههههذاران در تاجیكسههههههههتان و تشههههههههويسرمايه گذاري در قلمرو يكديگر
-

شناسايي بازار لادرات كاالها و زمینه هاي جديد همكاري
برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در قلمرو يكهديگر و مشهاركت ف االنهه در نمايشهگاهههاي بهین المللهي

افزاي
يكديگر

-

دريافههت فهرسههت مناقصهههههها و پههروژه هههاي اولويههت دار و همههاهنگي آنههها بهها شههركت هههاي سههرمايه گههذار و
لادركنندگان خدمات فني و مهندسي

-

احداث تونل چار مغزک

مسائل و مشكالت
مشکالت و پیشنهادات اجرایی برا
در بخ

توس ه روابط

زیر ساختها (ارتباطات بانکی عبیمه اییعحمل و نقل و گمرک)

 -2عدم اعطاي مجوز آزادي پنجم از سوي طر

تهاجیکی

تاجیكي به پروازهاي شركت آسمانع علیهرغم اینکهه طهر

ال در این زمینه اعالم نموده ولیکن هنوز توافقات را اجرایی ننموده است .
موافقت خود را قب ً
 -1حل مشگل کمبود واگن جهت لادرات تولیدات ایرانی به کشور تاجیکستان.
 این مسئله در فصل برداشت محصول در کشورهاطری

آسهیا

مر کهز

ورود آنهها بهه ایهران از

بهه علهت کهاه

ترکمنستان حاد تر می شود.

 عمده واگن هایی که برامرکز

لادرات مورد بهره بردار

قرار می گیرند واگن هها

از کشهورها

ورود

آسهیا

می باشند

 حل مشگل تفاوت درخطوط ریلی دو کشور توسط راه آهن و تامین بوژ . -هماهنگی بیشتر واسطه ها

ف ال موجود در تأمین خدمات واگن برا

 نرارت بیشتر بر عملکرد واگن ها -9همکار

بیشتر بانک ها

واگذار شده یا اجاره ایی به بخ

مرکز

لادرکنندگان.
خصولی در منطقه خراسان رضو .

دو کشور نسبت به حهل و فصهل مسهئله اعطها

وام و اعتبهار بهه تجهار و

سرمایه گذاران دو کشور.
 -4توس ه حمل و نقل ریلی با کشور تاجیکستان از مسیر سرخ
واگن ها

نقل و افزای
-1همکههار

حمل بار در این مسیر

دو کشههور در تکمیههل و راه انههداز

اسالمی ایران و جمهور
تایباد-پایانه مرز

با توجه به مقرون به لرفه بودن این نور حمل و

مسههیر ترانزیتههی شههمال افغانسههتان منتهههی بههه دو کشههورجمهور

تاجیکستان جهت اقتصاد

شدن حمل و نقل کاال بین دو کشور .ایهن مسهیر از مشههد-

دوقارون-گمرک اسهالم قل هه-ههرات ( 211کیلهومتر توسهط ایهران سهاخته و بهه بهربهردار

رسهیده

است)-ارمنک( 61کیلومتر توسط ایران ساخته شده) -مزار شریف(قرار است تا سال  1121توسط بانکها

توسه ه

آسیایی و اسالمی و عربستان س ود

تکمیل شود) – تا پل رودخانه پهن

رود تاجیکسهتان ایهن مسهیر بازاسهت و

قرار است این پل توسط ایتالیایهها سهاخته سهود .الزم بهه ذکهر اسهت کهه ههم اکنهون کامیونهها
سرخص –ترکمنستان-ازبکستان به تاجی کسهتان تهردد مهی نماینهد کهه عهوار
ترکمنستان هزینه ورود ( 111دالر) و خرون ( 111دالر) دالر و عوار
عوار

برا

با توجه به انحصار
همکار

بیستر در جهت تسریع در راه اندار

ورود و خهرون کامیونهها

ایرانهی در

گذر از پل آمودریا  231دالر و در ازبکستان این

رفت و برگشت  311دالر در تاجیکستان  111دالرفقط برا
بودن ایهن مسهیر و اقتصهاد

ایرانهی از مسهیر

نبهودن ایهن مسهیر بهرا

این مسیر ارامه می گردد.

ورود اخذ میشود و عوار
کامیونهها

خروجی نهدارد.

ایرانهی و تهاجیکی پیشهنهاد

دالیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری
 -2باتوجه به اهمیت گسترش روابط همه جانبه سیاسیع اجتماعیع اقتصهاد
ایران با کشورها

و فرهنگهی جمههور

اسهالمی

اسالمی و با درنرر گرفتن این موضور که تاجیکستان بهه عنهوان یهک کشهور مسهلمان در

میهان کشهورها

مشههترک المنهافع در آسهیا

لادراتی جمهور

اسالمی ایران در منطقه باشد.

 -1نزدیکی دیدگاه ها

مرکههز

مهی باشهدع لههذا مهی توانهد یکههی از بازارهها

هههد

سیاسی ایران و تاجیکستان در مجامع بین المللی به یکدیگر .

 -9وجود روابط حسنه سیاسی بین دو کشور .
 -4داشتن مشترکات فرهنگی و دینی و زبان مشترک ( فارسی).
 -1تاجیکستان عدو سازمان ملل متحدع سازمان همکاریها
سازمانها

بین المللی و منطقه ا

اقتصاد

شانگها ع کشورها

مشترک المنافع و سایر

می باشد .

 -6عدو ناظر سازمان تجارت جهانی (  ) WTOمی باشد.
 -3وجود رابطه نزدیک سیاسیع نرامی و امنیتی تاجیکستان با روسیه .
 -1هم مرز بودن تاجیکستان با کشور چین .
محصور درخشکی است و نیاز به توس ه روابط با کشورها

 -3تاجیکستان یکی از کشورها

 -21تراز بازرگانی ایران با این کشور مثبت بوده و امید است با اجرا
تجار
 -22برگزار
تجار

فی مابین افزای

بین دو کشور که در توس ه روابط فی مابین نق

 -29شرکت در اجرا

سند ترجیحات ت رفه ا ع سطح روابط

یابد .

به موقع اجالس کمیسیون مشترک و تبهادل هیاتهها

 -21وجود پتانسیل ها

منطقه دارد .

بلندپایهه سیاسهی و اقتصهاد

بسیار

و هیهات هها

دارند .

بالقوه و بالف ل در زمینه لدور خدمات فنی و مهندسی به تاجیکستان .
پروژه ها

اولویت دار کشور تاجیکستان در زمینه ها

مختلف از جمله احداث سد ع تونل ع

ساختمان ع مراکز آموزشی و هتل در آن کشور .
مخابراتی تاجیکستان .

 -24همکار

در پروژه ها

 -21همکار

در زمینه . IT

 -26اجهههههرا

دو پهههههروژه مههههههم احهههههداث تونهههههل بزرگهههههراه انهههههزاب و سهههههد و نیروگهههههاه سهههههنگ تهههههوده()1

(در دست اجرا) در تاجیکستان
 -23توس ه و گسترش همکار

در زمینه آلومینیوم با این کشور باتوجه به اینکه تاجیکستان از ذخایر غنی

آلومینیوم برخوردار است .
 -21ف الیت در زمینه فروش خودرو و مونتاژ تراکتور در تاجیکستان .
 -23ایجاد مرکز تجار
 -11توس ه همکاریها

در تاجیکستان .
سه جانبه حمل و نقل و ترانزیت.

 -12توس ه همکاریها در زمینه بانکیع بیمه و استاندارد.
وجود زمینه مناسب جهت سرمایه گذار

در بخ

ها

لن تع م دنع کشاورز

و دامپرور

در تاجیکستان

