روابط تجاري با جهان :

همكاريهاي كشور قرقیزستان با ايران
مأخذ  :دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا -آمریکا
تاريخ به روزرساني :آذر ماه 2931
اهم اسناد مبادله شده (امضاء)
 موافقتنامه بازرگانی دوجانبه( 93آذرماه )2931 پروتکل اجرایی ترجیجات تعرفه ای متقابل آبان ماه  ( 2931مراحل قانونی را طی می کند)یادداشت تفاهم ایجاد مرکز تجارییادداشت تفاهم اعطای کمکهای توسعه ای به قرقیزستانیادداشت تفاهم لغو روادید برای گذرنامه های خدمت موافقتنامه معاضد حقوقی بین دو کشور موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعفموافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک متقابلاهم مبادله هیاتهاي تجاري
 سفر رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران به قرقیزستان در مرداد ماه 2933 سفر آقای الریجانی رییس محترم مجلس شورای اسالمی در راس یک هیاات پارلماانی روز اهارشانبه  11مهرمااه 2933به بیشکک جهت پاره ای مذاکرات در خصاو

صادورخدمات فنای و مهندسای نسیار ساد و نیروگااه و صاادرات

گوشت به ایران
 -سفر وزیردارایی قرقیزساتان و هیاات هماراه ایشاان باه ایاران جهات برگازاری دهماین اجاالس کمی

ایون مشاترک

همکاریهای اقتصادی و بازرگانی در تیرماه 2932
مهمترين اقدامات به عمل آمده ( در چارچوب روابط دوجانبه )
 -برگزاری نخ

تین نمايشگاه صنايع ساختمان صادرات محور خراسان رضوي در بیشکک در بی

ت و سوم بهمان مااه

2933
 نمایشگاه و فروشگاه اختصاصی کاالهای ایرانی در اوش قرقیزستان توسط سازمان صنعت ،معادن و تجاارت اساتانخراسان رضوی در سیزدهم اسفندماه 2933
 برگزاری هفتمین نمایشگاه ایران توسط شرکت آوه نور قزوین در بیشکک اجرایی شدن پروتکل ترجیحات تعرفه ای ایران و قرقیزستان احداث مدرسه تیزهوشان به کمک جمهوری اسالمی ایران -سازمان توسعه راه های ایران از سال 1333تاکنون  4پروژه به

ازی آسفالت جاده ها و خیابانهاا و پال در آن کشاور

انجام داده است
 سرمایه گذاری شرکتهای پاکتولید یخچالهای ویترینی

ان ،رز (مواد بهداشتی) ،ناما (خودکار) ،مهدی و مایالد (موکات) ،ساساان (ااای) و

 اجرای  23پروژه صدور خدمات فنی و مهندسی به ارزش  41میلیون دالر ()33-34اهم برنامه هاي آتي
 -2برنامه ريزي جهت برگزاري یازدهمین اجالس كمی

یون مشترك دو كشور

 -1برگزاري نمايشگاه اختصاصي ایران در بیشكك
 -9پذیرش هیات تجاری قرقیزستان توسط سازمان بازرگانی قم
 -4پیگیري تاسیس مركز تجاري ايران در بیشكك
 -5تشويق سرمايه گذاران دو كشور جهت سرمايه گذاري در منطقه آزاد قشم و بیشكك
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ادامه و تقويت همكاريهاي استاني ( همدان – خراسان – قزوين )

 -1ايجاد دفتر سازمان توسعه تجارت ايران در قرقیزستان
 -3توسعه صدور خدمات فنی ومهندسي و كاال به قرقیزستان
 -3خرید گوشت و دام زنده از قرقیزستان
 -23طرف قرقیزی طی دعوتنامه ای از هیئات کارشناسای بخاع معادن وزماین شناسای جمهاوری اساالمی ایاران
دعوت به عمل آورد تا سفری باه قرقیزساتان داشاته باشاند  .موضاو باه ساازمان ایمیادرو مانعکس گردیاد ولای
سازمان مذکور به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری کشورمان اعزام هیئت را به زمان دیگری موکول نمود.
مسائل و مشكالت
 -2برگزار نشدن به موقع اجالس کمی

یون مشترک دوکشور

 -1هزينه هاي باالی ترانزيت بین دو كشور( از طريق ازبک

تان و تركمن

 -9بررسی ایجاد شعبه بانک ایرانی و تاسیس آن و برقراری رواباط م
سی

تان )
اتقیم باانكي باین دو كشاور و همچناین عادم وجاود

تم بانکی جهت نقل و انتقال پول(در سال 1322میالدی بخع خصوصی ایران بانکی را از دولت قرقیزساتان خریاداری

کردکه بیع از 31درصد سهام آن متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود .پس ازمدتی کمیته امنیت ملی قرقیزساتان دوتان از
روسای بانک مذکور را به اتهام جاسوسی بازداشت واخراج کردوسهام این بانک به سرمایه گذاران محلی فروخته شد).
-4بررسی برقراری تضمین های سرمايه گذاري در قرقیزستان
 -5فقدان اعتبار صادراتي به آن كشور
 -6موانع همكاري هاي استاندارد بین دو كشور
 -1بررسی ارائه ت

هیالت بانكي بر اجراي پروژه ها وايجاد مركز تجاري ايران در قرقیزستان

-3مشکالت مربوط به ویزا و اقامت کار در قرقیزستان
-3عدم وجود ضمانت بانکی جهت سرمایه گذاری در قرقیزستان و فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران با اين كشور
-23در توافقی میان جمهو ری اسالمی ایران وجمهاوری قرقیزساتان مقررگردیاد در صاورت ارائاه طارژ وپاروژه ونیاز تضامینهای
بانکی از سوی دولت قرقیزستان جمهوری اسالمی ایران مبلغ 53میلیون یورو به اجرای طرحهای ارائه شده اسوی این کشور
اختصا

وپرداخت نماید.این مبلغ از سوی دولت ایران مصوب شد ولی تاکنون دولت قرقیزستان هیچ طرژ یا پروژه ای را بارای

دریافت این اعتبار معرفی نکرده است.
پیشنهادات
 -2شناسائي فرصتها و زمینه هاي متقابل سودمند همكاري
 -1صدور خدمات در زمینه هاي مختلف از طريق مشاركت در مناقصات
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ايجاد شركت هاي مشترك سرمايه گذاري
ریع درتاسیس بانک م

 -4ت

تقل ایرانی یا تاسیس بانک ایرانی -قرقیزی در قرقیزستان

 -5توسعه همكاريهاي استاني در زمینه هاي مختلف اقتصادي و تجاري ،گردشگري
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تقويت بازاريابي كاالهاي ايراني در بازار قرقیزستان از طريق برگزاري نمايشگاهها ي بین المللي يكديگر

 -1فعال نمودن صندوق ضمانت صادرات ایران در اين كشور
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ت

هیل در اعطاي اعتبارات براي صدور كاال و خدمات و ايجاد مركز تجاري توسط بانك توسعه صادرات ايران

 -3اعزام رایزن بازرگانی به قرقیزستان

