همكاريهاي كشور قزاقستان با ايران
مأخذ :دفتر بازرگاني اروپا و آمریکا
تاريخ به روزرساني :آذر ماه 2931
همكاريهاي دوجانبه
رديف

اجالس كميسيون مشترك

محل

متولي اجالس

تاريخ

2

چهارمين اجالس

وزارت معادن و فلزات وقت

تير ماه 77

آستانه

1

پنجمين اجالس

وزارت معادن و فلزات وقت

شهريور ماه 77

تهران

9

ششمين اجالس

وزارت راه وترابري وقت

ارديبهشت ماه 72

آلماتي

4

هفتمين اجالس

وزارت راه وترابري وقت

شهريورماه 71

تهران

5

هشتمين اجالس

وزارت امورخارجه

آذر ماه 75

آستانه

6

نهمين اجالس

وزارت امورخارجه

آبان ماه 76

تهران

7

دهمين اجالس

وزارت امورخارجه

مهرماه 77

آستانه

7

یازدهمين اجالس

وزارت امورخارجه

فروردین ماه 73

تهران

3

دوازدهمين اجالس

وزارت امورخارجه

تير ماه 32

آستانه

همكاريهاي اقتصادي

برگزاري

اهم اسناد مبادله شده ( امضاء)
 -2موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلند مدت فيمابين دو كشور در مهرماه2977
و پروتکل الحاقی به موافقتنامه بازرگانی مذکور در مهرماه 2979
 -1يادداشت تفاهم همكاري بازرگاني در فروردين ماه 2977
 -9يادداشت تفااهم اولاين اجاالس گاروه كااري در خردادمااه  2972و یادداشات تفااهم دوماين اجاالس گاروه کاار
درتيرماه 2974
-4

انعقاد يادداشت تفاهم همكاري بين استانهاي مازندران و گلستان با استان منگستائو

 -5موافقتناماااااااه اجتناااااااات از اخاااااااذ مالياااااااات م اااااااا ف (موافقتناماااااااه از تااااااااریخ  77/2/24الزم االجااااااارا
می باشد)
 -6موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذار
 -7یادداشت تفاهم تشکيل شورا

مشترک متقابل

مشترک بازرگانی بين دو کشور در فروردین ماه 2977

اسناد ام اء شده در سفر ریيس جمهور قزاقستان به تهران در فروردین ماه :2977
 -2یادداشت تفاهم همکار

در زمينه بهداشتی و پزشکی (بين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشاورمان

و وزارت بهداشت قزاقستان /ام ا شده در تاریخ )77/2/27
 -1یادداشت تفاهم همکار
رادیو و تلویزیون جمهور

اساالمی ایاران و اتحادیاه

در زمينه رادیو و تلویزیون (بين سازمان صدا و سيما جمهاور

قزاقستان /ام ا شده در تاریخ )77/2/27
در زمينااه ورزش (بااين سااازمان تربياات باادنی جمهااور

 -9یادداشاات تقاااهم همکااار

اسااالمی ایااران و وزارت ورزش

توریسم قزاقستان /ام ا شده در تاریخ )77/2/27
 -4یادداشت تفاهم تشکيل شورا
صنایم جمهور

مشترک تجاار

قزاقستان /ام ا شده در تاریخ )77/2/27

 -5یادداشت تفاهم همکاار
دادگستر

( باين اتااب بازرگاانی و صانایم و معاادن ایاران و اتااب بازرگاانی و

جمهور

باين مرکاز گف تگاو

ادیاان ساازمان فرهناا و ارتباااات اساالمی و کميتاه ادیاان وزارت

قزاقستان (ام ا شده در تاریخ )77/2/25
گاز قزاقستان /ام اا

 -6یادداشت تفاهم تشکيل شرکت مشترک دریایی بين شرکت دریایی ایران و شرکت کازمونا
شده در تاریخ )77/2/27
اهم مبادله هياتهاي تجاري
نظربایف رييس جمهور قزاقستان به تهران در سال 2977

 -2سفر جنات آقا

 -1سفر رييس جمهور وقت ايران به قزاقستان در ارديبهشت ماه 2972
 -9سفر معاون وزير اقتصاد و تجارت قزاقستان به تهران در خردادماه 2972
 -4سفر جنات آقا

وزیر محترم بازرگانی وقت ایران به قزاقستان در مهرماه 2979

شریعتمدار

 -5سفر هيات قزاقی به تهران و تشکيل دومين جلسه گروه کار
احمد

 -6مالقات جنات آقا
حاشيه اجالس شانگها

درتيرماه 2974

نژاد ریيس جمهور وقت با جنات آقا

نظربایف ریيس محترم جمهور

در چين در خردادماه  2975برابر با ژوئن .)1006

 -7سفر هيات تجار

جمهور

 -7سفر هيات تجار

قزاقستان به استان مازندران و تهران در خردادماه 2976

اسالمی ایران به قزاقستان در سال 2975

-3سفر دو نفر از مدیران بانک توران آلم ) (BTAقزاقستان به تهران به منظور مالقاات باا باناک هاا
امکان توسعه همکار

قزاقستان (در

ها و سرمایه گذار

ایرانای و بررسای

مشترک در شهریور ماه 2977

 -20سفر معاون وزیر بازرگانی و صنایم قزاقستان و هيات همراه به تهران در آبان ماه 2977
-22

سفر

ریاست

محترم

جمهور

اسالمی

ایران

و

وزیر

بازرگانی

وقت

در

معيت

ایشان

(و هيات همراه) به قزاقستان در فروردین ماه 2977
 -21سفر معاون کمکها

تجار

به همراه سرپرست دفتر توسعه صادرات خادمات ساازمان توساعه تجاارت ایاران باه

قزاقستان به منظور بازدید از پروژه ها

شرکتها

دنا رهساز و دیداس و نيز مرکز تجار

 -29سفر هيات مدیره شرکت  Kazakhmysقزاقستان به تهران به منظور بررسی همکار

چيمکنت در تيرماه 2977
و سرمایه گذار

در بخا

معادن (اال و مس) و نيرو از تاریخ  22لغایت  26مهرماه .2977
 -24سفر جنات آقا

دکتر غ نفر  ،وزیر محترم بازرگانی وقت و هيات هماراه از بخا

قزاقستان در آذرماه .2977

هاا

دولتای و خصوصای باه

 -25سفر جنات آقا

الریجانی ،ریيس محترم مجلس جمهور

اسالمی ایران و هيات همراه به قزاقساتان در مهرمااه

.2973
-26سفر نماینده محترم رئيس جمهور قزاقستان به تهران در آذرماه .2973
-27سفر استاندار استان گلستان به همراه هيات تجاري به قزاقستان در آذر ماه 2930
تساااااخيري و ريااااايس ساااااازمان فرهناااااا و ارتباااااااات اساااااالمي باااااه آساااااتانه در

-27سااااافر آيااااات ا
خرداد ماه 2932

 -23سفر جناات آقااي صاالحي وزيار وقات اماور خارجاه و هياات هماراه باه آساتانه در تيار مااه  2932جهات برگازاري
دوازدهمين اجالس كميسيون مشترك دو كشور
مهمترين اقدامات به عمل آمده (در چارچوب روابط دوجانبه)
-2

استقرار رايزن بازرگاني در قزاقستان از سال 2973

 -1صدور خدمات فني ومهندسي به قزاقستان توسط شركتهاي ايراني در زمينه جاده ساز

و ساختمان ساز

و

ساخت اتوبان
-9

ايجاد مركز تجاري و مجتمم هاي مسكوني

-4

ایجاد دفتر نمايندگي موقت بانك توسعه صادرات ايران در آلماتي

-5

ايجاد تعدادي واحدهاي توليدي در قزاقستان

 -6ایجاد دفاتر نمایندگی شرکتها

ایرانی منجمله داروساز

فارابی ،ایران خودرو ،دیداس ،دنارهساز و...

 -7سواپ نفت خام قزاقستان از اریق ایران
 -7برگزار

نمایشگاه ها

 -3ا زام و پذیرش هيات ها
 -20برگزار

تجار

سمينار بررسی فرصت ها

تجار

و سرمایه گذار

ایران و قزاقستان

 -22احداث سيلو گندم در بندر اميرآباد (در تاریخ  13خردادماه سال  2973افتتاح شد)
 -21برگزار

همای

بررسی فرصت ها

تجار

ایران و قزاقستان و سفر هيات قزاقی به تهران (از بخ

خصوصی)

به اور همزمان در آذرماه 73
 -29برگزاري نمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني در قزاقستان توسط استان گلستان در آذر ماه 2930
 -24برگزاري ميز تجاري قزاقستان در استان گلستان در دي ماه 2930
 -25پذيرش هياتهاي تجاري در نمايشگاههاي بين المللي تهران در سال  32و 31
اهم برنامه هاي آتي
 -2مشارکت در برگزار

سيزدهمين اجالس کميسيون مشترک همکاریها

اقتصاد

بين دو کشور در تهران در

سال 1029
 -1ايجاد دفتر سازمان توسعه تجارت ايران در قزاقستان
 -9برنامه سفر وزیر محترم توسعه تجارت جمهور
 -4برگزار

سومين گروه کار

قزاقستان و هيات تجار

همراه به تهران

مشترک بازرگانی در آستانه

 -5توسعه صادرات غيرنفتی ایران
 -6برگزار

نمایشگاهها

اختصاصی و مشارکت در نمایشگاهها

بين المللی یکدیگر

 -7توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی
 -7پيگير

مداوم موارد توافق شده در دوازدهمين اجالس کميسيون مشترک بين دو کشور در تهران

 -3فعال ساز

مشترک بازرگانی– صنعتی بين دو کشور (سند مذکور توسط روسا

شورا

بازرگاانی دو

اتاب ها

کشور در فروردین ماه  2977به ام اء رسيده است)
 -20فعال نمودن شعبه نمایندگی بانک توسعه صادرات ایران در قزاقستان
 -22تبادل هياتها

تجار

 -21توسعه همکاریها
 -29توسعه همکاریها
 -24گسترش همکار

حمل و نقل و ترانزیت و حل و فصل مسایل و مشکالت حمل و نقل جاده ا
حمل و نقل از اریق دریا
در زمينه ساختمان ساز

کاال

خزر
و راه ساز

 -25گسترش همكاريها در زمينه معدن
 -26برگزاري نمايشگاه اختصاصي در آكتائو توسط استان گلستان
 -27راه اندازي خط راه آهن تركمنستان -ايران -قزاقستان
 )9مسائل و مشكالت
 دم وجود شعب بانك و وجود مشکالت بانکی و نقل و انتقال ارز باال بودن برخي هزینه هاي حمل و نقل تاخير در ا طاي رواديد و همچنين مجوز كار به پرسنل مديريتي و فني شركتهاي ايراني مجري پروژه ها در قزاقستانپيشنهادات
 -2توجه به امر سرمایه گذار
 -1تاسيس شعبات بانکها
 -9تشویق شرکتها

ازسو

ها

بخ

خصوصی و دولتی در قزاقستان

ایرانی در قزاقستان و یا ایجاد بانک مشترک

ایرانی برا

خطوط تولياد کاالهاا

راه انداز

مختلاف باه صاورت مشاارکت باا سارمایه گاذاران

قزاقستان
 -4تکيه برح ور شرکت ها

مشاوره ا

 -5ح ور بيشتر شرکت ها

ایرانی دربخ

 -6تاسيس دفتر بازاریابی از سو

و حقوقي در این کشور

بخ

خدمات فنی و مهندسی ،الوه برشرکتها

خصوصی ،به ویژه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران،

باتوجه به گستردگی بازارکار در این کشور و پروژه ها
 -7ایجاد مرکز تجار
 -7راه انداز

فعال در قزاقستان.

متعدد به دليل انتقال پایتخت به شهر آستانه

در شهر آلماتی

پاالیشگاه مشترک در بندر اميرآباد

 -7ساخت سيلو مشترک گندم در گرگان
دالیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری
 -2جمهور

قزاقستان درمنطقه آسيا

مرکز

واقم شده و یکی از بازارها

هدف صادراتی جمهور

درمنطقه می باشد.
 -1نزدیکی دیدگاه ها

سياسی ایران و قزاقستان در مجامم بين المللی به یکدیگر.

 -9وجود روابط حسنه سياسی بين دوکشور.
 -4داشتن مرز مشترک با روسيه و چين .

اسالمی ایران

 -5قزاقستان

و سازمان همکاریها

قزاقستان و ساایر ساازمان هاا

شانگها  ،کشاورها

اقتصااد

منطقاه ا

مشاترک المناافم ،اتحادیاه گمرکای روسايه -باالروس-

و باين المللای و

او نااار ساازمان تجاارت جهاانی )(WTO

می باشد.
 -6راه داشتن قزاقستان به دریا

خزر

 -7توسعه صادرات غيرنفتی (تراز تجار

ایران با قزاقستان منفی می باشد که اميد است با رشاد و توساعه صاادرات

به قزاقستان درآینده نزدیک به توازن تجار
 -7وجود پتانسيل ها
ویال

با این کشور دست یابيم).

بالقوه و بالفعل صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله در زمينه ها

ساختمان ساز ،

مسکونی ،احداث جاده ،ساخت مجتمم تجار  -ادار .

 -3وجود زمينه ها
خدمات و راه انداز

مسا د برا
خطوط توليد

 -20توسعه همکاریها
 -22همکار

سرمایه گذار
کاالها

در بخ

ها

صنعت (از جمله سيمان و پتروشيمی) ،معدن،

مختلف به صورت مشترک با قزاقستان.

حمل و نقل و ترانزیت از اریق جاده ا  ،ریلی و ازاریق دریا

در زمينه ها

نفتی و گاز ابيعی.

خزر.

