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 برای ورود کاالهای ایرانی ستانقزاقتحلیل بازار کشور 

 
و   یمرکز  یایدر آس   یاقزاقستان، کشور مستقل و فراقاره  یجمهور   یبا نام رسم(     Қазақстанیبه قزاق) قزاقستان

آستانه  ایشهر کشور است به نورسلطان   ن یتردر جنوب که بزرگ  ی از آلمات  ۱۹۹۸کشور در سال    نیا  تختیاروپا است. پا

 .در شمال منتقل شد 

 نی و واحد پول آن تِنگه است. قزاقستان بزرگتر  ی و روس   یآن قزاق  ی رسم  یهازبان،  نفر  ۱۸٬۷۵۵٬۰۰۰قزاقستان    تیجمع

 کشور مسلمان هستند.   نیدرصد از مردم ا  ۷۰دارد. حدود   یکم   یتیاست و تراکم جمع  ایدر دن  ی کشور محصور در خشک

 صنعت 

 
باال در   یبا درصد رشد اقتصاد ییکشور را جزو کشورها نیخزر، ا یایدر کنار در ی کشف و استخراج نفت در مناطق غرب

 سابق قرار داده است.  یاتحاد شورو یهایجمهور انیم
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 اقتصاد قزاقستان 
ه، اوکراین و  یجمهوری های تازه استقالل یافته، قزاقستان از حیث منابع صادراتی رتبه پنجم را پس از روس   در میان

کشور جهان   ۸۰قلم کاال است که به بیش از   ۱۹۰ازبکستان دارد. فهرست فرآورده های صادراتی قزاقستان شامل حدود  

 ارسال میشود. 

به طور سنتی بخش قابل مالحظه ای از فرآورده های صادراتی در بخش صنایع استخراجی و فرآورده های نفتی، سنگ  

 و غیر آهنی قرار میگیرد. معدن، فلزات غیر آهنی و نیز فرآورده های نیمه تمام حاصل از شیمی و متالوژی، فلزات آهنی 

درصد    ۷2اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع، بیش از  درصد از صادرات فسفر زرد    ۹۰قزاقستان تامین کننده  

 م، سرب و روی می باشد. واز مس و عمال تمام سنگ کر

فرآورده های کشاورزی، الیاف پنبه، غالت، پوست دباغی شده و  گروه فرآورده های صادراتی جمهوری قزاقستان شامل  

ا بودن فهرست صادراتی محدود، وضعیت خاصی  صنایع مهندسی جمهوری از حیث دار گوشت کنسرو شده می باشد.

دارند و تولید صنایع مهندسی قدرت، ابزار های ماشین برش فلزات و نیز کارخانه های قالب ریزی فشاری نماینده آن 

 است. 

تولید   برای  مواد خام الزم  نیز  و  و تجهیزات  ماشین آالت  میدهد که  قزاقستان نشان  واردات  و تحلیل ساختار  تجزیه 

ده های غذایی و چاشنی ها و کاال های مصرفی حائز اهمیت نسبی هستند. اقتصاد این کشور تا حد زیادی به بخش فرآور

کشاورزی متکی است. قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در میان جمهوری های تازه استقالل  

 ت. یافته دارد و نیز از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای اس 

میلیارد دالر سرمایه گذاری  4۰تاکنون بیش از  ۱۹۹3این کشور از لحاظ منابع زیر زمینی هم بسیار غنی است، از سال 

در اورانیوم، خارجی در این بخش انجام شده است. همچنین تخمین زده میشود که قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ  

کشور اول   ۱۰مس و در مورد زغال سنگ، آهن و طال نیز در بین کروم، روی و سرب و سومین در منگنز، چهارمین در 

 دنیا قرار میگیرد و همچنین یازدهمین منابع بزرگ هم در نفت و هم در گاز طبیعی را در اختیار دارد. 

 

 

 ران ی تجارت قزاقستان با جهان و ا تیوضع

 
  ، یم یخزر، پتروش   یایدر در  یرانیهمچون نفت، گاز و کشت  یمختلف  یهانهیدو کشور در زم  یهاییبا توجه به منابع و توانا 

معدن  ،یکشاورز مواد  ش   یفلزات،  ساختمان  ،یدامپرور  ،ییایمی و  فن  یمصالح  مهندس   یو خدمات  با   یو  روابط  توسعه 

با توجه به حضور فعال قزاقستان در    وردار برخ  یاژه یو  گاهیاز جا  رانیا  یقزاقستان برا  یجمهور است. به خصوص که 

اتحاد  نیا  تیعضو  نیو همچن  یتعامالت جهان توسعه روابط   لیپتانس  یشانگها  مانیو پ  ایاوراس   یاقتصاد  هیکشور در 

کشور مذکور خود یکی از موسسین اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که شده است.  جادیا  ش یاز پ  ش یدو کشور ب  یتجار

ای عضو آن از برخی مزایا در تجارت با یکدیگر برخوردار هستند. از آنجا که ایران به تازگی به دنبال پیوستن به کشوره

 .یابد این اتحادیه بوده، از این رو تجارت با قزاقستان برای تجار کشورمان بسیار اهمیت می
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شوند. به طور کل بخش زیادی کشور محسوب میروسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی جزء شرکاء تجاری اصلی این  

تواند برای تجار ایران فرصت گیرد. دسترسی به دریای خزر میاز تجارت قزاقستان با کشورهای همسایه خود صورت می

ارسالویژه به قزاقستان ای را برای  نیز می محصوالت صادراتی ایران  آنکه به صورت زمینی  توان رقم بزند. ضمن 

 . به آنجا اقدام کرد   برای صادرات

 واردات قزاقستان از کدام کشورها است؟ نی شتریب
 

ترین نقش را در تامین کاالهای وارداتی قزاقستان داشته که نشان از وابستگی اقتصادی آن به فدراسیون روسیه اصلی

آمارهای این نقش به نحوی است که براساس  از    2۰۱۸در سال   WTO روسیه دارد.  از نیازهای   3۸.۰۹بیش  درصد 

 .وارداتی قزاقستان توسط روسیه تامین شده که آمار بسیار قابل توجهی است

درصد بیشترین نقش را در واردات این کشور داشته است. کشورهای آلمان   ۱6.۵۵بعد از روسیه، کشور چین با میزان  

 .بعدی قرار دارندهای درصد( در رده  4.۱درصد(، آمریکا ) 4.6۰درصد(، ایتالیا ) ۵.۵۵)

درصد از    3تا نهایتا    ۱مابقی کشورها از جمله ترکیه، کره جنوبی، فرانسه، بالروس و ازبکستان هر کدام بین  

  .اند واردات این کشور آسیای میانه را به خود اختصاص داده
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 قزاقستان کجاست؟ یصادرات  یمقاصد کاالها نی ترمهم 
  ه یبوده است. هر چند باز هم روس   ییاروپا  یکشور به سمت غرب و کشورها  نیا  یریگجهت یدر حوزه صادرات تا حدود

ا  ینقش قابل توجه  نیو چ و   ی معموال به نفت، گاز، مواد خام معدن  ییاروپا  یخصوص دارند. چرا که کشورها  نیدر 

ن  یکشاورز ا  ازیقزاقستان  دارند.  کاالها  یدرصد   ۱۹.2۵با سهم    ایتالیمبرم  مقاصد  قرار   یصادرات  یدر صدر  قزاقستان 

 گرفته است. 

 

درصد(،    6.3۰درصد(، فرانسه )  ۸.4۷)  هیدرصد(، روس   ۱۰.۱۵درصد(، هلند )  ۱۰.2۹)  نیچ  یکشورها  ا،یتالیعالوه بر ا

صد(  در  2.4۷درصد( و ژاپن )  2.۷۰درصد(، ازبکستان )  3.6)  ایدرصد(، اسپان  4.۷3)   سیدرصد(، سوئ  4.۸۸)  یکره جنوب

 اند. کرده فاینقش را در صادرات به قزاقستان ا  نیشتریب

 

 

 قزاقستان  یواردات  یعمده کاالها
طبق اعالم مرکز تجارت بین الملل به واردات صنعتی از جمله   2۰۱۹اقستان از جهان درسال  زبیشترین اقالم وارداتی ق

 قیری، مواد و معدنی  های فوالد، سوخت و روغن ماشین آالت و وسایل مکانیکی، وسایل الکترونیکی، مصنوعات چدن و 

  سهم   توانستمی نیز ایران که اقالمی. است یافته اختصاص داروئی محصوالت و پزشکی  تجهیزات پالستیکی، محصوالت

 .دهد  اختصاص بخود قزاقستان به  صادرات  در را بیشتری
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 صادرات ایران به قزاقستان 
قزاقستان شامل محصوالت مواد غذایی، کاکائو، شیرینی، میوه، مرکبات، انگور، گردو، کاالهای عمده صادراتی ایران به  

ء چوبی، پتو، ملحفه و رومیزی، فرآورده های گوشت و ماهی، خرما، مبلمان، لوازم  منسوجات، لباس، کفش، چوب و اشیا

گی و فرآورده های خوراکی  آرایشی بهداشتی، دستگاه و ماشین های برقی، محصوالت سرامیکی، چرم، اجاق گاز خان

شرکت در قزاقستان تاسیس نموده که به فعالیت بازرگانی و تجاری  ۱۵۰در حال حاضر ایران بیشتر از   بسیاری می شود.

 مشغول هستند و در امر صادرات کاال به قزاقستان نقش مهمی داشته اند. 

درصد مربوط به صادرات سیمان می باشد، اما سهم این  ۸۰بیشترین حجم کاالی صادراتی ایران به قزاقستان در حدود 

 درصد بوده است.   ۱3میزان در ارزش کل صادرات ایران به این کشور فقط 

درصد از    ۵۸درصد در صادرات ایران به قزاقستان نقش داشته اند اما از لحاظ ارزش    ۹در مورد کاالهای خوراکی تنها  

 درصد از صادرات به انواع میوه ها اختصاص داشته است.   ۹6ارزش کل صادرات به این کشور تعلق دارد و  

ایران کاالهای بسیاری را به کشور قزاقستان صادر کرده و بیشترین تقاضا در بین محصوالت به انگور خشک کرده، خرما 

یتیک(  و مصالحی ) سیمان سفید، رنگ ها و پلیمر های سنتمواد    ،مضافتی تازه و خشک شده، سیب زمینی، پیاز، موسیر

 تعلق داشته است. 

 

 

 و قزاقستان  رانی ا یفرصت ارتقاء روابط اقتصاد
و به  رانیدر ا  ن یبندر کاسپ  قیو اتصال آن از طر یالملل  نیب   تیتزانز  ریو مس  شمیجاده ابر ریقزاقستان در مس تیموقع

  ی دو کشور محسوب م   یتوسعه همکار  یفرصت ها برا  نیاز مهمتر  یک ی  نیدر قزاقستان و  ارتباط با بازار چ کیبندر کور

و   نریحمل کانت  یبا بندر آکتائو در قزاقستان برا  رانیدر ا  رآبادیو ام  ابنادر آستار  نیب  ییایدر  ریمس  کی  یشود. برقرار

 رسد.  ی و الزم بنظر م یات یح اریبس  نهیزم نیرو درا-رو یها یدر قالب کشت ونیکام

 

 

 ن یو چ رانی روابط انقش قزاقستان در 
دهد، نقش این کشور در روابط کشورمان با چین حوزه دیگری که اهمیت قزاقستان را در سیاست خارجی ایران نشان می

 شود. ترین شریک چین در پروژه کمربند و جاده محسوب میاست. قزاقستان اصلی

حضور قزاقستان و چین، اولین قطار باری از چین در یک توافق چندجانبه با    2۰۱6پیش از این نیز قزاقستان در سال  

الملل چهارجانبه با حضور  نامه همکاری بینها منجر به امضای یک تفاهماریهمک  این  نیز 2۰۱۷  سال  وارد ایران شد. در

 ترکمنستان شد. 

جامع دو کشور    ساله ایران و چین که مشارکت راهبردی 2۵های در همین راستا، با توجه به امضای سند جامع همکاری

های سیاسی چندجانبه نیز تنها در حوزه ترانزیت و حمل و نقل، بلکه در مشارکتکند، نقش قزاقستان نهرا ایجاب می

 . حائز اهمیت است



 قزاقستانپتانسیل صادراتی کشور  کمیسیون صادرات

 

 

 قزاقستان  یاقتصاد یشاخص ها
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 ها  کشور  تفکیک   به   قزاقستان کشور   میزان صادرات

 

Importers 
Exported 

value in 2016 
Exported 

value in 2017 
Exported 

value in 2018 
Exported 

value in 2019 
Exported 

value in 2020 

World ۸۰۷۹۵ ۸6۸6۹ ۱۰۷33۱ ۱2۹4۸۱ ۱۱۸۵۰۹ 

Russian Federation 42۸62 4۷6۰3 6۰2۹۵ 6۷3۰۵ ۷2۸33 

Kyrgyzstan ۱4۱۱۱ ۱۷۰4۱ 2۰۹4۷ 2۱۱۱۱ 2۰666 

Uzbekistan ۱۱2۰۵ ۹۹۹۷ ۱33۸۷ 26۱۰2 ۱44۱2 

Tajikistan ۵2۷۷ 6۱۵۱ ۵۷26 ۵6۵۵ 3۷2۸ 

Azerbaijan ۱۱62 ۱6۰2 26۵2 26۷۱ ۱6۷۱ 

China 6۰۷ ۹۸ 3۵۸ ۱۱۱ ۱۵2۰ 

Turkmenistan 23۱3 ۱3۵۹ ۷64 262۹ ۱۱6۵ 

Georgia 6۱۹ 6۷۹ ۹۱3 ۸66 666 

Lithuania ۵ 2 ۱3 ۷3 ۵26 

Ukraine 3۸۸ ۱۰۰ ۱۱۱ ۷۷3 ۵2۰ 

Belarus ۱6۰ ۱۰۸ ۷4 4۹3 ۱۱۰ 

United Kingdom 63 ۷4 24۹ ۵۱ ۱۰6 

Armenia ۰ 6 ۱6۸ ۷4 ۹۵ 

Germany 3۹ 4۷3 ۱۱۷ ۱۹۹ ۹۱ 

Afghanistan ۵۸4 32۹ 6۰ 66 ۷۵ 

Netherlands 24۸ ۱4۷ 443 64 ۵۹ 

United States of America 64 36 2۱ 236 43 

Mongolia ۵۵ ۱6۰ ۸4 2۱4 4۰ 

France ۹۹ ۱3 3۰ ۱۱3 36 

Mexico ۱ 2 2 3 2۷ 

Belgium 63 ۵۰ 4۱ ۱۹ ۱6 

Indonesia ۱۱ ۱ 2 ۱ ۱۵ 

Turkey 34۹ 3۹۱ 362 3۵ ۱۵ 

Bulgaria ۰ ۰ 2 ۱۸ ۷ 

India ۸ ۷ ۱2 3 ۷ 

Malaysia 3 ۱2 2 ۹ 6 

Norway ۱۷ 4 ۸ 2 6 

Latvia ۱۰ ۱۵ ۱۸ 6 ۵ 

United Arab Emirates 63 ۱۰۵ 22 2۱ 4 

Algeria ۱ ۰ ۰ 2 3 

Australia 2 2 ۰ ۱ 3 

Austria ۱3 4 3۹ ۰ 3 

Iraq 3 ۰ 2 3 3 

Poland ۰ 3 ۵6 ۵۸ 3 

Saudi Arabia ۱۵ 3 22 2۸ 3 

Qatar ۰ ۱ 4 4 2 

Switzerland ۱ ۱۵ 4 2 2 

Egypt ۱ 3۱ 2 ۰ 2 

Denmark ۰ ۱ 3 ۱ ۱ 

Hungary ۰ 2 ۰ ۰ ۱ 
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Ireland ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

Italy 22 ۸۰ ۵ 2 ۱ 

Kuwait ۰ ۱۱ 6 ۱ ۱ 

Taipei, Chinese ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

Moldova, Republic of ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

Pakistan ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ 

Viet Nam ۱ ۰ 6 ۰ ۱ 

Spain 2 ۰ 2 ۱ ۱ 

Sweden ۸۵ ۱ 2 ۸ ۱ 

Thailand ۵2 ۷ 4 3 ۱ 

Angola ۰ ۱ 2۹ ۰ ۰ 

Argentina 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 

Bahrain ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 

Bangladesh ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Bolivia, Plurinational State of ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 

Brazil 2 2 ۱۱ ۱ ۰ 

Brunei Darussalam ۱ ۰ ۰ 3 ۰ 

Myanmar ۰ ۰ ۰ 6 ۰ 

Cambodia ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Canada ۱ ۵ ۱۷ 2 ۰ 

Sri Lanka ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Colombia ۰ 3 ۱ ۱ ۰ 

Cyprus ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Czech Republic ۰ 2 ۱ 2 ۰ 

Dominican Republic ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Ecuador ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 

Estonia ۰ ۱ 2 ۰ ۰ 

Finland ۰ ۱۰ ۰ 4 ۰ 

Gabon ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 

Ghana ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ 

Greece ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

Hong Kong, China ۱۷ ۷ ۹ 4 ۰ 

Iran, Islamic Republic of ۱۱ 4 ۰ ۰ ۰ 
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 ها کشور تفکیک به قزاقستان کشور میزان واردات
 

Exporters 
Imported 

value in 2016 
Imported 

value in 2017 
Imported 

value in 2018 
Imported 

value in 2019 
Imported 

value in 2020 

World ۹۸۰۷۰۱ ۱۱۱۸۷۹۸ ۱24۱4۸۰ ۱344۵۸۵ ۱2۵4۸34 

Russian Federation 4۷۱3۷۰ ۵266۸۷ 6۰2۵۸6 6۰۸42۷ 6۰33۵4 

China ۱۹۸43۸ 22۰۱34 24۹۵32 32۱3۵۱ 2۷۱۵۱۰ 

Uzbekistan 2۷۷6۸ ۵6464 ۷۱۷۹3 ۸4۷۷۹ ۵۰6۰۹ 

Turkey 2۷63۱ 32234 2۹643 32۹۵۰ 46۷۰۸ 

Germany 4۷4۷۹ ۵۸23۸ 44۹۸۸ 46۱۸۰ 4۰3۸۵ 

Korea, Republic of 322۹۱ 4۱۰۹4 4۷۹۷۹ 42۹33 3۷۵33 

Belarus ۱66۱2 2۰3۵۹ ۱6۹۸۸ 22۰۸6 243۱۹ 

United States of America 2۱۹۱۰ ۱۵263 2۰۹6۸ ۱6۹۵4 ۱۹۵6۷ 

France ۹۱۷2 ۱3442 ۸6۰۱ ۷62۷ ۱4۸3۸ 

Italy ۱43۰۸ ۱۰۷۰۹ ۱۵۰۷2 ۱۵۵۵3 ۱3۷۵۵ 

Kyrgyzstan 4۸۷۸ 6۸۱2 ۱۱۹۵۰ ۱۱33۸ ۱2۱۷۹ 

Poland ۷۸۰۰ ۹۵۸3 ۸۵۷۸ ۹3۹6 ۱۱۸۹3 

United Kingdom ۱2۹6۹ ۱6۰۷۰ ۱۹4۰۱ ۱6۷۸۸ ۱۱۷6۰ 

Iran, Islamic Republic of 2۵۸۹ 622۱ ۸6۰4 ۹۸۰2 ۹4۷6 

Azerbaijan ۵6۹ 63۰ ۵۱6 ۷۸۱ ۸3۷۵ 

Belgium ۸۷۹۸ ۷۸23 ۱۰۱۰۷ ۸۹۹6 ۷462 

Ukraine ۸3۹۷ ۷۸6۵ 2۷۵3 2۸۵۸ ۵۷۸4 

Austria 32۱۱ ۹4۱3 ۹۰۸3 ۱۱۹۹3 ۵4۵۰ 

Taipei, Chinese ۹46 ۱۵۸۷ ۱46۰ 2۵۷۵ 364۱ 

Thailand 43۹۵ 3۸4۰ ۵۵۷۸ ۵۵2۸ 33۷۷ 

Area Nes ۰ ۰ ۰ 2۹4۵ 32۱2 

Turkmenistan 4۸۵ ۱2۰۷ ۷22 ۷۱۷۰ 3۰6۰ 

Malaysia ۵4۵ 622 2۵۸۱ ۷۰۸ 2۷34 

Netherlands 4۱44 ۵۰۹۱ ۷۰۰۵ 434۹ 26۹3 

Switzerland 2۵2۸ 32۰6 3۷۹۹ 2۷63 26۸۰ 

United Arab Emirates 3۱2۸ 4۰۹۹ 3۱63 6۸23 266۱ 

Israel 2۹4۱ ۱۹۹۹ 22۱۹ 22۸۹ 2626 

Czech Republic ۱۱4۷ ۱4۹۰ ۱۵۵3 ۱46۸ 26۱۱ 

Lithuania ۷3۱ ۷3۹ ۹2۸ ۱۰34 2۵2۹ 

Finland 2۱۵۱ 2۸۵3 36۹۰ 34۹۰ 23۹۱ 

Japan ۱2۰۰ 332۷ 23۹۸ 22۰۷ 233۹ 

Portugal ۷۹۵ ۷۸۹ ۱34۷ ۱66۸ 22۹3 

Spain 36۹۹ 3۰۹۵ 2۷۹۷ ۵۹۷۸ 22۷۱ 

India ۱۷۸۵ ۱۷66 ۱۸۹۷ 2۵۷۹ ۱۸23 

Canada 2۹6۱ ۱24۹ ۱۹۰4 2662 ۱626 

Greece ۱23۱ ۷۹۷ ۱۰۷6 ۸62 ۱3۹۸ 

Australia ۱۱42 ۱3۵۱ ۱3۰۰ ۹4۵ ۱۱۸۸ 

Sweden ۱6۹۸ ۱۵۱3 ۱43۷ ۱63۸ ۱۰62 

 



 قزاقستانپتانسیل صادراتی کشور  کمیسیون صادرات

 

 از ایران قزاقستان 39 کد کاالهای واردات

 

Product code Product label 

Kazakhstan's imports from Iran, 
Islamic Republic of 

Value in 
2018 

Value in 
2019 

Value in 
2020 

'3921 

Plates, sheets, film, foil and strip, of 
plastics, reinforced, laminated, 

supported or similarly ... 443 ۷6۱ 2۱۷4 

'3903 Polymers of styrene, in primary forms ۹۰۰ ۷۵4 ۱۸۵2 

'3902 
Polymers of propylene or of other 

olefins, in primary forms ۱۸۷6 ۱۹۷۸ ۱6۸3 

'3920 

Plates, sheets, film, foil and strip, of 
non-cellular plastics, not reinforced, 

laminated, ... ۱۱۷2 ۱3۸۹ ۱۱۸۰ 

'3917 

Tubes, pipes and hoses, and fittings 
therefor, e.g. joints, elbows, flanges, of 

plastics 33۹ 6۰3 ۷22 

'3901 Polymers of ethylene, in primary forms 22۵۵ 2۸۸2 ۵۵۹ 

'3923 

Articles for the conveyance or 
packaging of goods, of plastics; 
stoppers, lids, caps and other ... 2۷۹ 3۱۰ 3۷3 

'3907 

Polyacetals, other polyethers and 
epoxide resins, in primary forms; 
polycarbonates, alkyd resins, ... 2۷3 36۱ 2۷۵ 

'3924 

Tableware, kitchenware, other 
household articles and toilet articles, of 

plastics (excluding ... ۱۸6 24۵ 2۰3 

'3926 

Articles of plastics and articles of other 
materials of heading 3901 to 3914, 

n.e.s. ۷۸ ۸۵ ۱6۰ 

'3922 

Baths, shower-baths, sinks, washbasins, 
bidets, lavatory pans, seats and covers, 

flushing cisterns ... 3۱ 4۸ ۱۵6 

'3905 

Polymers of vinyl acetate or of other 
vinyl esters, in primary forms; other 

vinyl polymers, ... 22 ۸ ۸۹ 

'3915 Waste, parings and scrap, of plastics ۵۷6 3۵۷ 33 

'3925 Builders' ware of plastics, n.e.s. ۹ 23 ۱۱ 

'3916 

Monofilament of which any cross-
sectional dimension > 1 mm, rods, sticks 

and profile shapes, ... ۰ ۰ 6 

'3910 Silicones in primary forms ۰ ۰ ۰ 

'3912 
Cellulose and its chemical derivatives, 

n.e.s., in primary forms ۰ ۰ ۰ 

'3919 

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, 
tape, strip and other flat shapes, of 

plastics, whether ... ۵۹ ۰ ۰ 

'3908 Polyamides, in primary forms ۰ ۰ ۰ 

'3909 
Amino-resins, phenolic resins and 
polyurethanes, in primary forms ۰ ۰ ۰ 

'3906 Acrylic polymers, in primary forms ۰ ۰ ۰ 
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 ،ی م یخزر، پتروش   یایدر در  ی رانیهمچون نفت، گاز و کشت  یمختلف   یهانهیدو کشور در زم  یهاییبا توجه به منابع و توانا

معدن  ،یکشاورز مواد  ش   یفلزات،  ساختمان  ،یدامپرور  ،ییایمی و  فن  یمصالح  مهندس   یو خدمات  با   یو  روابط  توسعه 

با توجه به حضور فعال قزاقستان در    وردار برخ  یاژه یو  گاهیاز جا  رانیا  یقزاقستان برا  یجمهور است. به خصوص که 

اتحاد  نیا  تیعضو  نیو همچن  یتعامالت جهان توسعه روابط   لیپتانس  یشانگها  مانیو پ  ایاوراس   یاقتصاد  هیکشور در 

 شده است.  جادیا ش یاز پ شیدو کشور ب یتجار

رقم در    نیدر اقتصاد قزاقستان جذب کردند. ا  م یمستق  هیدالر سرما  ون یلیم  4.3در سال گذشته    یرانیگذاران ا  هیسرما

در حال انجام است. به عنوان مثال،   د ی جد   یاز پروژه ها یاری دالر بوده است و بس ونیلیم ۱.۷ یسه ماهه اول سال جار

در قلمرو بندر امضا   یکیو لجست یساخت مجتمع تجار یبرا  نیقزو یازرگانتائو و اتاق بکبندر آ  نیب ی، قراردادیبه تازگ

 شد. 

و مبادله گندم قزاقستان   تیامضا شد که اجازه واردات موقت، ترانز  هی و روس   رانیقزاقستان و ا  ن یتفاهم نامه تجارت گندم ب

 . ردیتا حد امکان مورد استفاده قرار گ دیبا زم یمکان نیدهد و ا یکشورها را م نیبه ا

 


