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قزاقستان در یک نگاه

آلماتی، آستانه، چیمکنت
قراغندی،آتیروا

17054 میلیارد دالررویس و قزاقی

5.2 درصد اسالم اهل سنت

4.9 درصد57 درصد

زغال سنگ، مس، روی43 درصد
آهن و کروم

مشتقات نفت و گازمسیحیت ارتدکس
آهن و فوالد

اکرایین، ازبک، رویس
قرقیزی

تنــــگه

گندم و جو
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آشنایی با قزاقستان

در  مربع  کیلومتر   2.724.900 وسعت  با  که  است  کشوری  قزاقستان 
آسیای میانه قرار دارد.

این کشور، جمعییت حدود 18میلیون نفر را در خود جای داده است.
و  قرقیزستان  با  جنوب  از  چین،  با  شرق  از  روسیه،  با  شمال  از  قزاقستان   
ازبکستان و از جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. هر چند سواحل 
قزاقستان  اما  اند؛  گرفته  قرار  کشور  این  خاک  خزردر  دریای  شرقی  شمال 

بزرگترین کشور محصور در خشکی به شمار می آید. 
حدود %20 از این سرزمین، در محدوده کوه های اورال واقع شده است و با 
وجود آسیایی بودن، از لحاظ جغرافیایی بخیش از آن در خاک اروپا قرار دارد. 
بیشتر پهنای قزاقستان را کویر و استپ تشکیل میدهد و تراکم جمعیت 

آن تنها ۶ نفر در هر کیلومتر مربع است.
پایتخت قزاقستان، نور سلطان  نام دارد و از دیگر شهرهای بزرگ آن میتوان 

به آلماتی، چیمکنت و قراغندی اشاره کرد.
و رویس است و در معامالت خود  قراقستان، قزاقی  مردم  زبان های رسمی 
را  کشور  جمعیت  از   70% حدود  میکنند.  استفاده  “تنگه”  پول  واحد  از 
قزاقستان  در  حکومت  دهند.  می  تشکیل  مسیحیان  را   %24 و  مسلمانان 
از نوع حکومت متمرکز است و در مقابل نظامهای سیایس چند ساخت و 
فدرال قرار میگیرد. نخست وزیر در راس حکومت مینشیند و پارلمان آن از 

دو بخش مجلس و سنا تشکیل شده است. 
این  در  بارندگی  دارد.  سرد  زمستانهایی  و  گرم  هایی  تابستان  قزاقستان 
کشور نسبتا کم است و ارایض آن خشک تا نیمه خشک محسوب میشوند. 
از مهمترین رودها و دریاچه های قزاقستان میتوان دریاچه آرال، رود ایلی، 
رود ایرتیش، رود ایشیم، رود اورال، سیردریا، رود چارین، دریاچه بالخاش و 

دریاچه زایسان را نام برد.
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چرا قزاقستان؟

قزاقستان سومین شریک صادراتی ایران بین کشورهای آسیای مرکزی 
واردکننده  کشور  هجدهمین  و  بوده  تاجیکستان  و  ترکمنستان  از  پس 
کاال از ایران در جهان محسوب می شود. از دالیل توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری ایران با این کشور می توان به مواردی از جمله موقعیت جغرافیایی 
این  عضویت  چین،  و  روسیه  با  مشترک  مرز  مرکزی(،  )آسیای  قزاقستان 
مشترک  کشورهای  و  های  شانگ  های  همکاری  سازمان  در  کشور 
المنافع، اتحادیه گمرکی روسیه، بالروس و قزاقستان، عضویت در سازمان 
WTO و همچنین راه داشتن این کشور به دریای خزر اشاره  تجارت جهانی 
و  رود  می  شمار  به  غین  سرزمیین  قزاقستان  زیرزمیین،  منابع  لحاظ  از  کرد. 
منبع  سومین  و  سرب  و  روی  کروم،  اورانیوم،  بزرگ  منابع  دومین  صاحب 
از  کشور  این  همچنین  است.  مس  بزرگ  منبع  چهارمین  و  منگنز  بزرگ 
لحاظ منابع زغال سنگ، آهن و طال در بین 10کشور اول دنیا قرار میگیرد 
و یازدهمین منابع بزرگ نفت و گاز طبیعی را در اختیار دارد. صنعت کشور 
قزاقستان بسیار غین است. کشف و استخراج نفت در بخش های غربی این 
این  اقتصادی  رشد  که  است  داده  نشان  روال  این  و  می شود  دیده  کشور 
قزاقستان  کشور  اقتصادی  بخش های  دیگر  از   . است  باال  بسیار  کشور 

فضانوردی است که به نوبه خود در دنیا شهرت زیادی دارد.
این  در  و  است  جهان  فضایی  پایگاه  قدیمی ترین  دارای  قزاقستان  کشور   
از  اقتصادی  بخش های  توسعه  است.  کرده  کسب  را  خوبی  رتبه  زمینه 
جمله بخش دیجیتال، خود سبب شده است که ثبات اقتصادی به شکل 
مشخیص دنبال شود. با این وجود اقتصاد این کشور تا حد زیادی به بخش 

کشاورزی متکی و وابسته است.
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جاذبه های قزاقستان

دره چارین از مهمترین جاذبه های قزاقستان به شمار می آید. با فاصله 
گرفته  قرار  کیلومتر   90 طول  با  چارین  دره  آلماتی،  شرق  از  200کیلومتری 
است و خود بخیش از پارک ملی چارین محسوب می شود. صخره های الیه 
الیه و رنگهای زیبای آنها یکی از دالیل جذب گردشگران است. همچنین 

دره نوردی از فعالیتهای مهیج در دره چارین شمرده میشود.
مجموعه ورزیش مدئو آلماتی از جاذبه های محبوب گردشگران عالقمند 
آلماتی قرار دارد،  به ورزش است. این مجموعه ورزیش که در جنوب شرقی 
ارتفاع  در  گرفتن  قرار  با  میشود.  یخی  زمین  مربع  متر  10هزار  از  بیش  شامل 
1۶91متر از سطح دریا، مدئو لقب مرتفع ترین زمین یخی اسکیت را به خود 
اختصاص داده است. از دیگر دیدنیهای قزاقستان میتوان به برج بايترک 
سکوی  و  ارتفاع 105متر  با  و  انگیز  شگفت  معماری  با  برج  این  کرد.  اشاره 
بازدید 97 متر، در آستانه واقع شده است و تا حد زیادی به عنوان نماد کشور 

استفاده می شود. 
از دیگر دیدنیهای قزاقستان میتوان دریاچه بزرگ آلماتی، کلیسای جامع 
معراج و تپه کوک توب را نام برد.ساعت محلی قزاقستان در نیمه اول سال 

1.5 ساعت و در نیمه دوم 2.5 ساعت از ساعت ایران جلوتر است.
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روسیه اصلیترین نقش را در تامین کاالهای وارداتی قزاقستان داشته که 
نشان از وابستگی اقتصادی قزاقستان به فدراسیون روسیه دارد. این نقش 
به نحوی است که براساس آمارهای WTO درسال 2018بیش از 38/09 درصد 
از نیازهای وارداتی قزاقستان توسط روسیه تامین شده که آمار بسیار قابل 

توجهی است.
بعد از روسیه، چین با میزان 1۶/55 درصد بیشترین نقش را در واردات این 
4.۶0درصد(،  )ایتالیا  درصد(،   5.55 )آلمان  کشورهای  است.  داشته  کشور 
جمله  از  کشورها  مابقی  دارند.  قرار  بعدی  های  رده  در  )آمریکا4.1درصد(، 
ترکیه، کره جنوبی، فرانسه، بالروس و ازبکستان هر کدام بین 1 تا نهایتا 3 

درصد از واردات قزاقستان را به خود اختصاص داده اند.

و  غرب  سمت  به  کشور  این  گیری  جهت  حدودی  تا  صادرات  حوزه  در 
قابل  نقش  چین  و  روسیه  هم  باز  چند  هر  است.  بوده  اروپایی  کشورهای 
توجهی در این حوزه دارند. چرا که کشورهای اروپایی معموال به نفت، گاز، 
سهم  با  ایتالیا  دارند.  مبرم  نیاز  قزاقستان  کشاورزی  و  معدنی  خام  مواد 
گرفته  قرار  قزاقستان  صادراتی  کاالهای  مقاصد  صدر  در  درصدی   19.25
10.15درصد(،  هلند   ،( 10.29درصد(،  )چین   کشورهای  ایتالیا،  بر  عالوه  است 
 ( جنوبی  4.88درصد(،  )کره  فرانسه  ۶.30درصد(،   ( روسیه  8.47درصد(،   (
سوئیس  4.73درصد(، ) اسپانیا 3.۶درصد(،  )ازبکستان  2.70درصد(، ) ژاپن  

2.47درصد( بیشترین نقش را در واردات از مبدا قزاقستان ایفا کرده اند.

بیشترین واردات قزاقستان از کدام کشورها است؟
)واردات قزاقستان از جهان( 

بیشترین مقاصد کاالهای صادراتی قزاقستان به کدام کشورها است؟
)صادرات قزاقستان به جهان(
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مهمترین کاالها

 و محصوالت صادر شده

 قزاقستان به جهان

مهمترین کاالها

 و محصوالت وارداتی 

قزاقستان  از جهان

مهمترین شرکای تجاری

 و اقتصادی قزاقستان

 کدام کشورها هستند؟

مشتقات نفت و گاز
زغال ســــــنگ، مس
فوالد، گندم و جـــو

ت تجهیـــــــــــــزا
 مکانیکی و الکتریکی
محصـــــوالت معدنـــــی
تجهیــــزات حمـل و نقل

فلـــــزات پایــــه
محصـــوالت شـیمیایـــی

مواد غذایــــی.

 روسیه، چین
ایتالیا آلمان، 

ایاالت متحده آمریکا

صادرات ج.ا.ایران به قزاقستان

محصوالتی از قبیل میوه و خشکبار، مواد و محصوالت معدنی، سنگ 
و سرامیک، ظروف شیشه ای، لوازم خانگی و آشپزخانه، محصوالت آراییش 
و بهداشیت، خرما، زعفران، عسل، پسته و خشکبار، لوله و شیلنگ، گوجه 
فرنگی، سیب زمیین، پیاز، کیوی، خیار، قارچ و کاهو، سنگ مرمر، انگور، 
ماشین آالت صنعیت، دستگاه ها و ماشین های برقی، چرم، سیمان سفید، 
مبلمـان، شیر، خامه و پنیر بیش از سایر  اقالم به قزاقسـتان  صادر میشونــد.
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چرا باید در نمایشگاه مشارکت کرد؟

قزاقستان  اقتصادی  قلب  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اختصایص  نمایشگاه 
و در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آلماتی برگزار خواهد شد. این 
سراسر  از  بازرگانان  و  تجار  متخصص،  بازدیدکنندگان  میزبان  نمایشگاه 

قزاقستان خواهد بود.
با توجه به هماهنگی های بعمل آمده، متخصصین و شرکت های متناظر 
از  پیش  تجاری،  رویداد  این  در  کنندگان  مشارکت  فعالیت  های  حوزه  با 
برگزاری نمایشگاه شناسایی و نسبت به دعوت از آنها از طریق ارسال کارت 

دعوت الکترونیک و فیزیکی اقدام خواهد شد.
نورسلطان،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  حمایت  با  نمایشگاه  این 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان و همچنین اتاق 

مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان و حمایت 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در نور سلطان، سازمان توسعه تجارت ایران، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت 

تجارت و همگرایی قزاقستان برگزار خواهد شد.
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گروه های کاالیی مشارکت کننده در نمایشگاه

ساختمان و فناوری های نوین 
صنعت ساختمان

کاالها، محصوالت و خدمات
 دانش بنیان

ماشین آالت کشاورزی
ماشین آالت معدندام و طیور

دارو و تجهیزات پزشکیخدمات فین و مهندیس

لوازم خانگینفت، گاز و پتروشیمی

مبلمان و مصنوعات چوبیصنعت و ماشین آالت صنعیت

گردشگری سالمتصنایع و مواد غذایی
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تولیدکنندگان و صادرکنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
یا  و   www.irkzbc.com آدرس  به  قزاقستان  و  ایران  مشترک  اتاق  سایت  به 
سایت شرکت برگزارکننده به آدرس www.inteep.ir مراجعه نموده و پس 
شماره  به  رویداد  برگزاری  ستاد  به  مربوطه،  های  فرم  تکمیل  و  دریافت  از 
واتساپ  طریق  از   09370201053 شماره  به  یا  و  فکس   0513۶028929

ارسال نمایند.
مرحله اول ثبت نام تا پایان وقت اداری 31 فروردین ماه 1401 )با شرایط ویژه 
ثبت نام( و مرحله دوم ثبت نام تا پایان وقت اداری 31 اردیبهشت  ماه 1401 

خواهد بود.
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گاه، ی نمایشرات جار... با آگاهی کامل و قبول مقرینجانب ................................... مدیر عامل / نماینده تام االختیار شرکت.............................................ا

  میباشم. آلماتی_ قزاقستان در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران بدینوسیله متقاضی....... مترمربع در 

و اتاق  دالر 1600الحساب علی برای هر نفر اتاق دبل در ستاره 4هتلاقامت در -انسفرتر-ویزا-به مقصد آلماتی قشم ایر از مبدا تهران ازبلیط پروشامل تعرفه خدمات سفر

 میباشد. رالد 1800سینگل

 نمیباشم                                           میباشم            ............اتاق....... دربرای ........نفرمتقاضی استفاده از پکیج سفر

  ،رزرو هتل و بلیت سفر اقدام خواهد نمود. ز تسویه حساب نسبت به درخواست ویزا وپس ا برگزارکنندهدر صورت درخواست خدمات سفر 

 اهد شد.نخو مسترد کننده مشارکت به وجهی هیچگونه حضور عدم یا و انصراف صورت در 

 یا رد درخواست اقدام خواهد نمود تایید خصوص در بررسی از پس برگزارکننده و نبوده قطعی نام ثبت منزله به وجه بهیچ غرفه رزرو درخواست فرم ارسال. 

 باشد نمیبرگزارکننده  شرکت وجهمت تعهدی گونه هیچ نگردد ارسال برگزاری ستاد به واریزی فیش نیکهزما تا. 

 باشد.الزامی می و ارسال پستی اصل مدارک امضا شرکت فرم ثبت نام با مهر و تکمیل و تایید 

  برعهده مشارکت کننده میباشد قزاقستانهزینه های مربوط به ترخیص کاال در. 
 
 

 
 شماره های تماس جهت مشاوره و ثبت نام

 05136028929-  05136082252   

www.irkzbc.com  www.inteep.ir 

 سامانه دریافت نظرات،پیشنهادات و انتقادات

09370201053 

www.inteep.ir 

 

 امضا و مهر

 خواهد بودرفه اجاره غهزینه تخفیف  %5شامل  1401تا پایان فروردین نام  ثبت

یارانه  پس از کسرنمایشگاهی  متعارفتجهیزات تعرفه هر متر مربع غرفه با  هرمترمربع غرفه با سازه نمایشگاهی و میزوصندلی آزاد تعرفه   

یورو 195 یورو 270    

 د بودنبرخوردار خواهف فیتخ %5بازرگانی ایران و قزاقستان ازاعضای اتاق مشترک 

 آتاکنت اکسپو -لی آلماتینمایشگاه بین المل

 برگزارکننده

http://www.irkzbc.com/
http://www.inteep.ir/
http://www.inteep.ir/

