
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 يرياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضو

 انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 هاي سرمايه گذاري استان مانگيستائوي قزاقستان ظرفيتموضوع: 

 با سالم

سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در  ۰۶۹۶ / ۰۰ / ۹مورخ  ۶۰۶۳۰۳ شماره نامه تصوير پيوست به - احتراماَ      

 مانگيستائو استان ظرفيتهاي و فرصتها » آكتائو به همراه ترجمه نامه استانداري مانگيستائوي قزاقستان در خصوص معرفي

ظه ايفاد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن بررسي مالح جهت «اقتصادي فعاليت و گذاري سرمايه براي

 موضوع نسبت به انعكاس موضوع به جهات ذيربط اقدام و از نتيجه اين نمايندگي را مطلع نمايند.

 
                                         

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  صمدزاده صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در نورسلطان  - 

 جناب آقاي  ملكوتي فر سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در  آكتائو  - 

 

 

 

  ٣٣٩٧ / ٢٢٧ / ٩٩٧٠٣٣ :شماره 
 ٩٩/٩٧/٩٩٣1 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 آكتائو  -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي   معصومی فر 

 مدير كل محترم  هماهنگی و پايش روابط اقتصادي دوجانبه

 و ظرفيت هاي استان مانگيستائو قزاقستان )آكتائو( جهت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي فرصتموضوع: 

 باسالم،

 اي خالصه معرفي محتواي با آكتائو مركزيت به قزاقستان مانگيستائو استانداري رسمي نامه ترجمه پيوست به احتراما،      

 استان هايظرفيت و فرصت " عنوان تحت اقتصادي، فعاليت و گذاري سرمايه جهت استان اين هاي ظرفيت و ها پروژه از

 جهت استحضار و بهره برداري ايفاد مي گردد.  "گذاري و فعاليت اقتصادي  سرمايه براي( آكتائو) قزاقستان مانگيستائو

الزم به ذكر است نامه پيوست شده، در پاسخ به درخواست اين سركنسولگري براي معرفي فرصت هاي سرمايه          -

 گذاري براي ايران در اين منطقه ارائه گرديده است. 

وزارت امور خارجه در استان هاي كشور )گيرندگان رونوشت( متن پيوست را به خواهشمند است نمايندگي هاي          -

  استانداري ها و اتاق هاي بازرگاني مستقر در استان ارائه نمايند.

 
                                         

 اله ملكوتی فر حبيب  

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي   نظرآهاري مدير كل محترم دفتر هماهنگي روابط سياسي دو جانبه و ابتكارهاي منطقه اي  - 

 جناب آقاي  سبحاني رئيس محترم اداره اطالعات و ارتباطات اقتصادي  - 

 جناب آقاي  ياري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (  - 

 ساري -آقاي  اميري گرزالديني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران  بجنا  - 

 انزلي -جناب آقاي  داداشي رييس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان  گيالن   - 

 گرگان -استان گلستان  -جناب آقاي  اميرشاهي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 مشهد -جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزير و رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 بجنورد -اسان شمالي جناب آقاي  شنوائي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خر  - 

  ٢٥٤٦ / ٦٦٣ / ٦٠٦٣٠٣ :شماره 
 ٠0/٢٠/٢٦0٦ :تاريخ 

 برگ ٤  :پيوست



2 

 

 بيرجند-در خراسان جنوبي جهجناب آقاي  عرفاني مهارتي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خار  - 

 جناب آقاي  باقر رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در قزوين  - 

 زنجان -ن جناب آقاي   خيري پيله رود  رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان زنجا  - 

 جناب آقاي  ساالريان رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان  - 

 اردبيل -جناب آقاي  ژرفي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان اردبيل  - 

 تبريز -جناب آقاي   عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان آذزبايجان شرقي   - 

 اروميه -جناب آقاي  ابراهيمي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 

 

 



 

 

 

 ستائَ یاداسُ سشهایِ گزاسی ٍ تَسؼِ گشدضگشی استاى هاًگ

 

 334-22-06-01ضواسُ: 

 25/12/2019تاسیخ:                                                                                       

 

 جٌاب آقای دکتش هلکَتی فش

 ،سشکٌسَل هحتشم جوَْسی اسالهی ایشاى دس آکتائَ

اص عشف  ،تِ سشهایِ گزاسی جْت اجشایی ضذى هٌذاحتشاهاً، تِ پیَست فْشست پشٍطُ ّای ًیاص    

 گشدد.ایفاد هیاداسُ سشهایِ گزاسی ٍ تَسؼِ گشدضگشی استاى هاًگستائَ 

 تشگ هیثاضذ. 3اعالػات پیَست ضذُ ضاهل  -

 

 هؼاًٍت تخص سشهایِ گزاسی                                                                

 آقای ػثذیقادسٍف                                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 های استان مانگیستائو قزاقستان )آکتائو(ظزفیتفزصت و 

 جهت سزمایه گذاری و فعالیت اقتصادی

 

است کِ تشاساع تشًاهِ سیضی ّای اًجام ضذُ دسحال استاى هاًگیستائَ قضاقستاى یکی اص هْوتشیي هٌاعقی       

تَسؼِ اقتصادی ٍ اجتواػی است. هٌغقِ هاًگیستائَ داسی سیستن لجستیک، حول ٍ ًقل ٍ تشاًضیت قذستوٌذ 

 ی قاتل هالحظِ است. یتَدُ ٍ تِ ػٌَاى یک هٌغقِ هشصی دس قضاقستاى داسای ظشفیت ّا

ذ اص : خذهات حَصُ صٌایغ ًفت، حول ٍ ًقل، هجتوغ ّای ٌائَ ػثاستاٍلَیت سشهایِ گزاسی دس استاى هاًگیست    

 صٌؼتی، گشدضگشی ٍ اًشطی ّای جایگضیي. 

ًفت ٍ گاص  ؼاًاتیه یاص حجن هلدسصذ 25ٍ ضَد ختِ هیػٌَاى یک هٌغقِ ًفت ٍ گاص خیض ضٌاایي هٌغقِ تِ      

 ضَد. ة گاص عثیؼی دس ایي هٌغقِ تَلیذ هیهیلیاسد هتش هکؼ 3هیلیَى تي ًفت ٍ  18ساالًِ  کٌذ. یه ذیسا تَل

 547تاضذ. دس حال حاضش ایي هٌغقِ داسای داسای هٌاتغ عثیؼی غٌی ای هی هاًگیستائَ ّوچٌیي هٌغقِ     

هلیَى  339هیلیَى تي هٌگٌض،  37هیلیَى تي فسفش،  3.7هیلیاسد هتش هکؼة گاص،  200هیلیَى تي رخایش ًفتی، 

ایي هٌغقِ اص هٌاتغ غیش سیال دیگشی چَى سٌگ ّای  تاضذ. هضافاً،ٍساًیَم هیّضاستي ا 29تي سٌگ آّي، 

 هٌذ است. ، هاسِ، سیواى ٍ خاک سع ًیض تْشُساختواًی، ضي

تثذیل ضذُ  هشکض تضسگ لجستیکی ٍ حول ٍ ًقلتِ یک تشاًضیتی هاًگیستائَ تایذ گفت؛  دس خصَظ هَقؼیت    

تٌذس  3دس ایي هٌغقِ گیشد. هیی، سیلی ٍ دسیایی سا یکجا دس تشصهیٌ، اص کشیذٍسّای َّاییکِ ضثکِ ای است 

دس  ی کلیذیایی آکتائَ ًقطیتٌذس دس ّضاستي دس سال ٍجَد داسد کِ دس ایي هیاى 27.4اص دسیایی تا ظشفیت تیص 

 کٌذ. دستشسی کطَسّای هٌغقِ تِ تاصاسّای جْاًی ایفا هی

اص هسیشّای  هتٌَعّای ی تسیاس پشاّویت دس حول ٍ ًقل هحوَلِاستاى هاًگیستائَ داسای ًقطخغَط سیلی     

تاضذ. هختلف اص جولِ چیي، اصتکستاى، قشقیضستاى، تاجیکستاى، هٌاعق اٍسال ٍ سیثشی، سٍسیِ، تشکیِ ٍ اسٍپا هی

 دّذ. صیدالس دس سال افضا اسدیلیه 5سا تِ  تیتشاًض کیاص تشاف حاصلِ دّذ دسآهذیهایي هْن تِ قضاقستاى اجاصُ 

ّوچٌیي خغَط کطتیشاًی فؼال دس تٌادس ایي هٌغقِ اهکاى حول ٍ ًقل تاالی هحصَالتی چَى غالت،     

 دّا ٍ هَاد ضیویایی سا تِ کطَسّای ّوسایِ دس سَاحل خضس فشاّن کشدُ است. َفشاٍسدُ ّای ًفتی، ک



، تٌحَی کِ ٍ ًقل ضذُ است حول ٍ صهاى تٌادس ایي هٌغقِ تاػج کاّص ّضیٌِهَقؼیت هٌاسة جغشافیایی     

  دسصذ افضایص خَاّذ داد. 30دس آیٌذُ ًضدیک سًٍذ صادسات اص دسیای کاسپیي سا تا  اًتظاس هی سٍد ایي هضیت

ٍ اهکاى تِ یکذیگش هتصل چیي تِ اسٍپا سا  ٍ صهیٌی تشای اٍلیي تاس هسیشّای جادُ ایاخیشا قضاقستاى      

. اهشٍصُ، ایي قاتلیت ٍجَد داسد تا کاالّای چیٌی اص تٌذس لٌیٌگاًگ ایي کطَس تِ تشاًضیت سا فشاّن ًوَدُ است

سٍص تِ اسٍپا ٍاسد ضًَذ کِ  16تا  13 دس فاصلِ صهاًیحول ضذُ ٍ اص عشیق تٌادس آکتائَ ٍ کَسیک غشب قضاقستاى 

 ایي صهاى حول ٍ ًقل دس هقایسِ تا گزضتِ تِ ًصف کاّص یافتِ است. 

 ٍدگاُ تیي الوللی آکتائَ ستثِ سَم تشافیک َّایی قضاقستاى سا اص آى خَد کشدُ است. ّن اکٌَى، فش    

ّای هٌاسة ٍ عَالًی تَدى فصل اهکاى استفادُ دس خصَظ ایي هٌغقِ تِ دلیل هیشاث تاسیخی غٌی ٍ ساحل    

 تشخَسداس تَدُ ٍ ّویي اهشاص عشفیت ّای تاالیی اص سَاحل تفشیحی دس هقایسِ تا کطَسّای سشدسیش ایي هٌغقِ 

قِ ٍجَد احش تاسیخی دس ایي هٌغ 13000هکاى هقذع ٍ  320دس ایي ساتغِ  تاػج سًٍق گشدضگشی ضذُ است.

 ذ داضت. ًٍق گشدضگشی ایي هٌغقِ خَاّای دس سداسد کِ خَد جایگاُ ٍیظُ

عشح ّایی چَى اهاکي ّای ساحلی کِ تِ صَست سایگاى تشای هیيص دس ایي خصَظ ها سشهایِ گزاسی دس     

دّین. الصم پیطٌْاد هی اًذ ساّای ساحلی  دس ًظش گشفتِ ضذُّا ٍ اقاهتگاُّای آتی ساحلی، ّتلتفشیحی، پاسک

ػالٍُ  .گزاس قشاس هی گیشداختیاس سشهایِّای هَسد ًیاص دس ایي هٌاعق دس صیشساخت تِ رکش است تواهی اهکاًات ٍ

  تاضٌذ.هؼاف هیًیض ّای دٍلتی غقِ اص هالیاتّای هزکَس دس ایي هٌعشح تش ایي 

-ّکتاس صهیي هی 15ضشکت ساخت ٍ ساص تشکیِ ای سیوثَل دس حال ساخت یک ّتل دس  ّویي حَصُدس      

تِ تْشُ  2020دس  ایي پشٍطُ ٍ قشاس استهیلیَى دالس دس ایي صهیٌِ سشهایِ گزاسی کشدُ  150تاضذ ٍ حذٍد 

 تشداسی تشسذ. 

ّای خَسضیذی ٍ تادی دس ایي هٌغقِ تشای ایجاد ًیشٍگاُّای جایگضیي ٍ تجذیذپزیش ضشایظ دس ساتغِ تا اًشطی    

دس هٌغقِ حذٍد هتش تش حاًیِ است، هیاًگیي سٍصّای آفتاتی  8.43هیاًگیي سشػت تاد دس ایي هٌغقِ  فشاّن است.

 تشخَسداس است.  تاضذ کِ اص تْتشیي ضشایظ دس ایي کطَسسٍص دس سال هی 300

گشدد دس ّای کطاٍسصی صٌؼتی تاتَجِ تِ ضشایظ هساػذ ایي هٌغقِ پیطٌْاد هیّوچٌیي دسخَظ هجتوغ     

 . صَست پزیشدتخص ّای ایجاد گلخاًِ، داهذاسی ٍ پشٍسش هاّی سشهایِ گزاسی 

ػی تِ لحاػ اقتصادی ٍ ٍَجَد داسد کِ ضشایظ هساػذ ٍ هتٌآکتائَ هٌغقِ ٍیظُ اقتصادی دس  ،ػالٍُ تشایي     

پشٍطُ سشهایِ  29هحذٍدُ هٌغقِ ٍیظُ آکتائَ تا کٌَى تیص اص  کٌذ. دسصٌؼتی تشای سشهایِ گزاساى فشاّن هی

افیت هؼ :اصجولِ گزاسی فشاّن استام تسْیالت هَسد ًیاص جْت سشهایِدس ایي تخص توگزاسی اًجام ضذُ است، 

 ّای هَسد ًیاص ٍ فشایٌذ سادُ ٍ سْل جْت جزب ًیشٍی کاس خاسجی. هالیاتی، دستشسی تِ صیشساخت



 تاضذ: ّای ریل سا داسا هیتخصگزاسی دس ّن اکٌَى ظشفیت هطاسکت ٍ سشهایِ هٌغقِ هاًگیستائَ ّوچٌیي،

ٍاسداتی ٍ اًجام فشایٌذّای  -ّای صادساتیآٍسی هحوَلِهشکض لجستیک ٍ هَاصالتی تشای جوغایجاد یک  -

 هشتَعِ

 ّا ٍ کاًتیٌشّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی،اد یک پایاًِ دسیایی تشای هحوَلِجای -

 هگاٍات، 42هگاٍات ٍ  20ّای تادی تا ظشفیت ایجاد ًیشٍگاُ -

 ، ایجاد یک تیواسستاى ضْشی چٌذ هٌظَسُ -

 ایجاد اقاهتگاُ ّای تفشیحی ساحلی کِ قاتلیت استفادُ دس توام فصَل سال سا داضتِ تاضذ، -

 ایجاد هشغذاسی، -

  ایجاد سایت پشٍسش هاّی،  -

 ،ٍ آتضی صٌایغ فشاٍسی هحصَالت دسیایی -

است اًتظاس  فشاٍسدُ ّای لثٌی ٍ ضیش ضتش، دسایي هَسد الصم تِ رکش ایجاد هشاکض پشٍسش ضتش تشای تَلیذ -

 40ّای هَجَد دس استاى هاًگیستائَ حذٍد گزاسی تا تَجِ تِ ظشفثتسٍد سَد حاصلِ اص ایي سشهایِهی

 ذ. دسصذ تاض

 

 

 

 

 


	0
	1
	2

