
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -ال و شرق كشور نمايندگي وزارت امور خارهج رد شم دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 معاونت محترم سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداري خراسان رضوي

 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضوي

 همايش سرمايه گذاري در بايكونور قزاقستان برگزاريموضوع: 

 با سالم

 خصوص در قزاقستان سلطان نور در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش تصوير پيوست به احتراما       

  . گردد مي ايفاد الزم برداري بهره جهت بايكونور در گذاري سرمايه همايش برگزاري

 
 طرف از                                        

   . 

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 عليپورطرق هادي

                          

 

 :  رونوشت

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 خانه صنعت معدن خراسان رضوي  - 

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

 بازگشت به رونوشت نامه فوق الذكر جهت مالحظه  - 

 

 

 

  ٥٥٤٣ / ٣٣٣ / ٠٠٤٥٣٣ :شماره 
 ٣٤/11/1٠٥1 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 
 

 

 

 

 

 نورـ  سلطان -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  حقيقيان 

 دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا

 جناب آقاي   معصومی فر 

 مدير كل محترم  هماهنگی و پايش روابط اقتصادي دوجانبه

 اداره كل ديپلماسی اقتصادمقاومتی،پايش و مقابله با تحريم ها

 در استان قيزيل اورداي قزاقستان« سرمايه گذاري در بايكونور»همايش  برگزاريموضوع: 

 ؛با سالم و احترام

اورداي قزاقستان) مركز استان قيزيل اوردا(  در شهر قيزيل 0991آذر  9-01در تاريخ « گذاري در بايكونور سرمايه»همايش 

برگزار گرديد. اينجانب نيز پيرو دعوت استاندار قيزيل اوردا به جنوب قزاقستان سفر و در اين همايش شركت كردم. عالوه بر 

هاي مختلف  فضا، آژانس فضايي و وزارت امور خارجه قزاقستان، نمايندگاني از بخش-مقامات استاني، مسئولين كميته هوا

هاي چين، كره جنوبي، تركيه، سوييس، هلند، آمريكا، روسيه، ازبكستان، قرقيزستان و برخي كشورهاي  خانه تجاري و سفارت

ي استان قيزيل اوردا و منطقه فضايي ها المنافع در همايش حضور داشتند. هدف اصلي اين همايش، معرفي توانمندي مشترك

گذاري خارجي با محوريت گردشگري و ايجاد منطقه آزاد تجاري بود. اينجانب به عنوان سخنران  بايكونور جهت جذب سرمايه

 .هاي استاني پرداختم هاي كشورمان و لزوم گسترش همكاري هاي متعدد استان اول همايش به تشريح توانمندي

هاي كشورهاي ترك زبان كه در ايران،  زديد از موزه فضايي و مجتمع يادبود كوركوت آتا )يكي از اسطورهدر حاشيه همايش، با

آذربايجان و تركيه به دَه دَه كوركوت معروف است(، بازديد از سايت فضايي و پرتاپ موشك، اتاق كنترل ماهواره بايكونور و 

  بازديد از موزه گاگارين انجام شد.

باشد،  ميليون دالر به صورت ساالنه در اجاره روسيه مي 000و با پرداخت مبلغ  0101ايي بايكونور كه تا سال ورود به سايت فض

باشد. همچنين،  مانند ورود به يك كشور خارجي از طريق ارائه گذرنامه بر اساس قوانين روسيه و با هماهنگي قبلي ممكن مي

باشد. بنا بر اعالم مقامات قزاقي، دريافت پول از روسيه بابت اجاره بايكونور و  پول رايج منطقه فضايي بايكونور، روبل روسيه مي

    باشد. آوري فضايي از روسيه مي هاي موجود در بايكونور چندان حائز اهميت نيست و موضوعِ مهم انتقال دانش و فن محدوديت

 :مالحظات

  وبي قزاقستان واقع شده و با ازبكستان هم مرز هزار نفري، در قسمت جن 111استان قيزيل اوردا با جمعيتي حدود

  ١٥٤١ / ٨٨٢ / ٨٢٣٧٨٢ :شماره 
 ١1/٢1/١٧1٢ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



2 

 

 

 

 

 

است. از جمله منابع طبيعي اين استان نفت، گاز، سنگ معدن كروم، نيكل، كبالت، تيتانيوم، زغال سنگ، فسفات، 

باشد. همچنين، صنايع معدن و متالورژي، ماشين آالت ساختماني، مواد شيميايي و  طال، بوكسيت و گوگرد مي

در اين استان فعال هستند. پرورش دام شامل گوسفند، اسب و شتر و توليد غالت و سبزي از  هاي غذايي فرآورده

 هاي اين استان است. جمله توانمندي
 

 شود. بنا به اظهار مسئولين اين استان حدود  برنج طارم هاشمي با هدف صادرات به ايران در اين استان كشت مي

ين منطقه موجود است كه با قيمتي يك دالر/ كيلوگرم آماده صادرات تن برنج طارم هم اكنون در انبارهاي ا 011

 درصد برنج توليدي قزاقستان در قيزيل اوردا كشت و توليد مي شود. 91باشد. از سوي ديگر، حدود  به ايران مي

 

 اين استان با   هاي ارتباط ريلي در اين منطقه و نزديكي جغرافيايي به ايران، همكاري با توجه به وجود زيرساخت

تواند در دستور كار قرار گيرد. مسئولين اين منطقه خواهان همكاري با ايران در زمينه برنج، گوشت و معدن  مي

 باشند. مي

 

  به استان مازندران سفر كرده بود. وي هم  0991استاندار قبلي قيزيل اوردا، آقاي كريم بيك كوشربايف، در مهر ماه

 مي دارد.اكنون در رياست جمهوري پست مه

 

 ،در همايش ميهمانان حضور زمان در بر اساس اعالم قبلي قرار بود كه پرتاب موشك به مقصد ايستگاه فضايي 

  .شد موكول بعد روز چند به و  لغو فني داليل به بنا كه پذيرد صورت بايكونور سايت

 باشد، وجود دارد كه تاكنون  مي ها در كنار سايت بايكونور، يك مجتمع فضايي با نام آكساراي كه مختص به قزاق

ها و  بر از آن پرتاب شده است. با اين تفاوت كه در سايت بايكونور روسيه موشك نيز چندين موشك ماهواره

 شود.  شوند ولي در سايت قزاقي تنها تجهيزات پرتاب مي هاي حامل انسان به فضا پرتاب مي سفينه
 

 با كشورهاي همسايه در شرايط موجود كشور، مناسب است  هاي استانی با توجه به اهميت گسترش همكاري

 يك رويكرد راهبردي در اين خصوص مورد بررسی و تدوين قرار گيرد. 

گذاري در قيزيل اوردا  هاي آتي سرمايه متن سخنراني اينجانب، معرفي استان قيزيل اوردا، اطالعات مربوط به همايش و برنامه

 .گردد ست ايفاد ميجهت آگاهي و اقدام بايسته به پيو
 

 

 
                                         

 صمدزاده صابر مجيد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  محسني گركاني سرپرست محترم دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي  - 

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

 ( زاقستانجناب آقاي  ياري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و ق  - 
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 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارجي استان ها  - 

 ساري -اي  اميري گرزالديني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران جناب آق  - 

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

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

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