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ازبکستان   و  ایران  خارجی  تجارت  آمار  طبق   
سال   نخست  بھ ازبکستان در6  ماھھ  صادرات ایران 
نسبت   کھ  شده  برآورد  دالر  میلیون  حدود801    89
ھا06   تحریم  علیرغم  و  گذشتھ  سال  مشابھ  مدت  بھ 
میدھد کھ این کشور را  جزو  را نشان  درصد افزایش 
افزایشی  روند   با  ایران  صادراتی  ھدف  کشورھای 
قابل توجھ قرار میدھد.ھمچنین طبق اسناد  تدوین شده 
میان ایران و ازبکستان و تأثیر این  اسناد، بخصوص 
در حوزه ھمکاری ھای گمرکی و  نقش تسھیل گری 
در  ھمکاری  سند  کشور 8   دو  میان  تجارت  در  آن 

بھداشت، صنعت گردشگری،  گمرکی،   حوزه ھای 
سیزدھمین  در  کھ  شده  نھایی  تجارت   و  معدن 
اقتصادی  و  تجاری  ھمکاری ھای  مشترک  کمیسیون 

.خواھد شددو کشور مطرح .

انواع مرکبات، لیمو و کیوى از جمله واردات ازبکستان مى باشد  

که ایران نیز از جمله صادرکنندگان به این کشورمى  باشد

 با توجه به ظرفیت محدود 832 هزار تنى
 سیلویى و ذخیره اى ازبکستان، یکى از
 مشکالت مهم صنعت میوه و سبزیجات

 ازبکستان،  نبود توان ذخیره سازى و
. سردخانه اى مناسب در این کشور  میباشد

 که بر این اساس دولت ازبکستان در نظر دارد
 جهت افزایش توان سردخانه اى خود با

 ساختن 2 هزار مجموعه سردخانه اى، ظرفیت
 سردخانه اى خود را به 1.3 میلیون تا 2

.میلیون تن برساند

  با عنایت به مطالب فوق، یکى از
  مهم و سودآور جهت سرمایه گذارى وتجارى 

 در ازبکستان ایجاد سردخانه

زمینه هاى

 هدف صادرات و عرضه میوه در خارج از 
 فصل تولید مى باشد،که مى تواند مورد توجه

.سرمایه گذاران و تجار کشورمان قرار گیرد    

هاى صنعتى با
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