
2018فهرست اعضای هیئت بازرگانی استان ولگاگراد در چهارچوب دیدار رسمی از ایران در ماه اوت سال   

هایی نسبت به برنامه بازرگانانمنافع در ایران، تمایل  رشته فعالیت 

 

نام، نام خانوادگی،نام پدر، 

 سمت

 شرکت/موسسه

 

 

 و معادن صنایع، بازرگانی، امضاء توافقنامه همکاری با اتاق

مازندران کشاورزی  

هاارائه خدمات به موسسات و شرکت یوگنیویچ وادیم . تکاچنکو١   

 رئیس
اتاق بازرگانی و صنایع "اتحادیه 

"ولگاگراد  

١ 

ولگاگرادسکایا "فروش یا اجاره دادن تأسیسات شرکت 

با مسئولیت محدود  "مِلنیتسا  

 یوریویچ  یوگنی زوزولیا. ٢ تولید آرد و غالت

 مدیر
 "مِلنیتسا ولگاگرادسکایا" شرکت

محدود مسئولیت با ("آسیاب ولگاگراد")  

٢ 

 

 

 

 

مازندران برگزاری مالقات با اتاق بازرگانی و صنایع  

 تولید و تعمیر کشتی

 

 

 

  هاموسسات و شرکت ارایه خدمات به

گلوخوف والدیمیر . ٣

 نیکوالیویچ

 رئیس هیئت مدیره
 

 رئیس

،"وِگا"کننده شرکت هدایت  

شرکت  –شرکت با مسئولیت محدود 

سازی و کارخانه کشتی"سهامی خاص 

"تعمیر کشتی ولژسکی  

"اتاق بازگانی و صنایع ولژسکی"اتحادیه   

٣ 

 هایپایگاه ساختمانی، هایفروشگاه ساختمانی، هایشرکت

 توجه و عالقه مورد کشاورزی هایشرکت ساختمانی،

باشندمی  

 برای فلزی غیر آرماتورهای تولید

بتونی هایسازه کردن مسلح    

  آناتولیویچ یوگنی ماتوئیف. ٤

کل مدیر  

 مسئولیت با "ستِکلوپالست" شرکت

 محدود

٤ 

 مالقات با

های بازرگانی مشغول به فروش و یا نمایندگان شرکت -

دار گچی، مالت واردات مصالح ساختمانی )صفحات روکش

 خشک( در محدوده ایران؛

لجستیک فعال در حوزه حمل و های نمایندگان شرکت -

 نقل بار به روسیه؛

های فعال در حوزه فروش مواد اولیه نمایندگان شرکت -

معدنی )سیمان، سنگ آهک(، مواد اولیه استراتژیک )پوشش 

شیمیایی )اتر،  مقوا برای تولید دیوار خشک(، مواد افزودنی

 نشاسته، پودرها، روغن سیلیکون(.

 خود معادن از طبیعی گچ استخراج -

 و ساختمانی مصالح تولید و شرکت

)مالت  سیمان و گچ مبنای بر روکاری

خشک، چسب گچی، دیوار خشک، گچ 

 پزشکی(

 شیشه تولید شیشه، صنعتی پردازش -

 شیشه و( عایق پنجره) دوجداره

 معماری

 والدیمیر اوچینتسف. ٥

 ویکتوروویچ

کل مدیر  

 مسئولیت با "وُلما" کنندههدایت شرکت

 محدود

٥ 



 و کنجاله ،آفتابگردان روغن تحویل جهت ارتباطات برقراری

، جو، ذرت(.٥، ٤، ٣)گندم کالس  ایران به غالت  

پزی، های تهیه آرد و نانمالقات با مدیران شرکت

مارگارین  و بندی شدهتولیدکنندگان روغن مایع گیاهی بسته

های دیگری که در تولید خود از غله، روغن و شرکت

لیست کنند )آفتابگردان و کنجاله آفتابگردان استفاده می

(های مورد نظر پیوست شده استشرکت  

سرگئیویچ آلکسی شکاروپا. ٦ تولید روغن آفتابگردان و غالت  

 مدیر
خوراکی  روغن تولید کارخانه"

عام(،  سهامی )شرکت "اوریوپینسکی

کارخانه روغن و چربی "ها گروه شرکت)

  ("نیژِگورودسکی

٦ 

ایران در تولیدی محصوالت فروش  روغن غالت، از دام خوراک تولید 

 گلرنگ

 فیودوروویچ آناتولی بیکوف. ٧

کل مدیر  

با مسئولیت  "فرولووسکی الواتور"شرکت 

 محدود

٧ 

جابجایی غالت و بارگیری آن به  لجستیک، بندر

 کشتی

هارون محمد نسیمی. ٨  

خارجی ارتباطات کارشناس  
 دوبووسکویه غله تدارک و تهیه شرکت

(خاص سهامی)  

٨ 

ایران در تولیدی محصوالت فروش روغنی نباتات و غالت تولید  اوپاناسیوک اولگ . ٩ 

مدیر کل –آلکساندروویچ   

یگوروف سرگی یوگنیوویچ  . ١٠

 معاون بازرگانی مدیر کل

 با شرکت) "رازدولیه" تجاری سرای

محدود مسئولیت ) 

٩ 

 حوزه در گذاریسرمایه بوتان، -پروپان خریداران با مالقات

گاز و نفت  

استحصال، فرآوری و تحویل گاز 

بوتان -، پروپانگازی میعاناتطبیعی، 

 فنی

 آنتون شولدیاکوف. ١١

 مدیر معاون - میخایلوویچ
  بازرگانی

 مسئولیت با "گازنفتِسرویس" شرکت

 محدود

١٠ 

سبزیجات و میوه واردات ، واردات موقت نگهداری انبارخدمات  

 میوه و سبزیجات

 پاوِل سِلیاکوف. ١٢

بازرگانی مدیر - آلکساندروویچ  

 "ولگاگراد صنعتی بندیبسته کارخانه"

 انبار)شرکت با مسئولیت محدود(، 

  موقت نگهداری

١١ 

ایران در تولیدی محصوالت فروش  آلکساندر پیمِنوف. ١٣ نخود، غالت 

مدیر - نیکوالیویچ  

"مدودیتسکویه-اوست" سهامی شرکت  ١٢ 

مالقات با خریداران بزرگ و قابل اعتماد محصوالت 

، گوشت حالل گوسفند حالل، گوشت گاوگوشت پروری: دام

شده و منجمد،  خنکتولید گوشت 

پوست خام های فرعی گوشت، فرآورده

آدموویچ روسَمبِک یَحییِف. ١٤  

 موسس
 با "سنترسلخوزمپلِولگو" شرکت

محدود مسئولیت  

٣١  



های فرعی گوشت، پوست خام گاو و گوسفند، طیور، فرآورده

 روغن حیوانی، تخم مرغ

از  فروشی گوشتگاو و گوسفند، عمده

 جمله گوشت طیور

 کونستانتین کوچتکوف. ٥١

مدیر بازرگانی – پاولوویچ  
مالقات با تولیدکنندگان اتوبوس، مدیران ناوگان وسایل نقلیه 

های خصوصی که از اتوبوس و مدیران شرکت ایجاده

کنند.برداری میبهره  

های مختلفتولید و فروش اتوبوس آناتولیویچ آلکسی باکولین. ١٦   

 مدیر کل
با مسئولیت محدود "ولگاباس"شرکت   ١٤ 

 شیمیایی موادمذاکرات در مورد تحویل کود معدنی،  -

، محصوالت کشاورزی )ذرت، جو، گندم، گیاهان دفاعی

به ایران. نخود، عدس، آرد، روغن گیاهی(  

منطقه آزاد اقتصادی  درفعالیت های بحث در مورد ویژگی -

.نوشهر، امیرآباد –و در مناطق ویژه اقتصادی ایران  ایران  

  واسیلیویچ ایگور لُگوینوف. ١٧ تولید کود معدنی گرانوله

 مدیر
با مسئولیت محدود "کتتس"شرکت   ١٥ 

به ارایه مطلب کوتاه )پرزنتیشن( به فارسی برای 

.عالقمندیمدر اتاق بازرگانی مازندران فعاالن اقتصادی   

 بازرگانی اتاق تهران، بازرگانی اتاق نمایندگان با مالقات

.امیرآباد بندر ایران، اقتصادی فعاالن و مازندران  

 فنی دولتی دانشگاهبر علم محصوالت فروش پیشنهاد

:ولگاگراد  

ولژسکی فنی علمی مجموعه ساخت الستیکی محصوالت -   

 بناهای برای( گسکت) الستیکی محصوالت نجات، قایق) 

؛(نفتی مواد تولیدصنعت  برای محصوالت آبی،  

 حوزه و سازی کشتی هایشرکت برای کامپوزیتی مواد -

 انرژی

آموزش، مطالعه و بررسی علمی، تولید 

برمحصوالت علم  

ایلیچ والدیمیر لیساک. ١٨  

 آکادمیسینرئیس دانشگاه، 
روسیه علوم آکادمی  

ولگاگراد فنی دولتی دانشگاه  ١٦ 

روشن کردن شرایط و نیازمندی به حمل محصوالت 

آهن، شرایط و نیازمندی به کشاورزی از استان ولگاگراد با راه

گذاری در مستغالت بازرگانی ولگاگرادسرمایه  

ای بزرگ، کسب و کار اجاره

وال غیر مبرداری و مدیریت ابهره

های زیربنایی در حوزه ، پروژهمنقول

 ارتباطات و لجستیک

  رومان دونسکوی. ١٩

مدیر - ویکتوروویچ  
. و.ر دونسکوی انفرادی کارآفرین  ١٧ 



مالقات با مدیران مسئول فناوری رقومی و مدیران 

گیرنده در این حوزهتصمیم  

اقتصاد های رایانه ای توسعه سیستم

رقومی، ایجاد سیستمهای ارتباطات 

سازی و ها، پیادهسلولی و انتقال داده

"شهر امن"پیشرفت سیستم   

 الورنتی ژِبِلِف. ٢٠

 ویاچسالوویچ

 مدیر کل

 "رگیون تسیفرووی" سهامی شرکت

("رقومی منطقه")  

١٨ 

مالقات با نمایندگان شرکتهای ساختمانی، شرکتهای صنعتی 

تبدیلی مجتمع شیمیایی و  

مایع تولید و فروش عایق حرارتی 

برای استفاده  "برونیا"سرامیک 

، صنعتی و خانگی بعنوان عایق حرارتی

ضد آب عایق ضد زنگ و عایق  
http://www.nano34.ru/en/ 

ای شرکت نمایندگان منطقه

)در محل دیدار حضور خواهند 

فخری  : گوسینوفداشت(

، گامزاتوف سین اوغلیگو

آرسن ماگومدوویچ، فرشاد 

 شعاعی شیخانی

)شرکت  "برونیا"مجتمع علمی تولیدی 

 با مسئولیت محدود(

 )نمایندگان محلی(

١٩ 

 ارایه ظرفیت گردشگری استان ولگاگراد )پرزنتیشن(.

مالقات با فعاالن کسب و کار گردشگری، اپراتورهای 

.مسافرتیهای گردشگری و آژانس  

 آلکسی راستِگایف. ٢١ گردشگری داخلی و گردشگری ورودی

مدیر - سرگِیویچ  
 گردشگری صنعتای اتحادیه منطقه

ولگاگراد استان  

٢٠ 

 

http://www.nano34.ru/en/

