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گزارش نشست مشترک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و اتاق بازرگانی گیالن با اتاق
بازرگانی و صنعت آستراخان
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رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  ،جناب آقای دکتر هادی تیزهوش تابان در وبینار مشترک فعاالن
اقتصادی ایران و روسیه و با حضور جناب آقای استانیسالو سینچنکو رییس جدید اتاق بازرگانی و صنعت
آستراخان روسیه که صبح روز سه شنبه مورخ 99/09/25برگزار شد  ،ضمن تاکید بر ظرفیتهای بسیار ارزنده
محصوالت صادراتی ایران برای کشورهای هدف از جمله روسیه گفت :هماکنون مشکالت بانکی و انتقال پول
مهمترین مانع تجارت فعاالن اقتصادی ایران با طرف روسی است .
آقای هادی تیزهوش تابان با تاکید بر اینکه تجارت میان ایران و روسیه بسیار دیرینه و دارای سابقه درخشان و
پویایی است از سبقه  200ساله این تجارت میان استانهای گیالن و آستراخان روسیه خبر داد و افزود :روسیه
یکی از کشورهایی است که واردات چشمگیری علیالخصوص در زمینه مواد غذایی از کشورهای دیگر دارد و
در حال حاضر در زمینه مواد غذایی ،خشکبار ،صنایع سبک ،صیفیجات این بستر برای جمهوری اسالمی ایران
فراهم است و در بخش محصوالت کشاورزی پویایی فعاالن اقتصادی که در آستانه سال نو میالدی هستیم
گویای این مهم است.
رییس اتاق بازرگانی گیالن و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به افزایش میزان صادرات نیز اشاره کرد و
برای باال بردن این ظرفیت اقتصادی به توسعه زیرساختهای اقتصادی از جمله خطوط کشتیرانی ،خط ناوگان
زمینی ،ناوگان ریلی به ویژه برای محصوالت کشاورزی که فسادپذیری دارند پرداخت و بر تکمیل این
زیرساختها برای تجارت با روسیه و همسایگان توسط جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت :قطعا تعامل
فیمابین روسای اتاقهای بازرگانی بهویژه رییس جدید اتاق بازرگانی آستراخان روسیه میتواند به توسعه این
تجارت کمک کند.
آقای تیزهوش تابان  ،با تبریک انتخاب رییس اتاق بازرگانی آستراخان روسیه به باال بودن سطح تعامالت سیاسی
و اقتصادی دو کشور دوست پرداخت و با بیان این مطلب که این تعامالت ارزنده موجب شده است تا ما در
شرایط تحریمی بتوانیم روابط اقتصادی خود را تحکیم بخشیم افزود :روسیه پتانسیل بسیار ارزشمندی برای تجار
ایرانی است و ما با فرصت هایی که در روسیه از جمله سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه داریم و این سرا
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توسط اتاق بازرگانی گیالن با حمایت اتاق بازرگانی ایران احداث شده است قطعا میتواند روابط تجاری
فیمابین را تسهیل کند.
ایشان با بیان این مطلب که این وبینار ضمن آشنایی با رییس اتاق بازرگانی و صنعت جدید آستراخان به آشنایی
تجار دو طرف جهت ایجاد تعامل ،همکاری ،بررسی و ایجاد راهکارهای مشترک برای برونرفت از شرایط فعلی
اقتصاد تحریمی ایران می پردازد گفت :اقتصاد ایران اقتصادی پویا ،مولد و پایدار است و قطعا با رفع تحریمها که
یک روز به پایان خواهد رسید اقتصاد ایران با نشاط هرچه بیشتر میتواند در منطقه فعالیت کند.
رییس جدید اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان روسیه ،با ابراز خرسندی از دیدار با رییس اتاق بازرگانی
مشترک ایران و روسی ه و دیدار مجازی با فعاالن اقتصادی ایران به توسعه روابط تجاری ،اقتصادی و بازرگانی دو
کشور از جمله آستراخان روسیه و گیالن تاکید کرد و گفت :آستراخان روسیه و گیالن دارای سابقه همکاری
طوالنی هستند این سابقه در عرصه تجارت میتواند بسیاری از مشکالت اقتصادی را تسهیل و یا در زمان بروز
مشکالت برای آنان راه حل پیشبینی کند.
آقای استانیسالو سینچنکو ،حضور کنسولگری روسیه در گیالن را یک پتانسیل بسیار مهم برای گیالن دانست و
با بیان اینکه عالقهمندی برای گسترش تجارت میان بازرگانان دو استان در سطح مطلوبی است اضافه کرد :همه
تالشهای اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان ایجاد شرایط مطلوب برای فعاالن اقتصادی است زیرا دو استان
دارای پتانسیلهای ارزشمندی در حوزه صادراتی هستند .وی گیالن را یکی از استانهای دارای مزیت صادرات،
واردات و ترانزیت برشمرد .
رییس اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان روسیه وجود شرکتهای مخابراتی ،ماشینآالت صنعتی کوچک و
بزرگ ،کارخانجات تامین غالت برای نهاده های دامی ایران را بسیار مهم عنوان و خاطرنشان کرد :شرکتهای
ایرانی میتوانند از مزیتها ،فرصتها و پتانسیلهای کارخانجات تولیدی و توانمندی تجار روسی بهرهگیری
کنند.
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 صادرات محصوالت باکیفیت ایرانی به کشورهای حوزه اوراسیا
رییس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاران منطقه آزاد انزلی نیز در این وبینار ضمن قدردانی از پیگیریهای رییس
اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و تبریک انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان روسیه با
اشاره به فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته توسط فعاالن اقتصادی گیالن از جمله منطقه آزاد انزلی گفت:
هدف ما صادرات محصوالت باکیفیت ایران به کشورهای حوزه اوراسیا است.
آقای اصغر امانی افزود :ما با همکاری اتاق مشترک ایران و روسیه ظرف دو ماه آینده نمایشگاه و فروشگاه
کاالهای ایرانی را در سرای تجار ایرانیان در آستراخان روسیه ایجاد خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت کولوس گروه تجارت و توسعه اقتصادی کاسپین منطقه آزاد انزلی ادامه داد :بیش از 200
شرکت محصوالت آنان در سبد صادراتی ما قرار دارد و کمکم این محصوالت وارد آستراخان خواهد شد و از
آستراخان برای بازاریابی به روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا هدایت خواهد شد  .این فعال اقتصادی و
مدیرعامل شرکت کولوس در آستراخان روسیه از ایجاد  9گروه کاالیی که ترکیبی از  200محصول صادراتی
در زمینههای مختلف از جمله صنایع غذایی ،صیفیجات ،تجهیزات ،ماشینآالت ،مصالح ساختمانی و لوازم
برقی خواهد بود پرداخت و عنوان کرد :این محصوالت رسما به اتاق بازرگانی آستراخان روسیه اعالم خواهد
شد و در این رابطه برای ایجاد یک تجارت مشترک تقاضای همراهی از اتاق بازرگانی آستراخان روسیه را
داریم.
وی از مشکالت و نحوه ثبت سفارش غالت برای واردکنندگان ایرانی که اخیرا با دشواری روبهرو شده است به
محدودیت واردات توسط وزارت صمت در ایران اشاره کرد و گفت :ما در آستراخان با شرکتهای متعددی در
زمینه واردات غالت ارتباط داریم و متاسفانه اخیرا قیمت ذرت در آستراخان به صورت غیرمنطقی افزایش یافته
است که این افزایش قیمت موجب شده است تا در ثبت سفارش با محدودیت روبهرو شده که نهایتا منجر به
واردات نمیشود .که البته در زمینه انتقال پول از ایران به روسیه هم درخواستهایی داریم که میطلبد منجر به
توافق مناسبی شود تا تجار بتوانند با مراودات بیشتر مشکالت مالی خود را مرتفع کنند.
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گفتنی است در این نشست یکی از تجار روسیه در زمینه تجهیز فنآوریهای مخابراتی برای شرکتهای ایرانی
فعالیتهای خود را معرفی و درخواست همکاری با طرف ایرانی را ارایه داد.
در این وبینار تعدادی دیگر از شرکتهای روسی و ایرانی به معرفی فعالیتهای خود در سرزمین طرف مقابل
جهت همکاری و تبادل فعالیتهای تجاری و اقتصادی ارایه دادند.
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