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 بسمه تعالی

 1400سال  –اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیهگزارش عملکرد هیات مدیره 

 

 به فدراسیون روسیه : اعزام هیات تجاری (1

 و روسیه تجاری شورای رییس با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس  مالقات 

 مسکو: در ایران

 
 

 با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس،  تابان یزهوشت هادی آقای1400 ماه فروردین 31 شنبه سه روز ظهر

 در در این دیدار ، طرفین .نمودند مالقات مسکو در ایران و روسیه تجاری شورای رییس عابدینوف والدیمیر آقای

 و گمرکی مشکالت کرونا، ویروس شیوع شرایط در روسیه و ایران بازرگانی و تجاری مناسبات توسعه خصوص

 در ایرانیان تجاری روابط تجاری از طریق سرای نموده و بر تقویت نظر تبادل و بحث دیگر مسایل و لجستیکی

 دفترکار یک عابدینوف، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران آقای دیدار این پایان تاکید نمودند .در آستراخان

 جناب آقای تیزهوش تابان تحویل به روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق نمایندگی تأسیس جهت را تجهیزشده

 سوی از آستراخان در ایرانیان تجاری سرای در دفترکار یک گذشته  سال تابستان در که است ذکر به نمودند . الزم

 بود . شده واگذار  تجاری های فعالیت  جهت ایران و روسیه تجاری شورای به ایرانی طرف
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 در ایران سفیر محترم ج.ا. با یهروس و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات 

 فدراسیون روسیه:

 
 

 آقای با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش آقای1400 ماه فروردین 31 شنبه سه روز عصر

 گردید برگزار مسکو در ایران سفارت در که نشست این در. نمودند  مالقات روسیه در ج.ا.ایران سفیر محترم جاللی

 به ایرانی هیات سفر مجوز ضمن تشکر از پیگیری های ویژه جناب آقای جاللی در خصوص کسب تیزهوش یآقا

 در روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق نمایندگی تأسیس جهت روسی طرف از را دفتری اعالم نمودند روسیه

 واحدهای ایجاد با آستراخان در ایرانیان تجاری سرای سازی فعال .آقای تیزهوش تابان ، گرفتند تحویل مسکو

 ICBC خزر دریای حاشیه کشورهای بازرگانی های اتاق اجالس  برگزاری همچنین و فروشی  عمده و فروشی خرده

 سفیر جاللی آقای بسیار موثر عنوان نمودند. روسیه و ایران کشور دو بین تجاری و اقتصادی مناسبات توسعه در را

 که شود می باعث این و دارد قرار باالیی بسیار سطح در کشور دو سیاسی روابط دنیز اعالم نمودن روسیه در ایران

 سفر و روسیه به تیزهوش آقای سفر. دارد وجود کار این برای الزم های زیرساخت. یابد گسترش نیز اقتصادی روابط

 و ایران کشور دو یبازرگان و تجاری روابط بازسازی و احیا  برای خوبی بسیار فرصت ایران به عابدینوف آقای
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 ایران بین تجارت حجم علی رغم توقف سفرهای تجاری به شکل سابق در دوره شیوع بیماری کرونا ،.است  روسیه

 کرده است. پیدا افزایش درصد 43 روسیه و

 مسکو : سیتی فود از روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس بازدید 
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 و فروشی خرده مرکز)  مسکو سیتی فود از تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت اول چهارشنبه روز صبح

 شکل به جهان سراسر از غذایی مواد انواع مرکز این در. آوردند عمل به بازدید(  غذایی مواد فروشی عمده

 که نددار فعالیت مرکز این در ایرانی بازرگانان و تجار از تعدادی. گردد می  عرضه فروشی عمده و فروشی خرده

 سیتی فود در و کنند می حمل روسیه به دار یخچال های کامیون با ایران از را غذایی مواد سایر و جات صیفی مرکبات،

 مرکز این مقیم ایرانی بازرگانان و تجار از چند تنی با تیزهوش آقای. نمایند می  عرضه فروشی عمده شکل به مسکو

 در آنها اکثر. شدند آشنا آنها مشکالت با نزدیک از و آوردند عمل به ازدیدب آنها امکانات و انبار از نمودند، مالقات

 تیزهوش آقای. داشتند مشکل ایرانی کاالهای با ها کامیون عبور خصوص در داغستان سامور مرز در و آستارا مرز

 آورد. خواهند عمل به آنها مشکالت حل برای را الزم های پیگیری و ها مساعدت که کردند اعالم تابان

 

 مسکو: بانک میربیزنس رییس با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات 

 و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای 1400ماه اردیبهشت اول چهارشنبه روز ظهر از بعد

 دیدار این در. نمودند مالقات مسکو در ایشان کار دفتر در مسکو بانک میربیزنس رییس حزار محمد آقای با روسیه

 در شعبه دو که داشتند اظهار حزار آقای. گرفت قرار گفتگو و بررسی مورد بانکی انتقاالت و نقل مشکالت و مسائل

 افتتاح پیش سال دو حدود را قازان شعبه. است فعال بسیار بانک میربیزنس آستراخان شعبه. دارند قازان و آستراخان

 در ایرانیان تجاری سرای تأسیس که گفتند ایشان. است فعال کمابیش کرونا ویروس شیوع هب توجه با و اند کرده

. باشد داشته روسیه و ایران اقتصادی و تجاری روابط در بسزایی تاثیر تواند می و بوده ارزشمندی بسیار کار آستراخان

 را خود روبل توانند می کنند می صادر الکا روسیه به که ایرانی بازرگانان و تجار گفتند مسکو بانک میربیزنس رییس

 از  حاصل ارز و نمایند دریافت روز نرخ به ایران در آنرا ریالی معادل و بدهند بانک میربیزنس تحویل روسیه در

 نمایند. تسویه را صادرات
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 جمهوری بازرگانی اتاق رییس با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات 

 : تاتارستان
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 با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت سوم جمعه روز صبح

 این در. نمودند مالقات ایشان کار دفتر در تاتارستان جمهوری صنعت و بازرگانی اتاق رییس آقایف شامیل آقای

 توسعه خصوص در طرفین داشتند حضور نیز ارستانتات بازرگانی اتاق اول معاون نیکالیف آرتور آقای که دیدار

 عالقه که گفتند آقایف شامیل آقای. نمودند نظر تبادل و بحث تاتارستان جمهوری و ایران تجاری و اقتصادی روابط

 جمهوری که داشتند اظهار ایشان. دارند ایران اسالمی جمهوری با بازرگانی و تجاری روابط  توسعه به زیادی

. هستند ایران با همکاری  هرگونه آماده و است پیشرفته بسیار کشاورزی لحاظ از هم و صنعتی لحاظ از هم تاتارستان

 مختلف مناطق با اقتصادی و تجاری روابط توسعه برای راه نقشه تدوین حال در ما که گفتند تابان تیزهوش آقای

 تمایل ایرانی بازرگانان. است برخوردار ای ویژه اهمیت از ما برای تاتارستان جمهوری که هستیم روسیه فدراسیون

 برای ای نامه تفاهم گردید مقرر جلسه این پایان در. دارند تاتارستان جمهوری از دامی های نهاده واردات برای زیادی

 امضا به گرفت خواهد  صورت ایران در احتماال که بعدی دیدار در تا گردد تنظیم طرف دو بین ها همکاری گسترش

 جمهوری سرکنسولگری سرپرست موالیی آقای با تابان تیزهوش آقای سفر این در که است ذکر به الزم برسانند.

 نمودند. مالقات نیز قازان در ایران اسالمی
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 در داغستان بازرگانی اتاق رییس بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اتاق رئیس مالقات 

 کاال: نقل و حمل به مربوط مشکالت حل خصوص

 
 

 روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس ، تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت 7 شنبه سه روز عصر

 جمهوری صنعت و بازرگانی اتاق رییس محمدوف بدرودین آقای با داغستان جمهوری به خود کاری سفر در

 مسایل داشتند حضور نیز داغستان یجمهور داران کامیون اتحادیه رییس که مالقات این در. نمودند مالقات داغستان

 های کامیون مشکالت و ایرانی کاالهای حامل داغستان های کامیون به مربوط مشکالت بویژه طرفین مشکالت و

 حضور با ویدئوکنفرانسی موضوعات این تر دقیق بررسی برای گردید مقرر. گرفت قرار گفتگو و بررسی مورد ایرانی

 . گردد تشکیل نزدیک آینده در آستارا صادرکنندگان انجمن و داغستان جمهوری داران کامیون اتحادیه
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 اقتصادی ویژه منطقه عامل مدیر با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس دیدار " 

 : آستراخان" لوتوس

 
 

 با وسیهر و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت 9 پنجشنبه روز صبح

 در ایشان کار دفتر در روسیه آستراخان " لوتوس " اقتصادی ویژه منطقه عامل مدیر میلوشکین سرگی آقای

 در طرفین داشتند حضور دستگاه آن مدیران از برخی که نشست این در  .نمودند گفتگو و دیدار آستراخان

 آقای تالش از ابتدا در تیزهوش آقای. دنمودن تاکید کشور دو بین تجاری و اقتصادی های همکاری توسعه خصوص

 منطقه تنها  عنوان به انزلی آزاد منطقه که گفتند نموده و قدردانی و تشکر تجاری مبادالت افزایش برای میلوشکین

 که گفتند تابان تیزهوش آقای. باشد داشته " لوتوس " اقتصادی ویژه منطقه با خوبی رابطه تواند می خزر دریای آزاد

 شیوع کردن فروکش با و شده صادر آستراخان در ایران اسالمی جمهوری های توانمندی نمایشگاه زاریبرگ مجوز

 به ایران از کاال نقل و حمل برای زمینی مسیر در که افزودند ایشان. شد خواهد برگزار نمایشگاه این کرونا ویروس

 گرفته کار به خزر دریای در رو-رو یها کشتی است الزم دلیل این به و دارد وجود مشکالتی برعکس و روسیه

در جهت افزایش  گفتند اشاره نموده و انزلی آزاد منطقه نیز در این دیدار به اهمیت نقش میلوشکین آقای .شوند
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قابل اجرا می  یکدیگر همکاری با گردد و این موضوع تقویت دریایی نقل و حمل است تجارت بین دو کشور الزم

 منطقه در را زمینی قطعه گلرنگ هلدینگ مجموعه از " رزا " نام به ایرانی شرکت یک که دادند ادامه ایشان باشد.

 انواع و ها صابون شامپوها، انواع تولید برای کارخانه احداث حال در و کرده دریافت" لوتوس "اقتصادی ویژه

 شرکت این فعالیت و است هشد ثبت منطقه این در که است ایرانی شرکت اولین این البته. هستند خانگی های شوینده

 امیدواری ابراز ایشان. نمایند گذاری سرمایه منطقه این در بتوانند تا ایرانی های شرکت برای باشد ای نمونه تواند می

 نمایند. سفر ایران به تجاری بزرگ هیأت یک با همراه بتوانند کرونا ویروس شیوع شدت کاهش با که کردند

 

 آستراخان بانک میربیزنس رییس با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات : 

 

 با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت 9 پنجشنبه روز ظهر

 و مسایل دیدار این در. نمودند مالقات ایشان کار دفتر در آستراخان بانک میربیزنس رییس عباسی رضا آقای

 فعالیت خصوص در عباسی آقای. گرفت قرار طرفین گفتگوی و بررسی مورد بانکی های فعالیت تمشکال

 آستراخان در ایرانیان تجاری سرای که داشتند اظهار ایشان. نمودند ارایه کاملی شرح آستراخان بانک میربیزنس

 آقای. یابد گسترش بانکی یها فعالیت تجاری مرکز این تالش با هستند امیدوار و است ای ویژه جایگاه دارای

 و ایران تجارت حجم آستراخان بانک میربیزنس مساعدت و همکاری با که نمودند امیدواری ابراز تابان تیزهوش

 یابد. افزایش روسیه
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 لوتوس " اقتصادی ویژه منطقه از روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس بازدید " 

 : روسیه آستراخان
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 به روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت 10 جمعه روز صبح

 که بازدید این در. آوردند عمل به بازدید روسیه آستراخان" لوتوس "اقتصادی ویژه منطقه از همراه هیات اتفاق

 -گکسا پتروشیمی کارخانه از تدااب کردند می همراهی را ایرانی هیات منطقه، این معاون مارکلوف یوگنی آقای

 مقرر. دارد ایران از(  پروپیلن پلی)  خود اولیه مواد واردات برای زیادی تمایل شرکت این. نمودند بازدید لوتوس

 از ایرانی هیات سپس. آید عمل به ایران تولیدکنندگان با محصول این صادرات برای الزم های هماهنگی گردید

 پروژه این اجرای مراحل خصوص در طرح اجرای مسئول. کردند بازدید رنگگل شرکت پروژه اجرای محل

 کارخانه این در خانگی های شوینده و  صابون شامپو، انواع است قرار ایرانی شرکت این. نمودند ارایه را توضیحاتی

 " سازی کشتی نهکارخا از تابان تیزهوش آقای بازدید، پایان در. نماید توزیع روسیه سراسر در سپس و کند تولید

 تولید را مختلف کشتی شش تواند می همزمان که است تولید خط شش دارای کارخانه این. نمودند بازدید " لوتوس

 حمل ظرفیت که کروز کشتی این. هستند " کبیر پطر " نام به مسافری بزرگ کشتی یک ساخت حال در. نماید

 همه بنادر به تواند می دریایی - ای رودخانه کشتی این. برسد یبردار بهره به آینده سال است قرار  دارد را نفر 300

 کشتی گونه هر ساخت سفارش پذیرش آماده " لوتوس " سازی کشتی کارخانه. نماید تردد خزر ساحلی کشورهای

 دارد قرار آستراخان شهر کیلومتری 40 در " لوتوس " اقتصادی ویژه منطقه که است ذکر به الزم.باشد  می ایران از

 به زیادی تمایل و باشد می تجاری و صنعتی تولیدی، واحدهای احداث برای ها زیرساخت سازی آماده حال در و

 دارند. ایرانی طرف از گذاری سرمایه های پروژه پذیرش
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 آستراخان " سالیانکا " بندر رییس با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات 

 : روسیه

 
 و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای1400 ماه اردیبهشت 13 دوشنبه وزر ظهر از بعد

 گفتگو و  مالقات آستراخان در ایشان کار دفتر در " سالیانکا " بندر ایرانی رییس پوردست جواد آقای با روسیه

 به " سالیانکا " بندر رییس عنوان به ایشان که پیش سال دو حدود گفتند پوردست آقای مالقات این در. نمودند

 رو به رو موانعی و مشکالت به روسیه فدراسیون دولت با توافقات انجام عدم دلیل به سالیانکا بندر آمدند آستراخان

 با همچنین و آوردند عمل به مسکو در روسی طرف با که مذاکراتی با و آمده بعمل های پیگیری با الحمداهلل که بوده

 برطرف مشکالت خیابانی مدرس مهندس جناب ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی ارشد مدیریت انیپشتیب و حمایت

 خودش کار عادی روال به بندر این و هستند بندر در قبلی توافقات طبق گذاری سرمایه انجام درحال اکنون هم و

 روسیه و ایران طرف دو اریهمک و مساعدت با بندر این کرونا ویروس شیوع وجود با گذشته سال در. است برگشته

 طرف اینکه بخاطر متأسفانه امسال اما. اند داشته کاال ارسال و پذیرش حجم افزایش حتی و داشته فعالیت همواره

 به تمایلی بازرگانان و تجار است  نموده وضع سنگینی عوارض غالت منجمله کاالها برخی صادرات بر روسی

 چشمگیری کاهش ایران به کاال ارسال تاکنون جاری سال در دلیل این به و رندندا ایران به کاالها گونه این صادرات

 است قرار که روسیه و ایران اقتصادی مشترک کمیسیون طریق از بویژه الزم های پیگیری گردید مقرر. است داشته

 گیرد. انجام گردد تشکیل نزدیک آینده در

 



 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 88345817فاکس: 88848010:نتلف 15814کدپستی ،175تهران،خیابان طالقانی،شماره 
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817 

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.comالکترونیکی: پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

 ولگاگراد بازرگانی اتاق ا رئیسب مالقات رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 :روسیه

 
 

 بازرگانان و تجار با مشترک جلسه در تابان تیزهوش هادی آقای 1400 خردادماه 31تاریخ  دوشنبه روز صبح

 سیاست کمیته رییس بیکادرووا گالینا خانم که کاری نشست این در. نمودند شرکت روسیه ولگاگراد استان برگزیده

 استانداری گذاری سرمایه از حمایت مرکز رییس آفاناسووا ویکتوریا خانم و ولگاگراد ناستا توسعه و اقتصادی

 گفتگو و بحث به اقتصادی و تجاری روابط گسترش و توسعه خصوص در طرفین داشتند حضور نیز ولگاگراد

 را خود مشکالت و پرداختند خود اقتصادی های فعالیت تشریح به ولگاگراد استان تولیدکنندگان و تجار. پرداختند

 و دادند پاسخ آنها سواالت به تفصیل به تابان تیزهوش آقای. نمودند مطرح ایران با تجارت خصوص در

 استان که است ذکر به الزم .آوردند عمل به ایران با تجاری معامالت صحیح انجام برای را الزم های راهنمایی

 اهمیت دارای صنعتی و کشاورزی لحاظ از و دارد قرار هروسی جنوب در نفر میلیون 2/5 حدود جمعیت با ولگاگراد

 فراوانی اهمیت از ایران اسالمی جمهوری برای ولگا رود حاشیه در آن قرارگیری و است روسیه برای زیادی

 است. برخوردار



 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 88345817فاکس: 88848010:نتلف 15814کدپستی ،175تهران،خیابان طالقانی،شماره 
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817 

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.comالکترونیکی: پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

 

 دن: – ولگا کانال از روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس بازدید 
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 کانال از روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای 1400 هتیرما اول شنبه سه روز صبح

 اتاق معاون سویدروف ماکسیم آقای که بازدید این در. آوردند عمل به بازدید روسیه ولگاگراد استان در دن - ولگا

 و دن - ولگا کانال  باالدست های قسمت به کشتی باالبردن مراحل کردند می همراهی را ایشان ولگاگراد بازرگانی

 بازدید کانال این موزه از همچنین ایشان. شد گذاشته نمایش به مخصوص های حوضچه کمک به آنها کشیدن پایین

 .است شده گذاشته نمایش به کانال این ایجاد تاریخ موزه این در. نمودند

 این. رسید پایان به 1952 سال در و وعشر 1947 سال در آن ساخت دارد طول کیلومتر 101 که دن - ولگا کانال 

. آزوف دریای به دن رود ولی ریزد می خزر دریای به ولگا رود. است روسیه در دن رود و ولگا رود بین رابط کانال

 دن از کانال، این طریق از که ها کشتی. است ولگا سطح از باالتر متر 28 دن رود سطح جغرافیایی، موقعیت بدلیل اما

 این کانال  .برسند ولگا رود به تا کنند کم ارتفاع متر 28 کانال در پله به پله بایست می کنند می رکتح ولگا بسمت

 انتقال و نقل در ای توجه قابل بسیار نقش کند می وصل آزاد های آب به آزوف دریای طریق از را خزر دریای واقع در

 دارد. منطقه این در کاال
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 ایران اسالمی جمهوری سرکنسول با روسیه و ایران مشترک یبازرگان اتاق رییس مالقات 

 روسیه: آستراخان در

 
 

 آقای با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی آقای 1400 تیرماه سوم پنجشنبه روز صبح

 معاون که نشست ینا در. نمودند مالقات روسیه آستراخان در ایران اسالمی جمهوری سرکنسول آکوچکیان مهدی

 گزارشی تیزهوش آقای ابتدا در داشتند حضور نیز آستراخان در کشورمان سرکنسولگری اقتصادی معاون و کنسولی

 نمودند تشریح را آستراخان در ایران سرکنسولگری فعالیت نیز آکوچکیان آقای. نمودند ارایه را ولگاگراد به سفر از

 مختلف خدمات روسیه جنوبی های استان سایر به بلکه آستراخان، استان هب تنها نه سرکنسولگری این که گفتند و
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 گمرک مدیر با تیزهوش آقای مالقات برای الزم های هماهنگی جلسه، این در. دهد می ارائه کنسولی خدمات بویژه

 در تاس الزم که نمودند تاکید طرفین .آمد عمل به Ct3 و A های فرم مربوط مشکالت رفع خصوص در آستراخان

 و اقتصادی های همکاری گسترش و توسعه خصوص در بیشتری فعالیت کرونا ویروس شیوع سخت شرایط این

 گیرد. انجام روسیه و ایران بین تجاری

 

 آستراخان: گمرک سرپرست با  روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس مالقات 

 
 تیزهوش هادی آقای آستراخان استان الملل بین ابطرو آژانس دعوت و پیگیری با 1400 تیرماه 4 جمعه روز صبح

 محل در آستراخان گمرک سرپرست اونیپکو آندره آقای با روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان

 و آستراخان الملل بین روابط آژانس رییس گاالوکف آقای که نشست این در. نمودند مالقات آستراخان استانداری

 افزایش برای موجود موانع رفع خصوص در طرفین داشتند، حضور نیز آستراخان گمرک ارشد مدیران از تن دو

 مشکالت بررسی جلسه این تشکیل اصلی هدف. نمودند نظر تبادل و گفتگو روسیه و ایران بین تجاری مبادالت

. نمود تشریح کامل بطور را فرم این مربوط مشکالت روسی طرف که بود CT3 کاال مبدا فرم خصوص در موجود
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 مجاری طریق از مجددا را خود امضا و جدید مهر نمونه ایرانی طرف که گردید مقرر گفتگو، و بحث پس از

 به موقت بطور ایران که پیش سال دو حدود از است ذکر به الزم  .نماید ارسال روسی طرف برای دیپلماتیک

 این عضو کشورهای به صادرات برای یرانیا کاالی نوع 800 است درآمده اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضویت

 شوند. می برخوردار ترجیحی تعرفه از اتحادیه

 

 صنعتی گروه 》شوینده مواد کارخانه احداث زنی کلنگ مراسم در ایرانی مقامات شرکت 

 : روسیه آستراخان در《 گلرنگ
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 فدراسیون و ایران اسالمی ریجمهو صنعتی و تجاری روابط توسعه راستای در 1400 تیرماه 8 شنبه سه روز صبح

 ویژه منطقه در را بهداشتی و شوینده مواد انواع تولید کارخانه احداث عملیات《 گلرنگ صنعتی گروه 》روسیه،

 اسالمی جمهوری سرکنسول آکوچکیان آقای که مراسم این در. نمود آغاز رسما روسیه آستراخان لوتوس اقتصادی

 توسعه وزیر خادیکوف آقای روسیه، و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس انتاب تیزهوش آقای آستراخان، در ایران

 الملل بین روابط آژانس رییس گاالوکف آقای آستراخان، صنایع وزیر آفاناسیف آقای آستراخان، اقتصادی

 پروژه این مجریان از حمایت بر طرفین داشتند، حضور《 گلرنگ صنعتی گروه 》مدیران از تعدادی و آستراخان

 حدود از که است ذکر به الزم .نمودند تاکید آستراخان در تولیدی واحد این محصوالت تولید برای اقتصادی همم

 طی در و شد آغاز روسی طرف با آستراخان در گذاری سرمایه پروژه این اجرای خصوص در مذاکره پیش سال ۳

 》.گرفت انجام روسی طرف از زمین تدریاف با آن اولیه کارهای《 روزا 》 عنوان تحت شرکتی ثبت با مدت این

 به اقدام آستراخان لوتوس اقتصادی ویژه منطقه در که است ایرانی شرکت اولین《 گلرنگ صنعتی گروه

 این در ایرانی های شرکت  گذاری سرمایه  برای خوبی نمونه تواند می پروژه این اجرای. است  نموده گذاری سرمایه

 باشد. داشته منطقه کشورهای به ایران غیرنفتی صادرات توسعه در مهمی نقش تواند می و باشد منطقه
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 آستراخان در عمرخیام مجسمه از روسیه در ایران اسالمی جمهوری سفیر بازدید : 
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 فدراسیون در ایران اسالمی جمهوری سفیر جاللی کاظم دکتر آقای1400 شهریورماه 17 چهارشنبه روز عصر

 ایرانی فیلسوف و ریاضیدان شاعر، عمرخیام حکیم مجسمه از روسیه آستراخان به خود اریک سفر ادامه در روسیه

 دانشجویان از تعدادی و آستراخان دولتی دانشگاه رییس مارکلوف دکتر آقای که که مراسم این در. نمودند بازدید

 و ایران مشترک بازرگانی قاتا رییس تابان تیزهوش هادی آقای داشتند حضور نیز آستراخان دانشگاه فارسی زبان

 این اجرای جاللی دکتر آقای. نمودند ارایه مجسمه این نصب و ساخت طراحی، مراحل از کوتاهی شرح روسیه

  .نمودند قدردانی و تشکر تابان تیزهوش آقای از و دانستند باارزش را فرهنگی پروژه

 

 خان:آسترا در ایرانیان تجاری سرای از روسیه در ایران سفیر بازدید 
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ضمن  روسیه در ایران اسالمی جمهوری سفیر جاللی کاظم دکتر آقای1400 شهریورماه 18 پنجشنبه روز عصر

 تجاری و اقتصادی فعاالن با مشترکی نشست بازدید از قسمت های مختلف سرای تجاری ایرانیان در آستراخان در

 رییس آستراخان، دولتی دومای رییس اخان،آستر دولت معاون جلسه این نیز شرکت نمودند. در آستراخان در

 روسی تجار و آستراخان مقیم ایرانی بازرگانان از تعدادی و آستراخان بازرگانی اتاق رییس آستراخان، گمرگ

 سرای عامل رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و همچنین مدیر تابان تیزهوش . آقای داشتند حضور

در خصوص پیشینه روابط تجاری گیالن و  محترم حضار به آمدگویی خوش ضمن نآستراخا در ایرانیان تجاری

 در پیش سال 400 حدود آستراخان گمرک در موجود اسناد براساس که آستراخان توضیحاتی ارائه نموده و گفتند

 بلشویکی انقالب وقوع با. پرداختند می ستد و داد به ایرانیان آنجا در که است داشته وجود گیالنیان سرای آستراخان

 100 از پس. است موجود هنوز آن ساختمان که گردید تعطیل تجاری سرای این فعالیت روسیه در 1917 سال در

 در تجاری سرای ساختمان. است فعالیت مشغول اکنون هم که ساختیم را تجاری سرای این 2017 سال در یعنی سال

 مساحت به طبقه دو در مترمربع 1500 مساحت به ینیزم در شهر مرکز در و آستراخان مکانی موقعیت بهترین

 ایران کشور دو اقتصادی و تجاری روابط توسعه در تواند می تجاری سرای این فعالیت. است شده بنا مربع متر 1000
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 حجم افزایش برای مناسبی فرصت تواند می اوراسیا اقتصادی اتحادیه به ایران ورود. باشد تاثیرگذار بسیار روسیه و

 توسط ایران سوی از صادره CT3 فرم پذیرش خصوص در مشکالت از برخی. باشد روسیه و ایران تجاری ادالتمب

 اتاق رییس سینچنکو آقای. گردد حل روسی طرف مساعدت با امیدواریم که دارد وجود آستراخان گمرک

 در. است ایران با بویژه خزر ایدری حاشیه کشورهای با ما  خارجی روابط اساس که داشتند اظهار آستراخان بازرگانی

 مازندران، گیالن، های استان با ما ایران در. است بوده ایران با ما خارجی تجارت %70 جاری سال اول ماهه سه

 کشاورزی، محصوالت زمینه در ایران با ما تجارت بیشتر. داریم همکاری موافقتنامه خوزستان و رضوی خراسان

 در که گفتند آستراخان در ایران اسالمی جمهوری سرکنسول آکوچکیان ایآق. است چوب و ساختمانی مصالح

 است ایران به متعلق که سالیانکا بندر و ایرانیان تجاری سرای ایران، بانک میربیزنس ایران، سرکنسولگری آستراخان

 استانداری، با خوبی اربسی ارتباط ما. است ایران با جانبه همه روابط توسعه برای مناسبی محل و موقعیت. دارند وجود

 از بسیاری حل در تواند می که داریم آستراخان در محلی های دستگاه سایر و بازرگانی اتاق گمرک، شهرداری،

آستراخان نیز از اقدامات  اقتصادی توسعه وزیر و دولت هیات معاون خادیکوف آقای. باشند موثر موجود مشکالت

 دریای در ما اصلی شرکای از ایران که گفتند و نموده تشکر روسیه و نایرا کشور دو بین روابط توسعه مربوط به

 در گذاری سرمایه برای ایرانی بازرگانان و تجار از. دارند فعالیت ایرانی شرکت 150 آستراخان در است و خزر

 قتصادیا ویژه منطقه در روزا عنوان تحت گلرنگ ایرانی شرکت. نماییم می دعوت آستراخان اقتصادی ویژه منطقه

 پذیرش آماده ما سازی کشتی شرکت و است ایرانی محصوالت تولید برای کارخانه یک ساخت حال در لوتوس

 سفر که داشتند اظهار آستراخان دولتی دومای رییس سدوف آقای. است ایران سوی از کشتی انواع ساخت سفارش

 بسیار روسیه و ایران بین تجاری و قتصادیا روابط توسعه در تواند می آستراخان به ایران اسالمی جمهوری سفیر

 و کاال حمل مسیر تواند می مسیر این کامل اندازی راه. گردد فعال جنوب - شمال کریدور است الزم. باشد تاثیرگذار

 آستراخان گمرک رییس دیاچکوف آقای. دهد  کاهش ای مالحظه قابل شکل به را کاال نقل و حمل هزینه نهایت در

 واصله مبدا گواهی های فرم. دهیم گسترش را خودمان فعالیت که ایم کرده تالش ما 2020 سال تدایاب از که گفتند

 آماده ما. است  نموده ایجاد بازرگانان و تجار برای را مشکالت برخی که است فنی ایرادات دارای گاها ایران از

  .هستیم موجود مشکالت حل برای ایرانی طرف با جانبه همه گفتگوی
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 استان از که هستند خوشحال بسیار گفتند روسیه فدراسیون در ایران اسالمی جمهوری سفیر جاللی کاظم دکتر آقای

 فعالیت و تجاری سرای این ساخت بخاطر تابان تیزهوش آقای ازایشان .نمایند می بازدید آستراخان زیبای و تاریخی

 در حاضر حال در روسیه و ایران روابط فتند:نموده و گ قدردانی و تشکر کشور دو روابط توسعه جهت در ایشان

 پیدا رشد ها زمینه سایر اندازه به ما اقتصادی و تجاری روابط که کنیم اعتراف باید. دارد قرار خوبی بسیار سطح

 مشکالت برخی حل ولی نمود حل وقت اسرع در توان می را گمرکی مشکالت مانند مسائل از برخی. است نکرده

 روابط باید دلیل این به و هستند دریایی همسایه دو روسیه و ایران. دارد ها زیرساخت تقویت و عمیق تفکر به نیاز

 خزر دریای در باید ما. دهند کاهش را واسط کشورهای نقش ترتیب بدین و نمایند تقویت را خود دریایی

 استان یک ایران اسالمی جمهوری برای آستراخان استان. باشیم داشته کانتینربر های کشتی و رو - رو های کشتی

 سرای همکف طبقه در را ایرانی کاالهای فروشگاه جاللی دکتر آقای نشست این پایان در . است استراتژیک

 قرار است نموده آغاز را خود کار مترمربع 60 حدود مساحتی در که فروشگاه این. نمودند افتتاح ایرانیان تجاری

 . نماید  عرضه فروشی  عمده و فروشی دهخر شکل به را ایرانی کاالهای است
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 روسیه "پرم" بازرگانی مالقات رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با رئیس اتاق : 

 
 

 بازرگانان و تجار با مشترک جلسه در تابان تیزهوش هادی آقای 1400 شهریورماه 22 تاریخ دوشنبه روز عصر

 حضور با پرم صنعت و بازرگانی اتاق در که کاری نشست این در. نمودند کتشر(  روسیه)  پرم استان برگزیده

 گردید برگزار پرم بازرگانی اتاق معاون میرونووا یلنا خانم و پرم صنعت و بازرگانی اتاق رییس اژدانف اولگ آقای

 اظهار نفاژدا آقای. پرداختند گفتگو و بحث به اقتصادی و تجاری روابط گسترش و توسعه خصوص در طرفین

 همتایان با ما ارتباط و نداشتیم خارجی مهمان کرونا ویروس شیوع بخاطر یکسال و نیم است حدود  که داشتند

 و اند آمده پرم به ایران از خارجی هیأت یک که هستند خوشحال بسیار و است بوده ویدئوکنفرانس شکل به خارجی

 به پرم استان تولیدکنندگان و تجار نشست این در. شد خواهد گشوده آنها خارجی تجاری روابط در ای تازه فصل

 عالقه و نمودند مطرح ایران با تجارت خصوص در را خود مشکالت و پرداختند خود اقتصادی های فعالیت تشریح

 و دادند پاسخ آنها سواالت به تفصیل به تابان تیزهوش آقای. داشتند ایران با تجاری روابط توسعه برای زیادی

 با پرم استان که است ذکر به الزم .آوردند عمل به ایران با تجاری معامالت صحیح انجام برای را الزم های راهنمایی

 و جنگلی درختان لحاظ از و دارد قرار کاما رود حاشیه در روسیه سیبیری جنوب در نفر میلیون 2/5 حدود جمعیت

 و چوب صادرات لحاظ از و است روسیه برای زیادی اهمیت دارای کاغذ انواع و سلولزی محصوالت تولید

 برخوردار می باشد . ایران اسالمی جمهوری برای فراوانی اهمیت از چوبی محصوالت
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 در  انیرانیا یتجار یآستراخان در سرا میمق یرانیبازرگانان ا یافتتاح دفتر شورا

 هیآستراخان روس

 
 

 مقیم ایرانی بازرگانان شورای” دفتر ،1400 هما بهمن 22 اسالمی ایران شکوهمند انقالب سالروز با همزمان

 فدراسیون و ایران اسالمی جمهوری مقامات حضور با روسیه آستراخان در ایرانیان تجاری سرای در”  آستراخان

 آقای روسیه، و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس تابان تیزهوش هادی ، مراسم این در  شد افتتاح روسیه

 معاون و آستراخان بازرگانی اتاق رییس سینچنکو آستراخان، در ایران اسالمی ریجمهو سرکنسول آکوچکیان

 .داشتند حضور روسیه آستراخان مقیم ایرانی بازرگانان از تعدادی و آستراخان استانداری الملل بین روابط آژانس

 بسیار:  گفت بانقال پیروزی سالروز تبریک ضمن مراسم این در روسیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس

 و مساعدت آماده و است گرفته شکل دوباره سالها از پس آستراخان مقیم ایرانیان تجاری تشکل که هستم خوشحال

 دفتر اینکه از:  گفت نیز آستراخان در ایران سرکنسول آکوچکیان مهدیآقای . هستند تجاری شورای این به کمک

 خرسند بسیار گردد می افتتاح رسما ایران اسالمی انقالب پیروزی سالگرد،  ماه بهمن 22 روز در تجاری شورای این

 رقابت عین در آستراخان مقیم ایرانی بازرگانان و تجار:  کرد اظهار روسیه فدراسیون در ایرانی دیپلمات این. است
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 طریق از را خود معضالت و مشکالت و شوند متحد تجاری شورای این تشکیل با و باشند داشته رفاقت هم با باید

 .نمایند پیگیری شورا این

 و تقویت در تواند می تجاری شورای این تشکیل: گفت نیز آستراخان استانداری الملل بین روابط آژانس معاون

 آینده در آستراخان استاندار است قرار راستا این در و باشد موثر بسیار ایران و آستراخان استان تجاری روابط تحکیم

 تابان تیزهوش هادی که است ذکر به الزم .شوند ایرانجمهوری اسالمی  عازم تجاری هیات یک همراه به نزدیک

 سرای”  در کار دفتر یک نمودند موافقت ، است دار عهده را پارس بازرگانی شرکت مدیرعاملی لیتمسئو که

 به تجاری سرای ینا چارچوب در بتوانند آنها تا شود داده اختصاص شورا این رییسه هیات به”  ایرانیان تجاری

 .بپردازند فعالیت
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  دیدار رئیس اتاق روسیه با رئیس گمرک آستراخان: 
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در شهر آستراخان روسیه با سرگی دیاچکوف 22/11/1400در روز رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

در آستراخان روسیه صورت ن این نشست که در محل سرای تجاری ایرانیا. رییس گمرک آستراخان دیدار کرد

سرگی دیاچکوف رییس آقای هادی تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و آقای ،  گرفت

والدیمیر آقای مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در آستراخان و آقای گمرک آستراخان، 

های مشترک استان  همکاری، در این جلسه  . ور داشتندالملل استانداری حض گاالوکف رییس آژانس روابط بین

جمع بندی قرار گرفت و دورنمای توسعه روابط  مورد بررسی و 2021آستراخان با جمهوری اسالمی ایران در سال 

مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در .آقای تشریح شد 2022بین آستراخان و ایران برای سال 

در خصوص مشکالت تجار و بازرگانان ایرانی مقیم آستراخان به مواردی اشاره کرد و در این باره آستراخان روسیه 

هادی تیزهوش تابان رییس  .گفت: برای حل این مشکالت الزم است روابط نزدیکتری بین طرفین وجود داشته باشد

شا کاال فرم آ توسط طرف اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نیز در خصوص مشکالت عدم پذیرش گواهی من

در سال گذشته : روسی بخصوص توسط گمرک آستراخان به ذکر مواردی در این رابطه پرداخت و اظهار کرد

به تاکید وی حل .  میزان صادرات کاال از ایران به روسیه افزایش قابل قبولی داشته و باید این روند افزایشی ادامه یابد

 رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کرد .سهیل تجارت را میسر خواهد آ، تمشکالت عدم پذیرش گواهی فرم 

کنند و تجار و  مشکالت و موانع تجار و بازرگانان ایرانی که در فدراسیون روسیه کار میرفع  روسیه در این نشست

اری آستراخان والدیمیر گاالوکف رییس آژانس روابط بین الملل استاند. خواستار شد را بازرگانان مقیم آستراخان

های  درصد کاال 90نیز خاطر نشان کرد: ایران شریک تجاری مهمی برای استان آستراخان است بطوریکه بیش از 

سرگی دیاچکوف رییس گمرک آستراخان هم به دالیل عدم پذیرش  .وارده به آستراخان از طرف ایران است

میدواری کرد در حل مشکالت موجود مساعدت های فرم آ اشاره کرد و در این رابطه ابراز ا برخی از گواهی

در این نشست مقرر شد مشکالت مربوط به تجار و بازرگانان ایرانی مقیم آستراخان و همچنین  .خواهند کرد

 .الملل استانداری آستراخان پیگیری شود مشکالت مربوط به عدم پذیرش فرم آ از طریق آژانس روابط بین
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 :ن روسیه ش هیات تجاری از فدراسیوپذیر (2

 :میزبانی هیات تجاری استان ساراتف روسیه 
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از  یهیات تجار کیمیزبان  30/06/1400روز سه شنبه مورخ  14اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ساعت 

از صادرات استان  تیمرکز حما سی، رئ رونوفیم یسرگ یجناب آقا استیبه ر هیروس ونیاستان ساراتف فدراس

 یمنیا یها ستمی، غالت، س یمحصوالت کشاورز یشکل از شرکت های روسی فعال در زمینه هاساراتف و مت

بود . این نشست در سالن جلسات طبقه هشتم  یغنرو ی،دانه ها کی، خدمات لجست یورزش زاتیتجه نی، تام قیحر

وسیه در ایران و همچنین اتاق بازرگانی ایران و با حضور جناب آقای رستم ژیگانشین ، رئیس نمایندگی بازرگانی ر

مدیران ارشد نمایندگی بازرگانی ، آقای تیزهوش تابان و اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

نفر از اعضای اتاق مشترک برگزار گردید. عالوه بر دیدار رسمی، شرکت های ایرانی و روسی در طبقه نهم 80و 

 نیز شرکت نمودند. B2Bاکرات تجاری در جلسات اتاق بازرگانی ایران جهت انجام مذ

 منطقه استاوروپل  یتجار اتیبا ه هیو روس رانیمشترک ا بازرگانی اتاق مشترک نشست

 05/11/1400جلسه  -هیروس

 



 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 88345817فاکس: 88848010:نتلف 15814کدپستی ،175تهران،خیابان طالقانی،شماره 
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817 

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.comالکترونیکی: پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

در سالن جلسات طبقه  05/11/1400روز سه شنبه مورخ  11:30در ساعت  هیو روس رانیمشترک ا یبازرگان اتاق

 زیکامب یآقا استیجلسه به ر نیبود. ا هیاز منطقه استاوروپل روس یتجار یاتیه زبانیم ران،یا یششم اتاق بازرگان

)خزانه دار(  یقرابائ یکتای یروشنعل یآقا یو با همراه هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سیرئ بینا یمیرکریم

، و  رانیدر ا هیروس ونیفدراس یازرگانب یندگینما سیمعاون رئ کوفینیبل یآندر یجلسه آقا نیا در.  دیبرگزارگرد

حضور  عضو اتاق مشترک ( 35)فعال یرانیو ا یروس یو شرکت ها یبازرگان یندگیخانم الگا ساتووا مشاور نما

دو  نیب یهمکار یها لینشست مشترک درخصوص پتانس نیا یاز برگزار یداشتند. دو طرف ضمن ابراز خرسند

 نی، صادرات غالت )ذرت، جو، گندم ( و همچن یروس یشرکت ها تیفعال نهیزم.  بحث و تبادل نظر نمودند کشور

گفتگو و  اعضای اتاق مشترکمشترک با  یها یبود که در خصوص همکار لنیپروپ یو پل وهی، م مانیواردات س

 مذاکره نمودند.

 

 های آموزشی برای اعضا:سمینار / برگزاری وبینار (3

 : هیو روس رانیمشترک ا یزرگاناتاق با یشگاهیو نما یابیبازار ونیسیکم

 

 18/02/1400 :ناریجلسه وب هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان بازاریابی و نمایشگاهی ونیسیکم 

 بازاریابی ونیسیکم سیو رئ نایب رئیس اتاق مشترک) کامبیز میرکریمی یآقا استیخود را به ر یآموزش

و ابزار قدرتمند اتاقهای مشترک)تبادل هیات های بررسی نحوه استفاده از د "( و با موضوعهیاتاق روس

در سالن  18/02/1400روز شنبه مورخ  14در ساعت"  تجاری وبرگزاری نمایشگاهها( برای بازاریابی

اول اتاق بازرگانی ایران از طریق لینک جلسات طبقه 

https://join.skype.com/C1fRV0VTWHDx  جناب آقای با حضور )بصورت مجازی( و

 یفناور ونیسیکم سیرئطالئی )  سفارت ج. ا. ایران در روسیه (، جناب آقایزارعی) رایزن بازرگانی 

و صادرکنندگان نرم افزار  دکنندگانیتول هیاتحادرئیس  و رانیاطالعات و ارتباطات ا یفناور ونیفدراس

 برگزار نمود . هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان یاعضانفر از  40و با حضور ( رانیا

 

https://join.skype.com/C1fRV0VTWHDx
https://join.skype.com/C1fRV0VTWHDx
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 17/12/1400: سمینار ، جلسه  هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان یشگاهیو نما یابیبازار ونیسیکم

 یابیبازار ونیسیکم سیاتاق مشترک و رئ سیرئ بی)نا یمیرکریم زیکامب یآقا استیخود را به ر یآموزش

و  هیروس یمهم تجار یدادهایو رو یشگاهینما میتقو یبررس "( و با موضوعهیاتاق روس یشگاهیو نما

در ساعت  یتجار یشگاههایفعال برگزار کننده نما یشرکتها یو شناسائ 1401سال  یبرا یزیبرنامه ر

معادن و  ع،یصنا ،یدر سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگان 17/12/1400روز سه شنبه مورخ  14

 . وداتاق مشترک برگزار نم ینفر از اعضا 50از  شیو با مشارکت ب یصورت حضور به رانیا یکشاورز

 

 :هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان ییغذا عیو صنا یکشاورز ونیسکمی

 

 21/02/1400 :ناریجلسه وب هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان ییغذا عیو صنا یکشاورز ونیسیکم 

( و با هیاتاق روس یکشاورز ونیسیکم سی)خزانه دار و رئ کتای یوشنعلر یآقا استیخود را به ر یآموزش

صبح روز  11در ساعت "هیبر تجارت مشترک با روس تیفعال کسالهیدر  ایاثرات تحوالت اوراس "موضوع

اتاق بازرگانی ایران از طریق لینک در سالن جلسات طبقه ششم  21/02/1400شنبه مورخ سه 

https://join.skype.com/DIgePH90KJxe  )از گمرک ی ندگانیو با حضور نما)بصورت مجازی

 یاتاق بازرگان ینفر از اعضا 55و با حضور و نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران و سازمان توسعه تجارت 

 برگزار نمود . هیو روس رانیمشترک ا

 08/12/1400: در  هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان ییغذا عیو صنا یکشاورز ونیسیجلسه کم

 رانیا یدر سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگان 08/12/1400مورخ  کشنبهیصبح روز 10ساعت 

  .دیبرگزار گرد
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این جلسه به ریاست آقای روشنعلی یکتای قرابائی)رئیس کمیسیون کشاورزی و خزانه دار اتاق بازرگانی مشترک 

)رئیس نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران ( ، آقای دکتر عالئی ایران و روسیه( و با حضور آقای رستم ژیگانشین

مقدم )رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی( ، آقای دکترحسن پور ) معاون برنامه ریزی سازمان نظام 

ای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ج.ا.ایران( ، آقای دکتر پیشه ور ) رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران (، آق

دکتر برخوری ) رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان(، آقای افروز) رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

مشاور معاون وزیر و مسئول طرح و برنامه های ویژه باغبانی وزارت رستم پور) و منابع طبیعی جنوب کرمان( ، آقای

روسیه واحد بین الملل گمرک ج.ا.ایران( و -سیاجهاد کشاورزی( ، آقای سیامک علی پناه)کارشناس مسئول اورا

 نفر از اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به صورت آنالین ، حضور داشتند . 30تعداد 

 شرح موارد مطروحه در نشست کمیسیون کشاورزی :

ا اشاره به جنگ روشنعلی یکتای قرابایی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق مشترک ایران و روسیه ب

اند. تجار ما هنوز از  تریلی ایرانی در مرز روسیه و اوکراین متوقف شده ۲۵روسیه و اوکراین بیان کرد: متاسفانه 

ها در مرز اوکراین  های آن ای کمر راست نکرده بودند که این بار کامیون گرفتاری بازگشت خوردن بار فلفل دلمه

بینی عمالً  های قابل پیش ا بازگشت داده شوند با توجه به مسافت و معطلیه گیر شده است. اگر این کامیون زمین

 .گیری شود جنازه بار به ایران خواهد رسید و بنابراین الزم است به سرعت برای این موضوع تصمیم

تواند امکان پایش، رصد و نظارت بر این محصوالت  دار کردن محصوالت کشاورزی می با بیان اینکه شناسنامه وی

تواند  دار شدن محصوالت کشاورزی هم تاجر می را در کشور مقصد صادرات افزایش دهد گفت: با اعمال شناسنامه

با آرامش بیشتری محصول مورد نظر خود را برای صادرات از تولیدکننده خریداری کند و هم روسیه و هم خریدار 

أ این محصول را بررسی و انتخاب کند تا مثل تواند از مبد این محصول در روسیه یا هر کشور صادراتی دیگری می

او با  .ای در میان راه محصول را به دلیل مغایرت با برخی استانداردهای روسیه بازنگرداند تجربه صادرات فلفل دلمه

مندی از مسئولین گفت: اگر کنترل کیفی محصول در مراحل کشت داشت و برداشت انجام نشده بازرگان  ابراز گله

میلیون  ۷۰۰تا  ۶۰۰د در حالی که بیشترین ضرر مالی از این ناحیه متوجه او بوده است. هر بار فلفل بین گناهی ندار

 .میلیارد تومان بود ۷۰تریلی از روسیه بازگشت داده شد که ارزش آن  ۱۰۰تومان ارزش دارد. 
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که حجم مبادالت تجاری ایران و رستم ژیگانشین رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران با اشاره به این

درصد از این میزان را محصوالت کشاورزی به خود  ۸۰میلیارد دالر رسید بیان کرد: تقریباً  ۴به  ۲۰۲۱روسیه در سال 

 .های خوبی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد اند. بنابراین در حوزه کشاورزی پتانسیل اختصاص داده

سیه و اوکراین ادامه داد: وقوع این جنگ هم امکان مضاعفی برای ایران فراهم کرده که او با اشاره به جنگ میان رو

ژیگانشین با اشاره به سفر هیات روسی برای بررسی . صادرات محصوالت کشاورزی خود را افزایش دهد

ی از سه ا محصوالت کشاورزی ایران گفت: این هیات در رابطه با محصوالت کشاورزی ایران از جمله فلفل دلمه

آوری و با خود به روسیه برده است. قرار است ظرف دو هفته آینده  های زیادی را جمع استان بازدید کرده و نمونه

تصمیم خود را درباره واردات این محصوالت از ایران اعالم کند که امیدوارم این تصمیم مثبت باشد و ما شاهد 

 .رزی از ایران به روسیه باشیمای و دیگر محصوالت کشاو تداوم صادرات فلفل دلمه

اندازی سامانه  در ادامه این نشست شاهپور عالیی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اینکه راه

مجوزهای الکترونیکی کشاورزی )سماک( با محوریت سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزی در ایران به مرحله 

مربوط به آن ابالغ خواهد شد گفت: به زودی باید همه محصوالت زراعی و های  نامه آخر رسیده و به زودی آیین

باغی در این سامانه ثبت شوند تا همه اطالعات مربوط به هر محصول از جمله تولیدکننده، صادرکننده، مقصد 

م ها و سمو کش صادراتی، محل تولید، چگونگی مراحل کاشت داشت و برداشت آن محصول، میزان استفاده از آفت

 .آوری خواهند شد و مواد بیولوژیک در فرآیند تولیدان محصول و ... همه ثبت و جمع

شده در ایران  نوع از این تعداد بر اساس استاندارد تعریف ۴۳۵شده که  کش ثبت آفت ۱۲۰۰او با بیان اینکه در دنیا 

ا صادراتی ایران اتفاق افتاد این بود ه ای شود بیان کرد: اتفاقی که در ماجرای بازگشت خوردن فلفل دلمه استفاده می

کند که در لیست استاندارد ما نیست و چهار سمی  که روسیه هفت سم در محصوالت کشاورزی خود استفاده می

شود. این محل  شود و در لیست استاندارد اتحادیه اروپا هم وجود دارد در روسیه استفاده نمی که در ایران استفاده می

 .ین امکان وجود داشت که با مذاکره و هماهنگی آن را حل شوداختالف واقع شد و ا



 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 88345817فاکس: 88848010:نتلف 15814کدپستی ،175تهران،خیابان طالقانی،شماره 
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817 

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.comالکترونیکی: پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

شود. این عدد در  کیلوگرم سم استفاده می ۰،۶۵عالیی مقدم ادامه داد: به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی در دنیا 

 شود. مصرف سم در یک سال در کش استفاده می هزار تن آفت ۳۵گرم است. در واقع در کل کشور  ۰.۳۵کشور ما 

توان به محصوالت  کیلوگرم است. بنابراین از این جهت نمی ۲.۸کیلوگرم است در حالی که میانگین دنیا  ۱.۹ایران 

او با طرح پیشنهاد برای حل مشکل گفت: ایران حاضر است به صورت قراردادی با  .کشاورزی ایران خرده گرفت

تولید کند. این محصول صرفاً برای عرضه در کشور روسیه محصوالت مورد نظر آن را با سموم مورد تأیید آن 

 .روسیه تولید خواهد شد

عالیی مقدم افزود: محصوالتی که در حال حاضر تولید شده و در انبار بوده و یا در حال برداشت هستند دیگر امکان 

که آماده  ای، گوجه، خیار، بادمجان و سیب درختی دار کردن ندارند. لذا برای پنج محصول فلفل دلمه شناسنامه

صادرات به روسیه هستند از ابتدای اسفند ماه ابالغ کردیم این محصوالت باید برگه آنالیز داشته باشند. با سازمان غذا 

های روسی  آزمایشگاه جدید منطبق با پروتکل ۳۰میلیارد تومان اعتبار  ۲۰و دارو توافق کردیم که با در نظر گرفتن 

در شود. صادرکنندگان تا این برگه آنالیز را ارائه نکنند گواهی سالمت برای های آنالیز صا تأسیس شوند و برگه

او ادامه دادبرای محصوالت که در دوره بعدی تولید وارد بازار  . ها در گمرک صادر نخواهد شد محصول آن

 .ها ثبت خواهد شد خواهند شد از طریق سامانه سماک همه اطالعات مربوط به آن

الملل گمرک ایران هم در این نشست به ارائه آخرین آمار  روسیه واحد بین-ناس اوراسیاسیامک علی پناه کارش

تجارت ایران و روسیه پرداخت و گفت: مجموع تجارت ما )اعم از صادرات و واردات( با کشورهای عضو اتحادیه 

بوط به روسیه است. در این درصد مر ۸۰ماه امسال رسیده است. از این مقدار  ۱۱میلیارد دالر در  ۵اوراسیا بیش از 

میلیون دالر صادرات  ۵۴۷درصد یعنی  ۵۰مدت از مجموع یک میلیون دالر صادرات ما به کشورهای اوراسیا حدود 

میلیارد دالر بوده است که  ۴او ادامه داد: همچنین مجموع واردات ایران از اوراسیا حدود . به روسیه انجام شده است

 .شود درصد این میزان را شامل می ۹۰میلیون دالر از روسیه وارد شده که حدود  ۵۷۰از این مقدار سه میلیارد و 

او با اشاره به تراز منفی تجارت ایران و روسیه دلیل آن را عدم اجرای طرح کریدور سبز دانسته و بیان کرد: روسیه 

کند. این طرح برای  میبیش از یک سال است که با وجود توافقات از اجرایی کردن طرح کریدور سبز ممانعت 
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صادرات محصوالت کشاورزی ایران بسیار مهم است. تبادالت تجاری ما با روسیه تراز منفی دارد و باید تعدیل شود 

 .و با اجرای کریدور سبز این اتفاق خواهد افتاد

در پشت مرز  های ایرانی متوقف شده در مرز اوکراین و روسیه گفت: برای بارهایی که علی پناه درباره کامیون 

اندرکاران روسی از  اوکراین مانده قرار شد خریدار سفارش خود را به سفارت ایران در روسیه ارائه کند. دست

گمرک ایران درباره آن محموله استعالم خواهند کرد و گمرک ایران نیز در کمترین زمان استعالم را پاسخ داده و 

 .توانند به مقصد برسند ها به سرعت می امیوناسناد را ارائه خواهد کرد. در این صورت این ک
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 جلسات: (4

 :نشست مشترک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و شرکت سایپا 

 
 

در سالن جلسات طبقه  10/11/1400روز یکشنبه مورخ  13:00اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ساعت 

ت سایپا بود. این جلسه به ریاست آقای دکتر هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق پنجم اتاق بازرگانی ایران ، میزبان شرک

بازرگانی مشترک ایران و روسیه و با همراهی آقای روشنعلی یکتای قرابائی )خزانه دار( برگزار گردید. در این 

س شرکت سایپا، آقای باغشاهی رئی OES,OEMنشست آقای محبیان رئیس اداره پشتیبانی صادرات قطعات 

سفارشات خارجی شرکت مالیبل سایپا)تولید انواع قطعات ریخته گری خودرو(،آقای عقبائی مدیربازرگانی شرکت 

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ،آقای سطوتی مدیر خرید شرکت طیف سایپا)رنگ و رزین( و خانم رضائی 

ر خصوص معرفی پتانسیل های شرکت مدیربازرگانی شرکت سایپاپرس حضور داشتند. این نشست فرصت مناسبی د

های زیر مجموعه سایپا و پتانسیل های همکاری دو کشور بود که در این خصوص بحث و تبادل نظر انجام شد. 

 به پایان رسید. 14:30جلسه در ساعت
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 همکاریها: (5

 
 

دومین " اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با همکاری موسسه بین المللی پژوهش های صنعتی و تجاری

کنفرانس بین المللی تجارت ، فرصت های سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و 

در سالن مروارید مرکز همایش  03/12/1400روز سه شنبه مورخ  17لغایت  14را از ساعت  "فدراسیون روسیه

حداکثری اعضای اتاق مشترک برگزار  های خلیج فارس ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران با حضور

 نمود.
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 دیدارهای رسمی : (6

  با سرکنسول روسیه در رشت دیدار رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: 

 

 

تابان  زهوشیت یبا هاد النیگ یدر رشت با حضور در اتاق بازرگان هیروس ونفدراسی سرکنسول 26/12/1400روز 

اتاق  سیینشست ر نیا در کرد . دارید النیگ یاتاق بازرگان سییو ر هیو روس رانیامشترک  یاتاق بازرگان سییر

به  النیگ یبا اتاق بازرگان یسرکنسولگر یاز تعامل و همکار یضمن ابراز خرسند هیو روس رانیمشترک ا یبازرگان
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روابط ی  نهیشیپگفت:  در رشت هیروس ونیاز تالش سرکنسول فدراس یو قدردان دیجهت سرعت در انجام رواد

روبرو  یدیجد یروابط با روند اقتصاد نیسال گذشته ا 20است و در طول  یخیتار یسابقه  یدارا هیو روس رانیا

 یاقتصاد یها تیبر گسترش فعال زدهمیرو انتظار دولت س نیبوده است که روز به روز در حال توسعه است از هم

 یگفتگو یشورا ریرابطه اضافه کرد : در نشست اخ نیدر هم هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سییر باشد . یم

کنفرانس حضور داشتند به  دئویبه صورت و هیدر روس رانیا ریسف یجالل یکه آقا النیگ یدولت و بخش خصوص

معاون  ییمحسن رضا یهم آقا رایداشتند و اخ دیتاک یرساختیز یراهکارها جادیبا ا یتوسعه مراودات تجار

توسعه در  یدولت برا تیداشتند و از حما یا ژهیو دیروابط تاک نیبه توسعه ا ژهیجمهور به طور و سییر یاقتصاد

 خبر دادند. هیبازار روس

دانست و گفت : سهم مهم صادرات کاال به  هیصادرات کاال به روس یرا سکو النیگ ،هوش تابان زیت یهادآقای 

 یصادرات م هیبه روس ییایو در ینیزم قیاست و از طر نالیاست از گ یآن محصوالت کشاورز نیتر که مهم هیروس

 برشمرد ودر بخش صادرات کاال  النیگ یمهم اقتصاد لیصادرات را پتانس یتجار یساخت ها ریوجود ز یو شود .

راه  ،بازرگانان است  یمهم اقتصاد گاهیپا کیبه عنوان  هیدر آستراخان روس انیرانیا یتجار یسرا تصریح کرد:

از  یصورت گرفته است و در حال حاضر تعداد هیبه شبکه بازار روس یرانیا یسرا با هدف عرضه کاالها نیا یانداز

 یها یتوانمند نیتریهم در و یرانیا یهستند و کاالها یدفتر تجار یسرا دارا نیموفق کشور در ا یشرکت ها

 النیاست و گ انیدانش بن یشرکت ها ما ورود گریگذاشته شده است و البته هدف د شیدر سرا به نما رانیا یدیتول

متعدد  یها تیمز یدارا یبه عنوان کشور هیتابان از روس زهوشیتآقای است . یموفق یشرکت ها یدارا نیب نیدر ا

 نیدر ا شتریسهم بازار ب رانیدارد و تالش ا یرینظ یب یها تیظرف هیکرد : روس دینام برد و تاک یو تجار یاقتصاد

ادامه  وستهیبه طور پ یاقتصاد یها تیفعال لیرفع موانع و تسه یمنظور مراودات ما برا نیهمکشور بزرگ است ، به 

از  ریضمن تقد هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سییر هستند. شیاز پ شیعالقمند به توسعه ب نیدارد و طرف

 یدر رشت با اتاق بازرگان هیروس یسرکنسولگر ی، از همکار رانیدر ا هیروس ویفدرات ریسف انیجاگار یآقا یهمکار

و  یدر رشت ، شاهد همکار هیروس ونیوادف سرکنسول فدراس یکرد و گفت : از زمان آقا یقدردان زین النیگ

 تشکر کنم . شانیا یکه جا دارد از همکار میهست یشتریتعامل ب
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کرد و  یابراز خشنود دارید نیبود از انجام ا یدر رشت هم که مهمان اتاق بازرگان هیروس ونیفدراس سرکنسول

هم در  یاست و تاکنون سرکنسولگر رانیا یاسالم یها با جمهور یتوسعه همکار هیدولت روس کردیرو گفت :

 یاز برنامه ها النیگروسیه و  یبا اتاق بازرگان یمنظور همکار نیروابط تالش داشته است و به هم نیا میتعم یراستا

 یوادوف از همراه چیوویگئور گ آندره . ستا کوشش داشته استرا نیاست و در ا یسرکنسولگر یرو شیپ

شد :  ادآوریاشاره کرد و  دیدر امور رواد عیتسر یدر سفارت تهران برا یسرکنسولگر یهمکاران باالدست

 در حال کاهش است. یاقتصاد یها یها در حال گسترش و موانع همکار یهمکار نیخوشبختانه روز به روز ا

 بودند.در رشت  هیسرکنسول روسهمراه  دارید نیدر ا زیدر رشت ن هیمعاون سرکنسول روس نایلدشبویا ایکسن خانم

 

 وب سایت اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: (7

به زبان فارسی ، تمام اطالعیه ها و اخبار  www.irjcc.irسایت اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به آدرس:

 .ی به اعضا و عالقمندان منعکس می نمایداتاق مشترک را جهت اطالع رسان

 

 کانال تلگرام اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه : (8

کانال تلگرام اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه که در سایت اتاق درج گردیده است ، در دسترس عموم         

 . س گرددمی باشد که عالوه بر ایمیل و سایت از این طریق نیز اخبار مربوطه منعک


