
 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 17/08/1401تاریخ:

 20302683 :مارهش

 ندارد پیوست:

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

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.com:الکترونیکی پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

 بسمه تعالی

 

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

  یابیبازار و یشگاهینما ونیسیدعوت به جلسه کم : موضوع

 باسالم

 رانیا یاسالم یجمهور نیموافقتنامه تجارت آزاد ب یامضا و اجرا دیکه مستحضر هست همانگونهاحتراما 

و بازار  مایاستفاده از روبل به عنوان ارز قابل قبول در سامانه نو  یبهبود تعامالت بانک ا،یاوراس یاقتصاد هیو اتحاد

      در منطقه خزر با  کیلجست یاه رساختیو ز ییایو در ینیناوگان حمل و نقل زم تیتقو ،یمتشکل ارز

حضور  یرا برا یفرصت مناسب ،هیاز روس ییاروپا یخروج شرکت ها زیو ن یرانیا یشرکت ها یگذار هیسرما

 .  کشور فراهم آورده استآن در بازار بزرگ  یرانیو صادرکنندگان ا گاندکنندیتول

 ینسبت به برگزار رانیاتاق ا ارانهیدرصد  50از  یریاتاق در نظر دارد با بهره گ نیمنظور ا نیهم به

مهم آن کشور اقدام  یدر شهرها هیروس ونیمعتبر فدراس یالملل نیب یتخصص یها شگاهیدر نما رانیا ونیپاو

 ونیسیکم یشاندی هم جلسه٬٬آورد در  یدعوت به عمل م یرا مغتنم شمرده از جنابعال تیموقع لذا.دیانم

 روز 12:00لغایت 10:00 ساعت در که ٬٬هیو روس رانیمشترک ا یاتاق بازرگان یابیو بازار یشگاهینما

 یولمت یسازمان ها ندگانیبا حضور نما رانیدر سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق ا 22/08/1401مورخ  کشنبهی

 . دییشود شرکت فرما یفعال اتاق مشترک برگزار م یو اعضا یصادرات یها، تشکل ها انکتوسعه تجارت، ب

 جلسه دستور : 

توسعه  یبرا یآت یو برنامه ها هیو روس رانیا نیروابط دو جانبه و چند جانبه ب تیوضع نیمرور آخر (1

 به آن کشور یرانیصادرات کاال و خدمات ا

 دو کشور نیو حمل و نقل ب یو گمرک یتعامالت بانک تیوضع نیآخر یبررس (2
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     نیو انتخاب بهتر2023 در سال  هیروس ونیفدراس یالملل نیمنتخب ب یها شگاهیجدول نما یبررس (3

 کشور  یصادرات یها لیو پتانس شگاهیها با لحاظ استانداردها و سابقه نماآن

 یتوسعه تجارت و تشکل ها یمتول یهابانک ها، سازمان  ندگانیاستماع نقطه نظرات اعضا و نما (4

 هیحضور موثرتر در بازار روس یبرا یصادرات

 

 

 

 

 هادی تیزهوش تابان         
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