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تهران

اهم اسناد مبادله شده ( امضاء)
 -2موافقتنامه بازرگانی درسال  2991امضاء و به تصویب نهایی رسیده است.
اهم مبادله هیات هاي تجاري
 -2هیات تجاری به ریاست معاون وزیر بازرگانی به مسکو در خرداد 2911
 -1سفر هیات اقتصادی و بازرگانی از استانهای امسک ،اورال  ،استاوروپل و تاتارستان به تهران
 -9هیات تجاری به ریاست معاون وزیر بازرگانی به استان امسک و سنت پطرزبورگ در مهر 2911
 -8سفر رئیس کل سازمان توسعه تجارت به مسکو و آستراخان در بهمن 2919
 -5سفر استاندار محترم گیالن به داغستان در فروردین 2932
 -1سفر معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه به تهران اسفند 2932

مهمترين اقدامات بعمل آمده ( در چارچوب روابط دوجانبه )
 -2تالش و پیگیري مستمر در جهت ايجاد بانك ايراني در مسكو كه در سال  2912افتتاح گرديد.
 - 1پیگیري مستمر براي رفع موانع حمل ونقل كه در چارچوب توسعه ناوگان ملي تجاري  ،مذاكره و چانه زني با
مقامات روسي درخصوص رفتار مساوي با كشتي هاي ايراني در بنادر روسیه طرح و پیگیري شده است .
 -9استقرار رايزن بازرگاني از ابتداي سال  2911در مسكو( .در حال حاضر رایزن بازرگانی در مسکو مستقر نمی
باشد)
 -8اعزام هیات های تجاری و بازاریابی از استانهای مختلف کشور به مناطق مختلف روسیه
 -5همكاري در زمینه استاندارد كاالها و اخذ نشان استاندارد روسیه براي كاالهاي صادراتي ايران به مقصد روسیه
 -1مشارکت در نمایشگاه های بین المللی روسیه از جمله نمایشگاه مبل و مواد غذایی
 -9برگزاری نمایشگاه ایران در آستراخان
 -1برگزاری نمایشگاه ایران در داغستان
اهم برنامه هاي آتي
 -2تشکیل کمیته صنعت به ریاست معاونین وزرای دو کشور -طرف روسی با معرفی رییس روسی کمیته صنعت
پیشنهاد برگزاری اولین اجالس کمیته صنعت تا پایان سالجاری میالدی داده است.
 -1برگزاری همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و روسیه در استانهای مهم دو کشور (سفارت
جمهوری اسالمی ایران به مسکو در دست اجرا دارد).
 -9پذیرش هیات های روسی جهت بازدید از نمایشگاههای مهم کشور (در نمایشگاه صنعت سال جاری از طرف
روسی دعوت بعمل آمده است).
 -8مشارکت در نمایشگاههای موادغذایی مسکو (مهرماه سالجاری)
 -5مشارکت در نمایشگاه مبل مسکو (آذرماه)
 -1برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مناطق جنوبی روسیه – نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران -23
 21مهرماه در آستراخان برگزار می گردد.
مسائل و مشكالت
 -2وجود مشكالت عديده حمل ونقل كه در دو سطح داخلي و روابط دو جانبه با روسیه بايد طرح و پیگري شود.
پیشنهادات
 -2مشكالت حمل ونقل كاالهاي ايراني در دو مسیر جاده اي و دريايي بطور جدي طرح و پیگیري شود.
 -1بانك ملي ايران در مسكو با توسعه اختیارات آن در جهت انجام كلیه عملیات بانكي طرف هاي ايراني ور وسیه
تقویت گردد.
 -9اخذ امتیازات صادراتي از روسیه درمقابل واردات آهن آالت و خدمات در جهت تسهیل درتوازن تجاري بین دو كشور.
 -8مرکز تجاری ایران در مسکو ایجاد گردد.
 -5تسویه حسابهای بین دو کشور به ارزهای غیر از دالر آمریکا و یورو انجام پذیرد.

دالیل توجیهی توسعه روابط اقتصادی و تجاری
روسیه با تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره یکی از قدرتهای بزرگ جهان معاصر بوده و به سبب نزدیکی جغرافیایی از
جایگاه برجسته ای درسیاست خارجی ایران برخوردار بوده است .فصل جدید روابط ایران و روسیه اوایل دهه 2331
میالدی آغاز گردید .ادامه روابط غیردوستانه ایران با ایاالت متحده امریکا و برنامه های دفاعی ایران برای دوره پس از
جنگ تحمیلی متغیرهای مهم دخیل در روابط تهران -مسکو دراین دوره به شمار می روند .اهمیت روابط با روسیه در
سطح منطقه ای و بین المللی باعت گردید ،مقامات عالی ایران گسترش روابط اقتصادی با روسیه را به عنوان عامل
تحکیم بخش و پشتوانه روابط سیاسی مورد توجه جدی قرار

دهند.

