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 روسیههمکاري دوجانبه ج.ا.ایران و   
 1395 ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ھمكاريھاي دوجانبه

 محل برگزاري تاريخ متولي اجالس اجالس

۱۳۷۹ماه  مھر وزارت نفت سومین  مسکو 

۱۳۸۱ماه اسفند  وزارت نفت چھارمین  تھران 

۱۳۸۳آذرماه  وزارت اقتصاد و دارایی پنجمین  مسکو 

۱۳۸٦ذرماه آ وزارت امور خارجه ششمین  تھران 

۱۳۸٦آذرماه  وزارت امورخارجه ھفتمین  مسکو 

۱۳۸۸آذرماه  وزارت امورخارجه ھشتمین  تھران 

۱۳۹۰شھریورماه  وزارت امورخارجه نھمین  تھران 

۱۳۹۱ ماه بھمن وزارت امورخارجه دھمین  مسکو 

۱۳۹۳شھریور ماه  وزارت نفت یازدھمین  تھران 

۱۳۹٤آبان ماه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دوازدھمین  مسکو 

۹٥آذرماه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سیزدھمین  تھران 
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 کمیته بازرگانی

 محل برگزاري تاريخ متولي  اجالس

۸۰خرداد    سابق وزارت بازرگانی  اولین   مسکو  

سابقوزارت بازرگانی   دومین ۸۲اسفند    تھران 

۸٤آبان  سازمان توسعه تجارت ایران  سومین  مسکو 

۸٦آبان  سازمان توسعه تجارت ایران  چھارمین   تھران 

۸۷آبان  سازمان توسعه تجارت ایران  پنجمین   مسکو 

ن سازمان توسعه تجارت ایرا ششمین ۹۰اردیبھشت    تھران 

 

 اھم اسناد مبادله شده ( امضاء)

امضاء و به تصویب نھایی رسیده است. ۱۳۷٦موافقتنامه بازرگانی درسال  -۱  

امضاء قرارداد ترتیبات بانکی به مبلغ ده میلیون یورو در جریان دوازدھمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی و  -۲

 تجاری ایران و روسیه.

موافقتنامه بین دولت ج.ا.ایران و روسیه در زمینه ھمکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی -۳  

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ج.ا.ایران و روسیه -٤  

تفاھم نامه کریدور سبز بین گمرکات دو کشور و تسھیل در صدور روادید -٥  

 

 

 

ده ( در چارچوب روابط دوجانبه ) مھمترين اقدامات بعمل آم  

افتتاح گرديد. ۱۳۸۱تالش و پیگیري مستمر در جھت ايجاد بانك ايراني در مسكو كه در سال  -۱  

پیگیري مستمر براي رفع موانع حمل ونقل كه در چارچوب توسعه ناوگان ملي تجاري ، مذاكره و چانه زني با  - ۲

ھاي ايراني در بنادر روسیه طرح و پیگیري شده است .مقامات روسي درخصوص رفتار مساوي با كشتي   

.یبازرگانجدید  زنیاعزام راو  در مسكو ۱۳۸۰اني از ابتداي سال استقرار رايزن بازرگ -۳  

اعزام ھیات ھای تجاری و بازاریابی از استانھای مختلف کشور به مناطق مختلف روسیه   -٤  
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شان استاندارد روسیه براي كاالھاي صادراتي ايران به مقصد روسیهھمكاري در زمینه استاندارد كاالھا و اخذ ن -٥  

مشارکت در نمایشگاه ھای بین المللی روسیه از جمله نمایشگاه مبل و مواد غذایی  -٦  

برگزاری نمایشگاه ایران در آستراخان  -۷  

برگزاری نمایشگاه ایران در داغستان -۸  

  ۱۳۹٥بھشت ماه برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اردی -۹

۱۳۹٥خرداد ماه  ۱٤لغایت  ۱۰اعزام ھیات تجاری استان البرز به روسیه در تاریخ  -۱۰  

۱۳۹٥برگزاری ھمایش تجاری جمھوری اسالمی ایران و روسیه در خردادماه  -۱۱  

 ۱۳۹٥ل سفر جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به سن پترزپورگ روسیه در خرداد ماه سا -۱۲

 به منظور مشارکت در ھمایش اقتصادی 

تشکیل کارگروه حمل و نقل و کشاورزی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی  -۱۳  

۱۳۹٥مشارکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی روسیه در شھریور ماه  -۱٤  

رت حواله بانکی از بانکھای ایران به در حال حاضر امکان گشایش اعتبار اسنادی، انتقال پول (روبل یا یورو) بصو -۱۵
مقصد بانکھای روسیه و نیز امکان صدور ضمانت نامه بانکی از طریق میربیزنس بانک برای تجار و بازرگانان و سرمایه 
گذاران فراھم شده است. گازپروم بانک، و ت ب بانک، ونش اکونوم بانک، اگزیم بانک، پروم سویاز بانک با میربیزنس 

 طات کارگزاری برقرار کرده اند.بانک ارتبا
  برقراری ارتباط بانکی بانکھای پارسیان و ملت با بانکھای روسی -۱۶
امضای قرارداد ھمکاری و افتتاح نمایندگی شرکت ایران خـودرو در ماخـاچ کـاال روسـیه و تولیـد و مونتـاژ خـودرو در  -۱۷

 ۲۷/۷/۹۵ترید در تاریخ  سال ھای آینده بین شرکت ایران خودرو عشق آباد و کاسپی یونی
بازگشــائی ال ســی بــین بانــک توســعه صــادرات بــا میربیــزنس بانــک و آر اف ســی و برقــراری روابــط کــارگزاری و  -۱۸

سوئیفت بانک توسعه صادرات با بانک ھای میر بیزنس بانـک، آر اف سـی، پروموسـکا بانـک، گـازپروم، ترانسـکا بانـک، 
 کنوم بانکا اگزیم بانک، روزوبانک، آسیا بانک، ونش

 
ج  جج

 اھم برنامه ھاي آتي 

پیگیری و انجام مذاکرات کارشناسی جھت برقراری تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا.-۱  

.استانھای مھم دو کشور ذاری ایران و روسیه در گبرگزاری ھمایش فرصت ھای تجاری و سرمایه  -۲  

.ھای مھم کشورپذیرش ھیات ھای روسی جھت بازدید از نمایشگاھ -۳  

. مھم در روسیهمشارکت در نمایشگاھھای  -٤  

افتتاح دفتر نمایندگی راه آھن روسیه در تھران -٥  
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 مسائل و مشكالت 

كه در دو سطح داخلي و روابط دو جانبه با روسیه بايد طرح و  و بانکی وجود مشكالت عديده حمل ونقل -۱

 ري شود.یپیگ

ھست که پاسخگوی حجم تجارت ایران به روسیه از این  ۱۸یت لغا ۸از ساعت  ساعت کار گمرک آستارا -۲

 گمرک نیست

مجدداً به  ھای مربوطه به نام کاالھای ایرانی کاالھایی که پس از ورود از ترکیه به خاک ایران و صدور گواھی -۳

از سوی گمرک روسیه برای محصوالت  گردند منجر به بروز موانع و ایجاد مشکالتی کشور روسیه صادر می
 شورمان گردیده است.ک

برای گمرک دیگر کشورھا ازجمله گمرک کشور روسیه به جھت  ھای گمرکی قابل استناد نبودن اظھارنامه -٤

 المللی. بین ھای ناھمسانی با فرمت

 ھای پایه صادراتی. ھای گمرکی و قیمت ھای اظھارنامه ھا و فرمتیکپارچه نبودن سیستم -٥

پس صادرکننده  ازآن کاپیتان کشتی به گمرک بندر وارداتی در روسیه با تحویل کاال و مدارک مربوطه از سوی -٦

ایرانی صاحب کاال نیست و اگر خریدار روسی پرداختی انجام ندھد صادرکننده ایرانی برای وصول مطالبات 

 شود. خود از طرف روسی دچار مشکل می

 کمبود کانتیرھای یخچال دار و ھزینه زیاد حمل و نقل جاده ای -۷
 و کاھش ارزش روبل تجار در خصوص داد و ستد پولی با واحد روبل به دلیل نوسان عدم تمایل -۸

 اندازه کافی به دالیل شرایط تحریم اعتباری به نبود خط -۹

 ھای روسی به دلیل شرایط تحریم ارتباط کم با بانک -۱۰

وصولی صادرکنندگان  ای) که این امر سبب کاھش درآمد تبدیل ارز به ریال با نرخ کمتر از نرخ بازار (نرخ مبادله -۱۱

 شده است.

 از جمله نوسانات نرخ روبل ھای صادراتی در بازار روسیه ریسک نامه برای بعضی از نبود بیمه -۱۲

 ناکافی بودن مراجعه تجار به صندوق ضمانت صادرات ایران -۱۳

 ایرانی نداشتن مرکز حقوقی برای تجار و بازرگانان -۱٤

 برخی سختگیری ھا در صدور روادید -۱٥
 جاری معتبر ایرانیان در مسکونداشتن مرکز ت -۱٦

 عدم اجازه ترخیص موقت برخی کاالھای ایرانی از جمله فرش دستباف  -۱۷
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پیشنھادات سایر   

 برگزاری مرتب کارگروه ھای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و نیز بانکی بین دو کشور -۱

 مشارکت در نمایشگاھھای بین المللی دو کشور  -۲
 فقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیاتسریع در انعقاد موا -۳

 

 

:ھاھا و ھمایش، نشستھانمایشگاه  

 برگزار گردید. ۱۳۹٥اردیبھشت  ۲٤الی  ۲۲نمایشگاه اختصاصی تولیدات و محصوالت ایرانی در مسکو تاریخ  -۱
 در مسکو ۱۳۹٥برگزاری ھمایش تجاری دو کشور در خرداد ماه  -۲

 با حضور مقام عالی وزارت  ۱۳۹٥خرداد ماه  ۲۹تا  ۲۷پترزبورگ برگزاری ھمایش اقتصادی سن  -۳

 خی" با مجوز سازمان صنعت معدن  و تجارت استان تھران از تار هیدر بازار روس داری" حضور پا یتجار شیھما -٤

ھای مشترک کشاورزی ایران و برگزاری اولین کارگروه ھمکاری(بخش خصوصی). ۱۳۹٥ وریشھر ۱۰ یال ۸

 .۱۳۹٥شھریور  ۲٦لغایت  ۲۲شگاه مواد غذایی روسیه در تاریخ روسیه و نمای

 .۱۳۹٥مھرماه  ۳تا  ۱المللی صنایع غذایی سوچی از تاریخ نمایشگاه بین -٥

 .۲۰۱٦اکتبر  -اتاق بازرگانی روسیه در تھران-ھای روسینشست تجاری با حضور شرکت  -٦

 ۱۳۹٥آذرماه سال  ۱۹لغایت  ۱۷وسیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمھوری اسالمی ایران در آستراخان ر -۷
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روسیه -هاي ایران جدول زیرساخت  

 توضیحات  وضعیت  شامل عنوان

 موافقتنامه هاي تجاري

  - آزاد 

  - ترجیحی 

   بازرگانی 

 موافقتنامه هاي اقتصادي

 -  اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 

   تشویق و حمایت از سرمایه گذاري 

   گمرکی 

 موافقتنامه هاي حمل و نقل

   هوایی 

  - دریایی 

   زمینی 

   ریلی 

 موافقتنامه

   کنسولی 

   استاندارد 

  - قرنطینه دامی 

   قرنطینه نباتی 

 روابط بانکی
 شعبه بانک ملی در مسکو   شعبه، بانک ایرانی 

 تحریم - کارگزاري 

میسیون مشترك دوجانبهکوضعیت اجالس هاي   
 21 وزارت  -اجالس برگزار گردیده 

 ارتباطات
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برگزار  گردیده  کمیته  6 کمیته مشترك بازرگانی  دوجانبه  

  JBC( شوراي مشترك تجاري (

   سایر کمیته هاي تخصصی 

   با مشارکت دو کشور  شرکت مشترك کشتیرانی

 بنادر مهم
 آرخانگلسک، روستف،   

سوچی، آستراخان سنت پطرزبورگ،  

 آقاي پرند   رایزن بازرگانی

 

 

 

 

 

 


