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تهران-1393شهریور  :  اجالس کمیسیون مشترك) یازدهمین(آخرین  

وزارت نفت:    دستگاه متولّی فعلی برگزاري اجالس کمیسیون مشترك 

ژوئن  12 :  روز ملی 

آقاي والدیمیر پوتین  :  رئیس جمهور 

آقاي دنیس مانتوروف  :  وزیر صنایع و تجارت 

آقاي الکسی الیوکایف :  وزیر توسعه اقتصادي 

آقاي مهدي سنایی   :  سفیر ایران در مسکو
آقاي لوان گاجاریان  :  سفیر روسیه در تهران

- :  رایزن ایران در مسکو 

روسیهنقشه راه توسعه تجارت با کشور 



روسیه کلّی نمایه
:و جمعیتی اقتصادي ویژگی هاي جغرافیایی،

میلیون کیلومتر مربع 17:   وسعت خاك
قزاقستان، مغولستان، چین، فنالند، اوکراین، نروژ، لیتوانی، لتونی،استونی،  :     همسایگان

لهستان، بالروس، کره شمالی، آذربایجان، گرجستان، ایران                      
میلیون نفر  143/5:          جمعیت 
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شاخص هاي سهولت کسب و کاررتبه جهانی در هر یک از 

شروع کسب 
و کار

اخذ 
مجوزها

دریافت 
برق

ثبت 
دارایی

اخذ 
اعتبارات

حمایت از 
سرمایه گذاران

پرداخت 
مالیات

تجارت 
خارجی

اجراي 
قراردادها

حل و فصل ناتوانی 
از پرداخت دیون

62341561431261100491551465

)جهان 8رتبه (میلیارد دالر   2096:   2013تولید نا خالص داخلی روسیه در سال 



:هاي اقتصادي شاخص

20102011201220132014سال
4/54/33/41/30/5)درصد(  GDPنرخ رشد

درصد 36/3:           صنعت
درصد   4:          کشاورزي
درصد 59/7:         خدمات

صنعت

کشاورزي
خدمات

 سھم بخش ھا از تولید ناخالص داخلی
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روسیه کلّی نمایه



نمایه کلی
فدراسیون روسیه نام کشور

جمهوري فدرال نوع حکومت
- 0/03نرخ رشد جمعیت
  روسیزبان رسمی

تاتار، اسالو، اوکراینی، قزاق، چچنی روسی،نژاد

نمایه هاي مهم اقتصادي
تولید ناخالص داخلی 

)GDP(2096 دالرواحد پول و برابري با یک دالر میلیارد
62/9)روبل(

حجم سرمایه گذاري مستقیم  14611)دالر(سرانه درآمد 
70/6)میلیارد دالر(خارجی 

210)2014(تراز بازرگانی 7/8)درصد(تورم نرخ 
نرخ رشد تولیدات صنعتی  5/6)درصد(بیکاري نرخ 

)درصد(

روسیهنقشه راه توسعه تجارت با کشور 



نامه هاي امضا شده بین دو کشور  تفاهم 
 وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت بین همکاري تفاهم یادداشت
 اولین تفاهم یادداشت ،)تهران در 93 شهریور( روسیه اقتصادي توسعه
)تهران در 93 شهریور( کشور دو بین صنعت کمیته اجالس

 مضاعف، مالیات اخذ از اجتناب موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامهامضا شده بین دو کشور موافقتنامه هاي اقتصادي 
هوایی نقل و حمل موافقتنامه گمرکی، همکاریهاي موافقتنامه

)92 شهریور( آستاراخان در ایران اختصاصی نمایشگاهاجرا شده ایران در آن کشور نمایشگاههاي 

-اجرا شده آن کشور در ایران نمایشگاههاي 
  شودمی انجام مسکو بانک بیزنیس میر طریق از فقط بانکی روابطروابط کارگزاري

  1393شهریور ماه سالهاي اخیرهاي تجاري آن کشور به ایران در هیات 
سالهاي اخیر  هاي اعزامی ایران به آن کشور در هیات 

کشوريریسک درجه 
  3درجه 
 و مدت میان اعتبارات و دالر میلیون 70 مدت کوتاه اعتبارات سقف
 دالر میلیون 140مدت بلند

دالر   80هزینه صدور ویزا 

روسیهنقشه راه توسعه تجارت با کشور 

.است مذاکرات آغاز مرحله در اوراسیا اتحادیه و ایران بین ترجیحی تجارت موافقتنامه :توضیح     
 1393 شهریورماه اجالس یازدهمین که شده برگزار روسیه و ایران بین مشترك کمیسیون اجالس 11 تاکنون

  .شد برگزار نفت وزارت مسئولیت با تهران در

    



تعرفه اي یا غیرتعرفه اي : نوع نظام
14/92)درصد(میانگین تعرفه هاي گمرکی در کل محصوالت 

  26/2)  درصد(کشاورزي میانگین تعرفه هاي گمرکی در محصوالت 
-میانگین تعرفه هاي گمرکی در محصوالت صنعتی  

درصد ارزش کاالهاي   18 مالیات بر ارزش افزوده( 18)درصد(سایر حقوق ورودي 
)وارداتی در گمرکات روسیه اخذ میشود

موافقتنامه هاي تجارت ترجیحی یا آزاد با سایر کشورها  

اتحادیه گمرکی بین کشورهاي روسیه، بالروس و  
تشکیل گردیده است و   2010قزاقستان از اول ژانویه 

ارمنستان از ابتداي  . تعرفه بین این کشورها صفر است
به عضویت اتحادیه درآمد و قرقیزستان در  2015سال 

. مرحله تکمیل فرآیند الحاق به اتحادیه است
 ویتناماتحادیه گمرکی اوراسیا تاکنون تنها با کشور 
.موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است

شاخص هاي مهم مربوط به زیرساختهاي تجاري 

  :است عضو آن در که المللی بین اقتصادي سازمانهاي مهمترین   
 اتحادیه پول، المللی بین صندوق جهانی، بانک متحد، ملل سازمان جهانی، تجارت سازمان

  شانگهاي پیمان المنافع، مشترك کشورهاي اوراسیا، اقتصادي

   



  601تعداد فرودگاههاي فعال 
کیلومتر 84249کیلومتراژ راه آهن 

کیلومتر هزار 933کیلومتراژ جاده 

سنت پطرزبورگ، آستراخان، محاچ کاالمهمبنادر 

هزار کیلومتر قابل کشتیرانی 33راههاي آبی 

پرواز ایران ایر بین   1پرواز ایرفلوت و  4تعداد پرواز به ایران 
مسکو-تهران

مسیر دریایی راه اصلی تجارت بین دو کشورو تعداد سفرها در ماه به ایران کشتیرانی خطوط 

.کشور متصل به هم نیست خطوط ریلی دوخطوط ریلی و تعداد سفرها به ایران 

شاخص هاي مهم مربوط به زیرساختهاي تجاري 





دالر میلیارد :واحدارزش

در پنج سال اخیرجهان آمار تجارت روسیه با 
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صادرات
واردات

20102011201220132014سال

397516524527492صادرات  

228306315316282واردات  

حجم  
625822839843774مبادالت

ITC: ماخذ



مهمترین کشورها 

هلند 

چین 

آلمان 

ایتالیا 

ترکیه
ژاپن   

س 
بالرو

کره 

اوکراین 

لهستان 

 14877544433بازار سهم درصد

)صادرات( 2014شرکاي تجاري جهانی روسیه در سال 

)واردات( 2014روسیه در سال  جهانی تجاري شرکاي

 غالت، چوب، کود، صنعتی، آالت ماشین قیمتی، سنگهاي فوالد، و آهن سوخت، :صادراتی مهم اقالم
ونیکل الکترونیکی، تجهیزات فلزي، صنایع شیمیایی، هاي فرآورده آن، هاي فرآورده و آلومینیوم
  فوالد و آهن هاي فرآورده خودرو، آهن، سنگ آن، هاي فرآورده

و پالستیک دارویی، محصوالت خودرو، الکترونیکی، تجهیزات صنعتی، آالت ماشین :وارداتی مهم اقالم 
بهداشتی و آرایشی لوازم سوخت، لبنیات، البسه، کائوچو، روشنایی، لوازم و مبلمان پالستیکی، تجهیزات

  کشورها مهمترین

چین 

آلمان 

آمریکا 

ایتالیا
س  
بالرو

ژاپن   

اوکراین 

فرانسه 

کره 

انگلستان 

181164444433بازار سهمدرصد 



میلیون دالر: واحد ارزش

با روسیه در پنج سال اخیر ایرانآمار تجارت 
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صادرات 
271351428433349ایران  

واردات 
33793401190211681322از روسیه 

حجم 
36513753209716011671مبادالت

ITC: ماخذ



 غرب علیه روسیه متقابل تحریم و روسیه علیه غرب هاي تحریم
ایران نظیر کشورهایی از خود هاي نیاز تامین به روسیه رویکرد    

باال سرانه درآمد
بزرگ مصرفی بازار    
 واردات در غذایی مواد عمده سهم    

   مصرفی کاالهاي استاندارد و کیفیت به توجه





واردات

روسیه



به تفکیک بخش 2014از جهان در سال  روسیه وارداتنمودار 

ایران گمرك و جهانی تجارت مرکز آمار : ماخذ
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)دالر میلیارد( 11روسیه کشاورزي محصوالت بازار از جهان سهم

)میلیون دالر( 135  بازار این از ایران سهم

1بازار این از ایران  سهم درصد

-  ایران رتبه

: 2014 سال در روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده
 ،)دالر هزار 17234( کشمش ،)دالر هزار 18960( پسته ،)دالر هزار 31628 ( ترشی خیار و خیار
 هزار 10814( کلم گل و کلم ،)دالر هزار 11803( کیوي ،)دالر هزار 17048( سبزیجات سایر
 هزار 2701( موسیر و سیر ،)دالر هزار 4449( شده خشک سیر ،)دالر هزار 7564( خرما ،)دالر
 انگور ،)دالر هزار 1455( هندوانه ،)دالر هزار 2218( زمینی سیب ،)دالر هزار 2373( آلبالو ،)دالر
)دالر هزار 1207( سیاه چاي ،)دالر هزار 1454( تازه

2014 -محصوالت کشاورزي 



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه

درصدکشوردرصدکشوردرصدکشور

5چین15ترکیه  17اکوادور5407مرکبات و خشکبار 

رژیم  16چین 20ترکیه 2929سبزیجات 
9اشغالگر

 10هند 13ویتنام 19سریالنکا 1286قهوه و چاي  

 8  کلمبیا27اکوادور38هلند 842نباتات زنده 

2014روسیه و جایگاه رقبا محصوالت کشاورزي اقالم عمده واردات 

میلیون دالر: واحد ارزش

ITC 2015  :ماخذ 



)دالر میلیارد( 26کشاورزي محصوالت بازار از جهان سهم

) میلیون دالر( 35  بازار این از ایران سهم

  0/1بازار این از ایران سهم درصد

 -  ایران رتبه

:2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده
 6550( مارماالد ژله، مربا، ،)دالر هزار 7465( سیب آب ،)دالر هزار 15075 (فرنگی گوجه رب
 هزار 291( شیرینی ،)دالر هزار 306( مرکبات آب ،)دالر هزار 1646( انگور آب ،)دالر هزار
)دالر هزار 47( ماهی ،)دالر هزار 59( بیسکویت ،)دالر هزار 76( خروس و مرغ ،)دالر

2014 -صنایع غذایی 



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه
درصد کشوردرصد کشوردرصد کشور

11 پاراگوئه12بالروس44برزیل 5486گوشت 
6فنالند 6هلند 47بالروس3678لبنیات
12 انگلستان15ایتالیا 17فرانسه3017ها  نوشابه

  12چین 16شیلی22نروژ2518ماهی و آبزیان 
17  آمریکا  18برزیل 29پاراگوئه 1854دانه هاي روغنی 

  6اوکراین  9آمریکا    19آلمان  1744فرآورده هاي خوراکی 

 9لهستان    10اسپانیا 20چین   1578فرآورده هاي نباتات 
  10هند    13ویتنام   19سریالنکا 1286و چاي  قهوه

2014روسیه و جایگاه رقبا  غذایی مواداقالم عمده واردات 
دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015 : ماخذ 



)دالر میلیارد( 20روسیه دارویی صنایع بازار از جهان سهم
)  میلیون دالر( 28  بازار این از ایران سهم

  0/1بازار این از ایرانسهم درصد

  -  ایران رتبه

  :2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
  )دالر هزار 28447 ( دارویی هاي مکمل سایر

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی اقالم عمده واردات 



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه

درصد کشوردرصد کشوردرصد کشور

7آمریکا   10فرانسه 21آلمان 12624محصوالت دارویی 

12چین   18آمریکا 22آلمان  7809تجهیزات پزشکی 

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع دارویی اقالم عمده واردات 

دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015 : ماخذ 



)دالر میلیارد( 2  آرایشی مواد صنایع بازار از جهان سهم
)  میلیون دالر( 0/053  بازار این از ایران سهم

0بازار این از ایران سهم درصد
 -ایران رتبه

مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه
درصد کشوردرصد کشوردرصد کشور

7ایتالیا8لهستان18آلمان2420انواع عطر و حالل ها 
8فرانسه8فنالند20آلمان1749شوینده ها 

دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015  :ماخذ 

2014روسیه و جایگاه رقبا مواد آرایشی و بهداشتی واردات 

: 2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
)دالر هزار 18( تانسیواکتیف هاي فرآورده سایر ،)دالر هزار 35( پودر )قالبی( دترجنت 



)دالر میلیارد( 9  شیمیایی صنایع بازار از جهان سهم

)میلیون دالر( 17  بازار این از ایران سهم
 0/1بازار این از ایران سهم درصد
-  ایران رتبه

مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول

درصد کشوردرصد کشوردرصد کشور

11چین22قزاقستان26اوکراین3271محصوالت شیمیایی غیر آلی 
10آمریکا13فرانسه22آلمان3085سایر محصوالت شیمیایی 
  8فرانسه 20آلمان 26چین 3056محصوالت شیمیایی آلی 

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع شیمیایی واردات 

  ،)دالر هزار 5424( ایزوپرن ،)دالر هزار 7101( کربورها : ایران صادراتی اقالم عمده 
)دالر هزار 4021( بوتیلن ،)دالر هزار 506( پارافرمالدئید هیدرو

دالر میلیون: واحد ارزش



)دالر میلیارد( 5  معدنی صنایع بازار از جهان سهم
)دالر میلیون(34  بازار این از ایران سهم

0/7بازار این از ایران سهم درصد م
  -  ایران رتبه

ITC 2015  :ماخذ 

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع معدنی ساختمانی اقالم عمده واردات 

:2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
 یا کاشی ،)دالر هزار 590( سنگ ،)دالر هزار 2312( اي شیشه ظروف ،)دالر هزار 29605( سیمان 

 ،)دالر هزار 138( روشوئی ظرفشویی، ،)دالر هزار 143( فلوت شیشه ،)دالر هزار 190( سرامیک
)دالر هزار 134( شیشه پشم



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه
درصد کشوردرصد کشوردرصد کشور

 9ترکیه 13بالروس31اوکراین 1411سیمان، گچ، آهک

10اوکراین13اسپانیا26چین1325مصنوعات سرامیکی 
 7آلمان 15بالروس31چین 1186مصنوعات از گچ و سیمان 

 7بالروس9آلمان   29چین   1140مصنوعات شیشه 

دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015  :ماخذ 

روسیه و جایگاه رقباصنایع معدنی ساختمانی اقالم عمده واردات 



)دالر میلیارد(14 فلزي صنایع بازار از جهان سهم
)میلیون دالر( 2  بازار این از ایران سهم

0/01بازار این از ایران سهم درصد
 -  ایران رتبه

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع فلزي اقالم عمده واردات 

  : 2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
 ،)دالر هزار 135( اي تیغه فنر سایر ،)دالر هزار 1698( غیربرقی وسایل سایر و بخاري
  )دالر هزار 61( اسکلت قطعات و اسکلت



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه

ارزشکشورارزشکشورارزشکشور

9اوکراین12آلمان 23چین 6823مصنوعات آهن و فوالد 

  12چین 18قزاقستان  26اوکراین   5521آهن و فوالد 

آفریقاي  82قزاقستان   1879سنگ آهن 
  3اوکراین  8جنوبی 

2014 روسیه و جایگاه رقباصنایع فلزي اقالم عمده واردات 
دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015  :ماخذ 



)دالر میلیارد( 4  سوخت بازار از جهان سهم
)میلیون دالر( 2  بازار این از ایران سهم

  0بازار این از ایران سهم درصد
 -  ایران رتبه

مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه

ارزشکشورارزشکشورارزشکشور

روغن، سوخت و مواد  
11اوکراین26بالروس  28  قزاقستان3641قیري

میلیون دالر: واحد ارزش

ITC 2015 : ماخذ 

2014روسیه و جایگاه رقبا سوخت و مواد قیري اقالم عمده واردات 

  : 2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
)دالر هزار 752( پروپیلن اتیلن، ،) دالر هزار 977( نفتی گازهاي سایر



)دالر میلیارد( 85 سنگین صنایع بازار از جهان سهم
)میلیون دالر( 1/3  بازار این از ایران سهم

0بازار این از ایران سهم درصد
-  ایران رتبه

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع سنگین اقالم عمده واردات 

  : 2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
 ،)دالر هزار 284( کردن خرد هاي ماشین ،)دالر ار هز 290( نانوایی آالت ماشین
)دالر هزار 209( آالت ماشین قطعات و اجزا



مهمترین اقالم 
ارزش 
صادرات
جهان 

رتبه سوم  رتبه دوم اول رتبه

ارزشکشورارزشکشورارزشکشور

9ایتالیا  17آلمان   21چین 51321ماشین آالت صنعتی 

5انگلستان7آلمان 37چین 33361دستگاههاي الکترونیکی

)دالر میلیارد(  84/7جمع کل 

2014روسیه و جایگاه رقبا صنایع سنگین اقالم عمده واردات 
دالر میلیون: واحد ارزش

ITC 2015 : ماخذ 



)دالر میلیارد( 34  خودرو صنعت بازار از جهان سهم

)میلیون دالر( 7  بازار این از ایران سهم

0بازار این از ایران سهم درصد
-  ایران رتبه

صنعت خودرو 
دالر میلیون: واحد ارزش

صصننننننننننععتتتتتتتت خخخخخخخخخخخخخووودددددددرررووو 
دددالالالرررمممیییلللیییوووننن:::ووواااحححددد ااارررزززششش 2014روسیه و جایگاه رقبا خودرو اقالم عمده واردات 

  : 2014 روسیه به ایران صادراتی اقالم عمده 
، )هزار دالر 340(، سایر وسایل نقلیه موتوري )هزار دالر 6428(رادیاتورها 

)هزار دالر180(قطعات خودرو 



مهمترین اقالم  
ارزش  
صادرات
جهان  

رتبه سوم  رتبه دوم  اول رتبه

ارزشکشورارزشکشورارزشکشور

10آمریکا 17آلمان18ژاپن  30977خودرو و قطعات 

لکوموتیو و تجهیزات 
 15آلمان   20اتریش   36اوکراین 1714ریلی 

 12هلند  13کره 16اوکراین   1412شناور و قطعات 

2014روسیه و جایگاه رقبا  صنعت خودرو اقالم عمده واردات

دالر میلیون: واحد ارزش



سهم بازار  نوع صنعت
جهان

سهم
ایران

متوسط نرخ رشد
)درصد(

پیش بینی
20162017201820192020

111191351/61129511480116601185012040محصوالت کشاورزي
25888350/92612026355265952683027070صنایع غذایی
20462281/12068520915211452137521615صنایع دارویی
9428171/69580973098901004510205صنایع شیمیایی
1616591/71644016720170051729517585صنایع نساجی
17490/050/917651780179518101825صنایع بهداشتی
509534251955300540555155625صنایع ساختمانی
1733222/41775018170186101905519515صنایع فلزي
3411270/23418034250343153438534455صنایع نقلیه

58290/021/859356040615062606370صنایع سلولزي
14535210/91466514800149301506515200سوخت و پتروشیمی
5487811/35559056315570455779058540ماشین آالت صنعتی
333610/31/33379534235346803513035585صنایع الکترونیکی

20/63317033370335703377533975  32976سایر صنایع
282895293جمع کل

میلیون دالر: واحد ارزش از جهان و پیش بینی روند وارداتروسیه  وارداتجدول 



  روسیه از کاال واردات و مهندسی و فنی هاي پروژه اجراي و نفت مبادله -1
 برداشت قطعی اعالم و نفت مبادله درخصوص طرفین توافق شدن نهایی با

 اجراي و روسیه از کاال واردات و نفت مبادله کار روسیه سوي از ایران نفت
 مرحله به ایران در روسی شرکتهاي توسط مهندسی و فنی هاي پروژه
 و تعیین آنها ارزش و نظر مورد هاي پروژه فهرست.است رسیده اجرایی
 اتحادیه عضو کشورهاي سایر و روسیه از تامین قابل کاالهاي همچنین
  نمودن نهایی براي مذاکرات .است شده ارائه روسی طرف به و تهیه اوراسیا
  .شد خواهد انجام بزودي موارد

  تعرفه -2
 آغاز مرحله در اوراسیا اتحادیه با آزاد یا و ترجیحی تجارت موافقتنامه انعقاد

 تیرماه سیزدهم الی دهم ایرانی کننده مذاکره هیات .است مذاکرات
 .نمود خواهد عزیمت مسکو به سالجاري

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



  بانکی روابط -3
 2010 سال از و است دایر مسکو در 2002 سال از ایران ملی بانک فرعی واحد
 می فعالیت بانک میربیزنس نام به و ایران ملی بانک سهامی شرکت عنوان به

 و ایران بانکی سیستم ارتباطی کانال تنها تحریم شرایط در بانک این .کند
 روابط به بانکی خدمات ارایه به تمایلی روسی معتبر بانک هیچ و است روسیه
.ندارد ایران با تجاري
 طریق از محدودیت بدون حاضر حال در روسیه به صادرات از حاصل وجوه

 مزبور وجوه انتقال .شود می انجام آزاد ارز نرخ به تهران در ملی بانک صرافی
.ندارد کارمزد
 اعتبار میربیزنس نزد توانند می روسی طرفهاي :اسنادي اعتبار گشایش
 غیر در و آن وجه  درصد100 پرداخت با کنند باز ایرانی تجار نفع به اسنادي
.بگیرند اعتباري خط باید آن گشایش براي اینصورت

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



  بانکی روابط -3
 و شود می اعالم بیزنس میر به شود گشایش اسنادي اعتبار ایران از اگر

.گیرد می عهده به را روسی طرفهاي به آن وجه پرداخت میربیزنس
 بانکی ضمانتنامه صدور کار روسی و ایرانی طرفهاي بین قراردادهاي براي
.گیرد می انجام
 بانک شرایط طبق بخواهد، ضمانتنامه ایرانی طرف نفع به روسی طرف اگر

.گردد می انجام ایرانی تجار براي را آن عکس گیرد می انجام روسیه مرکزي
 .شود می اعطا بانکی تسهیالت کنند می کار ایران با که روسی هاي شرکت

.است محلی شرایط با هم تسهیالت این
 حاصل ارز خواهند می و کنند می مراجعه بانک به روس کنندگان وارد معموال

.شود حواله ایران به ایران از واردات از
 ارز  و کنند باز حساب بانک میربیزنس در باید ابتدا ایرانی صادرکنندگان

 میربیزنس در خود حساب به و بگیرند روسی طرف از را صادرات از حاصل
  .نمایند منتقل ایران به را آن سپس و کنند واریز

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



 نقل و حمل -4
دریایی نقل و حمل -1-4

 :جمله از مهمی مشکالت با کشور دو بین کاال حمل اصلی مسیر دریایی، حمل
  یخچالی کانتینر و کانتینر و کشتی کمبود-
 نوبت و پهلوگیري درخصوص آستراخان بنادر در روسیه آمیز تبعیض رفتار-

  .است مواجه ایران پرچم با هاي کشتی به دهی
:پیشنهادي راهکارهاي 
  یخچالی کانتینر و کانتینر تأمین براي خصوصی بخش گذاري سرمایه-
 خزر در ملی ناوگان تقویت-
 مربوط مشکالت فصل و حل آمیز تبعیض رفتار رفع براي روسی طرف با رایزنی-

ایرانی هاي کشتی براي دهی نوبت و پهلوگیري به
  قلعه محاچ و آستراخان هاي اسکله در گذاري سرمایه-
  کردن چارتر با مشخص بندي زمانی طبق ها کشتی حرکت براي دولتی یارانه-

ها کشتی و کانتینر ظرفیت از بخشی

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



  زمینی نقل و حمل -4-٢
  آذربایجان جمهوري قلمرو از عبور از پس روسیه و ایران زمینی حمل مسیر

  .است مواجه امنیتی مسایل با و کند می عبور روسیه داغستان جمهوري از
 داراي مسیر این از غرب شمال استانهاي صادراتی کاالهاي سایر و میوه حمل
 .است مزیت

:هوایی نقل و حمل -3-4 
 پرواز  4 یا و 3 هفته هر حاضر  مختلف فصول در مسکو تهران مستقیم پرواز
 پرواز برقراري .است برقرار ایر ایران توسط پرواز یک و ایرفلوت توسط

 .است تجار مهم تقاضاي آستراخان با رشت یا و تهران بین مستقیم
  ایران مزیت .ندارد وجود کشور دو بین حاضر حال در بار هوایی نقل و حمل
 اروپا و روسیه روابط در تحوالت به توجه با و روسیه طبیعی گل تأمین در

  .گیرد قرار دستورکار در موضوع این است الزم

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



:روادید -5
 نامه دعوت تهیه با مسافري هاي آژانس طریق از ایرانی تجار براي روادید
 به تجاري روابط در اساسی مشکل روادید هرچند .شود می صادر صوري
 هاي اتاق معرفی با تجاري روادید صدور تسهیل لیکن رود نمی شمار

 صدور تسهیل زمینه در .راهگشاست ایران تجارت توسعه سازمان و بازرگانی
 در روسی طرف پیشنهادي متن روي کشور دو کنسولی مسئولین روادید،
.هستند مذاکره حال

ایران و روسیهروابط تجاري مهمترین مسایل 



فنی و مهندسی

خدمات



2014واردات خدمات خدمات شرح
50خدمات گردشگري  
23سایر خدمات تجاري

17خدمات حمل و نقل و ترانزیت  
8خدمات مالکیت معنوي

8زیرساختها   خدمات
6اطالعات و ارتباطات   خدمات فناوري

2خدمات مالی  
2خدمات دولتی  

2 خدمات تعمیر و نگهداري
2خدمات بیمه اي  
1خدمات فرهنگی  

 121جمع کل واردات خدمات 

دالر میلیارد: واحد ارزش

روسیه از جهان واردات خدمات فنی مهندسیجدول 


