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 روزهای کاری پست الکترونیک تلفن همراه فاکس تلفن آدرس سایت اختصاصی نام رایزن بازرگانی کشور ردیف
 ساعات کاری

 (وقت ایران) 
 آدرس

 AZ 1138, Sharifzade str., 269 71الی   9 دوشنبه  لغایت جمعه http://azerbaijan.tpo.ir/ +994124327662 +9941244330263 +994516754651 mnagizade@yahoo.com محمدابراهیم نقی زاده آذربایجان 1

  Baku city,  Azerbaijan Rep   

2 
آفریقای 

 جنوبی
 18الی   10 دوشنبه  لغایت جمعه syadatnasab@tpo.ir 27789730874+-  27879451495+ - مهرداد سیادت نسب

EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN 245Melk 

st,Muckleneuk, Pretoria 

0181-P.O.Box 12546 Hatfield 

0028 pretoria 

 37491237859+ 37410230052+ 37410280457+ - هامایاک آودیس یانس ارمنستان 3
avedisians@tpo.ir 

avadis1954@gmail.com 
 71الی   9 دوشنبه  لغایت جمعه

EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN NO.1.Budaghian 

st.komitas AVE. Yerevan 

Armenia 

 http://afghanistan.tpo.ir/ +93202310920 +93202310919 +93792255352 محمدرضا کریم زاده افغانستان 4
karimzadeh@tpo.ir 

mkarimzadeh22@yahoo.com 
 71الی  8 شنبه لغایت پنجشنبه

EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN Afghanistan-kabol 

Street shahre now-Crossing 

Shirpoor 

 /http://indonesia.tpo.ir انور کمری اندونزی 5
+622131931391 

+622131931378 
- +628561769698 akamari 1969@gmail.com 03/71الی  03/1 دوشنبه  لغایت جمعه 

EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN NO. JL.Cokroaminoto, 

Menteng Jakarta Pusta-

Indonesia 10310 

 http://italy.tpo.ir/ +3906-86328485-7 +3906 - 86328492 +39-3270670791 محمد راضی ایتالیا 6
mohraz_1351@yahoo.com 

mohammadrazi@tpo.ir 
 Via Nomentana, 361 03/71الی  03/8 دوشنبه  لغایت جمعه

 78الی   9 دوشنبه  لغایت جمعه http://belarus.tpo.ir/ +375173355300-2 +375173355323 +375297334352 seihoonmail@gmail.com علیرضا سیحون بالروس 7
41a Starovilenski trakt St. 

MINSK,REPUBLIC OF 

BELARUS 220012 

 03/71الی   8 دوشنبه  لغایت جمعه nematitpo@gmail.com 3458256321-92+ 35874633-0092 2135369167-92+ - مراد نعمتی زرگران پاکستان 8
EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN NO.81, dhahrah-e-

Iran, clif, karachi 

 78الی   9 دوشنبه  لغایت جمعه http://turkmenistan.tpo.ir/ +99312349361-4 +99312349448 +99363801735 rkhormali@gmail.com خرمالیرحمت اله  ترکمنستان 9
EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN Address:Tehran St. 

Magtymguly Ave.Aşgabat. 

 905334155661+ 903124661705+ 903124680573+ - حمیدزادبوم ترکیه 11
zadboom@tpo.ir 

zadboom@turktpo.com 
 03/71الی   8 دوشنبه  لغایت جمعه

EMBASSY OF THE I.R. OF 

IRAN-Tehran Avenue –

No.10-(06700) Kavaklidere-

Ankara Box: 06700 

 /http://tunisia.tpo.ir مجید قربانی فراز تونس 11
+216-71848305 

+216-71792578 
+216-71793177 +216-53968003 asman1382@gmail.com 71الی   8 دوشنبه  لغایت جمعه 

EMBASSY OF THE 

I.R. Of IRAN Islamique d, 

iran rue-drbernier-place 

Pasteur, tunis, tunisie. 

 70الی   4 دوشنبه  لغایت جمعه http://china.tpo.ir/ +8613260123091 +861065322959 +86-13260123091 seyedlink@outlook.com سید رضا سیدآقازاده (پکن)چین  12
EMBASSY OF THE I.R. OF 

IRAN No. 13, Dong Liu Jie, 

San Li Tun , Beijing , China , 

Post Code:100600 

13 
چین 

 (شانگهای)
 http://shanghai.tpo.ir/ +862164332997-8 +862164336826 +8613585927047 علی دهقانی

dehghani@tpo.ir 

tpo.dehghani@yahoo.com 
 70الی   4 دوشنبه  لغایت جمعه

Consulate General of 

I.R.Iran in Shanghai , 17 west 

Fuxing Road , Shanghai , 

200031, China  

 /http://russia.tpo.ir فرهاد پرند روسیه 14
+74959172442 

 79168563679+ 74959173418+ 211 : داخلی
taraz_iran@yahoo.com 

parand@tpo.ir 
 03/71الی  03/8 لغایت جمعه دوشنبه 

No7, Pokrovsky Blvd, 

Moscow. 109028 

 /http://iraq.tpo.ir ناصر بهزاد عراق 15
+9647700055152 

+9647700055151 

+9647700055153 

- +9647700055151-3 iraq@tpo.ir 
یکشنبه لغایت 

 پنجشنبه
 71الی  8

EMBASSY OF THE 

I.R. Of IRAN Baghdad-

Assalehieh-code Area 222-19 

street 
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 آدرس ساعات کاری روزهای کاری پست الکترونیک تلفن همراه فاکس تلفن آدرس سایت اختصاصی نام رایزن بازرگانی کشور ردیف

 http://oman.tpo.ir/ +96824696947 +96824696888 +96897440021 abdolkhani_tpo@yahoo.com عباس عبدالخانی عمان 16
یکشنبه لغایت 

 پنجشنبه
 P.o Box:3155, Ruwi, Postal 71الی  8

Code:112, Sultanate of Oman 

 03/71الی    9 دوشنبه  لغایت جمعه http://kazakhstan.tpo.ir/ +77172265359  -+77756001484 ad.iranpanah@gmail.com آنه دوردی ایرانپناه قزاقستان 17
Embassy of the Islamic 

Republic, A.Tokpanvoa, str, 

23, Akbulak-3, Dis. Astana, 

Kazakhstan. 

 71الی   8 دوشنبه  لغایت جمعه http://kenya.tpo.ir/ +254202344215 - +254701947309 mrtz.dln@gmail.com مرتضی دیالن کنیا 18
Villa Golestan, L R. NO.2951, 

Lower Kabete Rd, Nayrobi, 

Kenya  P.O.Box 49170-00100  

 لبنان 19
حسین سجاد سیدمحمد

 نژاد
- +96-11738140 +96-11738150 +96-171423758 ssajjad1391@gmail.com 71الی   8 دوشنبه  لغایت جمعه 

EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN 4th floor.saab 

Bldg.Opposite cinema 

concord. Next gas station. 

Verdun st.Beriut. lebanan 

 71الی  03/8 دوشنبه  لغایت جمعه http://vietnam.tpo.ir/ +84238232068-9 +84238232120 +84936245480 m_rezaeepur27@yahoo.com محسن رضایی پور ویتنام 21
EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN NO 54 TRAN PHU 

street, Hanoi-vietnam 

 03/71الی  03/1 دوشنبه  لغایت جمعه bamiri_h@yahoo.com 919643055329+ - 911142477786+ - حسین بامیری هند 21
EMBASSY OF THE I.R. Of 

IRAN -India New delhi-

110001 

22 
 اقلیم 

 کردستان عراق
 03/71الی  03/8 پنجشنبهلغایت شنبه  http://kurdistan.tpo.ir/ +9647700245189 - +9647700245189 habibzadeh.anvar@yahoo.com انورحبیب زاده

بختیاری  126محله -سلیمانیه

 81شماره  41تازه خیابان 

 

   الزم به ذکراست کلیه اطالعات رایزنان بازرگانی در پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرسwww.tpo.ir   لینک رایزنان بازرگانی قابل دسترسی می باشد. 
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 ،صنعتی و معدنیبازرگانی  رایزنان شرح وظایف جدید
 

 ایران. ا.ج خدمات مورد نیاز صادرکنندگان( الف

 کشور محل ماموریت در بخش های مختلف تهیه فهرست وارد کنندگان .1

 -و ارسال گزارشات کاربردی در زمینه های مختلف تجاری  بازار مستمر بررسی و مطالعه .2

  اقتصادی

 ای و غیرهها، موانع غیر تعرفهها، سهمیهتعرفه بررسی شرایط بازار؛ .3

های ارائه دهندده   های حمل و نقل، شرکتکاران گمرکی، شرکت شناسایی منابع؛ ترخیص .4

 و حقوقی نمایشگاهی، خدمات بازاریابی

 شناسایی عرضه کنندگان مواد اولیه و کاالهای اساسی مورد نیاز کشور .5

 چگونگی ایجاد دفتر یا اعطای نمایندگی .6

 گذاری ها و ساختار قیمتبررسی قیمت .7

ای کشور محدل  ه و فهرست نمایشگاه/ها و رویدادهای پیشنهادیتهیه فهرست نمایشگاه .8

 ماموریت

 اطالعات رقبا .9

 خارجی های تجاری بالقوهطرف (تقریبی)اعتبار سنجی  .11

هدا  شدرکت در نمایشدگاه  یا  انجام سفرهای تجاریهای داخلی برای پشتیبانی از شرکت .11

 ها و پیگیریکمک در تهیه برنامه، همراهی در انجام مالقات :شامل

ای و بدانیی و   های بیمده  تهیه گزارشات کاربردی در خصوص چگونگی استفاده از سیستم .12

ای و  های بیمده  تسهیل آنان در امر صادرات به کشور هدف و ارسال فهرست کامل شرکت

 های کشور هدف بانک

های تجاری کشور هدف و ارسال گزارشات  گانی و تشیلبرقراری ارتباط موثر با اتاق بازر .13

 کاربردی از نحوه عملیرد آنان 
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هدای خددمات فندی و     تهیه گزارشات کاربردی در خصدوص چگدونگی حردور در پدرو ه     .14

  ها در کشور هدف مهندسی در کلیه رشته

 ایران.ا.خدمات مورد نیاز واردکنندگان ج( ب

 ور هدف تهیه فهرست محصوالت قابل خرید از کش -1

 های تولیدی کشور هدف به همراه محصوالت تولیدی هر شرکت  تهیه فهرست شرکت -2

 المللی کشور هدف های داخلی و بین تهیه فهرست نمایشگاه -3

 تهیه مقررات مرتبط به خرید و خروج کاال از کشور هدف  -4

همدراه فهرسدت   تهیه گزارشات کاربردی در خصوص نحوه حمل و نقل کاال در کشور هدف به  -5

 المللی حمل و نقل در آن کشور  های بین شرکت

تهیه گزارشات کاربردی در خصوص نحوه استفاده از سیستم بانیی کشور هددف در مبدادالت    -6

 های کشور هدف تجاری به همراه فهرست بانک

 بررسی و مطالعه مستمر بازار کشور هدف و تهیه گزارشات کاربردی  -7

 های بیمه ای موجود در آن کشور  ردی در خصوص بیمه و شرکتتهیه گزارشات کارب -8

 های تجاری بالقوه در کشور هدف طرف( تقریبی)اعتبار سنجی  -9

 خارجی خدمات مورد نیاز واردکنندگان( ج

 داخلی تهیه فهرست صادرکنندگان .1

هدای   شتجار و نهادهای مرتبط با بخبه  های تجاری داخل کشورفهرست نمایشگاه ارائه .2

 اقتصادی -تجاری 

 های الزم جهت کسب و کار با ایران ارائه توصیه .3

 داخلیتجاری بالقوه های طرف( تقریبی)اعتبار سنجی  .4

 خدمات مورد نیاز سازمان توسعه تجارت( د

بده   اتو ارسال گزارش بازرگانی رایزناندو جانبه مرتبط با های برنامهاجرای آن بخش از  .1

 الحی در صورت لزومموقع و همچنین ارائه نظرات اص
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 انجام مطالعات بازار .2

 مند به کار با ایرانقسسات عالها و مؤبازدید از شرکت .3

 :های تجاری هنمایشگا .4

هددای ایرانددی در آن ی کدده حرددور شددرکتیهدداتجزیدده و تحلیددل نمایشددگاه 4،1

 . شود می توصیه

 انجام مذاکره برای عقد قرارداد اجاره فرای نمایشگاه و خدمات مربوطه 4،2

 اطالع رسانی به واردکنندگان در خصوص حرور نمایشگاهی 4،3

 حرور در نمایشگاه و پیگیری دستاوردها 4،4

 :های تجاریتهیأ . 5

 تعیین تاریخ مناسب 5،1

 تهیه برنامه برای هر شرکت 5،2

 تهای ضروری به اعرای هیأائه توصیهار 5،3

 پیگیری 5،4

 ...هتل و سازماندهی تدارکات؛ حمل و نقل داخلی،  5،5

بدازار   با تجارت کاال و خدماتموانع توسعه رفتار تجاری کشور و بررسی ی آسیب شناس.  6

 . هدف

تولیدد و   هدر زمیند کشدور هددف    ترویجدی و  یتشویقهای و برنامه ها سیاست ساییشنا.  7

 .تجارت

الخصوص ایجاد  ها، علی آنبا  برقراری ارتباطنفوذ در تولید و تجارت و  شناسایی افراد ذی.  8

موریدت و بررسدی   های تجداری در حدوزه مأ   ها و تشیل های بازرگانی، اتحادیه ارتباط با اتاق

 .ها در راستای توسعه روابط راهیارهای همیاری با آن
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همیاری در برگزاری سمینارها و اجالس های کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی ایدران   . 9

پدیش تعیدین شدده سدازمان و پیگیدری مفداد        هدای از  با کشورهای هدف بر اساس برنامده 

 .موافقتنامه های تجاری، بازرگانی و اقتصادی ایران با کشورهای هدف

 .تجاریو اخبار  اطالعاتها،  مشروح مالقاتارسال مستمر گزارشات، . 11

 های صنعتی  همکاری( ه

 های تخصصی در بخش صنعت و معرفی صنایع برتر کشور هدف  تهیه مستمر گزارش - 1

 انعیاس مناقصات صنعتی  - 2

 های ذیربط در حوزه صنایع  تالش در خصوص پیگیری تفاهمات بخش - 3

هدای   و ایجاد ارتبداط بدا شدرکت    Hightechهای صادرکننده و تولید کننده  شناسایی شرکت - 4

 مرتبط ایرانی 

های مهم صنعتی در زمینه بازاریابی کاالهدای صدادراتی بده طدرف      انعیاس تجربیات شرکت - 5

 ربط ایرانی ذی

 ایران .ا.های تخصصی صنعتی کشور هدف و ج برقراری ارتباط میان سازمان - 6

 های صنعتی کشور هدف  گذاری خارجی در طرح تهیه گزارش درخصوص سرمایه - 7

 همکاری های معدنی ( و

 های تخصصی و مستمر در خصوص وضعیت معادن کشور هدف  تهیه گزارش - 1

 اری خارجی در طرح های معدنی گذ تهیه گزارش درخصوص سرمایه - 2

 ها در بخش معادن  انعیاس مناقصات و مزایده - 3

  گذاری سرمایه (ز

 گذاری خارجی های مختلف و جذب سرمایه گذاری کشور در بخش ههای آماده سرمای معرفی پرو ه



اهم چالش ها و تهدید های پیش روی 

در بازارهای هدفبنگاه های ایرانی

1396پاییز 

کشور هدف20از زبان رایزنان بازرگانی ایران در 
Irantpo.ir



آذربایجان

(ایرانیطرفمینتاتوانوکیفیتبهآذریتجاراعتمادیبیوسرمایهوپولبازگشتبهایرانیتجاراعتمادیبی)طرفدوتجارمنفیذهنیت

اعتباراتنوعاینازایترکیهتجاراستفادهمقابلدروایرانیصادرکنندگانبرایفروشندهاعتباروخریداراعتبارازاعمالزماعتباراتنبود

.گستردهسطحدر

آذربایجانکشورسطحدرروسیبانک2وایترکیهبانک3شعبهچندینفعالیتوباکودرایرانملیبانکشعبهیکتنهافعالیت.

ونفتیغیربخشردترکیهتوجهقابلگذاریسرمایهمقابلدرفروشوتوزیعتمسسیدربویژهنفتیغیربخشدرایرانناچیزگذاریسرمایه

.کشوراینفروشوتوزیعسیستم

فعالیتعلیرغمممقیایرانیتجاراتحادیهنبودهمچنینومشترکتجاریتشکلهایونهادهانبودنتیجهدروآذربایجانبازرگانیاتاقضعف

ایندر.(مچامآ)آمریکابازرگانیاتاقواروپاییای،ترکیههایتشکلگستردهفعالیتوکشورایندرایرانیتجارازتوجهیقابلتعداد

.استآذریمرجعدراساسنامهثبتمرحلهدرتجاراتحادیهوانجامالزماقداماتخصوص

سالیکرد).آنهاناموفقوایحرفهغیرفعالیتوخردتجارحضورنتیجهدروآذربایجانبازارازایرانیبزرگشرکتهایوبرندهاغیبت

2.(اندنمودهآغازرابازاربررسی...وآداارومماکارون،زرصحت،گلرنگ،کاال،نیکشرکتهایگذشته

چالش های پیش روی شرکت های ایرانی
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آذربایجان

کهکنندیمتجاریاسنادارائهبهمنوطراخریدگونههردارنداختیاردررافروشیخردهسیستمازمهمیبخشکهایزنجیرهفروشگاههای

.روبروستمانعباکشوردوبانکهایبینکارگزاریروابطنبوددلیلبه

وآذربایجانباترجیحیتعرفهازبرخورداریدلیلبهمواردبیشتردرکشوراینوارداتدردرصد20سهمباروسیهبارقابتامکانعدم

.ریلینقلوحملسیستم

آذربایجانورانایدرهفتهآخرتعطیالتتفاوتوگمرکاتکارساعاتنتیجهدرترکیهبامقایسهدرجغرافیایینزدیکیمزیتدادندستاز.

اتصالالبته.ستاآذربایجانبازاردرترکیهنقلیوحملمزیتافزایشونزدیکآیندهدرقارص-تفلیس-باکوآهنراهکاربهآغازمهمنکته

.افزودخواهدنیزایرانبرمزیتنزدیکآیندهدرآستارابهآذربایجانآهنراه

توسطدبیدفترهبمتقاضیایرانیشرکتهایارجاعدلیلبهجملهازآذربایجانالملیبیننمایشگاههایدرایرانیشرکتهایموثرحضورعدم

ITECA درالمللیینبهاینمایشگاهدرمشارکتبرایاردبیلاستانازشرکتیککهمعنیاینبه(باکونمایشگاههایمجریاصلیشرکت(

.کنداقداممزبورنمایشگاهیشرکتدبیدفترطریقازبایدخودکیلومتری200فاصله

چالش های پیش روی شرکت های ایرانی
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ارمنستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کمترمشکالتومبادالتبودنترآسانلحاظبهچینوترکیه،اروپایی،کشورهایروسیه،باتجارتبهارمنستانهایشرکتبیشترگرایش.

بازاردرچینوترکیههایشرکتروزافزونحضور.

اوراسیاییاخیراًواروپاییهایاستانداردبودنغالب.

ایبیمهوبانکیمشکالت.

برخیرستنادعملکردعلتبهبازار،ایندرایرانیهایشرکتبرخیمدتطوالنیحضوررغمبهایرانیکاالهایهایمزیتبودنناشناخته

.اندشدهایرانیکاالهایبدنامیموجبکهتاجرنماهاییاز

اوراسیاییغیرکشورهایکاالهایبرایارمنستانباالینسبتاًگمرکیهایتعرفه.

بازاربودنکوچکوگذاریسرمایهباالیریسک.
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ارمنستان
نقاط ضعف

نستانارمگمرکدرشدهاظهارهاینرخپذیرشعدمبهکهجهانیبازاردرآنهاواقعیقیمتباصادراتیکاالهایپایهنرختفاوت

.شودمیمنجر

مشتریانسالیقونیازهابهکافیتوجهعدم.

پذیریریسکعدموبازاریابیبراینکردنهزینهبازار،درفعالحضورعدمایرانی،هایشرکتناکافیتحرک.

ایرانگمرکدربوروکراسیومقررات،درنوساناتوصادراتفرایندبودنطوالنی.

هواییوزمینیازاعمارمنستانبهایرانازمسافرنیزوکاالنقلوحملهزینهبودنباال.

عرضهدرتداوموکیفیتقیمت،لحاظبهایرانیکاالهایاغلبرقابتیتوانضعف.

قراردادهاوتعهداتبهپایبندیعدمومناسبقراردادعقدبهتوجهعدمسنتی،شیوهبهتجارت.

ایرانمرزدروثیقهعنوانبهمالحظهقابلمبالغدریافتوایرانبهارمنستانپالکدارایخودروهایباترددمشکل.
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ارمنستان
های پیش روی شرکت های ایرانیتهدید 

ماتخدمعدن،صنعت،بانکداری،اطالعات،فناوریهایبخشدرقدرتمندامریکاییواروپاییروسی،هایشرکتومعروفجهانیبرندهایحضور

.کشاورزیومهندسی-فنی

سویازشهریخدماتدرنیزویافتهتوسعهکمتروروستاییمناطقدردامپروریوکشاورزیبخشدرویژهبهبالعوضوایتوسعههایکمکاهدای

.هستندارمنستاندرخودموقعیتتثبیتصدددرکهکشورهایی

داردووجودبازاردربمناسهایقیمتباووفوربهترکیهکاالهایامااست،بستهکشوردوبینزمینیمرزونداردسیاسیرابطهترکیهکشورباارمنستان

.کنندمیواردترکیهازایرانیتجارراکاالهاازبرخیمتاسفانه

نمایدتهدیدکامالًراایرانصادراتیکاالهایبازارتواندمیترکیهکاالهایشود،بازگشاییکشوردوبینمرزکهصورتیدر.

دهندمیشخیصترامختلفبرندهایقیمتتفاوتکمترینمردم،پاییندرآمدسطحبهتوجهباواستحساسبسیارهاقیمتبهنسبتارمنستانبازار.

فروشازپسخدماتوضمانتارائهوچینوترکیهمثلرقیبکشورهایسویازکاالاعتباریفروشونمایندگیاعطای.

مشترکانیبازرگاتاقهمچنینوارمنستان،درایرانیتولیدکنندگانوتجاراجتماعیسازمانوجودرغمبهبازاردرایرانیهایشرکتناسالمرقابت

.ارمنستاندرنهاددواینضعیفعملکردوتهراندرارمنستانوایران
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آفریقای جنوبی
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

مشترکهایبانکنبودنوکشوردوبینمالیوبانکیزیرساختهایوجودعدم

وظرفیتهابودنمبهمورسانیاطالعدرضعفویکدیگربازارسالیقونیازهاتجاری،پتانسیلهایبهنسبتکشوردوبازرگانانآشناییعدم

بالعکسوایرانتجاریفعاالنبرایجنوبیآفریقایبازارهایپتانسیل

حملهزینهبودنباالوجنوبیآفریقایبانقلوحملومالیحقوقی،زیرساختهایتوسعهدرمناسبگذاریسرمایهفقدان

خاصبطورجنوبیآفریقایوعامبطورآفریقاقارهباتجاریواقتصادیروابطتوسعهبرایجامعبرنامهفقدان

خدماتوصوالتمحبازاریابیوتوزیعتولید،درخصوصیبخشفعاالنضعفونمایشگاهیامورورسانیاطالعبازاریابی،بخشدرکمفعالیت

جنوبیآفریقایدرخود

سایرباهمقایسدرجنوبیآفریقایبازارنبودنجذابوجنوبیآفریقایدرکشورمانپاویونیاواختصاصینمایشگاههایبرگزاریعدم

تجاریفعاالنبرایصادراتیبازارهای



8

آفریقای جنوبی
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

صادراتزمانپراکندگیوتناژحیثازجنوبیآفریقایبهصادراتیکاالهایمحدودیتهای

جنوبیآفریقایوایرانبینترجیحیتجارتنامهموافقتوجودعدم.

کاالترانزیتزمینهدرکشوردواستراتژیکیموقعیتازمناسببرداریبهرهعدم

استانداردهااساسبربندیبستهدرضعفوایرانیکاالهایمناسبتبلیغاتعدم

ورکشدوگذارانسرمایهبهبازرگانیخدماتواطالعاتیهایسرویسارایهوراهنماییجهتآفریقاجنوبمنطقهدرایرانتجاریمرکزفقدان

کشوردومیانمسافتبعد

جنوبیآفریقایبهصادراتبرایاستانداردهابودنباال

خارجیرقبایفعالحضوروکشوراینبازاربهورودبرایشدیدرقابت
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آفریقای جنوبی
راهکارها

مهندسیوفنیخدماتهایپروژهاجرایجهتمشترکگذاریسرمایههایشرکتتشکیل

جنوبیآفریقایدرایرانیشرکتهایفروشدفاترونمایندگیگیریشکلبهکمک

تجاریروابطهتوسعزیرساختهایمهمترینازیکیبعنوانکارگزاریروابطایجادوشعبهتاسیسبرایمندعالقهخصوصیبانکهایشعبهتاسیسازحمایت.

آفریقاییکشورهایدرایرانیشرکتهایمهندسیوفنیخدماتهایپروژهبرایبانکیتسهیالتسودنرخکاهش

جنوبیآفریقایدرایرانیکاالهایتجاریمرکزاندازیراهمنظوربهدولتکمکوحمایت

لوازملویتاوباصادراتیکنسرسیومقالبدرایرانیصادراتیدارمزیتکاالهایفروشوتوزیعهایشبکهسازیفعالوحضورمنظوربهدولتکمکوحمایت

غذاییصنایعوخودروقطعاتساختمانی،مصالحخانگی،

یارانهتخصیصبینیپیشهمچنینوجنوبیآفریقایدرایرانیکاالهایاختصاصینمایشگاههایبرگزاریبرایدرصدی50حداقلیارانهتخصیصبینیپیش

جنوبیآفریقایدرالمللیبین–تخصصینمایشگاههایدرصادراتیبنگاههایحضوروبازاریابی–تجاریهیاتهایاعزامبرایدرصدی50حداقل

یکبعنوانجنوبیآفریقایبهمستقیمپروازوکشتیرانیخطبرقراریازحمایتHUBیارانهمحلازآفریقاقارهجنوبکشورهایبهمجددصادراتمرکزوتجاری

.صادراتیهای
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آفریقای جنوبی
راهکارها

آفریقاایمنطقههایبلوکباآزادتجارتنامهموافقتامضای

آفریقاییکشورهایجمعیهایرسانهدرایرانیمحصوالتتبلیغات

آفریقاییکشورهایباگذاریسرمایهوتجاریهایفرصتمعرفیهمایشبرگزاری

فیمابینبازاریابی-تجاریهایهیاتتبادلافزایش

حوزهایندرجنوبیآفریقایفنیدانشوتکنولوژیسطحبهباعنایتمعدنیآالتماشینووصنایعمعدنحوزهدرهمکاریهاتوسعه

گردشگریمقصدمترینمهعنوانبهگردشگروتوریستجذبحوزهدرکشوراینتجربیاتازاستفادهمنظوربهتوریستیوگردشگریآژانسهایبینتعامالتافزایش

(سالدرگردشگرمیلیون10جذببا)آفریقاقارهدر

سالدر).تاسنمودهصادرراخودتولیداتازنیمیازبیشکهمحورصادراتصنعتیکعنوانبهسازیخودروصنعتدرجنوبیآفریقایتجربیاتازاستفاده

واقتصادبودنبازدهندهنشانکهشدهوارددستگاههزار353وگردیدهصادرکشورازخارجبهدستگاههزار300شده،تولیدخودرودستگاههزار620از2016

.(استشدهایجادافزودهارزشهمچنین

درمهندسیوفنیهایپروژهاجرایوزیربناییفعالیتهایدرمهندسیوفنیخدماتهایشرکتترپررنگوبهترهرچهحضوربرایویژهتسهیالتنمودنفراهم

.کشورمانمهندسیوفنیهایشرکتتوانمندیهایبهتوجهباجنوبیآفریقای
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افغانستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

امنیان.استروبروامنیتنبودبامناطقبرخیهنوزداریحکومتجدیددورانزمانازدههنیمویکازبیشگذشتبا:افغانستانمناطقبرخیدرامنیت

برخیدرچنینهم.نمایندفعالیتامنومهمشهرهایدرتوانندمیتنهاصادرکنندگان.استساختهمتأثرراکشوراینخارجیتجارتجملهازوبخشهاازبسیاری

.داردوجودامنیتیتهدیداتنیزکاالانتقالوترانزیتمسیرهای

کمکشوراینبازارساختاربهوندارندمردمواقعینیازازکافیشناختکنندگانصادر:مردمسلیقهوذائقهشناختعدمومردمواقعینیازبودننامشخص

.توجهند

جهانسراسردراستامنیتیتهدیداتوجنگازحاکیکهراافغانستانبهمربوطاخبارتصویریرسانه های:هارسانهدرافغانستانازغیرواقعیتصویریشکل گیری

بنابراین.استنمودهمعرفیخطرناکوناامنبسیارراکشوراینودادهتغییرافغانستانبهنسبتراجهانمردمذهنیتزمانطولدرامراین.کندمیپخش

.ندارندراکشورایندرگذاریسرمایهوتجارتجرأتنباشند،خبرباکشوراینواقعیشرایطازکهگذارانیسرمایه

صورترایزنیدبایخصوصیودولتینهادهایباموردایندر:افغانستانبازاردرمشارکتبهایرانیهایشرکتترغیببرای:صادراتحمایتیهایسیاستنبود

.گیرد
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افغانستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

اولیهموادانیگرچونمختلفیعواملاثردرایرانیکاالهایشدهتمامقیمت:کیفیتوقیمتنظرازکشورهابرخیباایرانصادراتیبنگاه هایرقابتتوانعدم

درقبولموردتاندارداسبهتوجهعدمسوییاز.کنندرقابتافغانستانبازاردرکشورهاسایربانتوانندکنندگانصادربرخیتاشدهباعثامراینواستباالبعضاً

.رددگمیعرضهاستبرخورداررقبابامقایسهدرباالتریشدهتمامقیمتازونیستبازارضرورتکهباالتراستانداردهایباکاالییمواردبسیاری

صرافیطریقازوجوهالانتقونقلواستعملیاتیغیرکماکانغربیکشورهایسیاستتاثیرتحتکشورمانباافغانستانبانکیروابط:وجوهانتقالونقلمشکل

.استمواجهمشکلبامواردغالبدروجوهانتقالجهتمدرنشیوهازاستفادهرواینازشود،میانجامقدیمیوسنتیبصورتنیزتجارت.گیردمیصورت

بازارسهمتوسعهردنقلوحملهزینهمدیریتافغانستاننقاطاقصیبهایرانیکاالهاینفوذضریبافزایشضرورتبهتوجهبا:ناوگانکمبودونقلوحملهزینه

.داردبسزایینقشکشورمان

تجارتازکشوراینهمسبطوریکهافغان،طرفضرربهفیمابینتجاریمبادالتیکطرفهومنفیشدتبهتجاریتراز:افغانستانباکشورمانتجارتبودنسویهیک

خریداریخواستارکشورمان،مقاماتبادیدارجریاندربارهاافغانستانخصوصیودولتیبخش هایمقامات.می باشدوبودهدرصد2ازکمترکشورمانبا

ایرانبهخوداتیصادرمحصوالتبرایصفرتعرفهبرقراریوکاهشازجملهکشور،اینصادراتافزایشبرایتسهیالتیارائهوافغانستانازتأمینقابلکاالهای

.(استدالرمیلیون26حدودکشوراینازایرانوارداتودالرمیلیارد2.5حدودافغانستانبهکشورمانصادراتساالنهحاضرحالدر).شده اند
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افغانستان
نقاط ضعف

درکاالافتادنجابانیزگاهی.گرددنمیتوزیعمشتریاننیازهنگامومناسبزماندرایرانوارداتیکاالهایمواردازبسیاریدر:محصوالتموقعبه توزیععدم

.میگرددمتوقفداخلینیازجملهازمختلفیدالیلبهآنعرضهبازار،

برای.باشدنمیکشوراینبازاروافغانستانمردمذائقهوسلیقهمطابقمواردبرخیدرایرانیکاالهایبندیبسته:افغانستانمردممطلوببسته بندیبهتوجهعدم

.نموداشارهآردوشویندهپودربندیبستهبهتوانمیمثال

درتاشدهاعثبامراینوگیردنمیصورتصحیحبازارمطالعهعموماًافغانستانبازاربهکاالهاصادراتدر:ایرانیکاالهایبازارمطالعهوبازاریابیانجامعدم

.بگیرندپیشیبازارسهمدررقیبکشورهایبخش هاازخیلی

کنندگاندتولیبرایعرصهایندرکههاییمزیتوافغانستاندرخالیهایظرفیتوجودبا:افغانستانبازاربهورودبرایایرانیسرمایه گذارانتمایلعدم

درآنهاحضورتاشدهباعثتولیدگانرغبتواهتمامعدم.دهندمینشانتمایلکمترافغانستاندرگذاریسرمایهبهایرانیکنندگانتولیددارد؛وجودایرانی

سودآوریبهمنجروشودمستقرافغانستاندرآنتولیدخطازبخشیتواندمیاستبرخوردارخوبیمخاطبازکهکاالهاازبسیاری.باشدکمرنگافغانستانبازار

بهتوانمیمونهنبرای.گرددمیایجادمحدودیتکاالصدوردرباالتعرفهبرقراریومتوسطوکوچکصنایعتوسعهصورتدر.گرددتولیدکنندهبرایبیشتری

.مواجهیمفوقاقالمتعرفهافزایشباتولیدکنندگان،اتحادیهتوسطگزارشارائهوداخلیتولیدافزایشباکهنموداشارهمرغتخمومرغواردات
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افغانستان
نقاط ضعف

رصدراقیمتاتنوسانوخبرندبیرقبافعالیتوبازاروضعیتازکاالکنندگانعرضهازبسیاری:فروشنمایندگانوبازاروضعیتایدورهبررسیورصدعدم

بازاردرافتادهاجکاالیحضوربهکهنمایندمیفروشنمایندهتغییربهمبادرتوگردیدهنادرستاطالعاتدریافتبهمنجرمواردبرخیدرامراین.نمایندنمی

.زندمیضربه

صورتبهراکاالمشتری،سنجیاعتباروکاملشناختبدوناعتمادوضعیفتوافقاتباهاشرکتبرخی:جامعقراردادانعقادعدموخریداربهحدازبیشاطمینان

.گردندمیآتیاختالفاتبروزموجبونمودهواگذاراعتباری

وترمتعادلقیمتباکاالهاارائهموجبجمعیتوانبهتوجهباصادراتیهایخوشهحضور:افغانستاندرصادراتیهایخوشهحضورعدم

.گرددمیناسالمرقابتازدوربهوشدهریزیبرنامه

عرضهعیتوضباونمودهتحویلراکاالافغانتاجریاداخلیواسطهبهایراندرهاشرکتازتعدادی:مشخصنمایندهنداشتنوخریداربهایراندرکاالفروش

.ندارندکاریهدفبازاردرکاال

کنندگاناستفادهسوءعلیهبرحقوقیدعویطرحامکانوتقلببروزازجلوگیریدرزیادیاهمیتافغانستاندربرندثبتاینکهبهتوجهبا:برندثبتبهتوجهعدم

.نمودثبتقابلخدماتیاکاالبرندثبتبرایجدیتوصیهخدماتوکاالکنندگانعرضهوتولیدبهبایستمیلذادارد

محسوبتجارتعرصهدرعمدهچالش هایازدست،دورنقاطبهدسترسیعدم:مختلفشهرهایدرمنطقه ایکنندگانتوزیعباارتباطعدم

.نمایدایفاتجارتتوسعهزمینهدراساسینقشتواندمیمحلی،کنندگانتوزیعوبومیفعالهایشرکتباارتباطلذا.شودمی
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اندونزی
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

قرنطینهبهارودوغذاسازمانتوسطتاییدموردآزمایشگاههایمعرفیفرایندشدنطوالنینمونه،بعنوان.صادراتبرایملیعزمبادستگاههاسایرهمراهیعدم

محسوبکشورنایبهصادراتیمهماقالمازکشاورزیمحصوالتکهآنجااز)مستمرپیگیریهایعلیرغمکشوراینبهکشاورزیمحصوالتصادراتتوقفواندونزی

(.شودمی

وفنیآموزشفراسرزمینی،کشتمانندهاییحوزهدرمثالبعنوان.همکاریهایبرنامهتدویندردولتینهادهایوهاوزارتخانهبرایاندونزیاولویتعدم

توریسمتوسعهوایحرفه

اندونزیوایرانبیندریاییوهواییمستقیمخطوطنبود

توسطبازارختشناوعدمکشوراینبازارباالیپتانسیلبهتوجهباکشوراینبههیاتهااعزامیاواندونزینمایشگاههایدرشرکتبراییارانهاختصاصعدم

(.کنندمیخودشرکتهایبرایراکاراینایرانیرقبایکهحالیدر)ایرانیشرکتهای

نهاییلزوم)ایرانمحصوالتبعضیرقابتیتوانکاهشوپیرامونیکشور10حدودواندونزیشاملترجیحیهایتعرفهازآنسهآعضوکشورهایبرخورداری

(اندونزیباترجیحینامهموافقتکردن

گستردهسطحدرکشورایندرانگلیسیزباننبودنرواجواندونزیدرزبانمشکل
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اندونزی
نقاط ضعف

ماندمیپاسخبیاغلبکهاندونزیاییشرکتهایبهایمیلارسالبهاکتفاویابیبازارهایشیوهبهایرانیشرکتهایتسلطعدم.

طرفازنامهخطکیهستماینجامنکهسالیدوبهنزدیکطولدر.اندونزیجملهازمختلفکشورهایبرایایرانبازرگانیاتاقتوسطبرنامهواستراتژینداشتن

پاسخرایزنیایندمتعدپیشنهاداتبهحتیبلکه.باشداندونزیباکاربرایاتاقعزمدهندهنشانکهنشدهارسالرایزنبراینهونمایندگیبراینهایراناتاق

.استنشدهداده

کشوراینباتجاریفعالیتهایتوسعهوریزیبرنامهبرایاندونزیویژهکمیتهحداقلیامشترکاتاقجملهازبازرگانیاتاقدرتشکلنبود.

شودمیمنفیرقابتبهمنجرمواردازبسیاریدرکهبازارحضوربرایایرانیشرکتهایهمکاریوانسجامعدم.

هاپروژهیمتولشرکتهایوهاوزارتخانهلیستوندوردرگرفتنقراربرایاقدامعدموهاپروژهرصدبرایبازاردرمهندسیوفنیخدماتشرکتهایحضورعدم

ایرانیهایشرکترویپیشتهدیدهای:

یارانهازبرخورداریواسطهبهکشوراینرویدادهایونمایشگاههادررغیبشرکتهایترپررنگحضور

ایرانباتجارتریسکوهزینهافزایشوبانکیروابطنبودن

محصوالتقیمتافزایشواندونزیدرنقلوحملهزینهبودنباال

حوزهایندرگاپورسنجملهازدیگرکشورهایبهرقابتشدنواگذارومحصولاینحملبزرگکشتیهاینبوددلیلبهاندونزیبهایفلهقیرحملهزینهبودنباال.



17

ایتالیا
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کشوردوبینگمرکیهمکاریهایموافقتنامهوبازرگانیموافقتنامهنظیرتجارتکنندهتسهیلحقوقیهایزیرساختوجودعدم

ثالثبانکهایازاستفادهوایتالیاییبانکدووایرانیبانکهایبینمحدودکارگزاریروابطوجود

هاصرافیطریقازوجوهانتقالبهایتالیاییشرکتهایترجیحوبانکیکانالهایازوجوهانتقالدشواریوزمانبودنطوالنی

ایتالیاتجاریاطالعاتبهمحدودبسیاردسترسی

معتبرتجاریشریکیافتن

ایتالیابازاردراروپاییوایتالیاییشرکتهایکیفیبسیارمحصوالتبارقابت

اروپااتحادیهبهکاالصادراتجهتالزامیوباالاستانداردهای

ایتالیابهایرانیکاالهاینقلوحملوترانزیتباالینسبتاًهزینه
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ایتالیا
نقاط ضعف

ایتالیابازارنیازهایازایرانیتجارکافیشناختعدم

المللبینتجارتقوانینبهایرانیتجارآشناییعدم

تنظیمدرمجربوکالیوحقوقیمشاورهازاستفادهعدم

تجاریقراردادهای

تجاریمذاکراتفنونباایرانیتجارآشناییعدم

سلیقهوذائقهبامتناسبمحصوالتتولیددرانطباققدرتنداشتن

ایتالیاییکنندگانمصرف

مصرفیکاالهاینامطلوببندیبسته

ردطوالنیتاخیرهایوصادراتیهایمحمولهموقعبهارسالعدم

بارتحویل

تهدیدهای پیش روی شرکت های ایرانی
راتتجارهایهزینهکهایتالیابازاردرداللهاییوهاواسطهوجود

برندمیباالایرانیشرکتهایبرای

ایتالیابازاردرقویبسیارخارجیرقبایوجود

مالیانتقاالتونقلجهتمطمئنغیرهایصرافیازاستفاده
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بالروس
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

در حوزه صادرات میوه وسبزیجات، شیالت، مواد غذایی-1

روسیزبانبهمشخصاتدرجوغیرمجازشیمیاییترکیباتوموادمیزانضوابطرعایتوکاالبندیبستهبهمربوطاستانداردهایرعایتلزوم.

مختلفپارتهایدرصادراتیهایمحمولهکیفیبودنهمگونونبودناستاندارد.

وکنندگانوزیعتبرایرقابتیومشخصقیمتبامحصولمشخصمیزانتأمینبهتعهدلزوموایرانداخلیبازارقیمتهایازصادرکنندگانباالیپذیریتاثیر

.بالروسیفروشندگان

راصادراتوترجذابتولیدکنندهبرایراداخلیبازارمحصوالت،ازبرخیدرکهریالودالربرابرینرختاثیراثردرمحصوالتصادراتیشدهتمامبهایباالبودن

.نمایدمیاقتصادیغیر

فراهمای،نجیرهزفروشگاههایبامذاکرهبازاریابی،برایصادراتیتخصصیشرکتهایدرامکاناتتجمعوصادراتیمحصوالتبرایمعتبروواحدبرندایجادلزوم

.رقابتیهاینرخبراینقلوحملشرکتهایبامذاکرهوبهداشتیمجوزهایاخذمحصوالت،بندیبستهوسورتینگامکاناتنمودن

بالروس-داغستان-آذربایجان–تهرانریلیمسیرتکمیللزومومرزهادرنقلحملشرکتهایبرایباالمالیوزمانیهایهزینه.

بالروسدرفعالایرانیبانکازاستفادهبامالی،ریسکهایکاهشدرجهتسیالگشایشوبانکیتضامینازاستفادهلزوم
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بالروس
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

در حوزه صادرات محصوالت دارویی-2

روسازیداشرکتهایداروتوسطثبتبرای(اکووالنتبایووترایالکلینیکال)بالینیوتستهایآزمایشاتبهمربوطعلمیاسنادوتأمینتهیهلزوم.

داروثبتبرایبالروساداریفرآیندهایوروسیزبانبهآشناودیدهآموزشمتخصص،نیروهایبکارگیریلزوم.

اروپاییوچینی،هندیشرکتهایمحصوالتبهنسبتقیمتیوکیفینظرازمحصوالتنمودنرقابتیلزوم.

در حوزه صادرات محصوالت پتروشیمی-3

ودریاییونقلحملنظیرصرفهبهمقرونمسیرهایطریقازپتروشیمیمحصوالتعمدهصادراتبرایایرانیتوانمندشرکتهایحضورلزوموخردتقاضاهایوجود

اروپاشرقشمالوبالروسیشرکتهایصنعتینیازهایتأمینهدفبابالروسدرپتروشیمیموادتوزیعونگهداریمرکزایجادوریلی

(مرمر، تراورتن و اونیکس)در حوزه صادرات سنگهای تزئینی ساختمانی-4

مراکزادایجریلی،ودریاییونقلحملنظیرصرفهبهمقرونحملمسیرهایطریقازسنگهایمحمولهصادراتبرایایرانیتوانمندشرکتهایحضورلزوم

بالروسدرسنگنصبوبرشطراحی،خدماتارائهوانبارنمایشگاهی،
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بالروس
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

درحوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی-5

زمینهنمودنفراهموالروسبکشوردرایرانمهندسیوفنیشرکتهایبهاعتباربازگشتدرزیادیتاثیرکیسونشرکتتوسطپریلیسهومینسکمگنتپروژهتکمیل

درذکورمپروژهپایانزمانمدتتوجهقابلمالیهایهزینهشدنمتحملوایراندولتیمقاماتوسفارتپیگیریهایبا.داشتخواهدجدیدهایپروژهدرحضور

پروژهیانپابرایساختمانیعملیاتلحظهاینتابانکی،اعتباراتازبخشیاختصاصرغمعلیمتاسفانهکهاستشدهتمدید2018سالپایانتااقدامآخرین

تلویزیوننهمچنیواندنمودهپیگیریراپروژهدواینهموارهرسمیهایمالقاتدربالروسرسمیمقاماتسایروجمهوررئیس.شودنمیدنبالجدیتبامذکور

.اندقراردادهخودمطالبسوژهراآنهامکررتمدیدومذکورهایپروژهموقعبهتحویلعدممتعددیهایبرنامهدربالروسهایرسانهسایرو

لزوم توجه به مذاکرات دوجانبه دولتی با بالروس-6

دربالروسابایرانصادراتیرقابتبهباتوجهاوراسیااقتصادیاتحادیهباایرانجانبهچندمذاکراتبهترپیشرفتجهتدامیوکشاورزیمحصوالتحوزهدر

روسیهبهلبنیمحصوالتصادراتزمینه
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پاکستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

امکان2021سالتاتجاریمبادالتمیلیارد5تحققبانکیروابطداشتنبدونواستجانبهدوتجارتگسترشمانعبزرگترینحاضرحالدربانکیکانالنبودن
.نیستپذیر

بهصادراتموانعازدیگریکیدامپینگآنتیوگمرکیپایهقیمتبردنباالنظیرایتعرفهغیرموانعاعمالوپاکستانگمرکسویازکاالوارداتباالیتعرفه
.استپاکستان

معتبریرکتهاشکهشدهباعثموضوعاین.باشدمیچالشهاازدیگریکیایکارخانهدربفروشووریپیلهتفکروکشورمانصادرکنندگانبینمنفیرقابت
.اشندبایرانیصادرکنندگانبرایارتباطیحلقهونشاننامبیهایواسطهکماکانوباشندنداشتهایرانیطرفهایباهمکاریبهتمایلپاکستانی

رانیایشرکتهایوتولیدکنندگانسویازپاکستانبازاربهنسبتکارشناسیغیرنگاهوجودوهمکاریبرایپاکستانباالیظرفیتشناختعدم.

استشدهرسمیبصورتصادراتیکاالهایورودشدنسختباعثکهکیلومتری940حدودزمینیمرزوجودبواسطهرسمیغیرتجارتگرفتنشکل.

قیمتیلحاظازدرصدی19افزایشباسالجاریدرصادراتیاولکاالیبعنوانقیر.استشدهایرانیبرندهایشدنخرابباعثکهکیفیتبیکاالهایارسال،
.استداشتهدالریارزشدردرصدی13کاهش

پاکستانسفارتسویازویزاصدورسختگیریهایومشکالت.

پاکستاندرایران.ا.جتجاریمرکزوجودعدم.

پاکستانایزنجیرهفروشگاههایدرکاالمستقیمعرضهبرایایرانیتولیدکنندگانتوانایینوعیبهیاوتمایلعدم

نامبهایزنجیرهفروشگاهبزرگترینCHASE UPبصورتهکسنتینمایندگانوجودمتأسفانه.باشدمیهمکاریآمادهکامالًپاکستاندرشعبهچهاردهداشتنبا
نداشتهاینتیجهونتاکنمستمرپیگیریهایعلیرغمکهاستشونیزوعسلشیرینشرکتهایبرایآننمونه.استنمودهسختراکارنمایندمیوارداترسمیغیر

.است
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(پکن)چین 
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

شدهانجاممذاکراتباالبته.باشدمیچینبازاردرایرانیصادرکنندگانرویپیشچالشبزرگترینارزیانتقاالتوبانکیهمکاریهایوضعیت:بانکیمسائل
بهایرانیهایشرکتعالقهعدمحالاینبا.کندمنتقلایرانبهیوانصورتبهراچینبازاربهایرانصادراتازحاصلارزکهنمودهآمادگیاعالمکونلونبانک

بهکونلونانکبنزددرحسابگشایشبهچینیشرکتهایمیلیبیهمچینوایرانبازاردرارزدوگانهنرخعلتبهکونلونازویوانصورتبهصادراتارزدریافت
ارزانتقالدنشاجراییاصلیموانعازبانکایندرحسابافتتاحصورتدرامریکاتوسطشدنجریمهازچینیبانکهاینگرانیوبانکاینبودنتحریمدلیل

.باشدمیایرانصادراتی

چینبازاربهورودرایبعبارتیبه،دارندانگلیسیزبانمشکلچینیشرکتهایاغلبواستچینیزبانبهچینمقرراتواطالعاتازبسیاری:چینیزبانمشکل
.بودخواهدمشکلایرانیشرکتهایبرایورودفراینداینصورتغیردروگرفتجدیراچینیزبانآموزشبایستی

وفرشمانندکاالمقداریبهدسترسیباشخصهرشودمیموجببازاربهصادراتتنظیمدرهماهنگیعدم:دیگرایرانیصادرکنندگانناحیهازمنفیرقابت
.شودنفراهمصادرکنندگانرشدامکانشودمیموجبکاالصحیحگذاریقیمتدراختاللایجادضمنکاراین.باشدداشتهمحصولفروشدرسعیخرما

وداشتاهدنخواعتمادمابهکنندهمصرفاینصورتغیردرواستضرورتیکبازاردردائمیحضورچینبازاربهمحصولصدوربرای:بازاردردائمیحضورعدم
قابلایرانیدگانکننصادرازبسیاریبرایهاهزینهاینکهدارداولیههایهزینهبازاردردائمیپایگاهیگداشتنالبته.مانیممیدورنیزبازارتحوالترونداز

.باشدنمیتأمین

رقابتناحیهزابازاراینبهایرانصادراتلذاواستصادرکنندهوبزرگکنندهتولیدیکخودمحصوالتازبسیاریدرچین:برندنداشتنوداخلیرقابتوجود
.نمودخلقرندببایستیمشکلاینبرغلبهبرای.گردویاواستچیندرکشاورزیاصلیتولیداتازیکیکشمشمثالبطور.داردقرارفشارتحتنیزداخلی
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(پکن)چین 
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

بینایافقتنامهموچنیننیزمدتمیاندررسدنمینظربهواندننمودهامضاترجیحییاوآزادتجارتموافقتنامهچینوایران:گانهچندتعرفهنرخهایساختار
وپاکستان،روپوشیلیالتینامریکایکشورهای،جنوبیکرهاسترالیا،نیوزیلند،،“آن.سه.آ“کشورهایباچینکهاستحالیدراین.شودامضاکشوردو

چینخوشبختانه.دکنمیاعمالصفرتعرفهیکجانبهبصورتافغانستانمانندیافتهتوسعهکمترکشورهایازوارداتبروداردآزادتجارتموافقتنامهگرجستان
دلیلبهشورهاکازبسیاریبامقایسهدرچینبهایرانصادراتحالاینبا.کندمیاعمالراجهانیتجارتسازمانعضوکشورهایتعرفهایرانازوارداتبهنسبت

.استباالآزادتجارتموافقتنامهنبود

خریدبهداماقتجاریشرکتهایطریقازاغلببزرگتولیدیشرکتهایکهاستایگونهبهچینخارجیتجارتساختار:چینخریدارانبهنداشتندسترسی
.استمشکلصادراتیوخریدارشرکتبیننمودنبرقرارارتباطلذا.کنندمیخارجی

صادراترایباهدافیچندهرالبته.نداردوجودچینبازاردرحضوربرایایبرنامهانفرادیبصورتوکلیبطور:چینبازاربرایاستراتژیوبرنامهنداشتن
داشتهخوددرراصادراتتشویقوتسهیلسیاستهایبایستیصادراتیبرنامهیکاستبدیهی.برندهپیشتااستانفعالیبیشتراهدافاینولیگرددمیمشخص

.شودمالیتامینبایستیواستعملیوعلمیکاریکاین.دارددولتیوخصوصیبخشهمکاریبهنیازعملیاتیومناسببرنامهیکتدوین.باشد

بلکهمستقلفعالیتیکعنوانبهنهصادراتلذا.استیافتهشکلخریداساسبراقتصادیبنگاههایجغرافیاییتوزیعواقتصاد:نیستصادراتیبنگاههارویکر
.شودمیمحدودبسیاربازاردرحضورامکانوضعیتاینتحت.استتولیدمازادفروشبرایفعالیتیبصورتاغلب

کشورهایزاقیرکنندهواردکشوراینچندهر.نداردچیندربازاریکهاستمحصوالتیازایرانقیر:صادراتیقراردادهایدربورسیمحصوالتگذاریقیمت
افقیکبرایابتثقیمتارائهامکانبورسدرقیمتهفتگیتعیینباولی،گرددمیبرمحصولکیفیتبهعلتازبخشی.نداردایرانازوارداتولیاستمختلف

.نداردوجودمدتبلند
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(پکن)چین 
نقاط ضعف

بهاغلبورنددااندکیمالیتوان.هستندکوچکداخلیرقبایوخارجیرقبایبهنسبتچینبازاربهایرانیصادرکنندگاناغلب:قویچنداننهمالیبنیه

مالیبنیهعفضجبرانبرای.زندمیدامنمشکلاینبهبیشترصادرکنندگانتعدد.نمایندحمایتهدفبازاردرخودمحصولازتوانندنمیمالیضعفدلیل

باکوچکصادرکنندگانیوقت.گیردمیتعلقشرکتهااینبهنیزسودازبزرگتریبخشکههستندچینیشرکتهایباهمکاریبهناچارایرانیصادرکنندگانبیشتر

.شوندمیحذفبازاراز،گردندمیمواجههدفبازاردرمالیمشکل

بازاربهمدتبلندنگاه.برسانندبفروشسرعتبهراخودمحصولامکانتادارندسعیصادرکنندگان:مدتبلندآوریسودبجایمدتکوتاهفروشبهتوجه

.استبازاربهنسبتمدتکوتاهدیدداشتننمودهایازیکیخودمستقیمغیرصادرات.کنندنمیگذاریسرمایهبازاردرحضوربرایلذا.ندارند

روزبازارحالتهکنمایشگاههاییدراغلبوبودهمحدودبسیارچیننمایشگاههایدرایرانیشرکتهایحضوراخیرسالهایدر:نمایشگاههادرمحدودبسیارحضور

نمایشگاهیکدربارسهگاهاترکشرکتهای.نداریممحسوسیحضورتخصصینمایشگاههایدر.بفروشیمراخودمحصولامکانحدتاکهشویممیحاضردارند

.اننددمیموفقیتبرایسرمایهعنوانبهرانمایشگاههردرحضورولیکنندامضابتوانندقراردادیاینکهبدونکنندمیشرکتپیدرپیبصورت

تجربهاغلبایرانینصادرکنندگاشدهموجبآسیاییبازارچندبهایرانصادراتتمرکز:سازیشبکهونمودنبرقرارارتباطدرکمتوانوالمللیبیناندکتجربه

ونیستیمآشناقمناطفرهنگبااغلب.داریمالمللیبینتجربهودانشصاحبوورزیدهتجاریکادربهنیازبازاردرحضوروورودبرای.دارنداندکیالمللیبین

.نداریمسازیشبکهوارتباطایجادتوان
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(پکن)چین 
های پیش روی شرکت های ایرانیتهدید 

چنیناثراتازکاستنبرایبایستیلذاوباشدزیانبارماصادراتبرایتواندمیخارجیپرداختهایبرنظارتشدنترسخت:بانکینظارتهایشدنترسخت
.نموداقدامتهدیدی

شورایعضوکشورهایبا2018سالدرقویاحتمالبهآزادتجارتموافقتنامه:فارسخلیجهمکاریشورایعضوکشورهایباچینآزادتجارتموافقتنامهامضا
دستدررامهموافقتناامضانیزترکیه.دادخواهددستازراخودقیمتیمزیتچینبهایرانصادراتازبخشیصورتایندر.شودمیامضاءفارسخلیجهمکاری

.ارددمطالعه

اینبهوانتمیچینبهایرانصادراتازبخشیعنوانبهکهساختمانیسنگهایوجواهرات،فرش،خشکبارغذایی،محصوالتبازاردر:رقباحضورافزایش
موافقتنامهیاامضوکشورهااینحضورافزایش.هستیمعربیکشورهایوافغانستان،ترکیهمانندرقیبکشورهایحضورافزایششاهد،نموداشارهمحصوالت

.شودمیچینبازارازماسهمکاهشبهمنجرآزادتجارتهای

منافعبیشترچهرهانتقالبهتواندمیبانکیگیریهایسختدلیلبهچیندرایرانیاتباعزندگیشرایطشدنسخت:ایرانیاتباعزندگیشرایطشدنسخت
.زندمیدامنبیشتروضعیتبهایرانبهچینیتجارراحتورودمقابلدروایرانیتجاربرایویزاصدورمشکل.گرددچینیتجاربهتجارت

فرصت ها
محصوالت،کسلومحصوالتوکودکنیازهایبازار،کلیبطورکاربرمحصوالت،خالقودستیصنایعنوشیدنی،وغذاییمحصوالت،صنعتیمحصوالتبازار

راقبلدههسهدورقابتیتواندیگرواستمواجهکارنیرویوتولیدهایهزینهافزایشمشکلباچین.استگسترشحالدربسرعتسالمندانوخانگیحیوانات
.دارددرصد50باالیرشدیسالههمهکهاستجدیدیفرصتاینترنتیفروش.ندارد
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(شانگهای)چین 
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کشوردومابینفیکارگزاریوبانکیروابطازناشیمشکالت

دواینطریقازیبانکعملیاتانجام.باشندمی(استانیکوچکبانکیک)گنسوبنکوکنلونبانکایرانباکارگزاریروابطدارایبانکهایتنهاحاضرحالدر
.ندارندایرانیبانکهایبااریکارگزروابطهیچگونهنیزچینبانکهایسایر.نیستامکانپذیرآسانیبهنیزحسابافتتاحونمودهتحمیلتجاربههاییهزینهنیزبانک

مقیمغیرومقیمایرانیاتباعوتجاربرچینبانکیسیستموشبکهفشارافزایش

درایرانیباعاتبرایجدیدحسابافتتاحعدمازرونداینکهاندنمودهآغازایرانیاتباعبافعالیتمحدودیتجهتراروندیچینتجاریاصلیوبزرگبانکهای
میآنهابهبانکیخدماتارائهکردنمحدودیاوایرانیانحساببستنبهاقدامتجاریمهمبانکهایازبرخینیزجاریهایهفتهوگردیدهآغازگذشتهسال2

.نمایند

خارجیکشورهایدرگذاریسرمایهمنظوربهارزخروججهتجدیدرویهایجاد.

روندکردننیطوالبرعالوهموضوعاینکهبرسدچیندرگیریتصمیممختلفمراجعتاییدبهبایستمیدالریکصدهزارازبیشارزخروجرویهایناساسبر
.سازدمیمواجهمشکلباراایراندرگذاریسرمایه،ایرانبافعالیتحساسیتعلتبه،چینازسرمایهخروج

چینگمرکاطالعاتبهبانکیسیستماتصال.

گزارشهیچتاکنونچندهر.استگردیدهمتصلگمرکاطالعاتبهچینبانکیسیستمپولشویی،بامبارزهبامرتبطقوانینراستایدرسالجاریمیماهابتدایاز
ازدورنزدیکآیندهدرمشکالتبروزامکان،بانکیسیستمهایسختگیریبهتوجهباولیکننگردیدهواصلکشوردوتجارتبراقداماینمنفیتاثیرازمستندی

.نیستذهن

رقبادارمدتفروشعلیرغمچینبهایرانصادراتیعمدهکاالهایدارمدتفروشامکانعدم.
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(شانگهای)چین 
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

صورتباالپرداختهایپیشدریافتباهمآننقدیهایفروشصورتبهچینبه(آهنسنگوپتروشیمی)ایرانصادراتیعمدهکاالهای
دردگاریمانوسهمحفظدرموضوعاینکهنمایندمیاستفادهکاالوجهدارمدتدریافتهایشیوهازبازارایندرایرانرقبایکهاستحالیدراین.گیردمی

.داردمنفیتاثیریبازاردرنفوذهمچنینوبازار

ترجیحیوآزادتجارتموافقتنامهانعقادجهتبرنامهعدمهمچنینووجودعدم.

میترپایینتعرفهبامحصوالتعرضهجهتامکاناینفاقدایرانیتجار،چینبهکاالصادراتجهتهاموافقتنامهدستاینازایرانرقبایمندیبهرهعلیرغم
.باشند

چینبهلبنیوکشاورزیمحصوالتصدورامکانایجادخصوصدرکشاورزیجهادوزارتپیگیریعدم.

استنگردیدهآغازجهادکشاورزیوزارتجانبازمربوطهاجراییاقدامات،خصوصایندرهمکاریاولیهنامهتفاهمامضاعلیرغم.

ایرانظرفیتهایازچینیتجارشناختعدموچینبزرگمصرفبازاربهایرانمعرفیجهتمناسبکانالهایوجودفقدان.

ورستورانهاظرفیتازاستفاده،ملیهایمناسبتفرهنگی،کارناوالهایها،رسانهدرتبلیغاتانجامطریقازمختلفکشورهای
وچینیتجارلذاف.ندارددستدرمشخصیبرنامههیچایرانمیانایندرکهنمایندمیاقدامایشایستهنحوبهخودکشورهایمعرفیبهنسبت...وهاشاپکافی

.ندارنددستدرایرانازدقیقیاطالعاتکنندگانمصرف

تجاریرویدادهایصحیحمدیریتوریزیبرنامهعدم.

اههانمایشگدرحاضرشرکتهایدرمدیریتعدمبواسطهمنفیهایرقابتایجادوچینمعتبروبزرگنمایشگاههایدرملیهایپاویونتخصیصعدم
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(شانگهای)چین 
نقاط ضعف

ایرانیشرکتهایاستقراروفروشمرکزعنوانبهایرانتجاریمرکزایجادجهتهمکاریعدم.

ایزنجیرهفروشگاههایواصلیتوزیعهایشبکهبهوروددرتوفیقعدم.

چینالکترونیکتجارترشدروبهوبزرگبسیاربازاردرحضورجهتدرتالشوکافیمطالعهعدم.

بازارمصرفذائقهشناختوتوجهعدم.

کاالهاازبرخیشدهتمامنرخبودنباال.

تجاریاستانداردقراردادهایانعقادعدم.

برندثبتدرخصوصفعالیتعدم.

چینبازارقابلیتهایوظرفیتهاازمناسبشناختعدم.
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ترکمنستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کاهش بیش از پیش حضور شرکتها و تجار ایرانی-1

ًتمدیدعدموکمنستانترمهاجرتادارهازسویفشاراهرمتوسطایرانیاتباعوشرکتهااز،بسیاریخارجیاتباعتوسطترکمنستانقوانینرعایتعدمدلیلبهبعضا

میشورکازدرخارجمقیمایرانیانپتانسیلازاستفادهصادراتتوسعهابزارهایازیکیمستحضرید.اندشدهسال25مدتایندرترکمنستانترکبهمجبورویزا

.باشد

دستگیری و توقیف کامیونها و رانندگان ایرانی-2

تشدیدرورتضلذا-وارزسیگارقاچاقوغیرمجازعبور–ترامادولقرصانواعومخدرموادداشتنهمراهدلیلبهایرانیرانندگانشدنزندانیوکامیونهاتوقیف

حملبهمربوطدرصد40تعداداینازوهستندزندانیترکمنستاندرحاضرحالدرایرانی300بربالغطوریکهبهترکمنستانباایرانمرزیگمرکاتدرکنترل

.باشدمیارزوحملقرصومخدرمواد

طوالنی شدن حل و فصل اختالفات گازی -3

خطداثاح،سازیجادهچونمهندسیفنیخدماتهایپروژهبسیاریواگذاری،هابدهیتسویهخصوصدرکشوردوگازیاختالفاتازیکسالحدودگذشتبا

.استشدهمتوقفتاکنوننیزبندرعباسدرگوگردصادراتیمجتمعاحداثوکیلووات500برقانتقال
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ترکمنستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی-4

حدودزدیکارمباترکیهبانکایشوبانکزراعتبانکهایطریقازیاو(دالربودههزاردهحملبهمجازشخصهرکه)نقدیصورتبهپولانتقالحاضردرحال

.شودمیانجامدرصد10

عدم پاسخگویی طرف ترکمن به اعطای خط اعتباری بانک توسعه صادرات-5

ترکمنستانخارجیاقتصادیروابطبانکباصادراتتوسعهبانککارگزاریروابطبرقراریبردرخواستمبنیترکمنیطرفبهیادداشتیطیدوبارتاکنون

.استنشدهدریافتتاکنونپاسخیولیشدهاقداماعتباریخطواعطای

ناستمرار اخذ عوارض یک دالری به ازای یک کیلومتر پیمایش کامیونهای ترانزیتی از ترکمنستا-6

گرددمیخذاترکمنخاکازترانزیتجهتایرانیازکامیونهایپیمایشکیلومتریکازایبهدالرییکعوارضمشکالتایپارهدلیلبه95ماهمرداد18تاریخاز

.استشدهابالغنیزترکمنیطرفبهموضوعوایناستکردهتعییندالر600سقفتاترکمنیکامیونهایرابرایعوارضمیزانجاریماهابتدایازایرانو

عدم فاینانس وسرمایه گذاری مشترک در پروژه های ترکمنی توسط ایران-7

درژاپنی-ایرهکشرکتهایبطوریکهداردکاردردستوروگازنفتبخشتوسعهجهتریزیبرنامهخوداقتصادیمناسبچنداننهشرایطبهتوجهباترکمندولت

رقیشجنوبآسیایبهترکمنوارداتیشرکایتغییرعاملخوداند،کهکردهگذاریسرمایهدالرمیلیارد5ودالرمیلیارد11حدودارزشیباترتیببهپروژهچندین

.استگردیده
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ترکمنستان
نقاط ضعف

آبادعشقدرمهندسیفنیخدماتصادراتیهلدینگشرکتهایحضورعدم

(آبادترکمنبهآبادعشقجاده-برقانتقالخط)ترکمنستانمناقصاتدرایرانیشرکتهایتوسطومخربمنفیرقابتوجود

باشدمیترکمنستانبازرگانیوزارتازمجوزاخذحالدرآبادعشقخودروایرانشرکت:ایرانیکاالهایوفروشگاهتجاریمرکزوجودعدم.

تاریخدرایرانیطرفسمؤسهیأتتعیینوانتخاباتگردیدارسالترکمنیطرفبهگذشتهماهدرنویسپیشمتن:دوکشوربازرگانیمشترکاتاقتشکیلدرتأخیر

.گردیدبرگزارمهرماه19

کمیسیونذیلطالباتمکمیتهتشکیلراستاایندرواستگردیدهسفارتدرمطالباتهایپروندهتشکیلبهمنجرکهترکمنیطرفهایبارسمیقراردادانعقادعدم

.گرفتخواهدقرارکاردستوردرکشوردواقتصادیهمکاریهایمشترک

یافتهدخواافزایشایرانیکاالیرقابتتوانهامجموعهاینحضوربا:ترکمنستانبازاردرصادراتیمدیریتشرکتهاییاصادراتیهایخوشهحضورعدم.

ستانترکمنتجاریواقتصادیمجالتیاشهریهایبیلبورددررسانیواطالعتبلیغاتضعفوترکمنستاناقتصادوزارتدربرندثبتبهتوجهعدم

سرمایهتقویتتجاریآزادمناطقوایجاد2024سالتاسازیصنعتیبرمبنیترکمندولتجدیدسیاستهایبهباتوجهلذا:ترکمنبازاربهنگرییکجانبهرویکرد

.رسدمینظربهضروریکشوردوفعالینتوسطمشترکگذاری

کشورداخلصنایعدربندیبستهوچاپصنعتبهویژهاهمیت:ترکمنستانبهایرانصادراتیکاالهایبندیبستهوتقویتبهبود
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ترکیه
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کاالهایرقابتقدرتکاهشباعثامرهمین.ندارندترکیهباآزادتجارتکهکشورهاییبرای(2011سالازکاالییگروهدهبر)ترکیهاعمالیمازادعوارض

.استشده...واروپااتحادیهاسراییل،مصر،مالزی،،جنوبیکرهمانندرقباییبامازادعوارضاینمشمولایرانیصادراتی

پلیالیافوپروپیلنیپلیمرهاای،شیشههایآینهکشیده،شیشهفلوت،شیشهای،شیشهظروفشامل)ایرانصادراتیکاالیردیفششبرترکیهگاردسیفاعمال

(استر

جملهاز)نیستندرتتجاجهانیسازمانعضوکهکشورهاییعلیهبررا(ویژهشرایطباگاردسیفجملهاز)ترکیهآمیزتبعیضاقداماتاعمالامکانکهقانونیوجود

.کندمیمیسررا(ایران

تجارتموافقتنامهمقابلدرمقاومتمثالعنوانبه.استکردهممکنغیرراکشوردوبینتجاریفضایکردنبازامکانایرانیتولیدکنندگانسنتیومحدودنگاه

.ترجیحی

آیدوجودبهایرانیتجارجامعهدرترکهااززیرپوستینفرتشدهموجبترکهابارقابتدرناتوانیوتجارتبهسنتینگاه.

عدمموجبوبودهانایرازترپیشرفتهکشورآنتجاریاطالعاتوآمارسیستموگمرکاتوکشورآنتجارینظاماروپا،گمرکیاتحادیهدرترکیهعضویتدلیلبه

.دهندمطابقتپیشرفتهنظاماینباراخودبایدماصادرکنندگانواستگردیدهتجاریهایعرصهبرخیدرتوازن

(هترکیاقتصادیرونقمنطقه)ترکیهغربتاکاالنقلوحملباالیهزینهوایرانیطرفنامناسبجادهکشور،دوبینزمینینقلوحملمشکالت
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ترکیه
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

وهادروازهاینتوسعهبرایمحلیمقاومتپیش،سالچهلظرفیتمرزی،هایدروازهمشکالت...

سوختوکاالقاچاق

تمامقیمتبودنباالبهنجرمکه(ترکیهبهنسبتایراندرکارنیرویوانرژیقیمتبودنترپایینعلیرغم)تولیدپایینوریبهرهازناشیتولیدهایهزینهبودنباال

.شودمیترکیهجملهازالمللیبینبازارهایدررقابتقدرتبودنپایینوایرانیکاالهایشده

ترکهابهنسبتبازاریابیدرایرانیصادرکنندگانپایینمهارت

میانجامنیزترکهاباریتجاجدیغیرمذاکرات،تفریحازبخشیعنوانبهسیاحتهنگامدرایرانیاناغلباینکهوترکیهبهایرانیانتوریستیزیادسفرهایعلتبه

.گیرندنمیجدیمعاملهوتجارتدرراایرانیانترکهااغلبدهند

عدماعثبامراینکهافتدمیاتفاقهاییکالهبرداریطرفدوهرازکهشودمیمعامالتازنوعیبهمنجرکشوردوتجارتدربانکیروابطمشکالتونقص

.استشدهیکدیگربهطرفدواعتماد

قطعاتوودروخصنعتجملهاز).استدادهراگسترشکشوراینصادراتیتولیدکهخارجیهایسرمایهجلبوالمللبیننظامباترکیهتجارتواقتصادادغام

.استشدهایرانصادراتوتولیدبرایقویرقیبیکگیریشکلبهمنجر(ترکیهدرخودرو
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تونس
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

ایرانیگانکنندصادربهرقابتیوویژهتسهیالتبادریاییونقلحملخدماتارائهجهت(تونس)آفریقاشمالمنطقهدرایران.ا.جکشتیرانیخطوجودعدم.

افتتاحوبانکیتعامالتوجودعدمLCقالبردنقدیبصورتخودمعامالتانجامبهتمایلایرانیتجاراکثرلذا:تونسیوایرانیمؤسساتوهابانکمابینفی

telegraphic transferاز(...وعودیساروپایی،ترکیه،عربستانکشورهای)کشورهادیگرتجارباتونسیتجارکهصورتیدردارندکشورهادیگریادبیطریقاز

.دارندتجاریتبادالتروزه150حتیو30،60،120اسنادیاعتبارگشایشیاLCطریق

عملیاتوانندتمیآفشورهایشرکت:خدماتوکاالفروشوبازاریابیجهتتونسدر(فراساحلی)آفشورشرکتدرقالبایرانیبزرگهایهلدینگاستقرارعدم

فروش/مجوزفروش:جکاریالعملحق:ثاستشاریامور:تمشاورهارائه:پخدماتارائه:بصادراتوواردات:الف.دهندانجامرازیر

شدهثبتاختراعات

(...ودیداس-سرچشمهمس-صانیر)تونسکشوردرتخصصیالمللیبینهاینمایشگاهدرحضوردرقالبصادراتیتوانمندهایشرکتحضورعدم.

تونسکشوردر(باریکماه6حداقل)بازاریابی-تجاریهیأتقالبدرایرانیخدماتیوتوانمندکاالییوبزرگهایشرکتحضورعدم.
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روسیه
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

در حوزه کالن-1

ایراناقتصادبودنگرادرون

نرخدننبوثابتنیزوایرانسویازکاالصادراتقیمتنبودنرقابتی
آن

رقیبکشورهایبامقایسهدردولتسویازمناسبحمایتنبود

ایرانتجاریواقتصادیهایسیاستبرخیبودنبینیپیشغیرقابل

صادراتدرگیریتصمیممتعددمراکزوجود

صادراتازحاصلارزانتقالهزینهبودنباال.

بانکیتسهیالتنرخبودنباالوتجارنقدینگیکمبود

مالیتسهیالتباالیکارمزدنرخ

ازربازاخطراتمناسبپوششفقدانواعتباراتبهمربوطمشکالت
هابیمهسوی

روسیهگمرکگذاریارزشنرخبودنباال

روسیهبامتقابلترجیحیتعرفهنظامفقدان



اوراسیااقتصادیاتحادیهباترجیحیتجارتانعقادعدم

هواییودریاییای،جادهنقلوحملنارسایی

از)روسیهبنادردراسکله35بهایرانیهایکشتیورودممنوعیت
رامرزیاسکله5درفقطپهلوگیریامکانایرانیهایکشتیاسکله40

(.دارند

خزردریایدررو-روهایکشتیحرکتزمانبندیمشکالت

هاییکشتبهروسیهبنادردرهاکشتیدهینوبتبودنآمیزتبعیض
.پذیرفسادکاالهایدهینوبتدرتسریعرعایتعدموایرانی

نرخ)گمرکیقوانینواردات،وصادراتمقرراتوقوانینمستمرتغییر
گذاریایه،سرمشرکتها،مالیاتیانحاللو،ثبت(مختلفگمرکاتدرتعرفه

...و

درایرانیساختمانیومهندسیفنی،شرکتهایمشارکتکمامکان
.روسیطرفتوسطروسیهکشورهایپروژه
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روسیه
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

در حوزه خرد-1

خصوصیبخشتوسطگروهیکارهایانجامدرناتوانیواتحادعدم

بازارمطالعهدرالمللبینبازاریابیابزارهایازاستفادهعدمومدونبرنامهوصادراتیاستراتژیازبرخورداریعدم

مشترکهمکاریهایظرفیتوامکاناتبهنسبتکافیشناختفقدان

جدیدبازارهایبامواجهدرایرانیتجاربرخیایحرفهغیررویکرد

ایرانیتجاربرخیملیمنافعبرشخصیمنافعترجیح

ایرانیتجاربرخیمدتبلندمنافعبرمدتکوتاهمنافعترجیح

شودمیرقبامنافعتأمینبهمنجرکهیکدیگرباخصوصیبخشهایشرکتبرخیمخربومنفیرقابت.

کشوردوموجودهایظرفیتباروسوایرانیبازرگانانوتولیدکنندگانمتقابلآشناییعدم

روسیهبازاردرایرانصادراتیهایکنسرسیوموهابنگاهها،حضورتشکلعدم

روسیهدرایزنجیرههایفروشگاهتقاضایتأمیندرتواناییعدم

بروشورهاوهابندیبستهدرروسیزبانکاربردبهنیازوروسیطرفالزاماتباارسالوبندیبستهشرایطتطبیقعدم

المللیبینعرصهدربرابررقابتجهترقباکاروکسبفضایباکشورخصوصیبخشتجارکاروکسبفضایبودنیکسانعدم 
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روسیه
نقاط ضعف

وتجاریمراکزمانندایرانیکاالهایمستقیمعرضهمراکزعدم

روسیهدرنمایشگاهی

یرستورانهاوایزنجیرهفروشگاههایبهنفوذدرتواناییعدم

ایزنجیره

یروینتأمینومسکودربازرگانیرایزنیمستقلدفتروجودعدم

الزمانسانی

یهروسبازارسالیقونیازهاکلیهبهکاملشناختوآگاهیعدم

سایرابآنرقابتتواناییعدمومحصوالتازبرخیپایینکیفیت

روسیهبازاردرمحصوالت

بازارشناسی،بازاریابی،حوزهمحدودبسیارهایفعالیت

کشوراقتصادیفعالینسویازرسانیاطالعبازارسازی،

یکدیگراقتصادیظرفیتهایازمناسبشناختنبود

تهدیدهای پیش روی شرکت های ایرانی
اروپاییکاالهایبهایرانیهاوهاروسمندیعالقه

روسیهوایرانروابطبهکشوردونخبگاننگرشنوع

نقلوحملکرایهنرخبودنباال

پایینتکیفیباشدهعرضهکاالهایبهنسبتهاروسمنفیذهنیت

ایرانیتجارتوسط

(روبل)روسیهملیپولارزشافت

کشوردوتجاربینسویهدواعتمادبحران

ترکمشهمکاریهایظرفیتوامکاناتبهنسبتناکافیشناخت

روسیهبازاربهمتنوعکاالهایصادراتدرظرفیتنبود
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عراق
های پیش روی شرکت های ایرانیتهدید 

بهادنمودهایجرامحدودیت هاییودادهنشاناقتصادیتعامالتدرراخوداثراتوبودهروبروآنباعراقگذشتهسال هایدرکهخاصیشرایطوامنیتیمشکالت

مهندسیوفنیخدماتشرکتهایخصوصدرویژه

برایتبعاًودادهراتغییرایرانیشرکتهایحضورمدلاستافتادهاتفاقداخلیتولیدتقویتجهتدرکهکاالهاومحصوالتبرخیخودکفاییسمتبهعراقحرکت

.استگذاریسرمایهبهنیازنتیجهحصول

درمشترکیگذارسرمایهانجامبرایلذادادندازدستراصادراتازایمالحظهقابلحجمعراقبهآنصادراتممنوعیتبدلیلسیمانتولیدکنندهشرکتهای

.دهندنمینشانتمایلیریسکهرگونهپذیرشبرایاغلبسیمانکارخانهایجاد

لذاشودایجادراقعبهایرانصادراتدرنابسامانیوضعیتکهشدهباعثندارندراالزمکیفیتونیستندمعتبروشدهشناختهکهشرکت هاییمحصوالتعرضه

.بیفتداتفاقالزمستصادراتمدیریتشرکتهایهدایتوایجادبرمترتبهایهزینهازمالیحمایتوصادراتیهایهلدینگتشکیل

الزمتضمینهاینبودوسرمایهبازگشتازاطمینانعدم

صادراتیمشوقهایپرداختعدم

آیدمیحساببهایرانیپیمانکارانمشکلبزرگترینعنوانبهعراقیکارفرمایانجانبازایرانیشرکتهایمطالباتموقعبهپرداختعدم.

عراقکشوردرگمرکیهایتعرفهبرخیوضعوقوانینتغییر
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عراق
های پیش روی شرکت های ایرانیتهدید 

کندمیسلبصادراتیازشرکتهایراریزیبرنامهقدرتکهداخلتولیدازحمایتبرایمقطعیممنوعیتهایبرخیاعمال.

استهآوردبوجودعراقکشوردرگذاریسرمایهتقویتراهدربزرگیمشکلنیزعراقوایرانجانبازصادراتیگذاریسرمایهازالزمحمایتهایاعمالعدم.

نمودهکمرنگرارانایحضورفرصتعمالًخودشرکتهایفعالیتارتقایبرایعراقبهکشورهاسایرتوسطمالیاتیوامتخصیصباالیحجمبهتوجهبازمینهدراین

.اند

خودکهداردوجودجدیدمدیرتوسطمدیرآنباشدهانجامتوافقاتبرایتراشیمشکلیالغوامکانمدیر،یکتغییربادولتادارهحزبیساختاردلیلبهعراقدر

.باشدمیتجاریقراردادهایبرایبزرگیچالش

پارسیانوملیهایبانکحاضرحالدرکهچندهرباشدمیایرانیپیمانکارانوصادرکنندگانمسیردربزرگیمشکلنیزاعتباریواسنادیگشایشهایامکانعدم

.دارندراعراقیدیناربهنامهضمانتصدوروگشایشامکان

استدهشترکیهوچینجملهازرقیبکشورهایبارقابتامکانکاهشباعثنیزایرانیشرکتهایتوسطعراقمرکزیبانکازدولتیارزخریدامکانعدم.

دروایجادانصادرکنندگبرایرامشکالتیگاهاًنیزگمرکاتبرمرکزیدولتکافینظارتعدموهاتعرفهازخارجمبالغبرخیدریافتوکردنعملایسلیقه

.شودمیآنصادراتتوقفوکاالشدهتمامقیمتافزایشباعثنتیجه

استبردهباالراشرکتهاحضورهزینهوریسکعراقاقتصادیدرمسائلمافیاهابرخیوجود.
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عمان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

عمانبنادربهعباسبندرازکاالدریایینقلوحملهزینهبودنباال

جاتمیوهحملبراییخچالدارکانتینرینقلوحملخطفقدان

عمانبهتجاریتجربهوتخصصفاقدایرانیافرادسابقهبیهجوم

ایرانمختلفهایاستاننتیجهبدونتجاریهایهیأتسفرسیل

داللیکارهایواقامتجهت ًصرفاعماندرهاایرانیفرمالیتهتجاریهایشرکتثبت

عمانبهدبیازشدهدیپورتوکوچکبازرگانانوتجارورود

عمانبهایرانیحقیقیگذارانسرمایهورودعدم

(مذاکرهسال14)عمانبهایرانازگازانتقالپروژهمذاکراتشدنطوالنی

عماندرایرانیمهندسیوفنیخدماتشرکتهایتوانمندیشدنمخدوش

کشوردوبینتجاریروابطتوسعهدرملیهماهنگیوانسجامنبود
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قزاقستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

ایرانیگردشگرانوگذارانسرمایه،تجاربهروادیدصدوربهنسبتهامحدودیترفع-1

دوکشورهایبانکبینبانکیهایهمکاریفقدان-2

(...والباهایهزینه)لجستیکوترانزیت،نقل،حملمشکل-3

وبهترخدماتیاودهدمیخریدارتحویلموقعبهرقابتی،قیمتکیفیتبامحصوالتکهایکنندهصادروتولیدشرکتهر.استرقابتیبازاریکبازارقزاقستان

نقاطدارایذال.ندارندقزاقستانبازارازدرستیشناختفوقمواردهمهدرایرانیصادرکنندههایشرکتمتأسفانه.کنندمیخریداریآنازنمایدارائهمستمر

:عبارتندازهاآناهمکهباشندمیضعف

-ایرانیمحصوالتایهبرند).شوندمیعرضهقزاقستانبازاربهشدهبندیوبستهتولیدداخلیبازارجهتباالشدهتمامقیمتباقدیمیتکنولوژیبامحصوالت

(.ندارندحضورقزاقستانبازاردر

-دارندمشکلدادقرارطبقمستمروموقعبهتوزیعوعرضهدرایرانیوصادرکنندهتولیدهایشرکت

-دارداساسیمشکلفروشازپسخدماتارائهدرایرانیوصادرکنندهتولیدهایشرکت

-بازاریابیبرایالزممدت،خریدارسفارشباتولیداز).استسختبسیاربرایشانیابیبازاردرگذاریسرمایهپذیرفتنایرانیوصادرکنندهتولیدهایشرکت

(.کنندمیداریخودهزینهوالزمزمانعلتبه...وتبلیغات،فروشنمایندهانتخاب،شرکتثبت،
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قزاقستان
راهکارها

سالدرصادراتافزایش%20گذاریهدف

-بازارهایهنجاروهانیاز،هااستاندارد،مقررات،شرایطشناخت

-صادراتیهایضمانتوصدورصادراتیاعتباراتوبانکیهایهمکاریوروادیدموانعرفعدرتسریع

-جدیدیباتکنولوژمحورصادراتتولید

-(کنندگانتوزیعوهافروشعمده)بازاربهمسقیمعرضهوجدیدبندیبستهوشدهتمامقیمتکاهشباکیفیتارتقا

-دادقرارطبقمستمروموقعبهتوزیعوعرضه

-شیمیاییوصنعتیمحصوالتبرایفروشازپسمنظمخدماتارائه

-تبلیغات،وشفرنمایندهانتخاب،شرکتثبت،بازاریابیبرایالزممدت،خریدارسفارشباتولیداز)یابیبازاردرگذاریسرمایهازاستقبالوپذیرش

بازاردرمدتبلندحضورجهت(روسیزبانبهفنیمشخصاتووبروشور

-ایرانیمحصوالتبازاریابیجهتخصوصیبخشتوسطآلماتیدربازاریابیوتجاریمرکزتأسیس

-هستندبرنددارایکهمحصوالتیبازاریابی
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کنیا
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کارگزاریوبانکیروابطوجودعدم

ایران.ا.جکشتیرانیمنظمخطوجودعدم

وزارتپیشنهادهبپاسخگوییعدموکنیاییهایطرفبامنعقدهتوافقاتومصوباتپیگیریجهت(مشترککمیسیونمتولی)کشاورزیجهادوزارتتمایلعدم

هایبندشدناجراورتصدر–کشوردوگرفتهصورتتوافقاتومصوباتاجرایپیگیریکمیتهتشکیلبرمبنی(مشترککمیسیونکنیاییطرف)کنیاخارجهامور

.بردخواهندراالزمبهرهکشورماناقتصادیفعاالن(استانداردهایسازمانهمکاریمانند)مربوطه

(هاروزنامهوتلویزیونورادیوجملهاز)ترکیهکشورخدماتوکاالهاهمانندکنیاگروهیهایرسانهدرایرانیخدماتوکاالهامعرفیفقدان

الخصوصعلییآفریقایکشورهایدرهمکاریهایپتانسیلوهاظرفیتمعرفیبرمبنیکشورمانسیمایوصداتوسطالزمهایآگاهیارائهورسانیاطالعنبود

(.دهدمیگزارشآنوحشحیاتمورددریاوکشورهااینفقرمورددریاداردآفریقامورددرایبرنامههروقتسیماوصدا)کنیا

فقطشودمیامانجهابانکاینگذاریسرمایهباکهتجاریهایفرصتومناقصات)آفریقاییتوسعهبانکجملهازایتوسعههایبانکدرایران.ا.جعضویتعدم

(.استعضوهایکشورمخصوص

اعضایتجاریتتسهیالازایرانیشرکتهایمندیبهرهعدمآنتبعبهوکومساوآفریقاشرقگمرکیاتحادیهجملهازایمنطقههایپیمانباایرانهمکاریعدم

فوقایمنطقههایپیمان
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کنیا
نقاط ضعف

رقیبکشورهایهمانندآفریقاشرقدرایراناسالمیجمهوریایزنجیرههایفروشگاهوتجاریمرکزوجودعدم

کشوردوتجاریهایفعالیتسازماندهیوریزیبرنامهجهتکنیادرصادراتمدیریتشرکتهایحضورعدم

کشوردواقتصادیفعاالنازمتشکلمشترکبازرگانیاتاقوجودعدم

رسانهتوسطایرانوآفریقاازغیرواقعیایچهرهترسیموبازرگانیواقتصادیهایهمکاریهایپتانسیلوهاظرفیتازکشوردواقتصادیفعاالنشناختعدم-

معاندالمللیبینهای

معتبرومهمالمللیبینهاینمایشگاهازبرخیدرایرانیصادراتی–تولیدیشرکتهایحضورعدم

نیاکجملهازصادراتیهدفهایدرکشورحضورونفوذراهبردوشکلدرتفاوتشدنقائلعدموصادراتیهایبازارکلیهبهیکسانوایکلیشهنگاه

کنیاییهایطرفبامذاکرهفنونوانگلیسیزبانبهتسلطعدم

کاریهایحوزهبرخیدرمخربومنفیرقابت

ایترکیهوچینیاقتصادیفعاالنبرخالفایرانیبازرگانانوتجاربیندرافزاییهمحسوجودعدم

مایعگازوپتروشیمیمحصوالتقیر،مانندکنیادرباالصادراتیپتانسیلومزیتدارایمحصوالتازبرخیمستقیمفروشپایگاهایجادعدم(LPG)

آبرایطشبهتوجهبا(مجددصادراتوافزودهارزشایجادوکشورمانوارداتیواساسیکاالهایتأمینهدفبا)کنیادرفراسرزمینیکشتحوزهدرحضورعدم
حوزهاینگذارانسرمایهازکنیادولتحمایتیقوانینهمچنینوکشاورزیمستعدهایزمینوهواییو
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لبنان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

عوامل تاثیر گذار در افزایش هزینه های صادرات کاال و خدمات-الف 

کشورداخلارزتبادلنرخدرثباتعدم

گذاشتهتاثیرهمتصمیماتبرکهگیریتصمیممراجعتعددوهاگیریتصمیمدرثباتنبود

بانکیخدماتباالیهزینهوالمللبینبانکیسیستمبابخصوصروانبانکیخدماتنبود

دورانهائینههزیکهصادراتپشتیبانیبرایالمللیبیننقلوحملصنعتازکافیحمایتعدمو(هوایی،زمینی،دریایی)ونقلحملتوانمندناوگاننبود

(استگذارتاثیرنهائیقیمتدرنیزداخلیونقلحملهایهزینه).نمایدمیچندان

کمترنههزیباخارجیبیمههایشرکتجانبازشدهارائهخدماتبامقایسهدرمقامبیمهخدماتباالیهزینهوهابیمهدرتنوعنبود،بیمهسیستمضعف

عدمبهبعضاًوواجهممشکلباراخارجیطرفکهاینکوترمزمقرراتازاستفادهبهتمایلوعدمناآشنائیوونقلحملهزینهتقبلبهصادرکنندگانغالبرغبتعدم

.شودمیمنجرهمکاری

ایتعرفهموانعباشدنمواجهوصادراتینهائیمقصدکشوربینتجاریهایموافقتنامهنبود

خارجیخریداروکنندهتولیدبینمتعددهایواسطهوجودوصادراتخدماتهایشرکتبودنفعالعدم

صادراتیهایبستهبدوکیفیتمندرجاتدرثبتدقتعدم،بندیبستهازواردکنندگاننوعنارضایتی
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لبنان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

راهکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه های تولید وصادرات -ب 

تولیدهایهزینهکاهشجهتصادرکنندگانبهمالیاتیمعافیتاعطاء

حملیهاهزینهوکاهشونقلحملناوگانبازسازیبرایمشوقوکمهایهزینهبااعتباراتاعطاء

مشترکونقلحملهایشرکتتشکیلوصادراتبرایچهوکشوردرداخلچهونقل

مشترکبیمههایشرکتتشکیلورقابتارتقاءبرایخارجیبیمههایشرکتحضور

هادرنمایشگاهمشارکتوکشورازدرخارجتخصصیهاینمایشگاهبرگزاری
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هندوستان
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

معاملهازلحاصارزانتقالجهتکشوردوفیمابینبانکیسیستمنبود

موجبکهتجاریمراوداتانجامبرایسیالسیستموجودعدم

.استگردیدهکشوردوفیمابینتجارتمیزانکاهش

دلیلبههندیهمچنینوایرانیتجاربرایتجارتباالیبسیارریسک

.2و1بندهایدرشدهذکرموارد

کاالنقلوحملغیرمتعارفوباالنسبتاًهزینه

یتجارذیربطسازمانهایفیمابینمستمرهایارتباطوجودعدم

،بهداشتگمرک،،مرکزیبانکهایارتباطمثلهندوایران

تجاریهتوسعبهزیادیبسیارکشورلطماتدواستانداردوکشاورزی

.استآوردهواردکشوردو

نقاط ضعف
هندورکشباکهشرکتهاییاکثر.درایرانبزرگشرکتهایوجودعدم

واهندنخقادرلذاوباشندمیمتوسطنهایتاًیاوکوچککنندمیکار
.باشندتاثیرگذارهندبازاردرکهبود

کادرتننداشلحاظبهداشتمبرخوردآنهاباکهایرانیشرکتهایاکثر
یاستانداردهادروبودهبهرهبیجهانیتجارتروزدانشازایحرفه
کهازندپردمیتجارتبهجهانیالزماستانداردهایازترپایینبسیار
میانهااستوایرانبازرگانیاتاقعملکردیضعفازناشیاینالبته
.باشد

ایبازارهدرگروهیکاربهایرانیشرکتهایتواناییواعتقادعدم
رانایاقتصادوشرکتهابرایبسیاریزیانوضررباعثهندوجهان

نآبارزهاینمونهعراقوروسیهوقفقازکشورهایبازار.استشده
.استیافتهگسترشنیزهندبازاربهمتاسفانهوباشدمی

هایشرکتتوسطدنیاتجاریروزابزارهایازاستفادهوتسلطعدم
بهرانیایشرکتهایکارشناسانومدیرانبیشترتسلطعدموایرانی

ایشرکتهبرایایعدیدهمشکالتبروزموجبکهانگلیسیزبان
استشدههندیهاباتجارتدرایرانی
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هندوستان
های پیش روی شرکت های ایرانیتهدید 

بازارهنددرخودرقبایبامقایسهدرایرانیشرکتهایبرایگمرکیباالیبسیارهایتعرفه.

ایرانیشرکتهایرقیبخارجیوهندیشرکتهایتوسطتجارتازحاصلارزانتقالجهتبانکیسیستمبهآساندسترسی

باعثموضوعنای.سیالبصورتهندیشرکتهایبامعامالتانجامامکانعدمدلیلبهرقیبشرکتهایبامقایسهدرتجارتانجامباالیریسک

.گرددمیایرانیشرکتهایکاالیشدنگرانتر

مشکلبسیارانیایرشرکتهایبرایرارقابتامکان،ارزانوآسانمالیمنابعبههندبازاردرایرانیشرکتهایرقیبشرکتهایآساندسترسی

.استنموده
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ویتنام
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

ازراایرانیهایکاالازبرخی،شرایطاین؛آسه آنوتجارتسازمانعضوغیرکشورهایبامقایسهدرایرانیکاالهایبرایویتنامگمرکیتعرفهنرخباالبودن

.استدادهقرارحذفمرحلهدریاوحذفمذکورکشورهایبارقابتدور

ویتنامبهصادراتبهمجازکشورهایلیستازکشورمانشدهسببخارجیکاالهایبرایویتنامیمسئولنهادهایسویازوارداتیجدیدمقرراتوقوانینوضع

میسیونکاجالسنهمیندرمذکورلیستبهایراناسمورودموضوع.استنمودهایجادکشورمانصادرکنندگانبرایزیادیمشکالتشرایطاین.شودخارج

جهادارتوزالمللبینکلاداره،موضوعاینفصلوحلمتولی.نیستبرخوردارایرانیطرفسویازالزمعملسرعتازکهشدهپیگیریدوکشورمشترک

.استکشاورزی

تولیداتباهاتنامیویآشناییعدمهمچنینوویتنامیجدیدکنندگانمصرفشدهطلبتنوعومتفاوترفتارباکشورمانصادراتیهایشرکتوتجارآشناییعدم

.استویتنامبهکشورمانمحصوالتصادراتافزایشدرضعفنقاطترینمهمازایرانیفردبهمنحصر

درکاالیشانتموقعیازدقیقارزیابیوبازاررصدبرایفنیوکارآزمودهتجاریمشاورینوبازاریابانمطالعاتازگیریبهرهوهزینهبهایرانیتجاراعتقادعدم

.باشدمیکشورمانصادراتیهایشرکتضعفنقاطدیگرازنیزبازاردرحضوروورودهایتکنیکبکارگیریوالمللیبینبازارهای

روغنومیپتروشیمحصوالتبرخی،پزشکیتجهیزاتوداروجملهاز)ویتنامدرکشورمانیهاکاالییگروهازبرخیبرایصادراتیهایمزیتوجودعلیرغم

بازاردرورحضبرایمدتطوالنیواستراتژیکهایریزیبرنامهشاهدمدیریتی،ثباتعدمومتولیهایشرکتساختار"بودنخصولتی"دلیلبه(پایههای

.نیستیم"آنآسه"بازارتربلندافقیدروویتنامرشدبهرووتوانمند
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ویتنام
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

هب.داردایرانبابانکیروابطایجادبرایمنفیتاثیر،کشوردوبینتجارتمیلیاردی42حجموآمریکاییبانک هایباویتنامبانک هایتجاریتنیدگیهمدر

باهمزمان)انکیبهایهمکاریکمیتهاولینتشکیلهمچنینوکشوردوجمهورمحترمرؤسایمتقابلسفرزماندربانکینامهتفاهمدوامضایعلیرغمکهنحوی

.پذیردنمیصورتویتنامیطرفسویازعملیاقدامهیچ(1396ماهتیردراقتصادیمشترککمیسیوناجالسنهمینبرگزاری

ایجادبرایشورمانکتجاریبانکهایسویازنیزالزمبانکیابتکاراتاتخاذوتحرک،بانکیروابطایجاددرویتنامیطرفسویازفوقبانکیمالحظاتقبولبا

وویتنامیطرفولقبعلیرغمکهاستکشوردوبینتجاریمبادالتدریوروارزازاستفادهتجاریابتکاراتاینجملهاز.گیردنمیصورتویتنامبابانکیروابط

.گیردنمیصورتکشورمانتجاریبانکهایسویازالزمپیگیری،هانویدربازرگانیرایزنیدفترهایپیگیری

اینمستمراًهکاینعلیرغم،ایرانتجارتتوسعهسازمانسویازشدهارسالترجیحیتجارتنامهمواققتپیشنهادیمتنبهویتنامیطرفپاسخگوییعدم

درموضوعاینهمچنین.استگردیدهپیگیریویتناموتجارتصنعتوزراتدرکنندهبررسیدفترازهانویدرایرانبازرگانیرایزنیدفترسویازموضوع

دوجمهورترممحرؤسایمالقاتدر:جملهازگرفتهقرارتأکیدموردنیزویتنامیهایطرفباکشورمانمسئولینتجاریهایبرخاستونشستورسمیسفرهای

دومشترکسیونکمیاجالسنهمینبرگزاریجریاندر،ویتنامجمهوررئیسباایرانکشاورزیومعادن،صنایع،بازرگانیاتاقمحترمرئیسمالقاتدر،کشور

.ویتناموزیرنخستباکشورمانمحترمسفیرمالقاتدروکشور
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ویتنام
چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

باگوناگونهایحوزهدرفراملیتیهایشرکتوبرندهامعروفترینوبرترینقدرتپرحضوروویتنامدرآزادبازارمکانیسموجود

کوشیختسوابتکاراتاتخاذفقدانعاملاینکناردر.ویتنامبازاردرشدیدرقابتوجودنتیجتاً وپولیومالیابزارهایوامکاناتتمامازمندیبهره

دراریتجرویداهایدرحضوربرایکشورمانتجارازدولتیمالیتشویقیهایحمایتمکانیسمفقدانهمچنینوکشورمانتجاریبخشسویازتجاریهای

.استنمودههمراهمخاطراتیبارابالقوهبازارایندرایرانیکاالهایحضورآینده”آن.سه.آ“منطقهدرتروسیعافقیدروویتنام

درهمشورمانککاالهایبازارسهمشدنکمترآنتبعبهوایرانیکاالهایشدنرقابتیغیرباعثکه”آنسهآ“کشورهایبینایتعرفهموانعتدریجیحذف

وسختیباراکشورمانصادراتیکاالهایحضور،کشوردوبینبانکیکارگزاریفقدانکناردرعاملاین.شدخواهد”آنسهآ“کشورهایدرسایرهموویتنام

.استکردهمواجهفراوانیمشکالت

صادراتیکاالهایازرخیبشدنرقابتیغیرسببنیزآسیاشرقجنوببازاربهویتنامجغرافیایینزدیکیوکشوردوبینجغرافیایییفاصله،فوقعاملبرعالوه
.استشدهویتنامبهقیریعنیکشورمانصادراتیقلمترینمهمویژهبهونفتیهایفرآوردههمچونکشورمان

ادراتصمثالبطور.فارسخلیجحوزهکشورهایسایربامقایسهدرکشورماندرمعدنیکاالهایازبرخیصادراتبرایمناسبهایساختزیربرخیفقدان

انکشورمگچسنگصادراتدلیلاینبهواستعمانکشوربندردربارگیریظرفیتدرصد50کشورمانمعدنیمحصوالتصادراتتخصصیبندرتنهاازگچسنگ

ازعمانیرقیبگیریبهرهدلیلبهمساویهایقیمتباحتیوگرددمیمشکلدچارعمانگچسنگبارقابتدر،ترکیفیتباوتررقابتیقیمتعلیرغم

.گرددمیسختایرانیهایشرکتبرایمذاکرهوزنیچانهبرایشرایط،بانکیامکان

گذارندمینمایشبهایرانازتجاریهایرفتاروکاالازغلطیتصویراییحرفهغیرهایرویهباکهدوکشوربیندالالنبرخیوجود.
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چالش های پیش روی شرکت های ایرانی

کمکهایتنامویبیمارستانهایپزشکیتجهیزاتبیشتر)دوستانهانسانهایکمکباویتنامدرتجاریامتیازاتوهاپروژهاخذبرایکشوریهرکهآنجاییاز
سرمایهوهامککاینازایبهتجاریامتیازاتشدهباعثویتنامدولتداشتن"بگیردست"روحیهاین،شودمیبازاراینوارد(استاروپاییکشورهایبالعوض
وضعدرواستدادهاختصاصویتنامروستاییهایساختزیرتوسعهبرایبالعوضهایکمکدالرمیلیون120حدودعربستانمثالبطور.شودواگذارهاگذاری

هایکمکغالبدردالرمیلیوندهها1995سالازژاپنیاواستنمودهاخذپتروشیمیهایمجتمعوپاالیشگاهاحداثبامرتبطهایپروژهدالرمیلیارد18
.استدادهاختصاصویتنامدرمختلفهایپروژهاخذبرای(ODA)بالعوض

خارجیگذاررمایهسانداختنتلهبههدفباکهنشدهاعالمورسمیغیرهایمالیاتهمچنینوگذاریسرمایهوتجاریمقرراتوقوانینناگهانیومستمرتغییرات
.آزاردمیراهاایکرهوهاژاپنیحتیویتنامیتجاریهایطرفوگذارانسرمایهشدتبه،استشدهتعبیه

رایزنیدفتریسوازاعالمیهایپروژهازبسیاریدرفنیهایشایستگیعلیرغمکشورمانمهندسیفنیخدماتبخشبانکی،هاینامهضمانتفقداندلیلبه
.ببردایبهرهویتنامدالریمیلیارد15بازارازاستنتوانستهتاکنون،ویتنامدربازرگانی

داشته"آنسهآ"اقتصادیاتحادیههمچونایمنطقهاقتصادیهایاتحادیهجملهازدنیاتجاریتحوالتازدقیقیشناختبایستمیکشورمانبازرگانیهایاتاق
حضورساززمینهتوانمیکههاستاتحادیهایندرحضورراهبردهایومکانیسمتدوینسایهدر.باشند

هایرکتشحضوربراینزدیکآیندهدرجدیهایچالشقطعاً شناختیچنینفقدان.شدهااتحادیهاینامتیازاتازاستفادهوکشورمانصادراتیهایشرکت
.کردخواهدایجادمانصادراتی

اینبر.گردددنیااقتصادیقطبسومینبهتبدیل2035سالتادالرتریلیون2.4باحجم"آنسهآ"اقتصادیاتحادیهگرددمیبینیپیشکهاستذکربهالزم
Future)تجاریآتیروندهایگرفتننظردربابایستمیکشورمانتجاریعرصهراهبراناساس Trends)درنفوذاستراتژیهایتدوینبهمبادرت،منطقهایندر

.نماینداتحادیهاینعضوکشورهایسایروویتنامبازار
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تعداد فعالیتشرح ردیف
14 تشکیل و بروز رسانی بانک اطالعات تجار ایرانی فعال در کشور هدف 1

13 تشکیل بانک اطالعات شرکت ها،دستگاههاو افرادموثر برصادرات ایران به کشورهدف 2

35 ارائه گزارشات تحلیلی جامع از فضای کسب و کار در کشور هدف 3

32 ارائه گزارشات تحلیلی از واردات کاال درکشور هدف، وضعیت حضور رقبا و رفتار شناسی آنها 4

16 ارائه توانمندیهای صادارتی ایران به زبان محلی و ارجاع به مراجع ذیربط 5

340 (با دستگاهها وتجار ایران و کشور هدف)ارائه گزارش از برگزاری مالقاتها و جلسات  6

5 (درکشورهای همسایه)استفاده از مزیتهای نسبی استانهای هم مرز ایران با کشور هدف  7

6 ارائه گزارشات تخصصی از نیازمندیهای کشور هدف به تفکیک استانهای کشور هدف 8

19 ارائه گزارش از آخرین توافقات و تفاهمات ایران با کشور هدف در زمینه های موثر بر صادرات 9

5 ارایه گزارش از بسته ها و برنامه های حمایتی و مشوقهای صادراتی خاص در کشور هدف 10

57 رانمعرفی بموقع نمایشگاهها و رویدادهای تجاری در استانهای مختلف کشور هدف متناسب با کاالهای مزیت دار ای 11

14 ارائه گزارشات از فرهنگ و سلیقه مشتریان در کشور هدف با توجه به توانمندیهای صادراتی ایران 12

7 و ارائه خدمات مشاوره به سازمان TPOمشارکت در برنامه های میزهای کاال،خدمات،کشور در  13

3 ارائه برنامه ها و رویدادهای تولیدی در کشور هدف و انعکاس آن به دستگاههای متناظر در ایران 14

144 تالش در جهت توسعه برنامه های مشترک با کشور هدف 15
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تعداد فعالیتشرح ردیف
43 تهیه بانک اطالعات و ارائه آخرین قوانین و مقررات تجاری کشور هدف به ذینفعان 16

71 کمک به حل و فصل دعاوی تجاری 17

33 در ایران( کشور هدف)جذب سرمایه گذاری خارجی  18

11 تهیه بانک اطالعات و ارسال بموقع مناقصات کشور هدف به ذینفعان در ایران 19

24 تالش در جهت افزایش صادرات انواع خدمات از طریق معرفی فرصتهای جدید در کشور هدف 20

14 ارائه نقشه راه، گزارشات جامع و راهنمای تجارت با کشور هدف برای ذینفعان ایرانی 21

24 پایش منظم تحوالت بازار کشور هدف و اعالم کاالها و خدمات اولویت دار به تجار ایرانی 22

111 ...(آموزش، گزارش و)انجام وظایف محوله از سوی سازمان توسعه تجارت  23

137 هماهنگی در جهت اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری همزمان با رویدادهای مهم 24

19 استفاده از ظرفیت های اتاق های بازرگانی مشترک و ایرانیان مقیم کشور هدف 25

20 ایران.ا.راه اندازی و بروزرسانی وب سایت اطالع رسانی رایزنی بازرگانی ج 26

260 برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی و توجیهی برای تجار ایرانی 27

2 ارائه مصادیق خالقیت و نوآوری در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله 28

7 سایر 29
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 

 

 

  

 سخن نخست

بعنوان متولی توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران 

غیرنفتی کشور همواره در تالش است تا به رسالت خود که 

سیاستگذاری، برنامه ریزی و تسهیل صادرات از طریق توسعه 

بازارهای هدف صادراتی است عمل کند. در این راستا رایزنان 

)وابستگان( بازرگانی بعنوان سفیران این سازمان در بازارهای 

هدف صادراتی اولویت دار، وظایف حساس و حائز اهمیتی برعهده 

دارند. آگاهی از نظرات مشورتی بخش خصوصی و دستگاه های 

خدمات بهتر آنها نقش  دولتی ذیربط در برنامه ریزی جهت ارائه

ت مؤثری ایفا می نماید. این گزارش دربرگیرنده گزیده ای از فعالی

 1396رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران درنیمسال اول  21

در کشورهای هدف می باشد. امید است ارائه نظرات، پیشنهادات، 

انتقادات و انتظارات از سوی خوانندگان در غنای هرچه بیشتر 

 های آتی مؤثر واقع شود. گزارش

 مجتبی خسروتاج
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 فهرست
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 15 ........................................................................................ در کشور افغانستان رانیا یبازرگان زنیگزارش را

 20 .......................................................................................... یدر کشور اندونز رانیا یبازرگان زنیگزارش را

 23 .............................................................................................. ایتالیدر کشور ا رانیا یبازرگان زنیگزارش را
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 آذربایجان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 21/11/97  پایان ماموریت: 21/11/94 تاریخ اعزام: ابراهیم نقی زاده 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 بستر سازی و مشارکت جویی در برپایی نمایشگاه های

 عمومی و تخصصی و بین المللی در کشورهای هدف

در نمایشگاههای کشاورزی و نفت و گاز و صنعت شرکتهای ایرانی و 

ین نمایشگاه کشاورزی بیشتردر  هیاتهای تجاری ایرانی حضور داشتند.

 داشتیم.را مشارکت شرکتهای ایرانی 

2 

ارسال گزارش نمایشگاههای تخصصی یا بین المللی 

کشور هدف با عنایت ویژه به نحوه برپاشده در 

 مشارکت موسسات و شرکتهای ایرانی

رکت در نمایشگاههای بین المللی باکو به دلیل نبود دفتر نمایندگی ش

اصلی مجری و ارجاع به دفتر دبی مشکالتی در سازماندهی کار و 

 قیمت وجود دارد. شرکت جدیدی با مالکیت ایران آغاز به کار کرده

شرکت ایرانی در  20بیش از  اه خود را با حضور و اولین نمایشگ

 شهریور ماه برگزار کرد.

3 
انعکاس اقدامات اجرایی در برگزاری نمایشگاههای 

 اختصاصی محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد 

- 

4 

اقدامات اجرایی جهت عملیاتی شدن مفاد موافقت نامه 

 های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهدف

ت نظارت مستمر بر توافق بین دو کشوربرای تولید خودرو، رفع مشکال

ه آهن را -آستارا-و پیگیری تسریع در اتمام آن.قرارداد راه آهن آستارا

 آستارا. کارخانه داروسازی. کارخانه محصوالت گچی. –رشت 

5 

انجام مطالعه و بررسی بازار کشور هدف و تبیین 

استراتژی و بررسی راهکارهای توسعه صادرات کاال و 

خدمات در بازارهای هدف مبتنی بر آمار مراکز معتبر 

 کشورهای هدف 

بررسی سیستم توزیع  -تهیه گزارش مناطق اقتصادی آذربایجان

ا برای سانی و حمایت از شرکتهراطالع  -فروشگاههای زنجیره ای

  -مشارکت در مناقصه ها

6 
انعکاس مشکالت شرکت های ایرانی و ایجاد یک بانک 

 اطالعاتی درخصوص شرکتهای ایرانی کشور هدف

 

7 

)جلب مشارکت  تشویق و جلب سرمایه گذاری خارجی

بانک های خارجی به منظور تاسیس و یا ایجاد شعبه 

از هدف به استفاده تشویق تجار کشور -در مناطق آزاد

 تسهیالت ،امکانات  و بنادر کشور به منظور صادرات

 مجدد کاال(

شت رمیلیون دالر راه آهن  500 -میلیون دالر پایانه ریلی آستارا 60

ایجاد  -میلیون دالر کارخانه محصوالت گچی 30 -آستارا)مذاکره(

موعه بزرگ اقتصادی  در تهران  برای سرمایه گذاری جدفتر یک م

 ابرات و مواد غذاییدر بخشهای نفت، مخ
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

جلسه ستاد  یدوم سال برگزار خواهد شد. مطالب برا مهیاجالس در ن

اجالس در  یو جلسه هماهنگ جانیبا موضوع آذربا یروابط اقتصاد

در آبان  جانیاقتصاد به آذربا ریاجالس و سفر وز دیجد سییحضور ر

 شده است. یزیماه برنامه ر

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 وابسته به وزارت جانیآذربا یگذار هیتوسعه صادرات و سرما ادیبن

( دو نهاد ی)بخش خصوص جانیصاحبکاران آذربا ونیاقتصاد و کنفدراس

راستا  نیکشورها است. در ا ریسا یکار با بخش خصوص یاصل

رو برگزار -در-مشترک و جلسات رو ینشستها ،یتجار یشهایهما

 .دیگرد

3 
قراردادها و  میتنظحضور در مذاکرات مربوط به 

 یتجار یموافقت نامه ها

 

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

و خدمات در  یمعدن، کشاورز ،یصنعت یصادرات کاالهابا دفاتر 

ساختمان، مناقصه ها  و با دفتر  شگاهیخصوص صادرات خودرو، نما

 مشترک یدر خصوص پروژه ها کایاروپا و امر

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 یقتصادو مشکالت فعاالن ا یمشکالت در دو بخش اختالفات تجار

 تیاز فعال تیباشد. با تمرکز بر حما یم جانیدر داخل آذربا یرانیا

 از یبا وزارت اقتصاد مشکالت تعداد کینزد یو همکار یرانیاتباع ا

 .دیفعاالن مرتفع گرد

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

در  جانیسفارت آذربا یبا هماهنگ دیرواد یهرگونه درخواست برا

 شود. یتهران در اسرع وقت اقدام م

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 ،یکشاورز شگاهیشرکت کننده در نما اتیه ه،یاتاق تعاون اروم اتیه

اصفهان،  یصنعت ینفت از شهرکها شگاهیشرکت کننده در نما اتیه

 اتاق زنجان اتیصنعت و ه شیو هما شگاهیشرکت کننده در نما اتیه
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

خانه  هیاسناد مناقصه تصف یزنیرا قیاز طر یرانیشرکت ا 3تعداد 

 و در مناقصه شرکت نمودند. افتیفاضالب در

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

در  جانیثبت شرکت در آذربا یبرا یرانیا یمراجعه تجار  و شرکتها

 هیسرما یاست. تقاضا برا افتهی شیبه شدت افزا یشش ماهه سال جار

 مورد بوده است. 15به  کینزد یگذار

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

صادرات  یبرا یآذر یدولت برنامه توسعه صادرات دارد و شرکتها

 رانیبه ا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 ند.کننده اعزام شده ا دیبه عنوان بازد رانیا یشگاههایتجار در نما

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 

8 

برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

اتاق تعاون  اتیه شیهما-النیاستان گ نیزنان کارآفر شیهما

و اروپا در  جانیآذربا شیهما-بزرگ صنعت در باکو شیهما-هیاروم

 باکو
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 رانیا نیمشترک خودرو ب دیتول یخودرو ساز

 خودرو و آذرماش

 دیاست. خط تول ییدر مراحل نها یساختمان اتیعمل

 انیخودرو در حال ساخت است. تا پا رانیدر تام ا

 شود. یافتتاح م یسال جار

2 
شرکت مشترک  لیو تشک یدر مرحله کلنگ زن مشترک دارو دیتول یداروساز

 متوقف است.

3 

اتصال راه آهن آذربایجان به پایانه  آستارا-راه آهن آستارا

 ریلی در آستارای ایران
در بخش آذری تکمیل و در بخش ایران  عملیات راه آهن

ری در مراحل نهایی است. پایانه با سرمایه گذاری طرف آذ

 در دست ساخت است.

4 

درصد پروژه  50 یمال نیتام آستارا-راه آهن رشت

 یتوسط طرف آذر

پاسخ طرف  95دور مذاکره در اسفند  نیبعد از چند

 95شده در اسفند  هیارا یشنهادیبه متن پ یآذر

برگزار  کینزد ندهیمذاکرات در آ دیواصل و دور جد

 خواهد شد.

5 
ساخت کارخانه گچ در سمنان 

 جانیتوسط شرکت متانت آذربا

معدن و کارخانه محصوالت 

 یگچ

 نیهنوز زم یشده ول کیتمل یمعدن به شرکت آذر

 کارخانه و پروانه ساخت اخذ نشده است.

 و عملیاتی پیگیری امور جاری

1 
)با یافتتاح کارخانه خودرو ساز

 جمهور دو کشور( یحضور روسا

عقد قرارداد -ساختمان لیتکم

 دیخط تول

 دیخط تول لیتکم

2 
و  میمق یرانیتجار ا هیاتحاد لیتشک

 یثبت آن در مرجع آذر

 یریو عضو گ یثبت در مرجع آذر رهیمد اتیه لیتشک

3 
 ییجابجا یبرا مذاکره با سفارت یزنیتوسعه دفتر را

 به محل مناسب یزنیدفتر را

 بودجه نیتام

4 
 ونیسیاجالس کم یبرگزار

 مشترک در تهران

شده است  یزیاقتصاد به باکو برنامه ر ریسفر وز یالدیم یسال جار انیتا پا

 )آبان ماه(

5 
همزمان با  یتجار شیهما یبرگزار

 اجالس در تهران
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

  یجنوب یقایآفر کشور گزارش رایزن بازرگانی ایران در
 

 
 28/2/97  پایان ماموریت: 28/2/94  تاریخ اعزام: مهرداد سیادت نسب 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 ایو  یاختصاص شکاهینما یبرگزار شنهادیارسال گزارشات الزم و پ

 یشگاههاینما یمنتخب و اطالع رسان یشگاههایدر نما ونیپاو لیتشک

 منتخب

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 هشگایهلث و نما قایآفر شگاهیسون و نما گیب شگاهیارسال گزارش نما

 دکورکس

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

و  یجنوب یقایآفر یشگاههاینما نیدر مورد مهمتر یگزارش میتنظ

 ربطیبه مراجع ذ یاطالع رسان

4 
 اقدامات اجرایی جهت عملیاتی شدن مفاد موافقت نامه

 های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهدف

ی مذاکره با وزارت معدن و تجارت و تنظیم نقشه راه توسعه روابط تجار

 که در مراحل نهایی شدن برای امضا می باشد.

5 

 یاستراتژ نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و خدمات در  یراهکارها یو بررس

 یبر آمار مراکز معتبر کشورها یهدف مبتن یبازارها

 هدف

 یبرندها ،یگذار هیدر خصوص سازمان تجارت و سرما یگزارشات میتنظ

 ،یرانیدار ا تیمز یصادرات، کاالها شیجهت افزا یبرتر، اقدامات عمل

از صادرات، صنعت  تیحما ستمیس شگاهها،ینما ع،یشبکه توز تیوضع

 در حوزه یتوسعه همکار یتهایظرف ،یجنوب یقایتجارت آفر لیخودرو، تحل

 و ..... سمیورو ت یگردشگر

6 
بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

بازار کشور  تیدر خصوص وضع یرانیا یارائه اطالعات الزم به شرکتها

 فعال یرانیا یشرکتها لیفا میمشکالت آنها و تنظ یریگیهدف و پ

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

 ایو  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف به  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا

،امکانات  و بنادر کشور به منظور  التیاستفاده از تسه

 صادرات مجدد کاال(

در بخش صنعت، معدن  یگذار هیسرما یها و فرصتها نهیزم یمعرف

 ربطیبه مراجع ذ یگذار هیسرما یفرصتها ناریسم یو اطالع رسان سمیتور

 یجنوب یقایآفر یخصوص در رسانه ها نیدر ا یو چاپ مطالب
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
مشااارکت و همکاری در برگزاری اجالس کمیساایون 

 هدف مشترک تجاری با کشور

ل آبان سالجاری در دست پیگیری مقدمات کمیسیون برای او انجام

 است 

2 

ارتباط با اتحادیه ها و تشاااکل های تجاری در بخش 

دولتی و خصااوصاای کشااور هدف و برقراری ارتباط 

 مستقیم بین وارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ایرانی

گانی، جلسه با ایرانیان مقیم، شرکتها و شبکه های توزیع، اتاق بازر

Black Business Council  و شورای تجاری جهت پیگیری مسائل

 مربوطه

3 
ها و  به تنظیم قرارداد مذاکرات مربوط  حضاااور در 

 موافقت نامه های تجاری

ی پیگیری همکاریهای بانکی، صنعتی، معدنی، تجاری و سرمایه گذار

 نبهدو جا

4 

شااارکت در جلساااات رسااامی و مالقات با مقامات 

تجاری،دیپلماتیک،رایزنان بازرگانی ساایر کشاورها در 

 کشور متوقف فیه

ولین اتاق بازرگانی ژوهانسبورگ، شرکت در نشست ئمالقات با مس

آفریقای جنوبی، مناقصات، چشم انداز صنعت،  2030چشم انداز 

 گردشگری و توریسم و ....

5 

مدیران سااازمان توسااعه تجارت به منظور  ارتباط با

جهت دهی به فرایند تصااامیم گیری تجاری مرتبط با 

 کشور هدف

ارتباط با مدیران سازمان در بخشهای مختلف و ارسال گزارشات 

 مربوطه جهت پیگیری مسائل مرتبط

6 
پیگیری دعاوی و مطالبات تجار ایرانی در جهت حل و 

 فصل اختالفات

 عکس شده و تالش جهت حل و فصل آنپیگیری اختالفات من

7 

مات  خد ید و  خذ رواد به ا طه  یه امور مربو جام کل ان

 های تجاری تارسانی الزم به تجار و هی

 وپیگیری امورات مربوط به اعزام هیات تجاری از آفریقای جنوبی 

برنامه ریزی مقدمات اعزام یک هیات تجاری از ایران در آبان 

1396 

8 

مبادله هیاتهای تجاری مرکب از  فعالیتهای مرتبط با

واردکنندگان و فعالین اقتصاااادی و سااارمایه گذاران 

 معتبر بین دو کشورو به مناطق آزاد

و  اطالع رسانی نمایشگاههای داخلی به فعالین اقتصادی، سازمانها

 تشکلهای ذیربط در کشور محل ماموریت
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 فعالیتشرح  عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 ریارسال ماهانه بولتن مناقصات به دفتر صادرات خدمات و سا

 مرتبط یبخشها

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

مختلف مرتبط با  یدر مورد بخشها یگزارش کاربرد نیچند میتنظ

 یکار طیشرا

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 تجار و ارائه اطالعات الزم به امهایتلفنها، پ لها،یمیبه ا ییپاسخگو

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یخدمات مشاوره اارائه 

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 دیآنها به تول یارائه اطالعات الزم به تجار کشور هدف و معرف

 دیجهت انجام مذاکرات خر یکنندگان داخل

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 یبازار و تحوالت اقتصاد تیگزارشات و اخبار در خصوص وضعارسال 

 کشور هدف

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 عالقه مند یبه شرکتها یداخل یشگاههایارائه اطالعات نما

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 ربطیمراجع ذ یاز منابع معتبر برا یارسال اخبار هفتگ

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 نارهایو سم شهایارسال اخبار هما
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

امضاء موافقتنامه تجارت  یریگیپ

 یحیترج

ساکو در  رخانهیمکاتبه با دب

 موضوع یریگیو پ ایبینام

موضوع که  یریگیو پ رخانهیدب نیمالقات با مسئول

 نیمذاکره با چند لیاعالم نمودند در حال حاضر بدل

 را ندارند. دیفرصت ورود به مذاکره جد گریکشور د

2 

و ارائه نقشه راه توسعه  نیتدو

به وزارت صنعت و  یروابط تجار

 یجنوب یقایتجارت آفر

 یقایاخذ نقطه نظرات طرف آفر

کردن نقشه  یینها یبرا یجنوب

 راه

و آماده امضا در  دهیگرد ییسند نقشه راه نها

 دو کشور است. نیب یآت یدادهایرو

3 
 نیب میموضوع پرواز مستق یریگیپ

 تهران و ژوهانسبورگ

 یرکت ماهان اعالم آمادگش

 نموده

 یقایآفر ییمایسازمان هواپ قیمقدمات کار از طر

 است یریگیدر حال پ یجنوب

4 
 نیب یرانیموضوع خط کشت یریگیپ

 بندر عباس و دربان

در  یرانیسازمان کشت قیاز طر

 است یریگیدست پ

 بار محدود است تیمحموله ها پراکنده است و ظرف

5 
تفاهم توسعه  ادداشتی نیتدو

 یمعدن یهایهمکار

ارائه  یرانیبه طرف ا سینو شیپ

 دهیگرد

 امضا شود رانیبه ا ریقرار است در سفر وز

6 

 یتفاهم همکار ادداشتی نیتدو

 یبازرگان یاتاقها

اتاق  نیتفاهم ب ادداشتیمتن 

 یو اتاق بازرگان رانیا

 دهیژوهانسبورگ مبادله گرد

دو کشور به امضا  نیب یآت یدادهایقرار است در رو

 برسد

7 

 ییبا عنوان بازگشا یچاپ مطلب

تجارت با  یبرا رانیمجدد اقتصاد ا

جهان پس از برجام در ماهنامه 

 ژوهانسبورگ یاتاق بازرگان

تجارت و  یفرصتها یمعرف

پس از  رانیدر ا یگذار هیسرما

 برجام

 هیتجارت و سرما یها نهیو زم تهایظرف یمعرف

 رانیبا ا یگذار

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

صنعت و تجارت  ریمالقات با وز

 یجنوب یقایآفر

به  ریشرکت در مالقات با وز

بر  دیمحترم و تاک ریهمراه سف

از  یضرورت رفع موانع تجار

و توسعه  یجمله مشکالت بانک

 یتجار یهایهمکار

موضوع از  یریگیپ یبه همکارانشان برا ریدستور وز

 و حل مشکل یبانک مرکز قیطر

2 

 یقایمعادن آفر ریمالقات با وز

 یجنوب

به  ریشرکت در مالقات با وز

بر  دیمحترم و تاک ریهمراه سف

 یهایضرورت توسعه همکار

 دو کشور نیب یمعدن

 13 خیدر تار یجنوب یقایمعادن آفر ریقرار است وز

 سفر رانیمعدن به ا شگاهیاز نما دیآبانماه جهت بازد

 امضا شود. یمعدن یتفاهم همکار ادداشتیو  دینما

3 

 یاتاق بازرگان نیجلسه با مسئول

 ژوهانسبورگ

 یاتهایجهت تبادل ه یهماهنگ

 ناریسم یو برگزار یتجار

 هیتجارت و سرما یفرصتها

 رانیبا ا یگذار

 رانیبا ا یگذار هیتجارت و سرما یفرصتها ناریسم

ژوهانسبورگ  یمهر در اتاق بازرگان 19 خیدر تار

 برگزار شود

4 
از  یتعداد نیجلسه با مسئول

 یجنوب یقایآفر یبانکها

 تیوضع نیآخر حیتشر

کشورمان با  یبانک یهایهمکار

و بانک پاسارگاد به  یاز بانک مرکز یبانک یاتیه

 یسفر کردند و قرار است در ماه جار یجنوب یقایآفر
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

بر ضرورت شروع  دیو تاک ایدن

 رانیبا ا یمبادالت بانک

 رانیبه ا یجنوب یقایآفر یاز وزارت خزانه دار یاتیه

 سفر کند

5 
حل مشکالت استاندارد  یریگیپ

 دو کشور نیب

 نیتفاهم ب ادداشتیتبادل متن 

 دو سازمان

 امضا گردد یآت یدادهایقرار است در رو

6 

اتاق معدن  سیمالقات با رئ

 یجنوب یقایآفر

اتاق  سیمالقات با رئ شرکت در

محترم و  ریمعدن به همراه سف

بر ضرورت توسعه  دیتاک

 دو کشور نیب یمعدن یهایهمکار

بر  دیو تاک رانیمعدن در ا شگاهینما یاطالع رسان

 بخش معدن یاختصاص اتیضرورت اعزام ه
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  ارمنستانگزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور 
 

 
 30/9/96  پایان ماموریت: 17/11/92 اعزام:تاریخ  هامایاک آوادیس یانس

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

در ارمنستان در  رانیا یاسالم یجمهور یاختصاص شگاهینما

م و چند تفاه یندگینما یقرارداد اعطا کیو  دیبرگزار گرد وریشهر31

 .دیمنعقد گرد

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 یرانیاکسپو با حضور چند شرکت ا ایآرمن شگاهینما وریدر اواسط شهر

 یگانبازر یفوالد جهان، گروه صنعت مایس کو،یخودرو، آم رانیاز جمله ا

 .دیتاک ... برگزار گرد نیبنکدار، روژ

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 

4 
شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 یدائم یمشترک در ارمنستان با حضور آقا ونیسیکم یریگینشست پ

 .روین ریقائم مقام وز

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

تخم  ،یمحصوالت لبن گار،یس مان،یس ور،یدام و ط یگزارشهاارسال 

 سازمان. یزردآلو ... برا ،یمرغ، دستمال کاغذ

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

در گمرک جلفا، مشکل خروج  تیپوست گاو ترانز فیمشکل توق

 یخاک سد ود صیمشکل ترخ ران،یاز ا یآالت راهساز نیموقت ماش

 در یرانیمشخصات تجار ا ستی. ارائه لاریدر گمرک شهر زیآنال یبرا

 ارمنستان.

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 گذار به منطقه آزاد ارس. هیچند سرما یمعرف
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

مشترک در آذرماه در ارمنستان برگزار خواهد شد و  ونیسیکم

 است. انیآن در جر یاقدامات مقدمات

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 یروزانه درج م یدر گزارش هابه صورت مستمر و همه روزه انجام و 

 شود.

3 
قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

 شود. یانجام م یبه صورت مورد

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 شود. یروزانه درج م یگزارش هابه طور مستمر انجام و در 

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 شود. یبه طور مستمر انجام م

6 
در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 شود. یانجام م یبه طور مورد

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیکلانجام 

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

رها کشو ریتجار سا دیرواد یدو کشور لغو شده است اما برا نیب دیرواد

 شود. یاقدام م یمورد

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یها تیفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

و بخش  یمختلف متقابل از جمله مقامات دولت یها اتیسفر ه

خسروتاج قائم مقام  یآقا ،یجهادکشاورز ریاز جمله وز یخصوص

منطقه آزاد  رعاملیمناطق آزاد، مد یعال یشورا ریدب ر،یمحترم وز

، سفر طقه آزاد ارساقتصاد ارمنستان به من ریو سفر وز رانیارس...به ا

 یها اتی. و مبادل هرانیمقامات به ا ریااقتصاد و س ریمعاونان وز

زاد آگروه از جمله خبرنکاران و تجار به منطقه  نیو اعزام چند یتجار

 ارس.
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

برنده شدن شرکت طوس آب و پگا  ،یدیخورش یاعالم مناقصه انرژ

 و ماستارا. یدر ساخت سد ود یرانیشرکت ا کیبا مشارکت 

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 .یبه صورت مورد

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 به صورت مستمر و همه روزه.

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 .یبه صورت مورد

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 .یبه صورت دوره ا

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 .یبه صورت مورد

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 (.ی)هفتگ یبه صورت دوره ا

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 .یبه صورت مورد
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 افغانستان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 3/5/97  پایان ماموریت: 3/5/94   تاریخ اعزام: محمد رضا کریم زاده  

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

در  رانیا کیمحصوالت صنعت پالست یتخصص شگاهینما یبرگزار

 ( 1396ماه  بهشتیکابل  ) ارد

 یهماهنگ - یشهر غاتیو تبل یشگاهینما غاتیتبل تیاز وضع دیبازد

 اعطای–هرات  تیگمرک وال قیاز طر یشگاهینما یانتقال کاالها یبرا

و مسئوالن دست  شگاهیحاضر در نما یشرکت ها یبرا ریلوح تقد

 یجانب ینشست ها یبرگزار یزیبرنامه ر - یو افغان یرانیاندرکار ا

 با بازار افغانستان یرانیتجار ا ییآشنا یبرا  شگاهینما

با  رانیا مریو پل کیانجمن پالست یو اعضا سییمشترک ر نشست

 وتجارت  ریو  نشست با معاون وز ینفت و گاز و مشتقات نفت هیاتحاد

 عیصنا

اطالع  یبرا دیو خورش وزیطلوع ن یبا شبکه ها یونیزیتلو مصاحبه

 آن یو برنامه ها شگاهینما یرسان

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

ره ادا یافغانستان با همکار یساختمان شگاهینما نیارسال گزارش نخست

 ع،یو تجارت و صنا یشهرساز یهاخانهو وزارت تختیمستقل توسعه پا

 12/4/1396 خیاز تار یساختمان یهاشرکت هیکابل و اتحاد یشهردار

 در شهر کابل 15/4/1396 تیلغا

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 نیا یبرگزار یبرا یافغان یحضور شرکت ها  یو عالقمند تیظرف

 .ستیها موجود ن شگاهینما لیقب

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

و  یمعدن یها یهمکار یتفاهم ها ادداشتیشدن  ییاجرا یریگیپ

  یریگیجلسه و پ یبرگزار - عیها در حوزه تجارت و صنا یهمکار

 در تهران  یمشترک تجار تهیدور دوم نشست کم یبرگزار

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 یحوزه آب و انرژ یو مهندس یخدمات فن یگزارش فرصت ها هیته

 یدولت یشرکت بازرگان یگزارش بازار گندم و آرد برا -افغانستان

 لیتحل - یگزارش بازار ورق فلز -یو ستاد اقتصاد مقاومت رانیا

تخم  متیگزارش ق -کشت و توسعه بازار زعفران افغانستان تیوضع

رقبا  واردات افغانستان و سهم بازار ارشگز -مرغ و موانع توسعه بازار

 95در سال 

6 
بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

 -قابوس)رب نورس( نیگلچ یانعکاس سوء استفاده از برند شرکت ها

 ویاکت ندهیبرند شو
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7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

  ،یخراسان رضو ،یمرکز یگذاران مختلف به استانها هیاعزام سرما

 منطقه آزاد چابهار و تهران  

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

بهداشت دو کشور که منجر به  یشرکت در نشست مشترک وزرا

منجمله  نیمابیف یها یده تفاهم نامه در حوزه توسعه همکار یامضا

 دیگرد یدرمان سمیتوسعه بازار دارو و خدمات تور

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

ونین اتاق جلسه با معا -مالقات با معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان 

در  هماهنگی امور نمایشگاه اردیبهشت ماهجهت تجارت و صنایع افغانستان 

با جلسات مستمر –جلسه با معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع  -کابل 

قی و تجهیزات بربرق  جلسه با اتحادیه-هیات عامل اتاق تجارت و صنایع 

ا جلسه  ب-جلسه با اتحادیه وارد کنندگان مواد ساختمانی  -افغانستان 

و اتحادیه دارویی واردکنندگان خودر –-اتحادیه مواد نفتی افغانستان 

اون و معرییس هیات عامل -ع قندهارجلسه با معاون انجمن صنای -افغانستان

 -راه رییس اتاق تجارت و صنایع والیت ف -اتاق تجارت و صنایع افغانستان 

تجارت  رییس اتاق -اتحادیه واردکنندگان میوه تازه  -اتحادیه نهاد دارویی 

رییس  -رییس اتحادیه سراسری صنایع افغانستان -و صنایع والیت پکتیا

 -فرش رد کنندگانمالقات با رییس اتحادیه وا -در کابل ITCنمایندگی 

با  مالقات - ادیه واردکنندگان مواد پروتیینیجلسه با رییس و اعضای اتح

ران مالقات با رییس انجمن معدن دا -رییس اتحادیه  ترانزیت افغانستان 

 جلسه با رییس بورد متشبثین وزارت تجارت و صنایع –افغانستان 

3 
قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

 

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

وزارت امور خارجه  یاقتصاد رکلمدی – عیتجارت و صنا ریمعاون وز

 ریمعاون وز -صحت عامه روزی معاون –صحت عامه  ریوز -افغانستان

 افغانستان یو مالدار یاریزراعت، آب

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 یسازمان ها یمکاتبه در مورد موضوعات مختلف و مکاتبه با روسا

حل مشکل صادرکنندگان/  یصنعت، معدن و تجارت استانها برا

 به دفتر دارانیخر یگذار  و حل مشکالت تجار / معرف هیماسر یمعرف

 توسعه صادرات کاالها و خدمات

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 ییاز شرکت دارو رانیصندوق ضمانت صادرات ا یدعاو یریگیپ

 شهیاند -لیاز شرکت افغان اتومب زلیخودرو د رانیا -رافغانیام

 تدیلم یلیشفاطب از شرکت وک
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7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

حضور در  یبرا یشگاهینما اتیه 18نفر در قالب   163* اعزام 

در کشورمان در شش ماهه نخست سال  یالملل نیب یشگاههاینما

1396 

ده ، پاک کنن ندهیمواد شاو یالملل نیب شاگاهینما انیو چهارم ساتیب

 شتبهیارد  7 تیلغا 4آالت وابسته   اانیو ماش ی، سالولز ی، بهداشت

 یشگاهیو مواد آزما زاتیتجه یمل شاگاهینما نینفر ( پنجم 11ماه ) 

 نیو دوم ستینفر( ب 5ماه ) بهشتیارد 7 تیلغا 4 رانیساخت ا

 تیلغا 16یامیو پتروش شینفت،گاز، پاال یالمللا نیب شگاهینما

قل نحمل و  یالملل نیب شاگاهینما نینفر ( پنجم 23ماه )  بهشتیارد19

 28 تیلغا 25وابسته استان گلستاان  زاتیو تجه عیو صنا یلیر

 زاتیتجه یالملل نیب شگاهینما نیستمینفر ( ب  8ماه )  بهشتیارد

 بهشتیارد 28 تیلغا 25 یشگاهیو آزما ییدارو ی، دندانپزشک یپزشک

 التیش ، وریصنعت دام و ط یالملل نیب شگاهینما نینفر ( پانزدهم 9ماه) 

و  ستینفر( ب 7خرداد ماه ) 4 تیلغا 1وابسته  عیو صنا انی، آبز

 نیماش ییمواد غذا  یکشاورز عیصنا یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 دیبازد اتینفر( ه 27خارداد ماه ) 5 تیلغا 2وابسته عیآالت و صنا

خرداد  23گذار در منطقه آزاد چابهار  هیو سرما نیکننده از استان قازو

 8مبلمان منزل  یالملل نیب شگاهینما نیو ششم ستینفر ( ب 4ماه )

عت صن یالملل نیب شگاهینما انینفر( هفدهم 5مارداد ماه )  11 تیلغا

 یتخصصا شاگاهینفر( نما 16مارداد ماه)  24 تیلغا 21سااختمان 

 تیلغا 25 رانیو کفاش و چرم ا فیک عیصناا یصادراتا یتوانمناد

و  یدیتول یها یتوانمند شگاهینما نینفر( اول 4مارداد ماه)  29

 1 اتیمرداد لغا 29کوچاک و متوسط استان البارز  عیصنا یصاادرات

ن استا " یرانیا کاالی – یرانیا دیتول " شگاهینفر( نما 5) وریشهر

 نینفر( نهم 3ماه ) وریشهار 10 تیلغا 6و بلوچستاان ستاانیس

 تیلغا 13 ینایانواع کفپوش موکت و فارش ماش یالملل نیب شگاهینما

 نرایا ییدارو یالملل نیب شگاهینما نینفر ( سوم 5ماه) وریشهار 16

 نیب شگاهینما نینفر( شانازدهم 13ماه ) وریشهر 23تیلغا 21فارما

و شکالت  ینیریش تیسکویب هیاول دآالت و موا انیماش یالملل

 نیب شگاهینما انینفر( هشتم 5ماه ) اوریشهر 27 تیلغا 24ارانیا

 27 تیلغا 24وابستاه  عیقهاوه ، و صنا ،یها ، چا یدنینوش یالملل

فن  ستیز یالملل نیب شاگاهینما نینفر ( چهاارم 4ماه)  وریشهار

 نفر( 9ماه)  وریشهر 29 تیلغا 27یآور

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

رکت نفره نورث تلکام به ش 6 اتیمتعدد : از جمله ه یها  اتیاعزام ه

 مگفا

 ییشرکت افغان فارما به شرکت دارو یبا همکار یینفره دارو 29 اتیه

 ریاکس

 گامزویو ا ریق دیخر یشرق و برا مانیبه س داریخر ینفره برا  3 تایه

 زابل مانیقائن و س مانیکاروان به س میشرکت سل اتیه
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 مهم مناقصات اعالم – یزنیرا تیمناقصات در سا نکیل یبرقرار

 مبنا یرانیا ومی)کنسرس ابیفار توالی دره دهاه سد مناقصه منجمله

بل شاتوت کا یمناقصه سد مخزن -سازان و پارس تابلو برنده شد( نهیبه

 نیبچابهار ) قرارداد  قیهندوستان از طر اهدایی گندم حمل مناقصه –

 انجام و آغاز شد( یابدال یرانیو ا انیاتفاق بام یدوشرکت افغان

2 

 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

کابل  یجمعه خان محمد یپارک صنعت یارسال بولتن و گزارش معرف

  یساختمان یشرکت ها هیاتحاد یگزارش معرف -فعال آن یو واحدها

 یو راهساز یساختمان یشرکت ها یگزارش معرف –هیاتحاد یو اعضا

 یاستان خراسان جنوب یفراه  برا توالی تجار گزارش –

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

سپهر -(یاس)حفاظت کسیکا ا -شفاطب شهیاند -مصور فیظر

 زیساخت و تجه یمهندس -مشهد مانیس -تکسان خزر -کیپالست

واصله  یها لیمیرب نورس و ا -رانیکود ا دکنندگانیانجمن تول-صبا

 روزانه و مستمر

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 یافغانستان در موارد یصادرات یها رساختیبودن ز فیبا توجه به ضع

کوهسار، سنگ مالستان و... مراجعه و  رینظ یمعدن یشرکت ها

و  رانیپروسس در ا جادواحدیو ا یگذار هیسرما نهیدر زم یهمکار

 صادرات به کشورثالث صورت گرفت.

5 

و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 یحوزه آب و انرژ یو مهندس یخدمات فن یگزارش فرصت ها هیته

 یدولت یشرکت بازرگان یگزارش بازار گندم و آرد برا -افغانستان

 لیتحل - یگزارش بازار  ورق فلز -یو ستاد اقتصاد مقاومت رانیا

تخم  متیگزارش ق -کشت و توسعه بازار زعفران افغانستان تیوضع

 فغانستان و سهمواردات ا لیتحل زارشگ -مرغ و موانع توسعه بازار

 95بازار رقبا در سال 

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 یشنهادیبسته پ کیمذاکره شد. مقررشد در  عیبا اتاق تجارت و صنا

 .رندیافغانستان کمک بگ ونیحضور در پاو یاز کشورمان برا

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیاخبار تحلارسال 

 یمقامات عال

 زنیرا هیبه همراه نظر یارسال اخبار هفتگ

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 حوزه صنعت ساختمان کابل شگاهیو نما شیارسال گزارش هما
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت فعالیتعنوان  ردیف

 پروژه ها

1 
 ییکاال یگروه ها یگزارش ها هیته

 در بازار افغانستان

 یشناخت شرکت ها یبرا یمقدمات یگزارش ها مورد 10

 بازار تیاز وضع یرانیا

2 
 یها و انجمن ها هیجلسه با اتحاد

 منتخب

 یبا بخش ها نیمابیف یها یتوسعه همکار یبرا مورد 5

 متناظر در کشورمان

3 
 ینفوذ کاالها بیضر شیتوسعه تعامالت و افزا یبرا مورد 3 اتیوال یها اتیاعزام ه یهماهنگ

 اتیوال ریدر سا یرانیا

4 
 یپروژه ها یفرصت ها ییشناسا

 یو مهندس یخدمات فن

 یدر پروژه ها یرانیا یتوسعه حضور شرکت ها یبرا مورد 3

 افغانستان

5 
 هیسرما یفرصت ها ییشناسا

 مشترک در دو کشور یگذار

 فظری –دانا  داروسازی – یمذاکره با آذر باتر مورد 4

 زرماکارون -مصور 

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 
سفر به  یمصاحبه با تجار متقاض

 و انجام امور مربوط رانیا

 صورت گرفت یتجار یزایصدور و یمکاتبه برا نفر 414

2 
ثبت شرکت و برند  ادداشتی هیته

 یرانیا یشرکتها

 ربطیبه مراجع ذ یمعرف یمورد مکاتبه سفارت برا مورد 8

 یدولت

3 
 یدر حضور شرکت ها یهمکار

 در بازار افغانستان یرانیا

تجار و  یو اطالع رسان یتجار یطرف ها یمعرف مستمر

 با سازمان ها یهماهنگ

4 
ارسال پاسخ درخواست ها و 

 سازمان یگزارشات از سو

 با سازمان یمکاتبه شش ماه اول سال جار مورد 67

5 

و تمدن  دیطلوع، خورش یها ونیزیمصاحبه با تلو مستمر و رسانه ها یونیزیمصاحبه تلو

و چابهار  یشگاهینما یفرصت ها یاطالع رسان یبرا

 فارس یو خبرگزار

6 
از طرف  یارسال یها لیمیپاسخ به ا

 یرانیا یشرکت ها

در شش ماهه نخست  یافتیدر لیمیا 250به پاسخ  مستمر

 1396سال 
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  یاندونز گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 4/2/98  پایان ماموریت: 4/2/95  تاریخ اعزام: انور کمری

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 رنایسم هیدر حاش رانیمحصوالت نانو ا شگاهینما یو برگزار یهماهنگ

ه برنام یاطالع رسان -در جاکارتا ییایبا تجار اندونز B2Bو برنامه 

 یا هیکشور و اتحاد یاتاق بازرگان یبرا یاندونز یشگاههاینما انهیسال

 یشگاههاینما شنهادیو پ یبررس -یرانیا یشرکتها زیو ن یصادرات

تبادل اطالعات -فرش یصنعت فرش کشور به مرکز مل یامناسب بر

 شگاهیدر نما رانیا ونیپاو یمجر یرانیبا شرکت ا یو همکار

محصوالت  صیترخ متیق یبررس -یاندونز ندکسیا ونیدکوراس

-یرانیا یشرکت متقاض یکار برا صیاطالعات ترخ هیو ته یشگاهینما

ان، به سازم یاندونز الیس ییمواد غذا شگاهینما یو معرف یاطالع رسان

 -شگاهیعالقه مند به شرکت در نما یشرکتها گریشرکت کاله و د

 -یاکسپو اندونز شگاهینما یاطالع رسان

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 -جاکارتا ریپذ دیتجد یهایانرژ شگاهینما نهیگزارش در زم هیته

 ونیفرش و دکوراس شگاهینما

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشور هدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

: تبادل نهیمشترک در زم ونیسیمفاد تفاهم نامه کم یاجرا یریگیپ

شناخت،  یشهایهما یبرگزار ،یتجار یفرصتها یاطالع رسان اتها،یه

ت وزار یبا همکار رانیشناخت بازار ا ناریدر سم رانیبازار ا یمعرف

به  رانینانو ا اتیو اعزام ه یصنعت یهایهمکار یریگیتجارت، پ

 و... یاندونز

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

: از جمله یمختلف مرتبط با بازار اندونز یها نهیگزارش در زم هیته

 شگاهیازما یاز عدم معرف ی، مشکالت ناش ر،یپذ دیتجد یها یانرژ

، TPS یتوسط غذا و دارو، بازار مسافرت حج عمره، کارگاه آموزش

حالل،  یها یرقبا، واردات محصوالت حالل، گواه تیگزارش فعال

خالق، صنعت  عیصنا ،یو مهندس یفن اتخالق، بازار خدم عیصنا

زار با ،یدر اندونز رانیا یهایگذار هیسرما ،یمیپتروش عیصنا سم،یتور

 و... یو حرفه ا یفن یآموزشها

6 
بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

و در  دهیگرد هیته یمستقر در اندونز یرانیا یبانک اطالعات شرکتها

 زنیرا تیدرج در سا قیگردد و هم از طر یبه روز م ازیمواقع ن
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 یرانیتجار ا اریتلفن مشخصات آنها در اخت قیو هم از طر یبازرگان

 یرانیا یانعکاس مشکالت  شرکتها نهیدر زم -ردیگ یقرار م یمتقاض

 رانیا یتوسط سازمان غذا و دارو شگاهیآزما یفمشکل عدم معر زین

وقفه در صادرات  جادیکه باعث ا یاندونز یرزبه وزارت کشاو

کشور شده، بارها به  نیبه ا رانیو خشکبار ا یمحصوالت کشاورز

در مواقع لزوم  نیمقامات مختلف و سازمان منعکس شده است. همچن

منعکس  ازمانبه س یریگیپ یبرا یرانیا یمشکالت مختلف شرکتها

 شده است.

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

نرم  دیتول ل،یاتومب کیالست نهیجلسه با چند شرکت در زم یبرگزار

 کودکان، یآموزشها یافزار برا

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

مشترک دوازدهم آبان سال گذشته در جاکارتا برگزار شد و  سونیکم

 برگزار شود رانیقرار است در ا یبعد ونیسیکم

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 یجلسه و مالقات با وزارتخانه ها،  اتاق بازرگان نیچند یبرگزار

 نیارتباط ب یو برقرار ییایها و تجار اندونز هیو اتحاد یاندونز

 ،یاهیگ یمانند داروها ییها نهیدر زم یرانیصادر کننده ا یشرکتها

 سرب، خرما، خشکبار، قطعات ر،یپن ،ییمواد غذا ،یمحصوالت بهداشت

محصوالت  ،یفرش، مصالح ساختمان ،ینساج عیناپارچه و ص ،یدکی

 و.. ریق  ن،یواکس پاراف ل،یاتومب کیالست ،یمیپتروش

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

مذاکرات موافقت نامه  انیسازمان در جر رانیارائه مشاوره به مد

در  یرانیشرکت ا کیمشاروه به  -یو اندونز رانیا یحیتجارت ترج

 یدکیکننده قطعات  دیتول ییایعقد قرارداد با شرکت اندونز نهیزم

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

در  هیترک یبازرگان زنیمالقات با را -یاندونز عیصنا ریمالقات با وز

کشور( در  نیبنگالدش)مستقر در سفارت ا ریمالقات با وز -یاندونز

 ریمالقات با مد -یوزارت تجارت اندونز رانیمالقات با مد -جاکارتا

و  سیمالقات با رئ -عیوزرات صنا یگذار هیو سرما عیتوسعه صنا

 -یاندونز یزرگاناعضاء اتاق با

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 رانیامور مختلف و ارائه مشاوره به مد یریگیپ یبرا یزنیرا نیا

 یط مسازمان در ارتبا رانیبا مد وستهیسازمان در مواقع الزم، بطور پ

 باشد.

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 ییایو اندونز یرانیا یشرکتها نیب یمورد اختالفات و دعاو 5 یریگیپ

 افتیکار، هک حساب، در یزایمانند، دعوتنامه صدور و یها نهیدر زم

 بهداشت و.. یوجه و عدم ارسال کاال، عدم ارسال گواه
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7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

مورد تجار و  10از  شیب یاست ول یکنسول فیاز وظا دیاخذ رواد

و  ییرا داشته اند راهنما رانیکه قصد سفر به ا ییایاندونز یشرکتها

 بعمل آمده است. زایدر و عیتسر یبرا یسافرش الزم به کنسول

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشور و به مناطق آزاد نیب

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 لیمیا زیو ن لیموبا یتلفن، شبکه ها قیهر ماه دهها مورد مشاوره از طر

 هنیدر زم یبا اندونز یخواهان اطالعات و همکار یرانیا یبه شرکتها

 شود یبازار ارائه م نیورود به ا یاطالعات بازار و چگونگ

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 ایتلفن، و  ل،یمیا یاز راهها یاز کشور اندونز ییهر هفته شرکتها

 نهیدر تماس بوده و اطالعات و مشاوره الزم در زم زنیبا را یحضور

 شتری. بگردد یو.. به آنها ارائه م شگاهها،یمشارکت در نما ران،یبازار ا

ها،  ندهیشو ،یمیمحصوالت پتروش نهیدر زم یاطالعات درخواست

 باشند. یم چهکاکائو، پار

5 

و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 دو کشور، یروند مبادالت تجار یها نهیدر زم یلیگزارشات تحل هیته

از مصرف کنندگان و  تینحوه حما ،یاندونز یاقتصاد یشاخص ها

دو کشور،  یاقتصاد یروابط راهبرد جادیا یکنندگان، مبان دیتول

 و.. یدر اندونز یحیترج یموافقت نامه ها تیوضع

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

به مخاطبان  رانیمختلف برگزار شده در ا یشگاههاینما یمعرف

ا و مرتبط و شرکته یها هیاتحاد ،یاز جمله اتاق بازرگان ییایاندونز

 دیو دعوت از آنها جهت مشارکت و بازد یو خصوص یدولت ایهادهن

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 یبرا و ارسال ییایاز منابع مختلف اندونز یو تجار یاخبار اقتصاد هیته

 یبصورت هفتگ رانیاستفاده مد

8 

برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

و  رانیا ینانو فناور یهمکار ناریسم یبرگزار نهیارسال گزارش در زم

 انریشناخت بازار ا ناریسم زیکشور و ن نیا عیدر وزارت صنا یاندونز

 شده بود یزیکه توسط وزارت تجارت برنامه ر
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 ایتالیا گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 09/10/97  پایان ماموریت: 09/10/94  تاریخ اعزام: محمد راضی

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 یالملل نیب شگاهی، نما النیم یصنعت گردشگر یالملل نیب شگاهینما

 یالملل نیب شگاهیسنگ در ورونا، نما یآالت فرآور نیسنگ و ماش

 النیم یدست عیصنا

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 نیب شگاهینما -النیآالت چرم و کفش م نیماش یالملل نیب شگاهینما

 ورونا یراه ساز نیاالت سنگ نیماش یالملل

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 

4 
شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 چه،یا ،یئریکانت نیف کا،یمکان نیف ،یلیدان ییایتالیا یمذاکره با شرکتها

 ینرایا یجهت اجرا نمودن توافقات خود با طرفها تالیو فوند راسکویا

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 -2اروپا  هیکاالها به اتحاد یورود یفهرست کامل تعرفه ها هیته-1

صادرات فلزات گرانبهاء و  یبرا یتعرفه ا ریگزارش الزامات غ

 یبرا ازیمورد ن یفهرست مجوزها هیته -3 ایتالیبه ا یمتیق یسنگها

ر گزارش بازا هیته  -4 ایتالیبه ا یو دام یصادرات محصوالت کشاورز

کسب و کار در  نینو یگزارش مدلها -5 ایتالیامحصوالت حالل در 

 ایتالیا یصنعت گردشگر

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

و  سیساتیاکسپورود، فرا لبن گستر، ا یانعکاس مشکالت شرکتها

به سازمان و تالش در حل مشکالت آنها از  رجانیس یتراکتور ساز

 ییایتالیا یمذاکره با شرکتها قیطر

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

، امکانات و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 مانیمشترک شرکت پارس س یگذار هیشرکت مشترک با سرما جادیا

به نام شرکت آرکا پارت  ایتالیو شرکت کلورز ا رانیصنعت ا

نفت، شرکت  یچاه ها یحفار نهیشرکت کلومبوس در زم -انهیخاورم

 در معدن سنگ نقده ییایتالیا
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 دوم: ارتباطات تجاریبخش 

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

 ایتالیا یدر وزارت توسعه اقتصاد یشرکت در جلسات هماهنگ

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

ه، زعفران، پست ییایتالیواردکنندگان ا نیب میارتباط مستق یبرقرار

 یرانیبا صادرکنندگان ا یمیکنسانتره، محصوالت پتروش

3 
قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

فام گستر تابان و شرکت  یتوسط شرکت تجارقرارداد فروش پسته 

 آالترزا ییایتالیا

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

مربوط به  یاقتصاد یو کنفرانس ها یتجار یها شیشرکت در هما

 نیب شگاهیشرکت در جلسات نما -رم یدر اتاق بازرگان رانیتجارت با ا

م ردر دانشگاه تور ورگاتا  رانیا یتجار شیشرکت در هما -رم یالملل

 ایتالیا عیصنا ونیکنفدراس شیشرکت در هما-

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

،  کا،یاروپا و آمر یکل محترم دفاتر بازرگان رانیبا مد میارتباط مستق

توسعه صادرات محصوالت  ،یتوسعه صادرات محصوالت کشاورز

 یو معدن یصنعت

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 فرا لبن س،یساتیاکسپورود، ا یشرکتها اتیبه شکا یدگیو رس یریگیپ

 یاز طرفها شیک ریو سامان س رجانیس یگستر خراسان، تراکتور ساز

 خود ییایتالیا یتجار

7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

 نیو همچن رانیجهت سفر به ا ییایتالیا یشرکتها یبرا دیاخذ رواد

کشورمان جهت سفر به  یتجار یاتهایه یبرا زایمساعدت در اخذ و

 ایتالیا

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشور و به مناطق آزاد نیب

استان هرمزگان  یتجار یاتهایالزم جهت سفر ه یها یهماهنگ جادیا

به رم و  یاستان خراسان رضو یتجار اتیسفر ه -یبه رم و بندر بار

 با شرکت آنسالدو ایتالیبه ا درویا اتیسفر ه یهماهنگ ا،یبلون
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

قابل  ایتالیا یبازرگان یزنیرا تیدر وب سا ایتالیا یمناقصات دولت تیسا

 همه عالقمندان است یبرا یدسترس

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 به سازمان   یلیو گزارشات تحل یارسال مرتب اخبار هفتگ

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 ییایتالیو ذائقه مصرف کنندگان ا یتجار یارائه اطالعات بازار، شرکا

 یرانیا یبه شرکتها

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 رانیر ادر بازا تیعالقمند به فعال ییایتالیا یاطالعات به شرکتهاارائه 

 ریدپذیتجد یها یمبلمان، انرژ ،یو مهندس یخدمات فن یها نهیدر زم

 هوشمند گاز یو کنتورها

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 دیلبانکها، تو تیشامل وضع ایتالیا یگزارشات مربوط به اوضاع اقتصاد

 یخارج یهایگذار هیو سرما عیخودرو، توسعه صنا

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

و   زایجهت اخذ و ییایتالیا یو مساعدت به شرکتها یاطالع رسان

 یمیوشنفت، گاز و پتر -1یالملل نیب یها شگاهیاز نما دیبازد ایشرکت  

 عیو صنا یلیحمل و نقل ر-3 یو دندانپزشک یپزشک زاتیتجه -2

ته وابس عیآسانسور و صنا -5 ییو مواد غذا یکشاورز عیصنا -4وابسته 

 -8مبلمان منزل  -7االت وابسته  نیمعدن و ماش ،ینیتزئ یسنگها -6

 یدست عیصنا -10فرش دستباف  -9صنعت ساختمان 

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 مصرف نفت خام شیدر خصوص بازار خودرو، افزا یلیارسال اخبار تحل

 ییایتالیا یبانکها تیو وضع ایتالیدر ا

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 رم  عیو صنا یدر اتاق بازرگان رانیا یتجار شیهما یگزارش برگزار

 یاستان خراسان رضو یتجار اتیه یبا حضور اعضا
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 بالروس گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 28/9/97  پایان ماموریت: 28/9/94    تاریخ اعزام: لیرضا سیحون ع

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

ان بل اگرو به عنو شگاهیدر نما رانیا ونیپاو جادیا یریگیمکاتبه پ

سازمانها و  هیبه کل یو کشاورز ییغذا عیصنا شگاهینما نیبزرگتر

 مرتبط  یانجمنها

 شگاهینما نیو چهارم ستیدر ب رانیا ونیپاو جادیا یریگیپ مکاتبه

صادر  رانیا ونیپاو یمجوز برگزار - یسالمت بهداشت اطالع رسان

 سیبهداشت و رئ ریمهرماه با حضور معاون وز7تا5 خیشد و از تار

به وزارت  یاطالع رسان-دیسازمان غذا و دارو افتتاح گرد

و  ییدارو یو شرکتها کویپینگ تیهالل احمر، هلد تیبهداشت،جمع

 ریمد رنژادیم یآقا عیکل معاونت صنا رانیبا مد یپزشک زاتیتجه

و  ییغذا عیمعاون دفتر صنا یصفدر یو آقا کیالکترون عیکل صنا

 شد یمذاکره و اطالع رسان ییدارو

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 2017بل اگرو  سال  شگاهیارسال گزارش نما

 2017بود پراگرس شگاهیگزارش نما ارسال

  هیروس-بالروس شگاهینما هیدر افتتاح حضور

به  یبالروس و اطالع رسان یپزشک زاتیتجه شگاهینما یمعرف

 یرانیا یشرکتها

ل بالروس و ارسا یصنعت یهایو فن آور زاتیتجه شگاهیاز نما دیبازد

 اکسپو فروم شگاهیگزارش نما

جهت حضور  2017بالروس  یگردشگر شگاهینما یرسان اطالع

به معاونت  ستیجذب تور نهیفعال در زم یرانیا یستیتور یشرکتها

 یو ارسال نامه وزارت گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م یگردشگر

 بالروس

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 موجود نبوده است کردیرو نیبا ا شگاهینما

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 یمل عیعامل شرکت صنا ریمد زادهیمراد عل آقای با جلسه •

بالز و جلسه با شرک بالز  یدامپتراکها دیدر خصوص خر رانیمس ا

 نیشرکت زاگرس ماش رعاملیو مد

،  یمیپتروش-میبل نفتخ ومیکنسرس ریجلسه با شرکت مد •

 ریموز شگاهیپاال رینفتان، مد شگاهیپاال ریمد
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 یابیبازار رکلیو معاون مد کویشرکت ن رعاملیجلسه با مد •

 یمیپتروش یمل عیشرکت صنا یمال ریو مد رانینفت ا یشرکت مل

 یمینفت، فراورده و پتروش یهایدر خصوص همکار رانیا

در خصوص مونتاژ  تکسیشرکت آذها رعاملیجلسه با مد •

 ماز ونیاتوبوس و کام

بالروس و  نانیکارآفر ونیکنفدراس سیمالقات با رئ •

کسب و کار در  یشهر و استان برا نیشرکت در مراسم انتخاب بهتر

 بالروس

راه آهن  رهیمد اتیعامل و عضو ه ریمدجلسه با معاون  •

  OSJD یالملل نینشست ب یباتوجه به برگزار ران؛یا یاسالم یجمهور

راه  ریبا مد رانیراه آهن ا رعاملیو نشست مشترک مد نسکیدر م

شمال جنوب و  دوریکر نهیدر زم یآهن بالروس وتوافقات همکار

 مذکور   ریاتصال بالروس به مس

 نیبالروس در خصوص تام یشاورزمذاکره با وزارت ک •

جهت  یپاسخ طرف بالروس ؛یرانیا یشرکتها یاقالم غله مورد تقاضا

 اخذ و ارسال شد یرانیارائه به طرف ا

و گمرک بالروس در خصوص سفر  رانیمذاکره با گمرک ا •

 گمرکات دوکشور نیخرداد ماه  و امضا تفاهم نامه ب

 یجلسات کارگروه کشاورز یبرگزار یریگیمذاکره و پ •

 دوکشور

بالروس در  هیبانک تجارت و سرما رانیجلسه با مد •

ارائه خدمات  تیو وضع یو تجار یموضوعات بانک نیخصوص آخر

 یرانیبه تجار ا یبانک

مجموعه  ریمسلمانان بالروس و مد یجلسه با مفت •

 یمحصوالت حالل در بالروس در خصوص بررس یصادرکننده گواه

 دکنندهیتول یرانیا یشرکتها یحالل برا یاخذ مجوز و گواه ندیفرا

که قصد صادرات  یبالروس یدر بالروس و شرکتها یگوشت و مواد لبن

 دارند رانیبه ا

در  زلیشرکت هوراند خودرو د رعاملیجلسه با مد •

با  یمربوط به مذاکرات مونتاژ اتوبوس برق تیوضع نیخصوص آخر

 شرکت بل کامونماش

استان مازندران به وزارت خانه ها و  یهایانمندارسال تو •

ر عالقه مند به کا یبالروس جهت انعکاس به شرکتها یاتاق بازررگان

 با استان مذکور

جلسه و مکاتبه با وزارت بهداشت  یبرگزار ،یریگیپ •

 دیثبت و تول یبرا ناژنیشرکت س یبالروس در خصوص اعالم آمادگ

 مشترک دارو

 نهیشرکت گلدن فارم فعال در زم رانیجلسه با مد یبرگزار •

  یرانیو تره بار ا وهیاحداث مزرعه و انبار م
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 دیباال تول یبا فناور یبا موضوع داروها یریگیمکاتبه و پ •

 یبه وزارت بهداشت بالروس) طرف معاونت فناور رانیشده درا

شده  یباطرف بالروس یجهت همکار یجمهور اعالم آمادگ سیرئ

 است(

و  نوستیشرکت تبا ا رعاملیبا مد یجلسه حضور •

-الدالر در س اریلیم کی یکارونا با گردش مال یا رهیزنج یفروشگاهها

 شعبه 54کار و حدود  یروینفر ن15000

گذار و مالک  هیسرما انیمسعود یمالقات با آقا •

 یها نهیزم یدر بالروس جهت بررس "مس مارت" یفروشگاهها

 یرانیبا تجار ا یهمکار

 فادیبهداشت بالروس در خصوص ا ریبا معاون وزمالقات  •

پروژه شرکت  یریگیبرتر،پ یفناور یداروها یها یتوانمند ادداشتی

 بالروس ییدارو شگاهیو نما ناژنیدارو و س قیتوف یها

 رانیا ینیواردکنندگان گوشت و مواد پروتئ هیاتحاد یاعالم آمادگ نامه

ارسال شد و اطالعات مذکور  یانیو آشم میگوشت اسلون یبه شرکتها

 منعکس شد زیبالروس ن عیو صنا یبه وزارت کشاورز

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 ازیها و مستندات مورد ن ،گواهی استانداراها گزارش ارسال •

به دفاتر  یو محصوالت کشاورز ییصادرات محصوالت غذا یبرا

 رانیسازمان توسعه تجارت ا یتخصص

از حقوق مصرف کننده در  تیارسال گزارش نحوه حما •

 بالروس

 یو گردشگر یصنعت گردشگر تیارسال گزارش وضع •

 سالمت در بالروس

 یبالروس،تقاضا یمیتقاضا بازار پتروش تیگزارش وضع •

 یمیمرتبط با پتروش یوشرکتها میشرکت بل نفتخ انهیسال

 یعنوان خبر در خصوص روابط تجار ستیازب شیارسال ب •

 کشورها ریبالروس با سا یدو جانبه و روابط تجار

به  نیچ-بالروس یارسال گزارش مرتبط با پارک صنعت •

  ینعتص یکوچک وشهرکها عیسازمان صنا

 التیش یمتقاض یارسال گزارش در ارتباط با شرکتها •

 یرانیا یبا بانکها یبالروس یبانکها یارسال گزارش همکار •

 یارسال گزارش به دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعت •

صادرات به  بالروس و  لیپتانس یدارا یدر خصوص کاالها  یو معدن

 یمرتبط با موضوع توسط طرف بالروس یشرکتها یمعرف

و ارسال پاسخ اطالعات مورد درخواست دفتر  یریگیپ •

 یوزارت صمت از طرف بالروس یو سلولز ییایمیش عیصنا

صادرات و واردات محصوالت  تیارائه گزارش از وضع •

 حالل در بالروس

بالروس و  یوصادرات یواردات یلهایارسال گزارش پتانس •

 و اتاق تهران رانیبازرگانان به اتاق ا یبرا یتجار یتهایمز
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توسط  یو مهندس یفن یپروژه ها یارائه گزارش آثار اجرا •

 بالروس یدر جمهور یرانیا یشرکتها

در بالروس  یتجارت محصوالت لبن تیارسال گزارش وضع •

صادرات  یمرتبط به دفتر هماهنگ  یتجار شنهاداتیو ارائه پ

 یمحصوالت کشاورز

صدور مصنوعات  یمرتبط  برا شنهاداتیارسال پ •

 کیپالست عیصنا یتوانمند عضوانجمن مل یحضور شرکتها ،یکیپالست

 در کشور بالروس رانیا یمیو پتروش

ارسال گزارش به دفتر توسعه صادرات  کاال با موضوع  •

 بالروس یشناخت از محصول زرشک درجمهور زانیم

 یچرم به طرف بالروس نهیفعال در زم یرانیا یشرکتها یمعرف

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

در   یمیو پکاش نتیشرکت بل پکاپ رعاملیه با مدجلس •

 وگزارش موضوع  یپروژه کارخانه رنگ پودر یمال نیخصوص تام

 هیو جلسه با سرما شیخزر ف یاز مزرعه پرورش ماه دیبازد •

 پروژه رانیمد یشادمان و آقاجان انیو آقا یناعم یگذار پروژه آقا

در خصوص قرارداد  رانیخطوط ا نیمذاکره با شرکت پرش •

 در بالروس نایبا شرکت بلش یتجار

 یتور برا تیب میوروخیبه شرکت  یارائه اطالعات تجار •

 سولفور میسد رانیاز شرکت ا دیخر

 یتعدادپروانه ها شیو مکاتبه در خصوص افزا یریگیپ •

 حمل کاال یو بالروس برا رانیا نیب یتردد جاده ا

 یرانیاو بازرگانان  یرانیا یمستمر و تبادل اطالعات با شرکتها ارتباط

 یمل یدادهایو دعوت به رو یاجتماع یشبکه ها قیدر بالروس از طر

 یو فرهنگ

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

در  حمل نقل و تبادل نظر نهیآسترا در زم یالملل نیمذاکره باشرکت ب

 جادیو ا رانیشرکت مذکور در حوزه حمل و نقل با ا یتهایمورد فعال

 رانیشعبه در ا

بالروس به  میاله زاده مق نیع یآقا یگذار هیموضوع سرما ارجاع

سردخانه در مازندران  جادیموضوع ا یاستان مازندران  جهت برررس

 موانع موجود یو بررس

 هیکوچک و متوسط آلمان در خصوص سرما یبا انجمن شرکتها مذاکره

 رانیاستارت آپ  درا یدر پروژه ها یگذار
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

سال  یجمهور بالروس به تهران برا سیرئ یسفر احتمال یزیبرنامه ر

 در حال انجام است یجار

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیبا اتحادارتباط 

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 و بالروس نسکیم نانیکار آفر ونیکنفدراس سرئی با جلسه

و فروش  عیبا موضوع شبک توز الوگید دیشرکت در کنفرانس تر

 در بالروس ییمحصوالت غذا

بالروس ومراسم انتخاب  نانیکارآفر ونیشرکت در نشست کنفدراس

 کسب و کار در بالروس یشهر و استان برا نیبهتر

در خصوص اعالم  یبالروس و اتاق بازرگان عیمکاتبه وزارت صنا

همگن  عیو انجمن صنا رانیچرم ا عیانجمن صنا یهمکار یآمادگ

 استان البرز ینساج

 بالروس یبه  اتاق بازرگان یرانیا یشرکتها یمعرف

 سبالرو  یها هیبه تشکلها و اتحاد رانیا یتخصص یشگاههاینما یمعرف

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

 یدور اول از نشستها لیبالروس و تشک یسفرکارگروه صنعت یریگپی

معاون  این یمهندس صالح یآقا استیدرتهران به ر  یکارگروه صنعت

 دوکشور نیب یمشترک صنعت یهایوامضاء سند همکار ریمحترم وز

و د  یپزشک زاتیو تجه ییامضا تفاهم نامه دارو یریگیو پ یساز نهیزم

 یرانیثبت و صادرات محصوالت ا ندیفرا لیکشور با هدف تسه

 نهیتفاهم دوکشور در زم ادداشتیامضا  یو هماهنگ یزیبرنامه ر

 دو کشور نیحمل نقل ب یهایهمکار

امضا  یگمرک بالروس به تهران برا اتیسفر ه یریگیو پ یهماهنگ

 برنامه ها هیو ارسال کل میموفقتنامه گمرک، تنظ

 یشناس نیزم یها یسند همکار یینها سینو شیو ارسال پ یریگیپ

 یزمان برا نییو در خواست تع یو بالروس به طرف بالروس رانیا

 امضا سند مذکور

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

در بالروس با حضور  یبازرگان زنانیشرکت در نشست مشترک را

 کشور در بالروس20از  شیب زنانیرا

فعال در  یاقتصاد زنانیبا را داریو د هیروس یدر روز مل شرکت

 نسکیم

  یاقتصاد زنانیبا را داریو د سیانگل یدر روز مل شرکت

 در بالروس  هیروس یتجار یندگیبا مسئول نما جلسه

 سفارت کشور هند یبا مسئول بخش اقتصاد جلسه

  یسفارت کشور رومان یبا مسئول بخش اقتصاد جلسه

فرانسه در بالروس و تبادل نظر  ریبا معاون)نفر دوم( سف جلسه

 مرتبط با بالروس یموضوعات اقتصاد

 سفارت ژاپن در بالروس یبا کارشناس اقتصاد جلسه
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کسب وکار  یفوق با هدف تبادل نظر در خصوص فضا جلسات

 ریسا تیدر بالروس و فعال یخارج یشرکتها یتهایبالروس، فعال

 کشورها در بالروس انجام  شده است.

له برتر بالروس توسط مج یاز کسب و کار ها لیدر مراسم تجل حضور

 رانیو مد یاسیو س ی( با حضور مقامات اقتصادالی)د یاقتصاد

 یبزرگ بالروس یشرکتها

،  عیتوز یبا موضوع شبکه ها الوگید دیدر کنفرانس تر شرکت

 ییو تجارت مواد غذا یا رهیفروشگاه زنج

مشترک  یکشورها نانیکارآفر ونیکنفدراس انهیدر کنگره سال حضور

 المنافع

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

در کشور  یریگیموضوعات مورد پ رامونیپ  یجلسات حضور یبرگزار

کل  رانیو مد  یمودود یخسروتاج، چناب آقا یبالروس با جناب آقا

 ،ینور ،یاردکان یکمال ،یالفت، بازار انیمحترم سازمان )جناب آقا

 (یاسکندر

 گرام و تل لیمیو ا یتلفن یتماسها ر،یدب ستمیس قیمتعدد از طر مکاتبات

توسعه صادرات کاال و توسعه صادرات خدمات و  یتخصص رانیمد با

 دفاتر سازمان به صورت مستمر تبادل ریو سا کایدفتر اروپا و آمر

 ردیگ یاطالعات صورت م

 سازمان رانیو مد نیبا معاون یتلفن مذاکرات

 یبالروس برا یتجار یفرصتها یمعرف یدوره آموزش یبرگزار

 عالقه مند یکارشناسان و شرکتها ،ییو کاال یکشور یزهایم نیمسئول

 رانیدر سازمان توسعه تجارت ا

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 یالم نیمسائل مرتبط با تام  نهینست در زم نتریمذاکره با شرکت بل ا

 مرتبط یها یریگیمال و انجام پ گایپروژه نم

با  یخودرو و مالقات حضور رانیصادرات شرکت ا ریبا مد مذاکره

 تیوضع نیخودرو در بالروس در خصوص آخر رانیشرکت ا لیوک

پرونده  تیوضع نیآخر سون؛یونیخودرو و شرکت  رانیپرونده شرکت ا

 و29دو کشور در  یبودن کارگروه صنعت شیدر پ یبا توجه به برگزار

 رفتقرار گ یمورد بررس  نیفرورد30

 رانیا یموضوع همکار یو بررس سونیونیعامل شرکت  ریبا مد جلسه

در  سونیونیشرکت  رهیمد اتیه سیخودرو؛ با توجه به حضور رئ

 شود نکات مورد نظر یبرگزار م یدوکشور که به زود یکارگروه صنعت

 شد دیبازد سونیونیاعالم شد واز کارخانه  یرانیطرف ا

 

به گمرک بالروس در خصوص مسائل مرتبط  یرسم ادداشتی ارسال

تجارت دانا و رفع مشکل  ریمحموله شرکت سف یگمرک یابیبا ارز

 شرکت مذکور

 تیرستوران تحت مالک ریمد یفرزاد ارباب بهرام یبا آقا جلسه

مجموعه  یدر شهر برست در خصوص مسائل حقوق داسیشرکت د

 مذکور
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 به یرانیا یشرکت سناره فارم صادرکننده داروها رعاملیبا مد جلسه

  یقاض دیشه یبازار بالروس با شرکت دارو ساز

ائه و ار یرانیا ییصادر کننده مواد غذا یدریح یبا آقا یحضور مذاکره

 یسمشاوره جهت رفع مشکل با شرکت حمل و نقل بالرو

به پروژه مگنت  التیو نحوه اختصاص تسه یبرنامه زمانبند یریگیپ

 یریگیجهت تسرع درپروژه با توجه به پ سونیشرکت ک نسکیم

 نسکیمعاون شهردار م

7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یئتهایالزم به تجار و ه

 شگاههاینما یعازم برا یبالروس یشرکتها یبرا دیصدور رواد یریگیپ

 یرانیا یو مذاکرات با طرفها

 عازم به بالروس یرانیا یتجار یاتهایه یبرا زایصدور و یریگیپ

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 دیخر یوتوافق برا  رانیمس ا یشرکت مل رعاملمدی سفر •

 بالز یمشترک دامپتراکها دیو تول

و مذاکره در خصوص  رانیبه ا یمینفت و پتروش اتیسفر ه •

 ییجهت نها رتبهیو مالقات با مقامات عال یمیصادرات نفت و پتروش

 دوکشور  یو ادامه جلسات کارگروه نفت یتوافقات کار یساز

 یریگیجهت پ تکسیاشرکت آذه رعاملیسفر مد •

 مشترک ماز دیتول دیسفارشات جد

 یریگیدر خصوص پ نتیشرکت بل پکا پ رعاملیسفر مد •

 یپروژه کارخانه رنگ پودر لیتکم  یمال نیتام

و مالقات  سونیشرکت ک رعاملیمد یانصار یسفر آقا •

بالروس، مقرر شده است برنامه اقدامات مجدانه  ریمعاون نخست وز

 ارائه شود سهیلیدر مورد دو پروژه مگنت و پر سونیشرکت ک

بالروس و بانک توسعه بالروس به  یسفر کارگروه بانک •

،  یلپاسارگاد، م ان،یتوسعه صادرات، پارس یتهران و مالقات با بانکها

 یملت و کشاورز

ماش و ارسال نامه اعالم  فتیل لفیمذاکره با شرکت ماگ •

به  یو درخواست اطالعات شرکت مذکور جهت اطالع رسان یآمادگ

 به موسسات مرتبط یرانیا یشرکتها

بهمن  یآقا -تهران یاتاق بازرگان ریبا دب یمذاکره حضور •

 به بالروس اتیاعزام ه یبرا یزیدر خصوص برنامه ر یعشق

به  یمینفت و پتروش نهیدر زم رتبهیعال اتیه رشیپذ •

 اتیه یو مالقات ها دهایبازد ینامه هابر یواجرا میبالروس تنظ

 یبالروس یمذکور با مقامات و شرکتها

 یریگیاز سازمان اتکا جهت پ یتجار ئتیسفر ه یریگیپ •

 یموضوعات تجار

روس و بال یبا اتاق بازرگان رانیاتاق تهران و اتاق ا اتیسفره یهماهنگ

 یرانی)سفر مذکور توسط طرف ایرانیا یتجار یبه طرفها یاطالع رسان

 لغو شد(
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

بزرگ  یو شرکتها یمربوط به مناقصات  دولت یتهایسا یاطالع رسان

 مرتبط یواعالم به شرکتها یبازرگان زنیرا تیبالروس در سا

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

ارسال شده   یبه سازمان و دفاتر تخصص یو موضوع یگزارشات خبر

 دش یاطالع رسان زین یزنیرا یو کانال تلگرام تیوبسا قیاست و از طر

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 یبالروس برا یتجار یفرصتها یمعرف یدوره آموزش یبرگزار

 عالقه مند یکارشناسان و شرکتها ،ییو کاال یکشور یزهایم نیمسئول

ه با بالروس ب تیعالقه مند به فعال یرانیشرکتها و بازرگانان ا به

 مشاوره ارائه شده است. یلیمیا ایو ی،تلفن یصورت حضور

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

ه ب رانیبا ا تیعالقه مند به فعال یبه شرکتها و بازرگانان بالروس

 مشاوره ارائه شده است یلیمیا ایو ی،تلفن یصورت حضور

 و یاطالعات و ارائه مشاوره به مجموعه صادر کننده مواد غذا ارسال

ش فر ،یرانیتابلو فرش ا ،یمیو تره بار، پتروش وهیخشکبار، خرما، م

در خصوص نحوه حضور در بازار  کیسرام ،ی، سنگ ساختمان ینیماش

 محصوالت یتجار شگاهینما جادیبالروس و ملزومات ا

و  یبه وزارت کشاورز 2017شو  یاگر رانیا شگاهینما یسانر اطالع

 بالروس یاتاق بازرگان

و  یپارس اخگر، کالوپ و افزار آزما به اتاق بازرگان یشرکتها یمعرف

 یبالروس و مراجع مسئول بالروس عیصنا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

مختلف  یارسال شده و حوزه ها یو موضوع یتخصص یگزارشها

 را شامل شده است یاقتصاد

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

ها در و  اطالعات آن یبرگزار شده اطالع رسان یالملل نیب یشگاههاینما

مرتبط قرار گرفته  انیمرتبط و متقاض یموسسات  و تشکلها اریاخت

 است

 زایدر خصوص ارائه و مساعدت

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 یعنوان خبر 40ارسال حدود 

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 شکل مختلف گزارش شده استتحوالت روابط بالروس با کشور ها به 
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

  سونیامور مربوط به پروژه مگنت ک یریگیپ یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن 1

  سونیک هیسیلیامور مربوط به پروژه پر یریگیپ یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن 2

  داسیشرکت د یامور مربوط به پروژه ها یریگیپ یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن 3

  نست نتربلیمال شرکت ا گایمیمربوط به پروژه ن یریگیپ یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن 4

5 
و تره بار و  وهیتوسعه صادرات م

 خشکبار

  در بالروس یوارد کننده اصل یمذاکره با شرکتها 

6 
و محصوالت  انیصادرات آبز توسعه

 یالتیش

  فعال در بالروس یشرکتها یو معرف یگزارشات مطالعات هیته

7 

 یمشترک صنعت یها یتوسعه همکار

 نیدامپتراک و ماش دیتول نهیدر زم

 شرکت مازور نیآالت سنگ

  نیمشترک از شرکت زاگرس ماش دیتول یریگیپ

8 

  نهیدر زم یصنعت یها یتوسعه همکار

 خودرو   و صادرات خودرو

  2016در سال  سونیونیخودرو و  رانیتفاهم ا ادداشتی یریگیپ

و مذاکرات  صورت گرفته در تهران و بالروس و موضوعات 

 سونیونیخودرو و  رانیا یحقوق

 

  ،یشفا، فاراب نگی، هلد ناژنیدارو س قیشرکت توف ییدارو یها یتوسعه همکار 9

10 
 عیصنا نهیتوسعه مبادالت در زم

 کیالکترون

راه  ندگانیو شرکت پو سیپرد یپزشک ندگانیشرکت پو

 سعادت، شرکت پالنار و شرکت شزان

 

11 
آالت  نیماش دیتول نهیدر زم یهمکار

 یو راهساز یکشاورز

در دست  یرانیا یشرکت گومسل ماش با شرکت ها یهمکار

 است ی ریگیپ

 

12 
 نهیاز پروژه  در زم یبهره بردار یریگیپ

 یالتیش یهمکار

  مزرعه  پرورش قزل آال - شیپروژه شرکت خزر ف

  شرکت گولدن فارم رانیدر ا یپروژه مونتاژ اتوبوس برق 13

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

  بازرگانان در مورد اطالعات بازار یلهایمیپاسخ به ا تجار و بازرگانان  یپاسخ به درخواستها 1

  پاسخ به بازرگانان مراجعه کننده به تجار و بازرگانان یمشاوره حضور 2

3 
مربوط به مطالبات  یپرونده ها یریگیپ

 یبالروس یاز شرکتها یرانیتجار ا

  داسیشرکت د یاختالفات بانک

4 
 در دادگاه ها یرانیپرونده تجار ا یریگیپ

 بالروس یو موسسات دولت

  تالگورسکیسو یو فرماندار  یس یو بانک ت  داسیشرکت د

5 

پاسخ به مکاتبات وارده از ادارات کل 

سازمانها  ریسازمان توسعه تجارت و سا

 صمت

  گزارشات مربوطه هیپاسخ به مکاتبات و ارائه اطالعات وته
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 پاکستان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 2/9/96 پایان ماموریت: 2/9/93   تاریخ اعزام: مراد نعمتی زرگران

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 یو حضور شرکتها ایآس لدیب شگاهیامور مربوط به نما یریگیپ

قرر مذکور  که م شگاهیدر نما رانیا یاسالم یجمور ونیدر پا یساختمان

 برگزار گردد.   یاست آذرماه در کراچ

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 یشگاههایدر نما یرانیا یارسال گزارش مربوط به مشارکت شرکتها

my Karachiو  یبسته بند عیا،صنایهلث،صنعت و تجارت آس ای،آس

 .ییمواد غذا

3 

 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

الزم  یاطالع رسان یبازرگان یاتاقها ونیو فدراس یاتاق بازرگان قیاز طر

 ژه،یبو رانیمشترک در مناطق آزاد ا یهمکار یایدر خصوص مزا

در چابهار  یاختصاص یها شگاهینما یمنطقه آزاد چابهار و برگزار

 است. رفتهیصورت پذ

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

دو کشور  نیمتن موافقتنامه تجارت آزاد ب سینو شیپس از تبادل پ

ر در اسالم آباد  برگزا  رماهیدور مذاکرات دو جانبه در ت نی،سوم

 دیدور جد یبا ارسال نامه خواستار برگزار یپاکستان د،طرفیگرد

 است.. دهیمذاکرات در تهران گرد

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یدف مبتنه یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

و نقش  یاقدامات راهبرد یکشور هدف، بررس یعملکرد بانکها یبررس

و  نیچ یاقتصاد دوریدولت در توسعه صادرات،گزارش کر

 نمونه یپروژه ها در پاکستان،شرکت ها یمال نیتأم یپاکستان،روشها

 کشور هدف یصادرات

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

و گزارش اقدامات  یرانیا یموارد متعدد مربوط به مشکالت طرفها

  یاست.بانک اطالعات دهیمنعکس گرد  یانجام گرفته در گزارشات هفتگ

 است.  دیارسال گرد زیفعال ن یشرکتها

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج یمشارکت بانک ها)جلب 

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 دهیگرد حیدر کشور تشر یگذاران خارج هیحضور سرما طیو شرا ایمزا

 عیدر صنا یگذار هیسرما یبرا لیراستا گروه  گاگان تکستا نیو در هم

در  یرانیو پس از حضور طرف ا دهیاعزام گرد رانیبافت بلوچ به ا

 ی.طرف پاکستاندیمشترک امضاء گرد یتفاهم همکار ادداشتی یکراچ

  افتیحضور  زیآالت کشورمان ن نیو ماش یع نساجیصنا شگاهیدر نما

 نطقه آزاددر م یگذار هیسرما یبررس یبرا زیگروه غفار ن نی. همچن

ام سفر نموده و کارها در دست اقد رانیبار به ا نیقشم و اروند چند

 است.
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

 

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 کشور ، یبازرگان یصمت کشور ، اتاقها یارتباط مستمر با سازمانها

د در پاکستان دارن تیفعال نهیکه زم ییها و انجمنها هیاتحاد هیکل

و  یو شکالت ،کاش ینیریش یارتباطات با انجمنها نیشتری.ب

 نیا و ..... بوده است. در یدنیآشام ک،موادیها،پالست ندهیک،شویسرام

از  رانیا یو شکالت برا ینیریش هیپا متیوقفه ق یب یراستا با تالشها

 نیا یاست و در خردادماه سالجار افتهیدالر کاهش  1.7دالر به  4.5

است.در حال  دهیتوسط گمرک پاکستان ابالغ گرد "موضوع رسما

اعمال  نگیدامپ یمانند آنت یتعرفه ا ریوع رفع موانع غحاضر موض

در دست اقدام  شورمانک یصادرات کیسولفور دیشده بر ضد اس

 17کشورمان مقرر است  کیو سرام یانجمن کاش سهیرئ أتیاست.ه

 کیو سرام یکاش هیپا متیکاهش ق یبررس یبرا یمهرماه سالجار

و  یاعمال شده بر ضد کاش یتعرفه ا ریموانع غ نیکشورمان و همچن

به پاکستان سفر  یپاکستان یکشورمان و مذاکره با طرفها کیسرام

 نی،مشاوره ، همچن ی. به طور مرتب ،ارسال گزارش، هماهنگدینما

رت توسعه تجا ،سازمانیبازرگان یاتاقها ونیارتباط با فدراس نیشتریب

ست و اتاق پاکستان ا نیکه مهمتر یکراچ یپاکستان،اتاق بازرگان

و  یرانیتجار ا نیارتباط ب جادیپاکستان ،ا یوزارت بازرگان نیمسئول

 ی،چرم و نساج مانی،سیج ی،ال پ ریق یهادر حوزه  شتریب یپاکستان

واد م ،یمیو برنج،مواد پترو ش وهیک،میو سرام ی،فوالد،کاشیی،مواد غذا

 یصاداقت نیتجار و فعال دیصدور رواد لیها،تسه ندهیشو ،انواعیکیپالست

 یتجار یزایصدور و تیبا توجه به مسئول رانیپاکستان به ا

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

سط گردد. ابتدا تو یمنعقد م یکه با طرف پاکستان یتجار یقراردادها

خش ب دییبه تأ نجانبیا یو سپس با هماهنگ دییتأ یکراچ یاتاق بازرگان

 رسد. یم یکنسول

4 

 ،یو مالقات با مقامات تجار یشرکت در جلسات رسم

کشورها در کشور  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتید

 هیمتوقف ف

سرکنسول محترم در   تیسند در مع التیمحترم ا ریمالقات با سر وز

کل  ریسند. مالقات با دب التیا یو مهندس  یخدمات فن یپروژه ها

مذکور در  التیا یانرژ یسند در خصوص پروژه ها التیا   یانرژ

حمل و نقل  ری،مالقات با وز ،یدر کراچ رانیسرکنسول ج.ا.ا تیمع

 دیمذاکره در خصوص خر یمحترم برا ولسرکنس تیپاکستان در مع

 هیسازمان توسعه تجارت در حاش سییبا ر ران،مالقاتیاتوبوس از ا

کستان، مالقات با گمرک پا سیمورد، مالقات با رئ 8ها  افتیض

سازمان توسعه  رانیمورد، مد 3گمرک پاکستان  یابیارز رکلیمد

اتاق  نیولموضوعات مختلف ، مالقات با مسئ یتجارت دو مورد   برا 

بار،مالقات با  7یبازرگان یاتاقها ونیبار ، فدراس 3 یکراچ یبازرگان

 یسازمان  راهها یپاکستان،مالقات با روسا یها ندهیانجمن شو سیرئ
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از کشورمان،مالقات با تجار  ریق  میپاکستان در خصوص واردات مستق

 مورد. 200از  شیب یپاکستان یاقتصاد نیو فعال

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 رانیمختلف به مد یحوز ه هاارسال گزار شات و اطالعات مربوطه در 

 سازمان و انجام درخواست اطالعات خواسته  شده

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

،پس از حضور  شنتیترابر با شرکت هزاره اف رمندیموضوع شرکت ه

 یرانیمستندات  طرف ا یطرف پاکستان ،یدر کنسولگر یرانیا یطرفها

. موضوع دیو  حاضر شده است موضوع را حل و فصل نما رفتهیرا پذ

در دست اقدام است.در  یبا طرف پاکستان مریشرکت نرگس پل

موضوع    یرانیبا طرف ا  تیسکوئیب شیخصوص مشکالت شرکت  انگل

مستندات طرف  رشیبا پذ یرانیاست و طرف ا  یریگیدر حال پ

داخت تعهداتش شده در اسرع وقت  نسبت به پر ،متعهدیپاکستان

و  یجم به اتاق بازرگان نیلیپروپ یمی.موضوع شرکت پتروشدیاقدام نما

 است. یریگیارسال شده و در حال پ یبازرگان یاتاقها ونیفدراس

7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

با دفتر  زایجهت اخذ و یپاکستان یتجار و شرکتها دییتأ تیمسئول

در   ازیامور  و خدمات مربوط به اخذ و هیاست ،لذا کل یبازرگان یزنیرا

ه ببا توجه  زین یرانیا یاکثر شرکتها نیدفتر فوق است. همچن اریاخت

 زایسفارت پاکستان در تهران جهت اعطاء و یزایکه بخش و یمشکالت

ه به هستند.با توج زایاخذ و ریگیدفتر پ نیا قیاز طر دینما یم جادیا

به شرکتها و طرف  زایاعطاء و یمقررات و ضوابط سخت پاکستان برا

 یبرا زایوقت صرف مشکالت صدور و یادیز ،مقداریرانیا یها

 بزرگ کشورمان همانند یشود. متأسفانه شرکتها یم یرانیا یشرکتها

به طور  نجانبیهستند و ا ریدرگ زایبا مشکل اخذ و زیعسل ن نیریش

 موضوع هستم. نیحل و فصل ا ریگیمرتب پ

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

دو کشور تبادل شده است.از طرف  نیب أتیه 55در سه ماهه فوق ، 

به کشور متقابل سفر  أتیه 21و از کشورمان  أتیه 34 یپاکستان

مشارکت  یرانیا ی: شرکت هایرانیا یها أتیه نینموده اند.  مهتر

در قالب  ریصادرکننده ق ی،شرکت هاmy karachi شگاهیکننده در نما

صنعت و تجارت  شگاهیدر نما هشرکت کنند أتیأت،هیسه ه

 یشرکت ها أتیه ،یراع یساز نیپاکستان،شرکت پگاه خراسان،ماش

 یرانیا یهلث،شرکت ها ایآس شگاهیمشارکت کننده در نما یرانیا

 نی.مهمترییو مواد غذا یبسته بند عیصنا شگاهیمشارکت کننده در نما

 یشگاههایدر نما یپاکستان ی: حضور شرکت هایپاکستان یها أتیه

و  یآالت،اگروفود،کاش نیو ماش ینساج عیهلث،صنا رانیا

 یو شکالت کشورمان.حضور روسا ینیریو ش یفناور ستیک،زیسرام

 یاگروه شهنواز بر ران،حضوریدارو،چرم دو تا سه بار در ا یانجمنها

آزاد  یمشترک ساخت فروشگاهها ینمودن قرارداد همکار یینها

 قیمرتبه،گروه صد نیچند یط وروی ونیلیم 312به ارزش  یا رهیزنج

 و... به کشورمان سفر نمودند. یانرژ یدیسانز،گروه افر
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

ان  شده  است .با توجه به  شرائط خاص پاکست  یچند مورد اطالع رسان

  یاراه ورود به پروژه ه نی. بهترشودیعمل م اطیخصوص با احت نیدر ا

باشد   یدولت  پاکستان م قیپاکستان از طر یومهندس یخدمات فن

و  یداخل یبه رقابت با شرکتها ازیباشد و ن یخارج ار مناقصه م رایز

ر توسط دولت در نظ زین یتیمالحظات امن  یو  از طرف  ستین  یخارج

 شود. یگرفته م

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتینشرارسال گزارشات، 

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 شده است. یگزارش ها و اخبار مرتبط اطالع رسان

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 در خصوص نحوه ورود به  یرانیمختلف ا یارائه مشاوره به شرکت ها

 .  یو پاکستان یرانیارتباط تجار ا جادیابازار پاکستان و 

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

و مشاور  به آنها در خصوص  یمختلف پاکستان یمالقات با  شرکتها

 رانینحوه ورود به بازار ا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 یلیکشور هدف و اخبار تحل یتجارت خارج یلیارسال آمار تحل

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 ونی،فدراس یبازرگان یاتاقها اریکشورمان در اخت یشگاهینما میتقو

 یشرکت ها زیقرار گرفته است و بصورت مجزا ن یبازرگان یاتاقها

 شوند. یم قیتشو  یتخصص یشگاههایبه  شرکت در نما یپاکستان

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 دیو سامانه جد khabar@tpo.irقیاز طر یارسال  اخبار  هفتگ

 ،یبازرگان زنانیعملکرد را یابیارز

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 هیشدن قرارداد سرما یینها مشترک یگذار هیسرما

 ونیلیم 312مشترک  یگذار

 ییوروی

 هیسرما یگروه شاهد براقرارداد گروه شهنواز  با 

ساخت  نهیمشترک با گروه شاهد در زم یگذار

 ونیلیم 312به ارزش  یا رهیآزاد زنج یفروشگاهها

 هیسازمان سرما دییپس از امضاء شدن به تأ وروی

 شود. یم یاتیعمل یو بزود دهیرس یگذار

2 

 نهیدر زم یگذار هیسرما در مناطق آزاد یگذار هیسرما

برنج و حمل و نقل  یفرآور

 ییایدر

مشترک با  یهمکار یبرا لیگروه گاگان تکستا

اند.در  دهیبافت بلوچ به تفاهم رس عیگسترش صنا

تفاهم مقرر شد  ادداشتیراستا پس از امضاء  نیا

در بافت بلوچ کار  یگذار هیبا سرما یطرف پاکستان

 ی.در حال حاضر طرف پاکستاندیمشترک را آغاز نما

 درویا ازمجوزها توسط بافت بلوچ  یخمنتظر اخذ بر

 است

3 

پاکستان در  یاختصاص شگاهینما یاختصاص یشگاههاینما یبرگزار

 تهران

 یاختصاص شگاهینما زیآم تیموفق یپس از برگزار

ساله در اسفند ماه سال  13کشورمان  پس  از وقفه 

 یجناب آقا تیکه  مورد رضا یگذشته در کراچ

قرار  زیوزارت ن یمهندس نعمت زاده مقام عال

 یاختصاص شگاهینما یگرفت.امور مربوط به برگزار

به  هاست. با توج یریگیپاکستان در تهران در حال پ

 سیرئ یپاکستان و استعفا یبازرگان ریوز رییتغ

فرد  یتوسعه تجارت پاکستان و عدم معرف سازمان

ماه،اوضاع نه چندان خوب  نیپس از چند نیگزیجا

 یسازمان توسعه تجارت آن کشور ،طرف پاکستان

آن کشور در  یاختصاص شگاهینما یبرگزار یبرا

 رسد. یبه نظر نم یجد یلیتهران خ

4 

دو کشور  در   یحضور شرکت ها   نیطرف  یها شگاهیحضور در نما

 متقابل یکشورها شگاهینما 9

 نیو ماش  عیهلث، اگروفود، صنا رانیا یها شگاهینما

و شکالت  ینیریو ش یفناور ستی،زیآالت نساج

 یشگاههایدر نما یرانیا یکشورمان  و حضور  طرفها

My Karachiیبسته بند عی، صنعت و تجارت، صنا 

 هلث ایو آس ییو مواد غذا

5 

دو  نیب  یتجار یها أتیتبادل ه

 کشور

دو کشور تبادل شده  نیب أتیه 55در سه ماهه فوق،  أتیه 55

 17و از کشورما  أتیه 38 یاست. از طرف پاکستان

 أتیه نیبه کشور متقابل سفر نموده اند. مهتر أتیه

مشارکت کننده در  یرانیا ی: شرکت هایرانیا یها

صادرکننده  ی، شرکت هاmy Karachi شگاهینما

شرکت کننده در  أتیأت،هیدر قالب سه ه ریق

شرکت  أتیصنعت و تجارت پاکستان، ه شگاهینما
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هلث،  ایآس شگاهیمشارکت کننده در نما یرانیا یها

 شگاهیمشارکت کننده در نما یرانیا یشرکت ها

 یها أتیه نی.مهمترییو مواد غذا یبسته بند عیصنا

در  یپاکستان ی: حضور شرکت هایپاکستان

 نیو ماش ینساج عیهلث، صنا رانیا یشگاههاینما

و  یفناور ستیز ک،یو سرام یآالت، اگروفود، کاش

 یانجمنها یو شکالت کشورمان.حضور روسا ینیریش

حضور گروه شهنواز  ران،یدارو، چرم دو تا سه بار در ا

مشترک ساخت  ینمودن قرارداد همکار یینها یبرا

 ونیلیم 312به ارزش  یا رهیآزاد زنج یفروشگاهها

سانز، گروه  قیمرتبه، گروه صد نیچند یط وروی

 و... به کشورمان سفر نمودند. یانرژ یدیافر

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

در  لیو تسه یرفع موانع تجار

 تردد تجار دو کشور

 یتجار یزایصدور و تیمسئول یبا توجه به واگذار یتجار دیدرصدور رواد عیتسر

در تردد تجار  یادیز لی،تسه یبازرگان زنیبه را

شرکتها  یبرا نیصورت گرفته است.همچن یپاکستان

را دارند  رانیکه قصد سفر به ا زین یرانیو تجار ا

با  یطرف پاکستان تعامل خوب یهایریسختگ رغمیعل

 نیدارد و ا ودپاکستان در تهران وج یبازرگان زنیرا

 یرانیا یطرفها یزایدر صدور و عیمسأله باعث تسر

 شده است.

2 

 یبه حل مشکل شرکتها کمک یتجار  یحل و فصل دعاو

 یپاکستان یبا طرفها یرانیا

در  یپاکستان یبا شرکتها یرانیا یمشکالت طرفها

در حال حل شدن  زین یاست و برخ یریگیحال پ

 است.

 شده است لیبانک اطالعات تجار کشور هدف تشک بانک اطالعات تجار کشور هدف کشور هدف یاطالعات تجار 3

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

41 
 

 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 

 پکن – نیچ کشورگزارش رایزن بازرگانی ایران در 
 

 
 01/8/96  پایان ماموریت: 1/8/93   تاریخ اعزام: سید رضا سید آقازاده 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 هشگایدر نما یرانیا یحضور شرکتها یبرا گانیمتر غرفه را 27 نیتام

 2017 نینفت و گاز چ یو تکنولوژ زاتیتجه

 یمعرف یبرا نیچ یواردات یغذا یالملل نیب شگاهیدر نما مشارکت

خشکبار  شگاهنمای در مشارکت –غرفه  6در  یرانیا ییمحصوالت غذا

 نیهر غرفه در ا متیاست ق ی. گفتنگانیگوانجو با اخذ سه غرفه را

 دالر بود.  8000 شگاهینما

 پکن یدر مرکز هنر یرانیفرش ا یبرنامه معرف یبرگزار

 نیچ یگذار هیسرما شگاهینما نیحضور در نهم یهماهنگ

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

انوفود  ،یشانگها لیس یدنیو نوش ییغذا یشگاههایارسال گزارش نما

و  ییغذا یالملل نیب شگاهنمای هفت – ینخایحالل چ یپکن، غذا

 شگاهینما -نگینیفرش ش یاختصاص شگاهنمای گزارش –پکن  یدنینوش

نرم  شگاهنمای – امنیسنگ ش یتخصص شگاهنمای – انیش یالملل نیب

 ونیکام شگاهینما -نیافزار چ

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

----------------------------------------- 

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 NDRC یبرون مرز یگذار هیسرما ریسه  نشست با مد یبرگزار

 یهایهمکار تیموضوع تفاهمنامه تقو یطرحها یاجرا یریگیپ یبرا

 یبرا NDRC اتیاعزام ه هماهنگی – یگذار هیو سرما یمعدن-یصنعت

 تیتفاهمنامه تقو ینشست کارگروه نظارت بر اجرا نیدوم یبرگزار

 برگزاری –در تهران  یگذار هیو سرما یمعدن-یصنعت یهایهمکار

 -در پکن  نیو چ رانیا ینشست کارگروه مشترک تجار نیدوم

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 – رانیصادرات ا قیتشو یگزارش در خصوص اقدامات الزم براارائه 

صادرات محصوالت  برای الزم اقدامات خصوص در گزارش ارائه

 -یدنیو نوش ییو محصوالت خشکبار و غذا یو لبن یکشاورز ییغذا

در  یبا هدف بهره بردار نیچ سمیگزارش استغال در صنعت تور هیته

 -رانیا سمیتور

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یشرکت هاانعکاس مشکالت 

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

جنرونگ و  یجوخا یشرکت نفت رینشست مشترک با مد یبرگزار

 ونیلیم 100حل و فصل مشکل  یبرا شیک انسیترل یرانیشرکت ا

از اتصال  یناش یمشکل انتقاالت ارز یریگپی – انسیطلب ترل وانی
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رفع مشکل صدور  یرپبگی – نیاطالعات گمرک و بانک در چ ستمیس

مشکل  یریگپی – نیچ هب رانیا انیصادرات آبز نهیقرنط یگواه

استان   یعسل به شهرها نیریصادرات محصوالت با برند حالل ش

 ندهیمحترم و نما رینشست باحضور سف برگزاری – انگیک نگیس

 یریگیپ یبرا ینگهادر شا یمیدر کن و ارتباط با پتروش یمیپتروش

 . یمشکل انتقاالت ارز

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 نایدر شهر دال نیو چ رانیا یگذار هیتجارت و سرما ناریسم یبرگزار

در  یصفحه رنگ 100در  2017 رانیا یگذار هسرمای کتاب چاپ –

 یتهایظرف یمعرف یزبان برا ینیچ تیوب سا جادای –نسخه  2000

در  سخنرانی – iranbizgateway.cnرانیا یو تجار یگذار هیسرما

 شیدر هما سخنرانی – رانیا یمعرف درپکن  یدانشگاه مطالعات خارج

 – انیدر شهر ش شمیجاده ابر یگذار هیتجارت و سرما یالملل نیب

 یتهایمقررات و ظرف یدر دانشگاه اقتصاد پکن در معرف سخنرانی

و  رانیا ینشست گفتگو یبرگزار -  رانیا یو تجار یگذار هیسرما

 ینیچ ی ها هیاتحاد یو روسا ینیشرکت چ 100از  شیبا حضور ب نیچ

با حضور  کیپلماتیگرد د زیدر م سخنرانی –در محل سفارت 

در  یسخنران -رانیا یدر معرف انیکشور در شهر ش 22 ندگانینما

در شهر  ینخایاستان چ یگذار هیتجارت و سرما یالملل نیب شیهما

اطالعات چانگ فنگ  یدر مرکز آموزش تکنولوژ سخنرانی – نگینیش

 –دانشگاه پکن  النیغ التحصفار هیحاددر ات سخنرانی –در پکن 

 یهایهمکار یبرا یشگاهینما یپروژه ها شگاهینما نیدر هفتم سخنرانی

  یالملل نیب

 هیسرما یو مقررات تجار یگذار هسرمای – یتجار یفرصتها یمعرف

 در استان هنان در جمع دهها شرکت استان  رانیا یگذار

 هیسرما یتهایظرف یمعرف یبرا نیدر کنفرانس فوالد چ یسخنران

  رانیصنعت فوالد ا یگذار

 یمعدن یدر طرحها یگذار هیسرما یمعرف

 برق یدر طرحها یگذار هیسرما یمعرف
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

 ونیسیاجالس کم نیشانزدهم یریگیو پ یمشارکت در برگزار

 در پکن نیو چ رانیا یمشترک اقتصاد

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 ییواردات و صادرات محصوالت غذا یاتاق بازرگان سیمالقات با رئ

 وبا اتاق واردات  نیو چ رانیاتاق ا یامضا تفاهمنامه همکار -نیچ

  -یبازرگان یزنیرا یریگیو پ شنهادیبا پ نیچ ییصادرات محصوالت غذا

 رکلیمالقات با دب -انیدال کیساخت تجارت الکترون ریمالقات با ز

 سیرئ بنای با مالقات – نیچ یشرکت برتر تجارت خارج 500کلوپ 

و  یواردات و صادرات محصوالت فلز یبرا نیچ یاتاق بازرگان

 نیواردات و صادرات ماش یاتاق بازرگان رانیمالقات با مد -ییایمیش

 نیب یاتاق بازرگان سرئی با مالقات – کیآالت و محصوالت الکترون

 عیصنا یاقتصاد ونیفدراس رکلدبی با مالقات – شمیجاده ابر یالملل

 و نیبانوان چ یتجار یشرکتها هیاتحاد سیرئ بنای با مالقات – نیچ

 -نیچ یمصالح ساختمان ونیالملل فدراس نیب رمدی با مالقات –پکن 

در   نیچ یسنت یداروها یجهان ونینشست فدراس نیدر سوم یسخنران

 الملل نیب رمدی با مالقات– رانیا ییدارو اهانیداروها و گ یمعرف

 یالملل نیب ونیفدراس سیو رئ یاهیگ یجامعه داروها یجهان ونیفدراس

 یهایهمکار یبرا نیچ هیاتحاد سیمالقات با رئ -سمیهتل و تور

  یگذار ساختمان هیشرکت سرما معرفی – یالملل نیب یاقتصاد

 عرب -نیتجارت چ قیتشو هیاتحاد سیبا رئ مالقات

3 
قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

ا اتاق ب نیو چ رانیا هیو صنا یاتاق بازرگان یتفاهمنامه همکار یهماهنگ

 نیچ ییواردات و صادرات محصوالت غذا یبازرگان

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 -نده یبازگان زنرای با مالقات –پاکستان  یبازرکان زنیمالقات با را

 یانبازرگ رکلمدی معاون با مالقات –نپال  یبازرگان زنیمالقات با را

وزارت  یایآس رکلیمالقات با مد -نیچ یوزارت بازرگان یایآس

 رانیا ینشست کارگروه مشترک تجار نیدوم یبرگزار -نیچ یبازرگان

 در پکن نیو چ

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 یبرا ینیچ یاز شرکتها تیارسال گزارشات در خصوص نحوه حما

گزارش  -ینیچ یشرکتها بندی رتبه – یالملل نیب یحضور در بازارها

  ینیمعتبر چ یشرکتها یدر خصوص نحوه معرف

  نیچ یاطالعات و آمار واردات محصوالت لبن هیته

  نیبه چ یمقررات واردات محصوالت لبن هیته

 یرانیا یبرنده یمعرف یبرا شنهادیپ

6 
در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 ینیچ یدر ارتباط با شرکتها یرانیا یمورد مسائل شرکتها 5 یریگیپ

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

 شریو پذ یاعزام یاتهایه یبرا یموارد در ارتباط با بخش کنسول نیا

 شده انجام شده است .
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8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 اعزام هیات سرمایه گذاری یچینگ پکن به تهران
 اعزام هیات کوپهاک چین برای سرمایه گذاری در چابهار

 ان اعزام هیات تجاری استان لیائونینگ برای بازدید نمایشگاه ساختم
 اعزام هیات فدراسیون اقتصادی صنایع چین به تهران

 اصفهان و شیراز -پکن به تهراناعزام هیات اتاق بازرگانی 
 اعزام هیات کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین به تهران

 هماهنگی پذیرش هیات تجاری بانوان ایران
 هاهنگی پذیرش هیات تجاری استان خراسان رضوی

 هماهنگی پذیرش هیات سنگ استان اصفهان 
 هماهنگی هیات سازمان جهت برگزاری دومین نشست کارگروه بازرگانی

 ایران و چین در پکن 
ین پذیرش هیات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین برای کنفرانس ب

 المللی خشکبار چین 
 پذیرش هات دارو و غذا برای بررسی وضعیت تولید اسید سیتریک

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت فعالیت عنوان ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 یرانیا یشرکتها یستیبا نیبه چ یو مهندس یصدور خدمات فن یبرا

 یمهندس یاز شرکتها یحال شمار نی. با اندینما سیدفترتاس نیدر چ

 شده اند. یمعرف یریارتباط گ یبرا نیچ

2 

 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

  2017 رانیا یگذار هیارسال کتاب دو زبانه  سرما

 نیچ یتجارت خارج یتعرفه ها ید یکتاب و س ارسال

 ینیمعتبر چ یشرکتها ینمونه معرف ارسال

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یحقوق ارائه مشاوره

 صادرات و واردات

 یرانیا یبه درخواست شرکتها ینیشرکت چ 100از  شیب یاعتبار سنج

در خصوص نحوه تعامل با  یزنیرا یهمراه با ارائه نظرات کارشناس

فعال  ینیشرکت چ 400از  شیفهرست ب هتهی –مورد نظر  یشرکتها

به  یمعرف یبرا ینیچ یدنیو نوش ییادر بخش تجارت محصوالت غذ

 یبه شرکتها ینیچ یشگاههاینما معرفی در مشاوره – یرانیا یشرکتها

 یرانیا

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

--------------------------------------- 

5 

و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 گزارش – رانیو ا نیچ یتحوالت تجارت خارج یارسال گزارشات فصل

گزارش اشتغال در  -نیاز صادرات در چ تحمای نحوه خصوص در

 نیچ یصنعت گردشگر

6 

 یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 شگاهینما یکشور هدف به منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا یتخصص یها

و  یواردات و صادرات محصوالت پزشک یمشاوره با اتاق بازرگان

 استان یتجار اتیه -هلث رانیا شگاهیشرکت در نما یبرا نیچ ییدارو

 ساختمان شگاهیشرکت در نما یبرا نگیائونیل

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 – انیدر ش شمیجاده ابر یگذار هیتجارت و سرما یالملل نیب  شیهما

 انیدر دال نیو چ رانیا یگذار هیتجارت و سرما شهمای
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 یبرا ینیچ یشرکتها ییشناسا

 یرانیمحصوالت ا یمعرف

در حوزه  ینیچ یشرکتها

 یدنیو نوش ییمحصوالت غذا

فعال در تجارت  ینیشرکت چ 400از  شیب

فهرست  ییشناسا ینیچ یدنیو نوش ییمحصوالت غذا

 شدند. یو معرف

2 

 یگذار هیانتشار کتاب سرما یخارج یگذار هیجذب سرما

 رانیا 2017

و  یسیدر دو زبان انگل رانیا یگذار هیکتاب سرما

نسخه  2000به تعداد  یصفحه رنگ 100در  ینیچ

 منتشر شد. یبازرگان یزنیتوسط را

3 
و  یتجار یاطالع رسان یبستر ساز

 یگذار هیسرما

  www.iranbizgateway.cn زبان ینیچ تیوب سا جادیا

4 

 یاختصاص ناریچهار سم یبرگزار یاختصاص ینارهایسم یبرگزار

پکن و  یدر شهرها رانیا یمعرف

 و استان هونان انیدال

که با حضور صدها شرکت  نارهایسم یتمام نهیهز

 دیگرد نیتام ینیچ یبرگزار شد توسط طرفها ینیچ
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 شانگهای – نیچ کشورگزارش رایزن بازرگانی ایران در 
 

 
 29/6/97  پایان ماموریت: 29/6/94   تاریخ اعزام: علی دهقانی 

 

 

 بازاریابی بخش اول:

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

جهت اطالع  یمهم شانگها شگاهینما ستیو ارسال ل هیته .1

 تجار 

 شگاهیدر نما یرانیا یحضور شرکتها یزیبرنامه ر .2

 زاتیدارو و تجه شم،یدموتکس، جاده ابر( ، یی)مواد غذاالیس

  CPHIمرتبط

 شگاهیدر نما یرانیا یجهت حضور شرکتها یزیبرنامه ر .3

 اقامت و غرفه نهیکه مقرر شد هز  وویعرضه محصوالت در ا انهیسال

 پرداخت شود. ینیاز جانب طرف چ یرانیطرف ا یها

 صیو اخذ موافقت جهت تخص نیچ یجلسه با اتاق بازرگان .4

 و لیر ناریو سم شگاهیدر نما یرانیا اتیه رشیو پذ یغرفه مجان کی

 نیمترو چ

 رشیو پذ یغرفه مجان کی صیاخذ موافقت جهت تخص .5

 یدر شانگها ویبا یداروها ناریو سم شگاهیدر نما یرانیا اتیه

جهت  یشانگها ونیزیمجموعه برج تلو ریو اخذ موافقت مد مذاکره

 در منطقه پودونگ یرانیا یهفته کاال ییبرپا

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 ن،یقطعات خودرو چ یالملل نیب شگاهیگزارش از نما هیو ارا دیبازد

 ،یگرگردش شگاهینما ن،یبه چ نیمهاجر شگاهیکاال ، نما نیتام شگاهینما

 یواردات یکالها شگاهینما ،یو دندانپزشک یپزشک زاتیتجه شگاهینما

 الیس شگاهینانو و نما شگاهی، نماCPHI نیچ ییدارو شگاهیو  نما وویا

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 

4 
شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

و  یو حوزه شانگها رانیا نیماب یف یآمار تجار یبررس .1

 دار جهت بازار کشور هدف  تیاولو یکاالها یبررس

  نیدر چ رانیا ونیپاو نیاول جادیطرح ا هارای – .2

 نیبه چ رانیا یارسال گزارش موانع صادرات .3

خالق در کشور  عیصنا"و ارسال گزارش در خصوص  هیته .4

اشتغال و  جادیخالق در ا عیبه نقش محصوالت و صنا تیبا عنا "نیچ

 رانیصادرات در کشورمان و ارسال به سازمان توسعه تجارت ا
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 رانیصادرات ا تیدر خصوص  وضع یلیارائه گزارش تحل .5

 2017در شش ماهه اول سال  نیبه چ

 تک یها عیصنا ژهیگزارش مناطق و هیارا .6

 نیبه چ ییدستورالعمل صدور مواد غذا هیته .7

 2016در سال  یگردشگر تیگزارش وضع .8

 یمیمشکالت صادرات پتروش یبررس .9

 نیاز صادرات در چ تیتجارب حما یگزارش بررس .10

 نیاز صادرات در چ تیمتناظر حما یسازمان ها یبررس .11

 پسابرجام در تجارت تیارسال گزارش وضع .12

 نیصادرات محصوالت حالل به چ یبررس گزارش

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

 نیدر چ رانیا میتجار و افراد مق یانعکاس مشکالت بانک  .1

و  نیچ CCPITبه  یرانیشرکت ا 8انعکاس مشکالت  .2

 . ینیبه شرکت چ یجهت استرداد وجوه پرداخت ینیچ یشرکتها

فعال در حوزه  یرانیتجار ا یبانک اطالعات یبه روز رسان .3

  یشانگها

 میمستق نکیل یاز برقرار یناش یانعکاس مشکالت احتمال .4

 یبانک ستمیبا س نیچ یگمرک دیجد ستمیس نیماب یف

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 در کشور. یگذار هیفرصتها و سرما یجهت بررس یتجار اتیه 6اعزام 

استان  ییبنا ریز یپروژه ها یو اجرا یگذار هیسرما اتی)ه •

 ،یمحصوالت چرم داتیکارخانه تول جادیا یبررس اتیه انگ،یجج

و  یبندر زاتیقطعات خودرو، ساخت تجه دیکارخانه تول جادیا

له پآسانسور و  هیاتحاد ان،یاستان فوج یگذار هیسرما اتیه ،ییربنایز

 (یشانگها یبرق

 یفرصتها هیو ارا یو سخنران یگذار هیسرما ینارهایشرکت در سم -2

 رانیدر ا یگذار هیسرما

توسعه  ناریسم نگبو،ین یگذار هی)کنفرانس تجارت و سرما •

 (نگیننج یگذار هیسرما

 شیبا حضور ب رانیدر ا یگذار هیسرما ناریسم نیبزرگتر یبرگزار -3

 رانیبا تمرکز بر ا شمیبا عنوان : جاده ابر  ینیشرکت چ صدیاز س

 یگذار هیبزرگ سرما یجلسه با شرکتها لیتشک -4

شرکت  ،یا رهیزنج یهتلها نهیدر زم JULUشرکت  ر،یا نای)شرکت چا

MBB  ساخت هتل، شرکت  نهیدر زمYKS تجارت  نهیدر زم

 (کیالکترون
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

 

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 شگاهینما نهیدر زم یجلسات منظم جهت همکار یبرقرار -1

ات و ادار یبازرگان ی، اتاقها یشهردار نیولیبا مس یتجار یاتهایو ه

 یبازرگان

در  یجهت همکار یرسانه ا یارتباط با موسسه ها  -2

  رانیا یبرا غاتیتبل

 یکیتجارت و فروش الکترون یها هیارتباط با اتحاد  -3

 محصوالت

و  کیلجست یبزرگ وارد کننده کاال و شرکتها یمذاکره با شرکتها 

 یرانیبا صادرکنندگان ا میارتباط مستق یبرقرار

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

و فروش فرش  هیمربوط به ارا یانجام مذاکره تجارحضور و  .1

 یدر شانگها ینیماش

و فروش فرش  هیمربوط به ارا یحضور و انجام مذاکره تجار .2

 دستباف 

خدمات  هیمربوط به ارا یحضور و انجام مذاکره تجار .3

  یکیمربوط به تجارت الکترون

و فروش  هیمربوط به ارا یحضور و انجام مذاکره تجار .4

 نیبه چ یصوالت لبنمح

 و فروش خشکبار هیمربوط به ارا یو انجام مذاکره تجار حضور

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 یو شهردار و روسا یبازرگان یاتاقها روسای با مالقات •

  یادارات بازرگان

 توسعه تجارت و یو دفاتر سازمان ها یبازرگان زنانیبا را مالقات

لمان، هندوستان، آ ه،یترک ه،یروس ،ییقایافر یکشورها یبازرگان یاتاقها

 کا،یمتحده امر االتیامارات متحده، پاکستان، ا النکا،یسر

 ژاپن ک،یمکز ا،فرانسه،یاسترال

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 و یاجتماع یها شنیکیسازمان در قالب اپل رانیارتباط مستمر با مد

 لیمینامه و ا

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 شیکاال و پ افتیکه موفق به در یرانیشرکت ا 8 یدعاو یریگیپ

مذاکره با شرکت  قیخود نشده اند، از طر ینیپرداخت از طرف چ

 ربطیمکاتبه با مراجع ذ نیو همچن ینیچ

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

تجار و  دیجهت اخذ رواد یریگیو پ رانیبه کنسول ا هیدییارسال تا

 رانیجهت سفر به ا ینیگذاران چ هیسرما

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 اتیجهت اعزام ه انیاستان فوج یبا اداره بازرگان یهماهنگ .1

به چهارمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع  یتجار

 وابسته
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جهت مالقات با سازمان CPPCCاز    یرسم اتیاعزام ه .2

  یگذار هیتوسعه تجارت و سازمان سرما

 کاشان یاتاق بازرگان اتیه رشیپذ .3

 رهیهتل زنج 27 یکه دارا JULUاز شرکت  یاتیاعزام ه .4

 رانیهتل در ا سی( جهت تاسستاره 3باشد) یم نیدر چ یا

جلسه جهت  لیتشک یو هماهنگ YKSشرکت  اتیاعزام ه .5

  کیتجارت الکترون نهیدر زم یرانیها با طرف ا یتوسعه همکار

( جهت keyla) الیو پخش ک عیتوز یگروه تجار رشیپذ .6

 ورود به بازار وهیو ش نیبا بازار چ ییآشنا

به وزارت جهاد  السیگ دیجهت خر یتجار اتیاعزام ه .7

 یکشاورز

 ییمحصوالت دارو اتیه رشیپذ .8

 تک یها شگاهینما اتیه رشیپذ .9

 ییمواد غذا شگاهینما اتیه رشیپذ

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 قراردادهای و مناقصات زمینه در موقع به رسانی اطالع

 به مهندسی فنی خدمات و کاال خصوص در المللی بین

 کشور صادرکنندگان

 سایت وب در چین کشور مناقصات سایت وب به دسترسی لینک

 .دارد قرار بازرگانی رایزنی

2 
 تخصصی های بولتن و نشریات گزارشات، ارسال

 ایران تجارت توسعه سازمان به بازارهدف

 شانگهای پیام نشریه شانگهای، آزاد منطقه مقررات کتاب ارسال

3 

 مینهز در ایرانی تجار به بازاریابی و حقوقی مشاوره ارائه

 واردات و صادرات

 تردف به کننده مراجعه ایرانی هیاتهای و ایرانی شرکتهای با مذاکره

 ینچ در شده برگزار نمایشگاههای خالل در همچنین و بازرگانی رایزنی

 و هیاتها در حضور همچنین و چینی شرکتهای با مذاکره زمینه در

 مورد 5 هفته هر متوسط معتبربطور نمایشگاههای

4 
 و تجاری های شرکت به ای مشاوره خدمات ارائه

 ایران به صادرات به عالقمند هدف کشور بازرگانان

 طور به ایران با فعالیت به عالقمند گذاران سرمایه و تجار با مذاکره

 هفته هر در مورد 3 متوسط

5 
 تحوالت و تجاری اوضاع مورد در تحلیلی گزارش ارائه

 هدف کشور مهم اقتصادی

 شانگهای پیام نشریه در شده چاپ تحلیلی گزارش

6 

 هدف کشور خارجی های شرکت راهنمایی و مساعدت

 تخصصی های نمایشگاه برگزاری در شرکت منظور به

 ایران در

 

7 

 هاستفاد مورد بولتن تهیه منظور به تحلیلی اخبار ارسال

 عالی مقامات

 نسازما به آن ارسال و بازرگانی و تجارت حوزه با مرتبط اخبار رصد

 رایزنی سایت وب در گذاری بار همچنین و برداری بهره جهت

 بازرگانی

8 
 در شده برگزار های همایش از تحلیلی گزارشات ارسال

 تجارت زمینه

 ابریشم جاده بزرگ همایش برگزاری به مربوط گزارشات ارسال و تهیه

 ایران بر تمرکز با
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 از حمایت های شیوه شناسایی

 سازمانهای همچنین و صادرات

 چین در صادرات از حمایت متناظر

 :  عنوان با گزارشهایی ارسال و تهیه

 چین در صادرات از حمایت متناظر های سازمان بررسی -

 چین در صادرات از حمایت تجارب -

 بازار در رقبا اقدامات و صادرات مالی تامین روشهای بررسی

 

2 

 مرکز اولین ایجاد جهت در تالش

 تجاری آزاد منطقه در ایران تجاری

 شانگهای

 طیق از چین بازار در رقیب های کشور حضور نحوه میدانی بررسی -

  ملی های پاویون و الکترونیک تجارت ، فروش مراکز تاسیس

 مساحت به فضا تخصیص جهت چینی گذار سرمایه با مذاکره -

 تجاری مرکز اجرای و طراحی ، مترمربع 2700

 

3 

 محصوالت ورود جهت در تالش

 چین به ایران لبنی

 محصوالت نمایشگاه بزرگترین به لبنی کاالهای ورود مجوز اخذ-

 (سیال)چین غذایی

 دورو مجوز ارایه جهت چین قرنطینه و استاندارد اداره با مذاکره-

 ایرانی لبنی کاالهای

 یشانگها ازاد منطقه به لبنی محصوالت آزمایشی ورود کانال ایجاد-

 

4 

 فرصتهای معرفی جهت در تالش

 کشور گذاری سرمایه و تجاری

 سرمایه و تجارت موضوع با سمینارها و همایشها در مستمر حضور-

 پرزنتیشن و سخنرانی ارایه و گذاری

 ایران در گذاری سرمایه و تجارت کتاب چاپ جهت اسپانسر جذب-

 ایران در گذاری سرمایه قوانین کتابچه چاپ در همکاری-

 گذاری سرمایه و تجارت بزرگ همایش یک سالیانه برگزاری-

 بر تمرکز با ابریشم جاده)تجارت توسعه سازمان توسط

 \(31/6/96ایران

 شناساندن در تبلیغاتی فعالیت جهت مستند فیلم تهیه گروه اعزام-

 کشور ظرفیتهای

 

5 

 برگزاری جهت ریزی برنامه

  های نمایشگاه

 کشور دو در تخصصی و اختصاصی

 هیات پذیرش و اعزام همچنین و

 از بازدید جهت تجاری های

 رویداد و المللی بین های نمایشگاه

 تجاری های

 :نمایشگاهها

 المللی بین  های نمایشگاه مهمترین تقویم ارسال و تهیه .1

 رسانی اطالع جهت شانگهای

 نمایشگاههای در ایرانی شرکتهای حضور ریزی برنامه .2

 چین

 در ایران ملی پاویون ایجاد منظور به ریزی برنامه .3

 (ابریشم جاده غذایی، مواد کفپوش،) تخصصی  نمایشگاههای

 :تجاری هیاتهای پذیرش و اعزام

 تخصصی نمایشگاههای تجاری هیاتهای

 بازرگانی اتاقهای تجاری هیاتهای

 دولتی و رسمی هیاتهای
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 ترکمنستان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 27/1/98  پایان ماموریت: 27/1/95   تاریخ اعزام: رحمت اله خرمالی 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 های نمایشگاه برپایی در جویی مشارکت و سازی بستر

 هدف کشورهای در المللی بین و تخصصی و عمومی

 5 برگزاری خصوص در سابق تجارت ترویج دفتر با مکاتبه •

-ابریشم جاده نمایشگاه)ترکمنستان در ایران اختصاصی پاویون

 متاسفانه که-(وگاز نفت-تلکام ترکمن-انرژی-ساختمان نمایشگاه

 دلیل به اکتبر اول ودهه سپتامبر-آگوست ماههای های نمایشگاه

 آسیاتوسط سالنی وداخل رزمی بازیهای دور پنجمین برگزاری هماهنگی

 اهنمایشگ-است نشده برگزار تاکنون ترکمنستان وصنایع بازرگانی اتاق

 .خواهدشد برگزار مقرر موعد در وگاز نفت

 که ماه درخرداد ترکمن دستباف فرش نمایشگاه برگزاری •

  ازغرف بازدید.بود نموده شرکت گلستان استان از شرکت سه

 محترم سفیر معیت در ایرانی شرکتهای

 از ترکمنستان اقتصادی همکاریهای نمایشگاه در ایران پاویون برگزاری

 شرکت16 نمایشگاه دراین-آباد درعشق96 خردادماه31الی30 تاریخ

 داشت حضور ایرانی

2 

 المللی بین یا تخصصی نمایشگاههای گزارش ارسال

 نحوه به ویژه عنایت با هدف کشور در برپاشده

 ایرانی شرکتهای و موسسات مشارکت

 ترکمنستان خانگی لوازم نمایشگاه برگزاری کامل گزارش ارسال

 آوازه  منطقه در مربوطه ونمایشگاه گاز کنگره گزارش وارسال تهیه

 یچین کاالهای اختصاصی نمایشگاه اولین برگزاری گزارش وارسال تهیه

 آباد عشق در

 ترکمنستان نساجی صنعت گزارش وارسال تهیه

 نمایشگاه در ایران پاویون برگزاری مصور کامل گزارش وارسال تهیه

 ترکمنستان   اقتصادی همکاریهای

3 

 نمایشگاههای برگزاری در اجرایی اقدامات انعکاس

 آزاد مناطق در هدف کشور محصوالت اختصاصی

 انیبازرگ وزیر با  وزیرصمت محترم مقام ،قائم رحمانی آقای دیدار در

 قبالا .گردید مطرح نیز ترکمنستان خارجی اقتصادی روابط وتوسعه

 طرف به رسماا  نیز 24/04/95 مورخ347951 شماره به نامه نیزطی

 جهت ترکمنی طرف در تمایلی ظاهراا  ولی است گردیده اعالم ترکمن

 همکاری نامه تفاهم امضای پیشنهاد رایزنی این-نیست برگزاری

 مورخ3635 شماره نامه طی را کشور دو نمایشگاهی

 .است نموده پیشنهاد01/02/96

4 
 نامه موافقت مفاد شدن عملیاتی جهت اجرایی اقدامات

 کشورهدف با ایران اقتصادی و تجاری های

 دردیدار کشور دو بازرگانی مشترک کمیته ایجاد پیگیری •

 نیز نویس پیش ومتن گردید مطرح ترکمنستان بازرگانی اتاق رئیس با
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 گردید ارسال24/06/96 مورخ704628 شماره به یادداشت نامه طی

 .شود تشکیل تهران در مهرماه19 در است قرار نیز موسسین مجمع و

 همکاریهای نامه موافقت پیشنهادی متن بررسی دوم دور •

 اروپا دفتر در شده تنظیم) خزر ساحلی کشورهای تجاری،اقتصادی

 زنرای پورو اکبر خانم وسرکار ئی کوده دکتر آقای حضور با( وامریکا

 تاریخ در ساحلی کشور5نمایندگان  حضور با بازرگانی

 تاپایان نیز سوم گردیدودور آبادبرگزار عشق در 96اردیبهشت5و4

 .شد خواهد برگزار سالجاری

 پروژه سرخس،ارزش-سرخس دوم پل احداث پیگیری •

 تکمیل 96تابستان در بایستی پروژه واین باشد دالرمی میلیون4.3

 با خصوص این در سفیر مالقات یادداشت ارسال.)است گردیده

 نمایشگاه حاشیه در پیگیری-96 فروردین(ترکمنی مسئولین

 آفتویوالری دولتی کنسرن ازرئیس ترکمنستان اقتصادی همکاریهای

– ایران)آهن راه جانبه4 همکاری نشست حضودر •

 معاون محمدی آقای حضور با96 بهار در(چین-قزاقستان-ترکمنستان

 برون اینچه وارد 96 مهرماه نیزدر چین قطار دومین-ایران اهن راه

 .شد

 برق انتقال خط اجرای جهت سازه پرشین شرکت معرفی •

 96 اردیبهشت-سرخس-مرو

 ارتباطات وزارت همکاری آمادگی اعالم یادداشت ارسال •

 -تلکام ترکمن با ایران

 کل اداره با مکاتبه-بندرعباس در اوره صادراتی ایجادبندر پیگیری

 شدنن حل دلیل به کنون تا نیز پروژه این – وآمریکا واروپا بازرگانی

 .است مانده معطل گازی اختالفات

5 

 تبیین و هدف کشور بازار بررسی و مطالعه انجام

 و کاال صادرات توسعه راهکارهای بررسی و استراتژی

 معتبر مراکز آمار بر مبتنی هدف بازارهای در خدمات

 هدف کشورهای

 ایران گازی هیات اعزام ضرورت گزارش وتدوین تهیه •

 ایران صادرات توسعه منظور به گازی اختالفات وفصل حل جهت

 ترکمنستان بازار در ایران حضور کاهش در ان وتاثیر

 گازی هیات اعزام در تسریع مجدد گزارش ارسال •

 ترکمنستان بازار در مهندسی فنی خدمات صادرات موجود وفرصتهای

 سامانه طریق از خارجه وزارت مقام قائم-سرمدی آقای به خطاب

 سفارت

 مهندسی فنی خدمات صادراتی شرکتهای وضعیت گزارش •

 آنها ومشکالت ترکمنستان در

 و ترکمنستان در موجود تجاری مشکالت گزارش ارسال •

 گازی بدهیهای وفصل حل وتاثیر ترکمنستان دولت به ایران های بدهی

 ترکمنستان با تجارت توسعه در

 تهاتر محل از ترکمنستان نیاز مورد کاالهای گزارش ارسال

6 

 بانک یک ایجاد و ایرانی های شرکت مشکالت انعکاس

 هدف کشور ایرانی شرکتهای درخصوص اطالعاتی

 پیگیری  جهت ایران امورخارجه وزارت با مکاتبه مورد4 •

-آذرجام شیشه صنایع-پرست همت بازرگانی)ایرانی تجار مشکالت

 (ترابر بهامین شرکت-خاوران دشت اتی شرکت جوابیه
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 ایرانی تجار طلب وصول خصوص در رسمی مکاتبه مورد7 •

 نوین شرکت-پارس راهان آباد شرکت)ترکمنستان خارجه وزارت با

 شرکت وکالتنامه انقضای-آذرجام شیشه صنایع-باشماق تجارت

 محسن-ترابر بهامین-اقراری علی آقای-خاوران دشت آتی بازرگانی

 (پردل

 رسانی بروز و ایرانی فعال شرکتهای و ایرانی تجار  اطالعاتی بانک تهیه

7 

 خارجی گذاری سرمایه جلب و تشویق

 و تاسیس منظور به خارجی های بانک مشارکت جلب)

 هدف کشور تجار تشویق-آزاد مناطق در شعبه ایجاد یا

 به کشور بنادر و  امکانات تسهیالت، از استفاده به

 (کاال مجدد صادرات منظور

 خواست ودر ترکمنی طرف به سرخس ویژه منطقه معرفی •

 افتتاح زمان در مشترک گذاری سرمایه فرصتهای همایش برگزاری

 سرخس-سرخس مشترک پل

 آمده عمل به نیز مشهد در خارجه وزارت نمایندگی دفتر با هماهنگی

 .هستیم دقیق ریزی برنامه جهت پل افتتاح زمان تعیین ومنتظر

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 کمیسیون اجالس برگزاری در همکاری و مشارکت

 هدف کشور با تجاری مشترک

 

2 

 بخش در تجاری های تشکل و ها اتحادیه با ارتباط

 ارتباط برقراری و هدف کشور خصوصی و دولتی

 ایرانی صادرکنندگان و کاال کنندگان وارد بین مستقیم

 خراسان استان صادرات توسعه گروه کار جلسه در حضور •

 استان فعالین با ودیدار رضوی

 معادن وصنایع بازرگانی اتاق رئیسه هیات با دیدار •

 -گلستان

 استان فعالین با ودیدار ترکمنستان با تجارت دوره تدریس •

 وپاسخ پرسش جلسه وبرگزاری  بازرگانی اتاق محل در گلستان

 معادن وصنایع بازرگانی اتاق رئیسه هیات با دیدار •

 ترکمنستان صادراتی میز در شرکت جهت اقتصادی وفعالین مازندران

 مورد2-آباد عشق شعبه صادرات بانک رییس با دیدار •

 مورد2-آباد عشق خودرو ایران مدیر با دیدار •

 خودرو ایران شرکت معاون با دیدار •

 صنعتگران اتحادیه نمایشگاهی و الملل بین مدیر با دیدار •

 وبازرگانان

 ایهمکاریه نمایشگاه در حاضر ایرانی وفعالین تجار با دیدار •

  مورد20- اقتصادی

 مورد50-ترکمنی تجار با دیدار

3 

 و قراردادها تنظیم به مربوط مذاکرات در حضور

 تجاری های نامه موافقت

 کشورهای اقتصادی-تجاری همکاریهای نشست حضوردردوردوم

 خزر ساحلی

-قزاقستان– چین)ریلی همکاریهای جانبه4 اجالس در حضور

 (ایران-ترکمنستان
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4 

 مقامات با مالقات و رسمی جلسات در شرکت

 در کشورها سایر بازرگانی تجاری،دیپلماتیک،رایزنان

 فیه متوقف کشور

 ترکیه سفارت بازرگانی رایزن با نشست •

 ترکیه سفارت اقتصادی کارشناس با نشست •

 اوکراین اقتصادی کارشناس با نشست •

 چین بازرگانی رایزن با نشست •

 روسیه بازرگانی رایزن با نشست •

 افغانستان سفارت معاون با مالقات •

 ترکمنستان انرژی وزارت مسئولین با مالقات •

-ترکمنستان وبازرگانان صنعتگران اتحادیه رئیس دیدار •

 دوبار

 ترکمنستان وصنایع بازرگانی اتاق رئیس دیدار •

 ترکمنستان بازرگانی اتاق معاون دیدار •

 ترکمنستان ونقل حمل وزارت معاون با دیدار. •

 ترکمنستان ریسقال بانک معاون با دیدار •

 ترکمنستان دامپزشکی معاون با مالقات •

 ترکمنستان گیاهی قرنطینه معاون با مالقات •

 وچین ترکمنستان های نمایشگاه افتتاح مراسم در حضور •

 صنعتگران اتحادیه نمایشگاهی و الملل بین مدیر با دیدار •

 وبازرگانان

 ترکمنستان دولتی بورس مدیران با مالقات •

 بازرگانی وزارت بازار بازرسی رئیس با مالقات

5 

 منظور به تجارت توسعه سازمان مدیران با ارتباط

 با مرتبط تجاری گیری تصمیم فرایند به دهی جهت

 هدف کشور

 ایمیلی مورد16و دبیر سیستم طریق از نامه 65 ارسال

 سازمان مدیران با ومجازی تلفنی ارتباطات

6 

 و حل جهت در ایرانی تجار مطالبات و دعاوی پیگیری

 اختالفات فصل

 آرتین-باشماق تجارت نوین شرکت طلب حضوری پیگیری •

 آذرجام صنایع شرکت-برکت هال از شرق زرین ترابر

 جلیل)ایرانی طرفهای با ترکمن تجار مشکل پیگیری مورد1 •

 (نظراف

 راهان آباد شرکت آالت ماشین ترخیص عدم پیگیری •

 ایران سمت به آالت ماشین تابستان اواخر-بالکان استان از پارس

 .شد بارگیری

 قرارداد انعقاد عدم بدلیل بعضا ایرانی تجار مطالبات وصول عدم

 -ترکمن تجار سوی از درترکمنستان ارز تامین مشکالت-رسمی

 کمیته اقتصادی همکاریهای مشترک کمیسیون بعدی نشست در

 شد خواهد تشکیل مطالبات

7 

 رسانی خدمات و روادید اخذ به مربوطه امور کلیه انجام

 تجاری های هیات و تجار به الزم

 شیمیایی صنعت نمایشگاه بهار فصل در یکنفره هیات اعزام •

 تهران

 (نفر2)آزما افزار الکترونیک شرکت هیات پذیرش •

 درزمان– ایران معادن وصنایع بازرگانی اتاق هیات پذیرش •

 96 فروردین در آباد عشق به ظریف آقای سفر
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 در تجارت توسعه سازمان هیات وپذیرش هماهنگی •

 کشورهای اقتصادی– تجاری همکاریهای موافقتنامه دوم دور مذاکرات

 خزر ساحلی

 کننده تولید-کود ویوا شرکت هیات پذیرش هاهنگی •

 مشترک کمیسیون برگزاری زمان در گردید مقرر)کشاورزی کودهای

 (شوند حاضر آباد عشق در

 نمایشگاه در حاضر ایرانی هیات ریزی وبرنامه پذیرش •

 ماه خرداد-آباد عشق اقتصادی همکاریهای

 اسپیرال ایران شرکت هیات سفر هماهنگی یادداشت ارسال •

 سرمایه درخصوص-ترکمنستان صنایع وزارت با مذاکره جهت–

 (است گردیده موکول پاییز به)بالکان استان  در مشترک گذاری

 افزار الکترونیک شرکت هیات سفردوم یادداشت ارسال •

 آزما

 عشق کشوربه سراسر بازرگانی اتاق روسای سفر هماهنگی •

 .افتاد تعویق به کاری تداخل دلیل به نیز سفر این- آباد

 ریل گارد-صنعت سریر شرکت یابی بازار هیات پذیرش •

 آکام فیدار سیمان شرکت بازاریابی هیات پذیرش •

 (مورد10) تجارترکمنی ویزای صدور در همکاری

8 

 از مرکب تجاری های هیات مبادله با مرتبط فعالیتهای

 معتبر گذاران سرمایه و اقتصادی فعالین و واردکنندگان

 آزاد مناطق به کشورو دو بین

 وصنایع بازرگانی اتاق هیات سفر ریزی وبرنامه پذیرش •

 در آباد عشق به ظریف آقای سفر درزمان(نفر13)ایران معادن

-وترکمنستان ایران تجاری مشترک همایش وبرگزاری 96 فروردین

 ترکمنی طرفهای- با ایران اتاق رئیس نائب مالقات

 مرکزی بانک الملل یعقوبی،مدیراموربین آقای مالقات •

 ترکمنستان مرکزی بانک معاون با ایران

 ایران ای جاده ونقل وحمل راهداری سازمان هیات همراهی •

 ای جاده ونقل حمل وزارت با مالقات در کشاورزیان آقای ریاست به

 دوجانبه مذاکرات خصوص در ترکمنستان

 تهران شیمیایی صنعت نمایشگاه– یکنفره هیات اعزام •

 صنعت نمایشگاه- پلیمکس شرکت نفره2 هیات اعزام •

 تهران ساختمان

 (نفر2)آزما افزار الکترونیک شرکت هیات پذیرش •

 دوم دور– ایران تجارت توسعه سازمان هیات پذیرش •

 خزر اقتصادی تجاری نامه موافقت

 اقتصادی همکاریهای نمایشگاه -ایرانی تجار هیات پذیرش •

 ترکمنستان

 ریل گارد-صنعت سریر شرکت یابی بازار هیات پذیرش •

 آکام فیدار سیمان شرکت بازاریابی هیات پذیرش •

 مختومقلی آرامگاه زیارت جهت ترکمنی فرهنگی سیاسی هیات همراهی

 فراغی
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 قراردادهای و مناقصات زمینه در موقع به رسانی اطالع

 به مهندسی فنی خدمات و کاال خصوص در المللی بین

 کشور صادرکنندگان

 مواد تامین-پتاسیم کلرید واحد احداث مناقصه)مورد5 رسمی مکاتبه

 (گاز ترکمن مناقصات-نساجی وزارت مناقصات-شیمیایی

  ترکمنستان رایزنی سایت ازطریق مناقصات رسانی اطالع

 ترکمنستان مناقصات فارسی ترجمه لینک دادن قرار

2 

 تخصصی های بولتن و نشریات گزارشات، ارسال

 ایران تجارت توسعه سازمان به بازارهدف

 2017 آوریل-مارس های ماه عملکرد گزارش •

 95 زمستان فصل ماهه سه عملکرد گزارش •

 95 سال در بازرگانی رایزن مهم اقدامات گزارش •

 ومالقاتها آباد عشق به ظریف آقای سفر گزارش •

 ایران خصوصی بخش وبازدیدهای

 کارگروه جلسه-رضوی خراسان استان به سفر گزارش •

 صادرات توسعه

 میز جلسه در شرکت-مازندران استان به سفر گزارش •

 ترکمنستان صادرات

– چین_ ایران جانبه4 ریلی همکاریهای توسعه گزارش •

 ترکمن-قزاق

 ای جاده نقل و وحمل راهداری سازمان هیات سفر گزارش •

 (کامیون های تعرفه خصوص در مذاکره– ایران

 آباد عشق در دامی داروهای ثبت شرایط گزارش •

  غذایی مواد واردات شرایط گزارش •

 ترکمنی وفعالین تجار اطالعات رسانی بروز

3 

 مینهز در ایرانی تجار به بازاریابی و حقوقی مشاوره ارائه

 واردات و صادرات

  وایمیلی تلفنی– حضوری مشاوره ارائه

 گلستان استان در ترکمنستان با تجارت دوره برگزاری

 رضوی خراسان استان وپاسخ پرسش جلسه در حضور

 مازندران استان صادرات میز در راهنمایی

4 
 و تجاری های شرکت به ای مشاوره خدمات ارائه

 ایران به صادرات به عالقمند هدف کشور بازرگانان

 وتلفنی حضوری مشاوره ارائه

5 

 تحوالت و تجاری اوضاع مورد در تحلیلی گزارش ارائه

 هدف کشور مهم اقتصادی

 ترکمنستان نیاز مورد کاالهای گزارش ارسال •

 ترکمنستان گردشگری توسعه گزارش •

 ترکمنستان بازار بازرسی سازمان علمکرد گزارش •

  ایران مهندسی فنی خدمات صادراتی های پروژه آثار •

 درترکمنستان

 مهندسی فنی خدمات های پروژه وضعیت آخرین گزارش •

  ایران

 صادراتی مرغ تخم قیمت بررسی گزارش •

 ترکمنستان دولتی خام مواد بورس سازمان گزارش •

 96 اجرادرسال جهت مهم های پروژه گزارش •

 آباد عشق خودرو ایران در تجاری مرکز ایجاد گزارش •
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 ها نمایشگاه در ایران پاویونهای برگزاری پیشنهاد گزارش •

 آباد عشق

 ایران اقتصادی– تجاری روابط گزارش رسانی بروز •

  وترکمنستان

 ترکمنستان گمرکی های تعرفه روز به لیست اعالم •

 تکلیف تعیین و ترکمنستان با تجارت مشکالت گزارش •

 ایران بدهیهای

 اختالفات وفصل حل ازای در موجود فرصتهای گزارش •

 کشور دو گازی

 صورت به واقتصادی تجاری وتحوالت مرتبط اقتصادی اخبار ارسال

 هفتگی

6 

 هدف کشور خارجی های شرکت راهنمایی و مساعدت

 تخصصی های نمایشگاه برگزاری در شرکت منظور به

 ایران در

 دهمین چهار برگزاری خصوص در ترکمنستان خارجه وزارت با مکاتبه

 96 اسفندماه در ایران اختصاصی نمایشگاه

 ترکمن وفعالین تجار از هیات پذیرش یادداشت،جهت مورد9 ارسال

 تبریز-وگلستان تهران های درنمایشگاه حضور جهت

 رئیس با مالقات در خصوصی بخش هیات پذیرش آمادگی اعالم

 وبازرگانان صنعتگران اتحادیه

7 
 هاستفاد مورد بولتن تهیه منظور به تحلیلی اخبار ارسال

 عالی مقامات

 .گردید ارسال ایمیل طریق از اخبارهفتگی  و گزارش مورد15

8 

 در شده برگزار های همایش از تحلیلی گزارشات ارسال

 تجارت زمینه

 همزمان وترکمنستان ایران تجاری مشترک همایش گزارش ارسال

 آباد عشق به ظریف آقای باسفر

 آوازه گاز کنگره همایش گزارش ارسال

 مازندران در -ترکمنستان صادرات میز گزارش ارسال
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 ایران اختصاصی نمایشگاه برگزاری

 آباد درعشق

 نمایشگاه چهاردهمین برگزاری

 اسفندماه در ایران

 برگزاری مجری ومعرفی ترکمنی طرف با مکاتبه

  نمایشگاه

  اسفندماه10 تاریخ در نمایشگاه برگزاری زمان تعیین

 بازرگانی اتاق با قرارداد عقد جهت ویزا درخواست

 ترکمنستان وصنایع

2 

 گانه چهار های پاویون برگزاری

 ایران

 در ایران پاویون برگزاری پیشنهاد • تجار ترویج دفتر با مکاتبه

– ساختمان-اقتصادی همکاریهای) های نمایشگاه

 (وگاز نفت-انرژی

 16 حضور با اقتصادی همکاریهای •

 گردید برگزار ایرانی شرکت

 شد خواهد برگزار آّبانماه در نیز وگاز نفت

3 

 بازرگانی مشترک کمیته ایجاد

 دوکشور

 ایران اتاق با مکاتبه

 وآمریکا اروپا بازرگانی دفتر

 اولیه نویس پیش متن مکرر پیگیریهای از پس

 ماه شهریور در یادداشتی طی مشترک اتاق تشکیل

 .گردید ارسال ترکمنی طرف به

4 

-سرخس پل احداث پیگیری وترانزیت ونقل حمل امور

 سرخس

 امسال تابستان در سرخس-سرخس پل .1

 رسمی افتتاح زمان تعیین ومنتظر گردیده تکمیل

 هستیم

5 

 کامیون ترانزیت تعرفه حذف وترانزیت ونقل حمل امور

 ایرانی های

 نداشته ای نتیجه تاکنون خصوص این در مذاکرات

 وزارت معاون با کشاورزیان آقای مالقات زمان ودر

 .نگرفت قرار بحث نیزمورد(96 مرداد) ونقل حمل

 در سوخت التفاوت مابه دریافت به ترکمنی طرف

 نیز ترکمن وکامیونهای است معترض بازرگان مرز

 وآذر خزر دریای مسیر از ایران خاک از عبور بجای

 .کنند می تردد ترکیه به بایجان

6 

 تجاری های نامه موافقت پیگیری

 شده امضاء واقتصادی

 ولت کیلو500برق انتقال خط احداث نامه تفاهم 

-.است پیگیری دست در سرخس-سرخس-ماری

 این ولی است شده معرفی نیز سازه پرشین شرکت

 شد خواهد اجرایی احتماال بعد سال در پروژه

 دو واین است نشده نهایی تاکنون نیز جاده احداث

 به ایران گازی بدهی پرداخت عدم از متاثر موضوع

 مهر12 تاریخ در ایران گازی وهیات باشد می ترکمن

 .است شده آباد عشق وارد ماه

7 

 نامه موافقت امضای پیگیری

 بین واقتصادی تجاری همکاریهای

 خزر ساحلی کشورهای

 چند نشست برگزاری هماهنگی

 جانبه

  ماه اردیبهشت 5و4 تاریخ در مذاکرات دوم دور

 برگزار سال پایان تا نیز بعدی دور گردید، برگزار

 در شدن نهایی درصورت سند واین شد خواهد

 .شد خواهد امضا آستانه
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8 

 وکار بانکی روابط برگزاری پیگیری

 دوکشور بین گزاری

 کشور دو مرکزی بانک همکاری درخواست مجددا 

 گردید ارسال ماه خرداد در یادداشتی طی

 بین امور کل مدیر-یعقوبی آقای مالقات زمان در

 مرکزی بانک معاون با مرکزی بانک الملل

 نشده حاصل ای نتیجه وتاکنون مطرح ترکمنستان

 .است

 توسعه بانک اعتباری خط اعطای خصوص در

 روابط وبرقراری ترکمنی بانکهای به صادرات

 .است نداده پاسخی ترکمنی طرف– کارگزاری

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

 ایمیلی و تلفنی و حضوری مشاوره

 وتجار ایرانی شرکتهای به

 ترکمنستانی

 دو تجار ایمیلی-تلفنی-حضوری های مشاوره روزانه 

 .شود می انجام طرف

2 

 جانبه دو های برنامه پیگیری

 اقتصادی و تجاری

 .شود می پیگیری ترکمن طرف با ها مالقات در 

 ایران محترم سفیر اقتصادی های برنامه با همراهی

 سفیر نیاز مورد اقتصادی گزارشات وتدوین تهیه

 ایران محترم

3 

 ارایه و سازمان با مکاتبات

 مورد اطالعات و گزارشات

 درخواست

 ومکاتبات گزارشات وایمیل دبیر سامانه طریق از 

 .گردد می ارسال

4 
 سفیر سوی از محوله امور انجام

 محترم

 محترم سفارت سوی از محوله امور وانجام پیگیری 
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 هیترک گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 30/9/96  پایان ماموریت: 15/5/93   تاریخ اعزام: حمید زادبوم 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 های نمایشگاه برپایی در جویی مشارکت و سازی بستر

 هدف کشور در المللی بین و تخصصی و عمومی

 وجهت وبا میشود برگزار ترکیه در نمایشگاه 400 از بیش ساالنه اصوال

 لباغ ترکیه، به ایرانی هزار 700و میلیون یک از بیش ساالنه سفر به

 . هستند آشنا ترکیه نمایشگاهی فضای با ایرانی بازرگانان و تجار

 شدهن برگزار ترکیه در ایران اختصاصی نمایشگاه که دهه یک از بعد اما

 سال بود قرار که ایران اختصاصی نمایشگاه رایزنی این پیگیری با بود،

 زاربرگ ترکیه، نافرجام کودتای وبعلت شود، برگزار استانبول در 1395

 .شد ریزی برنامه سالجاری آبانماه برای نشد،

 زا وپس شد برگزار استانبول در ماه تیر در جدید قرارداد عقد جلسه

 .تاس شده نمایشگاه موفق برگزاری رایزنی این فعالیتهای از بخشی آن

 .شد ارسال سازمان برای ها وپیگیری فعالیتها از متعددی گزارشهای

 .میگردد برگزار حضوروزیرمحترم با آبانماه 6 تا 3 انشاهلل

 بعد یک اما است اختصاصی از تر موثر تخصصی نمایشگاه هرچند

 ندمان جانبی رویدادهای برگزاری عمومی، تبلیغات نمایشگاه، برگزاری

 مقامات وآمدهای رفت و تجاری وهیات رودررو ومالقاتهای افتتاحیه

 .است ذیربط های تشکل و تجاری

2 

 المللی بین یا تخصصی نمایشگاههای گزارش ارسال

 نحوه به ویژه عنایت با هدف کشور در برپاشده

 ایرانی شرکتهای و موسسات مشارکت

 تجار ثانیاو میباشد، استانبول در نمایشگاهها تمرکز اوال اینکه به توجه با

 رد هم فعالی حضور و دارند زیادی تردد ترکیه در وایرانیان ایرانی

 از ما گزارشهای به نیازی واصوال دارند، ترکیه نمایشگاههای

 عمده فعالیتهای جزء نمایشگاهها از بازدید ندارند، ترکیه نمایشگاههای

 .نیست رایزنی این

3 
 نمایشگاههای برگزاری در اجرایی اقدامات انعکاس

 آزاد مناطق در هدف کشور محصوالت اختصاصی

 ره که باشند می ارس و ماکو آزاد مناطق ترکها نظر مورد آزاد مناطق

 .ندارند نمایشگاه برگزاری امکانات دو

4 

 نامه موافقت مفاد شدن عملیاتی جهت اجرایی اقدامات

 کشورهدف با ایران اقتصادی و تجاری های

 ترکیه تجاری سیاست مسئول که)  ترکیه اقتصاد وزارت با مستمرا

 مشترک، کمیسیون تجاری، وتوافقات میباشیم ارتباط در( است

 حال در غیره و گاردها سیف بحث و ترجیحی تجارت موافقتنامه

 .است پیگیری

 تجاری اسناد تصدیق الزام مشکل پیگیری

5 

 تبیین و هدف کشور بازار بررسی و مطالعه انجام

 و کاال صادرات توسعه راهکارهای بررسی و استراتژی

 ترکیه منابع با -ماهانه – ترکیه خارجی تجارت آماری تحلیل

 قتو بسیار)   ماهانه -ترجیحی تجارت موافقتنامه اقالم آماری تحلیل

 ترکیه منابع با –( میشود انجام ومحاسبه بوده گیر
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 معتبر مراکز آمار بر مبتنی هدف بازارهای در خدمات

 هدف کشورهای

 دوکشور بین ترجیحی تجارت موافقتنامه تحلیل

 کامسک رابطین نشست  پنجمین گزارش

 چای صادرات وضعیت گزارش

 خرما صادرات وضعیت گزارش

 وان نشست برگزاری گزارش

 ترکیه به صنعتی صادرات های پتانسیل انعکاس گزارش

 ترکیه در پیمانکاری وضعیت گزارش

 ترکیه خودرو صنعت گزارش

 تجاری اسناد تصدیق الزام گزارش

6 

 بانک یک ایجاد و ایرانی های شرکت مشکالت انعکاس

 هدف کشور ایرانی شرکتهای درخصوص اطالعاتی

 توان از آنها واحصای هستند زیاد بسیار ترکیه در ایرانی شرکتهای اوال

 یفهرست اصوال تحریم، با مرتبط مسایل بعلت ثانیا است خارج رایزنی

 .شود نمی ترکیه،منتشر در ایرانیان شده ثبت شرکتهای از

 سایلم وطبعا داریم خوبی ارتباط بازرگانی رایزنی با مرتبط شرکتهای با

 .میشود پیگیری  انها ومشکالت

 تجاری اسناد تصدیق الزام مشکل پیگیری

7 

 خارجی گذاری سرمایه جلب و تشویق

 و تاسیس منظور به خارجی های بانک مشارکت جلب)

 هدف کشور تجار تشویق-آزاد مناطق در شعبه ایجاد یا

 به کشور بنادر و  ،امکانات تسهیالت از استفاده به

 (کاال مجدد صادرات منظور

 ترک شرکتهای با مستمر ومالقاتهای جلسات

 یغاز اوشاک، استانبول، گبزه، وان، آنکارا، در وجلسات ها سخنرانی

  آنتپ،

 در مشترک گذاری سرمایه همکاریهای جلب نشست سازماندهی

 شکایت و نکردند شرکت ایرانی طرفهای که خودرو قطعات و مبلمان

 ریگذا سرمایه سازمان نماینده. شد ارایه(سابق) محترم وزیر به آنها

 .لغوگردید نشست ولی بود شده همهماهنگ

 آزادماکو منطقه در سرمایه جلب نشست
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 کمیسیون اجالس برگزاری در همکاری و مشارکت

 هدف کشور با تجاری مشترک

 فروردین در دوکشور اقتصادی مشترک کمیسیون وپنجمین بیست

 آن توافقات بندهای پیگیری آنزمان واز شد برگزار آنکارا در 1395

 دارای دوکشور مشترک کمیسیون تفاهم یادداشت. است شده انجام

 معدن صنعت، وزارت با مرتبط بخشهای که است مختلفی ابعاد

 . گردد می پیگیری بازرگانی رایزنی توسط وتجارت

 در بود قرار که اقتصادی مشترک کمیسیون وششمین بیست لیکن

 بعلت شود، برگزار ایران در سالجاری ماه اردیبهشت یا فروردین

 ،دولت در وتغییرات ماه فروردین اواخر در ترکیه رفراندوم برگزاری

 اردیبهشت اواخر در جمهوری ریاست انتخابات برگزاری آن ومتعاقب

 همواج تاخیر با کمیسیون برگزاری برای ریزی برنامه ایران، در ماه

 شهریورماه 15 در ایران، در دولت واستقرار انتخابات از پس. شد

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت از مشترک کمیسیون مسئولیت

 رایزن مسئولیت طبیعتا. شد منتقل تجارت و معدن صنعت، وزارت به

 روز آن از و شده بیشتر بسیار مشترک کمیسیون خصوص در بازرگانی

 کمیسیون برگزاری هماهنگی برای ای فشرده فعالیتهای حاضر حال تا

 برگزار تهران در ماه آبان در و شده انجام وششم بیست مشترک

 .  شد خواهد

2 

 بخش در تجاری های تشکل و ها اتحادیه با ارتباط

 ارتباط برقراری و هدف کشور خصوصی و دولتی

 ایرانی صادرکنندگان و کاال کنندگان وارد بین مستقیم

 تشکلهای با 1396 ماهه شش طی رایزنی این  گسترده ارتباطات

 یبازرگان اتاقهای اتحادیه: جمله از بوده زیاد بسیار ترکیه خصوصی

 ترکیه کاالیی وبورسهای

 ترکیه خارجی اقتصاد روابط شورای

 انتپ غازی بازرگانی اتاق

 اوشاک بازرگانی اتاق

 ازمیر بازرگانی اتاق

 گبزه بازرگانی اتاق

 آنکارا بازرگانی اتاق

 انکارا صنایع اتاق

 استانبول مقیم وترک ایرانی بازرگانان شورای

 استانبول مقیم ایرانی بازرگانان شورای

 وان بازرگانی اتاق

 ترکیه پالستیک صنایع انجمن

 آنکارا پوشاک انجمن

 موسیاد

 ترکیه پیمانکاران انجمن

 ترکیه صادرکنندگان انجمن

 آنکارا مبتکر جوانان تشکل

 .. و
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3 

 و قراردادها تنظیم به مربوط مذاکرات در حضور

 تجاری های نامه موافقت

 تیرماه در که ترجیحی تجارت موافقتنامه گمیته در فعال مشارکت

  شد برگزار تهران در سالجاری

 بین نمایشگاههای سهامی شرکت قرارداد تنظیم در فعال حضور و

 نمایشگاه برگزاری جهت استانبول نمایشگاهی مرکز با ایران المللی

 استانبول در ایران

 تجاری اسناد تصدیق الزام مشکل وفصل حل برای مذاکره

 بوعلی ودانشگاه هشت دی سازمان بین هشت دی دانشگاه مذاکرات

 همدان سینا

 اوآفریق منطقه در قیر فروش همکاریهای برای قرارداد تنظیم پیگیری

 ورهام توپراش بین

 آهن راه ایستگاه ساخت پیمانکار شرکتهای با آهن راه مشترک جلسه

 ..و

4 

 مقامات با مالقات و رسمی جلسات در شرکت

 در کشورها سایر بازرگانی تجاری،دیپلماتیک،رایزنان

 فیه متوقف کشور

 : با مالقات

 ترکیه اقتصاد وزیر

 ازمیر بازرگانی اتاق رییس

 آنکارا بازرگانی اتاق مدیره هیات و رییس

 استانبول مرکزنمایشگاهی اجرایی رییس

 گبزه بازرگانی اتاق مدیره وهیات رییس

 آنتپ غازی مجلس نماینده

 رماهتی در ایران به سفر در ترکیه اقتصاد وزیر همراه مجلس نمایندگان

 اقتصاد وزارت قراردادهای کل مدیر

 اقتصاد وزارت واردات کل مدیر

  عراق بازرگانی رایزن

 لیبی  سفارت اقتصادی بخش

 ایران در ترکیه بازرگانی رایزن

 اقتصاد وزارت ت صادرا اداره

  اقتصاد وزارت آزاد مناطق مدیر

 فروردین – آنکارا در کشور 64 بازرگانی رایزنان نشست در شرکت

 در آنتپ غازی شهر در ترکیه در خارجی سفرای نشست در شرکت

 ماه شهریور

 آنکارا یک شماره صنعتی شهرک رییس

  وان استان در ایران نشست

 ترکیه جمهور رییس حضور با ترکیه بازرگانی اتاقهای ساالنه مجمع

 کامسک رابطین نشست پنجمین

5 

 منظور به تجارت توسعه سازمان مدیران با ارتباط

 با مرتبط تجاری گیری تصمیم فرایند به دهی جهت

 هدف کشور

 دارد وجود سازمان مدیران با مستمر ارتباط

 وکارشناسان ومدیران محترم کل ریاست تا وزارت عالی مقام از

6 
 و حل جهت در ایرانی تجار مطالبات و دعاوی پیگیری

 اختالفات فصل

 شده انجام وایرانی ای ترکیه از اعم مختلف افراد مشکالت پیگیری

 .است



 

64 
 

 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

7 
 رسانی خدمات و روادید اخذ به مربوطه امور کلیه انجام

 تجاری هیئتهای و تجار به الزم

 ندارد روادید به نیاز ترکیه

8 

 از مرکب تجاری هیاتهای مبادله با مرتبط فعالیتهای

 معتبر گذاران سرمایه و اقتصادی فعالین و واردکنندگان

 آزاد مناطق به کشورو دو بین

 یغاز اوشاک، ازمیر، استانهای از هیات سازماندهی وپیگیری مذاکرات

 . وندمیش انجام سال دوم نیمه در که ایران به.. و آنکارا گبزه، آنتپ،

 انکارا ماکودر ازاد منطقه هیات پذیرش

 ارس و ماکو آزاد مناطق به دوهیات اعزام مذاکرات

  وسیما صدا اقتصاد گروه هیات پذیرش

  نساجی گذاران سرمایه هیات اعزام

 البرز استان ترکیه هیات اعزام

 ایران به آنکارا مبتکر جوانان هیات اعزام پیگیری

 که دییک در متقابل همکاریهای نشست برای ایرانی هیات پیگیری

 نکردند شرکت(  خودرو قطعات مبلمان،)  ایران های طرف متاسفانه

 در ایران نمایشگاه ایام در ایرانی تجاری هیات سازماندهی پیگیری

 استانبول به سالجاری ابانماه

 
 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 و مناقصات زمینه در موقع به رسانی اطالع

 خدمات و کاال خصوص در المللی بین قراردادهای

 کشور صادرکنندگان به مهندسی فنی

 

2 

 تخصصی های بولتن و نشریات گزارشات، ارسال

 ایران تجارت توسعه سازمان به بازارهدف

 چای صادرات وضعیت گزارش

 خرما صادرات وضعیت گزارش

 ترکیه بازرگانی اتاقهای ساالنه مجمع برگزاری گزارش

 وان نشست برگزاری گزارش

 ترکیه به صنعتی صادرات های پتانسیل انعکاس گزارش

 ترکیه در پیمانکاری وضعیت گزارش

 ترکیه خودرو صنعت گزارش

 کامسک رابطین نشست پنجمین گزارش

 تجاری اسناد تصدیق الزام گزارش

3 
 رد ایرانی تجار به بازاریابی و حقوقی مشاوره ارائه

 واردات و صادرات زمینه

 مکاتبه طریق از و حضوری،تلفنی. است روزمره فعالیت

4 

 و تجاری های شرکت به ای مشاوره خدمات ارائه

 به صادرات به عالقمند هدف کشور بازرگانان

 ایران

 شود می انجام مستمر

5 

 و تجاری اوضاع مورد در تحلیلی گزارش ارائه

 هدف کشور مهم اقتصادی تحوالت

 :است شده ارسال متعدد گزارشهای

 چای صادرات وضعیت گزارش

 خرما صادرات وضعیت گزارش

 ترکیه بازرگانی اتاقهای ساالنه مجمع برگزاری گزارش
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 وان نشست برگزاری گزارش

 ترکیه به صنعتی صادرات های پتانسیل انعکاس گزارش

 ترکیه در پیمانکاری وضعیت گزارش

 ترکیه خودرو صنعت گزارش

 کامسک رابطین نشست پنجمین گزارش

 تجاری اسناد تصدیق الزام گزارش

6 

 کشور خارجی های شرکت راهنمایی و مساعدت

 های نمایشگاه برگزاری در شرکت منظور به هدف

 ایران در تخصصی

 از و شده اعالم عمومیواختصاصی های ونشست ها سخنرانی خالل در

 است آمده بعمل دعوت ترک طرفهای

7 

 مورد بولتن تهیه منظور به تحلیلی اخبار ارسال

 عالی مقامات استفاده

 اینکه بعلت اخیر دوماه طی البته. شود می ارسال مستمرا ترکیه اخبار

 برای رسد می نظر وبه نداده نشان ارسالی اخبار از بازخوردی سازمان

 .است شده احتیاط اخبار ارسال در است، نرسیده نظر به مفید سازمان

8 

 برگزار های همایش از تحلیلی گزارشات ارسال

 تجارت زمینه در شده

 وان نشست گزارش

 آنکارا بازرگانی اتاق نشست گزارش

 سفرا نشست گزارش

 ایران به ترکیه اقتصاد وزیر سفر گزارش

 گبزه بازرگانی اتاق نشست گزارش

 ماکو آزاد منطقه نشست گزارش

 ترکیه بازرگانی اتاقهای ساالنه مجمع برگزاری گزارش

 وان نشست برگزاری گزارش

 کامسک رابطین نشست پنجمین گزارش

 

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

 شد خواهد برگزار آنکارا در آبان اول کمیته جلسه تشکیل برای پیگیری ترجیحی تجارت موافقتنامه توسعه 1

2 
 از وپیگیری متعدد گزارشهای ارایه مرزی های دروازه توسعه

   دستگاهها

 

3 
 زمینه در مشترک گذاری سرمایه پیگیری

 خاص های

  مشترک های نشست تنظیم

4 
 آبان در برگزاری برای پیگیری حال در (ام 26)     اقتصادی مشترک کمیسیون

 ماه

 

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

 وهماهنگی شد نهایی تیرماه در قرارداد استانبول در ایران اختصاصی نمایشگاه

 حال در افتتاحیه وبرنامه شده انجام ها

 است تنظیم

 سهامی شرکت توسط ماه آبان 6 تا 3

 می برگزار استانبول در نمایشگاهها

 شود

2 
 گبزه، آنتپ، غازی از هیات سازماندهی

 ایران به ازمیر و بورسا آنکارا،

  شده انجام مذاکرات
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 تونس گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 5/7/97  پایان ماموریت: 5/7/94   تاریخ اعزام: مجید قربانی فراز 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 های نمایشگاه برپایی در جویی مشارکت و سازی بستر

 .هدف کشور در المللی بین و تخصصی و عمومی

 وتونس ایران بازرگانان مشترک شورای اعضاء  با جلسه برگزاری-الف

 تونس  وصنعتگران بازرگانان  اتحادیه در   27/2/1396درتاریخ

 وبرگزاری بازاریابی-تجاری هیاتهای تبادل ظرفیتهای وبررسی

 . وتونسی ایرانی طرف توسط المللی بین نمایشگاههای

 شرکت به تونس کشور المللی بین نمایشگاههای اطالعات ارایه-ب

 برگزاری جهت دوست صانع خانم  بمدیریت(پارادایس تجارت پارس)

 هماهنگی با 1396 اذر سوم تا یکم از تونس در اختصاصی نمایشگاه

 .تهران استان وتجارت ،معدن صنعت سازمان

 شرکت به تونس کشور المللی بین نمایشگاههای اطالعات ارایه-پ

 یا اختصاصی نمایشگاه برگزاری نانگیرجهت اقای بمدیریت(عباسی)

 اعزام وهمچنین تجارت ترویج دفتر هماهنگی با تونس در تخصصی

 .تونس به تجاری هیات

 

 به الزم ومکاتبات خواستها در وارسال  الزم هماهنگیهای انجام-ت

 در وتونس ایران بازرگانان مشترک شورای دبیر بعنوان فروزش خانم

 رد عسگری پیام وخانم زاده حاتم آقای و فارس استان بازرگانی اتاق

 در جویی مشارکت به وتشویق  سازی بستر جهت  ایران بازرگانی اتاق

 کشور در ایران  المللی وبین  وتخصصی عمومی نمایشگاههای برپایی

 اتاقهای وبرخی ایران، وصنایع بازرگانی ازاتاق درخواست و  تونس

 انایر بازرگانان مشترک ،شورای و ایران اتاق در تونس ومیز استانها

 به بازاریابی تجاری هیاتهای اعزام جهت در متبوع سازمان و وتونس

 وهمچنین تونس در تخصصی نمایشگاه برگزاری در ومشارکت  تونس

 ( 30/1/1396.)متبوع سازمان

 الملل بین امور مدیر با 6/2/1396 تاریخ در جلسه برگزاری-ث

 فیمابین همکاریهای پیگیری جهت سویلم اقای تونس وگاز برق شرکت

 که وبالعکس تونس در ایران برق تخصصی ونمایشگاه فوروم وبرگزاری

 .یافت انعکاس قارونی اقای نیرو وزارت الملل بین امور به مراتب

  حمام الطیف عبد اقای تونس بازرگانی وزیر مقام قائم مالقات-ج

 اینمایشگاهه برگزاری وپیشنهاد جانبه دو روابط پیرامون نظر وتبادل

 .ایشان واستقبال وبالعکس تونس در ایران توسط المللی بین تخصصی
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 استان وصنایع بازرگانی اتاق رییس معاون با جلسه برگزاری-چ

 تبادالت پیرامون همراه بازرگانان از نفر وسه تونس کشور صفاقس

 13.وتونس ایران در المللی بین نمایشگاههای وبرگزاری تجاری

/2/1396 . 

 اقای  تونس کشور  وصنایع بازرگانی اتاق رییس با جلسه برگزاری-ح

 وبرگزاری تجاری تبادالت نظرپیرامون تبادل وانجام  موخر منیر

 .وتونس ایران در المللی بین نمایشگاههای

2 

 المللی بین یا تخصصی نمایشگاههای گزارش ارسال

 نحوه به ویژه عنایت با هدف کشور در برپاشده

 ایرانی شرکتهای و موسسات مشارکت

-15 از سوسه توریسم المللی بین نمایشگاه  از بازدید گزارش ارسال-1

 سوسه استان المللی بین نمایشگاههای دائمی محل در 2017 مارس19

 .تونس کشور

-11 از سوسه بازرگانی المللی بین نمایشگاه بازدیداز گزارش ارسال-2 

 . سوسه استان در 2017 آوریل 27

 نستو  دستی صنایع  المللی بین نمایشگاه از بازدید گزارش ارسال -3

  دایمی محل در   2017 مه 7 تا اوریل 28از

 (. الکرم) تونس المللی بین نمایشگاههای

3 

 نمایشگاههای برگزاری در اجرایی اقدامات انعکاس

 ایران آزاد مناطق در هدف کشور محصوالت اختصاصی

 لسا در  ایران المللی بین نمایشگاههای مورد26 از بیش انعکاس-الف

 اتحادیه تونس وصنایع بازرگانی اتاقهای کلیه به میالدی 2016

 وتونس ایران بازرگانان مشترک ،شورای وصنعتگران بازرگانان

 ویابرگزاری  حضور برای تونسی اقتصادی فعالین از نفر150و

 . ایران ازاد مناطق ودر درایران اختصاصی نمایشگاههای

 

  برای ایران به تونس از تجاری وهیات گروه 21 از بیش اعزام-پ

 وامور مذاکرات وانجام  ایران المللی بین نمایشگاههای در مشارکت

 بصورت وهمچنین اقامتی ویژه تسهیالت با ایرانی طرفهای با تجاری

 .آزاد

4 

 نامه موافقت مفاد شدن عملیاتی جهت اجرایی اقدامات

 کشورهدف با ایران اقتصادی و تجاری های

 اسالمی کشورهای مدیر جتالوی خانم با جلسه ده از بیش برگزاری-

 توزار در الملل بین امور کل مدیر حشیشه وخانم ایران امور ومسئول

 اللطیف عبد اقای تونس وزیربازرگانی  مقام وقائم  تونس بازرگانی

 جهت در قفصه فسفات شرکت بازرگانی مدیرکل وناسی وآقای حمام

 ویادداشت ها وموافقتنامه مشترک کمیسیون مصوبات پیگیری

 نایرا بین فیما ترجیحی های تعرفه واصالح کشور دو منعقده تفاهمات

 در تونس گمرکی های تعرفه در گسترده تغییرات به توجه با وتونس

 . تونس کشور جدید مالی قانون ابالغ متعاقب 2016 سال

5 

 تبیین و هدف کشور بازار بررسی و مطالعه انجام

 و کاال صادرات توسعه راهکارهای بررسی و استراتژی

 معتبر مراکز آمار بر مبتنی هدف بازارهای در خدمات

 هدف کشورهای

 دیگر با تونس کشور تجاری های موافقتنامه مورد در گزارش تهیه -1

 .اقتصادی-تجاری مزیتهای از رقبا ارزیابی جهت دنیا کشورهای

 جمهوری روابط توسعه و صادرات توسعه برنامه تنظیم و تهیه-2

 زا وزارت عالی مقام دفتر به ارسال و تونس جمهوری با ایران اسالمی

 . متبوع سازمان آفریقای و عربی بازرگانی دفتر طریق

 یها پروژه پیگیری درمورد نمایندگیها امور دفتر به گزارش ارایه-3

 .تونس در مهم
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 وزمینه تونس در فعال ایرانی شرکتهای مورد در گزارش ارایه -4

 انان فعالیتهای

6 

 بانک یک ایجاد و ایرانی های شرکت مشکالت انعکاس

 هدف کشور ایرانی شرکتهای درخصوص اطالعاتی

 مه با که تونسی و ایرانی شرکتهای مورد در اطالعاتی بانک ایجاد-5

 .متبوع، سازمان به انعکاس و  دارند تجاری مبادالت

 همسایه بعنوان تونس در ترکیه تجاری حضور درمورد گزارش ارایه-6

 .ای منطقه بازارهای در ما رقیب

 دنیا با تونس وواردات صادرات بررسی مورد در گزارش ارایه-7

 .میالدی 2016 سال در وایران

 .تونس در توریسم وضعیت بررسی مورد در گزارش ارایه-8

 فوالدی-صنعتی قطعات تولید کارخانه از بازدید گزارش ارایه-9

 تونس صافاس

 استان در توریسم المللی بین نمایشگاه مورد در گزارش ارایه-10

 .سوسه

 در خارجی-تونسی بانک ده سهام فروش مورد در گزارش ارایه-11

 آقای جناب ایران صادرات توسعه بانک عامل مدیر به تونس بورس

 شمال مالی المللی بین بازارهای در وحضور بررسی جهت آبادی صالح

 .افریقا

 و اشتغال در توریسم صنعت توسعه تاثیر مورد در گزارش ارایه-12

 .کشورمان جهت مثبت نکات گیری والگو  تونس کشور توسعه

 مغرب کشورهای اقتصادی همکاریهای جلسه در شرکت گزارش-13

 افریقا قاره کشورهای دیگر با عربی

 تونس صنعتی ومالکیت استاندارد ملی انستیتو مورد در گزارش-14

   وفروش بازاریابی مراکز گزارش-15

 شرکتهای توسط تونس در خالق ایجادصنایع به مربوط گزارش– 16

  خارجی

 کشور در ومهندسی فنی خدمات های پروژه بررسی گزارش-17

 .تونس

 کشور در دارویی واسانسهای دارویی گیاهان تولید بررسی گزارش-18

 .تونس

 قطعات کننده تولید( کوفات) آفشور شرکت از بازدید گزارش-19

 .تونس در اروپایی خودروهای والکترونیکی الکتریکی بدکی

 سومین بعنوان تونس با عربستان تجاری تبادالت بررسی گزارش-20

 .کشور این در گذار سرمایه

 اتاق ریاست با سفارت بازرگانی وابسته مشترک جلسه گزارش-22

 .تونس وصنایع بازرگانی

 ساندویج کننده تولید( مغرب دو پنو) کارخانه از بازدید گزارش-23

 .وروسری شال کننده تولید کریمودا آفشور وکارخانه پنل

 .تونس در آفشور شرکت یک ایجاد وامتیازات شرایط گزارش-24

 چهار در تونس با کشورمان وصادرات واردات بررسی گزارش-25

 .وشش نود اول ماهه
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 اخذ خواست ودر دریایی ونقل حمل رومئو گروه از بازدید گزارش-26

 (. تونس) آفریقا شمال منطقه در ایران.ا.ج کشتیرانی نمایندگی

 روابط مورد در ایرانی شرکتهای عمومی مشکالت انعکاس-27

 وعمتب سازمان با مکاتبه دهها از بیش در وکشتیرانی بانکی کارگزاری

 ذیربط دستگاههای ودیگر

7 

 خارجی گذاری سرمایه جلب و تشویق

 و تاسیس منظور به خارجی های بانک مشارکت جلب)

 هدف کشور تجار تشویق-آزاد مناطق در شعبه ایجاد یا

 به کشور بنادر و  ،امکانات تسهیالت از استفاده به

 (کاال مجدد صادرات منظور

 وسرمایه استقرار قصد که آفشورکوفات شرکت با ارتباط ایجاد-1

 را ایران در خودرو والکترونیکی الکتریکی قطعات تولید در گذاری

 .دارند

 رد پالم ریاض هتل ومالک داران سرمایه از مالیح ولید اقای اعزام-2

 در گذاری سرمایه های زمینه وبررسی ایران از بازدید برای تونس

 .ایران

 در استقرار کریموداجهت کارخانه عامل مدیر با جلسه برگزاری-3 

 برای ایرانی طرف با لباس ک مشتر تولید جهت اروند ازاد منطقه

 .وعراق ایران بازار در حضور

 دبازدی برای ایران به صافاس تونسی  شرکت از  جمای اقای  اعزام-4

 اصفهان آهن ذوب از وبازدید خراسان استان در گوال پارت شرکت از

 تن 50 خرید نهایی وعقد مشترک گذاری وسرمایه همکاری جهت

 .دیگر تن 750 خرید برای وپیگیری ایران از کروم فرو سنگ

  جهت(   آر ام سی) آفشور شرکت  عامل مدیر با جلسه برگزاری-5

 به نامبرده وعزیمت ایران در صنعتی مشترک گذاری سرمایه

 تولید برای ایرانی کاموتک شرکت با مذاکرات انجام جهت کشورمان

 . مشترک وخدمات

 برای مقصود وچینی تونسی گرفکو شرکت بین الزم هماهنگی انجام-6

 . مشترک گذاری سرمایه

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 کمیسیون اجالس برگزاری در همکاری و مشارکت

 هدف کشور با تجاری مشترک

 مشترک کمیسیون برگزاری مسئول با الزم مالقاتهای انجام -

  وخانم ایران امور مدیر جتالوی خانم تونس بازرگانی وزارت در

 وزارتخانه در اقتصادی وهمکاریهای الملل بین امور کل مدیر حشیشه

 دو ترجیحی های تعرفه موارد و وجلسات موضوعات وانعکاس مذکور

 .وافریقایی عربی بازرگانی کل اداره خصوصا متبوع سازمان به کشور

 حمام فاللطی عبد اقای تونس بازرگانی  وزیر مقام قائم با مالقات انجام

 اجالس همچنین و تجاری تبادالت پیرامون الزم مذاکرات وانجام

 . میالدی 2018 سال در وتونس ایران تجاری مشترک کمیسیون
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2 

 بخش در تجاری های تشکل و ها اتحادیه با ارتباط

 ارتباط برقراری و هدف کشور خصوصی و دولتی

 ایرانی صادرکنندگان و کاال کنندگان وارد بین مستقیم

 اتاق جمله از وخصوصی دولتی تجاری تشکل بین ارتباط ایجاد-

 اتاق)صفاقس استان بازرگانی ،اتاق پایتخت تونس وصنایع بازرگانی

 اتاق( ،قیروان ،منستیر،مهدیه سوسه) وسط استان بازرگانی ،اتاق( جنوب

 مشترک وشورای تونس وصنعت تجارت  ،اتحادیه بنزرت بازرگانی

 از وبیش تونس کنندگان صادر وتونس،کنفدراسیون ایران بازرگانان

 در که ایرانی همتایان با تونسی وبازرگانان تجار مورد بیست و  یکصد

 .است شده ذکر اسامی جزییات با هفتگی گزارشات

3 

 و قراردادها تنظیم به مربوط مذاکرات در حضور

 تجاری های نامه موافقت

 تونسی موتورز ای تی شرکت با الزم وهمکاری هماهنگی انجام-1

 هدستگا 300 اولیه واردات تجاری توافق برای خودرو ایران ومسئولین

 .تونس به خودرو

 صافاس شرکت بین تجاری توافق برای الزم هماهنگی انجام-2

 فرو سنگ خرید برای خراسان استان در گوال پارت وشرکت درتونس

 .کروم

 

 الملل بین ،صابیر ،دیداس زیور سبز شرکتهای مذاکرات در حضور-3

 بازیافت زمینه در تجاری مذاکرات جهت تونسی شرکتهای با ایرانی

 .وانرژی

4 

 مقامات با مالقات و رسمی جلسات در شرکت

 در کشورها سایر بازرگانی تجاری،دیپلماتیک،رایزنان

 فیه متوقف کشور

 ونست وصنایع بازرگانی اتاق  رئیس با الزم مذاکرات وانجام مالقات-1

 ، موخر منیر آقای

 تونس صادرات ءکنفدراسیون اعضا با الزم مذاکرات وانجام مالقات-2

-تجاری هیاتهای وتبادل طرفین کشور در نمایشگاه برگزاری پیرامون

 .بازاریابی

 انمخ تونس وصنایع بازرگانان اتحادیه الملل بین امور رییس مالقات-3

 یابیبازار– تجاری ،هیاتهای تجاری تبادالت پیرامون نظر وتبادل حمودا

 .المللی بین ونمایشگاههای

 مشترک شورای ومعاون رییس با الزم مذاکرات وانجام مالقات-4

 . وتونس ایران بازرگانان

 بازرگانی اتاق واعضاء معاون با الزم مذاکرات وانجام مالقات-5

 .  صفاقس استان جنوب،   وصنایع

 ستون  بازرگانی وزیر مقام قائم با الزم مذاکرات وانجام مالقات-6

 .نمایشگاهی وامور جانبه دو تجاری تبادالت پیرامون

 فوآر سوژی شرکت عامل بامدیر الزم مذاکرات وانجام مالقات-7 

 قایا(   الشرقیه) تونس المللی بین ونمایشگاههای رخدادها کننده اجرا

 .عمر بن بشیر

5 

 منظور به تجارت توسعه سازمان مدیران با ارتباط

 با مرتبط تجاری گیری تصمیم فرایند به دهی جهت

 هدف کشور

 سازمان کل محترم ریاست و بازرگانی وقت وزیر با ارتباط انجام-

 امور کل اداره خصوصا کل وادارات مربوطه معاونتهای وکلیه

 به االک صادرات توسعه کل ،اداره وافریقایی عربی کل ،اداره نمایندگیها

 کشور با مرتبط تجاری گیری تصمیم فرایند به دهی جهت منظور

 .تونس
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6 

 و حل جهت در ایرانی تجار مطالبات و دعاوی پیگیری

 اختالفات فصل

 شکوه خشکبار شرکت( دالری هزار چهل) اختالف  وحل پیگیری-الف

 .انیایر شرکت بنفع  نابل استان در تونسی الوفا شرکت با ایرانی بناب

 بیگلو ابراهیم آقای(  دالری هزار 20)تجاری اختالف  پیگیری-ب

 در تونسی امینی آقای  با ایرانی

 .وپیگیری بررسی دست 

7 

 رسانی خدمات و روادید اخذ به مربوطه امور کلیه انجام

 تجاری های هیات و تجار به الزم

 ویزا اعطا در تسریع برای الزم های وتوصیه تسهیالت انجام -

 ایران به کننده عزیمت اقتصادی فعالین و تجار برای

 .ایران به اعزامی هیات ویک بیست حدود

8 

 از مرکب تجاری هیاتهای مبادله با مرتبط فعالیتهای

 معتبر گذاران سرمایه و اقتصادی فعالین و واردکنندگان

 آزاد مناطق به کشورو دو بین

( 21) سی عزیمت برای الزم وتسهیالت هماهنگی وانجام جذب-الف

 الارس جداگانه ان گزارش که ایران به نمایشگاهی تجاری وهیات  گروه

 انجام برای ایران در تونسی اقتصادی فعالین بعنوان که است شده

 ورحض المللی بین نمایشگاههای ویا  ایرانی طرفهای با الزم مذاکرات

 .نمودند پیدا

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 قراردادهای و مناقصات زمینه در موقع به رسانی اطالع

 به مهندسی فنی خدمات و کاال خصوص در المللی بین

 کشور صادرکنندگان

 اشخاص به تونس تجاری وفرصتهای  مناقصات سایتهای رسانی اطالع

 که ایرانی مهندسی و فنی وخدمات کاالیی وشرکتهای وحقوقی حقیقی

 شده ذکر جزییات به وزارت عالی مقام جهت هفتگی گزارشات در

 .است

2 

 تخصصی های بولتن و نشریات گزارشات، ارسال

 ایران تجارت توسعه سازمان به بازارهدف

 متبوع سازمان به تخصصی گزارش وهفت بیست از بیش ارسال-

 ، ذیربط دستگاههای ودیگر

 ای ،تعرفه ،گمرکی تجاری قوانین وبارگذاری ارسال-

 و  دریایی خارجی،تجارت وتجارت ،ارز کذاری ،مالی،مدنی،سرمایه

 به ارسال و سازمان سایت در تونسی شرکتهای کلیه دایرکتوری

 ،.متبوع سازمان افریقایی و عربی کل اداره  در تونس میز کارشناس

 از بیش تونس وتجار شرکتها واسامی تجاری قوانین راهنمای ارسال-

 بازرگانی دراتاقهای ان الکترونیکی ونصب وارسال صفحه 900

 ، سخایی اقای تهران اصناف فارس،اصفهان،کاشان،قم،اتاق

 تونس در خارجی وبانکهای مرکزی بانک مورد در گزارشات ارسال- -

 سازمان و آبادی صالح دکتر اقای صادرات توسعه بانک عامل مدیر به

 . متبوع

3 
 مینهز در ایرانی تجار به بازاریابی و حقوقی مشاوره ارائه

 واردات و صادرات

 التمباد خواهان ایرانی شرکت240 از بیش به  بازاریابی مشاوره ارایه

 .تونس کشور با تجاری

4 

 و تجاری های شرکت به ای مشاوره خدمات ارائه

 به صادرات به عالقمند(تونس) هدف کشور بازرگانان

 ایران

 تمبادال خواهان تونسی شرکت120 از بیش به  بازاریابی مشاوره ارایه

 .ایران کشور با تجاری
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5 

 تحوالت و تجاری اوضاع مورد در تحلیلی گزارش ارائه

 هدف کشور مهم اقتصادی

 دیگر با تونس کشور تجاری های موافقتنامه مورد در گزارش تهیه -1

 .اقتصادی-تجاری مزیتهای از رقبا ارزیابی جهت دنیا کشورهای

 جمهوری روابط توسعه و صادرات توسعه برنامه تنظیم و تهیه-2

 زا وزارت عالی مقام دفتر به ارسال و تونس جمهوری با ایران اسالمی

 . متبوع سازمان آفریقای و عربی بازرگانی دفتر طریق

 یها پروژه پیگیری درمورد نمایندگیها امور دفتر به گزارش ارایه-3

 .تونس در مهم

 وزمینه تونس در فعال ایرانی شرکتهای مورد در گزارش ارایه-4

 .آنان فعالیتهای

 مه با که تونسی و ایرانی شرکتهای مورد در اطالعاتی بانک ایجاد-5

 .متبوع، سازمان به انعکاس و  دارند تجاری مبادالت

 همسایه بعنوان تونس در ترکیه تجاری حضور درمورد گزارش ارایه-6

 .ای منطقه بازارهای در ما رقیب

 و دنیا با تونس وواردات صادرات بررسی مورد در گزارش ارایه-7

 .میالدی 2016 سال در ایران

 .تونس در توریسم وضعیت بررسی مورد در گزارش ارایه-8

 فوالدی-صنعتی قطعات تولید کارخانه از بازدید گزارش ارایه-9

 تونس صافاس

 استان در توریسم المللی بین نمایشگاه مورد در گزارش ارایه-10

 .سوسه

 در خارجی-تونسی بانک ده سهام فروش مورد در گزارش ارایه-11

 آقای جناب ایران صادرات توسعه بانک عامل مدیر به تونس بورس

 شمال مالی المللی بین بازارهای در وحضور بررسی جهت آبادی صالح

 .افریقا

 و اشتغال در توریسم صنعت توسعه تاثیر مورد در گزارش ارایه-12

 .کشورمان جهت مثبت نکات گیری الگو و  تونس کشور توسعه

 مغرب کشورهای اقتصادی همکاریهای جلسه در شرکت گزارش-13

 افریقا قاره کشورهای دیگر با عربی

 تونس صنعتی مالکیت و استاندارد ملی انستیتو مورد در گزارش-14

   فروش و بازاریابی مراکز گزارش-15

 شرکتهای توسط تونس در خالق صنایع ایجاد به مربوط گزارش– 16

  خارجی

 کشور در ومهندسی فنی خدمات های پروژه بررسی گزارش-17

 .تونس

 کشور در دارویی اسانسهای و دارویی گیاهان تولید بررسی گزارش-18

 .تونس

 قطعات کننده تولید( کوفات) آفشور شرکت از بازدید گزارش-19

 .تونس در اروپایی خودروهای والکترونیکی الکتریکی بدکی

 سومین بعنوان تونس با عربستان تجاری تبادالت بررسی گزارش-20

 .کشور این در گذار سرمایه
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 اتاق ریاست با سفارت بازرگانی وابسته مشترک جلسه گزارش-22

 .تونس وصنایع بازرگانی

 ساندویج کننده تولید( مغرب دو پنو) کارخانه از بازدید گزارش-23

 .روسری و شال کننده تولید کریمودا آفشور وکارخانه پنل

 .تونس در آفشور شرکت یک ایجاد امتیازات و شرایط گزارش-24

 چهار در تونس با کشورمان صادرات و واردات بررسی گزارش-25

 .وشش نود اول ماهه

 خواست در و دریایی ونقل حمل رومئو گروه از بازدید گزارش-26

 .( تونس) آفریقا شمال منطقه در ایران.ا.ج کشتیرانی نمایندگی اخذ

 روابط مورد در ایرانی شرکتهای عمومی مشکالت انعکاس-27

 وعمتب سازمان با مکاتبه دهها از بیش در وکشتیرانی بانکی کارگزاری

 ذیربط دستگاههای ودیگر

6 

 هدف کشور خارجی های شرکت راهنمایی و مساعدت

 تخصصی های نمایشگاه برگزاری در شرکت منظور به

 ایران در

 به تونسی وموسسه سازمان و  شرکت سی از بیش وراهنمایی توصیه

 اتاقهای کلیه از اعم ایران در نمایشگاه برگزاری در شرکت منظور

 نکنفدراسیو تونس وصنعتگران تجار ،اتحادیه تونس گانه 24 بازرگانی

 کشور دارویی و صنعتی معظم شرکتهای برخی و تونس کنندگان صادر

 .تونس

7 

 هاستفاد مورد بولتن تهیه منظور به تحلیلی اخبار ارسال

 وزارت عالی مقامات

 جهت هفتگی بصورت تحلیلی– تجاری اخبار مورد 24 از بیش ارسال

 سازمان و تجارت و ،معدن صنعت وزارت عالی مقام برداری بهره

 .متبوع

8 

 در شده برگزار های همایش از تحلیلی گزارشات ارسال

 المللی بین تجاری ورخدادهای تجارت زمینه

-15 از سوسه توریسم المللی بین نمایشگاه  از بازدید گزارش ارسال-1

 سوسه استان المللی بین نمایشگاههای دائمی محل در 2017 مارس19

 .تونس کشور

 زا سوسه بازرگانی المللی بین نمایشگاه از بازدید گزارش ارسال-2 

 . سوسه استان در 2017 آوریل 11-27

 نستو  دستی صنایع  المللی بین نمایشگاه از بازدید گزارش ارسال -3

  دایمی محل در   2017 مه 7 تا اوریل 28از

 (. الکرم) تونس المللی بین نمایشگاههای

 فوالدی-صنعتی قطعات تولید کارخانه از بازدید گزارش ارایه -4

 .تونس صافاس

 یدکی قطعات کننده تولید( کوفات) آفشور شرکت از بازدید گزارش-5

 .تونس در اروپایی خودروهای والکترونیکی الکتریکی

 با عربستان تجاری تبادالت و مشترک کمیسیون بررسی گزارش-6

 .کشور این در گذار سرمایه سومین بعنوان تونس

 اتاق ریاست با سفارت بازرگانی وابسته مشترک جلسه گزارش-7

 .تونس صنایع و بازرگانی

 جساندوی و کننده تولید( مغرب دو پنو) کارخانه از بازدید گزارش-8

 .وروسری شال کننده تولید کریمودا آفشور وکارخانه پنل
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 ماهه چهار در تونس با کشورمان وصادرات واردات بررسی گزارش-9

 .وشش نود اول

 اخذ خواست ودر دریایی ونقل حمل رومئو گروه از بازدید گزارش-10

 (. تونس) آفریقا شمال منطقه در ایران.ا.ج کشتیرانی نمایندگی

 

 

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

 توسط خودرو واردات پیگیری

 تی شرکت خودرو ایران نمایندگی

 تونسی موتورز ای

 رانا ایرانی های خودرو واردات

 ودنا

 دستگاه 300 واردات جهت مجوز اخذ  به توجه با-

 موتورز ای تی شرکت توسط 2017 سال در  خودرو

 واردات  ، تونسی طرفهای ودیگر بازرگانی وزارت از

 ایران جدید قرارداد طبق  ودنا رانا  خودروهای

 در ، سالجاری ماه مرداد در تونسی طرف با خودرو

 .است شده بینی پیش2017 اکتبر  ماه

2 

 تونس از بانکی هیات اعزام پیگیری

 کارگزاری روابط برای ایران به

 مهم بانک چند نمایندگان بعالوه

 ،بانک مسکن بانک مثل

 تونس بانکهای کشاورزی،اتحادیه

 وزارت با مشترک جلسات در

 مسئول عنوان به تونس بازرگانی

 وزارت و مشترک کمیسیون

 مرکزی بانک و  تونس خارجه

 یاداوری موضوع این بارها تونس

 .است شده

 خصوصا تونسی ،طرف تحریمها موضوع به توجه با

 بودکه تحریمها رفع منتظر تونس خارجه وزارت

 دیماه 28 در تحریمها رفع رسمی اعالم با خوشبختانه

 2016 اکتبر 15)در تونس مرکزی بانک 1395

 در تونسی بانکهای بودن مجاز بر مبنی ای بیانیه(

 طرفهای ولی.  کرد صادر ایرانی بانکهای با تعامل

 از هنوز کارگزاری روابط وجود عدم خاطر به تونسی

 برای ارزی وانتقاالت ونقل اسنادی اعتبار گشایش

 نمایند می اجتناب ایرانی وحقوقی حقیقی اشخاص

 وبانک مرکزی بانک جانب از اساسی حرکت ومنتظر

 خرداد در سفرشان از بعد ایران صادرات توسعه

 .باشیم می تونس به 1396

3 

 نمایندگی استقرار و انتخاب پیگیری

 ایریسل) کشتیرانی شرکت تونسی

 تونس در(

 اداره به یکبار شیپ تونی شرکت

 کاال صادرات توسعه امور کل

 نمایندگی خواست در بعنوان

 تونس در ایران.ا.ج کشتیرانی

 بک فید عدم وبعلت) شد معرفی

 عربی کل اداره به دوم بار برای(

 به را موضوع که وافریقایی

. نمودند منعکس کشتیرانی

 نیز 1396 سال اول درششماهه

 رومئو دریایی ونقل حمل گروه از

 بازدید رادس تجاری بندر در

 تونس رادس تجاری بندر در شرکت این امکانات از

 برای خوبی امکانات و توانایی و امد بعمل بازدید

 چه اانه ارزیابی تا دارند ایران.ا.ج کشتیرانی نمایندگی

 .باشد

 اند داده پاسخ ایران.ا.ج کشتیرانی شرکت متاسفانه

 در رایزنمان و اینجانب. نیست بار کافی اندازه به که

 و  معترضیم کشتیرانی شرکت استدالل به لبنان

 کرده اعالم وکتبا مستدال را موضوع این نیز اینجانب

  باوجود  بایستی و ایم بوده تحریم سال چند چراکه. ام

 مدیترانه جنوبی حاشیه افریقایی کشور شش از بیش

 شرکت این(  ماه در فوت بیست کانتینر 500و)
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 نمایندگی اخذ ودرخواست

 این توسط ایران.ا.ج کشتیرانی

 حافظ شرکت به مجددا شرکت

 نظر اعالم جهت آریا دریای

 .شد ارسال

 گذشته رفته دست از دریایی ونقل حمل بازار فعاالنه

 .یابد باز را

4 

 آزاد وتعمیق توسعه به کمک

 از تونس کشور با تجاری سازی

 تحت کاالهای گسترش طریق

 ترجیحی تجارت موافقتنامه شمول

 شده برگزار جلسات اساس بر

 ،طبق تونس بازرگانی وزارت در

 در که تونس 2016 مالی قانون

 تصویب به 2015 دسامبر اواخر

 شد، ابالغ 2016 سال ودر رسید

 است نظر امعان قابل ذیل موارد

: 

 گمرکی  های تعرفه کلیه-الف

 اساسی تغییرات دچار تونس

 به مختصر نگاهی با است شده

 های تعرفه از بسیاری قانون این

 کاهش تونس ورودی حقوق

 کاهش این خصوصا.است یافته

 وبرخی اولیه مواد مورد در

 ساخته ونیمه اساسی کاالهای

 که باشند می وتجهیزات  شده

 قابل  97 تا 25 فصول در

 است مشاهده

 یا %30 که گمرکی حقوق نرخ

 کاهش% 20 به اند بوده% 27

 که ورودی حقوق ونرخ اند یافته

 صفر به اند بوده%  10و 15%

 قانون 41 ماده.) اند یافته تقلیل

 (.12 صفحه مالی

 ورودی حقوق ،حذف وانگهی

 برای صفر به وتقلیل گمرکی

 وبرنج ،چای ،پسته تن ماهی

 تقلیل یا و گرفته صورت...(و

 به گمرکی ورودی حقوق برخی

 مالی قانون.) است رسیده%  20

 تا 206 صفحه 3 ضمایم  2016

209.) 

 تثبیت به مرتبط محصوالت

 در% 20 به آنها گمرکی حقوق

 سال مالی قانون 2 ضمیمه

 رقمی هشت) اروپا اتحادیه ای تعرفه نمانکالتور

 که تونس تاکشور شد ارسال وفرانسه انگلیسی بزبان(

 های تعرفه مجموعه یا نمانکالتور همین دارای نیز

 با منطبق ان در اصالحاتی گونه هر و است گمرکی

 در همکاران را بود، خواهد اروپا اتحادیه نظریه

 قانون. دهند قرار بررسی مورد تخصصی سازمانهای

 2008 سال مصوب گمرکی های تعرفه و گمرکی

 اصالحات همراه به میالدی 2016 مالی وقانون

 نیز 2016 سال مالی قانون در گمرکی های تعرفه

 تونسی طرف با ما ترجیحی های تعرفه در تا ارسال

 واصالحات تغییرات  مذکوره تغییرات به توجه با

 .پذیرد صورت اساسی

 تاکنون ولی انعکاس متبوع سازمان به الزم اطالعات

 دکتر اقای به مراتب است نشده دریافت پاسخی

 در ای جلسه طی نیز سازمان محترم معاون سیدی

 .شد آوری یاد       مجددا نیز 1396ماه تیر

 بعمل  بررسیهای از بعد 1396 خردادماه در ضمنا

 توافقنامه تونسی طرف که شد ،معلوم میدانی آمده

 گمرکات در کشوررا دو میان  ترجیحی های تعرفه

 است نیاورده در اجرا به( 2017 سال در) کشور این

 جهت تونس در کشورمان محترم سفیر به مراتب و

 .شد داده انتقال الزم اقدامات
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 تا 188 صفحات میالدی 2016

 .است موجود  205

 می استنتاج اینگونه این بنابر

 ترجیحی های تعرفه در که گردد

 به توجه با تونسی طرف با ما

 بایستی مذکوره تغییرات

 اساسی واصالحات تغییرات

 .پذیرد صورت

5 

 شورای نمودن وفعال تقویت

 کشور دو بازرگانان مشترک

 با ای دوره جلسات برگزاری

 این اعضا ودیگر ومعاون ریاست

 ریزیهای برنامه جهت شورا

 ایران جانبه دو روابط توسعه

 .وتونس

 نمایشگاههای کلیه تخصصی و عمومی لیست ارسال-

 ااعض برای انگلیسی زبان به(  2017)ایران المللی بین

 و کاالیی پیشنهادات کلیه انعکاس و  شورا تونسی

 شورا اعضا به ایرانی طرفهای مهندسی و فنی خدمات

 . تونسی اقتصادی فعالین دیگر و

 شورای تونسی اعضا کلیه با جلسه برگزاری-

 راه نقشه تهیه و ایران – تونس بازرگانی مشترک

 اتاق در شورا ایرانی طرف به انعکاس و پیشنهادی

 .فارس استان بازرگانی

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

 شرکتهای گذاری سرمایه زمینه در

 چینی با گرفکو تونسی  شرکت

 ایران در  شرق سیمان و مقصود

 تونسی سمنت اینوستمنت ،یونایتد

 ایرانی،،شرکت مپنا شرکت با

 ایران با تونسی آفشورکوفات

 خراسان آسان در شرق خودرو

 با آر ام آفشورسی ،شرکت  رضوی

 شرکت  ، ایرانی کاموتک شرکت

 با تونسی فوسی گات آفشور

 و وابوریحان پارس مرهم شرکت

 والئو آفشور شرکت ، ایرانی فراتین

 ورنو خودرو پارس شرکت با تونس

 امضا همکاری داد قرار ایران در

 . اند نموده

 ان اف تونسی– ایتالیایی شرکت

 دارو تولید تونسی وشرکت فارما

 ل دنبا به صفاقس استان در سیمد

 سرمایه و تولید برای ایرانی شریک

 در مراتب که مشترک گذاری

 .است پیگیری دست

 تولید طرحهای اجرای به کمک

  سیمان و چینی ظروف  مشترک

 فنی وخدمات برق وسانترال

  دارو فروش ویا ومهندسی

 افریقا شمال در ایرانی شرکتهای

 در صحرا زیر وکشورهای ،تونس

 از بازار به نفوذ و آفریقا قاره

 .مشترک گذاری سرمایه طریق

 یاقتصاد فعالین از  مالیح ولید و غرابا هشام آقایان

 واقدامات مذاکرات انجام درحال که هستند تونسی

  سیمان تولید ایرانی  کارخانه ایجاد برای الزم

 تونس مرز نزدیک) تونس ونچردر جوینت بصورت

. باشد می الزم پیگیرهای حال در که هستند( لیبی–

 ساخته تونس در اجتماعی مسکن هزار 35 ساالنه.)

 (. شود می

 خرید قصد نیز سمنت اینوستمنت یونایتد شرکت

 مگاوات بیست برق سانترال وتجهیزات تکنولوژی

  تونس تطاوین استان در خود سیمان کارخانه برای

 مذاکرات که دارد را ایرانی  مپنا بزرگ هلدینگ از

 .است پیگیری دست در کشور دو در ومالقاتها

 صادرات افزایش جهت در الزم اقدامات اتخاذ-

 پرلیت شرکت طرف از  فوالدی محصوالت

 وارد به ایرانی شرکتهای ودیگر( واسلب بیلت)آسیا

 میلیون 570 از بیش ساالنه واردات)تونسی کنندگان

 شرکتهای بین الزم مذاکرات و اقدامات انجام و( دالر

 برای تونسی طرفهای و ایرانی  آهن و فوالد معظم

...( و صافاس شرکت)تونس در ای توسعه طرحهای

 در اصفهان آهن ذوب از صافاس مقام قائم وبازدید

 خرید جهت گوال پارت وشرکت 1396 اول نیمه



 

77 
 

 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 انجام ان تن 50 واردات که کروم فرو سنگ تن 800

 . تونس به الباقی تن 750 صادرات پیگیری و

 چینی ایرانی شرکت با تونسی طرف مشارکت انجام-

 تونس در مشترک تولید برای مورینو-مقصود

 اکتبر ماه آنهادر بعدی جلسه که مجدد وصادرات

 .بود خواهد ایران در2017

 مشترک تولید قرارداد نیز  تونسی کوفات شرکت-

 با اروپایی خودروهای والکترونیکی الکتریکی قطعات

 ودر امضا را رضوی خراسان در  شرق خودرو ایران

 .هستند ایران در استقرار صدد

 شرکتهای با نیز تونسی فوسی گات آفشور شرکت-

 در همکاری قرارداد وفراتین پارس مرهم ریحان ابو

 امضا پزشکی وتجهیزات دارویی اولیه مواد زمینه

 .اند نموده

 دانش ایرانی شرکت با نیز تونسی آر ام سی شرکت-

 قرارداد( کاموتک) کاسپین قدرت مولد بنیان

(  لوکوموتیو) صنعتی تجهیزات زمینه در همکاری

 .اند نموده امضاء

 خودرو پارس شرکت با ساالنه تونس والئو شرکت-

 ساالنه یورو میلیون سه از بیش ایران در ورنو

 خودرو الکتریکی قطعات زمینه در  مالی تبادالت

 .دارند

 استان در فارما ان اف دارویی شرکت از بازدید -

 صفاقس استان در سیمد دارویی شرکت منستیرو

 جمله واز ذیربط مراجع به مربوطه گزارش وارایه

 شرکت از پاسخ منتظر هنوز که  دارو تولید شرکت

 .هستیم مذکور

2 

 گزارشهای تدوین و بازار بررسی خودرو یدکی قطعات زمینه در

 کاالیی

 ایران با  کوفات و  والئو  تونسی شرکتهای-

 تولید شرکتهای دیگر و خودرو وپارس خودروشرق

 دارند وقطعه فنی تبادالت ایران در یدکی قطعات

 رایزنی این طرف از طرفین بین تبادالت این وتوسعه

 .است پیگیری دست در

3 

 به تونس فسفات فروش مورد در

 ایران

 ریاست با جلسه برگزاری

 بن آقای قفسه فسفات شرکت

 این بازرگانی کل مدیر و سوید

 این پیرامون وناسی آقای شرکت

 موضوع

 شرکتهای به فسفات فروش در درصد صد موافقت

 این به بود رابطه این در مشکل گونه هر و ایرانی

 شرکتهای البته. شود منعکس بازرگانی وابستگی

 سوم منبع از بایستی تحریمها کامل تارفع ایرانی

 .نمایند استفاده پولی وانتقال نقل برای وواسط بانکی
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4 

 بین صادراتی مشترک تولید

 زمینه در وتونسی ایرانی شرکتهای

 پوشاک و منسوجات تولید

 وجمع بررسی دست در موضوع

 و میدانی اطالعات آوری

 طرف با جلسات برگزاری

 .است تونسی

 ، والبسه منسوجات  تولید ی ها کارخانه از بازدید-

 با ومذاکره  منستیر استان در  ویونیفیل ویر سوپر

 آنها بین ارتباط وایجاد وکریمودا دوراتکس  شرکت

 در که الزم اقدامات انجام برای ایرانی وطرفهای

 .   است پیگیری دست

5 

 شرکتهای حضور جهت سازی بستر

 در ایرانی مهندسی و فنی خدمات

 تونس در وگاز برق زمینه

 دایره رییس با جلسه برگزاری

 خارجی وروابط  همکاریها

 آقای تونس وگاز برق شرکت

 و مپنا شرکت وحضور سویلم

 در زیور سبز بازیافت شرکت

 تونس

 جانبه دو همکاریهای برای الزم مذاکرات انجام-

 انجام و تونس وگاز برق نیروگاههای توسعه خصوصا

 و مهندسی و فنی خدمات مشترک های پروژه

 وزارت الملل بین امور به الزم اطالعات کلیه انعکاس

 بخش در یگانه آقای همچنین و قارونی آقای نیرو

 .مپنا شرکت افریقا شمال

 و 1396 خرداد در تونس از مپنا گروه بازدید-  

 تونس وگاز برق معظم شرکت مدیرعامل با مذاکره

 اینوستمنت یونایتد شرکت با مذاکره انجام همچنین و

 در مگاواتی بیست برق سانترال ایجاد برای  سمنت

 در االشاره صدر موضوعات کلیه و تطاوین استان

 .است بعدی پیگیریهای و اقدام  دست

6 

 لوازم فروش ظرفیت وجود

 کشور به داری ورستوران هتلداری

 تونس

 کشور یک تونس کشور

 و است هتل از مملو و توریستی

 از درصد هفت متوسط بطور

 را تونس داخلی ناخالص تولید

 .دهد می تشکیل توریسم صنعت

 با هتل 848 از بیش تونس در

 تختخواب 240077 ظرفیت

 انها از نیمی حدود که دارد وجود

 یعنی

 متعلق آن تختخواب 108479

 ستاره وپنج ر چها هتلهای به

 .هستند برج هتل اکثرا که است

 در حمامات توریستی شهر در

 از بیش تونس کیلومتری پنجاه

 ستاره وپنج چهار هتل 100

 . است

 در وموناستیر سوسه شهر در

 پایتخت تونس کیلومتری120

 پنج و ر چها هتل150  از بیش

 بیش جربا جزیره در است ستاره

 ستاره پنج و چهار هتل 140 از

 ، دارد وجود

 ایرانی شرکتهای استقرار برای الزم پیگیریهای انجام

 .بازار این پوشش برای تونس در ذیربط
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 لوازم به نیاز همگی که

 ورستوران هتلداری وتجهیزات

 و تعویض به نیاز و هستند داری

 دارند،گزارش بازسازی و  تجدید

 اقتصادی جدید ظرفیت مبسوط

 نامه طی محصوالت این فروش

 .است شده ارسال 72521شماره

7 

 اتیلن پلی  پلیمری اولیه مواد فروش

 استر ،پلی سی وی پی پروپیلن پلی و

 ،اکریلیک

 تن هزار 350 ساالنه تونس

 دارد واردات

 رد ایران از مواد این تامین برای الزم اقدامات انجام

 ستاره گروه زمینه این در ضمنا. است اقدام دست

 می دریافت را آن ارز نقدا و صادرات فارس خلیج

 تونسی عمده واردکنندگان اکثر که صورتی در دارد

 از وپتروشیمی پلیمری مواد واردات دارند می اظهار

 ال طریق از اروپا بعضا و سعودی عربستان ترکیه،

 این با گیرد،و می صورت ماهه سه و ،دو یک سی

 نقدی بصورت آنهم ایران از واردات به رغبت شیوه

 دستگاههای و متبوع سازمان زمینه این در.ندارند را

 ضمانت ،صندوق صادرات توسعه بانک)فرابخشی

 .بیاندیشند را الزم تدابیر بایستی...( و صادرات

8 

 آلیاژی وشمشهای قالبها فروش

 وفوالدی آهنی

 تن هزار 600 ساالنه تونس

 .دارد واردات

 یا بیلت صادرات آسیا پرلیت شرکت حاضر حال در

  وجود این با دارد  تونس به فوالدی آلیاژهای

 از مواد این بیشتر  تامین برای دیگری الزم اقدامات

 .است اقدام دست در ایران

9 

 شوینده پایه) شیمیایی مواد فروش

 سولفور خصوصا و( ها

 تن 500000/2  ساالنه تونس

 دارد واردات سولفور

 مواد این تامین برای الزم اقدامات انجام

 و شد انجام دوبار  ایران از(  رنگ پایه)شیمیایی

 تونسی طرف ایرانی شرکت نقدی خواست در بخاطر

 .نمود اقدام روزه 120 سی ال با مصر از آن تامین به

 دست در زمینه این در سازی بازار وجود این با

 .است پیگیری

10 

 بعنوان کک وپت کک فروش

 نفتی مشتقات

 تن هزار 400 ساالنه تونس

 .دارد واردات

 هک ایران از مواد این تامین برای الزم اقدامات انجام

 ومعدنی صنعتی محصوالت مدیرکل بنابراظهارات

 می داخل مصرف به مواد این تولید متبوع، سازمان

 ولی دارد وجود محدودیت صادرات وجهت رسد

 .است اقدام دست در پیگیریها
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 هیروس گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 8/3/98  پایان ماموریت: 8/3/95   تاریخ اعزام: فرهاد پرند

 

 

 بازاریابیبخش اول: 

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 دیو بازد  یبرگزار ی، هماهنگ یریگی،پ  یمورد اطالع رسان 38تعداد 

 صورت گرفته که اهم آنها عبارتند از: شگاههایاز نما

دادماه در ولگا گراد در مر رانیج.ا.ا یاختصاص شگاهینما نیاول یبرگزار

1396 

 رویاکسپو سنتر  پ شگاهینما ییغذا عیبخش صنا سیمالقات با رئ -1

شرکت  یشگاهیمعاون محترم امور نما یقباد یبا آقا یمذاکره حضور

 ونیدر خصوص اختصاص محل مناسب تر به پاو یالملل نیب شگاهینما

مواد  یالملل نیب شگاهینما نیو پنجم ستیجهت شرکت در ب رانیا

 20 تیلغا 16(که از Prodexpo Moscow 2018مسکو ) ییغذا

امه از حضور با برن نیورون یبهمن ماه در مسکو برگزار خواهد شد.آقا

 یریگخبر داد و از تصمصم  شگاهیدر نما جانیو آذربا هیو قدرتمند ترک

 انتقاد نمود. یرانیلحظه طرف ا نیکند و در آخر

که ترک تبار بود از  شگاهینما یمشکل ممانعت مجر یریگیپ -2

 دارو. شگاهیدر نما رانیا ونیپاو یبرگزار

دارو  یشگاههاینما ستیو ل هیارسال پاسخ نامه وزارت صنعت روس -3

 یممانعت از برگزار لیدر خصوص دال یرانیبه طرف ا 2017در سال 

 عیدارو و صنا یالمل نیب شگاهیدر نما رانیا یدارو شگاهینما ونیپاو

در مسکو به  1396ماه  نیفرورد 10 یال 8( در  مورخ CPHIوابسته )

 ارت،سازمان توسعه تج

مجموعه  ری، ز«مسسه روس چهیدو»ارسال دعوتنامه شرکت  -4

جهت شرکت در « مسسه آگ چهیدو» یآلمان یشگاهیاپراتور نما

 نیب یشگاهیاورال که در مرکز نما -گراند اکسپو  یتخصص شگاهینما

 1396ماه  وریشهر 31 تلغای 28 از «اکسپو – نبورگیکاتری» یالملل

 یشگاهیدر مرکز نما  67درخواست اختصاص ساختمان شماره  -5

از وزارت صنعت و  یشگاهینما-یتجار یمرکز دائم یو.د.ان.خا برا

معاون شهردار مسکو  یبرا ادداشتیو ارسال  هیو ته هیتجارت روس

 مورد موافقت طرف روس قرار نگرفت. تیکه در نها

ن معاو یو.د.ان.خا با حضور دکتر معظم یشگاهیاز مرکز نما دیبازد-6

 ر،یمحترم وز



 

81 
 

 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 300جهت اخذ مجوز اختصاص  یاز دفتر مهندس بازار یریگیپ-7

جهت حضور قدرتمند  2018در پرود اکسپو  یشگاهینما یمتر فضا

 .،دینرس جهیمشکل بودجه به نت لیدلکه  رانیا

ل در سا نبورگیکاتریقازان و  یشگاههاینما نیعمده تر میتقو هیته-8

 یزنیرا تیوب سا یبر رو هیو گزارش خودروسازان روس 2017

 .هیدر روس یبازرگان

 1396چرم و خز لشو مسکو در خردادماه  شگاهیازنما دیبازد-9

 ، لوله2017 ی،متالوژ 2017 شهیش یایدن یشگاههایاز نما دیبازد-10

 .هیروس میو س یآهن ریغ یو فلزها ومینی،آلوم2017 هیروس یها

لگا استان مازندران در و یهایتوانمند شگاهینما یبرگزار یهماهنگ-11

 یریگیاگوست و پ 20تا 15آگوست به  21تا  18از  خیتار رییگراد و تغ

 به ولگا گراد و بلعکس یجهت پرواز چارتر از سار رفلوتیاز ا

 ینبازرگا یبه اتاقها رانیا یالملل نیب یشگاههاینما ستیارسال ل-12

 .هیروس ونیفدراس

 یشگاهینفت و گاز در مرکز نما شگاهینما نیاز چهاردهم دیبازد-13

 کروکاس اکسپو.

 صنعت سنگ مسکو، یالملل نیب شگاهینما نیاز هجدهم دیبازد-14

 شگاهینما یبرگزار یو چگونگ هیبازار فرش روس یو بررس یریگیپ-15

 فرش،

 رانیا شگاهیشرکت در نما یبرا یاعزام چند شرکت روس یریگیپ-16

 شود. یسپتامبر در تهران برگزار م 20تا  18که از  کیتکن ویب

ضور حموس شوز با  شگاهیدر نما رانیج.ا.ا ونیو افتتاح پاو دیبازد-17

 سازمان صمت استان تهران سییمس فروش ر یآقا

 ، 2018مسکو در اکتبر  لیر شگاهینما طیشرا یریگیپ-18

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 نیکاتریمسکو،سن پرزبورگ، 2017سال  یشگاهینما میتقو هیته-1

 بورگ و کازان

 انریج.ا.ا یاختصاص شگاهینما نیاول یو ارسال گزارش برگزار هیته -2

اه مرداد م 28 تیلغا 24استان مازندران از  تیدر ولگا گراد با محور

1396 

 2017ورد فود  شگاهیدر نما رانیج.ا.ا ونیپاو یگزارش برگزار -3

 (یکانال تلگرام یکفش موس شوز)گزارش رو شگاهیگزارش نما -4

 (یکانال تلگرام ی)گزارش رواهیگل و گ  شگاهیگزارش نما -5

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 یاختصاص یشگاههایو  نما شیهما یجهت برگزار یزنیدرحال را

 در مناطق آزاد هستم. هیروس

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 نیزدهمیو صنعت س یبازرگان تهیبند در کم کیاضافه نمودن  -1

 لیو تسه صیمشترک دو کشور در خصوص ترخ ونیسیاجالس کم

 نیو ارسال گزارش از آخر هیو ته هیبه روس رانیا مانیدر صادرات س

 .رانیبه سازمان توسعه تجارت ا مانیمشکالت صادرات س تیوضع
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 ایکل بخش آس ریمعاون مد چیویگوریا یوری نیلیل یمالقات با آقا -2

درخصوص  هیدر وزارت صنعت و معدن روس رانیا زیو مسئول م

نشست کارگروه مشترک  یاقدامات جهت برگزار نیآخر یبررس

در چارچوب  1396آبانماه  6تا  3صنعت دو کشور در آستراخان از 

 دوکشور. یاقتصاد یهایرمشترک همکا ونیسیاجالس کم نیزدهمیس

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 2016در سال  هیو روس رانیتجارت ا لیو ارسال گزارش تحل هیته -1

 .رانیبه سازمان توسعه تجارت ا

 3در  هیو روس رانیا یتجارت خارج لیو ارسال گزارش تحل هیته-2

 . 2016ماهه اول سال 3نسبت به  2017ماه اول سال 

و ارسال به  هیروس یمعدن -یصنعت یقلم کاال 5 یو معرف یبررس-3

 سازمان،

 شرکت یدفاتر تجارمرکز  جادیا یبرا یشنهادیو ارسال طرح پ هیته-4

 ه،یدر روس رانیا یبازرگان یزنیرا لیذ یرانیا یها

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -5

بان استان وارونژ به ز یکشورمان در اتاق بازرگان یگذار هیسرما یها

 ندهینما یمیپور ابراه یجناب آقا استیبه ر یاتیبا حضور ه یروس

 اقتصاد در مجلس. ونیسیکم سییمحترم کرمان و ر

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -6

تاتارستان به زبان  یتجار شیکشورمان در هما یگذار هیسرما یها

 استان. نیا نیبا حضورتجار و مسئول نتیپاورپو هیبا ارا یروس

استان   یبازرگان_یاقتصاد یها تیو ارسال گزارش ظرف هیته-7

 تاتارستان به سازمان.

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -8

 یاندر اتاق بازرگ هیو ارا یکشورمان به زبان روس یگذار هیسرما یها

 استان. نیا نیولگا گراد با حضورتجار و مسئول

 استان ولگا  یبازرگان_یاقتصاد یها تیو ارسال گزارش ظرف هیته-9

 گراد. 

 .هیتخم مرغ در روس متیق یو ارسال گزارش بررس هیته-10

 ان.و سازم رانیبه اتاق ا هیروس یگویو ارسال گزارش بازار م هیته-11

 .هیو ارسال گزارش خودروسازان روس هیته -12

 نرایج.ا.ا یتخصص شگاهینما نیاول یو ارسال گزارش برگزار هیته -13

 استان مازندران در ولگا گراد تیبا محور

 در مشهد مقدس یاقتصاد شیو ارسال گزارش هما هیته-14

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 یاطالعات

مورد مشکل و اختالفات تجار  20از  شیب 1396ماهه اول سال  6در 

 آورده شده است. لیاز آنها در ذ یگزارش شده که برخ

عدم پرداخت  لیبدل یتیتوسط فود س انیرانیا یهاپلمپ مغازه -1

بار و حضور  نیسوم یبرا یبهروز مراد یبنام آقا یاجاره توسط شخص

با  یتیفود س سییو جلسه مالقات  با ر یتیدر محل فود س نجانبیا

 یو محرز شدن بده یرانیو غرفه داران ا یبهروز مراد یحضور آقا
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به  شانیمستمر ا نیو توه دیدمنجر به ته وعموض نیکه البته ا شانیا

 است.)اسناد موجود است(. دهیگرد یمجاز یایدر دن نجانبیا

 یپول آقا ورویهزار  50000مشکل بلوکه شدن مبلغ  یریگیپ -2

 افتیعدم در لیمسکو بدل یپور در فرودگاه شرمتووا یمعصوم

د همراه که با وجو یقرمز و ثبت ارزها دوریار کر یاظهارنامه گمرک

 دهیهنوز مسترد نگرد لیو گرفتن وک یریگیارسال نامه از سفارت و پ

 است.

 یدر مرزها یرانیا یونهایو حل مشکالت متعدد کام یریگیپ-3

 .هیروس یو خروج یورود

شده توسط شرکت  یداریمشکل عدم ارسال کابل خر یریگیپ-4

ال صفه جهت فوالد مبارکه از شرکت ال کاپ .  و ارس کیالکتر شگامیپ

 موضوع. یریگیپ یمسکو برا یمدارک به اتاق بازرگان

در داغستان و چچن از  یرانیرانندگان ا تیمشکل اذ یریگیپ-5

 یآنها جهت بررس یدر قازان و ارسال اسناد برا رانیا یسرکنسولگر

 و اعالم و نظر،

از شرکت حمل و نقل آلتون ترابر  یاحیر یآقا تیشکا یریگیپ-6

 یقاآ ونیبار کام لهیعدم تخ  لیپور بدل انیقیبهروز توف یمشهد از آقا

 .دیحل گرد نجانبیروز که با وساطت ا 15به مدت  انیژ

از  عدم پرداخت  تیو همسرش و شکا یاله فیس یمالقات آقا-6

ولگا م ابنام رستم و خان یتبعه آذر کیبه  یلیتحو یویک نریکانت 3وجه 

 قرار گرفت. یریگیکه چند بار مورد پ

 یاسد دیحم یاز آقا تیدر خصوص شکا ینقو یعل یمالقات آقا-7

 کیو  اریخ نریعدم پرداخت وجه دو کانت لیزاده بدل شیرایو ابوذر پ

 انگور  نریکانت

 یتجارت که ادعا یاز شرکت بان  احیم یعل یمالقات با آقا-8

 یبنام احمد فاروق چودر یهزار دالر به شخص 50000پرداخت مبلغ

 دیگرد یریگیکه پ ومینیاست داشت جهت ارسال آلوم یکه پاکستان

 نداشت. هیمدارک الزم جهت ارا یرانیطرف ا یول

و ارسال گزارش به  هیبه روس مانیمشکالت صادرات س یبررس -10

 سازمان

 با کاماز یتهرانچ یمشکل آقا یریگیپ -11

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

گذاران روس و  هیو مطالعه جهت دعوت از سرما یزیبرنامه ر

 ینداشتن کارمند محل لیبدل یدر دست اقدام است.ول شیهما یبرگزار

 .ردیگ یصورت م یبا کند یانسان یرویبودجه و ن دیو کمبود شد
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

مشترک  ونیسیاجالس کم نیزدهمیس یمشارکت در برگزار-1

آذرماه  21که سال گذشته در  هیو روس رانیا یاقتصاد یهایهمکار

ه نقشه را هیدر تهران به عنوان مذاکره کننده و مشارکت در ته 1395

 دو کشور. یصنعت

 ایکل بخش آس ریمعاون مد چیویگوریا یوری نیلیل یمالقات با آقا -2

درخصوص  هیدر وزارت صنعت و معدن روس رانیا زیو مسئول م

نشست کارگروه مشترک  یاقدامات جهت برگزار نیآخر یبررس

در چارچوب  1396آبانماه  6تا  3صنعت دو کشور در آستراخان از 

 دوکشور. یاقتصاد یهایرمشترک همکا ونیسیاجالس کم نیزدهمیس

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 یو خصوص یدر بخش دولت یتجار یها و تشکل ها هیاتحاد ییشناسا

 هیاتحاد نیا یبرا یرانیا یشرکت ها یهمکار یو ارسال درخواست ها

 ها.

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

 هیروس یکوپتر ساز یحضور در جلسات و مذاکرات با شرکت هل-1

 ،  یتفاهم همکار ادداشتیو امضاء  یبا حضور دکتر معظم

با  نگیحضور در جلسات و مذاکرات با شرکت ترانس ماش هلد-2 

 ،  یتفاهم همکار ادداشتیو امضاء  یحضور دکتر معظم

 ونیسیبا کم رانیا یتجار حاتیترج یمذاکرات برقرارحضور در  -1

 .هیدر روس ایاوراس یاقتصاد

4 

  و مالقات با مقامات یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

سال ماهه اول ام 6با تجار و مقامات در  یمالقات ،جلسه و هماهنگ 67

 انجام شده است.

اتاق  سییر بی،نایتجار یشورا سییر نوفیدیاوب یمالقات با آقا -1

 هیروس ونیفدراس یالملل اتاق بازرگان نیامور ب سییمسکو،ر یبازرگان

وارونژ،آستراخان،ولگا گراد  یبازرگان یاتاق ها ی،روسا

 یو مجلس دوما یبا مقامات استاندار داری،تاتارستان،کاسترم و د

 وارونژ.

 .هیوزارت صنعت و تجارت روس رانیبخش ا نیئولمالقات با مس -2

با حضور  هیدر روس رانیسفارت ج.ا.ا یشرکت در جلسات کارشناس -3

 .هیمستقر در روس یمحترم و نهادها ریسف

 کسیا یا رهیالملل فروشگاه زنج نیامور ب سییمالقات با ر -4

 اسایروس م یکمپان سییر بیولگا باس،نا یاتوبوس ساز و،شرکتیفا

 ریو مد هیسازان روس یبستن هیاتحاد رهیمد اتیه ندهیمول تورگ و نما

 یبا حضور جناب آقا نیموست آد یاسترو نگیالملل هلد نیامور ب

 استیوزارت صمت در زمان سفر ر ابقس ریمهندس نعمت زاده وز

 .هیبه روس یمحترم جمهور
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و  ترانس ماش  هیروس یکوپتر ساز یشرکت هل یمالقات با روسا -5

 ئتیه سیو رئ ریمعاون محترم وز ،یبا حضور دکتر معظم نگیهلد

 (دروی)ارانیا عیصنا یعامل سازمان گسترش و نوساز

در  ییکشاورزان و تجار محصوالت غذا هیاتحاد یمالقات با روسا -6

 .ویفا کسیا یا رهیدرخواست فروشگاه زنج نیتام یریگیپ یبرا رانیا

 راه و شهر ریمعاون محترم وز انیداوود کشاورز یمالقات با آقا -7

 یاقتصاد مجلس،کرباس ونیسیکم سییر یمیدکتر پور ابراه ی،آقایساز

 .رانیا یالملل اتاق بازرگان نیامور ب سییر

 یصنعت و تجارت جمهور ریو وز ریمالقات با معاون نخست وز-8

 یجمهور نانیکارآفر یتجار شیدر هما یتاتارستان،شرکت و سخنران

ر شرکت کاماز د یندگینما سییتاتارستان با حضور تجار،مالقات با ر

 . نفورمیتاتارا یکازان،مالقات با خبرگزار

 یبازرگان یندگیمرکولوف معاون اسبق نما یسرگئ یمالقات با آقا-9

  هیروس

م انجا یو هماهنگ ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد نیمالقات با مسئول -10

 مذاکرات

 و روس. یرانیشرکت ا 70از  شیو مشاوره ب ییراهنمامالقات و -11

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 سازمان ربطیو کارشناسان ذ رانیارتباط مستمر روزانه با مد

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

مورد مشکل و اختالفات تجار  20از  شیب 1396ماهه اول سال  6در 

 آورده شده است. لیاز آنها در ذ یگزارش شده که برخ

 یتیتوسط فود س یبهروز مراد یآقا نیمستاجر یپلمپ مغازه ها-1

در محل  نجانبیبار و حضور ا نیسوم یعدم پرداخت اجاره برا لیبدل

بهروز  یبا حضور آقا یتیفود س سییو جلسه مالقات  با ر یتیفود س

که منجر به  شانیا یو محرز شدن بده یرانیو غرفه داران ا یمراد

 دهیگرد یمجاز یایدر دن نجانبیبه ا شانیامستمر  نیو توه دیتهد

 است.

 یپول آقا ورویهزار  50000مشکل بلوکه شدن مبلغ  یریگیپ-2

 افتیعدم در لیمسکو بدل یپور در فرودگاه شرمتووا یمعصوم

د همراه که با وجو یقرمز و ثبت ارزها دوریار کر یاظهارنامه گمرک

 دهیهنوز مسترد نگرد لیو گرفتن وک یریگیارسال نامه از سفارت و پ

 است.

 یدر مرزها یرانیا یونهایو حل مشکالت متعدد کام یریگیپ-3

 .هیروس یو خروج یورود

شده توسط شرکت  یداریمشکل عدم ارسال کابل خر یریگیپ-4

ال صفه جهت فوالد مبارکه از شرکت ال کاپ .  و ارس کیالکتر شگامیپ

 موضوع. یریگیپ یمسکو برا یمدارک به اتاق بازرگان
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در داغستان و چچن از  یرانیرانندگان ا تیمشکل اذ یریگیپ-5

 یآنها جهت بررس یدر قازان و ارسال اسناد برا رانیا یسرکنسولگر

 و اعالم و نظر،

از شرکت حمل و نقل آلتون ترابر  یاحیر یآقا تیشکا یریگیپ-6

 یقاآ ونیبار کام لهیعدم تخ  لیپور بدل انیقیبهروز توف یمشهد از آقا

 .دیحل گرد نجامبیروز که با وساطت ا 15به مدت  انیژ

از  عدم پرداخت  تیو همسرش و شکا یاله فیس یمالقات آقا-7

ولگا ابنام رستم و خانم  یتبعه آذر کیبه  یلیتحو یویک نریکانت 3وجه 

 قرار گرفت. یریگیکه چند بار مورد پ

 یاسد دیحم یاز آقا تیدر خصوص شکا ینقو یعل یمالقات آقا-8

 کیو  اریخ نریعدم پرداخت وجه دو کانت لیزاده بدل شیرایو ابوذر پ

 انگور  نریکانت

 یتجارت که ادعا یاز شرکت بان  احیم یعل یبا آقامالقات -9

 یبنام احمد فاروق چودر یهزار دالر به شخص 50000پرداخت مبلغ

 دیگرد یریگیکه پ ومینیاست( داشت جهت ارسال آلوم ی)که پاکستان

 نداشت. هیمدارک الزم جهت ارا یرانیطرف ا یول

به  و ارسال گزارش هیبه روس مانیمشکالت صادرات س یبررس-10

 سازمان

 با کاماز یتهرانچ یمشکل آقا یریگیپ -11

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

،شرکت روس  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد اتیجهت اعزام ه زایاخذ و

 کشور . یو حرفه ا یبه سازمان فن یاعزام اتیه کیتورگ،  اسایم

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 استان مازندران یاز اتاق بازرگان یتجار اتیدو ه رشیپذ -1

و  ینیکفش دست دوز و ماش هیاز اتحاد اتیه رشیپذ -2

 یمس فروش و آقا ین آقااز سازمان صمت استان تهرا نیهمچن

تهران جهت  یاستاندار یها یکل دفتر هماهنگ ریمد نیراست یمحمد

 موس شوز. شگاهیافتتاح نما

 دیجعفر زاده جهت بازد یآقا یبا سرپرست اهیگلو گ اتیه -3

 هیروس اهیگل و گ شگاهیاز نما

 استان گلستان یاز اتاق بازرگان اتیه رشیپذ -4

 از اداره تعاون استان فارس اتیه رشیپذ -5

 آبادان یاز اتاق بازرگان اتیه رشیپذ -6

و اتاق  رانیمشترک سازمان توسعه تجارت ا اتیه رشیپذ -7

ود فورد  شگاهینما یهمزمان با برگزار هیو روس رانیا یمشترک بازرگان

2017 

 در مشهد مقدس یتوسعه اقتصاد شیبه هما یروس اتیه اعزام
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 رسانی تجاری بخش سوم: اطالع

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 تیمناقصات در سا یها تیفهرست سا هیته -

2 

 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

ول ماهه ا 6به سازمان در  یبولتن خبر 15گزارش و  53و ارسال  هیته

 . 2017سال 

 رانیج.ا.ا یتخصص شگاهینما نیاول یو ارسال گزارش برگزار هیته -1

 استان مازندران در ولگا گراد تیبا محور

 در مشهد مقدس یاقتصاد شیهما یو ارسال گزارش برگزار هیته -2

 2016در سال  هیو روس رانیتجارت ا لیو ارسال گزارش تحل هیته -3

 .رانیبه سازمان توسعه تجارت ا

 3در  هیو روس رانیا یتجارت خارج لیو ارسال گزارش تحل هیته -4

 . 2016ماهه اول سال 3نسبت به  2017ماه اول سال 

و ارسال به  هیروس یمعدن -یصنعت یقلم کاال 5 یو معرف یبررس -5

 سازمان،

 یمرکز دفاتر تجار جادیا یبرا یشنهادیو ارسال طرح پ هیته -6

 ه،یدر روس رانیا یبازرگان یزنیرا لیذ یرانیا یشرکت ها

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -7

بان استان وارونژ به ز یکشورمان در اتاق بازرگان یگذار هیسرما یها

 ندهینما یمیپور ابراه یجناب آقا استیبه ر یاتیبا حضور ه یروس

 اقتصاد در مجلس. ونیسیکم سییمحترم کرمان و ر

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -8

تاتارستان به زبان  یتجار شیکشورمان در هما یگذار هیسرما یها

 استان. نیا نیبا حضور تجار و مسئول نتیپاورپو هیبا ارا یروس

استان   یبازرگان_یاقتصاد یها تیو ارسال گزارش ظرف هیته -9

 تاتارستان به سازمان.

 تیو اولو رانیا یو بازرگان ی،صنعتیاقتصاد یها تیظرف یمعرف -10

 یاندر اتاق بازرگ هیو ارا یکشورمان به زبان روس یگذار هیسرما یها

 استان. نیا نیولگا گراد با حضور تجار و مسئول

 استان ولگا  یبازرگان_یاقتصاد یها تیو ارسال گزارش ظرف هیته-11

 گراد. 

 .هیتخم مرغ در روس متیق یو ارسال گزارش بررس هیته-12

 ان.و سازم رانیبه اتاق ا هیروس یگویو ارسال گزارش بازار م هیته-13

 .هیو ارسال گزارش خودروسازان روس هیته -14

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

و  یرانیبه  بازرگانان ا یمشاوره تجار 5بطور متوسط و حداقل هر روز 

مشاوره  800ماه  6 نیا یروس انجام شده است. که در مجموع در ط

 انجام شده است. یمجاز یاز طرق تلفن و فضا
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4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

و  یرانیبه  بازرگانان ا یمشاوره تجار 5بطور متوسط و حداقل هر روز 

مشاوره  800ماه  6 نیا یروس انجام شده است. که در مجموع در ط

 جام شده است.ان یمجاز یاز طرق تلفن و فضا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 هیروس یتحوالت بانک نیگزارش آخر هیته-1

 یصادرات یمال یتهایگزارش مربوط به حما -2

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

شرکت  شتریبا ب یالملل نیب یها شگاهیخود از نما دیدر بازد یزنیرا نیا

 اریکه بس ییخصوصا شرکتها شگاهیحاضر در نما یکنندگان خارج

ر و به حضو قیمالقات و مذاکره نموده و آنها را تشو باشندیتوانمند م

 .دینمایم رانیدر ا یگذار هیسرما

7 

ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 یصاداقت یمهم تجار عیاخبار و وقا نیهرهفته آخر انیدر پا یزنیرا نیا

ما .ادینما یرا به سازمان ارسال م یزنیرا نیبا نقطه نظرات ا هیروس

 لیبدل  یبه کارمند محل یعدم پرداخت حقوق به موقع  وکاف لیبدل

ار اخب هیقادر به ته ییسازمان محل کار را ترک و به تنها یمشکل مال

 .ستمین

8 

برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

که در هتل  هیو روس رانیا یتجار یفرصت ها شیگزارش از هما -

 .دیبرگزار گرد یرانیشرکت روس و ا 200کرون پالزا با حضور 

 در مشهد یاقتصاد شیارسال گزارش هما -

 .شود یو ارسال م هیته زین اهیکفش،گل و گ شگاهیگزارش نما یبزود -

 

 

 

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

مذاکرات جهت امضاء  یهماهنگ

 رانیا  یحیموافقتنامه تجارت ترج

 یاقتصاد هیعضو اتحاد یبا کشورها

 ایاوراس

مذاکرات  یامضاء شروع رسم

در  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

 هیاتحاد نیا یعال یجلسه شورا

در سن  2016دسامبر  26در 

 پطرزبورک

 ریبود . سا بیلوکاشنکو غا ینشست آقا  نیدرا

جمهور مجوز شروع مذاکرات را امضاء  یروسا

 نسکیلوکاشنکو به م یامضاء آقا ینمودند. استاد برا

راند مذاکرات  نیعد از آن در چندارسال شده است.ب

 است. افتهیادامه 

2 

 -یتجار میمرکز دا جادیا

 در مسکو رانیا یشگاهینما

به  ادداشتیو ارسال دو  یریگیپ

و  هیوزارت صنعت روس

مسکو جهت  یشهردار

 67اختصاص ساختمان شماره 

 -یتجار میمرکز دا جادیجهت ا

 هیدر روس رانیا یشگاهینما

 شنهادیپ هیروس بدون اراعدم موافقت طرف 

 .گرید یمحل ای نیزم یواگذار

مدل مشارکت  یو طراح یزیبرنامه ر ت،یبه جد ازین

 نیا دیخر ایدر ساخت  یخصوص ایو  یبخش دولت

و اتاق  رانیمرکز توسط سازمان توسعه تجارت ا

 رانیوزارت صمت ا ژهیو تیتهران و عنا یبازرگان

 دارد.
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3 

 کیلجست_ یمرکز تجار جادیا

 در مسکو رانیا

 نیمطالعات انجام شده و چند زم

 شده دهید

و  یزیبرنامه ر ت،یبه جد ازی. نیریگیدر حال پ

در  یخصوص ایو  یمدل مشارکت بخش دولت یطراح

مرکز توسط سازمان توسعه  نیا دیخر ایساخت 

 ژهیو تیتهران و عنا یو اتاق بازرگان رانیتجارت ا

 وزارت دارد. یمقام عال

4 

 ای جادیجهت ا یگذار هیسرما

 یسهام فروشگاهها دیخر

 هیبزرگ در روس یرهایزنج

اتکا و چند شرکت  استیبا ر

 است. دهیمذاکره گرد یرانیا

جهت  یرانیگذاران ا هیسرما ایداران  هیسرما قیتشو

 بخش از بازار. نیحضور در ا

5 

 جادیجهت ا یگذار هیسرما

  یرانیا یا رهیزنج یرستوران ها

 هیدر روس

از جمله از  یرانیچند شرکت ابا 

دعوت شد و   کایشرکت چ ریمد

خصوص انجام  نیدر ا یمذاکرات

 است. دهیگرد

جهت  یرانیگذاران ا هیسرما ایداران  هیسرما قیتشو

بخش از بازار مخصوصا با شروع  نیحضور در ا

 هیدر روس 2018فوتبال در سال  یجام جهان یهایباز

6 
در  یروس یمشارکت شرکتها

 رانیا یشگاههاینما

 یریگیدر حال پ یریگیدر حال پ

7 
 یاتهایو ه یشگاهینما یهمکار

 هیو روس رانیا یتجار

 یریگیدر حال پ یریگیدر حال پ

8 
 یبرا یگذاران روس هیجلب سرما

 رانیدر ا یگذار هیسرما

 یریگیدر حال پ یریگیدر حال پ

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

 یرانیا یشرکتها اتیشکا یریگیپ

 یروس یاز شرکتها

 پور معصوم یمشکل آقا یریگیپ -1 3

 هیبه روس مانیمشکل صادرات س -2

 یرانیا یدر خصوص مشکالت شرکت ها یریگیپ-3

 هیبا حضور در روس یبابست تیدر نها یانجام شده ول

 .ندینما یریگیپ لیو با کمک وک

2 

و ارائه  یروس یمالقات با شرکتها

 رانیبا مد ،مالقاتیمشاوره تجار

 هیروس یبازرگان یاتاق ها

اق از ات یتعداد رانیروزانه با شرکتها و مد یمالقاتها بصورت مستمر

 یبازرگان یها

3 

به  یارسال اطالعات تجار

 یو معرف یرانیا یشرکتها

 یهایجهت همکار یروس یشرکتها

 یدوجانبه،اطالع رسان

به تجار و اتاق  رانیا یشگاههاینما

 هیروس یبازرگان یها

 تیسا یبر رو یلیارسال گزارشات تکم -1 بصورت مستمر

  یبازرگان یزنیرا

 یکانال تلگرام قیگزارشات و اخبار از طر رسالا -2

 عضو کانال 800از  شیبه ب

4 
– یمهم تجار عیارسال اخبار و وقا

 رانیبه ا هیروس اقتصادی

 60و حداقل   یبصورت هفتگ

 خبر در سه ماهه اول

 یاقتصاد یمهم تجار عیهر هفته اخبار و وقا انیدر پا

 . دیگرد یارسال م هیروس

5 
 از چند کارخانه در استان ولگا راد و استان دیبازد انهیماه یاز کارخانجات معتبر روس دیبازد

 وارونژ
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 عراق گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 01/04/96  تاریخ اعزام: ناصر بهزاد 

 04/96/ 01پایان ماموریت:

 4/96آقای بهزاد از تاریخ ا/

به عنوان نماینده سازمان 

توسعه تجارت در عراق 

 مشغول به فعالیت هستند

 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 یشگاههاینما-2در نجف و کربال رانیا یاختصاص شگاهینما-1

 یالملل نیب شگاهیدر نما رانیا ونیپاو-3لیدرارب رانیا یاختصاص

 مناسب و فعال یدر بصره/بسترساز رانیا یاختصاص شگاهینما-4بغداد

 عراق به گاهی/ارتقا جا یتخصص یدر حوزه ها ینمودن ارتباطات عموم

در عراق به  رانیسهم بازار ا شیا/افز رانیا یمقصد صادرات نیدوم

24% 

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 در نجف  رانیا شگاهینما جیارسال گزارش نتا

 در بغداد رانیا ونیپاو یبرگزار یهایگزارش هماهنگ ارسال

 لیدر ارب رانیا شگاهینما یابیگزارش ارز ارسال

3 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

- 

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 وزارت تجارت قیشدن موافقت نامه تجارت آزاد از طر ییاجرا یریگیپ

درسفارت به منظوررصد مسائل  یاقتصاد شیپا تهیکم لیعراق/تشک

 روزانه تیبه عراق با ظرف رانیشدن صادرات گازا یاتیعمل/یبازرگان

عراق با هدف  یاستان یتهایظرف یمترمکعب/فعال ساز ونیلیم 12

دوجانبه  تهیکم لیتشک یریگیپ/یارکتمش یفراهم شدن پروژه ها

 به عراق/اخذ رانیا نکریرفع موانع ورود کل یریگیپ/یتبادالت بانک

 یبرا ییمشترک اجرا تهیکم لیتشک یبرا یطرف عراق هیموافقت اول

 200 زانیبه م ی/لغو مصوبه اخذ عوارض استان یروابط بازرگان لیتسه

 اخذ مجوز از بیتصو/یرانیا یحامل کاالها یونهایاز کام ناریهزارد

 نیب یشگاههاینما تیاز سا نیزم یواگذار یتجارت عراق برا ریوز

ت مقدما جادیا/رانیمرکزدائم تجارت ا جادیبغداد به منظور ا یالملل

 یبازرگان یالملل نیب شگاهیدر نما رانیا ونیپاو ییبرپا یالزم برا

 -کاله درعراق یدنینوش دیاز محصول جد ییبغداد/رونما

 در استان بغداد ایو اح یگذار هیفرصت سرما 260 ییشناسا

5 
 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

صادرات کاال و  یتهای(مورد مطالعه بازار دررابطه با اولو11انجام )

مطالعه -ییصادرات کاال لیتحل-صادرات ماهانه لیتحل-خدمات 
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بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

اثرات  یبررس-واردات سنگ  -نوایبا بابل و ن یهمکار یفرصتها

 یبررس- یو مهندس یخدمات فن یو اجتماع یفرهنگ یاقتصاد

توسعه  یاستراتژ نی/تدو یو مهندس یمشکالت صادرات خدمات فن

 10 هیق براساس مدل سوات/ اراو عرا رانیا یروابط اقتصاد

 یهرتن کاال متیق شیافزا/یتجار یارتقا همکار یبرا ییراهکاراجرا

مقدمات صادرات  جادی(دالر/ا500به عراق ) رانیا یصادرات

مسائل  یریگیپ/یا رهیزنج یدرقالب فروشگاهها یمحصوالت ساختمان

 یمرز

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

دررابطه با  یرانیشرکت ا 20مشکالت واصله از  یریگیپ

 یمطالبات شرکتها-یمرز یتهایرفع محدود-.نکریاخذمجوزکل

در عراق/انعکاس  یرانیا یبانک اطالعات شرکتها جادیا/یمانکاریپ

 یو مهندس یخدمات فن یگزارش مشکالت شرکتها

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 ونیلیم6مصوب   هیبا سرما یتجارعراق یبرا یگذار هیاخذ مجوزسرما

محصوالت  دیمشارکت در پروژه تول%52دالر در همدان و مشهد با 

 انواع برس مو و کفش و لباس دیمشارکت در تول%66سبک و  یبتن

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

و عراق با حضور  رانیا ی.صنعتیتجار یهمکار یمشارکت در برگزار

 یشنهادیمحور مذاکرات پ هیته-عراق  عیصنا ریو وز رانیا رصمتیوز

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

جلسه با صادرکنندگان  12- یجلسه با تجاربخش خصوص 28 یبرگزار

رجال  هیمشترک شعبه عراق.اتحاد یجلسه با اتاق بازرگان8- یرانیا

استان  یشورا-استان واسط یشورا-نجف یاتاق بازرگان-االعمال نجف

 صحافه هیاتحاد-استان بابل یشورا- نیاستان صالح الد یشورا-بغداد

 -نیالنقاب

3 

قراردادها و  میمذاکرات مربوط به تنظحضور در 

 یتجار یموافقت نامه ها

 یمربوط به بانک مرکز یمشترک دائم تهیکم یریشکل گ یریگیپ

 بخش 5که در  رانیا یمتناظر ازسو تهیکم لیتشک یعراق و اعالم برا

 شیافزا- کیپرداخت الکترون یقانون یها جادسامانهیقابل توجه است :ا

 یو اعتبار یمال یپول یاستهایاعمال س-یعراق یبانکها یسقف اعتبار

 یخواهر خواندگ یبرقرار- ندهایفرا یساده ساز وتجارت  لیتسه یبرا

-رانیدرا دیو رش نیمراحل افتتاح شعب بانک رافد لیتکم-بانکها نیب

 دوکشور یدر امضا تفاهم نامه نظارت عیتسر

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

درصد  38با  یجلسه مذاکره ونشست  با مقامات عراق168حضور در

 عیصنا یمالقات با وزرا 29رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل :

.مسکن.نفت.برق و استانداران یزی.برنامه ریی.تجارت.دارا
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 35-و فرمانداران یاستان یشوراها ینجف.واسط.بابل و بغداد و روسا

جلسه  104-مرتبط یوزارتخانه ها لک رانیوزرا ومد نیجلسه با معاون

 یکارگروه بررس لیتشک/یاقتصاد یو شرکتها نگهایهولد رانیبا مد

 یشرکت فعال در حوزه خدمات فن 5 یژاپن عراق و معرف رانیروابط ا

در شهر  یکره جنوب رانیمالقات با مد/کایبا جا یهمکار یبرا یمهندس

 عراق هیبسما دیجد

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

 یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 مرتبط با کشور هدف 

معاون توسعه صادرات کاالو -کل سازمان سییجلسه با ر یبرگزار

توسعه صادرات  رکلیمد-و منابع  تیریمعاون توسعه مد -خدمات

 یعرب رکلیمد-یتوسعه  صادرات کشاورز رکلیمد -خدمات

-عملکرد تیریومد یکل.بازرس استیدفترر رکلیمد-ییقایافر

اموزش و  رکلیمد- یخدمات بازرگان رکلیمد-یامورادار رکلیمد

 و... یاطالع رسان

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

و  رانیا یرب صادرات تیفیدرخصوص  ک  یطرف عراق یادعا یبررس

 یادعا یبررس- یرانیتومان از طرف شرکت ا ونیلیم 600برگشت 

 لیکه بدل یدرخواست مطالبه از شرکت عراق یبرا یرانیشرکت ا

 یرانیا یمطالبات شرکتها یریگیپ/دیموضوع ارجاع گرد ییقضا تیماه

اخذ و وصول  یریگیب(پ الباتمط یواقع  تیماه ی:الف(شفاف ساز

 یمانکاریاز معوقات دوشرکت پ اردتومانیلیم 14

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

 متعدد( 15و  یعاد 60)  یبه تجارعراق زایارائه و یو  معرف یبررس

 اطالعات الزم ارگذاشتنیو دراخت ییارائه راهنما

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 یبه سرپرست رانیازعراق به ا یاقتصاد اتیه 4مشارکت در اعزام 

 یبازرگان یاتاقها یحمل و نقل  و روسا ریوز رنفت،یوز ع،یرصنایوز

 اتیه رشیمشارکت در پذ نیهمچن المیبه ا هیوانیو د سانیواسط.م

 و عراق رانیاتاق مشترک ا سییر یبه سرپرست یتجار

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 یبازساز 3و  ییمناقصه موادغذا 3و  یمناقصه نفت 10 یاطالع رسان

 یمطالعه بازساز نیو برنج همچن رخشکیکه انجام مناقصه ش لویس

صادرات  یفصل یتهایممنوع یدردست اقدام است/اطالع رسان لویس

دار عراق در  تیاولو یدرخصوص پروژه ها یبه عراق/اطالع رسان

 وپل یراهساز-ده بخش جا

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 روزنامه35بازاربه سازمان/انعکاس اخبار در یارسال گزارشات تخصص

 یراقو روزنامه ع تیسا 5و  یرانیا یو خبرگزار تیسا 44راالنتشارویکث

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

- یدرقالب تلفن یرانیمشاوره به تجار و بازرگانان ا  1670ارائه  

 وتلگرام یلیمیو ا یحضور
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4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

 یگذار هیو سرما رانیمورد مشاوره درخواست کاال ازا 117ارائه 

 مشترک

5 

و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

اوضاع تجارت  یو بررس یصدور موادنفت تیگزارش تحوالت ممنوع

 و لیبیمرزطر ییکردستان عراق/اعالم مقدمات بازگشا میبا اقل رانیا

 یرانیا یکاالها فیاحتمال تضع

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییراهنمامساعدت و 

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

فود  یا ییمواد غذا یتخصص شگاهیدر نما یعراق یمشارکت طرفها

 منتخب یشگاههایاعالم نما-تهران شهیصنعت ش یالملل نیمشهد و ب

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

عراق/ارسال اخبار مهم  یخبر مهم حوزه تحوالت اقتصاد 180ارسال 

 رانیا یقعال اقتصاد 1000 یروزانه همزمان برا

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

نشست تجار -اتاق مشترک یتجار کربال و نجف با هماهنگ شیهما

 نجف یاتاق بازرگان سییبا ر ینرایا
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 عمان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 12/7/97  پایان ماموریت: 12/7/94 تاریخ اعزام: عباس عبدالخانی 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

حالل و  یغذا شگاهیدر نما رانیا یمل ونیپاو ییبرپا -

 عمان) بهار( یمحصوالت کشاورز

          آب و برق عمان شگاهیدر نما رانیا یمل ونیپاو ییبرپا -

 ) بهار(

 در جشنواره رمضان عمان یرانیا ییمواد غذا یشرکتها مشارکت -

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایگزارش نماارسال 

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

حالل و محصوالت  یغذا شگاهیارسال گزارش نما -

 عمان یکشاورز

 آب و برق عمان شگاهیگزارش نما ارسال -

3 

 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 و عمان رانیا ینقشه راه تجار یریگیپ -

 یبهداشت یها یتفاهم همکار ادداشتی یامضا -

 ییایموافقتنامه حمل و نقل در یریگیپ -

 یگمرک یها یموافقتنامه همکار یریگیپ -

 یگذار هیسرما یتفاهم همکار ادداشتی یریگیپ            -

4 
شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاجرا اقدامات

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

 95و عمان در سال  رانیا یگزارش مراودات تجار هیته -

در  رانیا یمرکز تجار سیگزارش در خصوص تاس هیته -

 عمان

 یگزارش در خصوص محصوالت کشاورز هیته -

6 
بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

 در عمان ریصان یو مهندس یمشکالت شرکت خدمات فن یریگیپ -

 در منطقه آزاد دقم یرانیا یمشکالت شرکتها یریگیپ -

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 عمان در کرمان یگذار هیدر پروژه سرما یهمکار -

 رفتیعمان در ج یگذار هیدر پروژه سرما یهمکار -

 عمان در چابهار یگذار هیپروژه سرما یریگیپ             -
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

وزارت  ربطیذ نیبا مسئول یریگیسه جلسه پ یبرگزار -

 عمان عیتجارت و صنا

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 بار( 8عمان) یاتاق بازرگان سیینشست با ر-

 بار( 4وزارت تجارت عمان)  نیمالقات با مشاور -

3 
قراردادها و  میدر مذاکرات مربوط به تنظ یهمکار

 یتجار یموافقت نامه ها

ا بجهت عقد قرارداد  یرانیبه بازرگانان ا یتجار یارائه مشاوره ها

 ) و نه عدم حضور در جلسات(یعمان یطرف ها

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 عمان عیارشد وزارت تجارت و صنا نیبا مشاور دارید -

 مناطق آزاد عمان یبا روسا دارید -

 عمان یبانک رانیبا مد دارید -

 عمان یبازرگان یاتاق ها یبا روسا دارید -

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

توسعه روابط  یراهکارها -ها یریگیپ -شنهاداتیپ -ارسال گزارشات

 هیبا کشور متوقف ف یتجار

6 
در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 یو عمان  یرانیتجار ا نیمابیمورد اختالف ف 8 -

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یاتهایالزم به تجار و ه

 یرانیو تجار ا یتجار عمان یبرا

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 به عمان یرانیو تره بار ا وهیم یتجار اتیه -

 به بندر جاسک یعمان یمحصوالت کشاورز یتجار اتیه -

 کرمان به عمان یتجار اتیه -

 به عمان زدی یتجار اتیه -

 تهران به عمان یتجار اتیه -

 مشهد به عمان یتجار اتیه -

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

مناقصات  ونیسیکم تیجهت ثبت نام در سا یرانیا یشرکتها ییراهنما

 عمان جهت ارسال فراخوان مناقصات

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

 مختلف یها نهیدر زم ییکاال یارسال گزارشات تخصص -

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

در  یبصورت حضور یرانیا یحقوق ای یقیحق شخص1500به حدود

 داده ام. یدفتر محل کارم مشورت تجار
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4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

کاال  دیخر قیجهت تشو یعمان یحقوق ای یقیشخص حق 450به حدود 

 داده ام. یمشاوره تجار رانیدر ا یگذار هیسرما ای رانیاز ا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 و عمان رانیا یمراودات تجار تیگزارش وضع -

 و عمان رانیا یمشکالت بانک گزارش  -

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 یجهت عقد قرارداد با طرفها یعمان یمساعدت به شرکتها -

 یشگاهینما یها یجهت توسعه همکار یرانیا

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 یبازرگان زنانیعمان در گروه را یارسال اخبار تجار

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

  یگذار هیسرما یفرصتها یمعرف شیامور هما یریگیپ -

 یمختلف تجار  یداهایگزارشات رو ارسال            -

 

 

 

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 
 نیب یبانک یها یتوسعه همکار

 و عمان رانیا

 یرانیبانک ا 13بانک صحار عمان با  یهمکار 

2 
 10در  یمل ونیبصورت پاو یرانیا یحضور شرکتها  یشگاهینما یها یتوسعه همکار

 عمان یالملل نیب شگاهینما

3 
 ییتوسعه ناوگان حمل و نقل هوا

 دو کشور نیب

به مسقط دو روز در  رازیآسمان ش نیال ریا یبرقرار 

 رازیمسقط به ش ریا شیک نیال ریهفته و ا

4 
 -خرمشهر ییایخط حمل و نقل در جادیا یبررس  ییایتوسعه ناوگان حمل و نقل در

 صحار -چابهار

5 

 ییبرند محصوالت غذا 15توسعه 

 یا رهیزنج یدر فروشگاه ها یرانیا

 معتبر

در قفسه  یرانیا ییمواد غذا دیبرند جد 12حضور  

 عمان یا رهیزنج یفروشگاهها یها

6 
 یرانیا یطب یها کینیکلتوسعه 

 سالمت سمیدر عمان جهت تور

 96در عمان در سال  یرانیا کینیدو کل یراه انداز 

7 
 یبرند مصالح ساختمان 20توسعه 

 در کشور عمان یرانیا

در  یرانیا یدو شوروم مصالح ساختمان یراه انداز 

 مسقط

8 
 یتجار اتیه 12سفر  یهماهنگ

 به عمان یرانیا

 رانیمختلف ا یاستان ها یبازرگان یاز اتاق ها 

9 

 ونیسیاجالس کم یریگیپ

 یاقتصاد یها یمشترک همکار

 و عمان رانیا

 مشترک ونیسیاجالس کم رخانهیجلسات مکرر با دب 
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 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

و  یحضور ییمشاوره و راهنما

 یبه فعاالن تجار یامیو پ یتلفن

 یرانیا

 نفر 60روزانه به  

2 
رفع مشکالت و اختالفات  یریگیپ

 حاضر در عمان یرانیا یشرکتها

 شرکت 30ماهانه  

3 
شرکت  یجلسات برا یهماهنگ

 یعمان یبا شرکتها یرانیا یها

 یرانیا یشرکتها یمالقات برا 100از  شیماهانه ب 

 شود یهماهنگ م

4 
 یرانیا یحضور در جلسات شرکتها

 ریبا جناب سف یو عمان

 جلسه 60ماهانه  
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 قزاقستان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 26/1/98  پایان ماموریت: 26/1/95   تاریخ اعزام: آنه دوردی ایران پناه 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

  یاسالم یجمهور یاختصاص شگاهینما یبرنامه برگزار یریگیپ-1

 درتارخ  رانیا

 قزاقستان   یدر آلمات 96مهر ماه13-16 

  2017در اکسپو رانیا ونیپاو  ییبرپا یبرنامه ها  یریگیپ ،یهماهنگ -2

 آن  یو برگزار

جهت عرضه در غرفه  یتجار  یبرنامه انتقال کاالها یهماهنگ -3

 گمرک قزاقستان  قیاکسپو از طر

 خیدر محل اکسپو در تار رانیا یروز مل یبرنامه برگزار یهماهنگ -4

  1396مرداد ماه 13

  یگانتوسط اتاق بازر یتجار  اتیاعزام ه  یزیو برنامه ر  یهماهنگ -5

به  2017و قزاقستان در زمان اکسپو در اواخر ژوئن  رانیمشترک ا

 ه آستان

 یلالمل نیب یها شگاهیاز نما رانیا یتجار اتیه دیبازد  یهماهنگ -6

 یقطعات خودرو  و مبلمان  در آلمات

 یالملل نیب شگاهیدر نما یرانیا  یمشارکت  شرکت ها  یهماهنگ -7

  2017 یساختمان  در آستانه در ماه م

ال در س رانیا یالملل نیب یه ها شگاهینما یبرگزار  یاطالع رسان -8

 در قزاقستان یقزاق یبه  تشکل ها و شرکت ها 1396

 قزاقستان در یالملل نیب یها شگاهینما یبرگزار  یاطالع رسان -9

  رانیدر ا یرانیا یبه تشکل ها و شرکت ها  2017سال

 یکشاورز یالملل نیب یه ها شگاهینما یبرگزار  یاطالع رسان -10

 96استان گلستان در سال 

 حمل ونقل  یالملل نیب یه ها شگاهینما یبرگزار  یرساناطالع  -11

 در تهران 

 ران در ته  یالملل نیب یه ها شگاهینما13  یبرگزار  یاطالع رسان -12

 استانها یالملل نیب یه ها شگاهینما 5 یبرگزار  یاطالع رسان -13

2 
 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

 شیدر ک یالملل نیب یه ها شگاهینما2 یبرگزار  یاطالع رسان

3 
شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

و  ی،معدن یصنعت یهمکار یها یشدن قرارداد ها ییاجرا یریگیپ

 است دهیبه امضارس 95در سال یوکشاورز یتجار
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4 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

در استان   یگذار هیو سرما یگزارش در مورد اوضاع اقتصاد هیته -

 منگستائو قزاقستان 

 گزارش در مورد مسائل ،مشکالت حمل و نقل و موانع صادرات هیته -

 و قزاقستان به بندر اکتائو  در استان منگستائ رانیبنادر ا قیاز  طر رانیا

)در   کیدر بندر کور  یگذار هیگزارش در مورد اوضاع سرما هیته -

 ان دست احداث (در استان منگستائو قزاقست

 یقزاقستان  در کشت دانه ها یگذار هیگزارش در مورد سرما هیته -

 ... ییبرنج و مواد غذا ،یروغن

کار  یرویو مقررات  مربوط به ن نیگزارش در خصوص قوان هیته -

 2017در    یخارج

جمهور  سییر  اراتیو اخت نیگزارش در خصوص اصالح  قوان هیته -

 قزاقستان 

 محصوالت در بازارقزاقستان  متیق شیگزارش در خصوص افزا هیته -

 رانیا ونیاکسپو و پاو یگزارش در خصوص دستاورد ها هیته -

5 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

به  یرانیصادر کننده کاال و خدمات ا یامور شرکت ها یریگیپ -

 قزاقستان

و گزارش آن ها به  یرانیا یامور مشکالت شرکت ها یریگیپ -

 سازمان متبوع  در جهت رفع مشکالت . 

 ارائه اطالعات مورد درخواست  شرکت ها  و مشاوره به آن ها در -

 .یقزاق یبا شرکت ها یجهت همکار

 ،یکشاورز ،یمعدن ،یصنعت ،یاقتصاد ،یتجار یبانک اطالعات هیته -

 قیو ارائه آن ها به شرکت ها از طر تیو حمل و نقل و ترانز یبانک

 یزنیرا تیوبسا

6 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

امکانات  و بنادر کشور به  الت،یبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

راه آهن  یشرکت ها تیو ترانز یحمل ونقل یها  یهمکار یریگیپ -

 ریو سا رانیا یرانیبا کشت  یقزاق  گریحمل ونقل د یو شرکت ها

  یرانیا یشرکت ها 

ر در بند یها نالیقزاقستان در احداث  ترم  یگذار هیسرما یریگیپ -

 رانیدر  ا  یمیبرون و در بخش معدن و پتروش نچهیعباس و ا

7 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

  یاسالم یجمهور یاختصاص شگاهینما یبرنامه برگزار یریگیپ-1

 درتارخ  رانیا

 قزاقستان   یدر آلمات 96مهر ماه13-16 

  2017در اکسپو رانیا ونیپاو ییبرپا یبرنامه ها  یریگیپ ،یهماهنگ -2

 آن  یو برگزار

پو جهت عرضه در غرفه اکس یتجار یبرنامه انتقال کاالها یهماهنگ -3

 گمرک قزاقستان  قیاز طر

 خیدر محل اکسپو در تار رانیا یروز مل یبرنامه برگزار یهماهنگ -4

  1396مرداد ماه 13
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  یگانتوسط اتاق بازر یتجار  اتیاعزام ه  یزیو برنامه ر  یهماهنگ -5

به  2017و قزاقستان در زمان اکسپو در اواخر ژوئن  رانیمشترک ا

 آستانه 

 یلالمل نیب یها شگاهیاز نما رانیا یتجار اتیه دیبازد  یهماهنگ -6

 یقطعات خودرو  و مبلمان  در آلمات

 یالملل نیب شگاهیدر نما یرانیا  یمشارکت  شرکت ها  یهماهنگ -7

  2017 یساختمان در آستانه در ماه م

در سال  رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یبرگزار یاطالع رسان -8

 در قزاقستان یقزاق یبه  تشکل ها و شرکت ها 1396

قزاقستان در  یالملل نیب یها شگاهینما یبرگزار یاطالع رسان -9

  رانیدر ا یرانیا یبه تشکل ها و شرکت ها  2017سال

ن استا یکشاورز یالملل نیب یها شگاهینما یبرگزار یاطالع رسان -10

 96گلستان در سال 

ر دحمل و نقل   یالملل نیب یها شگاهینما یبرگزار  یاطالع رسان -11

 تهران 

 ران در ته  یالملل نیب یه ها شگاهینما13  یبرگزار  یاطالع رسان -12

 استانها یالملل نیب یه ها شگاهینما 5 یبرگزار  یاطالع رسان -13

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

  یومهندس ی، صدور خدمات فن یتجار یتوافقات بخش ها  یریگیپ

 21-20مشترک که در  ونیسیاجالس کم نیپانزدهم یگذار هیوسرما

 بود . دهیدر تهران برگزار گرد 95آذر ماه 

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 بار کیقزاقستان    یالملل نیب یاتاق بازرگان سییمالقات با ر -

  بار کیقزاقستان    یالملل نیب یمالقات با معاون اتاق بازرگان -

 .سه بار  یگذار هیسرما یآژانس مل یگذار هیسرما ریمالقات با مد -

 بار   کیقزاقستان  عیاتاق صنا سیجلسه با رئ -

  یو قزاق یرانیا یمالقات و مذاکره باتشکل ها -

 انو قزاقست رانیترک امش یمالقات و مکاتبه منظم با اتاق بازرگان -

 تصادر و واردکننده محصوال یو قزاق یرانیا یمالقات با شرکت ها -

3 
قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

با  رانیا یتجار حاتیحضور در جلسات مذاکره در خصوص ترج

 در آستانه   ایاوراس

4 

 ،یو مالقات با مقامات تجار یشرکت در جلسات رسم

کشورها در کشور  ریسا یبازرگان زنانیرا ک،یپلماتید

 هیمتوقف ف

محترم صنعت، معدن و تجارت با  رینعمت زاده وز یمالقات آقا -

 و توسعه قزاقستان  یگذار هیمحترم  سرما ریوز

محترم صنعت، معدن  و تجارت با  رینعمت زاده وز یمالقات آقا -

 قزاقستان  یمحتر م اقتصاد مل ریوز
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محترم صنعت، معدن  و تجارت با  رینعمت زاده وز یمالقات آقا -

 قزاقستان یمعاون محترم بانک مرکز

  با معاون محترم ریخسرو تاج  قائم مقام محترم وز یمالقات آقا -

 قزاقستان  رینخست وز

تجارت  ریبا وز ریخسرو تاج  قائم مقام محترم وز یمالقات آقا -

 در آستانه    ایاوراس

 با معاون محترم ریخسرو تاج  قائم مقام محترم وز یمالقات آقا -

 قزاقستان یکشاوز ریوز

ن و منابع سازما تیریمعاون محترم  توسعه مد یطالب یمالقات آقا -

 قزاقستان یکشاوز ریبا معاون محترم وز

ن و منابع سازما تیریمعاون محترم  توسعه مد یطالب یمالقات آقا -

 قزاقستان  عیاتاق صنا سییبار

ن و منابع سازما تیریمعاون محترم  توسعه مد یطالب یمالقات آقا -

 قزاقستان  یالملل نیب یبا معاون اتاق بازرگان

امل ع ریو قزاقستان با مد رانیا یاتاق مشترک بازرگان سییمالقات ر -

   نوستیقزاق ا

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 یسازمان ها یمکاتبه در مورد موضوعات مختلف و مکاتبه با روسا -

حل مشکل صادرکنندگان/  یصنعت، معدن و تجارت استانها برا

 گذار  هیسرما یمعرف

 به دفتر توسعه صادرات دارانیخر یحل مشکالت تجار / معرف و

گلستان و  یاستان ها یبازرگان یکه اتاق ها یاسناد یریگیپ -

 قزاقستان به امضا رسانده اند یمازندران با استان ها

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

  یبرنا از شرکت قزاق ریکب ریمطالبات شرکت ام -

  یقزاق کیاز شر نیاختالفات شرکت کاوند نهان زم یریگیپ -

 مطالبات دنا رهساز از شرکت کاز آوتوژول -

 سبز ملل  سیمطالبات شرکت پرد  -

  یقزاق کیفالح از شر یمطالبات آقا -

  یقزاق کیشر موفیاز ابراه انیقل یمطالبات آقا -

 تارت  میکر یاز آقا اسوایمطالبات خانم ال -

 از دنا رهساز یفرع یها مانکاریپ یهامطالبات شرکت  -

 از پرسنل دنا رهساز از دنا رهساز یمطالبات تعداد  -

7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یاتهایالزم به تجار و ه

 25)رانیا یتجار اتیه  یبرا زایمالقات ها، مترجم و اخذ و یهماهنگ -

آستانه به  یکشاورز شگاهیاز اکسپو ونما دیبازد ینفره( که برا

 قزاقستان سفر نموده اند 

 یتجار اتیه  یبرا زایمالقات ها، مترجم اخذ و یهماهنگ -

کاز  و  یکاز  انرژ یاز اکسپو  و تشکل ها دیبازد ینفره( برا15)رانیا

 قزاقستان  نوستیا

برنامه در  یجهت اجر  یچهار گروه هنر  یبرا زایاخذ و یهماهنگ -

 اکسپو 
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از اکسپو  دیکه قصد بازد رانیاتباع ا  یاخذ کارت برا یهماهنگ -

 داشتند

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر  گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشور و  به مناطق آزاد نیب

به قزاقستان در سطح کشور   یگذار هیو سرما یتجار اتیسفر ه  -

 یبه آستانه و آلمات

و  اوکتائو یاز گلستان و مازندران  به استان ها یاستان اتیسفر ه -

   یقزاقستان جنوب

 رانیواردات کننده  گوشت از قزاقستان به ا یسفر شرکت ها  -

 رانیواردات کننده  غالت از قزاقستان به ا یسفر شرکت ها  -

 

 

 رسانی تجاریبخش سوم: اطالع 

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 مناقصات  تیووب سا نکیارائه ل -

 و قزاقستان رانیمشترک ا یارسال مناقصات به اتاق بازرگان -

2 
بازار  یتخصص یو بولتن ها اتیگزارشات، نشرارسال 

 رانیهدف به سازمان توسعه تجارت ا

ارسال مستمر اخبار و گزارش تحوالت کشورقزاقستان در حوزه 

 به سازمان متبوع زنیرا هیبه همراه نظر یو تجار  یاقتصاد

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

 حضور موثر در بازار قزاقستان یارائه مشاوره و خدمات مرتبط برا

 ،یآالت صنعت نیخشکبار، ماش یها نهیدر زم یرانیشرکت ا 100  یبرا

مواد و  ،ییمواد غذا ،یلبن یفرآورده ها ،یمحصوالت کشاورز

 کشت ،یمیمحصوال پتروش ،یدارو و لوازم بهداشت ،یکیمحصوالت پالست

 وریپرورش دام و ط گلخانه، ،ینیفراسر زم

4 
و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به تجارت با  ا

تجارت با  تیو مشاوره در مورد وضع یمورد اطالع رسان140حدود  

 یقزاق یبا تجار و شرکت ها یو جلسه اختصاص رانیا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 ارسال گزارش ها به همراه عملکرد

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

حضور در  یبرا یقزاق یحضور فعال تر شرکت ها یساز نهیزم

 یو بطور انفراد ونیدر قالب پاو رانیا یشگاههاینما

7 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

برگزار شده در قزاقستان  به سازمان  یها شیارسال گزارش هما

 متبوع

8 
در قزاقستان  به   کیو لجست تیارسال گزارش حمل ونقل، ترانز حمل ونقل  نهیارسال گزارش در زم

 سازمان متبوع
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 چهارم: برنامه راهبردیبخش 

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

و  یگذار هیسرما یوزرا نیبهمراه معاون یها اتیه رانیاز قزاقستان به ا  یتخصص یها اتیاعزام ه

راه آهن و کاز  یاز  شرکت ها یتوسعه و کشاورز

 به تهران سفر داشتند  یمذاکرات تجار یبرا  نوستیا

 

2 

 گریتحوالت  کشور قزاقستان و عملکرد د یاطالع رسان

 کشورها

 یها نهیمختلف در خصوص زم یارسال گزارش ها

کشورمان تحت عنوان  یقابل ورود فعاالن اقتصاد

 هیها به همراه نظر تیها و ظرف لیفرصت ها، پتانس

 زنیرا

 

3 

 تجار و بازرگانان کشور قزاقستان یبانک اطالعات هیته

 یداخل نفعانیبه ذ هیارا یبرا

 یشده برا  یجمع آور یو اقتصاد یاطالعات تجار

گذاشته شده  یزنیرا تیدر وب سا نفعانیاستفاده ذ

 است.

 

4 

حضور و مذاکره  یبرا یتوانمند داخل یبخش ها بیترغ در قزاقستان یرانیا یها اتیحضور ه یزیبرنامه ر

و  یتجار یاز فرصت ها یریو عقد قرارداد و بهره گ

معدن، محصوالت  ،یصنعت ،یدر تجار یگذار هیسرما

غالت  ینیکشت فراسرزم ،یآالت  کشاورز نیو  ماش

   وریو پرورش دام و ط  یروغن یو دانه ا

 

5 
 ،یمختلف )از جمله مصالح ساختمان یبازار کاالها انجام مطالعات بازار

 و... ( ندهیمواد شو  ییمواد غذا ،یمحصو الت کشاورز

 

 امور جاری و عملیاتیپیگیری 

1 

 گذار ریو مقامات تاث هیمالقات با تجار و صاحبان سرما

از توان موجود  یریتوسعه روابط و بهره گ یدر راستا

 یگذار هیو سرما  یتوسعه روابط تجار یدر راستا

 دوکشور نیمتقابل ب

  

2 

 یحضور تجار و بازرگانان متقاض یو هماهنگ ییراهنما

 یزایسفر به کشورمان و مذاکره با کنسول جهت اخذ و

 آنان و مسائل و مشکالت شرکت ها

  

3 

 یو خصوص یدولت ربطیمکاتبه با سازمان ها و مراجع ذ

 اتیو ه یتجار یفرصت ها یدر خصوص اطالع رسان

 یتجار یها و نشست ها

  

4 

 یها تیو  ظرف شگاهینما یمکاتبه  به منظور اطالع رسان

 و قزاقستان با وزارتخانه ها، رانیدو جانبه ا یهمکار

 یو اتاق ها یو تجار یاقتصاد یسازمان ها، تشکل ها

 قزاقستان یبازرگان

  

   ینیامور کشت فراسر زم یریگیپ 5

   سالمت یو گردشگر یامور گردشگر یریگیپ 6

   امور معدن یریگیپ 7

   یو مهندس یصدور خدمات فن یریگیپ 8
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 ایکن بازرگانی ایران در کشورگزارش رایزن 
 

 
 26/5/97  پایان ماموریت: 26/5/94   تاریخ اعزام: مرتضی دیالن 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

در  ییو مشارکت جو یبستر ساز

و  یعموم یها شگاهینما ییبرپا

 یدر کشورها یالملل نیو ب یتخصص

 هدف

ه به سازمان توسع ایکن یالملل نیب  یها شگاهینما نیو ارسال مهمتر هیته .1

 الزم یها یجهت اطالع رسان رانیتجارت ا

له صدف و پتروپات قیمرجان، عا ی: ) کاشیرانیا یحضور شرکتها یزیبرنامه ر .2

دمات ساختها، حمل و نقل و خ ریصنعت ساختمان، ز یالملل نیب شگاهی( در نماانیپارس

 یروبیدر نا یشهر

 یالملل نیب شگاهیدر نما ریکب ریام یمیحضور شرکت پتروش یزیبرنامه ر .3

Kenya Plast Compact و مذاکره بازرگانان  دیالزم جهت بازد یها یو هماهنگ

 یرانیا یبا طرفها ییایکن

 The Big 5 Construct East یالملل نیب شگاهینما یریگیو پ یبررس .4

Africa  نیدر ا یرانیا یحضور شرکتها یزیجهت برنامه ر شگاهینما یبرگزار یاز مجر 

 دادیرو

که توسط اتاق  "Smart Shopper Annual Expo"شگاهینما یبرگزار یرسان اطالع

 برگزار خواهد شد. یدر آذر ماه سالجار ایکشور کن عیو صنا یبازرگان

2 

 یشگاههایارسال گزارش نما

برپاشده در  یالملل نیب ای یتخصص

به نحوه  ژهیو تیکشور هدف با عنا

 یمشارکت موسسات و شرکتها

 یرانیا

و  یو پزشک کیپالست ،یکشاورز ،ییغذا عیصنا یالملل نیب شگاهیاز نما دیبازد .1

 نیدر ا یرانیا یحضور شرکتها یو ارسال گزارش آن به مرکز جهت بررس یدندانپزشک

 یدر سال آت دادیرو

 یهاحضور شرکت یو بررس "قایق آفرحالل در شر شگاهینما"با برگزار کنندگان  مالقات

مقرر  ییایکن ی.  بر اساس مذاکرات صورت گرفته با        طرف هادادیرو نیدر ا یرانیا

 زین یمناسب فاتیتخف ،یبازرگان یزنیبه دفتر را گانیشده است ضمن اختصاص غرفه را

 داده شود. شگاهینما درحاضر  یرانیا یشرکتها یبرا

3 

شدن  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

و  یتجار یمفاد موافقت نامه ها

 با کشورهدف رانیا یاقتصاد

ار از فر یریمضاعف و جلوگ اتیموافقتنامه اجتناب از اخذ مال بیمبادله اسناد تصو

حضور  با ایکن ییدر محل وزارت دارا هیبر درآمد و سرما یها اتیدر مورد مال یاتیمال

 آن وزارتخانه رانیو مد یخزانه دار ریقائم مقام وز

4 

بازار کشور  یانجام مطالعه و بررس

 یو بررس یاستراتژ نییهدف و تب

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها

بر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یآمار مراکز معتبر کشورها

 ایکن یدار به کشور جمهور تیمز یو ارسال  فهرست اقالم صادرات هیته .1

 ایکن یدر کشور جمهور مانیصنعت س تیو ارسال گزارش و ضع هیته .2

 هنیزم یو بررس ایدر کشور کن سمیبه صنعت تور یبر نگاه یمبن یگزارش هیته .3

 دو کشور نیماب یف اتیانتقال تجرب یها

 ایدر بازار کشور کن بیرق ینحوه حضور کشور ها یدانیم یو بررس یگردآور .4

 کشور نیدر ا یابیمراکز فروش و  بازار  سیطرح تاس لیاز قب

 2017در سال  ایکن یتجارت با کشور جمهور یو ارسال گزارش چگونگ هیته .5
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 یفرآور یدر منطقه آزاد چابهار برا یچا یتخصص یشهرک ها جادیا یبررس .6

 صادرات مجدد یدر راستا یو بسته بند

 دیحقوق مصرف کننده و تول تیدر خصوص نحوه رعا یو ارسال گزارش هیته .7

شان ن یکاالها و خدمات دارا یصادرات یها لیو پتانس تهایظرف ا،یکننده در کشور کن

 "حالل "

به صادرات  ایکشور کن ازین زانیو ارسال ارسال گزارش در خصوص م هیته .8

 ( ، LPG) عیگاز ما

  ایدر کشور کن اتیبه صنعت لبن ینگاه .9

به  تیبا عنا "ایخالق در کشور کن عیصنا"و ارسال گزارش در خصوص  هیته .10

 اشتغال و صادرات در کشورمان و ارسال به جادیخالق در ا عینقش محصوالت و صنا

 رانیسازمان توسعه تجارت ا

و  یخدمات فن یاجرا یو اقتصاد یاجتماع ،یآثار فرهنگ لیو تحل یبررس .11

 ایدر کن بیرق یکشور ها یمهندس

سموم دفع  ماندهیموضوع باق یبررس"در خصوص  یو ارسال گزارش هیته .12

 ایدر کشور کن یصادرات یدر  محصوالت کشاورز یآفات نبات

وزارت نفت در رابطه با  یاستهایها و س یاعالم نظر در خصوص استراتژ .13

 ییقایآفر یبا  کشور ها یتوسعه همکار

 "ایگوشت و دام زنده از کشور کنواردات  یبررس"در خصوص  یگزارش هیته .14

در خصوص بسط و گسترش حجم تجارت با کشور  یو ارسال اطالعات هیته .15

 یشنهادیپ یو اشاره به مشکالت و موانع موجود و راهکار ها ییقایآفر یها

 یمال نیو ضرورت تام LPGکشورمان در حوزه  یصادرات یها تیاعالم ظرف .16

 آن هیانتقال و تخل یساختها ریز جادیا

 " ایدر کشورکن دیبه حوزه تول  یاجمال ینگاه"با عنوان  یگزارش هیته .17

 یاز اقالم صادرات یو کاهش برخ شیافزا"در خصوص  یلیارائه گزارش تحل .18

 با مدت مشابه سال قبل سهیدر مقا یدر چهار ماهه اول سالجار ایبه کشور کن

  هیو واردات کل دیتوقف تول"در خصوص  یو ارسال گزارش هیته .19

 "آمده شیاستفاده از فرصت پ یراهکار ها یو بررس یکیو پالست یلونینا یها سهیک

 واردات و مصرف د،یتول تیبه وضع ینگاه"با عنوان  یو ارسال گزارش هیته .20

 "ایدر کشور کن کیو سرام یکاش

 ایاقتصاد کن یدیکل یچراغ قرمز شاخصه ها "بر  یمبن یارسال گزارش .21

 یارجهت بهره برد ییقایو آفر یعرب یبه دفتر بازرگان " ایهمزمان با انتخابات کن

ده ارزش افزو جادیا یدر راستا ایواردات آواکادو و انبه از کشور کن یبررس .22

ها  فراورده ریوسا یریخشک، روغن گ وهیبه م لیتبد ،یبسته بند لیدر کشورمان از قب
  

 "ایدر کشور کن ینیضرورت کشت فراسرزم"بر  یمبن یو ارسال نامه ا هیته .23

  جهت اقدام الزم رانیبه سازمان توسعه تجارت ا

 ایکنندکان صنعت فوالد در کشور کن عیکنندگان و توز دیتول ستیاحصاء ل .24

( و LPG) عیکشورمان جهت صادرات گاز ما یصادرات یها تیاعالم ظرف .25

 ایمرتبط جهت صادرات به کشور کن یفعاالن اقتصاد یدانیم یضرورت حضور و بررس
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5 

 یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 یبانک اطالعات کی جادیو ا

کشور  یرانیا یدرخصوص شرکتها

 هدف

زمان و به سا  یبه روز رسان انهیبه صورت ماه یرانیا یشرکتها یبانک اطالعات .1

 گردد. یارسال م رانیتوسعه تجارت ا

ت و نقل و انتقاال یکارگزار یها نهیدر خصوص اخذ هز یو ارسال گزارش هیته .2

 ردد.گ یاخذ م یرانیا یکه از شرکتها رانینامتعارف توسط بانک توسعه صادرات ا یپول

قدس  یو مهندس یعامل شرکت فن ریمالقات مد یزیو  برنامه ر یهماهنگ .3

رکت ش یبرا نگیلیو ش یدالر ،ییورویو افتتاح حساب  ایکن یتیبانک اکو ریبا مد روین

 مذکور

فرش رسام  یصادرات یدیشرکت تول یکاالها صیکمک به ترخ  .4

 ایاز گمرک کن

ود خ تیفعال رایاخ "کارپت ایکتوریو" ییایمذکور تحت عنوان شرکت کن یرانیشرکت ا  

 با اجاره شوروم و انبار آغاز نموده است. یروبیرا در نا

شبه قاره هند و  ،یجنوب شرق یایآس اتیعمل ریجلسه با مد یبرگزار .5

منطقه  ری( و مدرانیج.ا.ا یرانی)متعلق به کشت ایآر یایحافظ در یرانیکشت یشرق یقایآفر

 ییایتک در محل سفارت در خصوص مشکالت حمل  و نقل در مایس یرانیخط کشت یا

 و... یرانیتعدم وجود خط منظم کش لیاز قبب یرانیا یشرکتها

6 

 یگذار هیو جلب سرما قیتشو

 یخارج

به  یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

شعبه در  جادیا ایو  سیمنظور تاس

تجار کشور هدف  قیتشو-مناطق آزاد

امکانات  و  الت،یبه استفاده از تسه

بنادر کشور به منظور صادرات مجدد 

 کاال(

جهت  ییاستوا یها وهیو م یکنندگان چا دتولی حضور جهت الزم مذاکرات •

شک خ وهیبه م ییاستوا یها وهیم لیو تبد یچا یو بسته بند یدر قالب فراور تیفعال

 است. رفتهیچابهار صورت پذ یدر مناطق آزاد تجار

 هیگروه به صورت سرما نی)ا SOMEHR نگیهولد لیتشک یو بستر ساز یزیر برنامه

( یرانی)طرف ا کوی( و گروه سولییای) طرف کنریسم یگذار هیمشترک گروه سرما یگذار

 در کشورمان است. ییایطرف کن یگذار هیاز اهداف آن سرما یکیشده است و  لیتشک

7 

در  ییو مشارکت جو یبستر ساز

و  یعموم یها شگاهینما ییبرپا

 یدر کشورها یالملل نیو ب یتخصص

 هدف

ه به سازمان توسع ایکن یالملل نیب  یها شگاهینما نیو ارسال مهمتر هیته .1

 الزم یها یجهت اطالع رسان رانیتجارت ا

له صدف و پتروپات قیمرجان، عا ی: ) کاشیرانیا یحضور شرکتها یزیبرنامه ر .2

دمات ساختها، حمل و نقل و خ ریصنعت ساختمان، ز یالملل نیب شگاهی( در نماانیپارس

 یروبیدر نا یشهر

 یالملل نیب شگاهیدر نما ریکب ریام یمیحضور شرکت پتروش یزیبرنامه ر .3

Kenya Plast Compact و مذاکره بازرگانان  دیالزم جهت بازد یها یو هماهنگ

 یرانیا یبا طرفها ییایکن

 The Big 5 Construct East یالملل نیب شگاهینما یریگیو پ یبررس .4

Africa   در  یرانیا یحضور شرکتها یزیجهت برنامه ر شگاهینما یبرگزار یاز مجر

 دادیرو نیا

که توسط اتاق  "Smart Shopper Annual Expo" شگاهینما یبرگزار یرسان اطالع

 برگزار خواهد شد. یدر آذر ماه سالجار ایکشور کن عیو صنا یبازرگان
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 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

اجالس  یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار ونیسیکم

را منوط  یمشترک بعد ونیسیکم ی) وزارت امور خارجه( برگزار ییایکن طرف

 نموده یریگیپ تهیکم لیدر قالب تشک یمصوبات قبل یشدن بند ها ییبه اجرا

ده ( صورت داده نشی) وزارت جهاد کشاورز یرانیاز طرف ا یکه تاکنون اقدام

ور مذک ارتخانهوزارت امور خارجه کشورمان به وز قیاست. موضوع بارها از طر

 است. دهیاعالم گرد

2 

در  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

کشور هدف و  یو خصوص یبخش دولت

 وارد کنندگان کاال نیب میارتباط مستق یبرقرار

 یرانیو صادرکنندگان ا

 تجاری – یاقتصاد یهمکار یفرصت ها یمعرف شیحضور در هما .1

 با استان فارس ایکشور کن

 بازرگانی – یاقتصاد یهمکار یفرصت ها یدر نشست بررس حضور .2

 ایاستان اصفهان با کشور کن

 یهمکار یفرصت ها شیو حضور در هما یبه استان مرکز متیعز .3

 ایبا کشور کن یاستان مرکز بازرگانی – یاقتصاد

 یرانیا یمالقات با شرکتها کصدیاز  شیدر شش ماهه اول سال ب .4

ار حضور در باز یو راهکار ها رفتهیصورت پذ یبازرگان یزنیدر محل دفتر را

 قرار گرفته است. یمورد بررس ایکن

بزرگ حاضر در  یاز شرکتها یبا تعداد انهیجلسات ماه یبرگزار .5

ت عسل، نفت سپاهان و  نف نیریش یشرکتها ندگانی) از جمله نما ایکشور کن

 (یج

 یرانیتوانمند ا یهاشرکت یصادرات یتهایها و ظرف یتوانمند یمعرف .6

 ییایکن ربطیو... به مراجع ذ یساز نی: واگن پارس، کمبالیاز قب

رکت ش سیتاس ،یاتیمال ،یگذار هیسرما ،یو مقررات تجار نیو ارسال قوان هیته

 ایو... در کشور کن

3 

قراردادها  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یو موافقت نامه ها

 یلم یخزانه دار ریکامائو ثوگه قاِئم مقام وز آقای جناب با مالقات •

اخذ  موافقتنامه اجتناب از بیمحترم و مبادله اسناد تصو ریسف تیدر مع ایکن

و  بر درآمد یها اتیدر مورد مال یاتیاز فرار مال یریمضاعف و جلوگ اتیمال

 هیسرما

 ی( برا Teade Mark)   یعالمت تجار افتیو کمک به در یهماهنگ

 عسل نیریرکت شمحصوالت ش

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

 ریسا یبازرگان زنانیرا ک،یپلماتید ،یتجار

 هیکشورها در کشور متوقف ف

تاق ا سیرئ سم،یتور ،یساختها، حمل و نقل، انرژ ریمسکن، ز یمالقات با وزرا

 هیسازمان سرما سیرئ ا،یمسکن کن یسازمان مل سیرئ ع،یو صنا یبازرگان

 عیزتو هیاتحاد سیمالقات با رئ ا،یمنطقه پردازش صادرات کن نیمسئول ،یگذار

اسا، کامگا، ماچاکوست، ناکورو، مومب ،یروبی)نا یالتهایکنندگان دارو استانداران ا

 ،یجنوب یقایآفر ن،یچ ه،یروس ا،یتالیا  یسفارتخانه ها یبازرگان زنانی( راچویکر

 پاکستان، اردن ه،یترک النکا،یمجارستان، آلمان، سر ه،یترک

5 

سازمان توسعه تجارت به  رانیارتباط با مد

 یریگ میتصم ندیبه فرا یمنظور جهت ده

 مرتبط با کشور هدف یتجار

 یها شنیکیسازمان سازمان در قالب اپل رانیبا مد یشگیارتباطات الزم و هم

 وجود دارد. لیمیو نامه و ا یاجتماع
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6 

در  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 جهت حل و فصل اختالفات

کاال جهت محصوالت  یمشکالت بازرس یریگیو پ یدرخواست بررس .1

 عسل نیریش ییغذا عیشرکت صنا

( Cup of Joe)  ییایطال( از شرکت کن ی)چا یرانیشرکت ا هییشکوا یریگیپ

الزم از مراجع  یها یریگپی – ییایبر عدم عمل به تعهدات طرف کن یمبن

 در حال انجام است. ایکن ییقضا

7 

و  دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یاتهایالزم به تجار و ه یخدمات رسان

صدور  یدرخواست ها هیکل ،یمحترم به واحد کنسول ریبر اساس دستور سف

 نجانبیا اپس از انجام  مذاکره ب ایکن یبازرگانان و فعاالن اقتصاد یبرا دیرواد

 شود. یم یدگیرس

8 

 یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

و  یاقتصاد نیمرکب از واردکنندگان و فعال

دو کشورو به مناطق  نیگذاران معتبر ب هیسرما

 آزاد

 استان اصفهان  یاز اتاق بازرگان یاتیه رشیپذ .1

 از استان فارس به بازرگانی – یاقتصاد اتیه رشیپذ یزیبرنامه ر .2

 سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان یسرپرست

از کشورمان جهت مالقات  یکیو لجست یا مهیب ،یبانک اتیه رشیپذ .3

 ماه (  ری) تیایمرتبط کن یبا طرفها

ه باز استان اصفهان  یو بازرگان یاقتصاد اتیه رشیپذ یزیبرنامه ر .4

 یسازمان صمت آن استان در آبان ماه سالجار یسرپرست

 ادیمجموعه بن ریز یاز شرکتها یاتیه رشیپذ یزیبرنامه ر .5

و کشب  یو مهندس یفن ،ییکاال یمستضعفان و جانبازان در حوزه ها

 ینیفراسرزم

مستضعفان و جانبازان  ادیمحترم بن سیمحترم با رئ ریسف یجلسه حضور در

 درتهران توافق مذکور صورت گرفته بود.

 شگاهیازنما دیبازد یبرا ایاز کن یتجار اتیاعزام ه یزیبرنامه ر .6

  1396( در آبان ماه سال IRAN EXPO 2017اکسپو  رانیا

 یروبیحالل اکسپو در نا شگاهیدر نما یرانیا یحضور شرکتها یزیر برنامه

(HALAL TRADE EXPO  )یدر آذر ماه سالجار 

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

مناقصات و  نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

در خصوص کاال و  یالملل نیب یقراردادها

 به صادرکنندگان کشور یمهندس یخدمات فن

 تیدر وب سا یمعموال به صورت ارسال نامه، بار گذار ایمناقصات کشور کن

 .ردیپذ یصورت م یبازرگان یزنیرا

2 

 یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

بازارهدف به سازمان توسعه تجارت  یتخصص

 رانیا

 ایکن یدر کشور جمهور مانیصنعت س تیارسال گزارش وضع .1

در سال  ایکن یتجارت با کشور جمهور یارسال گزارش چگونگ .2

2017 

 قایجامعه شرق آفر یکشور ها یو ارسال کتابچه  تعرفه گمرک هیته .3

   2017در سال 

 نیو مجهزتر نیدر شهر مومباسا ) بزرگتر یارسال طرح توسعه بندر .4

 ( قایبندرشرق آفر
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اقتصاد  یدیکل یچراغ قرمز شاخصه ها"بر  یمبن یارسال گزارش .5

ت   بهره جه ییقایو آفر یبعر یبه دفتر بازرگان " ایهمزمان با انتخابات کن ایکن

  یبردار

شده  یگرد آور ایکشور کن یو رسانه ها اتیگزارش مذکور از نشر 

 تورم، نرخ سود، بازار بورس و...  بحث شده لیازقب یو در خصوص موضوعات

 است.

سعه وزارت نفت در رابطه با تو یاستهایها و س ینظر در خصوص استراتژ اعالم

 ییقایآفر یبا  کشور ها یهمکار

3 

 یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات نهیدر زم

زم ال یمشاوره ها ندینما یمراجعه م یزنیکه به دفتر را یرانیا یشرکتها هیکل

 یه مکشور داد نیا یو نحوه تعامل با فعاالن اقتصاد ایجهت حضور در بازار کن

 شود.

4 

 یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

و بازرگانان کشور هدف عالقمند به  یتجار

 رانیصادرات به ا

ا ب  نجانبیبر مصاحبه ا یمبن یمحترم به بخش کنسول ریبا توجه به دستور سف

ره، در خالل مذاک ران؛یبه ا متیعز یبرا زایدرخواست و یمتقاض ییایتجار کن

 یو بازرگان یاقتصاد تیدر خصوص وضع شانیبه ا یمشاوره ها و اطالعات مکف

 شود. یکشورمان به آنها داده م

5 

و  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یتحوالت اقتصاد

 : لیاز قب یاحصاء و ارسال گزارشات

در منطقه شرق  "ارز واحد یبرا قایشرق آفر یوزرا یساز نهیزم" .1

 قایآفر

 "گذاران هیسرما یمکان مورد جستجو نیدوم ایکن" .2

 "حوزه معدن توسط دولت یشرکتها تیمالک یبرا دیجد نیقوان" .3

بار از سال  نیاول یسوخت برا یها متینظر درباره ق دیتجد" .4

2010" 

 "یفهرست جهان یعال گاهیدر جا ایقرار گرفتن کن" .5

 "ایدر کن ایانتخابات دن نیاز گرانتر یکی یبرگزار" .6

 "یکیپالست یها سهیو مصرف  ک دیواردات، تول تیآغاز ممنوع" .7

 "رشد خواهد کرد نیسنگ یرغم بده یعل ایکارشناسان:  اقتصاد کن" .8

 در خصوص بسط و گسترش حجم تجارت با کشور یو ارسال اطالعات هیته"

6 

 یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یکشور هدف به منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا یتخصص یها شگاهینما

 به شنهادیپ نیکشورها ا یمل یروزها لیمختلف از قب یمعموال در مناسب ها

 شود. یمراسمات داده م لیقب نیحاضر در ا یتیچند مل یشرکتها

7 

بولتن مورد  هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یاستفاده مقامات عال

 و ارسال آن به سازمان جهت یرصد اخبار مرتبط با حوزه تجارت و بازرگان

در  انریج.ا.ا  یبازرگان یزنیرا تیدر وب سا یبار گذار نیو همچن یبهره بردار

 ایکن

8 

برگزار  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیشده در زم

جهت  ازیمدارک و مستندات مورد ن"در خصوص  یو ارسال اطالعات هیته

برگزار شده  شیدر هما "ایبه کشور کن ییو غذا یصادرات محصوالت کشاورز

 یتوسط وزارت کشاورز
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

برجسته رقبا  یروشها ییشناسا

نفوذ و توسعه بازار و  یبرا

 تیو ظرف هایتوانمند یمعرف

و  یصادرات -یدیتول یها

 رانیج.ا. ا یخدمات

با رق یهایبا عنوان : استراتژ یو ارسال گزارش هیته

در کشور هدف و  یورود به بازار و ماندگار یبرا

در کشور  یمحصوالت خارج یابیبازار یها وهیش

 هدف

صادرات و اقدامات  یمال نیتام یروشها یبررس

 ایخصوص در کن نیرقبا در ا

و حضور مستند سازان  یزیدرخواست برنامه ر

با توجه به  ایبازار کن یکشورمان جهت معرف

  یهمکار یها لیو پتانس تهایظرف

نحوه حضور کشور  یدانیم یو بررس یگردآور

 سیطرح تاس لیاز قب ایدر بازار کن بیرق یها

 کشور نیدرا یابیمراکز فروش و  بازار 

گزارش در دو  نای در •

و خدمات  ضمن اعالم  ییحوزه کاال

نحوه حضور رقبا در بازار کشور 

برده شده  زیکشورها ن یساما ا،یکن

 است.

و  یگزارش فوق عالوه برمعرف در

قابل ارائه  التیو تسه فیشرح وظا

 ا،یحاضر در کن یمال یتوسط نهاد ها

 دهیگرد حیتشر زین ایکن ینظام ارز

 است.

2 

تالش در جهت ایجاد مرکز 

تجاری جمهوری اسالمی ایران 

 یروبیدرنا

امور خارجه از مکاتبات و مذاکرات الزم با وزارت 

محترم صنعت، معدن و تجارت  ریجمله مکاتبه وز

 امور خارجه، مکاتبه ری) مهندس نعمت زاده(  با وز

با معاونت  رانیکل سازمان توسعه تجارت ا سیرئ

وزارت امور خارجه، درخواست  یو مال یادار

 دارهو منابع سازمان با ا تیریمعاونت توسعه مد

صورت گرفته   کل ساختمان وزارت امور خارجه

 است.

 جادیا یهمچنان در حال تالش برا

سفارت  یمیدر محل قد یمرکز تجار

از  یکی یکه در مرکز شهر و به نوع

باشد  یم یروبیشهر نا یمراکز تجار

و درحال حاضر مذاکرات  میهست

و  نیاستان قزو یالزم با اتاق بازرگان

 رانیا ینفت یصندوق  فراورده ها

کز صورت مر نیا یجهت راه انداز

آن آماده شده  یاتیعمل حگرفته و طر

 است.

3 

روابط  یتالش در جهت برقرار

دو  نیماب یف یو کارگزار یبانک

 کشور

 از بانک  ایکن یدعوت بانک مرکز یریگیپ

 ینحوه همکار یجهت بررس رانیا یمرکز

دو کشور و درخواست اعالم  یبانک یها

 سفر یشنهادیپ یها خیتار

 یو کارگزار یروابط بانک یاعالم برقرار 

و  رانیبانک توسعه صادرات ا نیمابیف

 First Community    ییایبانک کن

Bank 

 اتیه رشیپذ یزیو برنامه ر یهماهنگ 

حمل و نقل و فعاالن  مه،یب ،یبانک

 یماه سالجار ریکشورمان در ت یاقتصاد

بانک  سییو مالقات با ر ایکن یحضور در بانک مرکز

 ایکن یمرکز

 اتیحضور ه یو هماهنگ یزیبرنامه ر

 Nationalیمذکور در بانکها

Bank  ،first community 

bank   ،I&M   وSpireBank  و

عامل و ارشد  رانیمذاکره با  مد

 مذکور یبانک ها
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4 

دفتر  جادیا یتالش در راستا

 یومهندس  یصدور خدمات فن

 نهیزم یدرآن کشور در راستا

اخذ و عهده  ت،یریمد ،یساز

مختلف  یپروژه ها یریگ

 ،یکشاورز ،یعمران ،یصنعت

 ومیو... توسط کنسرس یانرژ

 یصادرات یها

 ،یساز نهیزم یدفتر در راستا نیا سیتاس

مختلف  یپروژه ها یریاخذ و عهده گ ت،یریمد

 ،یعمران ،یصنعت یطرحها لیاز قب یو مهندس یفن

 یها ومیو ...  توسط کنسرس یانرژ ،یکشاورز

آن به  لیتشک شنهادیبوده که پ یضرور یصادرات

ارسال شده است و  رانیسازمان توسعه تجارت ا

وزارت امور  یقایدر ستاد آفر دیدرخواست گرد

 استیآن معاون اول محترم ر استیخارجه که ر

 برعهده دارند طرح شود. یجمهور

 

5 

حضور  نهیزم یفراهم ساز

کشورمان در  یفعاالن اقتصاد

با  ینیحوزه کشت فراسرزم

و  یاسیس طیتوجه به شرا

مساعد  ییو آب و هوا یاقتصاد

 کشور نیدر ا

مستضعفان در  ادیدرخواست بن یریگپی •

 ایدر کشور کن ینیخصوص کشت فراسرزم

بعمل آمده و  یها یپس از بررس •

 ،یخارج یگذار هیمذاکرات با سازمان جذب سرما

مومباسا،  یاستان ها یاستانداران و فعاالن اقتصاد

 یها نیزم یاقدام به معرف شانیا وا،یو تانا ر یفیکل

 نموده اند.  یمورد نظر با مشخصات درخواست

 هیسرما قیکل تشو ریمالقات با مد •

 یخارج یگذار هیسازمان سرما یگذار

 یهدف از مالقات مذکور بستر ساز •

 ینیمستضعفان جهت کشت فراسرزم ادیحضور بن

و  نیقوان یکشور است  که در حال بررس نیدر ا

 .میهست ایدولت کن التیمقررات حضور و تسه

سموم دفع  ماندهیموضوع باق یبررس •

در  یصادرات یدر  محصوالت کشاورز یآفات نبات

 ایکشور کن

بر  یمبن یو ارسال نامه ا هیته •

به  "ایکندر کشور  ینیضرورت کشت فراسرزم"

 جهت اقدام الزم رانیسازمان توسعه تجارت ا

خشک  وهیآالت م نیبه ماش ازیاعالم ن •

 دیو درخواست اطالعات تول یو بسته بند یکن

محصول از سازمان توسعه تجارت  نیکنندگان ا

  رانیا

در  Nandi Tea Estates یاز کارخانه چا دیبازد

 ریسف تیمع

 یو برخ رمدی با مالقات •

 Ubrica یاز مسئوالن شرکت تعاون

از ده  شیب یشرکت تعاون نی) در ا

 هزار کشاورز عضو هستند.

 یمالقات موارد نی)در ا •

)  ینیامکان کشت فراسرزم لیاز قب

 یتوسط کشورمان(  و امکان همکار

 ازیآالت مورد ن نیجهت واردات ماش

مورد   اتیو  انتقال تجرب یکشاورز

 قرار گرفت.( یبررس

 رشیپذ یزیبرنامه ر •

 ادیمجموعه بن ریز یاز شرکتها یاتیه

 یمستضعفان و جانبازان در حوزه ها

و کشت  یو مهندس یفن ،ییکاال

 ینیفراسرزم

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

شدن مفاد  ییاجرا یریگیپ

مشترک،  یها ونیسیکم

تفاهم ها و موافقت نامه  ادداشتی

 لیدو کشور از قب نیماب یف یها

 تیو حما قیموافقتنامه تشو

موافقتنامه اجتناب از اخذ  بیمبادله اسناد تصو

در  یاتیاز فرار مال یریمضاعف و جلوگ اتیمال

در محل  هیبر درآمد و سرما یها اتیمورد مال

ه خزان ریو با حضور قائم مقام وز ایکن ییوزارت دارا

 آن وزارتخانه رانیو مد یدار

کامائو ثوگه  یمالقات با جناب آقا

 ایکن یمل یخزانه دار ریقائم مقام وز

محترم و مبادله اسناد  ریسف تیدر مع

موافقتنامه اجتناب از اخذ  بیتصو

از فرار  یریمضاعف و جلوگ اتیمال
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 ،یگذار هیمتقابل از سرما

 یموافقت نامه بازرگان

بر  یها اتیدر مورد مال یاتیمال

 هیدرآمد و سرما

2 

مهم در کشور  یپروژه ها هیته

 ریبا موضوع نقش و تاث ایکن

در توسعه  یبازرگان زنانیرا

 صادرات کشور

 شگاهیدر نما رانیج.ا.ا ونیپاو برگزاری •

وابسته در  راتیو تجه یمصالح ساختمان یالملل نیب

 ،  یروبینا

از  یبازرگان یاقتصاد اتیاعزام ه •

با  ییآشنا یبه کشورمان برا ایکن یفعاالن اقتصاد

  رانیا یها یها و توانمند تیظرف

از  یو کمک به صادرات برخ یهماهنگ •

شوروم و عرضه  جادیا قیاز طر یرانیمحصوالت ا

 یا رهیزنج یدر فروشگاهها

مرکز  سیطرح تاس هیته •

 یجمهور یفروش محصوالت صادرات/یابیبازار

 ایدر کشورکن رانیا یاسالم

 یتخصص یشهرک ها جادیا یبررس •

و بسته  یفراور یدر منطقه آزاد چابهار برا یچا

 صادرات مجدد یدر راستا یبند

اتاق  لیتشک یریگیو پ یزیبرنامه ر •

 یدو کشور جمهور نیماب یمشترک ف یبازرگان

 ایکن یو جمهور   رانیا یاسالم

 کیمالقات  یو هماهنگ یزیبرنامه ر •

 یاز مقامات اقتصاد یبا برخ یرانیگروه رسانه ا

 ایکن

به  ایکن یکشور زیم یواگذار شنهادیو پ یبررس

 رانیدر سازمان توسعه تجارت ا نیاستان قزو

فروشگاه  جادیاطالعات الزم جهت ا

 رانیفروش محصوالت ا یا رهیزنج

مورد نظر، اجاره  یمکان ها لیاز قب

و... به  یجانب یها نهیهز د،یخر ای

جهت  رانیسازمان توسعه تجارت ا

 انیو اعالم به متقاض یبهره بردار

 است. دهیارسال گرد

3 

و  شهایهما یبرگزار یزیبرنامه ر

جهت  یتخصص ینشست ها

و  یهمکار یها نهیزم یمعرف

 یدر بخش ها یگذار هیسرما

 مختلف دو کشور

 یفرصت ها یمعرف شهمای در حضور •

 ایبا کشور کن رانیج.ا.ا تجاری – یاقتصاد یهمکار

در استان فارس با حضور مقامات و فعاالن 

 آن استان یاقتصاد

 یفرصت ها یحضور در نشست بررس •

با کشور  رانیج.ا.ا بازرگانی – یاقتصاد یهمکار

 یاتاق بازرگان یدر استان اصفهان با هماهنگ ایکن

 آن استان

 شیو حضور در هما یبه استان مرکز متیعز

کشور  بازرگانی – یاقتصاد یهمکار یفرصت ها

استان  یاستاندار یبا هماهنگ یبا استان مرکز ایکن

 مذکور

 



 

113 
 

 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

4 

 یاحتمال یاز رقابت منف یریجلوگ

در  یرانیا یاز شرکتها یبرخ نیب

 بازار هدف

 یزنیامر در دستور کار دفتر را نای •

 نیدر ب یمنف یرقابتها نیقرار دارد و از ا یبازرگان

 یری)ازجمله فرش( جلوگیرانیا یشرکتها یبرخ

 نموده است.

با شرکت نفت پاسارگاد در خصوص  مکاتبه

شرق  ریدر بازار ق داریضرورت حضور هدفمند و پا

 قایآفر

شرکت نفت پاسارگاد اقدام به 

 قیاز طر ریصادرات محصول ق

که  دینما یم ایواسطه به کشور کن

 قیو از طر میمستق دیگرد شنهادیپ

 تیاقدام به فعال یندگیدفتر نما جادیا

 .دینما
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 لبنان گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 7/10/96  پایان ماموریت: 7/10/93  تاریخ اعزام: محمد حسین سجاد نژاد

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

حضور در  ینهایزم ییو شناسا یشگاهیاطالعات نما یجمع آور -1

   یعموم یها شگاهینما

 نیکار آفر ارانیاقدامات انجام شده توسط شرکت  یبحث وبررس -2

صنعت و دارو در  یتخصص شگاهینما یپاسارگاد در خصوص برگزار

 لبنان  

سط پروژه لبنان تو شگاهیدر خصوص شرکت در نما یبحث وبررس -3

  یرانیا یشرکت ها

  روتیهورکا ب شگاهیدر خصوص شرکت در نما یبحث وبررس -4

در  هیسور یبازساز شگاهیدر خصوص شرکت در نما یبحث وبررس-5

 دمشق 

 یالملل نیب شگاهینما 59در خصوص شرکت در  یبحث وبررس-6

 هیسور

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 یمدت شرکت ها نیبا توجه به حوادث جاری در کشور لبنان در ا

 برگزار شده مشارکت ننموده  .  یها شگاهیدر نما یرانیا

  یمرکز تجار ییاصفهان جهت برپا یبا اتاق بازرگان یوبررس بحث

حضور و  یبرا رانیق صنعت ، معدن و تجارت ابا اتا یوبرر بحث

      هیدر لبنان وسور تیفعال

3 

 یشگاههاینما یدر برگزار ییانعکاس اقدامات اجرا

 محصوالت کشور هدف در مناطق آزاد یاختصاص

ر ،  لبنان عموما د شودیبرگزار نم شگاهیدر مناطق آزاد لبنان نما

 اریاخ دینمایمشارکت م یالملل نیو ب یمتعدد منطقه ا یها شگاهینما

 مشارکت نمود یدب ییمواد غذا شگاهیدر نما

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 با کشورهدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 : یها نهیدر زم یریگیجلسات متعدد و پ

مشترک  ونیسیاجالس کم نیبرگزار هشتم یریگیو پ یزیبرنامه ر -

   روتیولبنان در ب رانیا

موافقت  هیدر خصوص ته یفن تهیکم نیاول یجهت برگزار یهماهنگ -

   یدو کشور و تبادل جدول کاالئ نیب یحینامه تجارت ترج

  یبهداشت یها یشدن توافق نامه همکار ییاجرا یریگیپ -

 یگمرک یشدن موافقتنامه همکار ییاجرا یریگیپ -

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

راه  یبازار کشور هدف ، گرد آور یاطالعات و بررس یجمع آور

  اریتوسعه صادرات کاال و خدمات در بازار هدف  که در اخت یکارها

   شودیکنندگان قرارداده م مراجعه
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بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یخدمات در بازارها

 هدف یکشورها

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

بعمل  یدر نشست ها یرانیا یاز مشکالت شرکت ها یبانک اطالعات -

 یاو در نشست ه دیگرد هیلبنان ، ته میمق یرانیآمده با بازرگانان ا

 ونیسیاعالم و جهت طرح در کم یلبنان ربطیبه جهات ذ یتخصص

 مشرک گزارش شد   

7 

  یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 انریبا ا ییجهت آشنا یمتعدد از بازرگانان لبنان یها اتیاعزام ه -

  یگذار هیسرما یواطالع از فرصت ها

 تیفرصت ها و ظرف نیینشست تب لیجهت تشک یزیدر حال برنامه ر-

 . در لبنان   رانیموجود در ا یگذار هیسرما یها

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 
 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

مشترک  ونیسیکم نیهشتم یجهت برگزار  یزیدر حال برنامه ر -

 در لبنان  رانیدر ا

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یدولت

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 و بخشها  ریها ، تشکل ها ، بازرگان و سا هیجلسات متعدد با  اتحاد

   یرانیا یشرکت ها ییوراهنما یمالقات حضور

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

با  یژن جهت إمضا توافقنامه همکار ویبا شرکت آر یحضور وهمراه -

 مشترک  یدارو دیجهت تول ایشرکت مال

مشترک  یدارو دیدر تول یبا شرکت داروپخش جهت همکار یهمراه-

 در لبنان   یا یپ یبا شرکت ب

 یدر لبنان و حل مشکل مال پایسا تیجهت توسعه فعال یهمراه -

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

 اقتصاد وتجارت    ریمالقات با قائم مقام وز -

 الملل وزارت اقتصاد و تجارت    نیکل روابط ب ریمالقات با مد -

 وزارت اقتصاد و تجارت  یشگاهیکل امور نما ریمالقات با مد -

  الملل لبنان   نیاتاق ب سیمالقات با رئ  -

   یمالقات با بازرگانان لبنان  -

 ها و تشکل ها  هیاتحاد یمالقات با روسا -

 بازرگانان لبنان  یشورا سیمالقات با رئ -

 ولبنان   رانیا یبازرگان یمالقات با رئیس شورا -

 راه لبنان  ریمالقات با وز  -

  یگردشگر ریمالقات با وز -

 ییایودر ینیراه در امور حمل ونقل زم ریمالقات با معاون وز -
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5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

 سازمان رانیدر موضوعات مختلف با مد یمتعدد تلفن یتماس ها-

6 
در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

 هشگایشرکت کننده در نما یرانیاز شرکت ها ا یمطالبات برخ یریگیپ-

 مواجه شده اند یکه با مشکالت روتیاکسپو ب

7 
 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

 دو کشور نیدو کشور تردد بازرگانان ب نیب دیبا توجه به لغو رواد

 است . ریامکان پذ یبراحت

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

اعزام  نیو همچن یتخصص یها شگاهینما یمتعدد برا یها اتیاعزام ه

   یبازرگان یها اتیه

 

 

 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

 سازمان زنانیرا تیسا قیاز طر

2 
 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

----------------- 

3 
 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

با ارائه اطالعات  یتلفن یو تماس ها یحضور یدر اغلب مالقات ها

 الزم ارائه شد   یها ییبه بازرگانان و تجار راهنما

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیشور هدف عالقمند به صادرات به ابازرگانان ک

 نیو همچن یلبنان یارائه مشاوره و اطالعات به بازرگان وشرکت ها

به منظور  رانیا یها تیوب سا یدی، تول یصادرات یشرکت ها یمعرف

 رانیا یتجار تیبا ظرف ییتوسعه صادرات و آشنا

5 
و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 یبه صورت مختصر برخ یدر اخبار ارسال -در حال تهیه گزارش   

 دیها ارئه گرد لیتحل

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 وبرگزار کننده  انهیمهم در خاورم یاز شرکت ها یکی IFPشرکت 

 در حال حاضر در باشدیم انهیمتعدد در منطقه خاورم یها شگاهینما

در   رانیپروژه ا یتخصص یالملل نیب شگاهینما نیدوم یصدد برگزار

 در تهران1395خرداد ماه 

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 بنابه موضوع

8 
برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 بنابه موضوع
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 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین 

 دو کشور

دو کشور در سطح  یبازرگان یفعال روابط اتاق ها -

 است .  یبازرگان یشورا

اتاق  لیدر خصوص تشک یریگیدر حال مذاکره وپ -

 مشترک یبازرگان

تشکیل اتاق بازرگانی 

 مشترک بین دو کشور

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 
شدن تشکیل اتاق  یاتیعمل یریگیپ

 مشترک بازرگانی  

  نی  اتاق بازرگا سیمذاکرت متعدد با اعضاء ، و معاون رئ

2 

 هیسرما یبرا قیو تشو یریگیپ

   رانیدر ا یگذار

 اتیمتعدد و بازرگانان مذاکره شد و ه یشرکت هابا 

 متعدد اعزام شدند  یها

ثبت شرکت  رانیدر ا یشرکت لبنان 150از  شیب-

 نموده 

ها مختلف  نهیدر زم تیفعال یشرکت ها متعدد برا -

 دارند تیفعال رانیدر ا

 

  بانگ اطالعات   لیتشک اطالعات   یو جمع آور یریگیپ 3

4 
 یخرده فروشگاه ها لیتشک یریگیپ

     رانیا ییمواد غذا عیتوز

    دیخوش آمد یا رهیفروشگاه زنج یراه انداز

5 

از  یرانیپیگیری حمل ونقل کشت

 به لبنان   رانیا

در  ربطیذ رانیو مد یرانیمذاکره متعدد با کشت

 یو راهنمائ ییایخصوص فعال کردن خط حمل ونقل در

 بوجود آمده تیاستفاده از ظرف یبازرگانان برا

 

6 
پیگیری توسعه فعالیت شرکت 

 سایپا  در لبنان

صادرات  یبرا یمذاکره و پیگیری با فعاالن اقتصاد

 یخودرو و حل مشکالت تبادل پول پایسا

 

7 
پیگیری توسعه فعالیت شرکت 

 خودرو در لبنان   رانیا

  صادرات خودرو به لبنان یمذاکره و پیگیری برا
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 هندوستان بازرگانی ایران در کشورگزارش رایزن 
 

 
 09/2/97  پایان ماموریت: 09/2/94 تاریخ اعزام: حسین بامیری 

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یها شگاهینما ییدر برپا ییو مشارکت جو یبستر ساز

 هدف یدر کشورها یالملل نیو ب یو تخصص یعموم

 نو یسالمت هند در دهل یالملل نیب شگاهینما یاطالع رسان

 یبمبئ india soft 2017 یالملل نیب شگاهینما یرسان اطالع

 یبمبئ  india chem. 2017 یالملل نیب شگاهینما یرسان اطالع

 نو یدر دهل یانرژ یالملل نیب شگاهینما یرسان اطالع

 ورپونا و بنگل یشهرها یکشاورز یالملل نیب شگاهینما یاطالع رسان 

 یفناور شگاهینما یرسان ،اطالعیمومبا یمهندس شگاهینما یرسا اطالع

 یو اکسپو دهل

2 

 یالملل نیب ای یتخصص یشگاههایارسال گزارش نما

به نحوه  ژهیو تیبرپاشده در کشور هدف با عنا

 یرانیا یمشارکت موسسات و شرکتها

 وکنند  یهند شرکت نم یشگاههایدر نما ایمتاسفانه  یرانیا یشرکتها

 یوهند که از س یشگاههایدر نما رانیشرکت از ا کیحداکثر  نکهیا ای

ضعف  رسدی.بنظر مکندیشرکت م گرددیم یاطالع رسان یزنیرا نیا

 باشد یموضوع م نیا یعامل اصل یبازرگان یاتاق ها یتیریمد

3 

انعکاس اقدامات اجرایی در برگزاری نمایشگاههای 

 کشور هدف در مناطق آزاد اختصاصی محصوالت
 یدر مناطق آزاد برگزار نم یشگاهینما چگونهیدر کشور هند ه -

 رانیرا که در مناطق آزاد ا ییشگاههاینما هیکل یزنیرا نیا کنیشود.ل

 شش گانه ی،اروند و چابهار برگزار شد به اتاقها ش،قشمیاز جمله ک

 نمودم یاطالع رسان ربطیذ یهند و شرکتها

4 

شدن مفاد موافقت نامه  یاتیجهت عمل ییاجرااقدامات 

 با کشور هدف رانیا یو اقتصاد یتجار یها

 یهند یاز شرکتها یرانیا یشرکتها اتیمستمر و روزانه شکا یریگیپ-

 نیدو کشور در دوم نیمابیموافقتنامه امضاء شده ف 12موضوع ماده 

 یدر شهر دهل 2015نوامبر  19و  18کارگروه تجار دو کشور که در 

 .دینو برگزار گرد

 به بازار هند  یدر دسترس یرانیا یمستمر مشکالت شرکت ها یریگیپ

جهت  یرانیا یکاالها هیبر عل نگیدامپ یبحث آنت یریگیاز جمله پ

 ورود به هند.

5 

 نییبازار کشور هدف و تب یانجام مطالعه و بررس

توسعه صادرات کاال و  یراهکارها یو بررس یاستراتژ

بر آمار مراکز معتبر  یهدف مبتن یزارهاخدمات در با

 هدف یکشورها

 و هند رانیدر تجارت ا یارسال گزارش نقش برنج و چا -

 یصادرات یارسال گزارش مشوقها -

 به هند رانیا یموانع صادرات یو بررس لیارسال گزارش تحل -

  2016تا  2013به هند از سال رانیا یصادرات تیارسال گزارش وضع -

 برتر هند یگزارش بانکهاارسال  -

 و کاهش تعرفه واردات برنج  اتیلغو مال ریارسال گزارش تاث -

 هند 2017بودجه  حهیارسال گزارش نکات مهم ال -



 

119 
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به هند در سه  رانیصادرات ا زانیکاهش م لیارسال گزارش دال -

 1396ماهه اول 

6 

بانک  کی جادیو ا یرانیا یانعکاس مشکالت شرکت ها

 کشور هدف یرانیا یدرخصوص شرکتها یاطالعات

 نیندر هند و همچ یاتیو مال یمال دهیچیسخت و پ اریبس نیقوان لیبدل

کثر او بدون اطالع توسط دولت هند  یناگهان رییو تغ نیعدم ثبات قوان

ده نمو لیخود را تعط یدر هند شرکتها یرانیا یبه اتفاق شرکتها بیقر

خود  یدر خارج از هند شعبات اصل یهند یشرکتها شتریب یاند و حت

 نموده اند جادیرا ا

لغو  رغمیعل یبانک ستمیس قیمشکل نقل و انتقال پول از طر انعکاس

 مهایتحر

از  یبعض هیهند عل یوزارت بازرگان نگیدامپ یمشکالت  آنت انعکاس

 یردایخر یانعکاس مشکل عدم ارسال کاالها تای. و نهایرانیا یکاالها

 .یهند یهند توسط شرکتها یاز شرکتها یرانیا یشده توسط شرکتها

7 

 یخارج یگذار هیو جلب سرما قیتشو

و  سیبه منظور تاس یخارج ی)جلب مشارکت بانک ها

تجار کشور هدف  قیتشو-شعبه در مناطق آزاد جادیا ای

،امکانات  و بنادر کشور به  التیبه استفاده از تسه

 منظور صادرات مجدد کاال(

 و هند رانیدر تجارت ا ینقش برنج و چاارسال گزارش  -

 یصادرات یارسال گزارش مشوقها -

 به هند رانیا یموانع صادرات یو بررس لیارسال گزارش تحل -

  2016تا  2013به هند از سال رانیا یصادرات تیارسال گزارش وضع -

 برتر هند یارسال گزارش بانکها -

 واردات برنج  و کاهش تعرفه اتیلغو مال ریارسال گزارش تاث -

 هند 2017بودجه  حهیارسال گزارش نکات مهم ال -

به هند در سه  رانیصادرات ا زانیکاهش م لیارسال گزارش دال -

 1396ماهه اول 

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 ونیسیاجالس کم یدر برگزار یمشارکت و همکار

 با کشور هدف یمشترک تجار

 2015و هند در دسامبر  رانیمشترک ا ونیسیاجالس کم نیجدهمیه

. باشدیم 18توافقات اجالس  یریگیدر حال پ یزنیرا نینو. ا یدر دهل

 جدهمیمتاسفانه اجالس نوزدهم پس از گذشت دو سال از اجالس ه

 نامعلوم برگزار نشده است لیبه دال

2 

در بخش  یتجار یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

ارتباط  یکشور هدف و برقرار یو خصوص یتدول

 یرانیوارد کنندگان کاال و صادرکنندگان ا نیب میمستق

 انیضواردکننده ،صادرکننده و متقا120از   شیماه گذشته با ب 6 یدر ط

و  مالقات نموده و آنها را به طرفها رانیدر بازار ا یگذار هیسرما

زانه بطور مستمر رو یزنیرا نینموده ام.ضمنا ا یمعرف یرانیا یشرکتها

هند از  یگانه بازرگان 6 یبا اتاق ها یموارد هفتگ یو بعض

 ایو دارید CII,FIEO,FICCI,TPCI,PHD,ASSOCHAMجمله

 باشد. یدر تماس م یمذاکره تلفن  قیاز طر ایمالقات و 

3 

قراردادها و  میحضور در مذاکرات مربوط به تنظ

 یتجار یموافقت نامه ها

مورد  18از  شیدر ب 1396در طول شش ماهه اول سال  یزنیرا نیا

نقش و حضور  یهند یبا شرکتها یرانیا یشرکتها  یمذاکرات تجار

 یهیداشته است و در مذاکرات مربوط به موافقتنامه تعرفه ترج میمستق
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 یو هند جهت همکار رانیو هند و موافقتنامه راه آهن ا رانیا نیما ب یف

 حضور فعال داشته ام ویلوکوموتو  لیو فروش ر

4 

و مالقات با مقامات  یشرکت در جلسات رسم

کشورها در  ریسا یبازرگان زنانیک،رایپلماتی،دیتجار

 هیکشور متوقف ف

وزارت  نگیدامپ یدپارتمان آنت رکلیمد BALLAH یمالقات با آقا-

 در آن خصوص. یرانیا یمشکالت شرکتها یریگیهند جهت پ یبازرگان

شرکتها  اتیبه شکا یدگیرس رکلیمد PRASADیمالقات با آقا-

هند حداقل  یاز شرکتها یرانیا یشرکتها اتیشکا یریگیجهت پ

 کباری انهیماه

وزارت بهداشت جهت رفع  ییدارو رکلیمد نگیمالقات با دکتر س-

 صادرات به هند یبرا رانیا ییدارو یاز شرکتها یکیمشکل 

هند و  یبازرگان ریمعاون وز نگیمذاکرات مستمر با دکتر باهال س-

 دکتر آنوراگ شرما شانیمعاون ا

 رانیبا مد رانیا یمیشرکت پتروش 7 رانیمد یشرکت در جلسه رسم-

هند در   HAZELشرک  ندگلتیهند و نما یارشد وزارت بازرگان

 شرکت نیاز ا یرانیا یشرکتها یدالر ونیلیم 150خصوص طلب 

5 

سازمان توسعه تجارت به منظور  رانیارتباط با مد

مرتبط با  یتجار یریگ میتصم ندیبه فرا یجهت ده

 کشور هدف

مله سازمان از ج ربطیو کارشناسان ذ رانیارتباط مستمر روزانه با مد

 ان،ی، مهندس موسو ی، مهندس اسکندر یدکتر اردکان ،یمهندس بازار

 یاینامه، تلفن و دن قیدفاتر از طر نیو کارشناسان  ا یمهندس حداد

 یمجاز

6 

در جهت حل و  یرانیو مطالبات تجار ا یدعاو یریگیپ

 فصل اختالفات

هند بابت عدم  یوجود دارد که از شرکتها یرانیشرکت ا 100حداقل 

پرداخت و عدم  شیپ افتیارسال کاال و عدم پرداخت پول کاال ، در

 تیشکا یزنیرا نیبه ا یعند یموارد از شرکتها ریارسال کاال و سا

ه ببا بردن پرونده  یبطور مستمر حت یزنیرا نیارسال نموده اند و ا

 و در طول شش باشدیم یرانیا یطلب شرکتها ریگیپهند  یدادگاه عال

 پس گرفته است. یرانیشرکت ا 10از  شیماه گذشته طلب ب

7 

 یو خدمات رسان دیامور مربوطه به اخذ رواد هیانجام کل

 یتجار یها اتیالزم به تجار و ه

خواستند در  یکه م یهند یشرکتها یبرا رانیا یزایو 150حداقل 

جهت انجام  ایشرکت کنند و  یتجار یها اتیه ایو  شگاههاینما

ارت از وز زایکد و یودارا ندیسفر نما رانیبه ا یابیمذاکرات و بازار

خذ اموفق به  یزنیرا نیا مینبودند با مداخله مستق رانیامور خارجه ا

 .دندیگرد زایو

8 

مرکب از  یتجار یاتهایمرتبط با مبادله ه یتهایفعال

ر گذاران معتب هیو سرما یاقتصاد نیواردکنندگان و فعال

 دو کشورو به مناطق آزاد نیب

 .رانیفرش دستباف ا شگاهیبه نما یهند داریاعزام چند خر-

 به تهران CII یاتاق بازرگان یتجار اتیمشارکت در اعزام ه-

 .رانیا یفناور شگاهیبه نما یتجار اتیاعزام ه-

 قطعات خودرو در تهران. شگاهیبه نما یاعزام مشارکت کننده هند-

 صنعت تهران. شگاهیدر نما یرانیشرکت ا 35در مشارکت  یهماهنگ-

 چوب تهران شگاهیدر نما یشرکت  هند نیاعزام چند-

 هرمزگان یکشاورز شگاهیبه نما اتیاعزام ه-

 اکسپو استان البرز شگاهیبه نما اتیاعزام ه-
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 بخش سوم: اطالع رسانی تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یمناقصات و قراردادها نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

به  یمهندس یدر خصوص کاال و خدمات فن یالملل نیب

 صادرکنندگان کشور

ماه  6 یدر ط یو مهندس یمورد انواع متاقصات فن 45از  شیارسال ب

 یرانیا مانکاریپ یگذشته به شرکتها

2 

 یتخصص یو بولتن ها اتیارسال گزارشات، نشر

 رانیبازارهدف به سازمان توسعه تجارت ا

مختلف  یها  و صنوف بخشها هیاتحاد اتینشر ،یتخصص یبولتن ها

بطور مستمردر  یزنیرا نیاطالعات توسط ا یحاو یها ید یو س

 یداده م یتخصص یتهایریمد لیآورده شده و تحو رانیبه ا میسفرها

 شود

3 

 نهیمدر ز یرانیبه تجار ا یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

 صادرات و واردات

نه روزا یزنیرا نیتجارت با کشور هند ا یتقاضا برا یحجم باال لیبدل

ران ته یاز شهرستان ها یرانیاز تجار ا یاریبس یبطور مستمر با تعداد

ر د یتلفن ایشهرستانها حضورا و  ری،مشهد،اصفهان،بوشهر،کرمان و سا

 یهند یتماس بوده و در خصوص تجارت و نحوه تجارت با شرکتها

 دیالزم ارائه گرد رهبه آنها مشاو

4 

و  یتجار یبه شرکت ها یارائه خدمات مشاوره ا

 رانیبازرگانان کشور هدف عالقمند به صادرات به ا

از  یادیتعداد ز یرایروزانه پذ یزنیرا نیا مهایلغو تحر لیبه دل

 یاطالعات و مشاوره ها افتیدر سفارت جهت در یهند انیمتقاض

با  یزنیرا نی.و اباشندیم یزنیرا نیاز ا رانیدر خصوص بازار ا یتجار

 دینما یم ییرا راهنما یهند یاطالعات شرکتها نیاستفاده از آخر

5 

و تحوالت  یدر مورد اوضاع تجار یلیارائه گزارش تحل

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 و هند رانیدر تجارت ا یارسال گزارش نقش برنج و چا -

 یصادرات یارسال گزارش مشوقها -

 به هند رانیا یموانع صادرات یو بررس لیارسال گزارش تحل -

  2016تا  2013به هند از سال رانیا یصادرات تیارسال گزارش وضع -

 و کاهش تعرفه واردات برنج  اتیلغو مال ریگزارش تاثارسال  -

به هند در سه  رانیصادرات ا زانیکاهش م لیارسال گزارش دال -

 1396ماهه اول 

6 

کشور هدف  یخارج یشرکت ها ییمساعدت و راهنما

 یتخصص یها شگاهینما یبه منظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا

 شتریهند با ب یالملل نیب یها شگاهیخود از نما دیدر بازد یزنیرا نیا

که  ییخصوصا شرکتها شگاهیحاضر در نما یشرکت کنندگان خارج

به  قیباشند مالقات و مذاکره نموده و آنها را تشو یتوانمند م اریبس

 .دینما یم رانیدر ا یگذار هیحضور و سرما

7 
ده بولتن مورد استفا هیبه منظور ته یلیارسال اخبار تحل

 یمقامات عال

 یصاداقت یمهم تجار عیاخبار و وقا نیهرهفته آخر انیدر پا یزنیرا نیا

 .دینما یرا به سازمان ارسال م یزنیرا نیهند با نقطه نظرات ا

8 

برگزار شده در  یها شیاز هما یلیارسال گزارشات تحل

 تجارت نهیزم

 یهند در دهل یدست عیصنا شیارسال گزارش هما

 یدر دهل ASSOCHAM یاتاق بازرگان شیگزارش هما ارسال

 نو یدر دهل  MADE IN INDIA شیگزارش هما ارسال
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 1396در شش ماهه نخست سال  یبازرگان زنانیگزارش عملکرد را

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 
و  رانیا یامضاء موافقتنامه تجار

 هند

 یبرقرار هیامضاء موافقتنامه اول

 و هند رانیا یحیتعرفه ترج

 

2 

از هند به  یتجار یاتهایاعزام ه

 رانیا

حداقل  96در طول شش ماهه اول سال  یزنیرا نیا رانیبه ا یهند یاتهایاعزام ه

 ریدر تهران و سا رانیا یها شگاهیبه نما اتیه 7

 شهرستانها اعزام نموده است

3 

در  یهند یمشارکت شرکتها

 رانیا یشگاههاینما

 در تهران رانیا یفناور شگاهینما رانیبه ا یهند یاعزام شرکتها

 در تهران رانیفرش ا شگاهینما

 صنعت در تهران شگاهینما

 نفت و گاز تهران شگاهینما

 بهاره شگاهیدر نما مشارکت

4 

 یاتهایو ه یشگاهینما یهمکار

 و هند رانیا یتجار

سازمان و  نیب MOUامضاء 

TPCI ه 

و شرکت  باشدیم یهند یاز سو شتریب لیتما

برنداشته  یخصوص قدم نیدر ا رانیا یشگاهینما

 است

5 

 یبرا یگذاران هند هیجلب سرما

 رانیدر ا یگذار هیسرما

از  یگذاران هند هیجذب سرما

 کیبه عنوان  زنیرا نیا یسو

شده است  فیتعر یهدف اصل

 نیا یاصل یهایریگیو در صدر پ

 دفتر قرار دارد

و  رانیدر تجارت ا یارسال گزارش نقش برنج و چا

 هند

 یصادرات یمشوقها ارسال گزارش -

 یموانع صادرات یو بررس لیارسال گزارش تحل -

 به هند رانیا

به هند از  رانیا یصادرات تیارسال گزارش وضع -

  2016تا  2013سال

 برتر هند یارسال گزارش بانکها -

و کاهش تعرفه  اتیلغو مال ریارسال گزارش تاث -

 واردات برنج 

 هند 2017بودجه  حهیارسال گزارش نکات مهم ال -

 رانیصادرات ا زانیکاهش م لیارسال گزارش دال -

 1396به هنددرسه ماهه اول 

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

 یرانیا یشرکتها اتیشکا یریگیپ

 یهند یاز شرکتها

 نیا یمستمر روزانه از سو

 شود یانجام م یزنیرا

از  یرانیشرکت ا 10از  شیمطالبات ب یگریپ

 میمالقات و مذاکره مستق قیاز طر یهند یشرکتها

 یارائه کتب قیاز طر نیو همچن یهند یبا شرکتها

و  یهند یبه وزارت صنعت و بازرگان تیشکا

آن موضوع از ادارات کل مربوطه در وزارت  یریگیپ

از  یطرح بعض یهند بطور مستمر و حت یبازرگان

 شود یم یریگیهند پ یها در دادگاه عال دهپرون
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2 

و ارائه  یهند یشرکتها مالقات با

 رانیبا مد ،مالقاتیمشاوره تجار

 هند یبازرگان یاتاق ها

 نیا یبصورت مستمر از سو

 شود یانجام م یزنیرا

 6 یاتاق ها  رانیروزانه با شرکتها و مد یمالقاتها

 یگانه  بازرگان

 یها نگیهولد رانیمالقات با مد نیهند و همچن در

 هند یاقتصاد یبزرگ تجار

3 

به  یاطالعات تجار ارسال

 یو معرف یرانیا یشرکتها

 یهایجهت همکار یهند یشرکتها

 یدوجانبه،اطالع رسان

به تجار و اتاق  رانیا یشگاههاینما

 هند یبازرگان یها

بصورت مستمر روزانه انجام 

 شودیم

در خصوص  یبازرگان یارسال نامه به اتاقها

 .رانیدر ا یتجار یو فرصت ها رانیا یشگاههاینما

در هند به  یتجار یفرصت ها ارسال

 .یرانیا یسازمانها،ارگانها و شرکتها

4 
– یمهم تجار عیارسال اخبار و وقا

 رانیهند به ا اقتصادی

 یاقتصاد یمهم تجار عیهر هفته اخبار و وقا انیدر پا یبصورت هفتگ

 گردد. یهند ارسال م

5 

 یکه از لحاظ نوع محصول و تکنولوژ یکارخانجات شود یانجام م انهیماه یاز کارخانجات معتبر هند دیبازد

داده شوند  صیتشخ دیمف رانیاقتصاد ا یبرا دیتول

 .دیآ یبعمل م دیبازد یزنیرا نیتوسط ا
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 تنامیو گزارش رایزن بازرگانی ایران در کشور
 

 
 5/7/97 پایان ماموریت: 5/7/94 تاریخ اعزام: محسن رضایی پور

 

 

 بخش اول: بازاریابی

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

در  ییو مشارکت جو یبستر ساز

و  یعموم یها شگاهینما ییبرپا

در  یالملل نیو ب یتخصص

 هدف یکشورها

 شگاهینما یبرگزار یبه شرکت مرآت تجارت سپاهان برا ییارائه خدمات مشاوره ا -1

 و ینیاز فرش ماش یندگانیحضور نما نیکه منجر به اول نیم یهوش /یهانو 2017 یاکسپو

 .دیگرد رانیا یدست

 و نیم یپالست هوش تنامی،ویهانو 2017مهم  شگاهیارائه اطالعات مربوط به سه نما -2

 شگاهیماکشورمان در ن یمیپتروش عیاز صنا یندگانیکه نما تنامیو یو بسته بند ییمواد غذا

 .دیگرد نیم یپالس هوش تنامیو

ه ب یشگاهیبرگزار کنندگان نما قیکشور کامبوج و تشو یها شگاهیارائه اطالعات نما -3

 شگاههاینما نیا یابیحضور و ارز

 ینرایا یمیپتروش یبا حضور شرکت ها 2017پالس  تنامیو شگاهینما ییمشارکت در برپا-4

 یرانیا ییدارو یبا حضور شرکت ها 2017 فارمیمد ییدارو شگاهینما ییمشارکت در بر پا-5

برپا  یکه در آبانماه سال جار نیم یهوش 2017 یاکسپو شگاهینما ییبرپاانجام مقدمات  -6

 خواهد شد.

2 

 یشگاههایارسال گزارش نما

برپاشده  یالملل نیب ای یتخصص

به  ژهیو تیدر کشور هدف با عنا

نحوه مشارکت موسسات و 

 یرانیا یشرکتها

 (2017 ی)هانوتنامیساختمان و شگاهیارسال گزارش نما-1

 (2017 نیم ی)هوش کیپالست تنامیو شگاهیگزارش نماارائه -2

 (2017 ی)هانوتنامیو یگردشگر شگاهیارائه گزارش نما-3

 (1396 وری)شهرنیم یپالس هوش تنامیو شگاهیارائه گزارش نما- 4

 و ارسال گزارش آن. "تنامیو 2017ساخت  یها یتکنولوژ" شگاهیاز نما دیبازد -5

 تنامیو 2017پالس  تنامیو شگاهیارائه گزارش نما -6

3 

در  ییانعکاس اقدامات اجرا

 یشگاههاینما یبرگزار

محصوالت کشور  یاختصاص

 هدف در مناطق آزاد

به وزارت صنعت و معدن،  1396کشورمان در سال  یشگاههاینما ستیانعکاس ل -1

 تنامیو ییا رهیزنج یو فروشگاهها یپزشک زاتیتجه یو انجمن ها یاتاق بازرگان

حضور  یبرا یمیدر حوزه نفت، گاز و پتروش یتنامیفعال و یشرکت هادعوت از  -2

 1396تهران  یمینفت و گاز و پتروش شگاهیدر نما

حضور  یبرا یمیفعال در حوزه نفت، گاز و پتروش یکامبوج یدعوت از شرکت ها -3

 1396تهران  یمینفت و گاز و پتروش شگاهیدر نما

 نفت و گاز و شگاهیحضور در نما یبرا تنامیو کیانجمن پالست یدعوت از اعضا -4

 تهران یمیپتروش

( کسی)اوپک پالست تنامیو یریمیکننده محصوالت پل عیوارد و توز نیدعوت از بزرگتر-5

 تهران یمینفت و گاز و پتروش شگاهیحضور در نما یبرا

4 
 یاتیجهت عمل ییاقدامات اجرا

 یشدن مفاد موافقت نامه ها

بصورت  یتنامیهشتم از طرف و یمشترک اقتصاد ونیسیمفاد اجالس کم یبرخ یریگ یپ-1

 مستمر
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با  رانیا یو اقتصاد یتجار

 کشورهدف

 یبرگزار انیدر جر یتنامیبا طرف و التیموافقت نامه ش یامضا یریگیجلسه پ یبرگزار-2

 یمشترک اقتصاد ونیسیاجالس کم نینهم

دو کشور که  یبانک مرکز نیب 2016امضا شده در مارس  یتفاهم نامه بانک یریگ یپ-3

 نینهم هیدر حاش یکارگروه مشترک بانک نیاول لیتشک یبرا یتنامیطرف و شنهادیمنجر به پ

 دو کشور. نیب یمشترک اقتصاد ونیسیاجالس کم

  یارتقا یخود برا یتنامیو یکشورمان از همتا یمحترم جهادکشاورز ریدعوت وز یریگیپ-4

  یتجار یها یهمکار

  یتنامیاز طرف و یحیموافقت نامه تجارت ترج یشنهادیمتن پ یریگ یپ-5

کشورمان قبل  یو بانک مرکز تنامیو یبانک مرکز نیماب یف TORو ارسال متن  یریگیپ-6

 دو کشور نیب یبانک یفن تهیکم نیاول یبرگزار یبرا رانیبه ا یتنامیو اتیاز ورود ه

5 

بازار  یانجام مطالعه و بررس

و  یاستراتژ نییکشور هدف و تب

توسعه  یراهکارها یبررس

صادرات کاال و خدمات در 

بر آمار  یهدف مبتن یبازارها

 هدف یمراکز معتبر کشورها

با  " ییاجرا یو برنامه ها تنامیتوسعه صادرات به و یها یاستراتژ" دیارائه گزارش جد-1

 دو کشور نیب یتجار دیجد باتیتوجه به ترت

 تنامیو کیپالست تیارائه گزارش وضع -2

 بازار کامبوج یارائه گزارش نقاط قوت و ضعف و فرصت ها-3

 تنامیفرش در و تیارائه گزارش وضع-4

 "تنامیتجارت در و یراهنما"کتاب  لیتکم -1

 تنامیدر و یمیمحصوالت پتروش تیارائه گزارش وضع-6

 " 2016در سال  تنامیو صنعت پوشاک و ینساج تیوضع"گزارش  هیته -7

 "و ارائه گزارش  تنامی(در وVAFIE) یگذار خارج هیسرما یانجمن شرکت هاجلسه با  -8

 "تنامیدر و یگذار هیسرما تیوضع

 "تنامیو 2017 یچشم انداز اقتصاد"ارائه گزارش  -9

 یدر هانو تنامیو "2017 لدیب تیو " شگاهیارائه گزارش  نما-10

 تنامیدر و یشمش رو دارانیارائه گزارش در خصوص خر-11

 "اروپا -تنامیتجارت آزاد و یموافقت نامه ها "ائه گزارش در خصوص ار-12

 2016در سال  " تنامیو مانیس تیوضع"ارائه گزارش -13

 2016در  "تنامیدر و یاشتغال و گردشگر "ارائه گزارش  -14

 تنامیو یچوب یارائه گزارش جلسه با انجمن چوب و فراورده ها -15

از حقوق مصرف کنندگان  یدولت یها تیحما یها سمیمکان "ارائه گزارش در خصوص  -16

 تنامیدر و "کنندگان  دیو تول

 "تنامیکائوچو در و تیوضع "ارائه گزارش در خصوص -17

 تنامیو مانکارنیپ هیاتحاد رعاملیارائه گزارش جلسه با مد-18

6 

 یانعکاس مشکالت شرکت ها

بانک  کی جادیو ا یرانیا

 یدرخصوص شرکتها یاطالعات

 کشور هدف یرانیا

و  ییمختلف کاال یدر حوزه ها  یرانیا یبانک اطالعات شرکت ها یو بروز رسان میتنظ-1

 یتنامیارائه آن به طرف و

در پرتال  یو بار گذار یتنامیو دیمستمر بانک اطالعات منابع خر یو بروز رسان  میتنظ-2

 تنامیدر و یبازرگان زنیرا

در  یبازرگان زنیدر پرتال را تنامیموجود در و یرانیا یاطالعات شرکت ها یبارگذار-3

 تنامیو

اجالس  نیدر نهم تنامیمجاز به صادرات به و یکشورها ستیاز ل رانیخروج نام ا یریگیپ-4

 مشترک دو کشور ونیسیکم
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جلسه  لیو تشک تنامیمجاز به صادرات به و یکشورها ستیاز ل رانیخروج نام ا یریگیپ-5

حل موضوع.  یبرا رانیمسافرا به ا یبرا شانیو دعوت از ا تنامیو یبا موسسه کنترل غذا

و  یمشترک با معاونت غذا و دارو سازمان دامپزشک ونیسیاجالس کم انیدر جر شانیا

 .دندیحل موضوع به توافق رس یسازمان حفظ نباتات برا

 بانک اطالعات تجار کشور کامبوج هیته-5

 تنامیو " یج یال پ"کنندگان وارد  یبانک اطالعات لیو تکم یجمع آور -6

 تنامیواردکنندگان سنگ گچ در و یبانک اطالعات لیو تکم یجمع آور-7

 فونگیمرغ در بندر ها شیواردکنندگان آال یبانک اطالعات لیو تکم یجمع آور -8

 تنامیدر و ریوارد کنندگان ق یبانک اطالعات یو بروز رسان لیتکم-9

7 

 یگذار هیو جلب سرما قیتشو

 یخارج

 ی)جلب مشارکت بانک ها

 ایو  سیبه منظور تاس یخارج

-شعبه در مناطق آزاد جادیا

تجار کشور هدف به  قیتشو

،امکانات  و  التیاستفاده از تسه

بنادر کشور به منظور صادرات 

 مجدد کاال(

شرکت  نیکه در اسفند ماه اول یتنامیگذار و هیسرما نیاول یبرا یهیجلسات توج یبرگزار-1

 ثبت نمود. رانیرا در ا یتنامیو

در  یرانیا یشرکا افتنی یو مساعدت برا رانیبه ا یتنامیگذار و هیسرما ئتیبا ه یهمراه-2

 دو کشور نیمشترک ب ونیسیاجالس کم نینهم یبرگزار انیجر

 قشم رهیدر تهران و جز یتنامیتوسط طرف و یدفتر تجار یراه انداز -3

 قشم رهیدر جز یسس ماه یدیواحد تول یجهت راه انداز یتنامیگذار و هیکمک به سرما -4

 

 

 

 بخش دوم: ارتباطات تجاری

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 یدر برگزار یمشارکت و همکار

مشترک  ونیسیاجالس کم

 با کشور هدف یتجار

 1396 رماهیدو کشور در ت نیمشترک ب ونیسیاجالس کم نینهم یبرگزار -1

 ونیسیاجالس کم نینهم انیدر جر یمشترک بانک تهیکم نیاول یدر برگزار مشارکت -2

 در تهران یمشترک اقتصاد

2 

 یها و تشکل ها هیارتباط با اتحاد

و  یدر بخش دولت یتجار

 یکشور هدف و برقرار یخصوص

وارد کنندگان  نیب میارتباط مستق

 یرانیکاال و صادرکنندگان ا

در  رانیا یمحترم اتاق بازرگان سیرئ یمهندس شافع یهمراه با آقا یتجار اتیه رشیپذ-1

 نیم یبه شهر هوش اتیگنجاندن سفر ه یمبن شنهادیوارائه پ 1396ماه نیفرورد 28 خیتار

 .رفتیکه انجام پذ

 سنگ اصفهان  اتیه رشیپذ-2

 تنامیمرغ به و یصادرکنندگان پا اتیه رشیپذ-3

 صادر کنندگان سنگ گچ اتیه رشیپذ-4

 یمیصادر کنندگان محصوالت پتروش اتیه رشیپذ-5

 صادر کنندگان فرش اتیه رشیپذ-6

 صادر کنندگان خشکبار اتیه رشیپذ-7

 صادر کنندگان زعفران اتیه رشیپذ-8

 یو محصوالت نفت ریصادر کنندگان ق اتیه رشیپذ-9
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 گویو م ییایصادر کنندگان محصوالت در اتیه رشیپذ-10

 یپزشک زاتیصادر کنندگان دارو و تجه اتیه رشیپذ-11

 رانیا یاتاق بازرگان اتیه یبرا نیم یدر شهر هوش BTOBجلسه  یبرگزار-12

به سر  رانیا یاتاق بازرگان اتیه یبرا تنامیو یدر اتاق بازرگانBTOBجلسه  یبرگزار-13

 یمهندس شافع یپرستس آقا

 تنامیو وهیو انجمن م یرانیتجار ا نیجلسه ب یبرا یهماهنگ-14

  یاتاق بازرگان اتیه یاز اعضا یکی یبرا فونگیاز بندر ها دیبازد یبرا یهماهنگ-15

 یبازرگان زنیبا را رانیا یاتاق بازرگان یتجار اتیه یاز اعضا یبرخ یجلسه برا یبرگزار-16

 نیم یکامبوج در شهر هوش

 یبرا نیم یدر شهر هوش تنامیکارخانه پوشاک و نیاز بزرگتر دیبازد یبرا یهماهنگ-17

 رانیا یاتاق بازرگان اتیه

3 

حضور در مذاکرات مربوط به 

قراردادها و موافقت نامه  میتنظ

 یتجار یها

با فروشگاه  یرانیشرکت صادر کننده خشکبار ا کی تیعامل یامضا قرار داد اعطا -1

 یاقتصاد ونیسیاجالس کم نینهم یبرگزار انیساترا در جر یا رهیزنج

 ونیسیاجالس کم نینهم انیدو کشور در جر نیب یالتیش یها یقرار داد همکار یامضا-2

  یمشترک اقتصاد

 نیو"کشورمان توسط شرکت  یمحصول خشکبار 5فروش  یندگیامضاء قرار داد نما-3

 تنامیو یشبکه فروشگاه نیبزرگتر"مارت

صادر کنندگان  هیاتحاد یو قزل آال  از سو لکایک یهزار تن ماه 15قرار داد فروش  یامضا-4

 تنامیو "تیان و "با شرکت  رانیا ییایمحصوالت در

4 

و  یشرکت در جلسات رسم

 ،یمالقات با مقامات تجار

 یبازرگان زنانیرا ک،یپلماتید

 کشورها در کشور هدف ریسا

به  رانیمحترم اتاق ا سیمسافرت رئ انیدر جر تنامیجمهور محترم و سیمالقات با رئ -1

 تنامیو

  رانیا یاتاق بازرگان سیبه همراه رئ تنامیصنعت و تجارت و ریبا معاون وز مالقات -2

  رانیا یاتاق بازرگان سیبه همراه رئ تنامیو یاتاق بازرگان سیمالقات با رئ -3

 رانیا یاتاق بازرگان سیبه همراه رئ نیم یمالقات با استاندار شهر هوش -4

نشست  یبرگزار انیتجارت در جر یکل سازمان جهان ریدب " یپاسکال الم"مالقات با -5

 یدر هانو "اپک  " یوزرا

5 

سازمان توسعه  رانیارتباط با مد

به  یتجارت به منظور جهت ده

 یتجار یریگ میتصم ندیفرا

 مرتبط با کشور هدف

 کل محترم دفتر توسعه صادرات کاال ریارتباط مستمر با مد-1

 هیانوسیو اق ایآس یکل محترم دفتر بازرگان ریارتباط مستمربا مد-2

  استیکل محترم دفتر حوزه ر ریارتباط مستمر بامد-3

 محترم دفتر توسعه صادرات خدمات  رکلیارتباط با مد-4

 یو صنعت یمحترم توسعه صادرات معدن رکلیارتباط با مد-5

6 

و مطالبات تجار  یدعاو یریگیپ

در جهت حل و فصل  یرانیا

 اختالفات

  یرانیبا طرف ا "مکسیپترول"شرکت  یاختالف تجار یریگ یپ-1

 یتنامیو طرف و ریتا لیشرکت آرتاو یاختالف تجار یریگیپ-2

 یتنامیو طرف و ایآس نیشرکت نگ یاختالف تجار یریگیپ-3

 یپا دیآن در خصوص خر یرانیو طرف ا یتنامیشرکت و کی یاختالف تجار یریگیپ-4

 مرغ

7 

امور مربوطه به اخذ  هیانجام کل

الزم به  یو خدمات رسان دیرواد

 یتجار یاتهایتجار و ه

  یتنامیو یابیبازار یها اتیه یبرا زایدر صدور و عیکمک به تسر -1

 تنامیاداره مهاجرت و قیاز طر یرانیتجار ا یبرا زایدر صدور و عیبه تسر کمک
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8 

فعالیتهای مرتبط با مبادله هیاتهای 

واردکنندگان و تجاری مرکب از 

فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 

 معتبر بین دو کشورو به مناطق آزاد

در  یدیکه نقش کل ییکردن شرکت ها دایپ یبرا یج ریکمک به شرکت ق -1

 دارند تنامیبه و ریواردات ق

 از سازمان یج یصادرکنندگان ال پ یتخصص یتجار اتیاعزام ه درخواست

 

 

 تجاریبخش سوم: اطالع رسانی 

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

1 

 نهیبه موقع در زم یاطالع رسان

 نیب یمناقصات و قراردادها

در خصوص کاال و خدمات  یالملل

به صادرکنندگان  یمهندس یفن

 کشور

و  "فراب "شرکت  یو ارسال برا "مانگ آنه " یآب روگاهیاسناد مناقصه پروژه ن افتیدر -

 "یتانا انرژ"

 یرانیا یو ارسال آن به شرکت ها یبرق حرارت روگاهیاسناد مناقصه احداث ن افتیدر-

 یرانیا یبرق به شرکت ها عیارسال مناقصه توسعه شبکه توز -

2 

و  اتیارسال گزارشات، نشر

بازارهدف  یتخصص یبولتن ها

 رانیبه سازمان توسعه تجارت ا

 گردد یارسال م یبطور مستمر بصورت هفتگ یلیو تحل یگزارشات خبر -1

 2017 کیپالست تنامیو شگاهیارائه گزارش نما -2

  تنامیدر و کیپالست تیارسال گزارش وضع -3

 (2017پالس تنامی)ونیم یبه شهر هوش تیگزارش مامور هیته -4

 تنامیفرش در و تیگزارش وضع هیته -5

 تنامیآرد و نان در و تیارسال گزارش وضع -6

3 

 یابیو بازار یارائه مشاوره حقوق

صادرات  نهیدر زم یرانیبه تجار ا

 و واردات

و  یهانو 2017 شگاهینما یبرا "مرآت تجارت سپاهان"با شرکت  یارائه مشاوره تجار  -1

 یاز مراکز تجار دیکنندگان به بازد دیدو روز از زمان بخش بازد صیتخص یارائه پبشنهاد برا

 کامبوج یتجار نیو گفتگو با مسئول

با دانشگاه  یپزشک یها یهمکار جادیا یبرا " شیشرکت همانندسازان ک"شاوره به ارائه م-2

 تنامیو یعلوم پزشک

 در کامبوج "شیهمانند سازان ک "شرکت  یجلسات متعدد برا یارائه مشاوره و برگزار-3

 فعال در حوزه صادرات گچ "یس یت یک " یرانیبه شرکت ا یارائه مشاوره حقوق-4

حضور در بازار سنگ  یبه انجمن سنگ محمود آباد اصفهان برا یتجارارائه مشاوره -5

 تنامیو

 ریبه کامبوج در حوزه صادرات ق یتجار اتیارائه مشاوره و اعزام ه-6

 یمیبه کامبوج در حوزه پتروش یتجار اتیارائه مشاوره واعزام ه-7

 تنامیفرش در خصوص نحوه ورود به بازار و یارائه گزارش به مرکز مل-8

 تنامیدر خصوص بازار و رانیا کیپالست عیارائه گزارش و مشاوره با انجمن صنا-9

4 

به  یارائه خدمات مشاوره ا

و بازرگانان  یتجار یشرکت ها

کشور هدف عالقمند به صادرات 

 رانیبه ا

 رانیدر ا یدر خصوص نوع برنج مصرف نافودیارائه اطالعات به شرکت و-1

 یو معرف رانیمصرف کائوچو در ا زانیدر خصوص م ینامتیارائه اطالعات به تجار و -2

 دیمنابع خر

 تنامیمصرف قهوه به انجمن قهوه و زانیارائه اطالعات در خصوص م -3

 تنامیو یبه انجمن چا رانیبه ا یواردات چا نیارائه اطالعات مربوط به قوان -4

 رانیدر خصوص بازار پوشاک در ا تنامیارائه اطالعات به انجمن پوشاک و-5
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در خصوص  " تنامیبازار و یها لیپتانس " شیارائه گزارش به تجار حاضر در هما -6

 بازار کشورمان  یها یازمندین

و ارائه اطالعات  نیم یدر شهر هوش تنامیو و رانیمشترک ا یافتتاح دفتر اتاق بازرگان -7

 دفتر . نیکوشرمان به تجار ا ازیمورد ن یدر خصوص کاالها

5 

در مورد  یلیتحل ارائه گزارش

و تحوالت  یاوضاع تجار

 مهم کشور هدف یاقتصاد

 نیاز واردات از کشور چ تنامیو یها استیارائه گزارش در خصوص چرخش س -1

 کرده است. دایکشور پ نیصادرات به ا یبرا ینسب تیمز یرانیا یاز کاالها یبرخ

ت زغال سنگ برق از زغال سنگ و واردا دیکه تول نیارائه گزارش در خصوص ا -2

 کرده است. جادیکشورمان ا یبرا یممتاز تیکشور موقع نیتوسط ا

گوناگون  یبا کشورها تنامیو یکه ؛ موافقت نامه ها نیارائه گزارش در خصوص ا -3

 یکامبوج برا ایکشور و  نیها توسط کشورمان در ا یگذار هیسرما یسبب شده  امکان برخ

 و سود آور شود. یاقتصاد "آ سه آن"حضور در بازار 

  تنامیدر و یمریارائه گزارش در خصوص روند رو به رشد مصرف محصوالت پل -4

 بازار کامبوج یدر خصوص فرصت ها  یلیارائه گزارش تحل-5

6 

شرکت  ییمساعدت و راهنما

کشور هدف به  یخارج یها

 یمنظور شرکت در برگزار

 رانیدر ا یتخصص یها شگاهینما

 یتجار یکشورمان به مباد 1396مربوط به سه ماهه اول  یشگاهیارائه اطالعات نما-1

 تنامیو

 کامبوج یتجار یمربوط به سه ماهه چهارم کشورمان به مباد یشگاهیارائه اطالعات نما-2

 رانیا 2017آگرو فود  شگاهیشرکت در نما یتجار و بازرگانان شهر کانتو برا ییراهنما-3

 یتنامیو یبه شرکتها  1396شش ماهه اول سال  یتخصص یشگاههایارسال اطالعات نما-4

 کشورمان یصادرات یفعال در حوزه توانمند

7 

به منظور  یلیارسال اخبار تحل

بولتن مورد استفاده مقامات  هیته

 یعال

 دهیسازمان ارسال گرد نیوزارت و مسئول یمقام عال یو بصورت مستمر برا یبصورت هفتگ-1

 است.

بخش  یکشور برا نیا یممتاز تجار تیمبوج و اعالم موقعکا تیارسال گزارش مامور -2

 ییایمیش ی، نفت و گاز و فرآورده ها یمیمحصوال ت پتروش ژهیکشورمان بو یتجار

8 

از  یلیارسال گزارشات تحل

برگزار شده در  یها شیهما

 تجارت نهیزم

 "آ سه آن"در  تنامیو یصنعت نساج شیارسال گزارش هما -1

  رانیا یگردشگر یها تیجذاب شیارسال گزارش هما -2

 رانیا یتجار یفرصت ها شیگزارش هما ارسال

 

 بخش چهارم: برنامه راهبردی

 توضیحات شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 پروژه ها

1 

سهم بازار  شیکمک به حفظ و افزا

موجود در بازار  یصادرات یکاالها

 تنامیو

 رانیا یصادرات یکاالها ستیاضافه شدن انار با ل -

حضور  رغمیعل یتنامیو استقبال طرف و تنامیبا و

 کیمرحله حضور  نیچون مصر و هند. در ا ییرقبا

 است. یمهم و ضرور اریبس یرانیا یشرکت قو

کشورمان به  ریبا توجه به کاهش سهم صاردات ق-

بشکه بعد از حمل  ریق یبرا دیگرد شنهادیپ تنام،یو

مذکور در  شنهادیگردد. پ لیبه فله تبد تنامیبه و

 است. یحال امکان سنج
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، انجمن  تنامیو یاز سو میبا توجه به واردات پتاس-

 رانیاز ا میپتاس دیدرخواست خر تنامیو یمیش یمل

 را مطرح نمود.

 تنامیو یبا توجه به واردات فوالد هات رول از سو-

 است. یدر حال برس رانیا ی، امکان صادرات از سو

، مراتب  یبه سرب و رو تنامیو ازیباتوجه به ن -

 . افتیانعکاس  یرانیبه طرف ا یریگ یجهت پ

برق به شرکت  عیارسال مناقصه توسعه شبکه توز -

 یرانیا یها

2 

و  یارتباط مستمر با فعاالن اقتصاد

تجار قدرتمند در امر صادرات ، به 

 یآنها برا یجهت توانمند ساز

 شتریو کسب سهم ب داریحضور پا

 .شانیاز بازار به نسبت رقبا

 ینیفرش ماش دیتول یبه کارخانه ها یاطالع رسان-

 . تنامیحضور در بازار بالقوه و یبرا

ارتباط با صادر کنندگان توانمند کشورمان در حوز -

و  ینیریانار(و ش ژهی)بو وهیسنگ گچ، م نیتام

 شکالت

 

3 

کمک به حضور صاحبان کسب و 

 "محصوالت فن آورانه" یکار دارا

شرکت "ارتباط  جادیمستمر ا یریگیپ-1

شرکت دانش  کیبه عنوان "شیهمانندسازان ک

و دانشگاه علوم  تنامیدر و یبه دانشگاه هانو انیبن

 کامبوج "پنوم پن " یپزشک

شرکت مذکور  نیسفر مسئول-

و  یو کامبوج هماهنگ یبه هانو

 انجام شد.

4 

 یکمک به بخش صنعت گردشگر

حضور در  یبرا یدست عیو صنا

 بازار بالقوه نیا

 2017یهانو یگردشگر شگاهیشرکت در نما-1

 یبرا یبرا رانیا یدعوت از کانون گردشگر-2

 یتنامیتور گردانان و یبرا fan trip یبرگزار

 

5 

با  هیمواد اول نیکمک به تام

 یدیتول عیصنا یبرا تیفیک

کشورمان در قالب امکان تهاتر 

 با محصول ساخته شده هیمواد اول

در  تیو بوکس نایآلوم میبا توجه به منابع عظ-

 دیشده اخذ و به تول ادیمحصوالت  متیق تنامیو

 کشورمان ارسال شده است. ومینیکنندگان آلوم

را با  یرانیتجار ا یکائوچو در اندونز دیکاهش تول -

شده تجار  ینموده است. سع لیمتما تنامیطرف و

 .ندیکائوچو نما دیاز منابع معتبر اقدام به خر یرانیا

 

 پیگیری امور جاری و عملیاتی

1 

ارتباط با فعاالن بخش خشکبار و 

 ینمونه محصوالتشان برا افتیدر

 یو برگزار یتنامیارائه به طرف و

 نیا یرانیا ابانیجلسات با بازار

 حوزه

صادر کننده خشکبار  یارتباط مستمر با شرکت ها

. از جمله تنامیحضور موثر در بازار و یبرا یرانیا

 "و  "انیحاج کاظم"، "رجانیزمرد س"شرکت 

 "هنیره آوران توسعه م"و  "کار زیتبر

ارسال شده خشکبار  ینمونه ها

مورد استقبال طرف  اریبس یرانیا

قرار گرفته است . و  یتنامیو

محصول  5بار  نیاول یبرا

کشورمان در قفسه  یخشکبار

 نیو یا رهیفروشگاه زنج یها

 مارت وارد شدند

2 

 یرانیمعتبر ا یارتباط با شرکت ها

روغن  ر،یفعال در حوزه صادرات ق

موثر و  یحضور ی، برا هیپا یها

 یبرا"یرجیق"تماس مستمر با شرکت  -1

 یمعرف نیو همچن  تنامیدر و ریبازار ق یسامانده

بازار بالقوه کامبوج، با توجه به استقبال طرف 

 .رانیاز ا ریق میبه واردات مستق یکامبوج

شرکت  نیمسئول یسفر تجار

کامبوج  یبرا گازیو سرو یج ریق

 است. یدر حال بررس
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گسترش سهم بازارشان در بازار 

 تنامیو

سفر به  یتماس مستمر با شرکت بوتان برا-2

مصرف  زاتیتجه نیتام یو کامبوج برا تنامیو

 ییکنندگان نها

3 

تور گردان   یبا شرکت ها ارتباط

جهت اعزام  جیارائه پک یبرا  یرانیا

 رانیبه ا یتنامیگردشگر و

---------------------  

4 

 یکمک به صدور محصوالت صنعت

 زاتیکشورمان در حوزه تجه

 و دارو یپزشک

 یبرا تنامیو یپزشک زاتیارتباط با انجمن تجه

با  ییسالمت تهران و آشنا شگاهیحضور در نما

 حوزه نیکشورمان در ا یها یتوانمند

 

5 

مهم در حوزه  یشگاههاینما یمعرف

به   یصادرات تیمز یدارا یکاالها

 مربوطه در کشورمان یمباد

و  یمیآگروفود، نفت ، گاز و پتروش شگاهینما یمعرف

هلث بعنوان  رانیپالست و ا رانیا نیهمچن

بصورت  تنامیبازار و یموثر برا یشگاههاینما

 یمستمر ودائم

فود به  منیاز شرکت هوش اتیه

 .دیاعزام گرد شگاهینما نیا
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 تقدیر و تشکر

 

 

کلیه رایزنان بازرگانی، از زحمات  انیدر پا

همکاران سازمان در اداره امور رایزنان بازرگانی و 

سایر همکاران ذیربط در حوزه ریاست کل که در 

تهیه این گزارش مشارکت داشته اند، تشکر و 

 قدردانی می گردد. 

 

 

 1396پاییز 

 

 

 

 



 

«LetterNo» 

«LetterDate» 

 

 

 «اشتغالو  اقتصاد مقاومتی، تولیدسال »

 

 

 کارشناسان کشوری رایزنان بازرگانی
 

 

 تلفن کشورهاي حوزه وظيفه نام همکار رديف

 22222622 هند چين،پاکستان وافغانستان، آذربایجان، قزاقستان، عمان،  اکرم فرمهيني فراهانيخانم  1

 22222222 و اقليم کردستان عراق لبنان -عراق ارمنستان، کنيا، ترکمنستان، آفریقای جنوبي، ژاد ن محمد رجبآقای  2

 22222622 ایتاليا ترکيه، ویتنام و اندونزی، ،تونس، روسيه، بالروس کاظم چوب برزیدهآقای  3

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  


	DocImageToPDFCNV
	پیوست1
	پیوست2
	پیوست3
	پیوست4
	پیوست5

