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ايران و روسيه ركورد جديدي در تاريخ روابط دو كشور تجربه مي كنند. جريانات راهبردي به 

 دنبال يكديگر و در سطح منطقه اي صورت مي گيرد.

، سفر هيئت استان خراسان رضوي به جمهوري 2016در راستاي روابط دوستانه آغاز شده در پاييز 
تاتارستان، بهترين نمونه عنوان فوق مي باشد. از آن زمان چندين سفر ثمربخش در سطح عالي صورت گرفته است 
(بعنوان نمونه كسب و كار خرد و متوسط زمينه براي افزايش گردش كاال فراهم مي كند). هيئت خراسان رضوي به 

رياست استاندار آقاي عليرضا رشيديان به مدت سه روز به تاتارستان سفر كرد. نتايج و محورهاي اصلي اين همكاريها 
 به شرح ذيل مي باشد:

 بازار فروش، ترانزيت فرآورده هاي نفتي و همكاري در زمينه محصوالت حالل؛ -1

استاندار خراسان رضوي، تاتارستان را به شركت در پروژه ترانزيت كاال از خاك اين منطقه دعوت كرده و 
خراسان رضوي را بعنوان پايگاه ترانزيت براي صادرات كاالها از روسيه به كشورهاي هممرز آسيايي و خليج 

 فارسپيشنهاد داد. ايشان اضافه كرد كه زمان استفاده حداكثري از ظرفيت هاي اقتصادي ايران همين حاال است.
استاندار افزود «با توجه به آنكه روابط ما مي تواند مستقيما توسعه يابد، تاتارستان مي تواند از موقعيت ويژه 
استان ما بهره ببرد. اين جمهوري مي تواند از طرف روسيه كاالها را منتقل كند و ترانزيت كاال را از طريق اين استان 

به كشورهايي چون افغانستان و تركمنستان توسعه بخشد. ما هم با كشورهاي آسياي ميانه و هم خليج فارس 
ارتباطات خوبي داريم. طييك سال ايستگاه انتقال نفت به افغانستان احداث خواهد شد. تاتارستان و روسيه در كل 
مي توانند جهت انتقال فرآورده هاي نفتي از اين ايستگاه ترانزيتي استفاده نمايند. شما را براي اين كار دعوت مي 

كنيم. تركمنستان و افغانستان همچنين آماده هستند تا فرآورده هاي نفتي را دريافت كنند. در صورت عالقه، گزينه 
هاي مختلفي براي سرمايه گذاري در اين پروژه ها وجود دارد كه مي توانيد بررسي كنيد. همچنين در خراسان همه 

امكانات براي فروش محصوالت حالل وجود دارد. ما سرمايه گذاران بسيار خوبي داريم كه حاضرند در اين زمنيه 
 سرمايه گذاري كنند».

استاندار اضافه كرد كه بر اساس نتايج مذاكرات انجام شده در خصوص فناوري، ماشين سازي و تبديل نفت، 
ايران به تكنولوژي ها و مطالعات محلي عالقمند مي باشد. وي اظهار امادگي كرد تا آنها را در ايران استفاده كند و 

 موسسات مشتركي را ايجاد نمايد.
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استاندار خراسان رضوي اعالم كرد «ما شاهد ظرفيتهاي بسيار باالي تاتارستان در حوزه نفت و گاز بوديم. به 
طور مثال روشهاي حفاري كه شما داريد در كشورما مورد عالقه براي بكارگيري مي باشد. االن ضروري است تا 

 موسسه هاي مشتركي راهاندازي شوند و پروژه هاي مشتركي تحقق يابند».
 ميليون نفر مي باشد و پايتخت آن 6،4استان بالغ بر در بخش بازار حالل وي خاطر نشان كرد كه جمعيت 

 انتخاب شده است. نمايشگاههاي بزرگ محصوالت 2017شهر مشهد بعنوان پايتخت فرهنگي جهان اسالم در سال 
حالل در آنجا برگزار مي شوند و استاندار به كارآفرينان محلي قول داده تا همه فرصتها براي ورود به بازارهاي 

 محصوالت حالل آسياي مركزي و خاورميانه را در اختيار آنها بگذارد.

 رشد گردش كاال، اجناس ارزان از ايران، توسعه روابط با كسب و كار خرد و متوسط؛ -2

كارآفرينان تاتارستان و خراسان رضوي زمينه براي افزايش گردش كاال بين دو منطقه را فراهم مي كنند. در 
 تن از مديران شركت 30حاشيه همايش تجاري تاتارستان و ايران كه در آي تي پارك قازان برگزار شد و بيش از 

، طرفين زمينه هاي مشتركي را بررسي كردند تا  شركت محلي در آن مشاركت داشتند100هاي ايراني و حدود 
 برابر افزايش دهند. اهالي جمهوري بزودي تاثير مثبت 1،5 را حداقل تا 2017گردش كاال بين دو منطقه در سال 

اين مذاكرات را تجربه خواهند كرد چون پسته ها، كنجد، زعفران و سبزيجات از ايران در فروشگاهها با قيمت 
  درصد ارزانتر فروخته خواهند شد.40-30ميانگين 

محمد جواد هاديون مدير شركت توليد محصوالت غذايي، روغنهاي خوراكي، كنجد، زيتون و رب گوجه 
 هم از طرف كارآفرينان ايران و هم –فرنگي و مدير عامل شركت پرند گفت: «ما از سطح گفتمان به عمل رسيده ايم

تاتارستان. امروز ما تالش مي كنيم تا محصوالت خود در بازار تاتارستان ارايهنموده و براي مصرفكنندگان محلي قابل 
دسترس باشند. به ويژه، هدف ما اين است كه محصوالتي با بهترين كيفيت و كمترين قيمت ممكن را بياوريم. به 

 درصد نسبت به قيمت محصوالت موجود، 40-30همين خاطر ما مي خواستيم قيمت ها را براي اهالي تاتارستان تا 
 كاهش دهيم. ما به خوبي تقاضاهاي محلي و عرضه كاالهاي موجود را بررسي كرديم».

همينطوركه متخصصين و شركتكنندگان مذاكرات دوجانبه مي گويند، كاهش تعرفه هاي گمرك براي 
 صادرات و واردات و وجود روابط مستقيم با جامعه تجار محلي منجر به كاهش قيمت ميشود. 

«اين  با نماينده كسب و كار گفت: b2bرئيس كميته استاندارد حالل آقاي مارات نيزاموف بعد از مالقات 
تماسهاي مستقيم در گسترش تجارت مناسب بوده و مسئله كيفيت برطرف خواهد شد. اينجا توليدكننده براي كاالي 

خود كه مورد بررسي قرار مي گيرد، جواب خواهد داشت. به طور مثال واسطه ها نقش بزرگي در موضوع قيمت 
گذاري ايفا مي كنند. در واقع، وقتي كاالها از طرف تركيه، داغستان از طريق واسطه وارد مي شود بهاي اجناس 

افزايش مي يابد. اما در صورت وجود تماس مستقيم آن اضافه بها ديگر وجود نخواهد داشتن. به همين خاطر 
 .محصوالت خيلي ارزانتر و با كيفيت بهترارائه مي شوند»

شايان ذكر است كه مواد غذايي ايراني در سراسر جهان ارزش زيادي دارند و در تاتارستان براي آنها تقاضا 
وجود دارد. كيفيت خوب آنها به خاطر ويژگي هاي طبيعي تامين مي شود. «چون مواد اوليه خوبي استفاده مي شود، 

 استاندارد محصوالت ايراني جهاني مي باشد.».
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به نظر متخصصين گامهاي تدريجي كسب و كار خرد و متوسط در حوزه برقراري همكاريهاي خصوصي 
حاكي از فراهم شدن جهشي در روابط اقتصادي مي باشد. همچنين امسال در اتاق بازرگاني سميناري در خصوص 

 نماينده شركتهاي مختلف جهت اطالعرسانيدر آن شركت 40مقررات كسب و كار با ايران برگزار شد و بيش از 
داشتند. عالوه بر اين در مجتمع تجاري «تسوم» فروشگاه محصوالت فرش و نقره اي سنتي ايران افتتاح شده است. 

در ماه سپتامبر در قازان مركز تجاري جديد ايراني احداث خواهد شد كه بعنوان نقطه ورود محوالت اين كشور 
 10خواهد بود. در آنجا مي توان اجناس سنتي و محصوالت غذايي را خريداري كرد. حجم سرمايه گذاريهاي اوليه 

 ميليون دالر مي باشد و شركت ايراني «زرين صدور توس» مسئوليت ساخت آن مركزرا بر عهده دارد.
آقاي آرتور نيكواليف مدير دپارتمان توسعه و پشتيباني كارآفرينان اتاق بازرگاني جمهوري تاتارستان گفت 
«اين همه نشانگر عالقه مندي تجار مي باشد. به همين خاطر من معتقدم كه اين گامهاي تدريجي كسب و كار خرد 

 و متوسط حاكي از فراهم شدن جهش در روابط اقتصادي مي باشد».
آقاي عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوي در خصوص پتانسيل تعامالت دو منطقه در حوزه كشاورزي، 

 دامداري و كشاورزي گفت كه ايرانيان آماده هستند تجربيات خود را در بخش كشاورزي ارايه دهند.
«البته ما مشكالتي با تامين آب و آبياري زمينها داريم اما ما در اين زمينه فعاليت و از فناوريهاي معاصر 
استفاده مي كنيم. ما ميتوانيم در اين زمينه تبادل دانش داشته باشيم. همچنين به رشد صادرات و واردات متقابل 

اميدوار هستيم. ما كنسرو، پسته، كمپوت را توليد مي كنيم و همه انواع محصوالت كشاورزي در استان ما به خوبي 
توليد مي شود. گياههان دارويي، زعفران، خشكبار و ميوه پرورش داده مي شود. من اميدوارم كه بعد از بازديد رئيس 
جمهور تاتارستان از خراسان رضوي و سفر امروز اينجانب، گردش كاال بين دو منطقه تحرك جديد پيدا كند. اكنون 
تجار و بازرگانان جمهوري تاتارستان و استان خراسان رضوي مي توانند با هم قرارداد منعقد نموده و پروژه هايي را 

 اجرايي نمايند».
بر اساس اطالعات وزارت صنايع و تجارت جمهوري تاتارستان، اين منطقه امروزه نفت و فرآورده هاي آن را 

به ايران صادرات نمي كند. اقالم اصلي صادرات، چوب و محصوالتي از آن و زغال چوب مي باشد. چندين شركت 
 برابري 1،6تاتارستاني سابقه فعاليت در بازار ايران را دارند. در سال گذشته گردش كاال بين تاتارستان و ايران رشد 

 ميليون دالر بوده است. آقاي رستم مينيخانوف رئيس جمهور تاتارستان گفت «رقم كوچك اما رشد 13،3داشته و 
مثبت است». ايشان به اين نكته اشاره كرد كه جمهوري به صادرات تجهيزات به ايران عالقمند است. بعنوان 

توليدكننده بزرگ در زمينه هاي پتروشيمي، صنعتي، ماشين سازي، كشتي سازي، هوانوردي، اين جمهوري به 
صادرات محصوالت ماشين سازي منجمله محصوالت شركت هاي «كاماز»، «كارخانه (كشتي سازي) زلنودولسكي به 

نام گركي»، «كارخانه هليكوپتر سازي قازان» عالقه دارد. شايان ذكر است كه مديران شركتهاي ايراني كه  بخش 
 عمده اي از تركيب هيئت را تشكيل داده اند، آمادگي خريد اتوبوسها و گندم از تاتارستان رااعالم كردند.

آقاي آرتيوم زدونوف وزير اقتصاد جمهوري تاتارستان اظهار داشت كه با توجه به آنكه كسب و كار خصوصي 
طرفين زمينه هاي مشتركي پيدا كرد، مي توان افزايش گردش كاال نسبت به سال گذشه را پيشبيني نمود. اين يعني 

  درصد.1،5رشد بيش از 
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«گردش كاال بين ما رشد خوبي دارد و آن حفظ خواهد شد اما ارقام را بايد افزايش داد. پيشاپيش اين 
 مربوط به رشد حجم صادرات و واردات مي باشد.».

 

 گردشگري، پروازهاي مستقيم چارتري، پروژه هاي سرمايه گذاري و رواديد گروهي؛ -3

رواديد گروهي و پروازهاي چارتري، ورود ايرانيان به روسيه و روسها به ايران را تسهيل خواهند كرد.  با 
توجه به تجربه مثبت تاتارستان در توسعه گردشگري و افزايش جذابيت سرمايه گذاري منطقه، اين جمهوري شريك 

جالبي براي افزايش جريانهاي گردشگري از كشورهاي اسالمي مي باشد. در روند سفر مذكور مهمانان ايراني از 
چندين تاسيسات گردشگري بازديد كردند و با ظرفيت هاي زيادي براي توسعه گردشگري ديني در جمهوري كه آن 
ازاحياي شهرهاي قديمي بولقار و سوياژسك و همچنين بازسازي كليساي جامع ايكون مادر خدا در قازان انگيزه مي 

-27گيرد، تاكيد كردند. آقاي عليرضا رشيديان در خصوص شهر مشهد آماري را بيان كرد. به طور ساالنه اين شهر 
  ميليون زائر و گردشگر را مي پذيرد.28

 «در زمينه سرمايه گذاري و گردشگري روابط ما به صورت مطلق توسعه خواهد يافت. يكي از نكات مهم
براي ما، توسعه توريسم است. و در اينجا نكات مشترك زيادي بين مردم ما از جمله اشتراكات ديني و فرهنگي وجود 
دارد. ما اميدواريم كه بخش خصوصي ما گام هاي مهمي بردارد تا گردشگران ما در دو كشور حضور داشته باشند. در 

 اين حوزه ما اميدواريم به تسهيل يا حذف رواديد هستيم كه به اين روند كمك مي كند» .
طبق اظهارات آقاي سرگي ايوانوف رئيس كميته گردشگري جمهوري تاتارستاندر نتيجه سفر هيئت ايراني، 

 مردم تاتارستان مي توانند با پرواز مستقيم چارتري و با رواديد 2018توافقي حاصل شد كه طبق  آن در سال 
 گروهي به ايران سفر كنند.

«ما يك مالقات بسيار موثر ميان شركتهاي توريستي جمهوري و نمايندگان بخش گردشگري اين استان 
داشتيم و متوجه شديم كه چشماندازهاي زيادي براي همكاري وجود دارد. ما برنامه اقدامات مشترك را طراحي 

كرديم تا همكاريهايمان را در زمينه گردشگري توسعه دهيم. توافقنامه در خصوص رواديد گروهي مثل آن يكي كه با 
چين داريم، به امضا رسيده است و از سال آينده داراي معتبر خواهد بود و ورود ايرانيان به روسيه و برعكس خيلي 

 تسهيل خواهد شد. عالوه بر اين پروازهاي جديدي به جمهوري اسالمي راه اندازي مي شود».
 به خوبي مرتبط – مسكو و سن پترزبورگ –ايشان خاطر نشان كرد كه قازان با دو مركز گردشگري كشور 

است. امروزه طرفين كار را براي توسعه گردشگري در بازار ايران و در مسيري كه شامل هر سه شهر مي شود شروع 
 پرواز به پايتخت روسيه صورت مي گيرد، به شهر 15كردند. ايوانف اضافه كرد كه از جمهوري اسالمي ايرانهفته اي 

 پرواز كه وابسته به روز هفته است. اما  به پايتخت تاتارستان از اين كشور فقط با عوض كردن هواپيما 3-2بر رود نوا 
 در مسكو، باكو يا استانبول با خطوط هوايي آذربايجان يا تركيه مي شود سفر كرد.

رئيس كميته گردشگري جمهوري تاتارستان تصريح كرد: «به همين خاطر مهم است پيوندهاي حمل و 
نقلي بين دو جمهوري و دو شهر بهبود يابد. همچنين ما پيشنهاداتي براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري را 

براي شركتهاي ايراني و گروههاي سرمايه گذاري ايراني ارايه كرديم. اين پروژه ها مربوط به ايجاد مجتمع توريستي 
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در كناره هاي رودخانه ولگا و كاما هستند. براي آنها ما مناسبترين شرايط براي سرمايه گذاري را - هم از لحاظ 
قيمت زمين و هم زيرساخت ها و ارتباطات - پيشنهاد مي دهيم. فلذا از ورود به مرحله مذاكرات خوشحال مي شويم 

 و براي آنها بهترين پروژه ها در حوزه گردشگري از جمله خوشه «ناريمان» را پيشنهاد مي دهيم.
 نفر 5رواديد گروهي هم براي گردشگري و هم براي بخش كاري هستند. قاعدتاً  اين گروهها حداقل از 
تشكيل مي شوند. آنها بايد در زمان مشخص و در همين مسيرسفر داشته باشند. طبق اظهارات سرپرست 

سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در قازان، نمايندگيهاي ديپلماتيك هم اينك بدون توقف فعاليت مي كنند تا 
 همه تماسهاي تامين شوند و ارتباطات گردشگري هر چه بهتر توسعه يابند. 

آقاي علي بمان اقبالي زارچ گفت «امروز در سركنسولگري ما در كمترين زمان مي توانيم به مردم تاتارستان 
در هر سوالي و هر پروژه كمك كنيم. و به ويژه در خصوص مسائل مربوط به رواديد. االن ما در مرحله اي هستيم كه 
فرصتهاي خوبي براي تماسهاي ما در حوزه كاري، كسب و كار خصوصي و گردشگري فراهم شده است. من بيش از 

 سال در حوزه ديپلماسي كار مي كنم، در جمهوريهاي شوروي سابق كار مي كردم. طبق تجربه خود اعالم مي 25
كنم كه امروز باالترين اوج روابط دوستانه و حسن همجواري بين كشور ما است. در هفته آينده ما به چندين مالقات 

 مهم نيز مي پردازيم.».
سرپرست سركنسولگري اضافه كرد كه روسيه و ايران ركوردي در تاريخ دو كشور را تجربه مي كنند. «در 

 ما شاهد افزايش شديد تبادل هيات بين گروههاي دولتي و خصوصي هستيم. هر هفته ما يك هيئت 2017سال 
ايراني را در تاتارستان مي پذيريم. حتي در ماه جوالي كه هنوز تمام نشده است ميزبان چندين هيئت از ايران بوده 

ايم و به آنها كمك كرديم. البته تبادل هيات و سفرهاي متقابل، عامل مهمي در توسعه و افزايش روابط بين دو 
 كشورست».

 پزشكي، پيوند عضو، توليد دارو و مطالعات علمي مشترك؛ -4

آقاي عبدالرحيم مطهري مدير عامل شركت داروسازي نصر، آقاي كيهان گنودي معاون بين المللي دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد و ...در تركيب هيئت ايران به قازان آمدند. بعضي از مهمانان از مركز مهندسي منطقه اي شبيه 

 سازي پزشكي «مركز علوم پزشكي» بازديد كردند.
همينطور كه آقاي عادل وافين وزير بهداشت تاتارستان تعريف كردكه در حوزه پزشكي طرفين توانستند 

محورها و حوزه هاي اصلي همكاري را تعيين كنند. اين تعامالت هم در مطالعات علمي و هم در توليد داروها صورت 
 خواهد گرفت.

«همكاري در داروسازي و پيوند عضو پيشبيني مي شود. در اين همكاري انجام مطالعات مشترك، توليد و 
 اختراع داروهاي جديد و گردشگري پزشكي در نظر گرفته مي شود».

 

 آموزش، دانشجويان و اساتيد به ايران و روسيه سفر خواهند كرد؛ -5

آقاي عليرضا رشيديان پس از بازديد دانشگاه فدرال قازان گفت «ما در خصوص تبادل دانشجويان و اساتيد 
 به توافق رسيديم و به همكاري در حوزه هاي مختلف اميدوار هستيم».
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مهمانان از مركز ايرانشناسي، مركز منابع توسعه آموزش اسالمي و موزه تاريخ دانشگاه بازديد كردند. سفر 
هيئت ايراني به دانشگاه فدرال قازان، سفر پاسخ بود. در ماه آوريل هيئت تاتارستان كه در تركيب آن نمايندگان 
دانشگاه فدرال قازان نيز بودند، از دانشگاه مشهد بازديد كردند. الزم به ذكر است كه دانشگاه فدرال قازان با اين 

دانشگاه ايراني تفاهمنامه همكاري دارند. چندين دانشگاه تاتارستان و ايران روابط قراردادي دارند كه طبق آن تبادل 
 دانشجويان و دوره دانشافزايي تحقق مي يابد.

«هدف اصلي سفر جاري، برقراري روابط بين فدراسيون روسيه و جمهوري اسالمي ايران در سطح مناطق 
به طور فعال در حال توسعه مي باشد. –  تبادل اساتيد و دانشجويان–مي باشد. روابط بين دانشگاههاي ما و مشهد 

 اين همه به آن نتيجه مي رسد كه امروز ما روابط دوجانبه قابل مالحظه اي داريم.».
 دانشجوي دانشگاه فدرال قازان در حال حاضر زبان فارسي مي خوانند كه 100شايان ذكر است كه بيش از 

 دانشجو ايراني بر اساس موافقتنامه 40 نفر از آنها بعنوان زبان خارجي اصلي اين زبان را انتخاب كرده اند. حدود 75
بين دولتي در رشته هاي «زمين شناسي»، «پزشكي» و «زبان شناسي» مشغول به درس خواندن هستند. عالوه بر 

) native speakerاين به طور ساالنه از ايران به دانشگاه فدرال قازان يك استاد به عنوان سخنران زبان مادري (
 براي تدريس به دانشجويان شرقشناسي مي آيد.

آقاي راميل يوزمحمدوف دانشيار گروه شرقشناسي، آفريقاشناسي و اسالم شناسي انستيتوي روابط بين 
الملل، شرق شناسي و تاريخ دانشگاه فدرال قازان اين موضوع را نتيجهبندي كردكه «اگر در زمان گذشته براي 
مالقات با هيئت ايراني در دانشگاه فدرال قازان ما مجبور بوديم مترجم از مسكو درخواست كنيم، اما االن فارغ 

ميالدي روسيه و ايران در واقع اصال 21التحصيالن دانشگاه فدرال قازان اين نياز را پوشش مي دهند. در اوايل قرن 
 ارتباطي نداشتند. اما االن وضعيت كامال برعكس شده است».
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