


بسمه تعالي 

گزارش : 

توافقات ، مذاكرات و ارزيابي حضور بخش هاي مختلف اقتصادي كشورمان 

در نمايشگاه اختصاصي توليدات و توانمنديهاي صنعتي و صادراتي جمهوري 

 دي) 2 آذر لغايت 29اسالمي  ايران (جمهوري تاتارستان - 

متعاقب توافق رئيس جمهور تاتارستان و استاندار محترم خراسان رضوي در خصوص 
برگزاري متقابل نمايشگاههاي اختصاصي در مشهد و قازان ، با هماهنگي اين 

نمايندگي ، نمايشگاه اختصاصي توليدات و توانمنديهاي صنعتي و صادراتي جمهوري 
 دي ماه  سالجاري در محل نمايشگاههاي 2 آذر لغايت 29اسالمي  ايران از تاريخ 

بين المللي قازان برگزار شد . 

 شركت و واحد تجاري و 43در اين نمايشگاه شركتهاي اقتصادي خصوصي و دولتي 
توليدي از استانهاي مختلف كشورمان حضور داشتند كه در مجموع بر اساس مذاكره 
و مصاحبه حضوري اينجانب با مسئولين و نمايندگان آنها ، عمدتا ضمن ابراز رضايت 
از حضور در نمايشگاه ،موارد ذيل را به عنوان مالحظه و دورنماي همكاري و حضور 

در تاتارستان ابراز داشتند: 

شركت برفاب در خصوص انتخاب نماينده اي در تاتارستان و توليد مشترك  •
 به توافق رسيده است

منطقه ويژه اقتصادي سرخس در زمينه خريد گوگرد از تاتارستان و همكاري  •
 متقابل با دو همتاي تاتاري توافق كرده است



خيام الكتريك با بررسي ميداني در فروشگاههاي لوازم الكتريكي و قيمتهاي  •
توزيع ، بازار تاتارستان را كامال مناسب براي همكاري مي داند و با دو شركت 

 تاتاري توافقات اوليه حاصل شده است

شركت تينوي گنبد در خصوص گياهان دارويي از استقبال از كاالهاي خود  •
  هزار دالري را تقريبا نهائي نموده بود200خوشحال بود و قراردادي 

شركت انديشه كه در زمينه پوشاك فعاليت دارد از استقبال گسترده بازديد  •
كنندگان متعجب گرديده بود كه حتي براي خريد البسه ايراني به صف 

ايستاده بودند و در نظر داشت با همكاري دو شركت پوشاكي ديگر با افتتاح 
 دفتر نسبت به ارئه و فروش محصوالتشان اقدام كنند.

شركت تبريز پاالس كه در زمينه توليد شكالت و هتل داري فعال است با دو  •
شركت تاتاري مذاكرات اوليه داشته است در صورت سود آوري آماده سرمايه 

 گذاري مشترك نيز هست.

شركت سحرخيز با توجه به استقبال بسيار عالي ا زمحصوالتش از جمله چاي  •
با طعمهاي مختلف و نيز فرهنگ صرف چاي و قهوه درروسيه  مصمم به 

 استقرار نمايندگي و توزيع محصوالتش در تاتارستان است

شركت يزد تاير به دعوت يك شركت در خصوص مذاكره براي توليد مشترك  •
 به مسكو دعوت شده است

سه شركت فعال در زمينه صادرات خرما نيز از بازار فروش و استقبال  •
 مشتريان ابراز رضايت كردند

مالحظه : 



خبر برگزاري نمايشگاه به طور گسترده اي تحت پوشش خبري رسانه هاي  •
گروهي و شبكه هاي اجتماعي جمهوري تاتارستان قرار گفته است از جمله 

خبرگزاري هاي تاس و تاتار اينفورم ، برخي شبكه هاي تلويزيوني ، صفحات 
اينترنتي وزارت صنايع و تجارت ،و اتاقهاي بازرگاني تاتارستان و استانهاي 
همجوار از جمله چواش و سوردلوفسك و مراكز اقتصادي از قبيل اتحاديه 
كارآفرينان مسلمان روسيه از جمله مهمترين پايگاههاي خبري رسمي و 

دولتي هستند كه اخبار مرتبط با برگزاري نمايشگاه كشورمان را پوشش داده 
اند.همچنين اين نمايندگي از اتاق هاي بازرگاني و اعضاي آنها از سيزده 

منطقه همچوار تحت پوشش نمايندگي براي حضور و بازديد دعوت نموده بود. 

برخي شركتهاي فعال در زمينه توليدات مصالح ساختماني  ، چوب مورد  •
استقبال چشمگير نبودند كه توافق گرديد در يكي از نمايشگاههاي تخصصي 

  تاتارستان شركت نمايند2018

در خصوص ساير شركتهاي متوسط عمده نارضايتي موجود عدم وصول بار  •
ارسالي يك شركت و دير رسيدن بار چند شركت بود به ويژه آن دسته كه 

 قصد شركت و فروش داشتند

 

 

 



 گزارش 

 مالقات تعدادي از تجار استان خراسان رضوي با مديران مسئول چند فروشگاه زنجيره اي در قازان
  

در حاشيه اولين نمايشگاه تخصصي كاالها و محصوالت جمهوري اسالمي ايران با محوريت استان خراسان ، "احتراما
 رضوي در قازان مركز جمهوري تاتارستان فدراسيون روسيه، مالقاتهايي با مقامات مسئول جمهوري برگزار شد.

در نتيجه ديدار با وزير صنايع و تجارت جمهوري تاتارستان كه تعدادي از نمايندگان فروشگاههاي زنجيره اي  
در تاتارستان نيز در آن حضور داشتند، مقرر شد نماينده تجار ايراني با مديران اين فروشگاهها مالقاتهاي داشته و 

 موضوع همكاري و صادرات محصوالت ايراني بصورت مستقيم بين طرفين بررسي گردد.
 ديدار با مقامات مسئول سه فروشگاه زنجيره اي بزرگ تاتارستان و روسيه در 1396 آذرماه 2شنبه مورخ  

 انجام شد. در اين جلسه نمايندگاني از استان خراسان رضوي كه "ايسن" و "آشان"، "بختله"قازان به نامهاي 
توليد كننده محصوالت غذايي نظير چاي، زعفران، شيريني و شكالت و خرما  بودند حاضر شدند. در گفتگو با 

مديرفروش فروشگاه بختله و ارائه نمونه كاالها اعالم شد كه اين فروشگاه به هيچ عنوان مستقيما از توليد كنندگان 
خريد نمي كند و خريد آنها با تقاضا و از طريق شركتهاي واردكننده روسي كه انبارهاي محصوص نگهداري كاال دارند 
صورت مي پذيرد و قرار شد فهرست اين شركتها كه با بختله همكاري دارند براي ارتباطات بعدي به متقاضيان ايراني 

 ارائه شود.
 110ديدار بعدي با مديريت فروشگاه آشان بود. اين فروشگاه در اصل برندي فرانسوي است كه در بيش از  

كشور جهان شعبه دارد. مديريت فروشگاه در اين ديدار اعالم داشت كه تمامي محصوالت اين فروشگاه كه وارداتي 
مي باشند از طريق دفتر امور واردات اين فروشگاه در دفتر مركزي مسكو صورت مي پذيرد و متقاضيان مي توانند با 

 و پر كردن فرم مربوط به درخواست همكاري و فروش كاال به اين 0TUwww.auchan-spply.ruU0Tمراجعه به سايت 
فروشگاه و يا ارسال پيشنهادات همكاري، مشخصات دقيق و فني كاال، ليست قيمت و فهرست كاالها به آدرس 

 و دريافت كد پيگيري، مراحل بررسي همكاري و فروش كاال و محصول 0TUimport_export@auchan.ruU0Tالكترونيك 
به اين فروشگاه زنجيره اي را آغاز كنند. نكته قابل توجه اين است كه مدير اين فروشگاه به تجار ايراني توصيه كرد 
حتماً اقالم و كاالهايي را در نظر بگيرند كه مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن تا رسيدن محصول به فروشگاهها معتبر 

 بوده و نيز داراي كيفيت باال و قيمت پايين براي پيروزي در رقابت با ديگر صادركنندگان باشد.
كه دفتر مركزي آنها "ايسن"اما فروشگاه سوم فروشگاهي با چشم انداز بهتر بود. فروشگاههاي زنجيره اي  

در شهر نابرژني جمهوري تاتارستان است و مي تواند بدون واسطه و تنها با ارسال درخواست به بخش خريد و تامين 
 محصوالت اين فروشگاه همكاري را آغاز نمود. 

در پايان خاطرنشان مي شود كه، در هرصورت تهيه نامه پيشنهاد همكاري، فهرست كاال، ليست قيمت، 
مشخصات فني براي همه محصوالت و در همه فروشگاهها موردي است مشترك كه صادركنندگان ايراني بايد لحاظ 

 كنند تا بتوانند وارد بازار رقابتي تاتارستان و در كل فدراسيون روسيه شوند.
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