
 

 کشور ارمنستان 

ف
دی

ر
 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ 

1 11/5/1011  
 کاجاران –هماهنگی ورود شرکت فراب به معارفه پروژه جاده سیسیان 

پاسخ به ایمیل های سازمان، پاسخ به تماس ها و پیام های وارده از طریق 

 واتس آپ

 

جلسه معارفه پروژه مذکور با حضور برخی شرکتهای ایرانی از جمله  -

فراب آبادراهان، دنارهساز، تونل سد آریانا، دیداس و عمران ایران و 

برگزار شد که بدلیل برخی ناهماهنگی ها از ورود شرکت فراب 

جلوگیری شده بود که با رایزنی های انجام شده، نمایندگان این 

 .شرکت بموقع در جلسه حضور یافتند

2 12/5/1011 

 هماهنگی با شرکت نظریان کولینگ سیستم و آرین تجهیز

 جلسه با شرکت نمایشگاهی لوگوس اکسپو

 مشاوره به شرکت آسانسور الکو 

 مشاوره به شرکت کیان رنگین

 

هزار یورو از شرکت نظریان  55شرکت آرین تجهیز مبلغی معادل  -

کولینگ سیستم طلبکار است که در مدت دو سال گذشته از 

با مذاکرات انجام شده مقرر . پرداخت وجه امتناع نموده است

. ه تسویه نمایدگردید شرکت وجه را در دو قسمت و طی سه ما

 .هماهنگی جهت مسایل بانکی و نحوه واریز انجام گرفت

شرکت آسانسور الکو تولید کننده گیربکس و موتور آسانسور می  -

مشاوره در خصوص . باشد اما تاکنون تجربه صادراتی نداشته است

 .مسایل مالیاتی و گمرکی ارائه گردید

اتیک پودری نیز شرکت کیان رنگین تولید کننده رنگهای الکترواست -

قصد ورود به بازار ارمنستان را دارد که ضمن ارائه مشاوره بازرگانی، 

 .د کننده محصوالت نیز معرفی گردیدچند شرکت وار

3 13/5/1011  
 مشاوره به شرکت پژواک تجارت آقای سنگ

 جلسه با آقای شیرمحمدیان مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات شیرال

 

سنگ استعالم یک شرکت ارمنی را  شرکت پژواک تجارت آقای -

خواستند که استعالم از مبادی ذیربط انجام شد و مشاوره بازرگانی 

 .درخصوص مسایل حقوقی و گمرکی نیز ارائه گردید

شرکت شیرال قصد تاسیس مرکزی در منطقه آزاد مغری را دارد که  -

 

 (  05/5/0011 لغایت    9/5/0011 از)رازیانن بازرگانی    ماه مرداد دوم هفته   گزارش عملکرد 
 



با پیگیری . طرح توجیهی در وزارت اقتصاد مسکوت باقیمانده بود

شده مقرر گردید تا هفته آینده پاسخ طرح توسط وزارت انجام 

اقتصاد ارمنستان از طریق ایمیل برای آقای شیرمحمدیان ارسال 

 .گردد

0 10/5/1011  
 تهیه گزارش صادرات کشور ارمنستان به جهان

جلسه در دفتر سفیر محترم با آقای ماچیان رئیس دپارتمان جاده ای 

 ارمنستان

 

 .پورتال سازمان درج خواهد شدگزارش مربوطه در  -

جلسه مذکور با هدف بررسی و چانه زنی برای برنده شدن یکی از  -

شرکتهای ایرانی در پروژه ساخت جاده سیسیان به کاجاران برگزار 

 .گردید

 جلسه با مرکز حمایت از سرمایه گذاری ارمنستان  15/5/1011 5

 تعاون خراسان شمالیهماهنگی و برنامه ریزی برای هیات تجاری اتاق 

شرکت فوالد ارس قصد تاسیس کارخانه ای برای ذوب ضایعات  -

چدن و تولید شمش فوالدی در ارمنستان را دارد که جلسه مذکور 

با هدف بررسی قوانین و مقررات و حمایت های دولت ارمنستان از 

الزم به ذکر است که شمش . سرمایه گذاری خارجی برگزار گردید

ستان ماده اولیه شرکت فوالد ارس می باشد که در تولیدی در ارمن

 .نهایت به ایران ارسال خواهد شد

 11شرکت از تاریخ  15هیات تجاری خراسان شمالی متشکل از  -

 .مرداد ماه در ارمنستان حضور خواهند داشت 11لغایت 
 

 
 
 



 کشور چین

ف
دی

ر
 

 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ

1 11/50/1055 

حضور در وبینار با موضوع اعمال تعرفه باال از سوی دولت چین بر صادرات 

 انجیر ایران 

، آقای حریری (رئیس اتاق بازرگانی فارس)این وبینار با حضور آقای رزاقی

، آقای بازاری مدیر کل صادرات (رئیس هیات مدیره اتاق ایران و چین)

رئیس کمیسون )ن،آقای فروغا(محصوالت کشاورزی سازمان توسعه تجارت

دبیر )، آقای رضازاده(دبیر کل اتاق فارس)،آقای عوض پور(صادرات اتاق

رایزن )آقای نعمتی ( معاون سازمان صمت استان)آقای دانش ( انجمن انجیر

و آقای ( سرکنسول ایران در گوانجو)آقای درویشی ( اقتصادی سفارت چین

 . زار شدپارسا نماینده وزارت امور خارجه و سایر مدعوین برگ
 انعکاس مشکالت مربوط به استفاده از سایت رایزنی به دبیرخانه کارگروه -

 تهیه خبر -

بر این موضوع تاکید شد که مشکل اصلی صادرات انجیر به چین تعرفه باال 

نیست و مقرر شد به کمک دستگاههای داخلی و مرتبط موضوع گمرک 

برندهای معتبر و تمرکز بر تخصصی، گواهینامه های بهداشتی و مبدا برای 

صادرکننده حقیقی در دستور کار انجمن انجیر و اتاق بازرگانی فارس قرار 

 .گیرد

2 12/50/1055 

فیمابین با حضور  پنجاهمین سالگرد روابطبزرگداشت حضور در جلسه 

 ، سفیر و نماینذگان سایر دستگاهها

 فعاالن اقتصادی در حوزه گردشگری در محل سفارتجلسه با 

 تبادل نظر در خصوص رویدادهایی که می توان در نظر گرفت

3 13/50/1055 
نیکس و مذاکره در خصوص برگزاری وبازدید از محل ساختمان تلویزیون ف

 نمایشگاه در محل

در خصوص انتظارات دو طرف بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید با 

 .مشورت مدیران ارشد در جلسات بعدی اتخاذ تصمیم شود

0 10/50/1055 
حضور در دفتر دو نفر از فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات محصوالت 

 صنایع دستی و برخی از اقالم کشاورزی به چین

موضوع صادرات محصوالت کشاورزی به چین نیازمند بسترسازی مناسب 

است که مواردی مانند شناسایی ظرفیت تولید داخلی، حمل و نقل، اسناد 

مقرر شد با . ابی صحیح و برندسازی از جمه آنهاستمورد نیاز و بازاری

 .همکاریهای مشترک این مسیر دنبال شود



ف
دی

ر
 

 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ

0 10/50/1055 

جلسه با فعاالن اقتصادی و همکاران سفارت در خصوص استفاده از ظرفیت 

 فروش آنالین در چین در جهت توسعه صادرات

 تهیه گزارش مربوط به پیچیدگی صادراتی

 .مورد بحث قرار گیردموضوع در جلسات آتی 

 
 
 
 
 
 
 



 کشور رعاق

ف
دی

ر
 

 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ

1 11/15/1011 
جلسه با سرکنسول اربیل درخصوص هماهنگی جهت بازدیدها وجلسات در 

 این استان

مقرر شد از شرکت های نفتی ،توزیع کننده مواد غذایی و پیمانکاران 

 .ساختمانی بازدید بعمل آید

 بازدید از شرکت پاالیشگاهی البراهین 11/15/1011 2

مجری این شرکت یک شرکت ایرانی با ثبت درعراق وبا حضور مهندسین 

این شرکت تقاضای همکاری جهت طرح توسعه داشت که .ایرانی می باشد 

 .مقرر شد تقاضا جهت همکاری ارسال شود

 ومستوفیبازدید از شرکت هاوکاری ، تیم مارک  11/15/1011 3
این شرکت ها درزمینه توزیع دارو ومواد غذایی فعالیت دارند وموافقت شد 

 که با شرکت ایران گارمنت اتکا همکاری نمایند

 جلسه با سرکنسول سلیمانیه جهت هماهنگی بازدیدها وجلسات 11/15/1011 0
هماهنگی جهت برگزاری جلسه با کمیته اقتصادی  اتحادیه میهنی 

 کردستان عراق 

 جلسه با کمیته اقتصادی اتحادیه میهنی سلیمانیه 11/15/1011 5
توانایی این کمیته در زمینه های مختلف صنعتی ، کشاورزی وکاالیی مطرح 

 .شد وموافقت شد که در زمینه های کشاورزی مثل اوره همکاری بعمل اید

 جلسه با اتاق بازرگانی بغداد 11/15/1011 1

نفر از تجار عراقی درزمینه های مختلف برگزار  15این جلسه با حضور 

ومقرر شد پروژه های مورد نیاز به رایزنی اعالم تا همکاری جهت اجرا 

 .ومشارکت درسرمایه گذاری انجام شود

 جلسه با اتحادیه صنایع عراق 11/15/1011 5

اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنایع در این جلسه شرکت ومقرر شد 

های تحت نظر این اتحادیه جهت بررسی به رایزنی اعالم فهرستی از پروژه 

 .شود

 جلسه با شرکت اتجاه بغداد 11/15/1011 8
دو طرح کشاورزی استان دیاله وفوالد بصره در این جلسه مطرح ومقرر شد 

 .اطالعات این دو پروژه جهت بررسی واعالم نظر ارسال گردد

 جلسه با شرکت الیاسربغداد 11/15/1011 1

توجه به فعالیت این شرکت در زمینه های بانکی ، موضوع همکاری در با 

صدور کارت بانکی  برای زوار ومسافرین دوکشور دراین جلسه مطرح 

 گردید



 جلسه با شرکت نفتی کریم الیاسری بغداد 12/15/1011 11
در این جلسه سه پروژه نفتی وپاالیشگاهی مطرح شد که نیاز به همکاری 

 .ایرانی وسرمایه گذاری مشترک دارد عنوان گردیدشرکت های 

 بازدید از شرکت باطری سازی بابل یک بغداد 12/15/1011 11
مواد اولیه تولید باطری از دو کشور ایران وایتالیا وارد می شود و این شرکت 

 .جهت توسعه خط تولید خود نیاز به همکاری شرکت های ایرانی دارد

 اتاق بازرگانی کربالجلسه با  13/15/1011 12

حضور شرکت های مواد غذایی ، پتروشیمی ، پوشاک ومصالح ساختمانی در 

این جلسه وتقاضای حضور شرکت های ایرانی جهت ساخت کارخانه در 

 .کربال مطرح گردید

 جلسه با سرکنسول کربال 13/15/1011 13

ظرفیت شهر مقدس کربال برای حضور شرکت های ایرانی وهمچنین راه 

ایران و مرکز تجاری کاالهای ایرانی در این .ا.اندازی نمایشگاه اختصاصی ج

 .جلسه مطرح گردید

 جلسه با شرکت زاهر نور کربال 13/15/1011 10

این شرکت یکی از شرکت های بین المللی عراق است که در زمینه های 

مختلف صنعتی وتجاری فعالیت دارد وتقاضای همکاری مشترک در پروژه 

 نفتی داردهای 

 جلسه با استاندار کربال 13/15/1011 15
در جلسه با استاندار موضوع همکاری های صنعتی ، کشاورزی ، نمایشگاهی 

 .ومشکالت شرکت کاله مطرح گردید

 بازدید از محل فروشگاه مورد قرارداد با سازمان اتکا در نجف 10/15/1011 11
عرضه کاالهای ایرانی به توافق نماینده فروشگاه اتکا با این فروشگاه جهت 

 .مقرر است این فروشگاه ظرف دوماه آینده افتتاح شود. رسیده است 

 بازدید از شرکت الستیک سازی در نجف 10/15/1011 15

این شرکت از شرکت های زیر مجموعه وزارت صنایع عراق می باشد که 

ایرانی شرکت . آماده واگذاری به بخش خصوصی جهت راه اندازی می باشد 

الستیک سازی درود آمادگی خود را جهت همکاری با این شرکت اعالم 

کرده است ومقرر شد تیم فنی برای بررسی موضوع به عراق سفری داشته 

 .باشند

 جلسه با اتاق بازرگانی نجف 10/15/1011 18

جلسه در اتاق بازرگانی وبا حضور تجار وتولیدکنندگان واتحادیه صنایع 

دراین جلسه موضوع احداث کارخانه های صنعتی مورد . گردیدنجف برگزار 

نیاز شرکت های عراقی در نجف مطرح ومقرر گردید فهرستی از پروژه های 

 .غیر فعال یا مورد نیاز به رایزنی جهت بررسی واعالم نظر ارسال گردد

 



 آرذبایجانکشور 

ف
دی

ر
 

 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ

1 11 

تجارت خاجی استان مازندران  و روند صادرات این استان به کشور آذربایجان و تهیه گزارش  -

 بررسی توانمندیهای صادراتی استان

 

بازدید از امکانات شرکت توبا متقاضی تاسیس مرکز تجاری بازار یابی، مشاوره و تحقیقات بازار در -

 شهر باکو

مقرر است وبینار تخصصی با حضور -

محترم  و تیم مسئولین استان و سفیر 

 اقتصادی برگزار گردد

گزارش بازدید بعمل آمده تهیه و به  -

 تهران ارسال گردید

2 12 

هلدینگ دارویی شستا در خصوص صادرات به کشور  دارویی تمادارایه مشاوره تخصصی به شرکت -

 آذربایجان

 

 تجاری بین دوکشورمالقات با سرکار خانم ترانه حسین زاده تاجر آذری در خصوص توسعه مراودات -

تشریح بازار آذربایجان  و قوانین حاکم -

 و وضعیت رقبا

ایشان درخواست حمایت دولتی از -

کشور ایران دارد جهت افتتاح دفتر کار 

 در ایران

3 13 

در  Samirارایه مشاوره تخصصی به شرکت معاد دشتستان تولید کننده خرمای صنعتی -

 خصوص صادرات به کشور آذربایجان

 

 پیگیری پروژه اتوبوس سازی بین شرکت عقاب با طرف آذری -

تشریح بازار آذربایجان در خصوص -

 الگوی مصرف  خرما و وضعیت رقبا

 

مقرر شد طرف آذری به ایران سفر نماید -

و از خط تولید اتوبوس سازی بازدید بعمل 

 آورد 

0 10 
پیگیری تفاهمات انجام شده درخصوص برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه شرکت در مناقصات -

 آذربایجان بین المللی برای شرکتهای آذری در تبریز با  مشارکت سازمان  
مشاوره الزم جهت ملزومات برگزاری -

 دوره فوق الذکر ارایه گردید

5 15 

کنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی در خصوص بازدید از امکانات انجمن صادر -

 تاسیس مرکز تجاری ایران در باکو

 ارایه مشاوره تخصصی به شرکت صنایع غذایی گلها تولید کننده انواع ادولیه ،سبزیجات و خشکبار-

گزارش بازدید بعمل آمده تهیه و به  -

 تهران ارسال گردید

وضعیت بازار ،شرایط رقبا و میزان -

 روش در شبکه مویرگی تشریح گردیدف



 کشور روسیه 

ف
دی

ر
 

 نتیجه اقدام  شرح اقدام  تاریخ

 1 11 

 برگزاری جلسه با تاجر روس که قصد خرید گونی از کارخانجات ایرانی را دارند

دو نفر از تجار روس که قصد خرید گونی حمل غالت از کارخانجات ایرانی را دارند، درخواست خود را که قبالً ارائه  

داده بودند و کارخانه هایی که قادر به تأمین این درخواست بودند مشخص گردیده بود، قصد بازدید از کارخانجات 

سازمان  دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی ب ازایرانی را دارند که، تقاضای مشارالیه به صورت مکتو

منعکس گردید و مقرر گردید پس از اخذ نقطه نظر دفتر مربوطه نسبت ارسال درخواست صدور ویزا برای نامبردگان 

 .اقدام گردد

سفر هیات دونفره روسی در آینده 

 نزدیک جهت خرید گونی از ایران

2 12 

 ایرانی حامل بار شامل مبلمان به آلمانپیگیری مشکل راننده کامیون 

های  راننده کامیون مذکرو اظهار داشتند که توسط گمرک خروجی روسیه به سمت لیتوانی به دلیل اینکه کوسن

داخل بار که ارزش چندانی نداشته در لیست کاالها درج نگردیده است به عنوان کاالهای قاچاق شناخته شده بود 

 .های بعمل آمده آزاد گردید دو هفته در گمرک توقیف گردیده بود که با تالشکه منجر شده بود کامیون 
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 ایران.ا.جلسه اقتصادی به ریاست سفیر محترم ج

در این جلسه که با حضور رئیس بانک میربیزنیس، کارشناسان اقتصادی و نفر دوم سفارت برگزار گردید که 

مقرر گردید طی دو ماه  آینده بنا به . از سوی سفیر ارائه گردید گزارشی از نمایشگاه حالل کازان و دستاوردهای

حضور اعراب و ترکیه در نشت کازان سامیت . دعوت وزیر کشاورزی تاتارستان سفری به این استان صورت گیرد

 .بسیار برجسته گزارش شده است
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 :تهیه دو گزارش

 روسیه در ده صفحه فدراسیون در جاده طریق از کاال المللی بین نقل و حمل مقررات -1

 دما کنترل با نقل و حمل های ویژگی  -2

 جهت مطالعه ذینفعان

پیگیری مشکل یک از رانندگان کامیون ایرانی در مرز لیتوانی که بار به آلمان برده بود و به هنگام بازگشت  -3

 



 .متوجه شده بود که ویزای خروج شاگرد یکبار ورود و خروج از روسیه می باشد
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 مطالعه اخبار وگزارشات اقتصادی و تهیه گزارش و خبر -1

ماده می باشد که به  101قانون مدنی فدراسیون روسیه، مشتمل بر   21الی  21فصول ترجمه عناوین  -2

مبحث قراردادها و تعهدات طرفین قرارداد می پردازد که مطالعه آن را نه تنها برای تجار و فعاالن اقتصادی 

 .امید است مورد بهره برداری قرار گیرد. ند می دانمبلکه برای همگان سودم

 

  
 


