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همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد
ورود داروهای کدئین دار و مخدر به روسیه ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است
هزینه هر متر مربع غرفه با تجهیزات استاندارد 350 :یورو ،مبلغ قابل پرداخت پس از کسریارانه  195یورو
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اخرین مهلت ثبت نام:
اخرین مهلت تحویل نمونه نمایشگاهی  1 :الی  10شهریور 1400
1400/06/15
اخرین مهلت تحویل پاسپورت:
کلیه بخشهای نمایشگاهی  :صنعت ساختمان ،تجهیزات صنعت نفت و گاز ،سازههای مهندسی ،پروژههای فنی و مهندسی و
توسعه شهری و ساخت و سازها و صدور خدمات فنی و مهندسی مربوطه– صنایع الکترونیک -خدمات فنی و مهندسی در زمینههای
راهسازی ،پلسازی ،آسفالت – خوروسازی ،لجستیک ،امل و نقل بینالمللی ،فورواردر ،تجهیزات پزشکی -سالمت و دارویی،
محصوالت آرایشی بهداشتی و شویندهها ،صنایع و تجهیزات غذایی و نوشیدنی ،نان شیرینی و شکالت ،پتروشیمی ،مصالح
ساختمانی ،سیمان ،آجر ،گچ  -رنگ و رزین – سرویسهای بهداشتی – سنگ – شیشه – درب و پنجره – لولهها جهت انتقال آب و
فاضالب  ،باالبرها ،سیستمهای آبیاری و کشاورزی ،ماشین االت و تجهیزات کشاورزی ،ماشینآالت ساختمانی ،فنآوریهای نوین،
برق و تجهیزات مرتبط با آن ،صنایع و محصوالت غذایی و کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی...
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حمایت کنندگان:
 -1اتاق های بازرگانی جنوب غربی روسیه( :داغستان-روستوفنادونا-ولگوگراد-کراسنودار-آستاوروپل-آلیستا -آستراخان و )...
-2استانداری آستراخان
 -3اتحادیه های تجاری و صنعتی جنوب غربی روسیه
 -4کمیته عالی سرمایه گذاران در مناطق آزاد روسیه
 -5اتاق بازرگانی مسکو
 -6اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
برگزارکننده :شرکت  ITFGROUPآذربایجان
محل برگزاری نمایشگاه :مکان نمایشگاهی آستراخان
مساحت تقریبی 800 :متر مربع
روسیه هشتمین اقتصاد بزرگ جهان:
سرزمین پهناور روسیه با وسعت  1۷٬0۷5٬400کیلومتر مربع در قامت یک قاره است لذا برقراری فعالیت تجاری با تمام
نقاط روسیه به لحاظ هزینههای تمام شده کاال ،دارای صرفه اقتصادی نبوده و امکانپذیر نمییباشید .منیاطق جنیوب و
جنوب غربی روسیه با  14استان بهدلیل نزدیکی جغرافیایی و مشترکات فرهنگی با ایران همواره یکی از اهداف صادراتی
کاال و خدمات جمهوری اسالمی ایران بشمار میرفته است.
تقسیمات جغرافیایی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،شوروی سابق را  4بلوک اعالم می کند:
-1بلوک اسالو شرقی و مولداوی :روسیه فدراتیو-اوکراین-روسیه سفید و مولداوی
-2بلوک قفقاز و ماوراء :آذربایجان-گرجستان-ارمنستان
 -3بلوک آسیای میانه( آسیای مرکزی) :ترکمنستان -قزاقستان-تاجیکستان-قرقیزستان-ازبکستان
 -4بلوک بالتیک (بالتیکا) :لتونی-لیتوانی-استونی
با عنایت به وسعت و پهناوری روسیه در ابعاد یک قاره ،مزیتهای منطقه جنوب غربی روسییه و ااشییه رود ولگیا کیه
شامل  10استان با جمعیت  15میلیونی با تنها مسیر دسترسی امل ارزان قیمت به روسیه از مسیییییر بندر انزلیی بیه
بندر آستراخان و هزینه نسییییبتاً مناسب بارانداز و دپو کاال ،تسهیالت اقامتی و تجاری و اقتصادی مناسیب نسیبت بیه
مناطق گران روسیه از جمله مسکو و شهرهای همجوار و وجود کنسولگری و مرکز تجاری ایران (وابسته به اتاق اییران)
در آستراخان ،منطقه جنوب غربی روسیه را برای تجارت و ورود به بازار روسیه از موقعیت مناسبی بهرهمند نموده است.
روسیه به کاالها و محصوالت صادراتی که از ایران به مقصد روسیه ارسال و دارای مدارک امل و فرم  Aمییباشید 25
درصد از هزینه های سود و اقوق و عوارض گمرک روسیه را بخشودگی اعطاء مینماید.

