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نشست هیئت اعزامی از گمرك فدراسیون روسیه

با حضور اسداهللا عسگراوالدي رئیس اتاق مشترك ایران و روسیه و تجار ایرانی نشست مقامات گمرك روسیه
، سیزدهم مهرماه و ایجاد اعتمادسازي بین دو طرف		،جهت بیان مشکالت موجود براي صادرکنندگان ایرانی

.در اتاق ایران برگزار شد	توسط اتاق مشترك ایران و روسیه
نانی خواستار ارتقاء حجم مناسبات اقتصادي و کاهش مشکالتی طی سخرئیس اتاق مشترك ایران و روسیه

.که در گمرکات روسیه ایجاد می شود گردید

عسگراوالدي امضاء تفاهم نامه بین گمرکات دو کشور و کریدور سبز گمرکی را بستري براي توسعه مناسبات 
مناسبات اقتصادي تاکید کرده بین دو کشور عنوان و تاکید کرد: با اینکه روساي جمهور دو کشور بر توسعه
.اند ولی هنوز مشکالت و موانع متعددي بر سر راه تجارت با روسیه وجود دارد

ایشان افزود: در بسیاري از گمرکات روسیه هنوز به تجار ایرانی و آنچه که اظهار می کنند اعتماد نمی شود و 
.رانی در نظر می گیرنددر ارزش گذاري روي محصوالت باالترین نرخ را براي کاالهاي ای

وي خطاب به مقام هاي روس گفت: در حالی که حجم مناسبات ما با کشورهاي همسایه جنوبی، عراق و 
افغانستان بیشتر از روسیه است، اعتماد بهتري میان ما با آن ها وجود دارد اما هنوز در گمرکات استان هاي 

اگر به تجار ایرانی اعتماد نمی کنید به تهاتر زمان مختلف روسیه به تجار ایرانی اعتماد نمی شود. حال 
گذشته برگردیم و اگر از ما خرید نمی کنید ما هم کاالهاي مورد نیازمان را از کشورهاي دیگر خریداري می 

.کنیم

عسگر اوالدي خواستار تعامل و رفع موانع شد و افزود: باید تالش کنیم که حجم مناسبات بین ایران و روسیه 
تنها بیشتر شود بلکه در مقایسه با کشورهایی مانند چین و اروپا به رقم باالتري از هدف گذاري انجام شده نه 

.برسیم

حسین کاخکی که به عنوان نماینده گمرك ایران در این نشست حضور داشت با تاکید بر اجرایی شدن تفاهم 
سیه به امضا رسید گفت: سفر هیات نامه گمرکی که در اردیبهشت ماه سال جاري با گمرك فدراسیون رو

روسی به تهران در راستاي اجرایی شدن توافقات قبلی بوده و این هیات دیروز در بندرانزلی از تجهیزات و 
امکانات گمرك این شهر بازدید کردند و مشکالت بازرگانان ایرانی در نشستی مشترك مورد بررسی قرار 

.گرفت



ایران و روسیه، لیستی از صادر کنندگان ایرانی به گمرك روسیه ارسال وي افزود: با هماهنگی اتاق مشترك 
شده است که بصورت آزمایشی از تسهیالت کریدور سبز استفاده کنند و پس از آن با همکاري مشترك بین 

.بخش هاي فناوري اطالعات دو گمرك فعالیت ها به بقیه صادرکنندگان تعمیم یابد

س گمرك قفقاز شمالی، هدف از سفر مدیران گمرکات جنوب روسیه، یاچسالو ایوانف معاون اول رئی
آستاراخان، قفقاز و داغستان به ایران را اجرایی شدن توافق هاي امضا شده عنوان کرد و گفت: دیروز با 
مقامات گمرك انزلی جلسات مهمی پیرامون مسائل گمرکی داشتیم و تعامالت بیشتر بین گمرکات دو کشور 

ار گرفت.مورد تاکید قر

وي گفت: ارائه اسناد و گواهی هاي مورد نیاز گمرکات روسیه یکی از مهمترین مواردي بود که در جلسات 
مختلف مورد تاکید قرار گرفت و امیدواریم که تجارت دو کشور از سطح فعلی باالتر رود و شرایط خوبی در 

.راستاي رسیدن به منافع مشترك ایجاد کنیم

ران روسیه اي هم متقابال وظیفه دارند که برخی از گواهی ها را ارائه کنند و بسیاري از ایوانف افزود: خریدا
سخت گیري هاي فعلی به خاطر برخورد با متخلفین است تا تجارت بین دو کشور در حاشیه اي امن قرار 

گیرد.

در کنندگان شد و معاون اول رئیس گمرك قفقاز خواستار همکاري اتاق هاي بازرگانی براي اعتبار سنجی صا
گفت: مطمئنم هستم که اگر مدراك تکمیل و صحیح باشد هیچ مانعی براي ورود کاال به روسیه وجود 

.نخواهد داشت

در پایان جلسه تجار ایرانی با طرح مشکالت خود با مسئوالن روسی خواستار پیگیري بیشتر امور از طریق 
گمرك ایران و آقاي عسگراوالدي شدند.


