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 برگزار کننده

 اتاق تعاون ایران

مسکو –پاویون ایران در نمایشگاه روس بیلد   

 اتاق تعاون ایران

  مشخصات عمومی نمایشگاه

  عنوان کامل نمایشگاه

 فارسی:

از هفته ساخت و س رویدادي مهم و کلیدي در( بیلدروس  –صنعت ساختمان مسکو نمایشگاه بازرگانی بین المللی 

  روسیه)

 انگلیسی:

The “RosBuild” International Trade Show 

 
  کاالهاي قابل ارائه (گروه هاي کاالیی)

 طراحی

 یمهندس يشرکت هاي، دفاتر معمار، هوشمند یاطالعات / زندگ يفناور يراه حل ها، BIM يها فناوري

  و ساز ساخت

ی، اختمانس زاتیمصالح و تجهطراحی و معماري، شیرآالت، آسانسور و باالبرها، لوله اتصاالت، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، اکسسوري و یراق آالت، 

ساختمان ي، . محصوالت فلزيفلز يسازه ها، پنجره ها. درها، . نماهايسقف ساز، قیمواد عا، شهر هوشمند، هاي غیرفعالخانه ي، سازه ا يها ستمیس

. یابانی. مبلمان خيشهر يمحوطه ساز، . اجاق هانهیشوم، سونا، محصوالت محافظ چوبی، چوب يو ساخت خانه ها یطراح، ساخته شیپ يها

  یورزش يو فضاها يباز يها نیزمي، باالبر زاتیباالبر. تجهي، نورپرداز

  تعمیر و نگهداري

  يکارآمد انرژ يها يفن آوری، مسکن و خدمات عمومي، شهر يریاندازه گ يها ستمیسی، مهندس يها ستمیس

  نازك کاري و تعمیرات

ي، ر. رهبيبرق. نورپرداز یمهندسی، نیتزئ يرنگ و پوشش هاي، ری. پانل ها قالب گيواریکاغذ د، . سنگ هاکیسرام یکاش، و مبلمان حمام لیوسا

  یداخل يپارچه ها، کفپوش

  یطیمح ستیز يها ي/فناورافتیباز

  يو خدمات تجار یمال نیتام

  يو کدگذار يگذار متیقی، و خصوص یمشارکت عموم، رهن

  هاي پیمانکاريآموزش و صالحیت

 . خدمات انبارکیلجست

 

  رویدادهاي جانبی نمایشگاه

-ن/ سالن اختصاصی ساخت و ساز مسک "ساختن آینده روسیه با یکدیگر"نمایشگاه بین المللی شیشه / کنفرانس 

 هاي کم متراژ

  

  نمایشگاهنوع 

  (تخصصی)  بازرگانی -بین المللی
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 برگزار کننده

 اتاق تعاون ایران

مسکو –پاویون ایران در نمایشگاه روس بیلد   

 اتاق تعاون ایران

  

  محل برگزاري

 8پاویون  3تا  1و سالن هاي  3پاویون  – مرکز نمایشگاهی – مسکو –روسیه  –قاره آسیا 

Expocentre Fairgrounds, Moscow, Russia 
Pavilion No.3, No.8 (halls 1, 2, 3, 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمان برگزاري

28 February – 03 March 2023 

  روز) 4(به مدت  1401اسفندماه  12تا  9

  

  

  

  برنامه زمانبندي نمایشگاه

  جمع آوري و تخریب  بازدیدکننده  شرکت کننده  ساخت و ساز و چیدمان

 8اسفند از ساعت  8تا  6

  شب 8صبح تا 

 8اسفند از  11، 10، 9

  شب 8صبح تا 

 4صبح تا  8اسفند از  12

  بعدازظهر

 10اسفند از  11، 10، 9

  بعد از ظهر 6صبح تا 

 4صبح تا  10اسفند از  12

  بعدازظهر

 8تا  4اسفند از  12

  شب

صبح تا  8اسفند از  13

  شب 8
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 اتاق تعاون ایران

  کل شرکت کنندگان در آخرین دوره

  ایتالیا، ایران، یونان، آلمان، چک، چین و اتریش)مشارکت کنندگان از هشت کشور (اسپانیا، 

  تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه

  بازدیدکننده 30400

  سابقه برگزاري نمایشگاه توسط اتاق تعاون ایران

 هاي صنعت ساختمان از دوره پنجم تا کنون، نمایشگاهمجري برگزاري نمایشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت اتاق تعاون ایران

-هاي بین المللی تهران بوده است. همچنین برگزاري نمایشگاهآسانسور و پله برقی از دوره هشتم تا کنون در محل دائمی نمایشگاه

وان تمللی فراوانی را در کارنامه دارد که به عنوان آخرین رویدادهاي برگزار شده توسط اتاق تعاون ایران میهاي استانی و بین ال

)، یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی (تیرماه 1401ایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (مردادماه به بیست و دومین نم

توان ) می1401(شهریورماه روسیه  Crocus Expo Centerتخصصی ج.ا.ایران در -) و برگزاري نمایشگاه اختصاصی1401

 اشاره داشت.

    

  هاي بازارمشخصات و ویژگی

  اقتصادي کشور روسیه مهم  هايشاخص

  )1401مهرماه  20( بانک جهانیو  tradingeconomics.comبرگرفته از سایت 

  تاریخ  واحد قبلی گذشته شاخص

 06-2022 در صد 3.5 4.1- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه

 12-2021 میلیارد - USD 1488 1776 تولید ناخالص داخلی

 USD 2021-12 9711 10220 تولید ناخالص داخلی سرانه

 PPP 27970 26578 USD 2021-12 تولید ناخالص داخلی سرانه

 08-2022 در صد 3.9 3.8 نرخ بیکاري

 08-2022 میلیون 72.1 72.6 افراد شاغل

 08-2022 میلیون 2.9 2.9 افراد بیکار

 08-2022 در صد 59.9 60.4 نرخ اشتغال

 07-2022 در صد 62.3 62.3 نرخ مشارکت نیروي کار

 12-2020 در صد 2.6 0.4- بهره وري

 07-2022 ماه / RUB 66572 62200 دستمزد

 05-2022 ماه / RUB 13890 15279 حداقل دستمزد

 07-2022 در صد 3.2- 3.2- رشد دستمزد

 09-2022 در صد 14.3 13.7 نرخ تورم

 09-2022 در صد 0.5- 0.1 نرخ تورم (ماهانه)

 01-2022 میلیون - USD 58063 45927 صادرات

 01-2022 میلیون - USD 30769 24754 واردات
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 03-2022 در صد 17.2 23.33 شاخص مسکن

 08-2022 در صد 6.6 7.4 میزان ساخت و ساز

 12-2020 در صد 92.2 88.9 مسکننرخ مالکیت 

 08-2022 میلیون مترمربع 8 9.1 خانه هاي مسکونی نوساز

  

 میزان تعرفه به تفکیک گروه هاي کاالیی نمایشگاه

  http://www.russian-customs-tariff.comبرگرفته از سایت 

  مبناي اندازه گیري  درصد –تعرفه   توضیح  کاال  ردیف

  مواد معدنی  1
مواد معدنی در تولید برخی 

  محصوالت ساختمانی
  ارزش کل محموله  5

  مواد شیمیایی  2

مواد شیمیایی در تولید برخی 

محصوالت ساختمانی یا استفاده در 

  ساختمان

5 – 10 - 15  

 5اغلب کاالها 

  درصد

  ارزش کل محموله

  مواد الستیکی و پالستیکی  3
مورد استفاده در برخی محصوالت 

  ساختمانی

5-10-15-20  

اغلب کاالهی 

  درصد 10پالستیکی 

  ارزش کل محموله

  چوب و مصنوعات چوبی  4
ها، ها و کف پوشپارکت

  ها و نظایر آندیوارپوش

  درصد 15-20

 15اغلب کاالها 

  درصد

  ارزش کل محموله

5  
مصنوعات سنگی، پالستر، سیمان، 

  سرامیک
  ارزش کل محموله  درصد 20-15  مورد استفاده در کاالهاي ساختمانی

  ارزش کل محموله  درصد 15  مورد استفاده در کاالهاي ساختمانی  شیشه و مصنوعات شیشه  6

  ارزش کل محموله  5  مورد استفاده در کاالهاي ساختمانی  فلزاتآهن و   7

  مورد استفاده در کاالهاي ساختمانی  مصنوعات فلزي و آهنی  8
 15اغلب کاالها 

  درصد
  ارزش کل محموله

  ارزش کل محموله  درصد  20  مورد استفاده در کاالهاي ساختمانی  سایر مصنواعت بر پایه فلز  9

10  
دستگاه هاي توربین ها و سایر 

  تأسیساتی
  مورد استفاده در ساختمان

5-10-15-20  

  کاالبسته به نوع 
  ارزش کل محموله

  مورد استفاده در ساختمان  تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  11
5-10-15-20  

  بسته به نوع کاال
  ارزش کل محموله

  مورد استفاده در ساختمان  ماشین آالت   12
5-10-15-20  

  بسته به نوع کاال
  ارزش کل محموله
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 اتاق تعاون ایران

  ایران در نمایشگاه طرح پاویون
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  برنامه هاي جانبی نمایشگاه

 مهم روسیه. هاي ساختمانینشست با تجار روسی و هلدینگ  

 هاي نمایشگاهورومحضور در ف.  

  تجاري با دانشگاه معماري و شهرسازي و عمران مسکو با حضور وزیر ساخت و  –حضور در کنفرانس علمی

هاي بزرگ عمرانی و جمعی از اساتید دانشگاه و جمعی از مدیران عامل شرکت ، ساز روسیه، شهردار مسکو

  ساختمانی طرف قرارداد با دولت روسیه.

 بازدید از مرکز تجاري ایران در مسکو.  

  مسکو و مقامات عالی رتبه ایرانیدیدار با سفیر ایران در.  

 ضیافت شام.  

  

  خدمات نمایشگاه

 غرفه سازي با اکتا نرم  

 هاي باالتجهیزات شامل استند نمایش محصوالت، کانتر و صندلی، پیشانی نویسی و ... (عکس(  

 ،فضاي وي آي پی مشترك  

 به تعداد کافی مترجم در پاویون  

 پذیرایی قهوه در ایام نمایشگاه  

  ازاء هر غرفه دار براي چهار روزنهار به  

 پرسنل خدمات و نظافت چی در پاویون  

 عکاسی و فیلم برداري و ساخت کلیپ روز افتتاحیه براي پاویون  

 ترانسفر نمایشگاهی و تور بازدید شهري.  

 


