به نام خدا

گزارش سالن بین المللی خودرو «مسکو گروپ اکسپو»2016-

Moscow
CROCUS EXPO

سالن بینالمللی خودرو مسکو) (MIASکه در مرکز نمایشگاهی کروکوس اکسپو از  ۳تا
 ۱۴شهریور ۱۳۹۵برگزار شد رویداد اصلی خودرو ملی در سال است که در روسیه طبق تقویم نمایشگاهی
سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری ( )OICAهر دو سال یکبار در سالهای زوج برگزار
میشود.نمایشگاه بعدی خودرو از  7لغایت  ۱8شهریور ماه  ۱۳۹7برابر با  2۹اگوست لغایت  ۹سپتامبر
سال  20۱8برگزار می شود.
طی سالهای گذشته ،همچنین طی سالهای بحران اقتصادی جهانی ،سازماندهی و سطح کیفیت سالن
بینالمللی خودرو مسکو هم توسط شرکتکنندگان این نمایشگاه – خودروسازان برتر جهان – و هم توسط
بازدیدکنندگان که شامل روئسای ساختار بینالمللی که وظیفه ساماندهی نمایشگاههای موتوری در بسیاری
از کشورها را به عهده دارند ،تقدیر شده است .همکاری سازنده بین سازمان دهندگان این پروژه،
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نمایندگان شرکتهای خودرو و کمیته تولیدکنندگان خودرو انجمن کسبوکار اروپا در روسیه به برگزاری
موفقیتآمیز این نمایشگاه کمک کرده است.
هدف اصلی این نمایشگاه نشان دادن تازهترین دستاوردهای صنعت خودرو ملی و جهانی است .سالن
بینالمللی خودرو مسکو یک رویداد مهم برای توسعه صنعت خودرو در کشور و دادن انگیزه برای پر کردن
بازار خودرو روسیه با خودروهای پیشرفته و باکیفیت باال است .این نمایشگاه مکانی برای مالقات نمایندگان
خودروسازان ،برقراری رابطهی کاری،

انجام گفتگوهای سازنده و

انعقاد قراردادهای دوطرفه و

سودمنداست.
در این سالن در چهارچوب برگزاری نمایشگاه ،کنفرانسهایی با حضور نمایندگان خودروسازان ،نهادهای
دولتی  ،کارشناسان بازار خودرو و خبرنگاران برگزار شد ۱2 .شهریور روز آموزش نامگذاری شده و هدف
از این برنامه کمک به نسل جوان برای درک بازار کار درزمینۀ صنعت خودروسازی بود .در این نمایشگاه سه
سالن با نامهای سالن  ،۱2سالن  ۱۳و سالن ۱۴وجود داشت .سالن  ۱2تنها مختص محصوالت مرسدس
بنز بود .در سالن  ۱۳شرکتهای چانگان ،دونفنگ،گیلی ،هوندا  ،نماینده ولوو و نمایندگی کاوازاکی (فودزی
موتورز) حضور داشتند .در سالن  ۱۴فرست اوتوموتیو ورکز ،ایرانخودرو (با چهار محصول خود سورن،
سمند ،دنا و رونا) ،الدا ،راون ،آموزیل ،آیروسایوز ،ویال موتورز ،کامشنکا ماشزاوود ،کورگانسکیه پریسپی،
آفتو کامپلکس (نمایندهی فروش الدا) و آفتوروس حضور داشتند .در این سال به دلیل وجود تحریمهای
اقتصادی از کشورهای غربی تنها آلمان شرکت کرده بود .همین تحریمها میتواند بازار خودرو روسیه را به
مکان مناسبی برای ورود خودروهای داخلی تبدیل کرده باشد .این در حالی است که طبق نظرسنجی
اینترنتی سایت دروم تنها  %22از مردم ماشینهای ایرانخودرو را میپسندند.

فهرست کارخانههای تولیدکننده خودرو در روسیه:

ردیف

نام شرکت/کارخانه

1

Toyota

آدرس سایت


https://www.toyota.ru/

2



http://www.cadillac.ru/

General
Motors (Chevrolet, O
pel)

2



Nissan

3

http://www.hyundai.ru/



Hyundai (Kia)

4

https://www.scania.com/ru/ru/home.html



Scania

5

http://www.truck.man.eu/ru/ru/index.html



MAN

6

http://www.navistar.com/navistar/
https://russia.internationaltrucks.com/



Navistar International

7

http://www.yarovit.com/



ЯРОВИТ Моторс

8

http://sherp.ru/ru/



Шерп

9

http://www.ford.ru/



Ford

11

http://www.volkswagen.ru/ru.html



Volkswagen

11

http://www.skoda-avto.ru/



Skoda

12

http://www.peugeot.ru/
http://www.citroen.ru/
http://www.mitsubishi-motors.ru/



Peugeot — Citroën —
Mitsubishi

13

http://www.volvocars.com/ru



Volvo

14

http://www.amo-zil.ru/



ЗиЛ

15

https://www.renault.ru



Renault

16

http://www.opel.ru/
http://www.chevrolet.ru/
https://www.nissan.ru/

 Шерп

3

http://www.marussiamotors.ru/



Marussia Motors

17

http://gazgroup.ru/company/structure/likinskiy
_avtobusnyy_zavod/



ЛиАЗ (Группа ГАЗ)

18

http://gazgroup.ru/company/structure/likinskiy
_avtobusnyy_zavod/



ГолАЗ (Группа ГАЗ)

19

http://www.seaz.ru/



СеАЗ

21

http://www.metrowagonmash.ru/
http://www.amo-zil.ru



http://www.tonar.info/



Мытищинский
машиностроительн
21
ый
завод/Метровагонм
аш
 ЗиЛ
Машиностроительны 22
й завод "Тонар"

http://www.zashchita.ru/



Корпорация
«Защита»
 Скорпион

23

ЛТА

http://www.uralaz.ru/



УралАЗ (Группа ГАЗ)

24

http://www.iveco-amt.ru/



Iveco-AMT

25

http://www.avtotor.ru/



Автотор:



BMW
GM (Opel, C
hevrolet, Cad
illac)
 Hyundai
 KIA
АвтоВАЗ

26

http://company.avtovaz.ru/
http://www.lada.ru/



http://gm-avtovaz.ru/



http://gazgroup.ru/



ГАЗ

29

http://st-nn.ru/



СТ Нижегородец
 Fiat Ducato
 Iveco Daily

31

4

ЗАО «ДжиЭмАВТОВАЗ» (Chevrolet
Niva)

27
28

http://zvm-nn.ru/



ЗВМ

31

http://bus.samotlor-nn.ru/



Самотлор-НН

32

http://armor-gr.ru/



Армор групп

33

http://www.rida-holding.ru/



RIDA

34

http://transport-ttm.com/



ЗАО «Транспорт»

35

http://www.tmholding.ru/



Трансмаш

36

http://gazgroup.ru/business/buses/



ПАЗ (Группа ГАЗ)

37

http://www.amz.ru/



АМЗ (Военнопромышленная
компания)

http://www.zavodkorpusov.ru/



http://www.zzgt.ru/



Завод корпусов
(Военнопромышленная
компания)
ЗЗГТ (Группа ГАЗ)

http://www.autorusak.ru/



http://kamaz.ru/



http://www.sollers-auto.com/



http://atonimpulse.ru/



http://izh.lada.ru/ds/



Русская
автомобильная
компания (УК КОМ)

Русак
КАМАЗ

СоллерсНабережные Челны
 SsangYong
 Fiat
 Ford
Атон Импульс
 Викинг 2992

39
41
41
42

43

44

ИЖ:





Lada Granta
KIA
Иж
Nissan

Sentra
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38

Lada Vesta

45

http://www.uaz.ru/



http://www.baw-promo.ru/



http://www.tagaz.ru/
http://www.chery.ru/
http://www.hyundai.ru/
http://byd.ru/
http://www.tagaz.ru/



http://www.derways.ru/

УАЗ (Соллерс)

BAW-RUS Motor
Corporation

46
47

ТагАЗ:





Tagaz
Chery
Hyundai
BYD
РоАЗ (ТагАЗ)

48



Derways:
 Lifan

51

http://www.chechenavto.com/
http://www.lada.ru/



Чеченавто:
 Lada Priora

51

http://www.elaz.ru/



ЕлАЗ

52

http://baz32.ru/



БАЗ

53

http://bus.ru/index.php/ru/



КАвЗ (Группа ГАЗ)

54

http://www.rusich-kzkt.ru/



«Русич» — КЗКТ

55

http://www.asopskov.ru/



Автоспецоборудова
ние
 Silant

56

http://www.amo-zil.ru/



ПЗА АМО ЗиЛ
 ЗиЛ-5301
«Бычок»

57

http://www.sollersauto.com/ru/about/structure_sollers/Sollers_Da
lVostok/



http://www.nefaz.ru/



http://www.mbus.ru/



МАРЗ

61

http://www.volgabus.ru/



Волжанин

61



6

Соллерс-Дальний
Восток
 SsangYong
 Mazda
 Toyota
НефАЗ

49

58

59

62

Ямалспецмаш
 Ямал



http://www.xn--80awb9e.net/

63

Кузбассавто

KUZBASs (H
)yundai



http://www.kuzbass-auto.ru/

64

Браво Моторс



http://www.bravomotors.ru/



جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سالن بین المللی خودرو «مسکو گروپ اکسپو »20۱8-مراجعه نمایید.



http://eng.mas-expo.ru/mas/exhibition/index.php?lang=change



توجه :اعالم فهرست شرکت های روسی حاضر در نمایشگاه بین المللی خودرو «مسکو گروپ اکسپو 20۱6 -به منزله تایید آنها توسطط ایطن رایزنطی بازرگطانی
نمیباشد .لذا در صورت انجام هرگونه تجارت با شرکت های روسی ارزیابی و اعتبار سنجی آنها توسط شرکت های ایرانی ضروری می باشد.

-

فرهاد پرند رایزن بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در روسیه.

7

