به نام خدا

گزارش بررسی بازار سنگ روسیه با فهرست شرکت های تولیدکننده و
مصرف کننده
مقدمه :

بیش از  % 70از کل مصرف محصوالت سنگی مربوط به صنعت ساخت و ساز میباشد .در جهان ذخایر بزرگی از سنگ
طبیعی وجود دارد اما توزیع این ذخایر بطور مساوی نیست .مهمترین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصوالت
سنگی (بیش از  2/3از استخراج جهانی) در بازار جهانی عبارتند از :چین ،ایتالیا ،هند ،ایران ،برزیل و اوکراین .در عین
حال اصلی ترین بازار فروش سنگ طبیعی کشورهای اروپای غربی ،آمریکا و ژاپن می باشند .کشور ایتالیا براساس
آمار تولید و صادرات محصوالت آماده ،تعداد مارک های تجاری گرانیت و مرمر ،ذخایر سنگ در مرز دولتی رقیب
ندارد .حدود  %30از مرمر و حدود  %10از گرانیت جهان در ایتالیا قرار دارد .از نظر وسعت معادن مرمر ،ایتالیا فقط از
ترکیه ( %40ذخایر جهانی) و در خصوص گرانیت از اسپانیا پائین تر است .صرفنظر از استخراج دائمی ذخایر ،ایتالیا به
خاطر داشتن شبکه بزرگی از نمایندگی ها در دیگر کشورهای توزیع کننده ،تبدیل به غول بزرگ بازار سنگ های
طبیعی شده است .تنها در چین بیش از  4هزار شرکت سنگ ایتالیایی در توسعه این منطقه سرمایه گذاری کرده اند.
ایتالیا با ذخایر خود  5الی  10سال آینده میتواند ابرقدرت بازار سنگ جهان باقی بماند.
سنگ ایران

سهم ایران در بازار جهانی سنگ طبیعی بهطور میانگین تا  %15در سال میباشد .ایران در کنار کشورهایی مانند چین،
هند و ایتالیا در فهرست چهار کشور بزرگ استخراج کننده سنگ در جهان قرار دارد .کارشناسان خارجی ،سنگ ایران
را جزو با کیفیت ترین سنگ های طبیعی ارزیابی میکنند .کارخانجات ایران همچنان به صادرات محصوالت آماده از
جنس سنگ نرم طبیعی ادامه میدهند .بخش عمده صادرات محصوالت سنگی آماده ایران مربوط به تایل ( )Tileو
اسلب ( )Slabتراورتن است .حجم محموله صادراتی ایران بالغ بر  10میلیون متر مربع در سال است .البته از دیگر
سنگها نیز در حجم کمتر صادر میشود .در ضمن باید توجه ویژه ای به سنگ اونیکس ایران داشت که از زمان
امپراتوری های اروپایی تا کنون خواهان داشته است .از اونیکس استفاده گسترده ای میشود ،از جمله تایل ،اسلب و
محصوالتی برای دکوراسیون و تزئینات ،شومینه و وان حمام.
سنگ روسیه

بازار سنگ روسیه در حال حاضر از  240تا  250شرکت استخراج کننده و تولید کننده سنگ تشکیل شده که تعداد
زیادی از آنها دارای شرکتهای کوچکتر زیرمجموعه خود میباشند .منطقه اورال  Uralبیشترین اهمیت را از لحاظ
حجم تولید داشته ( %68بلوک و  % 27محصول تولیدی) یعنی جایی که تعداد زیادی معدن و کارخانه تولید سنگ
1

وجود دارد .بزرگترین معادن سنگ مرمر در اورال هستند .معدن  Koelinskoyeبا ظرفیت استخراج  120000تن و
معدن مرمر با حجم استخراج  53000تن .سومین معدن از لحاظ بزرگی در روسیه معدن Kibik-
 Kordonskoyeواقع در جنوب سیبری مرکزی میباشد که در حال حاضر حدود  27000تن بطور ساالنه سنگ
تولید میکند.
بخش اعظم معادن گرانیت در شمال غربی روسیه یعنی جمهوری کارلیا و استان لنینگراد قرار دارند .معدن
"وازراژدنیه" متعلق به هولدینگ  Vozrozhdenye Holding coبوده و بزرگترین معدن به شمار می آید.
حجم استخراج ساالنه آن حدود  32-26هزار تن است .از زمان فروپاشی شوروی آمار رسمی در خصوص تولید
سنگهای تزئینی وجود ندارد.
جدول شماره  -1حجم استخراج سنگ طبیعی از سال  2010تا نوامبر :2015
2010

شاخص

2011

2012

2013

2014

2015
ژانویه-نوامبر

حجم تولید17662.8 ،

9365.5

7845.2

9486.1

12847.7

13262.7

هزار تن
سرررررر ت -

%53.0

%120.9

%83.8

%135.4

%110.4

رشررد ،برره
درصررررررد
gr/gr
حجم تولید ،اطالعاااااتی در اطالعاااااتی در 142890.6
میلیون.روبل

دسترس نیست

7587.9

6372.8

8492.5

دسترس نیست

%5.3

سرررررر ت -
رشررد ،برره
درصررررررد
gr/gr
منبع :سرویس فدرال دولتی آمار روسیه ،تحلیل از IndexBox

2

%84.0

%142.5

تصویر -1ساختار استخراج سنگ طبیعی بر اساس نوع آن در روسیه (چهار ماهه اول ،دوم
وسوم )2015

منبع :سرویس فدرال دولتی آمار روسیه ،تحلیل از IndexBox
تصویر  -2ساختار استخراج سنگ طبیعی بر اساس مناطق فدرال روسیه ( چهار ماهه اول ،دوم و سوم سال
2015

3

پیشنهادات:

از آنجایی که روسیه در سال  2018میالدی به عنوان میزبان بازی های جام جهانی اعالم شده ،پروژه های
نوسازی شهری به ویژه در مسکو در فصل گرما اجرا میگردند .روسیه در جریان این نوسازی نیاز مبرمی به
سنگ فرش دارد که بخش عمده آن از چین وارد میشود.
در رابطه با سنگ تراورتن نیز الزم به توضیح است که در نزدیکی شهر «پیتی گورسک »Piatygorsk-و
همچنین در منطقه کامچاتکا (در شرق روسیه و با ذخیره پیش بینی شده  3-2میلیون مترمکعب) معادن
تراورتن وجود دارد ولی میزان تولید آنها پاسخگوی نیاز روسیه نبوده و به همین خاطر از کشورهایی نظیر
قرقیزستان و ارمنستان سنگ تراورتن به روسیه صادر می شود .با توجه به موارد فوق الذکر به شرکت های
ایرانی پیشنهاد میگردد تا در زمینه تأمین نیاز روسیه به این محصوالت مشارکت داشته باشند

ردیف

کارخانه های تولید کننده سنگ

تماس
http://www.koelgamramor.ru/

.1

کارخانه تولید مرمر Koelgamramor

.2

کارخانه تولید گرانیت «اورالسکیه کامنیуральские -

Tel: +7 8 - 800 - 100 - 9911, 8
(351) 200-33-73, 8 (495) 150-07-87
Fax: +7(351) 261-02-64
E-Mail: koelga@mail.ru

»камни

http://www.мансурофский.рф

Tel: +7(34791)3-97-87
+7(34791)3-99-28

Fax: +7(34791)3-97-87
E-Mail: granit.uchaly@mail.ru
Stone.uchaly@mail.ru

.3

کارخانه اورال مرامار Уралмрамор

http://www.uralmramor-marmo.ru/

Tel: +7(351) 217-05-25
Fax: +7(351) 217-05-25
E-Mail: uralmramor@inbox.ru
marmo@inbox.ru

4

Factory: +7(351-64) 3-44-47
+7(351 64) 3-45-58
http://www.sayanmramor.ru/

Sayanmramar کارخانه تولید مرمر

.4

 کارخانه4  دارایMKK کارخانه تولید گرانیت مسکو

.5

Tel: +7 (495) 215 51 45
+7 (903) 505 99 11
+7 (915) 190 88 60
Fax:
E-Mail: mail@sayanmramor.ru
http://www.mkk-holding.ru/

زیرمجموعه

Tel: +7(499)253-60-17,
+7(499)253-89-34,
+7(499)253-60-51
Fax: +7(499)253-15-75
E-Mail: mkk@mkk-holding.ru
http://www.vozrtd.ru/

-وازراژدنیه

"هولدینگ

گرانیت

تولید

کارخانه

" واقع در سن پیترزبورگVozrozhdenie

Tel: +7 (495) 608-04-64

.6

+7 (921) 323-03-70
+7 (812) 326-88-80
Fax:
E-Mail: karpova.m@vozrtd.ru
http://karelia-granit.com/

Karelskiy Granit کارخانه تولید گرانیت

Tel: +7-921-727-77-97
+7-921-727-77-97

Fax: +7-8142-70-51-40; +7-814270-51-74

E-Mail: karelia-granit@yandex.ru

5

.7

تماس

بزرگترین شرکت های سنگ در مسکو

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

ردیف

 مرامارگرانیتОАО Мраморгранит

.1

 متروسپتسرویЗАО Метроспецстрой

.2

Tel: +7(499)253-60-17,
+7(499)253-89-34,
+7(499)253-60-51
Fax: +7(499)253-15-75
E-Mail: mkk@mkk-holding.ru
http://www.mss-d.ru/
Tel: +7 (495) 922-5135
+7(495) 625-2200
Fax: +7(495) 621-4985
E-Mail: postmaster@mst-d.ru
1@mst-d.ru
2@mst-d.ru

Tel: +7 (495) 699-58-51

ООО Центр-Мрамор-Гранит Маркетинг .3
گرانیت مارکتینگ سرویس- مرکز مرمرСервис

+7 (495) 699-36-64
+7 (495) 699-56-25
Fax:
E-Mail:
 گرانول,Гранул

http://www.granul.ru/

.4

Tel: +7(495) 212-12-79
Fax: +7(495) 212-12-79
E-Mail: granul.ru@yandex.ru
 بنفیتБенефит

http://www.benefit.ru/
Tel: +7(495) 772-0493
Fax:

6

.5

E-Mail: benefit.bmg@mail.ru
mail@benefit.ru
 نووی کامینНовый камень

.6

 استارک کامینСтарк-камень

.7

 ناستАО Наст

.8

 ام کا کا تریدینگ هاوسМКК Трейдинг Хаус

.9

http://newstone.ru/
Tel: +7(495) 695-80-03
+7(495) 691-05-71
Fax: +7(495) 691-38-09
+7(495) 691-59-69
E-Mail: newstone@newstone.ru
http://www.stark-kamen.ru/
Tel: +7(495)978-2364
+7(495)653-4113
Fax:
E-Mail:
stark-kamen@stark-kamen.ru
http://www.nastone.ru/
Tel: +7 (495) 649-15-41,
+7 (495) 649-15-42
+7 (903) 363-72-03
Fax: +7 (495) 926-92-61
E-Mail: sklad@nastone.ru
http://www.mkk-holding.ru/
Tel: +7(499)253-60-17,
+7(499)253-89-34,
+7(499)253-60-51
Fax: +7(499)253-15-75
E-Mail: mkk@mkk-holding.ru

 آلپاری اس ت کاООО Альпары СТК .10

http://marmi.ru/
Tel: +7 (495)645-30-07
7

+7(963)975-11-40
+7(965)223-29-88
+7(915)004-40-50
Fax:
E-Mail:

تماس

بزرگترین شرکت های سنگ در سن

ردیف

پیترزبورگ
 ساردیسООО Сардис

.1

 ننسیООО Ненси

.2

 ورسک پ کاООО Вереск ПК Петромрамор

.3

http://www.sardys.ru/
Tel: (812) 320-1560, 320-1570
8-800-333-73-27
Fax: (812) 327 13 28
E-Mail: sardys@sardys.spb.ru
http://nensy.ru/
Tel: +7(812)622-18-90
+7(812)622-18-95
Fax:
E-Mail: nensy@nensy.ru
http://petromramor.ru/

پترو مرامار

Tel: +7(812) 322-09-40,+7 (812)
322-34-40, +7(812) 332-10-70,+7
(812) 332-10-76
Fax: : +7(812) 322-09-40,+7 (812)
322-34-40, +7(812) 332-10-70,+7
(812) 332-10-76
E-Mail: contacts@petromramor.ru
victoria@petromramor.ru
alexey@petromramor.ru
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http://ksokrat.ru/

 سوکراتООО Сократ

.4

 استون تریدООО Стоун-Трейд

.5

 پ کا لیتوسООО ПК Литос

.6

Tel: +7-925-822-28-25
+7-916-972-79-14
Fax:
E-Mail: ksokrat@yandex.ru
ksokrat@mail.ru
http://tonetrade-bel.ru

Tel: +7 910 220 95 02
Fax: +7 (47244) 5-41-10
E-Mail:
SALESSTONETRADE@MAIL.RU

http://www.litos.ru/
Tel: +7(812)327-25-50
+7(812)327-87-54
Fax:
E-Mail: mail@litos.ru

تماس

شرکتهای بزرگ مستقر در دیگر شهرهای

ردیف

روسیه
ООО Природный камень (Казань)

http://www.kamen-kazan.ru/
Tel: +7(917) 291-85-98

.1

پریرودنی کامین واقع در کازان

Fax:
E-Mail: andri1962@yandex.ru
http://www.мансурофский.рф

уральские -کارخانه تولید گرانیت «اورالسکیه کامنی
»камни

Tel: +7(34791)3-97-87
+7(34791)3-99-28

Fax: +7(34791)3-97-87
E-Mail: granit.uchaly@mail.ru
9

.2

Stone.uchaly@mail.ru
СК Диамант (Самара)

http://diamant-samara.ru/
Tel: +7 846 332-22-32, +7 846
333-43-93, +7 902 291-02-59

.3

اس کا دیامانت در شهر سامارا

Fax: +7 (846) 310-68-95
E-Mail: diamant@vgt.ru
mail@diamant-samara.ru
Уралмрамор کارخانه اورال مرامار

http://www.uralmramor-marmo.ru/

.4

Tel: +7(351) 217-05-25
Fax: +7(351) 217-05-25
E-Mail: uralmramor@inbox.ru
marmo@inbox.ru

Factory: +7(351-64) 3-44-47
+7(351 64) 3-45-58

تماس

بزرگترین شرکت های وارد کننده سنگ به

ردیف

روسیه
http://www.mkk-holding.ru/

ОАО МКК Холдинг (гранитные блоки)

Tel: +7(499)253-60-17, +7(499)25389-34,

.1

 بلوک های گرانیت---- ام کاکا

+7(499)253-60-51
Fax: +7(499)253-15-75
E-Mail: mkk@mkk-holding.ru
http://www.granul.ru/
Tel: +7(495) 212-12-79

Гранул (гранитные и мраморные блоки
и плиты)
 تایل و بلوک گرانیت و مرمر-----گرانول

Fax: +7(495) 212-12-79
E-Mail: granul.ru@yandex.ru
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.2

http://www.beliykamen.ru/

ООО

Белый

камень (гранитные и
мраморные блоки)

.3

Tel: +7 (495) 033-26-48
 بلوک گرانیت و مرمر---بلی کامین

Fax:
E-Mail: info@beliykamen.ru

ООО Альпары СТК

http://marmi.ru/
Tel: +7 (495)645-30-07

.4

آلپاری

+7(963)975-11-40
+7(965)223-29-88
+7(915)004-40-50
Fax:
E-Mail:
Старк-камень

http://www.stark-kamen.ru/
Tel: +7(495)978-2364

.5

استارک کامین

+7(495)653-4113
Fax:
E-Mail:
stark-kamen@stark-kamen.ru
АО Наст

http://www.nastone.ru/
Tel: +7 (495) 649-15-41,

.6

ناست

+7 (495) 649-15-42
+7 (903) 363-72-03
Fax: +7 (495) 926-92-61
E-Mail: sklad@nastone.ru
.Бенефит Со

http://www.benefit.ru/
Tel: +7(495) 772-0493

بنفیت

Fax:
E-Mail: benefit.bmg@mail.ru
11

.7

mail@benefit.ru
ООО Нэнси

http://nensy.ru/
Tel: +7(812)622-18-90

.8

ننسی

+7(812)622-18-95
Fax:
E-Mail: nensy@nensy.ru
ООО Сардис

http://www.sardys.ru/
Tel: (812) 320-1560, 320-1570
8-800-333-73-27

.9

ساردیس

Fax: (812) 327 13 28
E-Mail: sardys@sardys.spb.ru
ООО Данко .10

http://www.danko.msk.ru/
Tel: +7 (495) 971-35-00,

دانکو

+7 (495) 972-01-04
+ 7(901)543-54-36,
+7 (495) 971-35-00,
+7 (495) 972-01-04
Fax:
E-Mail:

اندازه های مرسوم سنگ در بازار روسیه

ردیف

 میلی متر300х 300

.1

 میلی متر305 х 305

.2

 میلی متر400х 400

.3

 میلی متر600х 300

.4

12

 میلی متر600х 400

.5

. میلیمتر15  میلیمتر و گاهی هم20 * ضخامت
»شرکت های روسی حاضر در نمایشگاه «صنعت سنگ

ردیف

2016  ژوئن24-21
AITERA COMPANY, LLC A24

.1

ALBASTOV R.B., PE H09

.2

ALVAND, LLC A32-B21

.3

AMBERHOUSE B05

.4

ARCHDIALOG, AGENCY A21

.5

ARCHITECT, NEWS AGENCY СА P01

.6

ARCHITECTURE-MARBLE-GRANITE, LLC («AMG» LLC) G04

.7

ARHINOVOSTI IS AN ARCHITECTURE AND DESIGN ON-LINE
MAGAZINE part-time participation

.8

ART GRАNIT, LLC C32-D33

.9

BIRYUZA, PLC C02

.10

BOULYKA, PE / REPRESENTATIVE OFFICE OF BALTEA DC B08-C07

.11

BST, MAGAZINE (BULLETIN OF CONSTRUCTION MASHINERY) parttime participation

.12

BUILDING EXPERT, PUBLISHING HOUSE part-time participation

.13

BULLETIN OF INDUSTRY, PUBLISHING HOUSE LLC A29

.14

CATALOGUE OF MINERALS part-time participation

.15

CHETYRE SEDMYKH, ООО D06

.16

CIH.ru part-time participation

.17

CLEANING, MAGAZINE A29

.18

COMPANY ALMIR, LLC D02-E01

.19

DACHADECOR part-time participation

.20

DELK, RESEARCH AND PRODUCTION CENTER G08

.21

DIAMMARKET, LLC E05

.22

DI-STAR CENTRE, LLC H12

.23
13

DOMA STROIM, WEB PORTAL part-time participation

.24

EKIM, LLC A14

.25

ELIT SM LLC P06

.26

EMBRU, LLC A30

.27

ERMIS, LLC A17

.28

EUROFORUM/EXHIBITION “KARELIAN STONE. ROADS OF KARELIA
2016"А25

.29

EUROSTONE GROUP, LLC С10

.30

EXPERIMENTALNY ZAVOD, NPO, LLC C01

.31

EXPOCLUB.RU part-time participation

.32

EXPOMAP.RU part-time participation

.33

FABRIKA ISKUSSTV part-time participation

.34

GLOBAL STONE, PRODUCTION AND TRADE GROUP OF COMPANIES
A15

.35

GMG ABRASIVI B12

.36

GORNAYA PROMYSHLENNOST, INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
TECHNICAL JOURNAL part-time participation

.37

GORNY ZHURNAL (MINING MAGAZINE) part-time participation

.38

GRANDSTYL, LLC F02

.39

GRANITNYE VAZY A07

.40

GREEN CITY – MEDIA-RESOURCE part-time participation

.41

HOUSE AND INTERIOR, ARCHITECTURE AND DESIGN CENTER A29

.42

IMPEXSTONE, LLC C11

.43

JEWEL & TRAVEL, MAGAZINE H01

.44

JS-JET, LLC F12-G11

.45

KAMENNIY DVOR, LLC A11

.46

KAMI, MACHINE TRADE ASSOCIATION B06-C05

.47

KAM-INDUSTRY G10-H11

.48

KAMNEREZ, LLC A34

.49

KARELSKIYE MASTERSKIYE, LLC part-time participation

.50

KASHUBA DESIGN, INTERNATIONAL INTERIOR AND
ARCHITECTURE BUREAU P12

.51

KITSONE C37

.52
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KNOW-HOUSE.RU part-time participation

.53

KOELGAMRAMOR, PLC A06, C03

.54

KOMPOZIT XXI CENTURY, COMPANY LTD H02

.55

KORAL, LLC G02

.56

KOSTO STONE INDUSTRIAL CO LTD. F07

.57

KPD-TECHNO, LLC G12-H13

.58

LENSTROYKOMPLEKTATSIA, JSC part-time participation

.59

LUK-MEDIA, JSC A19

.60

MABL, LLC C08

.61

MANAGEMENT COMPANY “VOZROZHDENIJE TRADE HOUSE", LLC
C06-D05

.62

MECHANIZATION OF CONSTRUCTION, JOURNAL part-time
participation

.63

MEGASTROY RESURSY, LLC B04

.64

METALL-KAMEN-STYL, LLC D15

.65

MINE MANAGEMENT COMPANY «VOZROZHDENIJE», LLC C06-D05

.66

MINERAL RECOURSES OF RUSSIA. ECONOMICS AND MANAGEMENT .67
JOURNAL part-time participation
MINERALOVODSKY STONE WORKING PLANT, OAO B09

.68

MINERALS OF ZABAIKALIA А26

.69

MINING INSTITUTE AS PART OF THE NATIONAL RESEARCH
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY MOSCOW INSTITUTE OF STEEL
AND ALLOYS H06

.70

MIRAL, LLC C09

.71

MKK-HОLDING, PLC G06

.72

NEW VILLAGE LOW CONSTRUCTION, MAGAZINE A22

.73

NIBORIT, RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY, LLC D13

.74

ONEZHSKY GABBRO, LLC A13

.75

PEIVE, LLC G01

.76

PERM MASTEROVAYA A03PETRAKOMPLEKT, LLC H04

.77

PETROMRAMOR, LLC B03

.78

PHOTOCERAMICS TECHNOLOGIES CENTER D08-E07

.79

PROEKT TSENTR (PROJECT CENTER) COMPANY P02

.80
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PROFF LINE, LLC C17

.81

PROVIDERS OF MACHINERY & EQUIPMENT, INTERNET PROJECT
P03

.82

PSK STONESTROY, LLC part-time participation

.83

RADI DOMA PRO part-time participation

.84

REAL-RK, LLC F25

.85

REMONT V MOSKVE, THE SPECIALIZED NEWSPAPERA29

.86

RIF-MRAMOR, LLC H03

.87

ROSTOVEMALIZDELIYA, LLC H18

.88

SAMOYLOV IP, B38

.89

SAUNO, LLC C14

.90

SCALA-KARELIA, PRODUCTION COMPANY, LLC A20

.100

SCULPTURE AND DÉCOR A01SERVICE KAMNIA, TRADE COMPANY,
LLC F11

.101

SHAKHIN, LLC A12

.102

SOFTELECTRONICS, ООО F10-G09

.103

SOVREMENNIY DOM MAGAZINE (MODERN HOUSE) P02

.104

STONE AND BUSINESS, MAGAZINE D09

.105

STONE-GROUP C04-D03

.106

STONE-SERVICE-NEVA, LLC E02-F01

.107

STONESTORE, LLC part-time participation

.108
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STROITELNAYA ORBITA, MAGAZINE P08

.109

STROYKA.RU part-time participation

.110

STROYLASER, LLC A10

.111

STROYMATERIALY, PUBLISHING HOUSE part-time participation

.112

STYLEFASAD, LLC F04

.113

TAMAROV V.YE., PE A28

.114

TECHABRAZIVY, LLC D07

.115

TECHNO-ULMA, LLC D01

.116

TERRITORY ENGINEERING, MAGAZINE part-time participation

.117

TRANSMAISTER LTD B10

.118

TRIMSTROY-MONUMENT, LLC A09

.119

TRIO DIAMOND H05

.120

UNION OF MOSCOW ARCHITECTS A23

.121

UNION OF MOSCOW DESIGNERS A27

.122

URALDOM, LLC H08

.123

URALSKYE KAMNI, LLC C12-D11

.124

VESTNIK: ZODCHIY. 21st CENTURY, MAGAZINE A29

.125

VSYO DLYA KAMNYA, LLC A02-B01

.126

VSYO DLYA STROYKI, MAGAZINE P05

.127

VYSTAVOCHNY MOST, INFORMATION AGENCY part-time participation
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.128

WORLD STONE MARKET part-time participation

.129

YTA LLC F16-G15

.130

VENEZIA. STONE & CERAMICS-OPT, ООО part-time participation

توجه :ا الم فهرست شرکت های تولید کننده و مصرف کننده سنک به منزله تایید آنها توسط این رایزنی بازرگانی نمیباشد .لذا در صورت انجرام هرگونره
تجارت با شرکت های روسی ارزیابی و ا تبار سنجی آنها توسط شرکت های ایرانی ضروری می باشد.

-

رایزنی بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در روسیه.
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