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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

طی سال هاي گذشته، شاهد تکوین تدریجی « نظام اقتصادي یکپارچه جهانی» بوده ایم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی  داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواست هاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روش هاي اصالح شده، امکان پاسخ گویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر 
روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و 
محد ودیت هاي آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرورت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخش هاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
به  کنترل  غیرقابل  عناصر  وسیله  به  نامطمئن  شرایط  کار،  و  کسب  محیط هاي  تمام  در 
وجود می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن 
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اضافه می کند. مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند 
با شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در  اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
نسبتاً سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
در پایان الزم می دانم از همکاري همه دست اندرکاران تهیه و تولید مجموعه کتاب هاي 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  هم چنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
محبوبه اصغرپور  و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر تالش هاي ایشان در 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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در این بخش، اطالعات پایه  اي کشور روسیه شامل 
موقعیت جغرافیایی، مساحت، همسایگان، جمعیت، 
شهرهاي مهم، واحد پول و تفاوت زمان با ایران ارایه 

می  شود. 

 نام رسمی کشور 
فدراسیون روسیه1 

 موقعیت جغرافیایی
این کشور در آسیاي شمالی و اروپاي خاوري (اوراسیا) قرار دارد. روسیه با اقیانوس آرام 
شمالی، اقیانوس منجمد شمالی، دریاي ژاپن، دریاي برینگ، دریاي خزر، دریاي سیاه و 

دریاي بالتیک مرز آبی دارد. 

 مساحت
کشور  پهناورترین  که  است،  مربع  کیلومتر   17,075,200 با  برابر  روسیه  کشور  وسعت 
این کشور، 16,995.800 کیلومتر مربع خشکی و  جهان به شمار می  رود. از کل مساحت
79,400 کیلومتر مربع وسعت آب  ها است. روسیه خط ساحلی به طول 37,653 کیلومتر 

دارد. 

1. Russian Federation

اطالعات پایه

ل 
ت، 
ه 
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در واقع روسیه 11/5 درصد از خشکی  هاي زمین را در برگرفته است. به طور تقریبی، 65 
درصد از خاك روسیه و 28 درصد از جمعیت آن در بخش آسیایی و 35 درصد مساحت 

به همراه 72 درصد از جمعیت، در بخش اروپایی این کشور قرار دارند. 

 همسایگان
این کشور با چهارده کشور آسیایی و اروپایی از راه خشکی هم  مرز است. روسیه از شمال 
با اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب با کشورهاي قزاقستان، مغولستان و چین، از غرب با 
کشورهاي فنالند، اوکراین، نروژ، لیتوانی، لهستان، استونی، التویا و بالروس، از جنوب  شرقی 
با کره شمالی، از جنوب غربی با آذربایجان و گرجستان، از طریق دریاي خزر با ایران و از 

شرق با اقیانوس آرام شمالی هم  مرز است.

 جمعیت
بر اساس آمار سال 2008، جمعیت این کشور بیش از 140/7 میلیون نفر است که از این 

نظر هشتمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می آید.  
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 شهرهاي مهم
روسیه،  مهم  و  بزرگ  شهرهاي  است.  کشور  این  سیاسی  مرکز  و  پایتخت  مسکو،  شهر 
سامارا،  ولگوگراد،  یکاترینبورگ،  ن یژنی  نووگرود2،  نووسیبیرسک1،  سنت پترزبورگ، 
و  کراسنویارسک4  پرم،  اوفا،  روستف آن دون،  چلیابینسک3،  قازان،  امسک،  ایرکوتسک، 

ساراتف هستند.

 واحد پول 
روسیه  روبل  کشور،  این  پول  واحد 
نامیده   RUB اختصار  به  که  است 
 2009 سال  می  ماه  در  می شود. 
با  برابر  آمریکا  دالر  هر  میالدي 
33/6 روبل روسیه و هر روبل برابر 

با 296 ریال ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
به دلیل گستردگی عرض جغرافیایی روسیه، تفاوت زمانی بخش هاي گوناگون این کشور با 
 +12GMT 2+ تاGMT مقیاس بین المللی چشمگیر است. ساعت بین  المللی این کشور از

گسترده است و 11 منطقه زمانی متفاوت در این کشور وجود دارد.
شهر مسکو نسبت به کشور ایران از لحاظ زمانی 0/5 ساعت جلوتر (0/5+) است. در نیمه 
اول سال، که ساعت  رسمی در ایران یک ساعت به جلو کشیده می شود، اختالف زمانی 

شهر مسکو با ساعت رسمی ایران منفی 0/5 می شود.

1. Novosibirsk
2. Nizhny Novgorod
3. Chelyabinsk
4. Krasnoyarsk
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در این فصل محیط هاي سیاسی و قانونی کشور روسیه به صورت جداگانه بررسی می شود. 
در بخش محیط سیاسی، تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قوه مجریه، 
قوه مقننه، قوه قضاییه، میزان ریسک سیاسی، و افراد و گروه  هاي بانفوذ، مطالعه می شود.  
در بخش محیط قانونی هم، قوانین مالکیت، مالکیت فکري، گمرکی، کنسولی، مراحل ثبت 
و راه اندازي شرکت ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه  گذاري، حمایت  هاي تجاري از 
صادرکنندگان، عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي، موافقت نامه هاي 

تجاري و اتحادیه هاي گمرکی بیان می شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه هاي بانفوذ سیاسی بررسی می شود.

1-1. تاریخچه ي حکومت 
پیدایش نخستین دولت در روسیه به سال 882 میالدي (روسیه کیف) برمی  گردد؛ قبایل 
اسالو در دوران جابه جایی بزرگ قوم  ها، قرون چهار تا هفت میالدي، در این سرزمین جاي 
گرفتند. از قرون هفت و هشت میالدي اسالوها به طور گسترده به سوي مناطق مرکزي و 
شمالی اروپاي شرقی حرکت کردند و تا قرون نهم و دهم میالدي، منطقه  ي بزرگ سکونت 
اسالوها از شمال روسیه ي کنونی و دریاي بالتیک تا مدیترانه و از ولگا تا رود آلپ در آلمان 

شکل گرفت.
نخستین دولت روسی در قرن دهم و نیمه ي اول قرن یازدهم به اوج شکوفایی خود رسید.  

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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روسیه  دولت  بود.  وسطایی  قرون  اروپایی  دولت  بزرگ ترین  کیف،  روسیه  زمان  آن  در 
کیف در سال 1132 میالدي تجزیه شد و نزدیک پانزده دولت مستقل به وجود آمد. در 
نیمه ي دوم قرن چهاردهم، مسکو راس مبارزه ي مسلحانه در راه اتحاد اراضی روسیه شد 
و در نیمه  ي دوم قرن پانزدهم، روند تشکیل دولت متمرکز روسی آغاز گشت و اوایل قرن 

شانزدهم روند طوالنی آن به پایان رسید.
بلشویک  ها  پیروزي  با  است.  روسیه  معاصر  تاریخ  رویداد  مهم ترین   1917 اکتبر  انقالب 
استقالل  اعالم  و  بی  ثباتی  دوره  یک  از  پس  و  رفت  بین  از  تزاري  رژیم  لنین،  رهبري  به 
برخی از ملیت  ها مانند آذربایجانی ها و ارامنه در قفقاز و مردم لیتوانی در بالتیک، سرانجام 
از  متشکل  را  شوروي  سوسیالیستی  جماهیر  اتحاد  خود،  موقعیت  تحکیم  با  بلشویک  ها 
15 جمهوري، بنا ساختند. اتحاد جماهیر شوروي پس از لنین به رهبري ژوزف استالین 
سال  صد  ”جبران  استالین،  گفته ي  به  یا  و  پیشرفت  به  نیل  براي  گسترده  اي  برنامه ي 

عقب ماندگی از غرب“ را در ده سال آغاز نمود. 
دیگر  نواحی  و  اروپا  از  بزرگی  بخش  شوروي  جماهیر  اتحاد  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
جهان را زیر نفوذ خود درآورد و به عنوان یکی از دو کشور قدرتمند جهان شناخته شد. 
اما رهبران اتحاد شوروي، چهل سال پس از جنگ جهانی دوم نیز خود را عقب  تر از غرب 
حزب،  سیاسی  دفتر  جوان  عضو  کمونیست،  حزب  مرکزي  کمیته  ي  بنابراین  می دیدند. 
«میخاییل گورباچف» را به رهبري برگزید. او بر اساس برنامه ي پروسترویکا و گالسنوست، 
برنامه ي اصالحات اقتصادي و سیاسی را در پیش  گرفت. ولی مشکالت ساختاري جامعه ي 
غرب  با  رقابت  سال  هفتاد  از  پس  شوروي  اقتصادي  سیاسی-  نظام  شد،  باعث  شوروي 

شکست بخورد و پانزده کشور جدید به جاي آن تشکیل شود. 
فدراسیون روسیه پهناورترین و مهم ترین جمهوري در میان جمهوري  هاي پانزده  گانه است 

که به عنوان جانشین اتحاد شوروي در جامعه ي جهانی امروز، حضور دارد. 

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
فدراسیون روسیه کشوري با نظام حکومتی فدرال است. بر اساس تقسیمات کشوري، 
روسیه از 89 عضو فدرال تشکیل شده است. در راس حکومت فدرال، رییس جمهور قرار 
دارد که با راي مستقیم مردم براي یک دوره  ي چهار ساله انتخاب می شود. قوه  ي مقننه، 
که از دو مجلس تشکیل شده، به همراه قوه قضاییه، دیگر ارکان اصلی حکومت روسیه 
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جمهوري خودگردان دارد که بیشتر آن ها در جنوب  غربی  هستند. هم  اکنون روسیه 21 
کشور، یعنی قفقاز شمالی قرار دارند.

1-2-1. قانون اساسی
قانون اساسی مهم  ترین سند حقوقی در فدراسیون روسیه است. این قانون در همه پرسی 
12 دسامبر 1993 جایگزین قانون اساسی جمهوري فدراتیو شوروي سوسیالیستی شد که 

در 12 آوریل 1978 به تصویب رسیده بود.
در این قانون، اختیارات گسترده اي به رییس جمهور اعطا شده که این امر با سنت تاریخی 

تمرکز قدرت سیاسی در این کشور هماهنگ است.
در اصل 65 این قانون، ساختار فدرال کشور تشریح شده است. بر این اساس، فدراسیون 
تعدادي  خودمختار،  ناحیه ي  ده  خودگردان،  ناحیه ي  شش  جمهوري،  تعدادي  از  روسیه 
منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سنت  پترزبورگ) و یک منطقه ي خودمختار یهودي نشین 

تشکیل شده است.
برخی از مهم ترین اصول قانون اساسی فدراسیون روسیه:

ریشه ي مردمی قدرت  در حکومت روسیه (اصول دو، سه، هجده) 
 برتري قوانین حکومت مرکزي بر قوانین محلی( بند دو اصل چهار) 

اجازه ي مالکیت خصوصی (اصول 8 و 9 و 35 و 36  ) 
حق فعالیت اقتصادي آزاد (اصول 8 و 34  ) 

 ( حق ارث (بند 4 اصل 36 
 ( غیرمذهبی بودن حکومت (اصل 14 

1-2-2. قوه مجریه
رییس جمهور در راس قوه  ي مجریه است. نخست وزیر و هیات وزیران، اداره ي امور اجرایی 
کشور را در دست دارند. شماري از وزرا و معاونین نخست  وزیر به طور مستقیم زیر نظر 
رییس جمهور هستند. رییس جمهور در انتخاب نخست  وزیر و اعضاي کابینه نیز اختیارات 

گسترده  اي دارد. 
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رییس  جمهور باالترین مقام کشور و ضامن اجراي قانون اساسی است. هم چنین رییس جمهور 
براي حفظ تمامیت فدراسیون و حق حاکمیت آن اقدام می کند، سیاست خارجی کشور 
را رهبري نموده و فرماندهی کل قوا و نمایندگی فدراسیون در مناسبات بین  المللی را به 

عهده دارد.
و  کشور  رییس  رییس جمهور  روسیه،  فدراسیون  در 

نخست وزیر رییس دولت است.
 2008 می  ماه  از   1 مدودف  آناتولویج  دیمیتري  آقاي 

میالدي، ریاست جمهوري روسیه را در اختیار دارد. 
دوره  ي  دو  براي  پوتین  والدیمیر  آقاي  این  از  پیش 
متوالی (2008 - 2000) این سمت را بر عهده داشت. 
نخست وزیر  سمت  پوتین2  والدیمیر  حاضر  حال  در 
فدراسیون روسیه را بر عهده دارد و هم چنان یکی از 

چهره هاي سیاسی اصلی روسیه به شمار می رود.

1-2-3. قوه مقننه
از  فدرال  نظام  هاي  همه ي  مانند  روسیه  مقننه  قوه 
فدراسیون  شوراي  است.  شده  تشکیل  مجلس  دو 
استانداران  یا  جمهوري ها  روساي  شامل  روسیه 
مناطق 89 گانه به همراه روساي نهادهاي قانون گزاري 
انتخاب  نفر  دو  منطقه  هر  از  که  است،  مناطق  این 

می شوند و مجلس دوما 3 مرکب از 450  نماینده که از سوي مردم سراسر روسیه انتخاب 
می شوند.

افراد باالي هجده سال اجازه دارند در انتخابات این کشور راي دهند. 
در انتخاب نمایندگان براي عضویت در دوماي دولتی، نیمی از آنان (225 نفر) به صورت 

1. Dmitry Anatolyevich Medvedev 
2. Vladimir Putin
3. Duma
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مستقیم از میان نامزدهاي انتخاباتی با راي مستقیم، مخفی و آزاد و نیمی دیگر  به طور 
غیرمستقیم از میان احزابی که در انتخابات دست کم پنجاه درصد آراي الزم را به دست 

آورده اند،  انتخاب می  شوند. 
فدراسیون  شوراي  در  جمهوري  و  استان  هر  دوماي  روساي  و  استانداران  که  آن جایی  از 
حضور دارند و هر دوي آن ها با راي مردم به این سمت انتخاب شده  اند، می  توان گفت که 
خاطر پس از  همین  انتخاب می شوند. به  مردم  راي  با  فدراسیون روسیه  شوراي  اعضاي 
روي کار آمدن آقاي پوتین مقرر شد که استانداران از حق عضویت در شوراي فدراسیون 
محروم شوند. بنابراین به تازگی شورایی به نام شوراي دولتی به وجود آمده، که استانداران 

عضو آن هستند.
دوره ي فعالیت دوماي دولتی و شوراي فدراسیون چهار سال است. شوراي دوما هر هفته 
دوبار براي بررسی دستور کار خود،  جلسات هفتگی تشکیل می  دهد و عالوه بر آن هر هفته 
دو جلسه ي  علنی هم دارد. البته در صورت اضطرار، دوما جلسات فوق  العاده اي هم  تشکیل 
تخصصی حضور پیدا  در کمیسیون  هاي  در هفته  روز  سه  نمایندگان،  هم چنین  می  دهد. 
کرده و به بررسی لوایح می  پردازند. تعطیالت ساالنه ي دوما تقریباً یک و نیم ماه و معموالً 

در فصل تابستان است ( ماه  هاي جوالي و آگوست).
یک بار  ماه  سه  هر  دومـا  مصوبات  درباره ي  بررسی  و  بحث  براي  نیز  فدراسیون  شوراي 

تشکیل جلسه می دهد.
بر اساس ماده ي 103 قانون اساسی، اختیارات مهم و وی ژه ي دوماي دولتی به شرح زیر 

است: 
 موافقت با انتصاب رییس دولت روسیه توسط رییس  جمهور.

 راي اعتماد به دولت،  وزرا و استیضاح آن ها و پذیرش استعفاي اعضاي دولت.
 اعالم عفو عمومی.

 اعالم جنگ و صلح.
 حق تصمیم گیري در مورد برکناري رییس جمهور.

 انتصاب رییس کل بانک مرکزي و رییس دیوان محاسبات.
 تصویب بودجه ي عمومی کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
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 نظارت بر نحوه ي عملکرد وزرا و دستگاه  هاي دولتی.
 تصویب قراردادها و موافقت نامه  هاي بین  المللی.

قرار  این  از  فدراسیون  شوراي  اختیارات  و  وظایف  اساسی،  قانون  ماده ي 102  اساس  بر 
است:  

 تصویب تغییرات مرزي بین اعضاي فدراسیون روسیه.
 تایید فرمان رییس جمهور درباره ي اعالم حالت فوق  العاده و حکومت نظامی. 

 تصمیم  گیري درباره ي امکان استفاده از نیروهاي مسلح در خارج از خاك کشور.
 تصمیم  گیري درباره ي برکناري رییس جمهور. 

 انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی داوري روسیه.
 نصب و عزل دادستان کل و معاون رییس و نیمی از اعضاي دیوان محاسبات.

1-2-4. قوه قضاییه
در نظام قضایی روسیه سه نوع دادگاه وجود دارد که شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه  

عمومی و دادگاه داوري می شود.
مهم  ترین  که  است،  شده  وضع  قضایی  نظام  زمینه ي  در  گوناگونی  قوانین  کشور  این  در 

قوانین  از این جمله ا ند:
. قانون آیین دادرسی مدنی1 مصوب سال 2002 

. قانون آیین دادرسی داوري2 مصوب سال 2002 
. قانون دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب سال 1994 

. قانون دادگاه  هاي داوري فدراسیون روسیه مصوب سال 1995 
. قانون نظام قضایی فدراسیون روسیه مصوب سال 1996 

. قانون داوري بازرگانی بین  المللی3 مصوب سال 1993 

1. Civil Procedures Code 
2. Procedures Code Arbitration 
3. The Law on International Commercial Arbitration
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 1-2-4-1. دیوان عالی
این دادگاه باالترین رکن قضایی روسیه است. دیوان عالی مسئولیت بررسی و اظهار نظر 
درباره ي مسائل مربوط به امور مدنی، جنایی و موضوعات عمومی را بر عهده دارد. دیوان 
عالی، کنترل فعالیت دادگاه هاي دیگر و رفع مشکالت ایجادشده در زمینه قضاوت را بر 
عهده دارد. بر اساس فصل هفتم قانون اساسی، شوراي فدراسیون، قضات مراجع عالی را 

که رییس جمهور پیشنهاد داده، منصوب می کند، از این رو مرجعی بی طرف است. 
    براي حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجراي قانون رکن دادستانی نیز پیش  بینی شده که 
در راس آن دادستان کل روسیه است. رییس جمهور، دادستان کل را به شوراي فدراسیون 
روسیه پیشنهاد می کند و آن شورا، حکم او را تایید می کند. نظارت بر پرونده هاي جزایی، 
در  است.  مجازات  و  جرم  قانونی  مفاهیم  حفظ  مسئول  او  است.  کل  دادستان  وظیفه ي 

مواردي نیز که علیه دولت طرح دعوي شود، دادستان از دولت حمایت می کند.

1-2-4-2. دادگاه هاي داوري
دارند.  را  دولتی  دادگا ه هاي  موقعیت  نیز  داوري  دادگاه هاي  کشور،  این  قضایی  نظام  در 
آن ها بر اساس قوانین اقتصادي، عدالت را اجرا می کنند. هم چنین موارد قضایی را برابر 
قوانین فدرال و قوانین قضایی به سایر مراجع قضایی واگذار می کنند. در عمل دادگاه هاي 
داوري روسیه، دادگا ه  هاي شخصی و ویژه  اي هستند که دعاوي مالکیت و تجارت را بررسی 
داوري  دادگاه هاي  در  قانونی  و  حقوقی  مشروعیت  عدم  ادعاي  به  هم چنین  می کنند. 

رسیدگی می  شود. 
دادگاه داوري روسیه چهار سطح دارد؛ سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استیناف، 

سطح سوم دادگاه  داوري ناحیه  اي و سطح چهارم دادگاه عالی داوري. 

1-2-4-3. قوانین مربوط به رسیدگی به اختالفات تجاري
و  حقیقی  افراد  منافع  از  حمایت  و  بازرگانی  موضوعات  از  ناشی  اختالفات  فصل  و  حل 
حقوقی، تجار و دولت، در زمینه ي اقتصادي، بر عهده ي دادگاه  هاي داوري است. نظام این 

دادگاه  ها از دید سازمانی به چهار سطح زیر تقسیم می  شود: 
 دادگاه  هاي داوري بدوي شکایات اولیه را بررسی می  کنند. 
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دادگاه  هاي داوري تجدیدنظر1  شـامل بیسـت دادگاه داوري استیناف هستند که  بر 
اسـاس حوزه ي قضایی تقسیم شده  اند. یک دادگاه استیناف راي اعالم شده توسط  

دادگاه هاي داوري بدوي را دوباره بررسی می  کند. 
دادگاه  هاي داوري فدرال مناطق2  که تعداد آن ها در سراسـر روسـیه ده تاست، هر 
یک به عنوان دادگاه تجدید نظردوم، موارد حوزه ي قضایی منطقه ي خود را، دوباره 

بررسی می  کند. 
دادگاه  عالی داوري فدراسـیون روسـیه3  مرجع نهایی بررسـی اختالفات اقتصادي 

است. 

1-2-4-4. داوري بین  المللی 
شاکیان خارجی می  توانند به جاي دادگاه داوري دولتی، به دادگاه داوري بین  المللی اتاق 
بازرگانی و صنایع، یا هیات داوري خصوصی مراجعه نمایند. قواعد اصلی داوري بین المللی 
برابر  که  است  جوالي 1993  مصوب 7  بین  المللی»  بازرگانی  داوري  قانون «دادگاه  تابع 
با مفاد استاندارد قواعد داوري کمیسیون قوانین تجارت بین  المللی سازمان ملل متحد4 

است.
جمله  از  دارد  عضویت  آن ها  در  روسیه  که  بین  المللی،  معاهده  چندین  مفاد  هم چنین 
«کنوانسیون اروپایی داوري بازرگانی بین  المللی 1961»5 و «کنوانسیون شناسایی و اجراي 

آراي داوري خارجی 1958 نیویورك (سازمان ملل متحد)»6 در روسیه اجرا می شود.
مدنی  حقوق  و  قراردادي  روابط  اختالفات  بررسی  به  بین  المللی7  تجارت  داوري  دادگاه 
را  بین المللی  بازرگانی  روابط  دادگاه،  این  می پردازد.  خارجی  تجاري  معامالت  به  مربوط 
که یکی از طرفین تجارت در خارج از روسیه باشد، اختالفات بین بنگاه  هاي اقتصادي با 
سرمایه ي خارجی، انجمن  ها و سازمان هاي بین  المللی در روسیه را نیز، رسیدگی می  کند.

1.Appealation Arbitration Court
2.Federal Arbitration Courts of the Regions 
3.Supreme Arbitration Court of Russian Federation
4.United Nations Commission of International Trade Law
5.European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 
6.NewYork (UN) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital awards 
of 1958 
7. International Commercial Arbitration Court (ICAC)
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طرفین قراردادهاي اقتصادي در قراردادهایشان ذکر می کنند تا هنگام بروز اختالف، آن  را 
به دادگاه داوري واگذار کنند. این توافق اهمیت بسیاري دارد.

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
روسیه در دهه ي 1990 میالدي دچار بحران هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بسیاري 
شد. بحران حاکمیت و درگیري  هاي سیاسی داخلی، درگیري  هاي قومی، فروپاشی نظام 
تولید و عرضه، تورم، بیکاري، رشد اقتصادي منفی و بدهی  هاي خارجی، کشور را فراگرفت. 
بحران اقتصادي آگوست 1998 نقطه ي اوج این بحران ها بود و عمق فاجعه ي عظیمی را 

که جامعه روسیه با آن دست به گریبان بود، آشکار ساخت. 
ثبات سیاسی و ارتقاي منزلت بین المللی روسیه در دوره ي ریاست  جمهوري پوتین و رشد 
اقتصادي پایدار باالي هفت درصد طی سال  هاي اخیر،کاهش بدهی  هاي خارجی و حتی 
درجه ي  نفتی،  درآمدهاي  افزایش  دنبال  به  خارجی  بدهی  هاي  موعد  از  پیش  پرداخت 
ریسک کشوري روسیه را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است. در نتیجه ي اجراي 
از  روسیه  کشوري  ریسک  داخلی،  پایدار  سیاسی  ثبات  و  اقتصادي  اصالحات  برنامه  هاي 

رتبه ي هفت در سال 1999 به رتبه ي سه در سال 2007 بهبود یافت.
بر اساس ارزیابی هایی که مراجع بین المللی انجام داده اند، روسیه یکی از مناطق باثبات 
جهان است. برابر ارزیابی هایی که صندوق ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور 
در طبقه بندي ریسک، رتبه ي سه را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) 
براي این کشور معادل هفتاد میلیون دالر و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي 

دو سال) معادل صد و چهل میلیون دالر است.

1-4. افراد و گروه هاي با نفوذ
تزاري  دوره ي  اقتصادي  و  اداري  سیاسی،  نظام  هاي  میراث  با  روسیه  قدمت  به  کشوري 
و  دوره ي سوسیالیستی، بی تردید عرصه ي نقش  آفرینی افراد و گروه  هاي بانفوذ است. در 
نظام اقتصادي دوره ي اتحاد شوروي همه ي بخش  هاي اقتصادي در دست دولت و مدیران 

دولتی بود.
تحوالت  طبیعی  پیامد  کشور  اقتصاد  در  تاثیرگذار  شخصیت  هاي  از  جدیدي  نسل  ظهور 
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سیاسی، اقتصادي و اجتماعی روسیه و خصوصی سازي بود. خصوصی   سازي سریع، انباشتگی 
ثروت  هاي عظیم در دست برخی افراد و شرکت  هاي بزرگ، ظهور میلیونرهاي روسی در 
سطح اقتصاد اروپا و جهان، گسترش نفوذ آن ها را به دنبال داشت. قدرت و نفوذ برخی از 
این افراد تا اندازه  اي است که در دوره ي پس از یلتسین، هنگامی که پوتین براي تمرکز 

قدرت در کرملین تالش می کرد، چالش هاي مهمی پدید آورد.
سیاسی  احزاب  مهم  ترین  جمله  از  آزاد3،  روسیه  و  کمونیست2  متحد1،  روسیه  احزاب 

فدراسیون روسیه هستند. 

2. محیط قانونی
ثبت  سرمایه  گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 
قانونی  مشوق  هاي  و  معافیت  ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمایه گذاري، حمایت  هاي تجاري از صادرکنندگان و عضویت در سازمان هاي بین المللی، 

پیمان هاي اقتصادي، موافقت نامه هاي تجاري و اتحادیه  هاي گمرکی بیان می  شود.

2-1. حقوق مالکیت 
از  تابعیت ندارند،  که  افرادي  و  خارجی  اتباع  روسیه،  فدراسیون  اساسی  قانون  مبناي  بر 
حقوق و مسئولیت هاي یکسانی با اتباع فدراسیون روسیه برخوردارند، مگر در مواردي که 
قانون و قراردادهاي بین  المللی تعیین کرده باشد. درباره ي حقوق مالکیت در روسیه به 

موارد زیر می توان اشاره کرد:

2-1-1. مالکیت زمین
اشخاص حقوقی خارجی و افراد فاقد تابعیت حق احراز مالکیت زمین را  اتباع خارجی، 
و  روسیه  فدراسیون  مرزهاي  کیلومتري  پنجاه  عمق  تا  مرزي،  مناطق  در  جز  به  دارند، 

زمین هایی که طبق قانون فدرال، زمین  هاي ویژه به شمار می  روند. 

1. United Russia
2. The Communist Party of Russian Federation 
3. Fair Russia
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اما اتباع خارجه حق تملک زمین هاي کشاورزي را در روسیه ندارند و تنها می توانند آن  را 
حداکثر تا 49 سال اجاره کنند. شرکت هایی هم که50 درصد از سرمایه  شان خارجی  ست، 

از مالکیت این زمین  ها محروم هستند. 

2-1-2. مالکیت منابع (جنگل  ها، معادن و ... )
بر اساس قوانین منابع طبیعی، بهره برداري از معادن، جنگل  ها و ... بر مبناي استانداردها و 
با رعایت شرایط تعیین شده به اتباع فدراسیون روسیه، اتباع خارجی و اتباع بدون تابعیت 

واگذار می  شود. اما اتباع خارجی تنها می توانند این منابع را اجاره کنند.

2-1-3. خرید مسکن و اماکن تجاري و صنعتی
    اتباع خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند مسکن، اماکن تجاري و صنعتی را 
در روسیه به تملک درآورند، مگر در مواردي که قانون منع کرده باشد. براي اتباع خارجی 
عالوه بر مدارك الزم براي خرید ملک، ترجمه ي رسمی گذرنامه شخص حقیقی خارجی 

و یا مدارك شخص حقوقی، ضروري است.

2-1-4. خرید خودرو
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی همانند دیگر شهروندان فدراسیون روسیه می توانند با 
رعایت مقررات و ضوابط خودرو ي دلخواه خود را بخرند. اتباع خارجی تنها در زمان اقامت 

قانونی خود در روسیه می توانند از خودروي خود استفاده کنند.

2-2. قانون مالکیت فکري
حقوق مالکیت فکري در روسیه بر اساس قانون مدنی فدرال روسیه اجرا می شود. قوانین 
از  حمایت  شامل قوانین  این قوانین  شد.  تصویب  سال 1992  فکري در  اولیه ي مالکیت 
عالیم تجاري، برنامه  هاي رایانه اي، پایگاه  داده  ها و حق اختراع بود. برخی از قوانین جدید 

در زمینه ي مالکیت فکري شامل موارد زیر است:
قانون کپی رایت و حقوق مشابه1 مصوب سال 1993 و اصالح شده در سال 2004 

1. The Law “On Copyright and neighboring rights” 
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قانون حق اختراعات1 مصوب 1992 و اصالح شده در سال 2003 
قانون عالیم تجاري، عالیم خدمات و نام  گذاري کاالها2 مصوب 1992  و اصالح شـده 

در سال 2002
قانون حمایت از نقشـه هاي ریزمدارهاي الکترونیکی مصوب 1992  و اصالح شده در 

2002
روسیه از امضاءکنندگان کنوانسیون جهانی کپی رایت، کنوانسیون پاریس، کنوانسیون 
حمایت از آثار ادبی و هنري برن، معاهده ي همکاري هاي حق اختراع، کنوانسیون آثار 

صوتی ژنو و موافقت نامه ي مادرید است.
آژانس مالکیت فکري روسیه به عنوان مسئول توسعه و هماهنگی سیاست مالکیت فکري 
دولت در سال 1993 تاسیس شد. سازمان مولفین روسی3 در سال 1993 جایگزین آژانس 
مالکیت فکري گردید. سازمان مولفین که یک نهاد مالی ست، کار نظارت و دفاع از منافع 
تجاري مولفین را انجام می دهد. در حال حاضر روس پتنت4 مسئول ثبت و حمایت از حق 

اختراع و عالئم تجاري است.
در قانون جدید حفظ کپی رایت روسیه که در راه تالش براي عضویت در سازمان تجارت 
محکوم  زندان  به  سال  پنج  مدت  تا  (هکرها)  اینترنتی  دزدان  آمده،  در  اجرا  به  جهانی 
رسیده،  روسیه  مجلس  تصویب  به  سال 2004  ژوئیه ي  ماه  در  که  قانون  این  می شوند. 

مبارزه با انتشار غیرقانونی متن، موسیقی و فیلم در شبکه ي اینترنت است. 

2-3. قانون سرمایه گذاري 
جذب سرمایه گذاري خارجی از اهداف اصلی سیاست  هاي اقتصادي روسیه است. به دنبال 
تثبیت نظام اقتصاد بازار، دولت اجراي سیاست  هاي تشویق سرمایه گذاري را در اولویت قرار 
داد. وزارت توسعه ي اقتصادي و تجارت، مسئول هماهنگ سازي سیاست  هاي دولت در 
زمینه ي جذب سرمایه  گذاري خارجی است. براي مدیریت جذب سرمایه  گذاري خارجی، 
مرکز توسعه ي سرمایه  گذاري خارجی زیر نظر این وزارت خانه تشکیل شده است. این مرکز 

1. The Law “On Patents”
2. The Law “On Trademarks‚services marks‚and appellation of goods”
3. Russian Authors> Organization (RAO)
4. RosPatent
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سه دفتر در فرانکفورت، پاریس و آمستردام دارد. اهداف اصلی این مرکز عبارتند از:
 تشویق سرمایه  گذاري خارجی در اقتصاد روسیه.

 بازاریابی براي پروژه  هاي سرمایه  گذاري از راه دفاتر خود در خارج.
 مطالعه ي پروژه  هاي سرمایه گذاري و هماهنگی با شرکاي بالقوه.

 ایجاد چارچوب ساختاري استاندارد براي جذب بلندمدت سرمایه ي خارجی.
 ارایه ي خدمات پیش و پس از سرمایه  گذاري به سرمایه  گذاران خارجی.

همراهی، مشاوره و پشتیبانی اداري از شرکت  هاي خارجی در روسیه. 
شوراي مشورتی سرمایه  گذاري خارجی، براي بهبود فضاي سرمایه  گذاري از سوي دولت 
و با همکاري شرکت  هاي تجاري غربی در سال 1994 ایجاد شد. تعدادي از شرکت هاي 
بزرگ غربی از جمله کوکاکوال، رنو، بریتیش پترولیوم و زیمنس در این شورا حضور دارند. 
مشورتی  نظرات  ارایه ي  و  روسیه  در  سرمایه  گذاري  فضاي  ارزیابی  شورا،  اصلی  ماموریت 
براي بهبود آن است. کار اصلی شورا، باالبردن وجهه ي روسیه پیش سرمایه  گذاران خارجی 
و شناسایی، بررسی و رفع موانع داخلی و خارجی ست. وزارت توسعه ي اقتصادي و تجارت 

مسئول هماهنگی امور شورا است.
قانون حاکم بر سرمایه  گذاري خارجی در روسیه، قانون فدرال سرمایه  گذاري خارجی ست1 
که  9 جوالي سال 1999 به تصویب رسید. این قانون فدرال بر اساس سیاست  هاي نوین 
اقتصادي کشور تدوین و جایگزین قوانین مربوط به سرمایه  گذاري خارجی مصوب سال 
1991 شد. ضمانت  هاي اساسی حقوق سرمایه گذاران خارجی در زمینه ي سرمایه گذاري 
تعیین  قانون،  این  را  روسیه  در  خارجی  سرمایه گذاران  کارفرمایی  شرایط  نیز  و  درآمد  و 
می کند. هدف این قانون، انتقال منابع مالی، فن آوري هاي پیشرفته و تجربه ي مدیریتی 
خارجی به اقتصاد ملی و نیز آماده سازي شرایط مناسب براي فعالیت سرمایه گذاران خارجی 
و رعایت برابري رژیم حقوقی سرمایه گذاري هاي خارجی با موازین حقوق بین الملل و عرف 

بین  المللی همکاري در زمینه ي سرمایه گذاري است.
در  زیر  روش  هاي  به  می توانند  خارجی  سرمایه  گذاران  سرمایه  گذاري،  قانون  اساس  بر 

قلمروي کشور روسیه سرمایه  گذاري کنند:

1. The Law “On Foreign Investments in the Russian Federation”
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 مشارکت در سرمایه ي موسساتی که اشخاص حقیقی و حقوقی روسی ساخته  اند.
 راه اندازي موسسـات با صد درصد مالکیت سـرمایه  گذاران خارجی و ایجاد شـعب 

نهادهاي قانونی خارجی.
 تملـک قطعات زمین، منابـع طبیعی دیگر، بناها، سـاختمان ها و دارایی غیرمنقول 

دیگر.
 خرید سهام و اوراق بهادار سازمان هاي تجاري روسی و اوراق بهادار دولتی.

 هرگونه فعالیت سرمایه گذاري که بر اساس قوانین روسیه ممنوع نشده باشد.
دادگاه هاي داوري یا دیوان داوري بین  المللی مرجع رسیدگی و بررسی اختالفاتی ست که با 

مشارکت سرمایه گذار خارجی در رابطه با سرمایه گذاري یا کارفرمایی بروز می  کند.

 2-3-1. مزایا و مشوق  هاي درنظرگرفته شده براي سرمایه  گذاران
عوارض،  و  مالیات  درباره ي  کرده،  اجرا  سرمایه گذاري  پروژه ي  که  خارجی   سرمایه گذار 
امتیازات و مشوق هاي مالیاتی و گمرکی، برابر با قوانین گمرکی فدراسیون روسیه و قوانین 

فدراسیون روسیه در اولویت است.
مناطق فدراسیون روسیه و سازمان هاي خودگردان محلی در حدود اختیارات خود می توانند 
به سرمایه گذاران خارجی، امتیازاتی واگذار کرده و به فعالیت آن ها کمک مالی کنند، یا 
به گونه ي دیگري از محل بودجه ي منطقه ي فدراسیون روسیه، بودجه ي محلی یا اموال 

دیگر، از پروژه ي سرمایه گذار خارجی حمایت کنند.
بر اساس قانون سرمایه  گذاري، وظایف زیر بر عهده ي دولت فدرال است:

 سیاست  گذاري در زمینه ي سرمایه گذاري خارجی.
 ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت  ها در زمینه ي اجراي سرمایه گذاري هاي خارجی.

 برقراري تدابیر نظارتی بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی.
 تهیه ي فهرست طرح  هاي اولویت  دار در سرمایه گذاري.

 طرح و اجراي برنامه هاي فدرال براي جلب سرمایه گذاري خارجی.
 جذب وام  هاي سرمایه گذاري سازمان هاي مالی بین  المللی و دولت  هاي خارجی.

 کار با مناطق فدراسیون روسیه در زمینه ي همکاري در بخش سرمایه گذاري.
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 نظارت بر موافقت نامه هاي سـرمایه گذاري با سرمایه گذاران خارجی درباره ي اجراي 
طرح  هاي بزرگ.

 بسـتن قراردادهاي بین  المللی فدراسیون روسیه درباره ي تشویق و حمایت متقابل 
از سرمایه گذاري.

در  خارجی  سرمایه  گذار  عنوان  به  می توانند  زیر  سیاسی  واحدهاي  و  بنگاه  ها  اشخاص، 
روسیه فعالیت کنند:

 اشـخاص حقوقی خارجی شـامل شرکت ها، موسسات و سـازمان هایی که بر اساس 
قوانین کشور خود براي سرمایه  گذاري تاسیس شده  اند.

 شهروندان خارجی، اشخاص بدون تابعیت و شهروندان روسی غیرمقیم.
 دولت  هاي خارجی.

 سازمان هاي بین  المللی.
به  روسیه  فدراسیون  خاك  در  که  تجاري  شرکت  هر  سهام  درصد  ده  دست کم  خرید 
صورت مشارکت مدنی یا مطابق با قانون مدنی فدراسیون روسیه تاسیس شده باشد، 

سرمایه گذاري مستقیم خارجی به شمار می  رود.

2-3-2. تعهدات دولت روسیه نسبت به سرمایه  گذاران
درباره ي   ،1999 سال  مصوب  سرمایه  گذاري  فدرال  قانون  مبناي  بر  روسیه  دولت 

سرمایه گذاري خارجی تعهداتی دارد. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
 رعایت اصل رفتار یکسان با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه  گذاران روسی.

 حمایت حقوقی از فرایند سرمایه گذاري دوباره ي سودي که از سرمایه گذاري خارجی 
به دست آمده است.

 حمایـت کامل و بی قید و شـرط از حقـوق و منافع سـرمایه گذار خارجی در خاك 
فدراسیون روسیه.

 عـدم مصادره ي قهري و ملی کـردن یا ضبط دارایی سـرمایه گذار خارجی، مگر در 
موارد معین و بر اسـاس دالیلی که قانون فدرال یا معاهده ي بین المللی فدراسـیون 
روسـیه تعیین کرده باشـد. در صورت مصادره ي دارایی، بهاي آن به سـرمایه گذار 
خارجی پرداخت می  شـود. در صورت ملی  کردن هم، بهاي دارایی و خسارات دیگر 
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براي سرمایه گذار خارجی جبران می شود. اختالفات بر سر جبران زیان را دادگاه هاي 
داوري روسیه یا دیوان داوري بین  المللی برطرف می   کنند.

 تضمین انتقال درآمدهاي به دسـت آمده از سـود و بهره ي سرمایه  گذاري، مالکیت 
فکري و مبالغ مربوط به انحالل شـرکت  هاي خارجی یا ضبط دارایی سـرمایه  گذاري 

شده و پرداخت هاي جبرانی به خارج از فدراسیون روسیه.
 خـروج بی دردسـر (بدون سـهمیه بندي، دریافت مجـوز و روش  هـاي دیگر تنظیم 
غیرتعرفه اي تجارت خارجی) دارایی یا اطالعات به صورت مستند یا بر روي وسایل 
الکترونیکی که به صورت سرمایه گذاري خارجی وارد خاك فدراسیون روسیه شده 

باشد.
 مشارکت در فرایند خصوصی سازي صنایع.

 عدم تغییرات در عوارض گمرکی و مالیات  هاي فدرال که تاثیر منفی بر سرمایه گذاران 
خارجی داشـته باشد. این امر شامل شرکت  هایی ست که 25 درصد سرمایه ي آن ها 
خارجی بوده یا در پروژه  هاي اولویت  دار سرمایه  گذاري کرده باشند. ثبات در شرایط 
حقوقی حاکم بر شـرکت ها، به مدت هفت سـال از زمان شروع فعالیت سرمایه  گذار 

خارجی معتبر است.

2-3-3. قوانین مناطق آزاد تجاري – صنعتی و امتیازات ویژه آن ها 
دولت روسیه در سال 2005  قانون تاسیس مناطق ویژه ي اقتصادي1 که بر ساخت مناطق 
تولید صنعتی و مناطق متمرکز بر تحقیق و توسعه و فناوري  هاي پیشرفته، ناظر است را 

براي یک دوره ي دوازده ساله، تصویب کرد.
 آژانس مدیریت مناطق ویژه ي اقتصادي فدراسیون روسیه، مسئول اجراي سیاست هاي 
ویژه ي  مناطق  ساخت  مناقصه ي  نتیجه ي  دولت  نوامبر 2005،  در  است.  مناطق  ساخت 
اقتصادي میکروالکترونیک در منطقه ي مسکو، فناوري هسته  اي در زیلنوگراد2 و دوبنا3، 
فناوري اطالعات در سنت پترزبورگ، مواد جدید در تومسک، الکترونیک در  لیپتسک4 و 

1. Special Economice Zones (SEZs)
2. Zelenograd
3. Dubna
4. Lipetsk
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پتروشیمی در یالبوگا1 را اعالم نمود. 
بنگاه  هاي اقتصادي فعال در مناطق تولید صنعتی مالیات کمتري پرداخت می  کنند. مناطق 
تولید صنعتی و مناطق متمرکز بر تحقیق و توسعه و فناوري  هاي پیشرفته از کاهش مالیات 
بر زمین و دارایی و بخشش عوارض واردات و صادرات بهره  مند می  شوند. واردات به این 
مناطق از عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در صورتی که کاالهاي 
وارداتی در منطقه ي ویژه اقتصادي به مصرف برسند، از عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش 
صادرات  می شود.  صادرات  مشمول  عوارض  خروج  هنگام  به  ولی  می شوند،  معاف  افزوده 

دوباره ي کاالهاي وارداتی به این مناطق بدون فرآوري، از عوارض صادراتی معاف است.
برخی مناطق روسیه براي تشویق سرمایه  گذاري، اقدام به ساخت مناطق گمرکی آزاد و 
ایستگاه  هاي  بنادر،  فرودگاه  ها،  در  گمرکی  مناطق  و  انبارها  این  نموده اند.  آزاد2  انبارهاي 
راه  آهن و پایانه  هاي حمل  ونقل هستند. در این مناطق عوارض گمرکی گرفته نمی  شود و 
معامالت عمده فروشی آزاد است. ولی خرده فروشی کاال ممنوع بوده و هیچ محدودیت 

زمانی براي انبار کاال وجود ندارد. 
آژانس مدیریت مناطق ویژه اقتصادي، برنامه ي ایجاد پارك  هاي فناوري در نووسیبیرسک، 
تیومن3، قازان، نیژنی نووگرود و اوبینیسک4 را اعالم نمود. در دسامبر 2006، مناقصه ي 
ایجاد هفت منطقه ي ویژه ي اقتصادي وگردشگري از جمله در کراسنویارسک، استاوروپل، 

آلتاي5، کالینگراد، و ایرکوتسک برگزار شد. 

2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
آغاز فعالیت یک شرکت در کشور روسیه نیازمند طی مراحل هشت گانه و ارایه ي مستندات 
مالیات  اداره ي  تجاري،  شرکت  هاي  ثبت  اداره ي  جمله  از  گوناگون،  ادارات  به  نیاز  مورد 
محلی، سیستم بانکی، مرکز کسب و کارهاي مسکو و اتحادیه هاي صنفی است. مراحل 

ثبت شرکت جدید در روسیه در جدول شماره ي 1 ارایه شده است.
1 Yelabuga
2 Warehouses
3 Tyumen
4 Obinisk
5 Altai
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جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار )

شماره 
مدت زمان عنوان مرحلهمرحله

الزم
 هزینه هاي الزم
 (روبل روسیه)

هر برگ کپی 200 روبلیک روز دریافت گواهی رسمی تاسیس شرکت اول
بدون هزینهیک روز سپیرده  گذاري در بانک و دریافت گواهی آندوم
بدون هزینهیک روز پرداخت بهاي ثبتسوم

چهارم
ثبت شرکت در اداره ي محلی وزارت مالیات 

براي دریافت شماره شناسایی مالیاتی 
 (INN)

2.000 روبلهجده روز 

دریافت گواهی رسمی ثبت، شماره شناسایی پنجم
400 روبلیک روز مالیاتی و کارت امضاي بانکی

بدون هزینهیک روز باز کردن حساب بانکی شرکتششم

آگاه نمودن وزارت مالیات روسیه از شماره هفتم
بدون هزینهپنج روز حساب شرکت و نامه تایید آن

بدون هزینهیک روز ثبت شرکت در مرکز کسب  وکارهاي مسکوهشتم
www.doingbusiness.org

2-4-1. مقررات ثبت شرکت  ها در روسیه
شرکت  روسی،  شرکت  شامل  شرکت  گونه  چهار  می توان  کشور،  این  قوانین  اساس  بر 
مشترك خارجی- روسی، شرکت خارجی و شرکت بدون نشانی حقوقی را در این کشور به 

صورت رسمی ثبت کرد. در ادامه، هر یک از این شرکت  ها به طور کوتاه معرفی می شود:

2-4-1-1. شرکت صد درصد روسی
ثبت  نوع  ساده  ترین  تشریفات  نظر  از  و  هستند  روس  همگی  سهام  داران  شرکت،  این  در 
شرکت به شمار می  رود. حداقل سرمایه براي ثبت رسمی این گونه شرکت ها، سیصد دالر 
نیز  ثبتی  نظر  از  و  بوده  روس  یا  خارجی  شخص  هر  به  انتقال  قابل  شرکت  ها  این  است. 

می توان آن ها را در دفاتر حقوقی خریداري کرد و یا انتقال داد.
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2-4-1-2. شرکت مشترك خارجی- روسی
شخص  یا  شرکت  هستند.  خارجی  ها  و  روس   اتباع  از  ترکیبی  شرکت  ها  این  سهام  داران 
تایید)  مورد  شرکت  یا  بازرگانی  (کارت  بازرگانی  کار  مجوز  مبداء،  کشور  از  باید  خارجی 

داشته باشد. 
طرف  اختیار  در  کامل  به طور  یا  و  می  شود  تقسیم  مسئولیت  ها  شرکت  ها،  این  گونه  در 
خارجی قرار می  گیرد. هر یک از سهام  داران خارجی یا داخلی می  توانند شخص حقیقی یا 

حقوقی باشند. 

2-4-1-3. شرکت خارجی 
خارجی،  شرکت  است  ممکن  هستند.  خارجی  کشورهاي  اتباع  شرکت  ها  این  سهام  داران 
همه ي  باید  خارجی  شرکت  باشد.  روسیه  خاك  در  دیگري  خارجی  شرکت  نماینده ي 
مدارك خود را ترجمه کرده و به تایید وزارت امور خارجه برساند. سپس از وزارت بازرگانی 
روسیه مجوز دریافت کرده و در این کشور ثبت رسمی شود. هزینه ي ثبت شرکت خارجی 
پانصد تا هزار دالر است و ثبت آن دو هفته زمان می  برد. دریافت مدارك الزم نیز در حدود 

هفت صد تا هزار دالر هزینه دربردارد. 

2-4-1-4. شرکت بدون نشانی حقوقی 
این شرکت  ها براي فعالیت  هاي تجاري خرد و محدود کاربرد دارند و بیشتر حالت پروانه ي 
کسب دارند. این شرکت  ها نیازي به مکان، شماره حساب ارزي و روبلی و ارایه ي گزارش 

مالیاتی مفصل ندارند و تنها ساالنه مبلغ معینی را به عنوان مالیات پرداخت می  کنند.

2-5. قوانین گمرکی
سرویس گمرك فدرال1 وابسته به وزارت توسعه ي اقتصادي و تجارت، بر اساس قوانین 
تجارت،  و  اقتصادي  توسعه ي  وزارت  تصویب نامه هاي  بین  المللی،  موافقت نامه  هاي  فدرال، 
طریق  از  فدرال  گمرك  سرویس  می  کند.  فعالیت  روسیه  مرکزي  بانک  و  دارایی  وزارت 
روستف،  نووگرود،  نیژنی  سنت  پترزبورگ،  مسکو،  مناطق  در  گمرك  هفت گانه ي  ادارات 

1. The Federal Customs Service (FCS)
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یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و والدي وستک و دفاتر نمایندگی خود در کشورهاي آلمان، 
فنالند، بلژیک، قزاقستان، بالروس، اوکراین و قرقیزستان فعالیت می  کند. گمرك آستراخان 
نظر  زیر  می کند،  ترخیص  را  روسیه  و  ایران  میان  مبادالتی  کاالهاي  بزرگ  بخش  که 

اداره ي گمرك روستف است. 

2-5-1. مقررات گمرکی واردات کاال
واردات کاال به روسیه بر اساس قوانین گمرکی و با نظارت و کنترل مستقیم دولت این 
بازدید آن   کاال،  ارسال  باید چگونگی سیستم  نخست،  انجام می  شود. در مرحله ي  کشور 
هنگام ورود به روسیه و تحویل آن به دریافت   کننده، مشخص شود. ارز دریافتی براي فروش 

کاال و چگونگی فرستادن آن به مبدا نیز باید روشن باشد. 
بر اساس قانون گمرك روسیه، کاالهایی که از مرزهاي گمرکی این کشور عبور می  کنند، 
باید عوارض1 و مالیات بر ارزش افزوده2 را پرداخت کنند. این پرداخت در بدو ورود کاال 
و پس از گرفتن همه ي مجوزهاي الزم از وزارت  خانه  ها و سازمان هاي وابسته، در گمرك 
انجام شده و سپس برگ ترخیص کاال صادر می  شود. گمرك روسیه براي ورود کاالیی که 

شرکت  هاي روسی خریداري کرده  اند، مدارك زیر را درخواست می کند:
 قرارداد میان یک شرکت خارجی فروشنده با خریدار روسی که به تایید بانک روسی 
رسیده باشد. این قرارداد به زبان روسی «ایزدیلکا» نامیده می  شود و پس از فروش 

کاال، امکان انتقال ارز به خارج از کشور را فراهم می  سازد. 
)، که کاالهاي وارداتی از کشـورهاي کمترتوسـعه یافته و   A گواهی مبداء کاال (فرم

درحال توسعه را، دربرگیرنده ي تخفیف تعرفه  اي بر اساس نظام 3GSP می  کند. 
 بارنامـه  اي که در آن میزان وزنی قرارداد و تعداد بسـته  بندي هر سـري از محموله، 

آمده باشد. 
 اصل پروانه ي شـرکت تحویل  گیرنده ي کاال، که قبـًال در گمرك، کد رایانه اي گرفته 

باشد. 
 گواهی بهداشـت داخلی روسـیه، که از قبل با نمونه ي کاال دریافت می  شود و تا روز 

1. Duty
2. Value Added Tax
3. Generalized System of Preferences
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ترخیص باید آماده شود. 
کرده  منتقل  گمرك  انبار  به  را  کاالها  روسیه،  گمرك  مدارك،  نبودن  تکمیل  صورت  در 
مربوط به عدم  و براي هر روز انبارداري هزینه  اي را دریافت می  کند. موارد نقص معموالً 
کاال به زبان  محتویات  تاریخ مصرف و  یا نداشتن نوشتار وزن،  صدور گواهی بهداشت و 

روسی است. 

2-6. قوانین بانکی
اساس  بر  روسیه  در  بانک  ها  فعالیت  
«بانک  ها  قانون  شامل  قانونی  مصوبات 
 1990 سال  مصوب  بانکی»  فعالیت  و 
مصوب  روسیه»  مرکزي  قانون «بانک  و 
سال 2002 انجام می شود. بانک مرکزي 
در راس نظام بانکی روسیه است و پس 
اعتباري،  موسسات  و  بانک ها  آن  از 
شعبه هایشان و دفاتر نمایندگی بانک  هاي 

خارجی  قرار دارند. برابر قانون، نام هر موسسه ي اعتباري باید فعالیت اصلی آن را با قید 
نام بانک یا سازمان اعتباري غیربانکی و شکل حقوقی آن روشن سازد.

بانک مرکزي روسیه مسئول نظارت بر بخش بانک داري تجاري است و کلیه ي موسسات 
اعتباري براي فعالیت  هاي بانکی در این کشور باید از بانک مرکزي مجوز بگیرند. مجوزي 

که بانک مرکزي صادر می کند بر اساس درخواست  ها و فعالیت  هاي متقاضی ست.
انجام فعالیت بانکی بدون مجوز بانک مرکزي یک عمل مجرمانه به شمار می  رود. مجوز 
از  پس  آمده،  مجوز  در  که  فعالیت  هایی  که  صورتی  در  بنابراین  دارد.  زمانی  محدودیت 

یک سال آغاز نشود، مجوز فعالیت باطل می شود.

2-7. قوانین ارزي 
قانون جدید پولى و ارزى روسیه از 17 ژوئن سال 2004 به اجرا درآمده است. بر اساس 
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این قانون، مسئولیت کنترل ارز بر عهده بانک مرکزى روسیه1 است. قانون ارزي به دولت 
اجازه مى  دهد تا هنگام بروز بحران، خروج ارز را از کشور محدود کند. 

بانک مرکزى روسیه در مارس 2006 اعالم نمود که، شرکت  هاى روسى ملزم نیستند با 
مى  توانند  بلکه  کنند،  تبدیل  روبل  به  را  آنها  صادرات،  از  حاصل  ارزى  درآمدهاى  فروش 

درآمدهاي ارزي خود را  در حساب  هاى ویژه ارزى نگهدارى کنند. 
شعب  داراى  روسی  بانک  هاى  در  مى  توانند  خارجی  اتباع  روسیه،  ارزي  قانون  اساس  بر 
ارزى، حساب ارزى باز کنند. هم چنین، اتباع خارجی می توانند سرمایه و درآمد حاصل 
از سرمایه گذاري در خاك روسیه را، در صورت رعایت قوانین و مقررات ارزي این کشور، 

آزادانه از کشور خارج کنند. 

2-8. قوانین مالیاتی 
بر اساس قانون مالیاتی2 روسیه، مالیات  ها به سه گروه زیر طبقه  بندي می شوند:

مالیـات فـدرال که بر اسـاس  قانون فدرال تعیین می  شـود و پرداخـت آن در تمام 
محدوده ي فدراسیون روسیه اجباري است. 

 مالیـات منطقه  اي که در چارچوب قانون فـدرال مطابق قوانین مناطق فدرال تعیین 
می شود و پرداخت آن در محدوده ي همان منطقه ي فدرال اجباري است. 

 مالیات محلی که در چارچوب قانون فدرال برابر قوانین محلی (شهري) تعیین شده 
و پرداخت آن در محدوده ي همان محل اجباري است. 

و  قمارخانه  ها  فعالیت  منطقه اي،  سازمان هاي  دارایی  بر  مالیات  شامل  منطقه  اي  مالیات   
مالیات هاي  می شود.  بسته  اشخاص  دارایی  و  زمین  بر  که  محلی  مالیات  و  نقلیه  وسایل 
فدرال دربرگیرنده مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیم، مالیات اجتماعی، مالیات بر 
سود شرکت  ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و سازمان ها، مالیات بر اشیاي ارزشمندي 
که از حفاري به دست آمده، مالیات بر ارث یا هدیه، مالیات بر بهره  برداري از آب و مالیات 

دولتی می شود.
1. Central Bank of Russia
2. Tax Code 1991 and 2001
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2-8-1. مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده شامل موارد زیر است:

 فروش کاالها و خدمات.
 واردات اغلب کاالها.

 تعمیرات و تزئینات ساختمان.
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده هجده درصد است، ولی سه دسته از کاالها شامل 
مواد غذایی، کاالهاي مربوط به کودکان و نشریات و کتاب  هاي علمی که در زیر می آید، 

مشمول نرخ ده درصدي مالیات بر ارزش افزوده اند:  
گروه اول: این گروه دربرگیرنده ي مواد غذایی است که شامل اقالم زیر می شود:

فی. کاالهاي مصر 
 احشام و پرندگان زنده.

  گوشت، محصوالت گوشتی ( به استثناي محصوالت لوکس مثل کالباس و سوسیس 
و کنسرو و ...).

 شیر و محصوالت لبنی (به استثناي بستنی ها).
 تخم  مرغ و محصوالت تخم  مرغی.

 روغن مایع.
 کره ي مارگارین.

 قند و شکر.
 نمک.

 دانه و علوفه، غذاي دام و طیور مخلوط.
  دانه  هـاي روغنـی و محصوالت فرآوري شـده از آن ها ( بازمانده ي خشـک یا نیمه 

خش ك پس از روغن  کشی).
 نان و فرآورده  هاي نانی (از جمله شیرین).

 حبوبات.
 آرد.
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 ماکارونی و محصوالت هم  خانواده ي آن.
 ماهی زنده (به جز نژادهاي گران قیمت مانند ماهی آزاد (سالمون)، ماهی هاي خانواده 

استروژن (آسیترین)، قزل  آال و ... .
 محصوالت دریایی مثل ماهی سرد یا منجمد، کنسرو شده، فشرده شده (به استثناي 

موارد لوکس مانند خاویار، فرآورده  هاي ماهی  هاي نژادهاي گران قیمت و ...).
 محصوالت غذایی ویژه ي کودکان یا بیماران دیابتی.

  سبزیجات (هم این طور سیب زمینی).
گروه دوم: این گروه دربرگیرنده ي اقالم زیر است:

  کاالهاي مربوط به کودکان (از نوزادي تا سن دبستان).
 لباس هاي کش باف (تریکوتاژ) مثل جوراب، دستکش و کاله.

  لباس هـاي بافتنـی (حتـی آن هایی که از پوسـت بـره و خرگوش بافته شـده اند) 
شـامل باالپـوش، زیرپوش، کاله (به جز لباس هاي چرمی و پوسـتی بـه غیر از بره و 

خرگوش).
 کفش (به جز کفش ورزشی).

 تخت خواب بچه  گانه.
 تشک بچه  گانه.

 کالسکه.
 نوشت  افزار (لوازم تحریر).

 اسباب  بازي.
گروه سوم: این گروه دربرگیرنده ي اقالم زیر است:

 کتاب  هاي علمی، آموزشـی، فرهنگـی، روزنامه  ها، مجالت، سـال نامه  ها، بولتن  ها و 
دیگر مطبوعات که نام ثابت داشته و دست کم یک شماره در سال منتشر شود.

  نشریات دوره  اي (به جز موارد تبلیغاتی و غیراخالقی).

2-8-2. مالیات غیرمستقیم
و  توتون  الکلی،  محصوالت  و  اتیلیک  الکل  مانند  خاص  کاالهایی  بر  غیرمستقیم  مالیات 
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کاالهایی  بر  مالیات  نوع  این  می  شود.  اعمال  سوختی،  مواد  و  سبک  خودرو هاي  سیگار، 
که صادرات دوباره می  شوند، اعمال نمی شود. براي محاسبه، پرداخت و تسویه ي مالیات 

محصوالت نفتی مقررات ویژه  اي وجود دارد. 

2-8-3. مالیات اجتماعی 
مالیات اجتماعی، مالیاتی ست که شاغلین خارج از بودجه ي فدرال در سه صندوق روسیه 
پرداخت می کنند؛ صندوق هاي امنیت اجتماعی، بیمه پزشکی اجباري و بازنشستگی. این 
درآمد  میزان  با  مالیات  این  نرخ  می  شود.  گرفته  شاغلین  حقوق  و  دست مزد  از  مالیات 
رابطه ي عکس دارد؛ بر درآمدهاي باالتر نرخ مالیات پایین  تري اعمال می  شود. دست مزدهاي 

شهروندان خارجی شاغل در روسیه نیز مشمول این مالیات است.

2-8-4. مالیات بر سود شرکت  ها 
مالیات بر سود شرکت  ها با نرخ 24 درصد محاسبه می  شود که 6/5 درصد آن به بودجه ي 
اشخاص  که  سودي  براي  دارد.  اختصاص  منطقه  بودجه ي  به  آن  درصد   17/5 و  فدرال 
حقوقی خارجی از فعالیت یک شرکت دایمی می برند، نرخ  هاي ویژه اي وجود دارد؛ نرخ 
کلی آن بیست درصد است. نرخ مالیات بر سود فعالیت  هاي مدیریتی، اجاره ي کشتی  ها، 
عملیات  به  مربوط  فعالیت  هاي  و  کانتینرها  یا  ونقل  حمل  امکانات  دیگر  و  هواپیماها 

کشتی رانی بین  المللی ده درصد است.
درباره ي مالیات سهام، نرخ  هاي متفاوتی اعمال می  شود. نرخ مالیات بر سهام افراد مقیم 
از  روسی  حقوقی  اشخاص  سهام  بر  مالیات  کلی  نرخ  و  درصد  نه  روسی  شرکت  هاي  در 
پرداخت  خارجی  سازمان هاي  به  روسی  شرکت هاي  که  سهامی  و  خارجی  شرکت هاي 

می کنند، پانزده درصد است.

2-8-5. مالیات بر درآمد اشخاص
افراد  درآمد  و  روسیه  خارج  و  داخل  در  روسیه  مقیم  افراد  درآمد  از  درآمد،  بر  مالیات 
غیرمقیم روسیه که از فعالیت در خاك روسیه به دست آورده اند، گرفته می  شود. نرخ کلی 
مالیات سیزده درصد است. نرخ مالیات بر سودي که از منابع روسی به دست می آید براي 

افراد غیر مقیم تا سی درصد می تواند افزایش یابد.
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مالیات آب و مالیات فعالیت  هاي معدنی به نام بهره برداري از آب یا معادن، گرفته می شود. 
سایر مالیات ها، مالیات بر دارایی شرکت ها، مالیات بر قمار، مالیات بر حمل  ونقل و مالیات 
بر زمین از سوي مقامات منطق ه اي و محلی گرفته می شود و نرخ آن ها بسیار اندك است. 
به عنوان مثال مالیات بر دارایی شرکت  ها نمی تواند بیش از 2/2 درصد باشد و براي مالیات 
بر زمین بیش  از 0/3 درصد و براي زمین  هاي کشاورزي و دیگر زمین ها بیش از 1/5 درصد 

باشد.

2-8-6. معافیت از مالیات 
اگر مجموع درآمدهاي مالیات دهنده از سوي شخص یا سازمان از فروش کاال یا ارایه ي 
از  باشد،  روبل  میلیون  یک  از  کمتر  مالیات،  کسر  بدون  سال،  آخر  ماه  سه  در  خدمات، 
مشروبات  زمینه ي  در  که  افرادي  شامل  معافیت  این  شد.  خواهد  معاف  مالیات  پرداخت 
الکلی، کاالهاي دخانی، خوراکی  هاي لوکس و اجناس لوکس و تزئینی و خودرو فعالیت 

کنند و یا کاالیی را از مرزهاي گمرکی عبور دهند، نمی  شود.
فروش کاالهاي پزشکی مهم و حیاتی روسی یا خارجی و ارایه ي برخی خدمات پزشکی، 
آموزشی، فنی، حمل   ونقل شهري و انجام عملیات بانکی و بیمه از مالیات بر ارزش افزوده 

معاف است.
کمک  هاي بالعوض به روسیه، کاالهاي پزشکی مهم و حیاتی و مواد اولیه ي تولید آن ها، 
مواد اولیه ي تولید داروهاي عفونی، آثار هنري هدیه شده به موسسات روسی و کتاب و آثار 
ادبی و هنري که به صورت غیرتجاري مبادله شوند، همین طور محصوالتی که سازمانی 
روسی در قلمروي کشور خارجی تولید کرده باشد، تجهیزات فنی تخصصی، قطعات یدکی 
و اجزاي مربوط به آن که به عنوان سرمایه ي اولیه وارد شوند و الماس  هاي نتراشیده ي 

طبیعی، نیز از مالیات ارزش افزوده معاف هستند.

2-9. قوانین کنسولی 
بر اساس قوانین کنسولی، همه ي اتباع خارجی (به جز شهروندان کشورهاي مشترك المنافع) 
براي ورود به خاك روسیه باید روادید بگیرند. بررسی درخواست روادید وابسته به ارایه ي 
دعوت  نامه ي کتبی اشخاص حقیقی یا حقوقی روسی از متقاضی براي سفر به روسیه است. 
جنگ داخلی چچن و اقدامات تروریستی گسترده در مسکو و برخی مناطق کشور، باعث 
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شد تا موارد امنیتی به فرایند صدور روادید براي اتباع برخی کشورها اضافه شود. روادید 
اتباع این کشورها پس از استعالم از وزارت کشور روسیه صادر می شود.

روادید تجاري، توریستی، تحصیلی و کثیرالمسافره با قیمت متفاوت براي اتباع خارجی 
ولی  می کنند،  تهیه  سرعت  به  مسافرتی  آژانس  هاي  را  توریستی  روادید  می شود.  صادر 
مخاطرات ویژه ي خود را دارد. روادید تجاري بر اساس دعوت طرف  هاي تجاري روسی، 
پس از بررسی یک  ماهه صادر می  شود. روادید تحصیلی بر اساس پذیرش و ثبت نام در 

می  شود.  صادر  آموزشی  و  علمی  مراکز 
روادید کثیرالمسافره به صورت یک  ساله 
ارایه  اقتصادي  فعاالن  و  بازرگانان  به  و 
می شود. روادید رانندگان در گروه روادید 

تجاري و کثیرالمسافره قرار دارد. 
به  مراجعه  با  ایرانی  شهروندان 
کنسول گري روسیه در شهرهاي تهران، 
اصفهان و رشت می توانند روادید روسیه 
در  ایران  کنسول گري  کنند.  دریافت  را 
قازان،  و  آستراخان  مسکو،  شهرهاي 

مرکز جمهوري تاتارستان روسیه، دایر است. اتباع ایرانی و روسی که گذرنامه هاي سیاسی 
و خدمت دارند، براي سفر به کشور مقابل، نیازي به گرفتن روادید ندارند. هنگام سفر به 

روسیه به این نکات توجه کنید:
 روادید باید هماهنگ با هدف سـفر به روسیه (گردشگري، بازرگانی، ...) باشد. براي 
این که روادید توریسـتی بگیرید، باید از طریق آژانس  هاي معتبر اقدام کنید. چون 
هنـگام ورود به روسـیه چنانچـه مامورین متوجه شـوند که روادید و هدف سـفر، 
هماهنگ نیسـتند، اجازه ي ورود به روسـیه را نمی دهنـد. هم چنین اگر هتل محل 
اقامت با هتلی که در دعوت نامه آمده، یکسان نباشد، باز اجازه ي ورود به روسیه را 

نمی دهند.
 بهتر است پس از ورود در اولین فرصت اقامت تان را ثبت کنید. چون حداکثر سه روز 
پس از ورود به خاك روسـیه حق دارید بدون ثبت اقامت بمانید و اگر بیشـتر از سه 
روز بدون ثبت اقامت باشید، اقامت تان غیرقانونی بوده و بر اساس مقررات مشمول 

پرداخت جریمه نقدي، زندان، اخراج از روسیه و ممنوع  الورود شدن خواهید شد. 
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 در هنگام ورود به این کشور باید دقت کنید تا گذرنامه ممهور به مهر ورود آن کشور 
شده باشد.

 اگر گذرنامه ي فرد کمتر از شـش ماه اعتبار داشـته باشـد، با وجود داشتن روادید،  
نمی تواند به این کشور وارد شود.

 پیش از سفر به بعضی مناطق دور از مسکو مثل سیبري، باید اجازه ي دولت روسیه 
را داشته باشید.

هزینه ي روادید این کشور براي اتباع جمهوري اسالمی ایران به این ترتیب است:
روادید عادي، جهانگردي و عبور: 75  یورو

 روادید دوبار تردد عادي، جهانگردي و رانندگی: نود یورو
روادید کثیرالمسافره: 210  یورو

2-10. حمایت هاي تجاري از صادرکنندگان
با وجود این که روسیه در شمار کشورهاي صنعتی و توسعه یافته به شمار می  رود، ولی 
سال 2007 میالدي،  گاز است. در  این کشور نفت و  صادرات  بخش بزرگی از  هم  چنان 
صادرات سوخت هاي معدنی، نفت خام و مواد به دست آمده از آن در حدود 62 درصد از 

کل صادرات این کشور را تشکیل می  دهد. 
با این حال دولت روسیه در سال  هاي اخیر با برگزاري نمایشگاه  هاي تخصصی در حوزه  هاي 
مختلف و در اختیار قرار دادن تسهیالت مالی و سایر امکانات مورد نیاز، زمینه را براي 
صدور محصوالت این کشور به بازارهاي خارجی فراهم نموده است. بخشی از برنامه هاي 

حمایت از صادرکنندگان این کشور از این قرار است:
 طبقه بنـدي محصوالت قابـل صدور به خارج بر اسـاس اسـتانداردها و فرایندهاي 

جهانی.
 بررسی چگونگی صدور مجوزهاي صادرکنندگان و کاهش زمان آن.
 کاهش میزان حضور و فعالیت دولت در عرصه ي صادرات غیرنفتی.

 گردآوري اطالعات جامع و به روز از بازارهاي کشورهاي خارجی.
 بررسـی بازارهاي منطقه اي و بین المللی درباره ي کاالهایی که می توان صادر کرد و 
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چگونگی شرکت در آن ها و ارایه ي گزارش  هاي جامع به تاجران و سیاست گزاران.
 همکاري با دولت ها، سـازمان هاي بازرگانی خارجی، سـازمان هاي توسعه ي تجارت 
بین المللی و سـفارت خانه هاي روسیه در سایر کشورها براي افزایش دامنه ي حضور 

تجار آن کشور در خارج.
 ایجاد شـرایط و بسـترهاي مناسـب بـراي حضور تجار روسـی در نمایشـگاه هاي 

بین المللی.
 برقراري ارتباط بین تجار روس و سـایر کشورهاي جهان بر پایه ي تشابه زمینه هاي 

فعالیت یا عالیق مشترك.
 ارایه ي خدمات مشاوره اي و بازاریابی به شرکت هاي عالقه مند به فعالیت در حیطه ي 

صادرات.
 جذب و هدایت سرمایه هاي داخلی و خارجی به شرکت هاي تجاري روسی.

 امضاي موافقت نامه هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه و چندجانبه.
 تجزیـه  و تحلیل تجارت بین المللی از دیدگاه هاي کمی و کیفی و ارایه ي پیشـنهاد 

براي بهبود آن.
 مشارکت در طرح هاي توسعه و حمایت از صادرات مانند: فاینانس بلندمدت، ضمانت 

صادرات، پوشش ریسک هاي اقتصادي و ... .

3. عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي، 
موافقت نامه هاي تجاري و اتحادیه هاي گمرکی

و  تجاري  موافقت نامه هاي  اقتصادي،  پیمان هاي  بین  المللی،  سازمان هاي  در  کشور  این 
اتحادیه  هاي گمرکی بسیاري عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین  المللی بسیاري ست. این سازمان ها عبارتند از:  

 عضو دایم شوراي امنیت سازمان ملل متحد.
.(  APEC) 1اپک

1. Asia Pacific Economic Cooperation



48 / راهنماي تجارت با کشور روسیه

 سازمان ملل متحد.
 بانک جهانی.

 صندوق بین  المللی پول.
 سازمان جهانی گمرك.

 سازمان جهانی مالکیت فکري.
 اتاق بازرگانی بین المللی.

 بانک بین  المللی ترمیم و توسعه.
 کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.

 سازمان بین  المللی استاندارد.
 سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي.

 فدراسیون جهانی اتحادیه هاي تجاري.
 عضو ناظر سـازمان تجارت جهانی (فرآیند الحاق روسـیه بـه مراحل نهایی نزدیک 

شده است).
 سازمان جهانی غذا.

 صندوق بین المللی توسعه ي کشاورزي.
 سازمان توسعه   ي صنعتی ملل متحد.

 اتحادیه بین  المللی ارتباطات.
 سازمان جهانی گردشگري ملل متحد.

 آژانس بین  المللی انرژي اتمی.
 سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد.

 سازمان بین  المللی هوانوردي.
 عضو ناظر سازمان کنفرانس اسالمی.

 پلیس بین الملل.
 سازمان بین المللی مهاجرت.

 سازمان جهانی کار.
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 دادگاه جرایم بین  المللی.
 اتحادیه ي جهانی پست.

این کشور هم چنین یکی از اعضاي گروه هشت کشور صنعتی جهان (G8) است. این کشور 
به پیمان امنیت جمعی1 نیز پیوسته است.

3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهمیت بسیار باالیی 
در تجارت بین الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بین کشورها، 
رساندن تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. عدم عضویت در این پیمان ها و موافقت نامه ها، 
به معناي محروم شدن از منافع موافقت نامه هاي مذکور به ویژه در زمینه ي صادرات است.

روسیه عضو پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي و بین المللی بسیاري 
است. این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:

. کشورهاي مستقل مشترك  المنافع2 
. جامعه ي اقتصادي اوراسیا3 
. سازمان همکاري شانگهاي4 

. سازمان همکاري  آسیاي مرکزي5 
. منطقه اقتصادي مشترك6 

 موافقت نامه تجارت آزاد ارمنستان و روسیه.
 موافقت نامه تجارت آزاد گرجستان و روسیه.

 موافقت نامه تجارت آزاد قرقیزستان و روسیه.
 موافقت نامه تجارت آزاد اوکراین و روسیه.

1. Collective Security Treaty Organization (CSTO)
2. Commonwealth of Independent States (CIS)
3. Eurasian Economic Community (EAEC)
4. Shanghai Cooperation Organization (SCO)
5. Central Asian Cooperation Organization (CAC)
6. Common Economic Zone



50 / راهنماي تجارت با کشور روسیه

3-3. عضویت در اتحادیه هاي گمرکی
قزاقستان،  بالروس،  روسیه،  جانبه ي  پنج  گمرکی  اتحادیه  اعضاي  از  یکی  کشور  این   

قرقیزستان و تاجیکستان است.
(روسیه  بالروس  کشور  با  را  گمرکی  اتحادیه ي  قرارداد  ژانویه ي 1995  ششم  در  روسیه 
سفید) امضا کرد. در سال  هاي بعد کشورهاي قزاقستان، قرقیزستان و سپس تاجیکستان 
نیز به این اتحادیه پیوستند. در چارچوب این اتحادیه، عوارض گمرکی و محدودیت  هاي 
قوانین  هماهنگی  براي  اقداماتی  هم چنین،  است.  شده  لغو  کشورها  این  بین  سهمیه اي 

داخلی کشورهاي عضو، در زمینه ي فعالیت هاي اقتصادي خارجی، در حال انجام است. 
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در این فصل به مطالبی هم چون دین، زبان، عالیق و الگوي زندگی و مصرف، نهادهاي 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات در مناسبت هاي مختلف، ارزش هاي 

غالب، آداب و رسوم خاص و پایبندي به زمان مردم روسیه پرداخته می  شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور روسیه، هم چون دین 

و زبان مردم و سپس با آداب و رسوم کلی این کشور آشنا می شویم. 

1-1. دین
روسیه،  مردم  درصد  چهل  تا  سی 
پیروان  هستند.  ارتدوکس  مسیحی 
مسلمانان،  شامل  مذاهب  و  ادیان  سایر 
و  پروتستان ها  بودایی ها،  یهودیان، 
بزرگی  نسبتًا  بخش  هستند.  کاتولیک ها 
ادیان  به  اعتقادي  نیز  روسیه  جمعیت  از 

الهی ندارند.

فصل دوم
محیط فرهنگی
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1-2. زبان
در  هم  دیگر  رسمی  زبان   27 هم چنین  است.  روسی  زبان  کشور،  این  رسمی  زبان 
جمهوري ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد و در کل می توان گفت تنوع زبانی 

در روسیه باالست.

1-3.الگوي زندگی
تبلیغات گسترده ي کاالهاي مصرفی، نقش مهمی در الگوي مصرف جامعه ي امروز روسیه 
در  بزرگ  بیلبوردهاي  محلی،  و  ملی  شبکه  هاي  در  تلویزیونی  تبلیغاتی  آگهی  هاي  دارند. 
سطح شهرها، در شکل  دهی به الگوهاي خرید و مصرف جامعه نقش تعیین  کننده دارند. در 
جامعه ي روسیه ي امروز، دگرگونی در الگوي زندگی مردم و گسترش الگوهاي زندگی 
غربی به روشنی دیده می  شود. مطبوعات این کشور می گویند حدود 69 درصد جمعیت 
روسیه از زندگی خود راضی هستند. این نتیجه در نظرسنجی انجام شده از طرف مرکز 

سنجش افکار عمومی روسیه حاصل شده است. 
بیشتر مردم این کشور روحیه اي سرد و بیش از اندازه متکی به خود دارند و نسبت به 

دیگران اغلب بی تفاوتند، ولی کمتر اهل دروغ و تقلب هستند. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
و  مسیحیان  را  روسیه  جمعیت  از  بزرگی  بخش 
بیشتر  روسیه  در  می  دهند.  تشکیل  مسلمانان 
مردم مسیحی ارتدوکس هستند. روس  ها در قرن 
دهم به مذهب ارتدوکس گراییدند و این مذهب 
در حال حاضر در کشور برتري دارد. به طور کلی 

روسیه تنوع نسبی در دین و مذهب دارد.
مذهب  از  روسیه  جمعیت  یک چهارم  به  نزدیک 
ارتدوکس پیروي می کنند. مسلمانان دومین گروه 
باشقیرستان دینی روسیه را تشکیل می دهند. بیشتر آن ها در  و  چوواش  جمهوري  هاي 

در بخش میانه ولگا و چچن، اینگوش، اوستیاي شمالی، کاباردینا بالکاریا و داغستان در 
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قفقاز شمالی و هم چنین در شهر مسکو متمرکز هستند. جامعه هاي نسبتاً کوچک یهودي، 
مسیحیان پروتستان، کاتولیک و بودایی نیز در روسیه وجود دارند.

(غیر  خارجی  ادیان  پیروان  تعداد  رشد 
قانون گزاران  نگرانی  باعث  ارتدوکس) 
سال  در  خاطر  هم  این  به  شد.  روس 
1997 دولت روسیه، قانون آزادي دینی 
سال 1990 را مورد تجدید نظر قرار داد 
بخش  دو  به  را  ادیان  ترتیب  این  به  تا 
ادیان سنتی روسیه و ادیان غریبه تقسیم 

کند.
اسالم،  مسیحیت،  تقسیم  بندي،  این  در 

فعالیت  قانون،  شدند.  اعالم  روسیه  سنتی  ادیان  تنها  عنوان  به  یهودیت  و  بودایی  دین 
مدت  به  باید  سازمان ها  این  کرد.  محدود  را  دارند  تعلق  ادیان  دیگر  به  که  سازمان هایی 
پانزده سال، هر سال ثبت نام شوند، تا این که بعد از این مدت موقعیت بهتري پیدا کنند. 
در این مدت آن ها نمی توانند کتب دینی خود را منتشر، پخش یا آموزش دهند. اما حق 

شرکت در فعالیت هاي خیرخواهانه را دارند.

1-5. رسانه ها
تلویزیون، رادیو، سینما، روزنامه، مجله و وب  سایت هاي اینترنتی ابزارهاي برقراري ارتباط 

در روسیه هستند. این کشور پیشرفت  هاي بسیاري را در زمینه ي رسانه داشته است. 
رادیو و تلویزیون دولتی روسیه در سال 1991، پس از فروپاشی اتحاد شوروي برپا شد و 
هم اکنون با 86 شبکه ي منطقه اي و پنج شبکه ي سراسري، بزرگ ترین شبکه ي تلویزیونی 

روسیه به حساب می آید.
 دولت روسیه بر دو کانال تلویزیونی شبکه 1 و Russia TV کنترل دارد.

 شرکت بزرگ گازپروم نیز NTV را در اختیار دارد. تلویزیون در این کشور رسانه ي اصلی 
و  موثرترین  تلویزیون  هم چنین  می  رود.  شمار  به  خارجی  و  اخبار داخلی  از  براي آگاهی 

گران  ترین رسانه براي تبلیغات تجاري است.
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در کل، بازار رسانه  ها در روسیه رقابتی است و تنوع مطلوبی دارد. در حال حاضر، بیش از 
چهارصد روزنامه با زمینه  هاي گوناگون در روسیه منتشر می شوند. 

برخی از شبکه هاي تلویزیونی در روسیه:
Channel On e
Rossiy a
Russia Today  
Vest i
Kultur a
Spor t
Bibigo n
TV  Center
NTV 
TNT 
Telekanal Zvezd a
Russia TV Channe l
On e
Centre  TV
Ren T V

برخی از خبرگزاري  هاي روسیه: 
Komsomolskaya Pravda  
Kommersant  Moskovsky Komsomolets 
Izvesti a
Rossiyskaya Gazeta  
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Nezavisimaya Gazeta  
Tru d
Argumenty  i Fakty 
Novaya Gazet a
The Moscow Time s
The Moscow New s

برخی شبکه  هاي رادیویی مهم روسیه:
Radio Russi a
Ekho  Moskvy 
Radio Maya k
Russkoye Radi o
Voi ce of Russia 

برخی آژانس  هاي خبري معتبر روسیه:
Itar -Tass 
RIA -Novosti
Int erfax 

کد اینترنتی مربوط به آدرس  هاي الکترونیک و یا وب سایت  ها ru. است همان گونه که در 
ایران ir. است.

1-6. عادت هاي خرید و مصرف
روسیه در مجموع کشور گرانی است، یعنی هزینه هاي زندگی باالست و تورم هم در اندازه ي 
جهان  پایتخت  گران  ترین  پیاپی،  سال  سه  براي  روسیه  پایتخت  مسکو،  متوسطی ست. 
کسب وکارهاي  زیادي  تعداد  از  که  ایران  خالف  بر  روسیه،  در  توزیع  سیستم  است.  بوده 
کوچک تشکیل شده، مبتنی بر فروشگاه  هاي زنجیره  اي بزرگ، متوسط و کوچک است. 
این فروشگاه  ها با توجه به کارکرد مناسب با مردم، جاي خود را در روسیه باز کرده  اند. 
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بزرگ،  فضاي  انتخاب،  حق  رقابتی،  قیمت  کاال،  تنوع 
پارکینگ،  بارکدخوانی،  پیشرفته،  حسابداري  سیستم 
رستوران و تهویه ي مطبوع از ویژگی  هایی ست که آن ها 
را بیشتر دل خواه مردم ساخته اند. هم  اکنون رقابت بین 
وضعیت  این  است.  شدید  روسیه  بزرگ  فروشگاه هاي 
رقابتی باعث شده تا برخی از آن ها از صحنه بازار حذف 

شده و بعضی دیگر تخصصی شوند.
فروشگاه  هاي زنجیره  اي و بزرگ جایگاه مهمی در اقتصاد 
شهري روسیه دارند.گسترش فروشگاه  هاي دولتی گوم و 
سوم در سراسر اتحاد شوروي سابق، نشانگر گستردگی 
فرهنگ خرید از این نوع فروشگاه  هاست. امروزه بیشتر 
فروشگاه  هاي زنجیره  اي معروف دنیا شعبه هاي زیادي را 

در سراسر روسیه، به ویژه مسکو برپا کرده اند. فروشگاه  هاي بزرگ زنجیره  اي در روسیه شامل 
فروشگاه  هاي بزرگ تخصصی و فروشگاه هاي بزرگ عمومی می شود. از جمله فروشگاه هاي 
بزرگ عمومی می توان  مترو1، آشان2، مگا3 و گوم و از جمله فروشگاه  هاي بزرگ تخصصی 

می توان اوبی4، مدیا مارکت و ایکیا5 را نام برد.
نتایج یک نظرسنجی که مرکز سنجش افکار عمومی سراسري روسیه در سال 2008 انجام 
داده، نشان می دهد که با وقوع بحران اقتصادي و مالی در جهان، بیش از سی درصد مردم 
به دنبال خرید کاالهاي ارزان قیمت هستند و بسیاري از مردم محصوالت غیرضروري را 
خریداري نمی کنند. تقریباً بیست درصد مردم کاالهاي دست دوم را می  خرند و تنها هشت 

درصد مردم در عادات خرید خود تغییري نداده  اند.
مسکو، پایتخت روسیه یکی از بزرگ  ترین شهرهاي اروپا است که جمعیت آن بیش از 
سیزده میلیون نفر است. بازار مسکو یکی از بزرگ  ترین بازارهاي کاال و خدمات در اروپا 
و آسیا به شمار می  رود. بسیاري از مردم، حتی تجار فعال در تجارت خارجی نمی توانند به 

1. METRO
2. ASHAN
3. MEGA
4. OBI
5. IKEA
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زبان انگلیسی صحبت کنند. با این حال، نسل جوان این کشور با زبان انگلیسی آشنایی 
بیشتري دارد. فروشگاه  هاي زنجیره  اي و مراکز خرید مهم مسکو عبارتند از: 

Tsum 
Gum Department Store 
Okhotny Ryad 
Ramstore 
Perekriostok 
Old Arbat 
Metro 
Ashan 
Doroqomilovsky Market 
Tverskaya Street 

این فروشگاه  هاي زنجیره  اي عالوه بر مسکو، در سایر شهرهاي روسیه نیز فعال هستند.
 1,400 و  جمعیت  نفر  میلیون  پنج  از  بیش  با  سابق)  (لنینگراد  سنت پترزبورگ  شهر 
کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو است. مراکز خرید مهم 

سنت پترزبورگ از این قرار است:
Bolshoi Gostiny Dvor 
Leningrad House of Trade 
Moskovsky Department Store 
Narvsky Department Store 
Passage Trading House 
Svetlanovsky Department Store 
Tyrone Square Mall 
Wagon Wheel Flea Market 
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Westfield Countryside Mall  The Pier Mal

1-7.تعطیالت رسمی
مناسبت  ها و جشن  هاي گوناگونی در کشور روسیه به عنوان تعطیالت رسمی وجود دارد. 
روز استقالل، تعطیالت سال نو میالدي، کریسمس، روز پیروزي و روز اتحاد ملی از جمله 
زیر  شرح  به  یادشده  مناسبت هاي  برگزاري  زمان  هستند.  کشور  این  رسمی  تعطیالت 

است: 
 تعطیالت سال نو: اول تا پنجم ژانویه.

 عید کریسمس (میالد مسیح): هفتم ژانویه.
 روز دفاع از سرزمین پدري: بیست و سوم فوریه.

 روز جهانی زن: هشتم مارس.
 روز جهانی کارگر: اول می.

 روز پیروزي: نهم می.
دوازدهم ژوئن. روز استقالل:  

چهاردهـم  ملـی:  اتحـاد   روز 
نوامبر.

 روز قانـون اساسـی: دوازدهـم 
دسامبر.

روز پرچم: نوزدهم آگوست. 
جشن  روسیه  در  ژانویه  اول  شب 
چراغانی  کرملین  کاخ  برپاست. 

می  شود و آتش  بازي همه ي آسمان مسکو را فرا می  گیرد. بیشترین تعطیالت این کشور در 
سال نو است. مرسوم است در شب اول ژانویه مردم بهترین غذاها را بپزند.

اگر چه سال نو در روسیه همانند دیگر کشورهاي مسیحی اول ژانویه ي هر سال برگزار 
می شود، ولی سمبول ها و آداب ویژه اي دارد که خاص این کشور و برگرفته از فرهنگ و 
تاریخ آن است. تزیین درختی که به آن «نووگودنایایولکا» می گویند و آن را با شیرینی ها 
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و ستاره هاي الوان و آب نبات می آرایند، از جمله نمادهاي روسیه در سال نو میالدي است. 
نماد مشهور دیگر در برگزاري سنت هاي سال نو در روسیه، مراسم استقبال از «دد موروز» 
یا «بابا یخ» و دختر بزرگ او «اسنگوروچکا» یا دختر برف است، که هر سال در اول ژانویه 

براي کودکان هدیه می آورند.
شادمانی سال نو در روسیه هم چنین با گردهم آمدن اعضاي خانواده در این روز و شرکت 
در مراسم آتش بازي و خوردن غذاهاي رنگارنگ جلوه ي روشن تري می یابد. مراسم ناهار در 
این روز اهمیت بسیار زیادي دارد. این غذا از گوشت، نخود سبز، هویج، پیاز، سیب زمینی، 
یا  پیش گویی  مراسم  آداب،  این  درکنار  روسیه  مردم  می شود.  تهیه  سس  و  ترشی  انواع 

آینده خوانی هم دارند.
    در روسیه اگر هر یک از روزهاي تعطیل با روزهاي سه  شنبه و یا پنج شنبه مصادف 
شود، روز دوشنبه و یا جمعه همان هفته یا هفته آینده تعطیل رسمی اعالم می  شود که 
در این صورت روز شنبه یا یک شنبه آینده روز کاري خواهد بود. اگر روزهاي تعطیل با 
روزهاي شنبه و یکشنبه هم زمان شود، روز دوشنبه بعدي تعطیل اعالم می  شود. دهه ي 
درمی  آید.  تعطیل  صورت  به  پیروزي  روز  و  کارگر  روز  مراسم  به  توجه  با  می  ماه  اول 

تعطیالت سال نو مهم ترین جشن روسیه از لحاظ حجم خرید و مصرف است. 
در واقع از 25 دسامبر جشن آغاز می  شود. ارتدوکس  ها روز هفتم ژانویه را روز اول سال 
و عید خود می  دانند. عالوه بر این تعطیالت، روز جهانی زن هم تعطیل است. در این روز 
جشن و شادمانی بر پا می  شود، زنان از کارکردن معاف هستند و به آنان هدیه می دهند. 

روز کارگر، روز مرد و روز خاطره  ها نیز از اعیاد بزرگ روسیه هستند.  
برگزاري مراسم عید پاك پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي رواج فراوانی پیدا کرده 
است. مردم روسیه با شادي و تبریک به یکدیگر، رستاخیز حضرت مسیح را جشن می گیرند 
و به هم تخم مرغ رنگی هدیه می دهند. بیشتر مردم روسیه عید پاك را با دیدار از مزار 
مردگان خود آغاز می کنند، در حالی  که کلیسا مخالف این رسم است و معتقد است عید 

پاك زمان شادي است.
هم چنین روز اول آوریل (دوازدهم فروردین) در روسیه به روز خنده و شوخی و روزي 
که مردم با گفتن دروغ همدیگر را غافلگیر می کنند، شهرت دارد. مردم روسیه به خوبی 
سختی  به  روز  این  در  و  کرد  باور  را  کسی  حرف  آوریل  اول  روز  در  نباید  که  می دانند 
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می توانند مسایل و موضوعات واقعی را به دوستان و حتی اعضاي خانواده ي خود بقبوالنند، 
چراکه قرار نیست در این روز کسی راست بگوید. مردم روسیه در روز اول آوریل درباره ي 

بسیاري چیزها که باورش براي دیگران آسان است، دروغ بافی می  کنند. 

2. فرهنگ مذاکره
در این بخش دیدگاه کلی روس ها نسبت به ایران، آداب مذاکره، نقش هدایا و سوغات و 

پایبندي به زمان در روسیه بیان می شود.

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
و  ملت  دو  تاریخی  روابط  از  متاثر  ایرانی  و  ایران  به  نسبت  روس  ها  دیدگاه  تردید  بدون 
تحوالت جدید در روابط دو کشور و نظام بین المللی شکل گرفته و دچار تحول شده است. 
فرهنگ روسیه، به ویژه در بخش جنوبی این کشور، از دیرباز با دنیاي فارسی زبان در تماس 
بوده و پیوند ناگسستنی داشته است. رشد ملی  گرایی روس ها در دوره ي پس از فروپاشی 
اتحاد شوروي، جایگاه روسیه در نظام بین  المللی و موقعیت بین المللی ایران در سال هاي 
اخیر، دیدگاه روس  ها نسبت به ایران را دگرگون کرده و باعث افزایش منزلت ایران نزد 

مردم روسیه شده است. 
در  اخیر  دهه  هاي  طی  اما  داشته  اند،  تجاري  و  سیاسی  روابط  دیرباز  از  روسیه  و  ایران 
... پیوندهاي گسترده  تري میان دو  عرصه ي روابط راهبردي سیاسی، نظامی، بازرگانی و 

کشور ایجاد شده است. 
تحوالت منطقه  اي، جهانی شدن و دگرگونی  هاي سیاسی، به روابط روسیه و ایران اهمیت 
خاصی بخشیده است. از سویی، زمینه  هاي تاریخی و فرهنگی مردمان قفقاز شمالی، به 
فرهنگ  ریشه هاي  با  که  ارمنی  ها  و  کردها  تاتی  ها،  اوستیا،  اهالی  فارسی  زبان،  اقوام  ویژه 

ایرانی نقاط مشترك زیادي دارند، از اشتراکات مردم دو کشور است.  

2-2.آداب مذاکره
      مذاکره در روسیه درکمال آرامش و بدون تشویش و شتاب در رسیدن به نتیجه و 
کاري،  ساعت  پایان  خاطر  به  مذاکرات  قطع  کشور،  این  در  می  شود.  انجام  مذاکره  پایان 
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بار  فاقد  روسی  فرهنگ  در  شفافیت  نیست.  انتظار  از  دور  رفتاري  نتیجه،  به  توجه  بدون 
معنایی و ناقض یک اصل مهم در مذاکرات، یعنی عدم پذیرش تعهدات صریح است. هدایا 

در مناسبات و جلسات رسمی چندان اهمیت ندارد.     
در فرهنگ روسی پیچیدگی در توافقات و راه  هاي فرار از تعهدات، جایگزین رفتار خالف 
چندانی  ارزش  معین،  حقوقی  شرایط  برابر  و  کتبی  قرارداد  بدون  توافقات  است.  تعهد 

ندارد. 

2-2-1. هدایا و سوغات 
هدایا در مناسبات رسمی کمتر مرسوم است. ولی در روابط اجتماعی مردم به عنوان یک 
مؤلفه ي اجتماعی، از اهمیت و نقش اجتماعی باالیی برخوردار است. مردم این کشور در 
مناسبت هاي مختلف و جشن هاي ملی به یکدیگر هدیه می دهند. در برخی از مناسبت ها 
و جشن  ها مثل روز جهانی زن و روز چهاردهم فوریه (روز عشق) بیشترین هدایا خریداري 

می شود. 
در سال نو، بچه  ها کفش  هایشان را پایین تخت خود می   گذارند تا بابانوئل هدیه  اي در آن 
بگذارد. گذاشتن این هدایا، پنهانی از سوي والدین انجام می شود. از وظایف بابانوئل این 
است که بچه  هاي یتیم و فقیر را خوشحال کند. بنابراین برخی از مردم هدایایی به بابانوئل 

می  دهند تا بچه  هاي فقیر را شاد کنند.
دادن گل به عنوان هدیه نیز در مناسبت هاي رسمی و غیررسمی بسیار مرسوم است، امروزه 
با توجه به تقاضاي باالي گل در روسیه، شرکت هاي مختلفی از کشورهاي مختلف جهان 

مانند هلند صادرات گل به روسیه را انجام می دهند.

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم ویژه
رایج  آن ها  میان  در  کتاب  خوانی  و  مطالعه  اند  اهل  و  بـافرهنگ  مردمی  روسیه  مردم 
است. توجه  عمومی به خرید کتاب و نشریات نیز فراوان است. در بیشتر مـحـالت شهر 
کتاب خانه هاي ویژه ي کودکان و فروشگاه  هاي کتاب به نسبت بزرگ، وجود دارد. عـادت 
پوشکین،  سرگییویچ  است.  آشکار  خوبی  به  شهري،  نقلیه  وسایل  در  مطالعه،  بـه  مردم 
بنیان گذار ادبیات روسی به شمار می  رود و در نزد مردم روسیه از جایگاه ویژه  اي برخوردار 



62 / راهنماي تجارت با کشور روسیه

است. داستایوسکی، تولستوي و چخوف از نویسندگان معروف روس در زمینه ي ادبیات 
هستند. 

مردم روسیه افرادي سخت  کوش و تا اندازه اي سنتی هستند و بسیاري از ارزش  هاي امروز 
آن ها برگرفته از آداب گذشتگان است. در میان روس ها این اعتقاد وجود دارد که اولین 
کسی که پس از تحویل سال نو وارد خانه شان شود باید خوش قدم و پربرکت باشد که تا 

آخر سال برکت و خوش یمنی براي خانواده به ارمغان آورد.
روسیه با آن که کشوري اروپایی است، ولی تاثیرپذیري این کشور از شرق را، به ویژه در 
زمینه ي فرهنگی و اجتماعی، نمی توان انکار کرد. چه آن که از دیرباز آموزه هاي اجتماعی و 
فرهنگی این کشور در کارکرد نزدیک با شرق بوده و اساساً در تعامالت سیاسی نیز همواره 

ترجیح  داده، تا تعامالت خود را با شرق گسترش دهد.  

2-2-3. پایبندي به زمان
روسیه از لحاظ شاخص  هاي رفتار اجتماعی یک جامعه ي مدرن و رشد یافته است. انضباط 
اجتماعی در سایه ي شرایط سخت آب  و هوایی و نظم آهنین دوره ي اتحاد شوروي، در 

رفتار اجتماعی مردم نهادینه شده است. 
سال  طوالنی  تعطیالت  دارد.  مردم  زندگی  در  ویژه  اي  اهمیت  استراحت  و  فراغت  اوقات 
نو، مرخصی  هاي طوالنی در فصل تابستان و تعطیالت رسمی در اول یا آخر هفته حاکی 
حاکمیت  دوره ي  رقابت  از  دور  به  و  اشتراکی  اقتصاد  است.  امر  این  اجتماعی  ارزش  از 
کمونیسم، تاثیر قابل توجهی بر فرهنگ مردم در زمینه ي اوقات فراغت بر جاي گذاشته 

است.
ساعت کاري شرکت  ها و ادارات دولتی، از نه صبح تا شش بعدازظهر روزهاي دوشنبه تا 

جمعه است و روزهاي شنبه و یکشنبه تعطیل رسمی  است.
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخایر  میزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعیت 
نیروي کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی 

کشور روسیه بررسی می  شود.

1.سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور روسیه با جمعیتی حدود 7 /140 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده ي نهمین 

اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP 1 قرار دارد. 
تجارت خارجی روسیه در سال  هاي گذشته 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است. سهم 
صادرات  در  انرژي  و  سوخت  بخش  عمده ي 
بازارهاي  در  نفت  باالي  قیمت  و  کشور  این 
بر  تاثیرگذار  اصلی  متغیرهاي  از  جهانی 
اخیر  سال  هاي  در  روسیه  خارجی  تجارت 
میالدي،   2008 سال  در  می  روند.  شمار  به 
اساس  بر  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 

نرخ برابري قدرت بیش از 2/2 تریلیون دالر و بر اساس نرخ تبادل رسمی ارز بیش از 1/7 
تریلیون دالر بوده است.  

GDP . 1 بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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این  که  است،  خصوصی  سازي  و  سرمایه  داري  نظام  پایه ي  بر  کشور  این  اقتصاد  سیستم 
موضوع پس از فروپاشی اتحاد شوروي و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد. 
اقتصاد این کشور، صنعتی و تا حد زیادي وابسته به منابع بزرگ انرژي این کشور به ویژه 

گاز است.
وضعیت بخش  هاي دیگر اقتصادي کشور روسیه مثل صنعت ومعدن، کشاورزي و خدمات 

در ادامه گفته شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن روسیه 41/1 درصد تولید 
و  داده  تشکیل  را  کشور  این  داخلی  ناخالص 

دومین بخش اقتصادي این کشور است.
زیر  موارد  شامل  کشور  این  بزرگ  صنایع 

می شوند:
 معادن و فلزات.

 صنایع استخراج زغال، نفت و گاز.
 خودرو.

 ماشین  آالت و تجهیزات کشاورزي.
 واگن قطار.

 موشک و فضاپیما.
 پتروشیمی.

روسیه بزرگ ترین تولیدکننده ي گاز در جهان است و نیمی از گاز مصرفی قاره ي اروپا را 
تامین می  کند. هم چنین یکی از مهم ترین تولیدکنندگان نفت در جهان نیز هست.

نرخ رشد تولیدات صنعتی روسیه در سال 2008 میالدي شش درصد بوده که رتبه 56 را 
از این لحاظ در میان کشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. در بخش صنعت این 

کشور موارد زیر شایان توجه است:
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مصرف  بشکه در روز نفت  معادل 2/858 میلیون  میالدي  سال 2007  کشور روسیه در 
داشته است. تولید نفت نیز در هر روز معادل 9/876 میلیون بشکه بوده، که بر این اساس 
روزانه 7/018 میلیون بشکه نفت صادرات کرده است. تا ابتداي سال 2008 میزان ذخایر 

اثبات شده ي نفت در روسیه 79 میلیارد بشکه بوده است. 
در سال 2007 میزان تولید گاز طبیعی در روسیه برابر 654 میلیارد مترمکعب، مصرف برابر 
481 میلیارد مترمکعب، صادرات 173 میلیارد و واردات برابر با 68/2 میلیارد مترمکعب 
بوده است. میزان ذخایر گاز طبیعی اثبات شده ي روسیه تا ابتداي سال 2008 برابر 65 

/44 تریلیون مترمکعب بوده است. 

1-2. بخش کشاورزي
نسبت زمین  هاي قابل استفاده براي کشاورزي در روسیه در برابر کل مساحت این کشور 
در  زمین  کره ي  کشت  قابل   خاك  هاي  درصد   9 حال  این  با  است.  ناچیز  و  کم  بسیار 
روسیه است. در بخش جنوبی قسمت اروپایی، تولید و صادرات برنج رواج دارد. عمده ترین 

محصوالت کشاورزي روسیه از این قرار است:
 برنج.

 میوه و سبزیجات.
 شیر و لبنیات.

 مرغ و ماهی.
 گاو و گوسفند.

 غالت.
تخم آفتاب  گردان. 

شمار  به  آن  اقتصاد  اصلی  بخش   کشاورزي  بخش  روسیه،  اقتصادي  ساختار  به  توجه  با 
نمی  رود. در سال 2008 در حدود 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل 

داده است. 
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1-3. بخش خدمات 
بخش خدمات با 54/8 درصد، بزرگ  ترین بخش اقتصاد روسیه را تشکیل می دهد. خدمات 
مالی در روسیه امروز، از ساختاري نو و روزآمد برخوردار است. پس از فروپاشی شوروي 
سابق، اصالحات اقتصادي گسترده و بلندمدتی در این کشور آغاز شد و سرمایه گذاري در 

بخش خدمات افزایش یافت.  
شرکت  هاي خدماتی روسیه در سال 2008 مانند سایر نقاط جهان با مشکالتی مثل کاهش 
فروش و رکود در بازار روبرو شدند و همین امر موجب کاهش چشمگیر در میزان سود و 

تعداد افراد شاغل آن ها شد. 
خدمات مالی، درمانی، بانکی، رفاهی، بیمه و گردشگري از مهم ترین بخش هاي خدماتی 
این کشور است. هم چنین بخش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات، خدمات مخابراتی 

و هوافضا از رشد مناسبی برخوردار است. 
عالوه بر این، چون روسیه کشوري پهناور است، سیستم پخش عمده فروشی و خرده فروشی 

و حمل ونقل هم از دیگر بخش هاي خدماتی مورد نیاز این کشور است.
در حال حاضر شرکت هاي خارجی واردشده به بازار روسیه، رقابت شدیدي براي گرفتن 

مجوز و فعالیت در زمینه هاي آورده شده در جدول شماره ي 2 دارند. 

جدول 2: زمینه هاي فعالیت شرکت هاي خارجی در کشور روسیه 

زمینه فعالیتردیفزمینه فعالیتردیف
خدمات آموزشی10استخراج و پاالیش نفت1
خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات11خدمات مشاوره مدیریت و بازرگانی2
بیمه12هوافضا3
خدمات بانکی13داروسازي4
کشتی رانی14بهداشت عمومی5
خدمات حقوقی15اکتشاف و استخراج معدن6
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تولید ابزارهاي مورد نیاز استخراج 7
برگزاري تورهاي گردشگري16معدن

مخابرات و شبکه17استخراج و توزیع گاز8
توزیع و بسته بندي18تولید و مونتاژ خودرو9

www.businessmonitor.com

2. جمعیت 
کشور روسیه گروه هاي قومی متنوعی 
سال  در  کشور  این  جمعیت  دارد. 
2008 برابر با 140/7 میلیون نفر بوده 
و رتبه ي هشتم را در جهان داراست. 
تقریباً  کشور  این  در  سنی  میانگین 

برابر 38/3 سال است.
تراکم  باال،  بسیار  مساحت  دلیل  به 
در  نفر  نه  با  برابر  روسیه  در  جمعیت 

هر کیلومتر مربع (22 نفر در هر مایل 
مربع) است. روسیه در سال 2008 از رشد جمعیتی منفی برابر با 0/48- درصد  برخوردار 
بوده است. نرخ تولد برابر 11/03 بوده است، و رتبه ي 177 را در جهان دارد. (نرخ تولد 
از معیارهاي رشد جمعیت است که برابر با شمار افراد متولد شده در یک سال به ازاي هر 
هزار نفر است.) میانگین امید به زندگی در روسیه در سال 2008 برابر 65/94 سال بوده 
است (مردها 59/19 و زن  ها 73/1 سال). نرخ مرگ و میر در همین سال برابر 16/6 است 

که رتبه 18 را در جهان دارد.
نژادهاي  سایر  دارند.  روسی  نژاد  روسیه،  مردم  نفر)  میلیون   115) درصد  هشتاد  حدود 
این کشور شامل تاتار، اوکراینی، بشکیر، چوواش، چچنی، ارمنی، ترك، داغستانی، مغول، 

آواري، اینگوش، چرکس، بالکار، اوستیایی، آذري و گرجی است. 
در جدول شماره ي 3 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم این کشور اشاره شده است.
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جدول 3: تیره هاي جمعیتی مردم روسیه

درصدنام تیره   ردیف
79/8 روسی1
3/8 تاتار2
2 اوکراینی3
1/2بشکیر4
1/1چوواش5
12/1سایر6

www.cia.gov 

ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی مردم این کشور نیز در جدول شماره 4 بیان شده است.

جدول 4: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی روسیه 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
14/6 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
71/2 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
14/1 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
0/474- درصدنرخ رشد جمعیت4
11/03نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
16/06نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6
0,28نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 7
10/81 نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک ساله) در هر هزار نفر8
0/859نسبت جمعیت مردان به زنان9
1/4نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 10
59/19 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)12
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73/1 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)13
99/4 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال14
99/7 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال15
99/2 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 16

www.cia.gov 

(GDP) 3. تولید ناخالص داخلی
در سال 2008 میزان تولید ناخالص داخلی روسیه بر مبناي برابري قدرت خرید 2/225 
و بر مبناي نرخ رسمی مبادله 1/757 تریلیون دالر بوده است. میزان رشد تولید ناخالص 
 (GDP) داخلی این کشور در سال 2008، معادل هفت درصد است. تولید ناخالص داخلی
به تفکیک سهم بخش هاي عمده ي اقتصادي و درآمد سرانه، در جدول شماره ي 5 ارایه 

شده است.

جدول 5: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور روسیه به تفکیک سهم 
بخش هاي عمده ي اقتصادي (2008)

میزانشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی (ppp بر اساس برابري قدرت خرید) 2/225 تریلیون دالر
(GDP) 1/757 تریلیون دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی

14,800 دالر (بر اساس ppp)درآمد سرانه
6 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP 41/1 درصد سهم بخش صنعت از
GDP 4/1 درصد سهم بخش کشاورزي از
GDP 54/8 درصد سهم بخش خدمات از

www.cia.gov 

4. شاخص هاي مهم اقتصادي
سیستم اقتصادي روسیه وابسته به بازار آزاد است. بدهی هاي خارجی این کشور در سال 
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2008 میالدي، برابر 540 میلیارد دالر بوده است. در سال 2008 میزان درآمدهاي این 
کشور برابر 383/5 میلیارد دالر و هزینه  ها نیز برابر با 273/5 میلیارد دالر بوده است. 

در ادامه به مهم ترین شاخص هاي اقتصادي روسیه بر طبق آخرین آمار و اطالعات اشاره 
شده است.

4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم این کشور در سال  هاي گذشته با نوسانات متعادلی همراه بوده است. در جدول 

شماره 6 نرخ تورم در سال هاي 2003 تا 2008 نشان داده شده است.

جدول 6 : نرخ تورم روسیه در دوره ي زمانی 2003-2008

200320042005200620072008سال
1513/711/5911/913/9نرخ تورم (درصد)

www.cia.gov

4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی سال 2008 میالدي، نرخ بیکاري کشور روسیه برابر با 6/2 درصد 
است که در رده ي هفتاد و چهارم جهان جاي می  گیرد. هم چنین نرخ بیکاري در این کشور 
در سال 2007 برابر با 6/6 درصد، در سال 2006 برابر با 7/6 در سال 2005 برابر با 8/3  و 
در سال 2004 برابر با 8/5  بوده است. این ارقام نشان می دهند که نرخ بیکاري در روسیه 
در سال  هاي گذشته، پیوسته در حال کاهش بوده است. در جدول شماره 7، نرخ بیکاري 

در سال هاي 2003 تا 2008 نشان داده شده است.  

جدول 7: نرخ بیکاري روسیه در دوره ي زمانی 2003-2008

200320042005200620072008سال
7/98/58/37/66/66/2نرخ بیکاري (درصد)

www.indexmundi.com
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4-3. دست مزد نیروي کار
سطح دست مزدها در روسیه به نسبت مطلوب است و بر اساس آمارها، میزان حقوق و 
دست مزدها در سال  هاي اخیر افزایش یافته است. در سال 2008 میالدي تعداد نیروي 

کاري در روسیه برابر 75/7 میلیون نفر برآورد شده است. 
وجود  نیز  ساالنه  پرداخت  ولی  می  شوند،  پرداخت  ماهانه  معموالً  روسیه  در  دست مزدها 
دارد. نیروهاي کار معمولی و متخصص از کشورهاي دیگر نیز وجود دارند. به طور کلی در 
سال 2007 میالدي میانگین دست مزد ماهانه در روسیه با 27 درصد افزایش به 550 دالر 
رسید. در سال 2008 نیز دست مزدها ده درصد افزایش یافته است. در جدول شماره ي 
8  به میزان میانگین دست مزد برخی از مشاغل روسیه در سال 2009 میالدي به عنوان 

نمونه اشاره  شده است. 

           جدول 8  : میزان دستمزد ساالنه ي برخی از مشاغل در روسیه (2009)

میزان دستمزد ساالنه (روبل)عنوان شغلیردیف
600,000مهندس نرم افزار و برنامه نویس1
1,100,000مدیر پروژه (فناوري اطالعات)2
4,700,000مدیر عامل3
3,400,000مدیر عملیات منطقه اي (سرپرست منطقه)4
3,300,000مدیر پروژه ي ساختمانی5
1,000,000مدیر پروژه ي سایر بخش ها6

www.payscale.com
باید گفت که در روسیه بیشتر مشاغل ساعت کاري 36 تا 40 ساعت در هفته را دارند. نرخ 

کاهش حق بیمه از دست مزدها نیز سیزده درصد است. 

4-4. تراز حساب جاري
روسیه   جاري  حساب  تراز  میزان  میالدي،   2008 سال  در  ارایه شده  اطالعات  اساس  بر 

97/6 میلیارد دالر بوده است.  
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4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي روسیه، در آوریل سال 2009 میالدي، مبلغ 9 /383 میلیارد 

دالر بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
بر اساس آمار سال 2007، وجود 1,260 فرودگاه، برخورداري از حدود 933,000 کیلومتر 
جاده ، 87,157 کیلومتر خطوط ریلی و 102,000 کیلومتر راه دریایی و آبراه باعث شده 
که سیستم حمل و نقل کاال در این کشور وضعیت مناسبی داشته باشد. بنابراین می توان 
نسبت به سرعت و مدت زمان حمل کاال در تجارت با کشورهاي دیگر و از  بنادر و شهرهاي 

روسیه به دیگر شهرهاي آن، اطمینان نسبی داشت. 
در این کشور شهرهاي زیر به عنوان پایانه  ها و گمرك  هاي بازرگانی شناخته می شوند:
Azov 
Kaliningrad 
Kavkaz 
Nakhodka 
Novorossiysk 
Primorsk 
Saint Petersburg 
Vostochnyy 
Rostov 

موقعیت جغرافیایی این کشور و همسایگی آن با دریاي خزر از جنوب غربی و اقیانوس آرام 
شمالی از غرب، روسیه را از جایگاه ویژه اي در سیستم حمل و نقل دریایی برخوردار ساخته 
مغولستان  قزاقستان،  کشورهاي  با  جنوب  از  کشور  آن  همسایگی  دیگر،  سوي  از  است. 
و  استونی  نروژ،  لیتوانی،  لهستان،  التویا،  اوکراین،  فنالند،  کشورهاي  با  غرب  از  چین،  و 
بالروس، از جنوب شرقی با کره شمالی، از جنوب غربی با گرجستان، آذربایجان و از طریق 
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دریاي خزر با ایران موجب شده است که، روسیه به زیرساخت هاي ارتباطی آن کشورها 
ارتباط یابد. این زیرساخت هاي ارتباطی امکان تسریع در حمل و نقل محصوالت آن منطقه 

از طریق زمینی و دریایی به سایر کشورها را فراهم نموده است. 
در کل بازار کاالها در روسیه به لحاظ تراکم نسبی جمعیت و تعداد مشتریان یک بازار 
بزرگ به شمار می  رود و به ویژه در بخش  هاي اروپایی این کشور، میزان مصرف محصوالت 

بیشتر است. 

5-1. بازاریابی و تبلیغات
از  یکی  عنوان  به  تبلیغات  و  بازاریابی  از  رشد،  به  رو  تجاري  بازار  یک  عنوان  به  روسیه 
ابزارهاي توسعه ي اقتصادي بهره می برد. بعضی از روش هاي تبلیغاتی در این کشور عبارتند 

از:  
 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه.

 تبلیغ در  تلویزیون و شبکه  هاي ماهواره  اي این کشور.
 تهیه و ارایه ي کارت ویزیت دوزبانه.

 تدوین مکاتبات، کاتالوگ  ها و در کل تبلیغات به زبان هاي روسی و انگلیسی.
  همکاري با اعضاي انجمن ها و موسسات فعال در نمایشگاه هاي تجاري.

  عرضه ي محصوالت باکیفیت به مشتریان و ارایه ي خدمات پس از فروش.
 درج آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی کشور روسیه.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاال و خدمات ایرانی درباره بسیاري از نیازهاي بازار بزرگ 
روسیه، آگاهی مناسبی ندارند و این موجب شده تا ایران به رغم توانمندي در زمینه  هاي 

گوناگون، نتواند صادرات مناسبی به این کشور داشته باشد.

5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
در این کشور مثل دیگر نقاط جهان راه کار هاي ویژه اي براي بازاریابی و فروش محصوالت 
وجود دارد. براي بازاریابی و فروش محصوالت در روسیه توجه به بعضی نکات، ضروري به 

نظر می  رسد. در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می  کنیم:
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 مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـی و بازاریابـی، پیش از ورود به بازار این کشـور 
راهگشاست.  

 شـرکت هاي داراي برندهـاي تجاري و پذیرفته شـده در بازار بورس، بیش از سـایر 
شرکت هاي تجاري موفق هستند. 

 گـردآوري اطالعات به روز و دقیق از عالیق مردم و شـرایط اقتصادي جامعه، عامل 
بسـیار مهمی در دسـتیابی به موفقیت اسـت. در صورتی که دسترسی به اطالعات 
مـورد نظر امکان پذیر نباشـد، بهره بـرداري از دانش و تجربه ي تجـار محلی مفید 

خواهد بود. 
  تجار روسی در خصوص مواردي مانند قیمت، کیفیت، زمان تحویل کاال و چگونگی 
ارایـه ي خدمات به موقع، حساسـیت ویژه اي دارند. از این رو، اعتمادسـازي در این 

زمینه می تواند بر گسترش سهم بازار تأثیر بگذارد.
 معرفی محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصـی و عمومی بهترین راهکار 

جذب مشتریان بالقوه در روسیه است. 
 در زمان هاي مختلف عالوه بر سـرماي شدید، روسیه با سیل و سیالب روبه روست. 

توصیه می شود به زمان مسافرت  هاي درون  شهري و برون شهري توجه شود.
 وضعیت وسـایل نقلیـه ي عمومی مانند متـرو، تراموا و اتوبوس برقی در شـهرهاي 
بزرگی مثل مسکو و سنت پترزبورگ خوب است. البته کرایه ي تاکسی  ها گران است 
و اسـتفاده از مترو و اتوبوس مقرون به صرفه است. جاده  هاي بین شهري از کیفیت 
دلخواه برخوردار نیسـت. در شهر مسکو با وجود خیابان هاي عریض و طویل، شمار 

خودروها بسیار زیاد است و این شهر در بیشتر ساعات ترافیک سنگینی دارد.
 افرادي که قصد دارند براي تجارت، امور بازرگانی، واردات و صادرات وارد بازار روسیه 
شوند، حتماً پیش از اقدام به سرمایه  گذاري، بایستی با افراد باتجربه، مشورت کنند. 

تماس با بخش اقتصادي و رایزن بازرگانی سفارت نیز مفید خواهد بود.
 خرید کاال و اسـتفاده از سرویس  هاي عمومی با پول رایج این کشور انجام می شود. 
البتـه دالر و دیگر ارزهاي خارجی مانند یـورو را می توان در بانک  ها، صرافی  ها و یا 

هتل  ها، تبدیل به پول محلی کرد. 
 خرید و فروش عتیقه  جات، خروج و ورود آن به روسیه نیازمند گرفتن مجوز قانونی 

است. 
 ورود و خروج وسایل الکترونیکی و یا تکنولوژیک، به شدت کنترل شده و براي آن 

محدودیت  هاي قانونی شدیدي اعمال می شود. 
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در رابطه با ورود و خروج ارز همراه مسافر، مقررات بسیار سختی وجود دارد. از جمله: 
 هر مسـافر می  تواند تا سـقف ده هزار دالر براي سـفر به این کشـور با خود پول به 
همراه داشـته باشـد. تا این مقدار نیازي نیسـت که به هنگام ورود، به گمرك اعالم 
شود. ولی براي مبالغ بیشتر باید موضوع را به مقامات گمرك گفت و نسبت به اعالم 

آن رسید گرفت.
 خروج ارز تنها تا سـقف سه هزار دالر آزاد است و براي خروج ارز بیشتر باید مجوز 
گرفـت. این قانون عالوه بر ارز خارجی، مشـمول نقره، عتیقه و کاالهاي ارزشـمند 

دیگر هم می  شود.
 اشخاص حقیقی، چه مقیم و چه غیرمقیم، می توانند کارت اعتباري یا چک مسافرتی 
بـا ارز خارجی را بدون محدودیـت، با ارایه ي مجوزي کـه از محل فروش چک هاي 

مسافرتی می گیرند، با خود از کشور بیرون ببرند.

6. منابع طبیعی
بهره مندي از ثروت و منابع طبیعی سرشار از ویژ گی هاي سرزمین پهناور روسیه است. منابع 
روي  سرب،  مس،  پالتینیوم،  نیکل،  الماس،  آهن،  سنگ  سنگ،  زغال  گاز،  و  نفت  غنی 
و آلومینیوم، این کشور را به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
منابع معدنی مطرح نموده است. روسیه اولین کشور در منابع گاز طبیعی، دومین کشور 

در منابع زغال و هشتمین کشور در منابع نفت به شمار می  رود.
زمین از ثروت هاي برجسته ي طبیعی روسیه به حساب می آید. این کشور یکی از بزرگ ترین 
منابع خاکی را با 219 میلیون هکتار مساحت داراست، که 135 میلیون هکتار آن قابل کشت 

است. جنگل ها 45 درصد از  مجموع سرزمین خاکی این کشور را پوشانده اند.
روسیه در عرض  هاي باالي جغرافیایی واقع شده و بیشتر مناطق کشور سردسیر و کم بارش 
خالی از  بزرگ سیبري  سرزمین  ویژه  کشور به  این  مناطق  همین دلیل بیشتر  است. به 

سکنه هستند و کشاورزي نیز در این مناطق میسر نیست.
به  طور کلی، روسیه آب و هواي متنوعی دارد. در جنوب روسیه و فراتر از استپ  ها، مناطقی 
با آب و هواي نیمه گرمسیري و نیمه  صحرایی وجود دارد. بیشتر رودهاي دایمی و پرآب 
روسیه، در شمال این کشور جاري هستند. تراکم جمعیت در بخش هاي غربی و در شمال 
سالیان  در  البته  می  خورد.  چشم  به  قسمت  ها  سایر  از  بیشتر  کوه  هاي اورال،  رشته   غرب 
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استخراج  و  کشف  دلیل  به  اخیر، 
شرقی  ناحیه ي  در  معدنی  منابع 
روسیه، مهاجرت مردم به مناطق 
اروپایی روسیه بیشتر شده است. 
بیشتر  روسیه  اروپایی  بخش 
جلگه اي و هموار است. بلندترین 
با  البروس  قله ي  روسیه،  نقطه ي 
5,624 متر ارتفاع در شمال قفقاز 
و  شمالی  اوستیاي  جمهوري  در 
که  است،  گرجستان  مرز  نزدیکی 

امتداد  در  که  اورال  می شود. کوه  هاي  محسوب  هم  اروپا  بلندترین نقطه ي  حال  در عین 
شمالی- جنوبی قرار دارند، حد میان اروپا و آسیا را تعیین می  کنند و بلندترین نقطه ي 
آن یعنی قله ي نارودا تنها 1,885 متر ارتفاع دارد. بخش بزرگی از قسمت آسیایی روسیه 
در  آب  پر  رودهاي  از  گسترده اي  شبکه ي  است.  برگرفته  در  سیبري  پهناور  سرزمین  را 
روسیه وجود داردکه عالوه بر تامین آب آشامیدنی، سدهاي برق-آبی فراوانی بر روي آن ها 

راه  اندازي شده است. 
به  که  اروپا  رود  (بلند ترین  کیلومتر  با 3,690  ولگا  روسیه،  اروپایی  بخش  مهم  رودهاي 
دریاي خزر می ریزد)، رود دون که با نام قزاق هاي دون شناخته شده، دنیپر، نمان، نوا، لینا 
و پچورا هستند. دریاي خزر که بزرگ ترین دریاچه ي جهان است، در مرزهاي جنوبی این 
کشور قرار دارد. دریاچه بایکال با 34,140 کیلومتر مربع، بزرگ  ترین دریاچه ي روسیه، با 
1740 متر عمق، عمیق ترین دریاچه ي جهان و بزرگ  ترین دریاچه آب شیرین آسیاست. 
گیاهی  پوشش  دارد.  وجود  دریاچه  این  در  جهان  دریاچه هاي  شیرین  آب  درصد  بیست 
روسیه در شمالی ترین مناطق، توندرا و در جنوب، تایگا است. یک سوم جنگل هاي جهان 

در این نواحی قرار دارد.
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این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي 
و زیرساخت هاي ارتباطاتی روسیه می  پردازد.

1. حمل  ونقل
این کشور از لحاظ زیرساخت  هاي حمل ونقل جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی از وضعیت 
و امکانات مناسبی برخوردار است. مشخصات سیستم حمل  ونقل روسیه، در ادامه گفته 

شده است.

1-1. جاده اي
روسیه داراي 933,000 کیلومتر جاده است. از این میزان، 754,984 کیلومتر را جاده هاي 

آسفالته و 178,016 کیلومتر را جاده  هاي خاکی و درجه دو تشکیل می  دهند.   

1-2. ریلی
شبکه ي راه  آهن سراسري روسیه، کلیه ي مناطق 
می رساند.  هم  به  را  روسیه  جمعیتی  مراکز  و 
طول راه  آهن تجاري روسیه 87,157 کیلومتر 
راه آهن  کیلومتر  این 30,000  بر  عالوه  است. 
بازسازي  دولت  دارد.  وجود  صنعتی  کاربري  با 
ساالنه ده هزار کیلومتر از خطوط راه  آهن کشور 

را برنامه ریزي نموده است. 

فصل چهارم
زیرساخت ها
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1-3. دریایی
روسیه 102,000 کیلومتر راه  آبی دارد که 
33,000 کیلومتر از آن قابل کشتی رانی ست. 
در این کشور حدود 120,000 رود جریان 
 230,000 به  آن ها  همه ي  طول  که  دارد 
کیلومتر می  رسد. رود ولگا با3,700 کیلومتر 
بزرگ ترین و طوالنی  ترین رودخانه ي روسیه 

است و بیشتر شهرهاي بخش اروپایی روسیه نیز در حاشیه ي این رود و شعبات آن قرار 
دارند. طول راه  هاي آبی قابل کشتی رانی، چه رودخانه و چه کانال  هاي مصنوعی 110 هزار 
صنعتی  و  اقتصادي  مهم  مراکز  و  سیاه  خزر،  بالتیک،  دریاهاي  اتصال  که  است  کیلومتر 

حاشیه ي این آبراه  ها، اهمیت این شبکه ي بسیار بزرگ حمل  ونقل را نشان می  دهد. 

1-3-1. بنادر 
دریاي  آرام،  اقیانوس  به  چون  روسیه 
جزو  دارد  دسترسی  سیاه  و  بالتیک  خزر، 
حمل  زیرساخت هاي  که  است  کشورهایی  

و نقل دریایی   پیشرفته اي دارند.
روستف آن دون2،  آرخانگلسک1،  بنادر 
آستراخان،  سنت پترزبورگ،  مورمانسک، 

ناخودکا  و  نووروسیسک4  سوچی،  وستوك،  والدي   ،3 ایگارکا  تیکسی،  کالینگراد، 
مهم ترین بنادر روسیه هستند.

1-4. هوایی
روسیه 1,260 فرودگاه دارد که از این میزان، 601 فرودگاه آسفالته و 659 فرودگاه خاکی 

1. Arkhangelsk
2. Rostov-on-Don
3.  Igarka
4. Novorossiysk
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است. در این کشور 47 فرودگاه بالگرد هم 
وجود دارد.  

زیرساخت  هاي حمل  ونقل هوایی در سراسر 
که  به گونه اي  یافته،  گسترش  روسیه  کشور 
همه ي شهرهاي مهم روسیه فرودگاه دارند. 
 51 بین المللی،  فرودگاه   30 کشور  این 
فرودگاه با بیش از سه هزارمتر باند آسفالته 
نهصد  از  آسفالته  باند  با  فرودگاه   500 و  

ناوگان  تجهیز  امکان  کشور،  این  پیشرفته ي  هواپیماسازي  صنایع  است.  متر  هزار  سه  تا 
حمل ونقل هوایی در تمام سرزمین پهناور روسیه را فراهم نموده است. پرواز بین بیشتر 
شهرهاي روسیه برقرار است. به عنوان مثال پرواز از خاباروفسک در شرق به سنت پترزبورگ 

در غرب این کشور برقرار است. 

2. نظام بانکی 
بر اساس قانون بانک  ها و بانک داري روسیه، 
بانک  ها و موسسات بازرگانی مستقل از دولت 
هستند. نظام بانکی روسیه از دو سطح عالی 

و تجاري تشکیل شده است. 
آن  نماینده  مرکزي  بانک  که  عالی  سطح 
جاري،  اطالعات  ارایه ي  زمینه ي  در  است، 

حساب هاي ساالنه، اداره ي سیاست  هاي اعتباري و پولی، تدوین گزارش  هاي اقتصادي و ... 
به دوماي دولتی پاسخگو است.

وظایف بانک مرکزي روسیه عبارتند از:
اجراي مقررات  گردش پولی.

 تامین ثبات روبل.
 تامین سیاست  هاي پولی و اعتبارات فدرال.
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پرداخت  ها و خدمات حسابداري. سازمان  دهی  
 عملیات اقتصادي خارجی.

که  هستند  تجاري  بانک  هاي  دوم،  سطح 
پیوند  اقتصاد  واقعی  بخش  هاي  و  مردم  با 
دارند. بانک  داري یکی از بخش هاي اقتصاد 
این کشور است که به سرعت در حال رشد 
این  در  بانک  حاضر 1,200  حال  در  است. 
بزرگ،  بانک   24 می  کنند.  فعالیت  کشور 
را  کشور  این  بانکی  دارایی  هاي  درصد   65

در اختیار دارند.
بانک  هاي مهم روسیه از این قرارند: 

ازبر بانک1 با بیش از 78  میلیارد دالر سرمایه.
ونشتورگ بانک2 با بیش از 18  میلیارد دالر سرمایه.

گاز پروم بانک با بیش از 13  میلیارد دالر سرمایه.
مهم ترین بانک  هاي روسیه از لحاظ تعداد شعبه نیز از این قرارند:

ازبر بانک با 20,309  شعبه.
روس بانک با 503  شعبه.
اورال بانک با 382  شعبه.

3. نظام بیمه اي 
تحت  و  است  فدرال  قوانین  پیرو  تنها  مالی،  خدمات  بخش  هاي  سایر  مانند  بیمه  بخش 
نظارت نهادهاي فدرال قرار دارد. قانون سازمان بیمه3، موادي از قانون مدنی که ناظر بر 
جنبه هاي مهم بیمه است، موادي از قانون مالیات و قوانین وزارت دارایی، مبانی قانونی 

1. Sberbank
2. VneshtorgBank
3. The law “On Organization Of Insurance
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و  داخلی  بیمه ي  شرکت  هزار  از  بیش  فعالیت  می  دهند.  تشکیل  را  روسیه  بیمه  بخش 
خارجی اهمیت بخش بیمه در این کشور را آشکار می  سازد. شرکت  هاي بیمه اینگستراخ1، 
روس گستراخ2، روسنو، مرکز بیمه ي روسیه، مسکو ري، پروگرس گرانت که جزو بیست 
شرکت بیمه ي برتر هستند، بخش بزرگی از بازار بیمه ي این کشور را در دست دارند. هفت 
شرکت بیمه ي روسی رتبه ي بین المللی دارند و ده شرکت بیمه  اي برتر، 83/5 درصد بازار 
بیمه ي این کشور را در اختیار دارند. سهم بخش بیمه در کل تولید ناخالص داخلی کشور 

سه درصد است که ساالنه پنج درصد رشد می  کند.
موضوع ورود سرمایه  هاي خارجی به صنعت بیمه، همواره در کشمکش بوده است. قوانین 
اولیه ي مربوط به بخش بیمه، محدودیت  هاي گسترده  اي براي فعالیت شرکت  هاي بیمه با 
سرمایه ي خارجی ایجاد می  کرد. لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصالحات قابل 
توجهی را در20 نوامبر سال 1999 در قوانین بیمه به وجود آورد. ولی نفوذ شرکت ها ي 
بیمه ي داخلی تا وتو کردن اصالحات قانونی رییس جمهور پیش رفت. امروزه با وجود لغو 
بسیاري از محدودیت  ها، هنوز شرکت  هاي بیمه ي خارجی باید از وزارت دارایی مجوز فعالیت 
بگیرند. این شرکت ها باید در کشور خود، پانزده سال سابقه ي فعالیت بیمه اي داشته باشند. 
شرکت هاي بیمه ي خارجی نمی توانند براي بخش هاي دولتی روسیه بیمه نامه صادر کنند، 
با این وجود بسیاري از شرکت  هاي بیمه ي بزرگ جهان، دفاتر نمایندگی خود را به سرعت 
در مسکو و شهرهاي بزرگ برپا کردند. گروه بین  المللی امریکا (AIG)3 یکی از بزرگ ترین 
شرکت  هاي بازار جهانی بیمه که در 130 کشور فعالیت می  کند، دفتر نمایندگی خود را 
در سال 1991 در مسکو تاسیس کرد. شرکت بزرگ آلمانی آلیانس AG سومین بیمه  گر 
جهان اقدام به راه اندازي واحد فرعی4 خود در روسیه نموده و به همراه دیگر شرکت  هاي 
بیمه ي بزرگ جهان مثل زوریخ  ري و مونیخ ري عالقه مند به دسترسی سریع به بازار بیمه ي 

روسیه هستند.  
تعدادي از مهم ترین شرکت هاي فعال در صنعت بیمه ي روسیه شامل موارد جدول شماره ي 

9 هستند.

1. Ingostrakh
2. Rosgosstrakh
3. American International Group

4. واحد فرعی آلیانس AG در روسیه Ost-West Allianz نام دارد.
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جدول 9: برخی از مهم ترین شرکت  هاي فعال در  صنعت بیمه ي روسیه

نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف
Rossiya 5 Rosno 1
Gefest 6 (Rosgosstrakh (RGS 2

American International 
Group (AIG) 7 Kommersant 3

Ingostrakh 8 Ost-West Allianz 4
www.economywatch.com

4. زیرساخت هاي ارتباطاتی
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات روسیه به سرعت در حال گسترش است. رشد ساالنه ي 
درآمد صنایع ارتباطات بیش از بیست درصد است. در سال 2007 در حدود 43/9 میلیون 
خط تلفن ثابت در این کشور وجود داشته است. میزان نفوذ تلفن همراه با 170 میلیون 
مناطق  در  همراه  تلفن  نفوذ  است.  رسیده  صددرصد  از  بیش  به   2007 سال  در  خط 
گوناگون روسیه به سرعت در حال افزایش است و رقابت شدیدي بین سه اپراتور اصلی 
داخلی، یعنی موبایل تل  سیستم، ویمپلکوم و مگافون وجود دارد. تعداد کاربران اینترنت 
در روسیه به بیش از سی میلیون نفر رسیده است. هجده درصد مردم به طور منظم و 

هفتاد درصد به طور اتفاقی از شبکه ي اینترنت استفاده می  کنند. 
جدول شماره ي 10، زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی کشور روسیه در سال 2007 

میالدي را نشان می  دهد. 

جدول 10: زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی روسیه در سال 2007 میالدي

میزانشاخص
43/9 میلیون خطتعداد خطوط تلفن ثابت
170 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه
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30 میلیون کاربرکاربران اینترنتی
4/822 میزبان تعداد میزبان هاي اینترنتی
7,306 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
1,885 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

 www.indexmundi.com
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
گروه هاي کاالیی وارد و صادر شده به/از کشور وکشورهاي عمده واردکننده و صادرکننده 
کاال از/به روسیه مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان، سرمایه گذاري هاي خارجی انجام 

شده در این کشور تشریح می شود. 

1.تراز تجاري 
روسیه در سال 2008 میالدي، 267 میلیارد دالر واردات و 438 میلیارد دالر صادرات 
داشته است. ارقام گفته شده، نشان می دهد که تراز تجاري این کشور در سال 2008 

میالدي، به میزان 171 میلیارد دالر مثبت بوده است. 
جدول شماره ي 11 وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاري روسیه طی سال هاي  2003 

تا 2008 را نشان می دهد.
جدول 11: وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاري روسیه طی سال هاي2003  

تا 2008 (میلیارد دالر)
200320042005200620072008شرحردیف

134182241302352468حجم صادرات1
577699138191267حجم واردات2
210+161+164+142+106+77+تراز تجاري3
191258340440543735حجم مبادالت تجاري4

نسبت صادرات به واردات 5
235239243219184175(درصد)

 www.trademap.org 

فصل پنجم
اطالعات کلی
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همان گونه که می بینید، روند تراز تجاري روسیه در دوره ي شش ساله ي  2003 تا 2008 
همواره مثبت و با افزایش چشمگیري همراه بوده است.

2. صادرات 
مهم  اقالم  است.  کرده  صادرات  دالر  میلیارد   467/994 معادل   2007 سال  در  روسیه 
صادراتی این کشور شامل سوخت هاي معدنی، نفت  خام، کاالهاي دسته بندي شده (سایر 
کاالها)، چدن، آهن، فوالد، کودهاي شیمیایی، چوب و اشیاي چوبی، نیکل، آلومینیم و 
دیگ هاي بخار و آبگرم است. باید گفت که صادرات این کشور در سال 2008 با رشد 33 

درصد نسبت به سال قبل از آن، به 468 میلیارد دالر رسیده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان و روند رشد آن، در دوره ي 2004 تا 2008 

در جدول شماره 12 نشان داده شده است. 

جدول 12: اقالم مهم صادراتی و ارزش صادراتی هر یک در دوره ي زمانی 
2004 تا 2008  (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

افزایشى181,600241,452301,551352.266467,994-کل محصوالت

1
سوخت هاي 
معدنی و نفت 

خام
افزایشى2799,613149,535190,011216,515307,372

2
کاالهاى 

دسته بندى 
نشده (سایر 

کاالها)
افزایشى9915,65619,99125,14528,44234,902

چدن، آهن و 3
نامنظم7215,97417,87117,84721,11528,603فوالد 

کودهاي 4
افزایشى312,8413,8814,0845,69711,832شیمیایی



بخش دوم: تجارت خارجی، فصل پنجم: اطالعات کلی / 89

5
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

افزایشى764,8395,4727,6028.1478,653

6
چوب و اشیاء 
چوبی؛ زغال 

چوب
نامنظم444,5235,6906,6398.8507,786

دیگ هاي بخار و 7
افزایشى843,7234,2134,9475.8817,151آبگرم 

8
نیکل و 

مصنوعات از 
نیکل 

نامنظم753,2503,6066,0278.8375,189

9

مروارید طبیعی 
یا پرورده، 
سنگ هاي 

گرانبها یا نیمه 
گرانبها

نامنظم714,9341,6821,7373,6744,569

مس و مصنوعات 10
نامنظم742,0932,5354,4944,6594,117از مس 

محصوالت 11
افزایشى292,2052,6733,0703,6793,886شیمیایی آلی

12

محصوالت 
شیمیایی 
غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا 
غیرآلی فلزات 

گرانبها

افزایشى281,4151,8512,2382,6083,672

13
وسایل نقلیه 
زمینی غیر از 

نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

افزایشى871,9372,0252,4273,1173,645

14
ماشین آالت و 
دستگاه هاي 

برقی و اجزاء و 
قطعات آنها

افزایشى851,6711,8512,4212,6833,271
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نامنظم106461,3501,5514,0843,255غالت15

16
مصنوعات از 
چدن، آهن یا 

فوالد
افزایشى731,4471,9572,1732,4943,090

17
کائوچو و اشیاء 
ساخته شده از 

کائوچو
افزایشى401,1561,5051,8632,2022,832

سنگ فلز، جوش 18
نامنظم266281,0821,0701,5922,375و خاکستر

19
نمک، گوگرد، 
خاك و سنگ، 
گچ، آهک و 

سیمان
افزایشى254585696347522,223

20

کاغذ و 
مقوا؛ اشیاء 

ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از 
کاغذ یا از مقوا 

افزایشى481,1851,3311,4281,6001,792

www.trademap.org 

با نگاهی به ارقام جدول باال درمی  یابیم که میزان صادرات روسیه به ویژه در ده گروه کاالیی 
مهم صادراتی، در سال هاي گذشته روند افزایشی داشته است. به گونه اي که میزان صادرات 
این کشور در سال 2008 نسبت به سال 2004 میالدي، بیش از 158 درصد رشد داشته 

است.
کشورهاي اروپایی به عالوه کشور چین عمده ترین کشورهاي واردکننده کاال از روسیه 
انجام  هلند  کشور  به  روسیه  صادرات  از  درصد  از  حدود 12/2  در  می دهند.  تشکیل  را 
می گیرد. هم چنین در حدود 22 درصد از صادرات روسیه به سه کشور ایتالیا، آلمان و 
صادراتی  محصوالت  مقاصد  مهم ترین  ترتیب  به  کشور  چهار  این  می شود.  انجام  ترکیه 
روسیه را تشکیل می دهند. جدول شماره 13 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از روسیه 

و سهم آن ها از صادرات این کشور در سال 2008 را نشان می دهد.
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 جدول 13: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از  روسیه در سال 2008
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
56,94412/2هلند 1
41,9629ایتالیا2
33,1877/1آلمان3
27,6635/9ترکیه4
23,6675/1بالروس5
23,5685اوکراین6
21,1474/5چین7
20,1934/3لهستان8
15,7813/4فنالند9
14,9053/2انگلستان10
13,7532/9آمریکا11
13,3012/8قزاقستان12
12,2822/6فرانسه13
10,4292/2ژاپن14
10,3032/2سوئیس15
9,1482مجارستان16
7,8971/7التویا17
7,7871/7کره جنوبى18
7,2511/5جمهورى چک19
6,4671/4اسلواکى20

www.trademap.org 
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3. واردات 
است.  کرده  وارد  کاال  دالر  میلیارد   267/051 معادل  میالدي   2008 سال  در  روسیه 
کاالهاي مهم وارداتی کشور روسیه شامل وسایل نقلیه زمینی، دیگ هاي بخار و آبگرم، 
ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آن ها،، مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
اپتیک و عکاسی و کاالهاي دسته بندي  از آن، محصوالت دارویی و دستگاه  هاي  شده 
نشده (سایر کاالها) هستند.  باید گفت که واردات این کشور در سال 2008 با رشد 41 
درصد نسبت به سال قبل از آن، به 267 میلیارد دالر رسیده است. جدول شماره ي 14 
کاالهاي مهم وارداتی روسیه از جهان و ارزش وارداتی هر یک در دوره ي زمانی 2004 تا 

2008 را نشان می دهد. 

جدول 14: کاالهاي مهم وارداتی و ارزش وارداتی هر یک در دوره ي زمانی 
2004 تا 2008 (میلیون دالر)

یف
فصل رد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

افزایشى75,56998,707137,728199,726267,051-کل محصوالت

1
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

افزایشى877,48711,27418,67035,50248,072

افزایشى8411,17815,71421,86332,47945,942دیگ هاي بخار و آبگرم 2

3
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزاء و قطعات آنها

افزایشى856,6319,92114,86222,13328,079

کاالهاى دسته بندى 4
نامنظم996,9066,1127,35711,10112,898نشده ( سایر کاالها)

افزایشى302,8584,3116,2216,6969,047محصوالت دارویی5

6
مواد پالستیکی و 

اشیاء ساخته شده از 
این مواد

افزایشى392,3393,5424,9526,7418,489
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7
آالت و دستگاه هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

افزایشى902,0652,3043,9145,9117,971

گوشت و احشاء 8
افزایشى022,2483,0204,4985,0977,195خوراکی

افزایشى721,8562,5473,5805,7226,372چدن، آهن و فوالد 9

مصنوعات از چدن، 10
افزایشى731,9852,7033,7505,5816,208آهن یا فوالد

11
میوه هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 

پوست خربزه و همانند
افزایشى081,5672,1352,9693,7384,463

سوخت هاي معدنی و 12
افزایشى271,4111,6131,8272,5294,080نفت خام

13
کاغذ و مقوا؛ اشیاء 

ساخته شده از خمیر 
کاغذ، از کاغذ یا از 

مقوا 
افزایشى481,7732,1232,5473,2463,880

14
محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

افزایشى281,3511,8952,3972,7973,298

15
روغن هاي اسانسی 

و شبه رزین ها 
(رزینوئیدها)

افزایشى331.2061.4191.7852.4963.023

16
مبل؛ مبلهاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تختخواب  و همانند

افزایشى947379261,3302,1683,010

17
کفش، گتر و اشیاء 
همانند، اجزاء این 

اشیاء 
افزایشى643075721,1722,1432,954

نوشابه ها، آبگون هاي 18
افزایشى221,1321,5091,5102,2472,610الکلی و سرکه
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کائوچو و اشیاء ساخته 19
افزایشى406889561,3021,8672,595شده از کائوچو

20
لکوموتیوهاي راه آهن 
یا تراموا، نواقل روي 

خط راه آهن و اجزاء و 
قطعات آنها

افزایشى867518078761,5882,442

21
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

افزایشى623704488501,6572,391

سنگ فلز، جوش و 22
نامنظم261,0801,0409161,2822,307خاکستر

محصوالت گوناگون 23
افزایشى387481,0211,1661,6492,159شیمیایی 

24
عصاره هاي دباغی یا 
رنگرزي، تانن ها و 

مشتقات آنها
افزایشى327509361,2591,7072,079

25
ماهی ها و قشرداران، 

صدفداران و سایر 
آبزیان فاقد ستون 

فقرات
افزایشى036439571,2031,7312,030

26
 لباس و متفرعات 

لباس، کشباف یا قالب 
باف

افزایشى612633546461,1851,834

کشتی ها، قایق ها و 27
نامنظم891557641,1228931,831شناورها 

28
سبزیجات، نباتات، 
ریشه و غده هاي 
زیرخاکی خوراکی

افزایشى074667239301,3891,759

29
نمک، گوگرد، خاك 

و سنگ، گچ، آهک و 
سیمان

افزایشى252593224608111,753



بخش دوم: تجارت خارجی، فصل پنجم: اطالعات کلی / 95

چربی ها و روغن هاي 30
نامنظم155457086589611,617حیوانی یا نباتی

محصوالت شیمیایی 31
افزایشى295787428941,2111,607آلی

32
شیر و محصوالت لبنی؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبیعی

نامنظم047589899191,2371,563

33
فرآورده ها از 

سبزیجات، میوه ها یا از 
سایر اجزاء نباتات

افزایشى205987799751,1861,458

مصنوعات گوناگون از 34
افزایشى832643315981,0151,409فلزات معمولی

فرآورده هاي خوراکی 35
افزایشى216397608441,1171,370گوناگون

آلومینیوم و مصنوعات 36
افزایشى764494846669351,343از آلومینیوم  

37
بازیچه، اسباب بازي و 
لوازم ورزش، اجزاء و 
قطعات و متفرعات آنها

افزایشى954634846659511,250

نامنظم177279331,2791,3931,229قند و شکر و شیرینی38

39
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي 
ساخته شده

افزایشى247578908981,0411,199

افزایشى495305526309431,182کتاب، روزنامه، تصویر 40

41
صابون، فرآورده ها 

براي شستشو، 
فرآورده هاي روان 

کننده
افزایشى344035106789131,172

42
آخال و تفاله صنایع 

خوراك سازي، 
خوراکی هاي آماده 

براي حیوانات 
افزایشى233724725558251,107
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کاکائو و فرآورده 43
افزایشى185015706098471,082هاي آن

شیشه و مصنوعات 44
افزایشى704675446979541,074شیشه اي 

45
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

افزایشى823423975147871,056

چوب و اشیاء چوبی؛ 46
افزایشى44304378501745991زغال چوب

47
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
افزایشى68370495584757982

افزایشى69374443586818964محصوالت سرامیکی 48

49
دانه و میوه هاي 

روغن دار ،دانه و بذر و 
میو ه هاي گوناگون

افزایشى12169197276418874

قهوه، چاي ماته و 50
افزایشى09361409504634796ادویه

نباتات زنده و 51
افزایشى06186247364650754محصوالت گلکاري

سایر اشیاء نسجی 52
افزایشى63229251388536699دوخته و مهیا

53
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگهاي 

گرانبها یا نیمه گرانبها
نامنظم71163663864670

54
اشیاء ساخته شده از 

چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

افزایشى42142146235441668

55
فرآورده هاي غالت، 

آرد، نشاسته، فکول یا 
شیر، نان هاي شیرینی

افزایشى19214261309438604
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مس و مصنوعات از 56
افزایشى74111136244377584مس 

نامنظم52378374393448523پنبه57

نامنظم10461246374298468غالت58

افزایشى014877249357446حیوانات زنده59

60
محصوالت حاصل از 

نشاسته یا فکول تغییر 
 یافته، 

چسب ها، آنزیم ها
افزایشى35185230264333438

www.trademap.org

همان  گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیشتر گروه هاي کاالیی، به 
ویژه در ده گروه کاالیی بزرگ وارداتی، افزایشی بوده است. میزان واردات این کشور در 

سال 2008 نسبت به سال 2004 میالدي، بیش از 253 درصد رشد کرده است.
هشت   کره  جنوبی،  و  بالروس  ایتالیا،  آمریکا،  اوکراین،  ژاپن،  آلمان،  چین،  کشورهاي 
در  نیز  قزاقستان  هستند.  روسیه)  به  (صادرکنندگان  روسیه  وارداتی  عمده  شریک 
به 26  نزدیک  آلمان  و  چین  کشورهاي  دارد.  قرار  روسیه  به  صادرات  سیزدهم  جایگاه 

درصد از حجم صادرات کاال به روسیه در سال 2008 را در اختیار داشته اند.  
روسیه  به  صادرکننده  عمده ي  کشورهاي  میان  در  قزاقستان  و  بالروس  اوکراین،  حضور 
به دلیل عضویت هر سه کشور در موافقت نامه تجاري منطقه اقتصادي مشترك با روسیه 
با  اوراسیا  اقتصادي  جامعه  گمرکی  اتحادیه  در  قزاقستان  و  بالروس  عضویت  هم چنین  و 
حضور روسیه است. در سال 2008 میالدي، اوکراین، بالروس و قزاقستان به ترتیب بیش 

از 16/2، 10/6 و 6/3 میلیارد دالر صادرات به روسیه داشته اند.
لذا اهمیت عضویت در موافقت نامه هاي تجاري و اتحادیه هاي گمرکی با سایر کشورها، در 

زمینه صادرات سه کشور اوکراین، بالروس و قزاقستان مشهود است.
مهم ترین صادرکنندگان کاال به روسیه و ارزش صادرات آن ها در سال 2008 در جدول 

شماره 51 آمده است. 
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جدول 15: مهم ترین کشورهاي صادرکننده ي کاال به روسیه در سال 2008 
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه

34.76913چین1

34,07612/8آلمان2

18,5907ژاپن3

16,2466/1اوکراین4

13,8185/2آمریکا5

10,9974/1ایتالیا6

10,6004بالروس7

10,5213/9کره جنوبى8

10,0663/8فرانسه9

7,6222/9انگلستان10

7,0312/6لهستان11

6,6352/5فنالند12

6,3712/4قزاقستان13

6,1412/3ترکیه14

4,8141/8هلند15

4,6711/7برزیل16

4,5291/7سوئد17
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4,2431/6اسپانیا18

4,0581/5بلژیک19

3,6851/4مجارستان20

3,6121/4جمهورى چک21

3,1151/2اتریش22

2,9951/1اسلواکى23

2,3920/9سوئیس24

1,9730/7مالزى25

1,8270/7دانمارك26

1,8250/7تایوان27

1,7140/6هندوستان28

1,6300/6کانادا29

1,4970/6تایلند30
www.trademap.org

4. کشورهاي عمده ي صادرکننده
این  می شوند.  معرفی  روسیه  به  صادرکننده  بزرگ  عمده ي  کشورهاي  بخش،  این  در 
اطالعات می تواند تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی 
صادراتی به روسیه براي بازرگانان ایرانی فراهم کند. برابر آمار، شش کشور نخست در هر 
گروه کاالیی به طور متوسط بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 16 تا 
35، شش کشور نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  شده 

در جدول شماره 14 آمده است.
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جدول 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا  در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

12,62826/3ژاپن1
7,06114/7آلمان2
4,6499/7کره جنوبی3
3,6437/6انگلستان4
3,0416/3امریکا5
1,7863/7چین6

جمع کل واردات روسیه: 48,072میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

9,66321آلمان1
8,03117/5چین2
4,1389ایتالیا3
2,4975/4آمریکا4
2,4965/4ژاپن5
2,0164/4کره جنوبى6

جمع کل واردات روسیه: 45,942میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آن ها در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

6,96528/4چین1
2,3718/4آلمان2
1,8546/6مجارستان3
1,6445/9کره جنوبی4
1,3174/7فنالند5
1,2644/5ژاپن6

جمع کل واردات روسیه: 28,079میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاالهاى دسته بندى نشده (سایر 
کاالها) در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

10,60082/2بالروس1
229817/8مناطق تعیین شده2
0/340چین3
0/120آلمان4
0/0010جمهورى چک5
0/0010فنالند6

جمع کل واردات روسیه: 12,898 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار روسیه 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,76019/5آلمان1
1,03911/5فرانسه2
5776/4سوییس3
5365/9ایتالیا4
5335/9هندوستان5
4715/2اسلواکى6

جمع کل واردات روسیه: 9,074 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکى و اشیا ساخته شده 
از این مواد در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,51217/8آلمان1
1,31115/5چین2
7789/2کره جنوبى3
5096لهستان4
4184/9بلژیک5
4134/9ایتالیا6

جمع کل واردات روسیه: 8,479 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت  و دستگاه هاى اپتیک، 
عکاسى، سینماتوگرافى در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,71721/5آلمان1
1,37117/2آمریکا2
84310/6ژاپن3
82410/3چین4
4435/6کره جنوبى5
3774/7فرانسه6

جمع کل واردات روسیه: 7,971 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین گوشت و احشا خوراکى در بازار 
روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

2,34532/6اوکراین1
1,43019/9آمریکا2
5707/9آلمان3
3254/5استرالیا4
3094/3کانادا5
2974/3آرژانتین6

جمع کل واردات روسیه: 7,195 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار روسیه 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

2,45038/4اوکراین1
87513/7قزاقستان2
73611/6چین3
3074/8آلمان4
2353/7مولداوى5
1712/7اتریش6

جمع کل واردات روسیه: 6,372 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 25: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن و فوالد
در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

124220چین1
123319/9اوکراین2
76912/4آلمان3
4226/8ایتالیا4
2293/7آمریکا5
2143/4لهستان6

جمع کل واردات روسیه: 6,208 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 26 : مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه هاى خوراکى، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

60013/4اکوادور1
48110/8ترکیه2
2936/6چین3
2846/4آرژانتین4
2345/3مراکش 5
1994/5قرقیزستان6

جمع کل واردات روسیه: 4,463 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاى معدنى و نفت خام در 
بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,66040/7قزاقستان1
78919/3اوکراین2
3278فنالند3
2937/2آمریکا4
2085/1چین5
1744/3مناطق تعیین نشده6

جمع کل واردات روسیه: 4,080 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 28: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاغذ و مقوا؛ اشیا ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از کاغذ یا مقوا در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

67217/3فنالند1
59315/3آلمان2
54814/1اوکراین3
38810لهستان4
1935سوئد5
1654/3چین6

جمع کل واردات روسیه: 3,880 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایى غیرآلى، 
ترکیبات آلى یا غیرآلى فلزات گرانبها در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

77523/5قزاقستان1
64919/7اوکراین2
47014/3استرالیا3
2397/3فرانسه4
2266/9گینه5
2106/4جامائیکا6

جمع کل واردات روسیه: 3,298 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تامین روغن هاى اسانسى و شبه رزین ها 
(رزینوئیدها) در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

87829فرانسه1
48916/2آلمان2
2608/6لهستان3
2578/5آمریکا4
1906/3انگلستان5
1806ایتالیا6

جمع کل واردات روسیه: 3,023 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین مبل؛ مبل هاى طبى-جراحى؛ اسباب 
تختخواب و همانند در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

64321/4چین1
54818/2ایتالیا2
46515/5آلمان3
1725/7لهستان4
1404/7ترکیه5
1314/3اوکراین6

جمع کل واردات روسیه: 3,010 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء 
این اشیاء در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

2,09270/8چین1
2719/2ایتالیا2
1123/8ویتنام3
582اندونزي4
451/5آلمان5
351/2ترکیه6

جمع کل واردات روسیه: 2,954 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 33: مهم ترین رقباي موجود در تامین نوشابه ها، آبگون هاى الکلى و سرکه 
در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

56621/7فرانسه1
32412/4اوکراین2
31412ایتالیا3
2268/7انگلستان4
1375/2اسپانیا5
1254/8ارمنستان6

جمع کل واردات روسیه: 2,610 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 34: مهم ترین رقباي موجود در تامین کائوچو و اشیا ساخته شده از 
کائوچو در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

44917/3آلمان1
42416/4ژاپن2
1967/5چین3
1375/3کره جنوبى4
1234/8فرانسه5
1174/5لهستان6

جمع کل واردات روسیه: 2,595 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 35: مهم ترین رقباي موجود در تامین لوکوموتیوهاى راه آهن یا تراموا، 
نواقل روى خط راه آهن و اجزا و قطعات آن ها در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

215688/3اوکراین1
773/2چین2
642/6آلمان3
281/1قزاقستان4
210/9جمهورى چک5
180/7آمریکا6

جمع کل واردات روسیه: 2,442 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی روسیه
اول)  فصل  (بیست  روسیه  وارداتی  مهم  کاالهاي  تامین  کننده،  اصلی  کشورهاي  بررسی 
نشان می  دهد که ایران با وجود توانمندي صادرات کاالهاي مورد بررسی و برخورداري از 
مزیت هاي نزدیکی جغرافیایی و دسترسی آسان به بازار این کشور، جزو تامین  کنندگان 
اصلی هیچ یک از کاالهاي مهم وارداتی روسیه نیست. بررسی توانمندي  هاي ایران در تامین 
کاالهاي مهم وارداتی روسیه، نشان می  دهد که شرکت  هاي ایرانی از ظرفیت گسترده اي 

در تامین نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 
و  بخار  تعرفه (دیگ  هاي  کتاب  فصل 84  ذیل  کاالهاي  ایرانی تولیدکننده ي  شرکت  هاي 
آبگرم)، از توانمندي صادراتی گسترده اي برخوردارند. از این رو با برنامه  ریزي براي حضور 
بلندمدت در بازار روسیه، سهم صادرات ایران به این کشور در این گروه کاالیی، تا اندازه ي 
زیادي می تواند افزایش یابد. حضور شرکت  هاي ایرانی در تامین کاالهاي ذیل فصل 87 
کتاب تعرفه (وسایل نقلیه)، در  آغاز با موفقیت همراه بوده است. برنامه ي فراگیر توسعه ي 
به  صادرات  آن،  اولیه ي  نتیجه ي  و  شکوفایی ست  مرحله ي  در  کاالها  گونه  این  صادرات 

ارزش 116 میلیون دالر، در سال 2008 میالدي بود. 
بررسی مزیت هاي ایران در صادرات کاالهاي ذیل فصول 85  (تجهیزات الکتریکی)، 30 
(محصوالت دارویی)، 39 (مواد پالستیکی) و 02 (احشاء خوراکی)، حاکی از ظرفیت  هاي 

گسترده ي ایران، براي توسعه ي صادرات به بازار این کشور است. 
هم چنین ایران یکی از صادرکنندگان اصلی کاالهاي ذیل فصل 08 (میوه  هاي خوراکی) 
است. با این حال، صادرات 116 میلیون دالري ایران به روسیه در سال 2008، متناسب با 

توان صادراتی ایران و نیاز بازار روسیه نیست. 
بررسی برتر ي هاي صادراتی ایران در بیست فصل اول کاالهاي وارداتی روسیه نشان می  دهد 
که شرکت  هاي ایرانی، توانایی تامین بخش بزرگی از کاالهاي ذیل ده فصل شامل فصول 

02، 08، 22، 30، 33، 39، 84، 85، 87 و 94 را دارند. 
4-2. ساختار تعرفه  اي

در  درصد  پنجاه  تا  پنج  بین  روسیه،  به  وارداتی  کاالهاي  بر  شده  اعمال  تعرفه ي  میزان 
درصد   14/92 حدود  در  کشور  این  به  کاالها  ورود  تعرفه ي  میانگین  ولی  است.  نوسان 
است. هم چنین متوسط تعرفه ي کاالهاي کشاورزي برابر با 26/2 درصد و متوسط تعرفه ي 
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کاالهاي صنعتی 12/69 درصد است. مالیات بر ارزش افزوده ي کاالهاي وارداتی، بر اساس 
نظام  براساس  کشور  این  می  شود.  دریافت  روسیه  گمرکات  در  سیاهه  ارزش  درصد   18
در  تخفیف  درصد   25 ایران  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهاي  به  ترجیحات  عمومی 

تعرفه هاي گمرکی اعطا می کند. 
5. سرمایه گذاري خارجی

کشور در  این  سهم بزرگی در اقتصاد روسیه دارند.  گاز  شد، نفت و  همان  طور که گفته 
سال  هاي اخیر سرمایه  گذاري بسیاري در بخش  هاي انرژي انجام داده است. دولت روسیه 
در حال آماده  سازي زمینه  هاي مناسب جذب سرمایه  هاي خارجی در بخش  هاي گوناگون 
متحد،  ملل  توسعه ي  و  تجارت  کنفرانس   2007 سال  گزارش  مبناي  بر  است.  اقتصادي 
براي  جذاب  کشور  چهارمین  رده ي  در  آمریکا  و  هند  چین،  کشورهاي  از  پس  روسیه 
سرمایه  گذاري مستقیم خارجی1 در بازه ي زمانی سال  هاي 2007 تا 2009 است. این کشور 
سرمایه  گذاري در بخش هاي پتروشیمی و طرح هاي پاالیشگاهی را هم در اولویت قرار داده 
اکتشاف  از  روسیه  سهم  میالدي،  سال 2005  تا  گزارش،  این  اساس  بر  هم چنین  است. 
ذخایر نفت جهان برابر سه درصد، در تولید شانزده درصد و در مصرف هشت درصد است. 
در حال حاضر، در حدود 25 درصد از ذخایر اثبات شده ي گاز و شش درصد ذخایر اثبات 

شده ي نفت، در خاك این کشور قرار دارد.
رشد اقتصادي و فضاي مساعد سرمایه گذاري در سال هاي اخیر، روسیه را به محل مناسبی 
عضو  کشورهاي  است.  درآورده  اروپایی،  کشورهاي  سوي  از  به ویژه  سرمایه گذاري،  براي 
روسیه  اقتصادي  گوناگون  بخش هاي  در  سرمایه گذاران  مهم ترین  اروپا،  اتحادیه ي 
هستند. در سال هاي گذشته سرمایه گذاري خارجی در روسیه نسبت به دیگر کشورهاي 
شد  دگرگون  به کلی  میالدي  سال 2006  از  وضعیت  این  اما  بود.  کمتر  مشترك المنافع 
کشورهاي  در  شده  انجام  خارجی  سرمایه  گذاري  کل  درصد   76 اختصاص  با  روسیه  و 
کشورهاي  آورد.  دست  به  خارجی  سرمایه  گذاري  جذب  در  را  اول  مقام  مشترك المنافع، 
انگلستان با سیزده درصد، هلند با دوازده درصد، قبرس با هجده درصد، لوکزامبورگ با 
یازده درصد، فرانسه با شش درصد، آلمان با نه درصد، سوییس با چهار درصد و ایاالت 
کشورهاي  مهم  ترین  شده،  انجام  خارجی  سرمایه گذاري  کل  درصد  سه  با  آمریکا  متحده 
سرمایه گذار در سال 2006 بوده اند. جدول 36 میزان سرمایه گذاري خارجی انجام شده در 

1. FDI (Foreign Direct Investment)
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روسیه در سال هاي 1995 تا 2006 را نشان می دهد.
جدول 36: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در روسیه از سال 

1995 تا 2006
19952000200120022003200420052006سال

میزان سرمایه گذاري خارجی 
510101020374072(میلیارد دالر)

World Investment Report 2007

است.  خدمات  با  رابطه  در  بیشتر  روسیه  کشور  در  سرمایه گذاري  مناسب   زمینه هاي 
مناسب ترین زمینه هاي سرمایه گذاري در این کشور عبارتند از:

 خدمات مالی و حسابداري.
 فناوري اطالعات و ارتباطات.

 تجهیزات الکتریکی. 
 تجهیزات پزشکی.

 خدمات رسانه اي و چندرسانه اي.
 خدمات بیمه و بانکداري.

 فناوري هاي نوین از جمله الکترونیک و بیوتکنولوژي.
 خدمات حرفه اي در زمینه ي کسب وکار.

 توزیع و بسته بندي محصوالت غذایی و کشاورزي.
 عمده فروشی و خرده فروشی.

 گردشگري.
 حمل و نقل.

 صنایع غذایی.
 ابزار و تجهیزات کشاورزي.

 سازه و ماشین  آالت.
 مخابرات، شبکه و ارتباطات از راه دور.
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با روسیه از پیشینه ي کهنی برخوردار است. در این 
فصل پیشینه ي روابط بازرگانی، تراز تجاري و وضعیت مبادالت بازرگانی میان دو کشور در 

سال هاي  2006 تا 2008 بررسی می شود.

1. پیشینه ي روابط بازرگانی ایران و روسیه
سابقه ي روابط تجاري دو کشور ایران و روسیه به قدمت تاریخ همسایگی دو کشور است. 
نزدیکی جغرافیایی و شرایط اقلیمی از متغیرهاي موثر بر روابط تجاري دو کشور است. هر 
چند متغیرهاي سیاسی و اقتصادي در مقاطع مختلف تاریخی بر گسترش یا محدودیت 

این روابط تاثیرگذار بوده اند. 
و  خرید  و  بود  کشور  دو  دولت  هاي  کنترل  در  متقابل  تجارت  شوروي،  اتحاد  دوره ي  در 
فروش کاالها از طریق حساب تهاتر انجام می  گرفت. روابط بازرگانی ایران و اتحاد شوروي 
بر عهدنامه ي تجارت و دریانوردي مورخ 1319/1/15 برابر با 25 مارس 1940 استوار بود. 
اقتصادي  پرداخت  هاي  کلیه ي  آن  اساس  بر  که  خرداماه 1342  مورخ 30  تهاتر  قرارداد 
میان دو کشور در چارچوب حساب تهاتر انجام می  گرفت، زمینه ي گسترش روابط بازرگانی 
را فراهم نمود. بدین ترتیب اتحاد شوروي به نخستین شریک تجاري ایران در زمینه ي 

صادرات غیرنفتی تبدیل شد. 
موافقت  نامه ي بازرگانی میان ایران و روسیه در سال 1376 به امضا رسید و بر اساس آن، 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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عهدنامه ي 1940  مواد  مهم  ترین  شد.  ابرام  دریانوردي 1940  و  تجارت  عهدنامه ي  مفاد 
که هم  اکنون بر روابط بازرگانی دو طرف جاري است، پذیرش رژیم کامله  الوداد مطلق در 

روابط تجاري است. 
روابط بازرگانی ایران و روسیه در دوره ي پس از فروپاشی شوروي، به طور کامل دگرگون 
شد. لغو روابط تهاتر، تغییر الگوهاي مصرف در بازار روسیه و حتی تغییر مسیر کاالهاي 
مبادالتی، شرایط تجارت دو کشور را متحول و به تبع آن مشکالت و موانع مهمی پدید 

آورد. 

2. آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
دوره ي نوین روابط تجاري ایران و روسیه پس از یک دهه رکود شدید حاکم بر تجارت 
به  روسیه  صادرات  فزاینده ي  رشد  با  شد.  آغاز  میالدي  سال 2000  از  کشور،  دو  میان 
ایران، حجم همکاري  هاي تجاري دو کشور، روندي افزایشی یافت. در سال 2002، روسیه 
با صادرات یک میلیارد دالر کاال به ایران، موقعیت خود را در روابط خارجی ایران تثبیت 
نمود و در سال 2008 با بیش از سه میلیارد دالر صادرات، از شرکاي اصلی وارداتی ایران 

بود. 
افزایش صادرات روسیه به ایران و 
عدم توازن تجاري میان دو کشور از 
یک سو و ظرفیت  هاي گسترده ي 
صادرات کاالهاي ایرانی به روسیه 
از سوي دیگر موجب توجه جدي 
ایران به این مساله شد. در نتیجه 
در  ایران  از  روسیه  واردات  حجم 
سال  هاي  2003 تا 2008 به  طور 

قابل  مالحظه  اي افزایش یافت. 
تراز تجاري جمهوري اسالمی ایران با روسیه در سال  هاي گذشته با روند منفی همراه 
بوده که این امر ناشی از حجم و ارزش باالي واردات ایران از روسیه است. در سال 2006 
میالدي تراز تجاري ایران با روسیه معادل 1,666 میلیون دالر منفی بوده است. با افزایش 
واردات ایران در سال 2007 میزان تراز تجاري، به منفی 2,575 میلیون دالر رسیده است. 
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در سال 2008 میالدي به دلیل افزایش مجدد حجم واردات ایران از روسیه، تراز تجاري 
به 2,890 میلیون دالر منفی رسید. جدول شماره ي 37 روند تراز تجاري ایران با روسیه 

در سال هاي  2006 تا 2008 را نشان می دهد.
جدول 37: روند تراز تجاري ایران با روسیه در سال هاي 2006 تا 2008 

(میلیون دالر)
روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريمیزان وارداتمیزان صادراتسال
به زیان ایران1,666 -20062381,904

به زیان ایران2,575 -20073492,924

به زیان ایران2,890 -20084013,291
www.trademap.org

نمودار شماره ي 1 روند تراز تجاري ایران با روسیه در سال هاي  2006 تا 2008 را نشان 
می دهد.

 نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با روسیه در سال هاي 2006-2008
(میلیون دالر)

3. واردات روسیه از ایران
در سال 2006 ارزش صادرات ایران به روسیه معادل 238 میلیون دالر بوده که در سال 
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2007 با رشد بیش از 47 درصد به 349 میلیون دالر افزایش یافت. این میزان صادرات در 
سال 2008 باز هم با افزایش روبرو بوده و با رشدي برابر 15 درصد به 401 میلیون دالر 
رسید. بنابراین، ارزش صادرات ایران به روسیه در طول دوره ي 2006 تا 2008 نزدیک به  

68 درصد رشد پیدا کرده است. 
جدول شماره ي 38، ارزش صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008 را نشان 

می دهد.
 جدول 38: ارزش صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008

(میلیون دالر)
نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
2006238-
200734947
200840115

www.trademap.org

نمودار شماره ي 2 ارزش صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008 را نشان 
می دهد.

 نمودار 2: ارزش صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008
(میلیون دالر)
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کل صادرات ایران به روسیه در سال 2008 میالدي، شامل 54 گروه کاالیی و در سه سال 
می شود.کاالهاي  شماره ي 39  جدول  در  مندرج  کاالیی  گروه  دربرگیرنده ي 67  گذشته 
عمده ي صادراتی ایران به روسیه در سه سال گذشته شامل میوه هاي خوراکی، وسایل 
نقلیه ي زمینی، سبزیجات، نباتات، فرآورده ها از سبزیجات و میوه ها، قایق، سنگ فلز، 

شیشه . مصنوعات می شود. 

جدول 39: ترکیب صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008 
(میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

افزایشى238349401-کل محصوالت

1
میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
افزایشى08115163170

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 2
افزایشى873999116روي خط راه آهن یا تراموا 

سبزیجات، نباتات،ریشه و 3
افزایشى07123034غده هاي زیرخاکی خوراکی

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها 4
کاهشى20272319یا از سایر اجزاء نباتات

افزایشى892314کشتی ها، قایق ها و شناورها 5

نامنظم2640/258سنگ فلز، جوش و خاکستر6

کاهشى70774شیشه و مصنوعات شیشه اي 7

نامنظم63323سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا8

توتون و تنباکو و بدل توتون و 9
نامنظم2410/932تنباکوي ساخته شده

کاهشى29642محصوالت شیمیایی آلی10
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11
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
افزایشى68112

فرش و سایر کفپوش ها از مواد 12
افزایشى570/680/882نسجی

کاهشى73522مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد13

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته 14
افزایشى390/9512شده از این مواد

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي 15
افزایشى560/220/761ویژه؛ ریسمان، طناب

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی 16
نامنظم850/300/271و اجزاء و قطعات آنها

کاهشى69110/78محصوالت سرامیکی 17

کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء 18
نامنظم6410/190/7این اشیاء 

نامنظم720/170/80/7چدن، آهن و فوالد 19

20
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

کاهشى2810/700/59

افزایشى3800/0090/48محصوالت گوناگون شیمیایی 21

نامنظم840/310/540/46دیگ هاي بخار و آبگرم 22

کاهشى960/420/380/38مصنوعات گوناگون23

مواد قابل بافت، سایر محصوالت 24
نامنظم140/380/220/38نباتی

کائوچو و اشیاء ساخته شده از 25
افزایشى400/080/310/31کائوچو

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 26
نامنظم250/170/130/23گچ، آهک و سیمان
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27
محصوالت حاصل از نشاسته یا 

 فکول تغییر یافته، 
چسب ها، آنزیم ها

افزایشى350/120/140/2

28
صابون، فرآورده ها براي 

شستشو، فرآورده هاي روان 
کننده

نامنظم340/080/260/2

ـ  جراحی؛ 29 مبل؛ مبل هاي طبی 
افزایشى940/060/070/17اسباب تختخواب  و همانند

انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر 30
افزایشى130/040/080/15شیره ها و عصاره نباتی

لباس و متفرعات لباس، 31
افزایشى620/0010/040/13غیرکشباف یا غیرقالب باف

آالت و دستگاه هاي اپتیک، 32
کاهشى900/40/270/13عکاسی، سینماتوگرافی

33
پارچه هاي تار و پود باف 

مخصوص، پارچه هاي نسجی 
منگوله بافت

نامنظم580/090/170/12

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 34
نامنظم320/080/020/10تانن ها و مشتقات آن ها

نامنظم090/030/0080/06قهوه، چاي ماته و ادویه35

نامنظم170/00400/05قند و شکر و شیرینی36

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 37
نامنظم820/070/080/03چاقوسازي، قاشق و چنگال

مصنوعات گوناگون از فلزات 38
نامنظم830/010/070/02معمولی

نامنظم210/0100/02فرآورده هاي خوراکی گوناگون39

نامنظم440/0040/0030/02چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب40

پوست خام (غیر از پوست هاي 41
افزایشى4100/0010/01نرم) و چرم
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کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده 42
نامنظم480/020/030/008از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

نامنظم540/0200/006رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی 43

روغن هاي اسانسی و شبه 44
نامنظم330/010/070/006رزین ها (رزینوئیدها)

پر و پر نرم آماده و اشیاء 45
افزایشى67000/005ساخته شده از پر یا از پر نرم

46
لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، 

نواقل روي خط راه آهن و اجزاء و 
قطعات آن ها

افزایشى8600/0010/005

افزایشى910/0010/0020/004اشیاء صنعت ساعت سازي47

48
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزاء و قطعات و 
متفرعات آنها

افزایشى9500/0010/004

49
فرآورده هاي غالت، آرد، 

نشاسته، فکول یا شیر، نان هاي 
شیرینی

افزایشى19000/004

 پارچه هاي نسجی آغشته، 50
افزایشى5900/0020/002اندوده، پوشانده یا مطبق شده

51
اشیاء ساخته شده از چرم؛ 

مصنوعات زین و برگ سازي؛ 
لوازم سفر

نامنظم420/0010/0040/002

 لباس و متفرعات لباس ، 52
کاهشى610/0060/0030/001کشباف یا قالب باف

محصوالت عکاسی و 53
افزایشى37000/001سینماتوگرافی

اشیاء هنري، اشیاء  کلکسیون 54
افزایشى97000/001یا عتیقه



بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 121

 کاالهاى دسته  بندى نشده55
نامنظم99040 (سایر کاالها)

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 56
کاهشى88200اجزاء و قطعات آنها 

نامنظم7400/0010مس و مصنوعات از مس 57

آلومینیوم و مصنوعات از 58
نامنظم760/040/220آلومینیوم  

سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ 59
کاهشى810/3800مصنوعات از این مواد 

کاهشى180/00100کاکائو و فرآورده هاي آن60

دانه و میوه هاي روغن دار ،دانه و 61
کاهشى120/0600بذر و میو ه هاي گوناگون

کاهشى050/1300محصوالت تهیه شده از حیوانات62

نباتات زنده و محصوالت 63
نامنظم060/0030/030گلکاري

کاهشى600/1200پارچه هاي کشباف یا قالب باف64

 الیاف سنتتیک یا مصنوعی 65
کاهشى55200غیریکسره

کاهشى490/0010/0010کتاب، روزنامه، تصویر 66

نامنظم5200/0020پنبه67
www.trademap.org

نمودار شماره 3 ترکیب اقالم مهم صادراتی ایران به روسیه طی سال هاي 2006 تا 2008 
را به صورت مقایسه اي نشان می دهد.
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 نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به روسیه در سال هاي 2006 تا 2008
(میلیون دالر)

در ادامه جایگاه و سهم ایران در صادرات هر یک از گروه هاي کاالیی باال به بازار روسیه 
تجزیه و تحلیل، و رقباي بالفعل و سهم آن ها در هر یک از این گروه ها بررسی می شود. 

3-1. میوه  هاي خوراکی 
کشورهاي  است.  روسیه  به  ایران  صادراتی  مهم  کاالیی  گروه  اولین  خوراکی،  میوه  هاي 
اکوادور، ترکیه، چین، آرژانتین، مراکش و قرقیزستان بیشترین حجم صادرات این گروه از 
محصوالت به روسیه را در اختیار دارند. این شش کشور 47 درصد از بازار این محصوالت 
عمده ي  کشورهاي  میان  در  قرقیزستان  حضور  ساخته اند.  خود  آن  از  را  روسیه  بازار  در 
صادرکننده میوه هاي خوراکی به روسیه به دلیل موافقت نامه تجارت آزاد دوجانبه با روسیه 
و عضویت قرقیزستان در اتحادیه گمرکی جامعه ي اقتصادي اوراسیا با حضور روسیه است. 
با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه ي تولید و پرورش میوه هاي خوراکی، وجود 
زمین هاي حاصل خیز در سطح کشور، فاصله ي جغرافیایی کم با روسیه و وجود راه دریایی 
مستقیم بین دو کشور، امکان افزایش سهم بازار ایران در این گروه کاالیی در بازار روسیه 
جایگاه  روسیه،  به  میوه  دالر  میلیون  صادرات 170  با  سال 2008  در  ایران  دارد.  وجود 

هشتم صادرات و سهم بازار 3/8 درصدي را در اختیار دارد.
جدول شماره ي 40 مهم ترین رقبا در تامین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات و همانند 

آن در بازار روسیه در سال 2008 را نشان می دهد. 
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جدول 40: مهم ترین رقبا در تأمین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست 
خربزه و همانند در بازار روسیه (سال 2008) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباى موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

60013/4اکوادور1
48110/8ترکیه2
2936/6چین3
2846/4آرژانتین4
2345/3مراکش5
1994/5قرقیزستان6

جمع کل واردات روسیه: 4,463 میلیون دالر
www.trademap.org

3-2. وسایل نقلیه ي زمینی
کاالیی  گروه  دومین  تراموا،  یا  راه آهن  خط  روي  نواقل  از  غیر  زمینی  نقلیه ي  وسایل 
نقلیه ي  وسایل  صادرات  با  ژاپن،  کشور  است.  سال 2008  در  روسیه  به  ایران  صادراتی 
درصد   26/3 حدود  در  بازاري  سهم  با  دالر،  میلیارد  از 12/628  بیش  ارزش  به  زمینی 
در جایگاه اول صادرات این گروه کاالیی به روسیه است. کشورهاي آلمان، کره جنوبی، 
انگلستان، آمریکا و چین جایگاه هاي دوم تا ششم را در صادرات این محصوالت در اختیار 
دارند. این شش کشور در مجموع بیش از 68 درصد از این بازار را از آن خود کرده اند. ایران 
با صادرات 116 میلیون دالري به روسیه در سال 2008 در این گروه کاالیی، جایگاه 27 

و سهم بازار 0/2 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به پتانسیل هاي موجود در زمینه ي حضور شرکت هاي خودروساز مطرح در کشور، 
صادرات خودرو سمند در سال هاي گذشته به شهرهاي مختلف روسیه و استقبال مناسب از 
این خودرو، در صورت بازاریابی مناسب و ارایه ي محصوالت باکیفیت و مطابق ویژگی هاي 

مورد نظر خریداران روسی، می توان سهم بازار کشور را در این گروه کاالیی افزایش داد. 
جدول شماره ي 41 مهم ترین رقبا در تامین وسایل نقلیه ي زمینی غیر از نواقل روي خط 

راه آهن یا تراموا در بازار روسیه در سال 2008 را نشان می دهد. 
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جدول 41: مهم ترین رقبا در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

8,74526/1ژاپن1
5,60516/7آلمان2
3,58310/7کره جنوبی3
2,1246/3انگلستان4
1,8025/4امریکا5
1,6294/9چین6

جمع کل واردات روسیه: 33,502 میلیون دالر
www.trademap.org

3-3. سبزیجات و نباتات 
سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی خوراکی، سومین گروه کاالیی صادراتی 
در  را  پانزده  رتبه ي  دالر،  میلیون   33/7 صادرات  با  ایران  کشور  است.  روسیه  به  ایران 
در  صادرات،  میزان  این  با  ایران  دارد.  اختیار  در  روسیه  به  نباتات  و  سبزیجات  صادرات 
حدود 1/9 درصد از بازار روسیه را به خود اختصاص داده است. ترکیه با صادرات 320 
میلیون دالر، جایگاه اول و سهم بازار 18/2درصدي را در اختیار دارد. کشورهاي چین، 
هلند، لهستان، قزاقستان و اسپانیا به ترتیب جایگاه دوم تا ششم را در صادرات این گروه 
سبزیجات و  بازار  مجموع بیش از 63 درصد از  کشور در  این شش  کاالیی دارا هستند. 
نباتات روسیه را به خود اختصاص داده اند. حضور قزاقستان در میان کشورهاى عمده ى 
موافقت نامه  در  کشور  این  عضویت  دلیل  به  روسیه،  به  نباتات  و  سبزیجات  صادرکننده 
حضور  با  اوراسیا  اقتصادى  جامعه  گمرکى  اتحادیه  و  مشترك  اقتصادى  منطقه  تجارى 
روسیه است. در صورتی که ایران بخواهد در این بازار به جایگاه مطلوب و مناسبی دست 
یابد، بایستی از ظرفیت هاي موجود مثل زمین هاي قابل کشت و خاك حاصل خیز، نیروي 
انسانی متخصص و تنوع آب و هوایی، بیشترین بهره برداري را کرده و در بخش تولید و 

بسته بندي سبزیجات و نباتات، سرمایه گذاري بیشتر و مناسب تري انجام دهد. 
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جدول شماره  ي42 مهم ترین رقبا در تامین سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی 
خوراکی در بازار روسیه در سال 2008 را نشان می دهد. 

جدول 42: مهم ترین رقبا در تامین سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي 
زیرخاکی خوراکی در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباى موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

32018/2ترکیه1
25814/7چین2
20411/6هلند3
1287/3لهستان4
1176/7قزاقستان5
804/5اسپانیا6

جمع کل واردات روسیه: 1,759 میلیون دالر
www.trademap.org

3-4. فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها و نباتات 
فرآورده  ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاي نباتات، چهارمین گروه کاالیی صادراتی 
ایران به روسیه در سال 2008 است. کشورهاي چین، لهستان، اوکراین، مجارستان، هلند 
و اسپانیا به ترتیب جایگاه هاي اول تا ششم را در صادرات این محصوالت به روسیه در 
اختیار دارند. این شش کشور در مجموع بیش از 52 درصد از این بازار را به خود اختصاص 
داده اند. حضور اوکراین در میان کشورهاي عمده ي صادرکننده فرآورده ها از سبزیجات و 
میوه ها به روسیه به دلیل موافقت نامه تجارت آزاد دوجانبه با روسیه و عضویت اوکراین 
در منطقه اقتصادي مشترك با حضور روسیه است. ایران، با صادرات 19/4 میلیون دالر 
فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاي نباتات به روسیه، با سهم بازار 1/3 درصدي، 
در جایگاه 22 صادرات به بازار این کشور قرار دارد. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و وجود 
منابع طبیعی فراوان در کشور، در صورت برنامه ریزي و بازاریابی مناسب و سرمایه گذاري 
در صنایع تبدیلی و بسته بندي محصوالت کشاورزي، امکان توسعه صادرات این گروه از 

محصوالت به روسیه و افزایش سهم بازار، وجود دارد.
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جدول شماره ي 43 مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از 
سایر اجزاي نباتات در بازار روسیه در سال 2008 را نشان می دهد. 

جدول 43: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا 
از سایر اجزاي نباتات در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباى موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

28819/8چین1
1027لهستان2
1027اوکراین3
1017مجارستان4
946/5هلند5
795/4اسپانیا6

جمع کل واردات روسیه: 1,458 میلیون دالر
www.trademap.org

 3-5. سایر محصوالت
صادرات ایران به روسیه در سایر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی اول از حجم 
و  نسبی  برتري  هاي  کاالیی،  گروه هاي  این  بیشتر  در  ایران  اما  است.  برخوردار  متوسطی 
پتانسیل ها و قابلیت هاي مناسب براي صادرات در سال هاي آتی را داراست. ایران با تدوین 
کاالهایی  در  خود  صادرات  سهم  می تواند  مناسب،  اجرایی  و  مدون  صادراتی  برنامه ي 
چون شیشه و مصنوعات شیشه اى، محصوالت شیمیایی آلی و غیرآلى، صنایع چدنی، 
آهن یا فوالد، مواد پالستیکی، محصوالت سرامیکی، گل، فرش و دیگر کفپوش ها را به 

روسیه بهبود بخشد.
جداول شماره ي 44 تا 59 مهم ترین رقبا در تامین سایر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران 

به روسیه در سال 2008 را نشان می دهند.
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جدول 44: مهم ترین رقبا ى موجود در تامین کشتى ها، قایق ها و شناورها در 
بازار روسیه (سال 2008) 

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

38421آلمان1
32717/9کره جنوبى2
1729/4ترکیه3
1447/9مالت4
1136/2اوکراین5
1015/5سنگاپور6

جمع کل واردات روسیه: 1,831 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 45 : مهم ترین رقباى موجود در تامین سنگ، فلز، جوش و خاکستر در 
بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,61570قزاقستان1
25010/8ترکیه2
1466/3آمریکا3
941/4آفریقاى جنوبى4
853/7اوکراین5
220/9آلبانى6

جمع کل واردات روسیه: 2,307 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترین رقباى موجود در تامین شیشه و مصنوعات شیشه اى در 
بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

26124/3چین1
1069/9آلمان2
746/9اوکراین3
736/8لهستان4
555/1فرانسه5
535جمهورى چک6

جمع کل واردات روسیه: 1,074 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 47: مهم ترین رقباى موجود در تامین سایر اشیا نسجى دوختته و مهیا در 
بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

21626/7برزیل1
878/3آمریکا2
566/3ترکیه3
544/5کره جنوبى4
474/5هندوستان5
434/2ماالوى6

جمع کل واردات روسیه: 1,199 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترین رقباى موجود در تامین توتون و تنباکو و بدل توتون و 
تنباکوى ساخته شده در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

32026/7برزیل1
998/3آمریکا2
756/3ترکیه3
544/5کره جنوبى4
544/5هندوستان5
514/2ماالوى6

جمع کل واردات روسیه: 1,199 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 49: مهم ترین رقباى موجود در تامین محصوالت شیمیایى آلى در بازار 
روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

33220/7چین1
30919/2آلمان2
1378/5هلند3
1137فرانسه4
905/6آمریکا5
603/7ایتالیا6

جمع کل واردات روسیه: 1,607 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 50: مهم ترین رقباى موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

20727/5چین1
10010/2اوکراین2
868/8آلمان3
838/5لهستان4
656/6فنالند5
596ایتالیا6

جمع کل واردات روسیه: 982 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 51: مهم ترین رقباى موجود در تامین فرش و سایر کفپوش ها از مواد 
نسجى در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

5424/2ترکیه1
3214/4باژیک2
2511اوکراین3
198/4مولداوى4
177/6هلند5
167/1چین6

جمع کل واردات روسیه: 223 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترین رقباى موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 
بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون فنالند دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,24120چین1
1,3319/9اوکراین2
76912/4آلمان3
7226/8ایتالیا4
2293/7آمریکا5
2143/4لهستان6

جمع کل واردات روسیه: 6,208 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 53: مهم ترین رقباى موجود در تامین مواد پالستیکى و اشیا ساخته شده 
از این مواد در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

1,51217/8آلمان1
1,31115/5چین2
7789/2کره جنوبى3
5096لهستان4
4184/9بلژیک5
4134/9ایتالیا6

جمع کل واردات روسیه: 8,479 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترین رقباى موجود در تامین نمد و پارچه هاى نبافته؛ نخ هاى 
ویژه؛ ریسمان، طناب در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

8821/3چین1
5012/2آلمان2
399/6ایتالیا3
164لهستان4
143/4لوکزامبورگ5
143/3انگلستان6

جمع کل واردات روسیه: 412 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 55: مهم ترین رقباى موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاى برقى و 
اجزا و قطعات آنها در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

7,96528/4چین1
2,3718/4آلمان2
1,8546/6مجارستان3
1,6445/9کره جنوبى4
1,3174/7فنالند5
1,2644/5ژاپن6

جمع کل واردات روسیه:  24,079 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترین رقباى موجود در تامین محصوالت سرامیکى در بازار 
روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

33334/5چین1
10310/6اسپانیا2
959/9ایتالیا3
919/4اوکراین4
848/7آلمان5
636/6لهستان6

جمع کل واردات روسیه: 964 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 57: مهم ترین رقباى موجود در تامین کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا این 
اشیا در بازار روسیه (سال 2008)

مهم ترین رقباى ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به روسیه 
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

2,09270/8چین1
2719/2ایتالیا2
1123/8ویتنام3
582اندونزى4
451/5آلمان5
351/2ترکیه6

جمع کل واردات روسیه: 2,954 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 58: مهم ترین رقباى موجود در تامین  چدن، آهن و فوالد در بازار روسیه 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباى موجودردیف
روسیه (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

2,45038/4اوکراین1
87513/7قزاقستان2
73611/6چین3
3074/8آلمان4
2353/7مولداوى5
1712/7اتریش6

جمع کل واردات روسیه: 6,372 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 59: مهم ترین رقبا در تامین محصوالت شیمیایى غیرآلى، ترکیبات آلى یا 
غیرآلى فلزات گرانبها در بازار روسیه (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به روسیه مهم ترین رقباردیف
(میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در روسیه (درصد)

77523/5قزاقستان1
64919/7اوکراین2
47014/3استرالیا3
2397/3فرانسه4
2266/9گینه5
2106/4جاماییکا6

جمع کل واردات روسیه: 3,298 میلیون دالر
www.trademap.org
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4. صادرات روسیه به ایران
واردات ایران از روسیه در سال 2006 میالدي معادل 1.904 میلیون دالر بوده است. این 
میزان واردات در سال 2007 با افزایش چشمگیرى همراه بوده و به رقم 2,924 میلیون 
رقم  و  داشته  تداوم  نیز   2008 سال  در  ایران  واردات  افزایشى  روند  است.  رسیده  دالر 
واردات به 3,291 میلیون دالر افزایش پیدا کرده است. ارزش واردات ایران از روسیه در 
سال 2008 نسبت به سال2006، با رشدى به میزان 73 درصد همراه بوده است.  ارزش 
واردات ایران از روسیه در سال 2008 نسبت به سال 2006، با رشدي به میزان 73 درصد 

همراه بوده است. 
نشان  را  تا 2008  سال هاي 2006  در  روسیه  از  ایران  واردات  ارزش  شماره ي60  جدول 

می دهد.  
 جدول 60: ارزش واردات ایران از روسیه در سال هاي  2006 تا 2008

(میلیون دالر)
نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
20061,904-
20072,924+54
20083,291+13

www.trademap.org
نشان  را  تا 2008  سال هاي 2006  در  روسیه  از  ایران  واردات  ارزش  شماره ي 4  نمودار 

می دهد.

www.trademap.org
 نمودار 4: ارزش واردات ایران از روسیه در سال هاي 2006 تا 2008

(میلیون دالر)
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اقالم وارداتی ایران از روسیه در سال 2008 شامل 56 گروه کاالیی و در مجموع سه سال 
گذشته شامل 67 گروه کاالیی می شود. جدول شماره ي 61 ترکیب کاالهاي وارداتی ایران 

از روسیه در سال هاي  2006 تا 2008  را نشان می دهد. 

جدول 61: ترکیب اقالم وارداتی ایران از روسیه در  سال هاي 2006 تا 2008 
(میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

افزایشى1.9042.9243.291-کل محصوالت
نامنظم729692.1692.046چدن، آهن و فوالد 1
نامنظم279889166سوخت  هاي معدنی و نفت خام2
نامنظم1030156غالت3
افزایشى4480128135چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب4
افزایشى844455128دیگ هاي بخار و آبگرم 5

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 6
نامنظم90211292عکاسی، سینماتوگرافی

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 7
افزایشى87183260روي خط راه آهن یا تراموا 

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی 8
نامنظم85586659و اجزاء و قطعات آنها

افزایشى8924251کشتی ها، قایق ها و شناورها 9

کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از 10
نامنظم48606149خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

نامنظم31417138کودهاي شیمیایی11

کاهشى73454432مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد12

آلومینیوم و مصنوعات از 13
افزایشى7662828آلومینیوم  
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14
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 

سلولزي؛ کاغذ یا مقوا براي 
بازیافت

افزایشى47101114

چربی ها و روغن هاي حیوانی یا 15
نامنظم15164714نباتی

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته 16
افزایشى391312شده از این مواد

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 17
افزایشى257712آهک و سیمان

نامنظم49252610کتاب، روزنامه، تصویر 18
افزایشى29889محصوالت شیمیایی آلی19

20
لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، 

نواقل روي خط راه آهن و اجزاء و 
قطعات آنها

نامنظم861846

21
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

افزایشى28466

22
باروت و مواد منفجره، اشیاء 
آتش بازي، کبریت، آلیاژهاي 

آتش زا
نامنظم36103

ـ  جراحی؛ 23 مبل؛ مبل هاي طبی 
نامنظم940/520/102اسباب تختخواب  و همانند

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 24
افزایشى820/380/720/96چاقوسازي، قاشق و چنگال

سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ 25
افزایشى810/030/130/90مصنوعات از این مواد 

کائوچو و اشیاء ساخته شده از 26
کاهشى40310/81کائوچو

کاهشى38320/80محصوالت گوناگون شیمیایی 27

مصنوعات گوناگون از فلزات 28
افزایشى830/230/620/79معمولی
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نامنظم7030/540/68شیشه و مصنوعات شیشه اي 29

30
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
افزایشى680/470/180/68

نامنظم740/500/050/44مس و مصنوعات از مس 31

محصوالت عکاسی و 32
افزایشى37000/24سینماتوگرافی

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 33
کاهشى320/630/240/19تانن  ها و مشتقات آنها

روغن  هاي اسانسی و شبه 34
نامنظم330/130/180/13رزین ها (رزینوئیدها)

35
صابون، فرآورده ها براي 

شستشو، فرآورده هاي روان 
کننده

نامنظم340/020/0030/1

افزایشى75000/09نیکل و مصنوعات از نیکل 36
نامنظم910/0010/130/09اشیاء صنعت ساعت سازي37

38
آخال و تفاله صنایع خوراك 

سازي، خوراکی هاي آماده براي 
حیوانات 

نامنظم230/00200/06

 پارچه هاي نسجی آغشته، 39
نامنظم590/060/070/06اندوده، پوشانده یا مطبق شده

محصوالت صنعت آرد سازي، 40
افزایشى11000/04مالت، نشاسته 

نامنظم300/200/010/04محصوالت دارویی41

لباس و متفرعات لباس، 42
نامنظم620/0080/0060/01غیرکشباف یا غیرقالب باف

نامنظم780/0500/01سرب و مصنوعات از سرب43

نامنظم960/0030/020/01مصنوعات گوناگون44
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45
سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ 

کاغذي و پارچه هاي تار و پود 
باف از نخ کاغذي

افزایشى53000/009

46
اشیاء ساخته شده از چرم؛ 

مصنوعات زین و برگ سازي؛ 
لوازم سفر

نامنظم420/00100/009

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي 47
افزایشى56000/007ویژه؛ ریسمان، طناب

افزایشى09000/004قهوه، چاي ماته و ادویه48

49
محصوالت حاصل از نشاسته یا 

 فکول تغییر یافته، 
چسب ها، آنزیم ها

افزایشى3500/0010/003

50
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزاء و قطعات و 
متفرعات آنها

افزایشى95000/003

افزایشى80000/002قلع و  مصنوعات از قلع51
نامنظم630/4400/002سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا52

کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء 53
افزایشى64000/002این اشیاء 

نامنظم650/00600/001کاله و اجزاء کاله54
افزایشى52000/001پنبه55

 لباس و متفرعات لباس، کشباف 56
ثابت610/0010/0010/001یا قالب باف

نامنظم7900/420روي و مصنوعات از روي 57

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 58
کاهشى883500اجزاء و قطعات آنها 

کاالهاى دسته  بندى نشده (سایر 59
نامنظم990100کاالها)

پوست خام (غیر از پوست  هاي 60
کاهشى410/00100نرم) و چرم
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فرش و سایر کفپوش  ها از مواد 61
کاهشى570/1200نسجی

نامنظم5400/0020رشته  هاي سنتتیک یا مصنوعی 62
کاهشى690/4200محصوالت سرامیکی 63

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و 64
کاهشى120/0200بذر و میو ه هاي گوناگون

کاهشى210/0100فرآورده هاي خوراکی گوناگون65

نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و 66
کاهشى220/080/010سرکه

کاهشى010/00700حیوانات زنده67

www.trademap.org

تا  سال هاي 2006  در  روسیه  از  ایران  وارداتی  مهم  کاالهاي  ترکیب   5 شماره ي  نمودار 
2008  را نشان می دهد.

 www.trademap.org

نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از روسیه در سال هاي  2006 تا 2008 
(میلیون دالر)
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5. موافقت نامه هاي تجاري 
و  ایران  اسالمی  جمهوري  دولت  بین  اقتصادي  و  بازرگانی  همکاري هاي   موافقت  نامه ي 
ماه 1376  فروردین  در 25  ماده  و 14  مقدمه  یک  بر  مشتمل  روسیه  فدراسیون  دولت 

مطابق با 14 آوریل 1997 به امضاء رسید.
بر اساس ماده ي ده این موافقت نامه، نظارت بر اجراي این موافقت  نامه را کمیسیون دایمی 
همکاري هاي اقتصادي و بازرگانی دو کشور که از نمایندگان طرفین تشکیل شده انجام 
و  تهران  در  شده  توافق  زمان هاي  در  بار  یک  سال  هر  پیوسته  صورت  به  که  می دهد، 
مسکو تشکیل می شود. بررسی مسایل اجرایی درباره ي موافقت نامه و ارایه ي پیشنهادها 
در زمینه ي گسترش و تنوع روابط اقتصادي و تجاري و تشکیل گروه هاي کاري از وظایف 

کمیسیون است.
و  خدمات  و  کاال  واردات  و  صادرات  موافقت نامه،  این   4 ماده ي  اساس  بر  هم چنین 
همکاري هاي اقتصادي و فنی بین دو کشور، بر مبناي قراردادهایی خواهد بود که اشخاص 

حقیقی و حقوقی هر دو کشور برابر قوانین و مقررات جاري به امضاء برسانند. 
از  ناشی  احتمالی  اختالفات  کلیه ي  موافقت نامه ،  این   11 ماده ي  از  قسمتی  اساس  بر   
قراردادهاي منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب این موافقت نامه، بر 

اساس شرایط مندرج در قراردادهاي مربوطه، حل و فصل خواهد شد. 

6. نهادهاي تجاري مشترك 
در این بخش به نهادهاي تجاري مشترك بین دو کشور اشاره می شود. 

6-1. اجالس کمیسیون مشترك
کمیسیون مشترك اقتصادي بین ایران و روسیه، باالترین نهاد مشترك اقتصادي دو کشور 
است. برگزاري پیوسته ي اجالس کمیسیون در تهران و مسکو، بررسی موانع و مشکالت و 

ترسیم روند گسترش مناسبات، از مهم ترین وظایف این نهاد است. 
گستردگی و تنوع مسایل بین دو کشور، باعث شده تا کمیسیون  ها و کمیته هاي فرعی 
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در چارچوب این کمیسیون ایجاد شوند. هم  اکنون کمیسیون انرژي، کمیسیون دریایی، 
ارشد  مدیران  یا  و  وزرا  معاونین  مسئولیت  با  بازرگانی  کمیته ي  نقل،  و  حمل  کمیته ي 

سازمان هاي مربوطه در دو کشور ایجاد شده است.
مشترك  کمیسیون  اجالس  مسئول  روسیه،  انرژي  وزارت  و  ایران  خارجه  امور  وزارت 

هستند.

6-2. کمیته بازرگانی
گسترش روابط بازرگانی، روند پرشتاب افزایش صادرات و مشکالت گوناگون در بخش هاي 
مشترك  کمیته ي  ایجاد  اصلی  دالیل  از   ... و  گمرك  استاندارد،  ترانزیت،  بیمه،  بانک، 
بازرگانی بین دو کشور در سال 1380 بود. کمیته ي بازرگانی با مسئولیت مدیران ارشد 

وزارت بازرگانی ایران و وزارت توسعه ي اقتصادي روسیه برگزار می  شود.

6-3. سایر نهادهاي تجاري مشترك
از دیگر نهادهاي تجاري مشترك بین دو کشور، می  توان به اتاق بازرگانی مشترك ایران و 
روسیه که قدیمی  ترین نهاد مشترك تجاري بین دو کشور است و شوراي مشترك ایران و 
روسیه (بین اتاق  هاي بازرگانی دو کشور) اشاره کرد. شوراي بین  المللی اتاق  هاي بازرگانی 
منطقه ي خزر که ایران و روسیه مهم  ترین اعضاي آن هستند. هم چنین اتحادیه ي تجار 

ایرانی مقیم آستراخان روسیه نیز از دیگر نهادهاي فعال بین دو کشور است.

7. همایش ها و سمینارها
همکاري هاي اقتصادي، سیاسی و بازرگانی ایران و روسیه در سال هاي گذشته از روند مناسب 
و روبه رشدي برخوردار بوده است. در همین راستا و براي بهره گیري از فرصت هاي تجاري 
سمینارهاي  و  همایش ها  گذشته  سال هاي  در  کشور،  دو  بین  تجاري  مبادالت  افزایش  و 
بسیاري در کشور برگزار شده است. به عنوان مثال می توان به برگزاري همایش بررسی 
این  نمود.  اشاره  ایران و روسیه در دوم خرداد 1387 در بندر انزلی  تجاري  فرصت هاي 
همایش با سخنرانی معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه  تجارت ایران همراه 
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نیز،  خودرو  صنعت  در  روسیه  و  ایران  همکاري هاي  سمینار  نخستین  این،  بر  عالوه  بود. 
در 28 آذرماه 1386 در محل سازمان توسعه  تجارت ایران (سالن خلیج فارس) با حضور 
معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه  تجارت ایران برگزار گردید. حضور مقامات 
عالی رتبه ي بازرگانی ایران در این همایش ها و سمینارها، نشان دهنده ي عالقه مندي دولت 

ایران به افزایش مبادالت و بهبود روابط تجاري با روسیه است. 

8. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه  هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی در 
بازارهاي جهانی است. این اقدام می  تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی در 
بازار روسیه باشد. با توجه به اهمیت آگاهى  رسانی و تبلیغات درباره ي کاالها و توانمندي ها 

و پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی بین دو کشور مبادله شده است. 
بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
داده اند، شرکت  ها و تجار ایرانی در نمایشگاه هاي تخصصی بسیاري در سال هاي 1385 تا 
1387 شرکت نموده اند. هم چنین چندین نمایشگاه اختصاصی در ارایه ي کاالها و خدمات 
نمایشگاه هاي  جزئیات   ،62 شماره ي  جدول  است.  شده  برگزار  روسیه  کشور  در  ایرانی، 
تجار ایرانی در آن حضور  کشور روسیه را در سال هاي 1385 تا 1387 که شرکت ها و 

داشته اند، نشان می دهد.

جدول 62: نمایشگاه هاي کشور روسیه که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 
داشته اند ( 1385-1387)

یف
مجريتاریخ برگزاريمحل برگزاريعنوان نمایشگاهرد

29 خرداد لغایت 2 مسکونمایشگاه بین المللی نفت و گاز1
تیرماه 1385

شرکت پارس پگاه 
تجارت

نمایشگاه بین المللی کشاورزي 2
12-6 شهریورماه سنت پترزبورگو غذایی

1385
سازمان بازرگانی 
استان تهران
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28-25  اردیبهشت ماه مسکونمایشگاه بین المللی اتومکانیکا3
شرکت نیلوفر آبی1386

نمایشگاه اختصاصی فرش 4
6-2 تیرماه 1387مسکودستباف و دکوراسیون ایران

اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن 
ایران و شرکت 
پارس پگاه تجارت

www.tpo.ir

بر مبناي اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران 
و بر اساس برنامه ریزي هایی که این مجموعه  ها و سازمان هاي بازرگانی استان ها کرده اند، 
چندین هیات  تجاري ایران در سال هاي 1385 و 1386 از کشور روسیه بازدید نموده اند. 
جدول شماره ي 63 مشخصات و تاریخ اعزام هیات هاي تجاري ایران به روسیه را نشان 

می دهد.

جدول 63 : هیات هاي تجاري اعزام شده به روسیه در سال هاي 1385 و 1386

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف

دفتر کمک هاي فنی و توسعه تجارت (سازمان آبان ماه 1385روسیه1
توسعه تجارت)

دفتر بازرگانی اروپا و آمریکا (سازمان توسعه بهمن ماه 1385روسیه2
تجارت)

دفتر خدمات بازرگانی (هیات تخصصی خودرو)شهریور ماه 1386روسیه3

دفتر امور ترویج تجارت (سازمان توسعه آذرماه 1386روسیه4
تجارت)

سازمان بازرگانی استان مازندرانآبان  ماه 1385روسیه5
سازمان بازرگانی استان گیالنآذر ماه 1386روسیه6

www.tpo.ir

در سال 1387 نیز هیات هاى تجارى متعددى به روسیه اعزام شده اند. جدول شماره ى 64 
مشخصات و تاریخ اعزام این هیات ها را نشان مى دهد.
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جدول 64: هیات هاي تجاري اعزامى به روسیه در سال  1387
مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف

سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقیشهریورماه 1387روسیه1
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانمهرماه 1387روسیه2
سازمان بازرگانی استان گیالنمهر ماه 1387روسیه3
سازمان بازرگانی استان خوزستانآذر ماه 1387روسیه4

www.tpo.ir

8-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي روسیه 
بر اساس تجربه هاي حضور ایران در نمایشگاه  هاي تخصصی و بین  المللی، کاالهاي صادراتی 
ایران به روسیه و توانمندي هاي کشورمان، پیشنهاد می شود که در سال هاي آینده، افزون بر 
برگزاري همایش  ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی میان دو کشور، برنامه ریزي 

مناسبی براي حضور در نمایشگاه هاي بین المللی زیر در کشور روسیه فراهم شود.
.(  BALTIKA) نمایشگاه بین المللی کاالهاي مصرفی سنت پترزبورگ

 نمایشگاه بین المللی چرم و کفش مسکو.
 نمایشگاه بین المللی ساختمان مسکو.

داخلـی  دکوراسـیون  و  روشـنایی  صنایـع  بین المللـی  مبلمـان،   نمایشـگاه 
سنت پترزبورگ.

 نمایشگاه بین المللی فلزات، فرآوري فلزات، سیم و تکنولوژي مسکو.
.(  INTERPLASTICA) نمایشگاه بین المللی پالستیک و الستیک مسکو

 نمایشگاه بین المللی صنعت شیمی سنت پترزبورگ.
 نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ارتباطات مسکو.

.(  ProdExpo و WorldFood) نمایشگاه بین المللی موادغذایی مسکو
 نمایشگاه بین المللی گردشگري مسکو.

 نمایشگاه بین المللی گردشگري سوچی.
 نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته مسکو.



146 / راهنماي تجارت با کشور روسیه

8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به روسیه 
بهترین زمان براي اعزام هیات تجاري به کشور روسیه، فصل  هاي بهار و پاییز است. در 
نیمه ي اول سال، آب و هواي روسیه به ویژه شهر مسکو براي مسافرت به آن مناسب است. 
فصل تابستان و به ویژه ماه آگوست (مردادماه) در این کشور تعطیل است. از سوي دیگر 
در برخی از روزهاي سال، به دلیل شرایط بد آب و هوایی و سرماي بسیار شدید، اعزام 
هیات تجاري اثربخشی مطلوبی نخواهد داشت. با این حال به دلیل گستردگی جغرافیایی 
و پهناور بودن کشور روسیه، شهرهاي واقع در عرض هاي جفرافیایی مختلف این کشور، از 

تنوع آب و هوایی باالیی برخوردارند.
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فصل هفتم
زیرساخت هاي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

به  محصوالت  صادرات  براي  کشور  در  موجود  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  فصل  این  در 
وضعیت  می شود.  بررسی  کشور  این  در  حضور  براي  ایران  بازاریابی  راهکارهاي  و  روسیه 
و  ضعف  و  قوت  نقاط  بانکی،  مبادالت  و  روابط  ریلی  و  هوایی  دریایی،  جاده اي،  خطوط 
براي  اجرایی  راهکارهاي  و  پیشنهادها  و  روسیه  بازار  در  رو  پیش  تهدیدهاي  و  فرصت ها 

بازاریابی در این کشور، مهم ترین موارد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
کشور، به عنوان  دریایی، هوایی و ریلى بین دو  جاده اي،  بخش وضعیت خطوط  این  در 

زیرساخت هاي کلیدي براي ارسال کاال و محموله هاي تجاري بررسی می شود. 

1-1. جاده اي
مهم  ترین مسیر حمل ونقل زمینی کاال بین ایران و روسیه، از طریق جمهوري آذربایجان 
دالیل  به  مسیر  این  می  کند.  عبور  روسیه  سرزمین  در  داغستان  جمهوري  از  که  است، 
رانندگان  تابعیت  که  کامیون  هایی  تنها  و  است  بسته  ایرانی  کامیون  هاي  روي  به  امنیتی 
آن ها روسی یا یکی از کشورهاي مشترك  المنافع باشد، امکان تردد در این مسیر را دارند. 

هم  اکنون، کامیون  هاي آذري کاالهاي ایرانی به روسیه را حمل می کنند.
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1-2. دریایی
راه دریایی یکی از کانال  هاي مهم ارتباط میان ایران و روسیه به ویژه در زمینه ي اقتصادي 
جابجا  کشور  دو  میان  را  بسیاري  کاالهاي  روزانه  تجاري،  کشتی  هاي  است.  بازرگانی  و 
خزر  دریاي  در  کشور  این  دریایی  پایانه  هاي  جمله  از  روسیه  آستراخان  بندر  می کنند. 
براي تجارت با ایران است. در ایران نیز بخش بزرگی از صادرات و واردات به روسیه از 

راه بنادر انزلی و امیرآباد در استان هاي گیالن و مازندران جابه جا می شود. 
در سال 1386، براي نخستین بار در تاریخ روابط حمل و نقل دریایی ایران و فدراسیون 
روسیه، تفاهم نامه ي شناسایی گواهینامه هاي دریانوردي ایران و روسیه و پروتکل همکاري 
دو کشور در زمینه ي امور بندري و اجراي کنوانسیون هاي بین المللی دریایی، بین سازمان 
بنادر و کشتی  رانی ایران و آژانس دریایی وزارت حمل و نقل روسیه در مسکو به امضاء 

رسید.

1-3. هوایی
ایمنی  و  رفاه  لحاظ  به  مناسبی  ناوگان  که  دارد،  سابقه  اي  با  هوایی  خطوط  روسیه  کشور 
هر  در  حاضر  حال  در  دارد.  اختیار  در  اخیر  سال  هاي  در  جهان  روز  استانداردهاي  مطابق 
هواپیمایی  شرکت  و  سه شنبه  روزهاي  در  پرواز  یک  ایران ایر  هواپیمایی  شرکت  هفته 
در  جمعه،  و  چهارشنبه  دوشنبه،  یکشنبه،  روزهاي  در  پرواز  چهار  روسیه،   Aeroflot
مسیر تهران به مسکو دارند. پرواز به دیگر شهرهاي روسیه مثل سنت پترزبورگ به صورت 
غیرمستقیم از مسیر مسکو انجام می شود. مهم  ترین مسیرهاي غیرمستقیم براي سفر به 

مسکو، از شهرهاي باکو در آذربایجان و یا استانبول در ترکیه است. 
1-4. ریلی

خطوط  ارتباط  گذشته  در 
راه  از  روسیه  و  ایران  ریلی 
سراسري  خط  آهن  شبکه ي 
ایران و در نقطه ي مرزي جلفا 
حاضر  حال  در  که  بود  برقرار 
ارمنستان  اختالف   از  پس 
مدت  براي  آذربایجان،  و 
است.  شده  مسدود  نامعلومی 
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گسترش  نیازمند  کشور،  دو  سراسري  راه  آهن  شبکه ي  اتصال  براي  جایگزین  مسیرهاي 
شبکه ي راه  آهن ایران در مسیر اتصال به ارمنستان و آذربایجان است. 

ارتباط خط آهن روسیه با ایران براي این کشور از اهمیت به  سزایی برخوردار است، زیرا 
و  ایران  به  محموله ها  انتقال  براي  کافی  گنجایش  خزر،  دریاي  در  حمل  ونقل  امکانات 
منطقه ي خلیج فارس و بالعکس را ندارد. خط آهن آبخازي- ارمنستان تنها راه ارتباطی 
بین روسیه و ارمنستان است که می تواند براي مسیر بازرگانی ایران و روسیه تاثیر زیادي 

داشته باشد. 

2. روابط بانکی
بانک ملی ایران با توافق بین بانک  هاي مرکزي دو کشور، در سال 1382 شعبه  اي در مسکو 
راه  اندازي کرده است. بانک ملی مسکو متناسب با سرمایه خود  اقدام به گشایش LC نموده 
و نقش مهمی در انتقال ارز بین دو کشور دارد. مهم  ترین اقدامی که بانک ملی مسکو، براي 
آسان سازي خدمات  رسانی به بازرگانان، در دست اقدام دارد، گشایش LC با اخذ وثایق و 

تضمین  هاي الزم در خاك کشور ایران است.
در سال هاي اخیر روابط بانکی مستقیمی بین بانک هاي ایران و روسیه وجود داشته است. 
بر مبناي اطالعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه  کرده، شانزده بانک موجود در 
جدول شماره ي 65، بانک هاي مورد قبول ایران براي فعالیت هاي اقتصادي و مبادالت مالی 
در روسیه هستند. بدیهی است که بانک  هاي مذکور در جدول شماره 65، شامل بانک  هایی  
است، که براي پوشش ریسک معامالت، تا سقف معین، مورد قبول صندوق هستند و این 
امر ارتباط کارگزاري و بین بانکی بانک  هاي ایرانی با بانک  هاي روسی را محدود نخواهد 

کرد.  

جدول 65: بانک هاي روسی مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف

1International Moscow BankB

2GazprombankB
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3Sberbank-Savings Bank of Russian FederationB

4Joint stock Commercial Bank (Bank of Moscow)B

5ZAO Raiffeisenbank AustriaB

6Rosselkhozbank-Russian Agricultural Bank groupB

7VnesheconombankB

8Bank VTB North-West OJSCB

9VTB Bank, an open joint stock company Vneshtorgbank(Bank 
for foreign Trade)B

10Alfa BankD

11Ak Bars bankD

12Absolut BankD

13Bank ZenitD

14MDM BankD

15Uralsib BankD

16Joint stock Investment Commercial Bank Novaya Moskva-
NOMOS-BankD

www.egfi.org

3. تحلیل راهبردي 
تحلیل  و  تجزیه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزیابی  تحلیل،  براي  اصلی  مدل هاي  از  یکی 
SWOT است. در این مدل، بر پایه ي یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي فراروي گسترش روابط تجاري ایران و روسیه شناسایی شده و سپس متناسب 
با موقعیت کنونی راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ویژه صادرات ایران به روسیه پیشنهاد شده است.
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3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها
راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه ى صادرات محصوالت ایران به روسیه بر اساس زمینه ها 

و دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:
 سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور.

 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

 اهداف استراتژیک توسعه صادرات ایران به کشورهاي منطقه.
 سابقه ي روابط تجاري و اقتصادي ایران و روسیه در سال هاي گذشته.

 نقـاط قوت و ضعـف و فرصت ها و تهدیدهاي فراروي گسـترش صـادرات ایران به 
روسیه.

جدول شماره ي 66، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
گسترش صادرات ایران به روسیه را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد. 

جدول 66: نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي 
براي توسعه صادرات ایران به روسیه

(O) فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي دوستانه بین دو کشور.
O2: عضویت روسیه به عنوان عضو اصلی در شوراي امنیت سازمان ملل متحد.
O3: سردسیر بودن و افزایش تقاضا براي مواد غذایی و فرآورده هاي کشاورزي 

در روسیه.
O4: جمعیت زیاد و بازار بسیار بزرگ روسیه.

O5: ارتقاء و تقویت روابط سیاسی و اقتصادي جمهوري اسالمی ایران با روسیه.
O6: قوانین استاندارد غیرسختگیرانه در روسیه.

O7: دسترسی ایران به آب  هاي آزاد و مزیت  هاي ترانزیتی.
O8: تداوم روابط غیردوستانه ایران و غرب.

O9: دسترسی روسیه به برخی از فناوري  هاي پیشرفته مورد نیاز ایران.
O10: آغاز روند افول موقعیت ویژه و ممتاز کاالهاي ترکیه در کشور روسیه.

O11: عالقه  مندي مناطق جنوبی روسیه به گسترش روابط با ایران.
O12: برخورد همراه با تسامح روسیه نسبت به تحریم  هاي بین  المللی علیه ایران.

O13: جمعیت بیست میلیون نفري مسلمانان در مسکو و قفقاز شمالی.
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(T) تهدیدها

T1: عالقه  مندي روس  ها به کاالهاي اروپایی.
T2: نوع نگرش نخبگان ایرانی به روابط ایران و روسیه.
T3: مشکالت حمل  ونقل ریلی و جاده اي بین دو کشور.

T4: فشارهاي سیاسی شوراي امنیت و برخی کشورها در جهت محدود کردن 
ارتباطات و مبادالت بازرگانی دو کشور.

T5: مقاومت متخصص  هاي ایرانی به ویژه در بخش  هاي علمی و فنی در برابر 
گسترش روابط ایران با روسیه.

T6: ذهنیت منفی روس  ها نسبت به کاالهاي عرضه شده باکیفیت پایین توسط 
تجار ایرانی.

T7: شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت  هاي همکاري مشترك.

(S)  نقاط قوت

S1: توجه ویژه ي دولت به گسترش صادرات غیرنفتی در تدوین چشم انداز 
بیست ساله و برنامه ي چهارم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسیل ها و ظرفیت هاي مناسب در تولید مواد غذایی، میوه، خودرو، 
مصالح ساختمانی و محصوالت کشاورزي مورد نیاز بازار روسیه.

S3: وجود زیرساخت  هاي حمل  ونقل مناسب میان دو کشور به دلیل فاصله اندك 
و وجود راه دریایی.

S4: امکان ترانزیت محصوالت تجاري روسیه از طریق ایران به آسیاي جنوبی و 
شرقی (نقش اصلی در کریدور شمال- جنوب).

S5: شرایط مناسب آب  وهوایی ایران و توانایی تامین کاالهاي مورد نیاز بازار 
روسیه در فصول مختلف سال.

S6: اشتراکات فرهنگی و تاریخی اقوام جنوب روسیه با ایرانیان.
S7: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي  روس  ها.

  نقاط ضعف 
(W)

W1: تنوع پایین کاالهاي ایرانی صادرشده به بازار روسیه.
W2: فعالیت کم در بخش بازاریابی، اطالع رسانی و امور نمایشگاهی در کشور 

روسیه.
W3: عدم آگاهی و شناخت کامل به کلیه نیازها و سالیق بازار روسیه.

W4: کیفیت پایین برخی از محصوالت و عدم توانایی رقابت آن با سایر 
محصوالت در بازار روسیه.

W5: عدم برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی کاالهاي ایرانی در روسیه.
W6: حضور کمرنگ شعب بانک هاي ایرانی در روسیه و ضعف روابط بانکی قوي 

بین بانک هاي دو کشور.
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 راهبردهاي 
SO

بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشور براي صادرات محصوالت مورد نیاز 
کشور روسیه مثل مواد غذایی، میوه جات، فرآورده  هاي کشاورزي، خودرو، مصالح 

ساختمانی، گل و گیاه، پوشاك و محصوالت پالستیکی.
تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوستانه و 

ردیف  هاي اعتباري میان دو کشور.

  راهبردهاي 
ST

تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.
تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان روسی از راه تبلیغات.

برگزاري نمایشگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در روسیه براي افزایش نگاه 
مثبت به محصوالت ایرانی.

شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار روسیه براي گسترش بازار و 
تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 راهبردهاي 
WO

تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه  هاي جمعی روسیه براي 
افزایش شناخت کاالهاي ایرانی در بین مصرف  کنندگان روسی.

تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار روسیه به منظور تقویت جایگاه و 
سهم بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در این کشور.

راهبردهاي 
WT

تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود بین دو کشور.
تقویت خطوط دریایی، جاده اي و هوایی بین دو کشور براي افزایش مبادالت 

تجاري دوجانبه.
راه اندازي و اتصال خطوط ریلی دو کشور.

راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT

تاسیس سازمان همکاري  هاي اقتصادي بین کشورهاي حاشیه ي دریاي خزر.
تقویت خطوط دریایی، جاده اي، ریلی و هوایی میان دو کشور.

تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و سرمایه  گذاري میان دو کشور.
عرضه ي محصوالت باکیفیت به بازار روسیه براي ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به 

محصوالت ایرانی.
افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات 

روسیه.

3-2. راهبردهاي پیشنهادي براي گسترش صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 66 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:
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3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی گسترش صادرات ایران به روسیه عبارتند از:

 تاسیس سازمان همکاري  هاي اقتصادي بین کشورهاي حاشیه ي دریاي خزر.
 تقویت خطوط دریایی، جاده اي، ریلی و هوایی بین دو کشور.

 تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و سرمایه  گذاري بین دو کشور.
 عرضـه ي محصوالت باکیفیت به بازار روسـیه براي ایجاد ذهنیت مثبت نسـبت به 

محصوالت ایرانی.
 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات 

روسیه.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی گسترش صادرات ایران به روسیه عبارتند از:

 SO راهبردهاي
 بهره  گیـري از توانمندي  هـاي صادراتی کشـور براي صادرات محصـوالت مورد نیاز 
کشور روسـیه مثل مواد غذایی، میوه جات، فرآورده  هاي کشاورزي، خودرو، مصالح 

ساختمانی، گل و گیاه، پوشاك و محصوالت پالستیکی.
 تالش براي افزایش سـهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوسـتانه و 

ردیف  هاي اعتباري بین دو کشور.

 ST راهبردهاي 
 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري بین دو کشور.
 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان روسی از راه تبلیغات.

 برگزاري نمایشگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در روسیه براي افزایش نگاه مثبت 
به محصوالت ایرانی.

 شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار روسیه براي گسترش بازار و تنوع 
بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.
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 WO راهبردهاي
 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه  هاي جمعی روسیه براي افزایش 

شناخت کاالهاي ایرانی در بین مصرف  کنندگان روسی.
 تـالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار روسـیه بـه منظور تقویت جایگاه و 

سهم بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در این کشور.

 WT راهبردهاي
 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود بین دو کشور.

 تقویت خطوط دریایی، جاده اي و هوایی بین دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري 
دوجانبه.

 راه اندازي و اتصال خطوط ریلی دو کشور.

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و گسترش بازار
سیاسی،  بازرگانی،  روابط  در  ساله   هزار  چند  قدمت  با  همسایه  کشور  دو  روسیه  و  ایران 
را  بازرگانی  روابط  بیشتر  گسترش  زمینه ي  جغرافیایی،  مزیت  هاي  و  فرهنگی  اجتماعی، 
دارند. بنابراین با بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت  ها و تهدیدها در روابط تجاري دو کشور 
و همین طور بر اساس آمار و اطالعات ارایه شده در بخش  هاي مختلف این کتاب، راهکارها 

و پیشنهادهایی براي گسترش روابط تجاري و افزایش حجم مبادالت ارایه می شود. 
روابط تجاري ایران و روسیه در سال هاي گذشته همواره تحت تاثیر حجم باالي صادرات 
روسیه به ایران بوده است. میزان صادرات این کشور به ایران در سال  2008 نزدیک به 3/3 
میلیارد دالر بوده است. صادرات ایران به روسیه در سال 2008 در حدود 401 میلیون دالر 
و تقریباً برابر با یک هشتم میزان واردات از این کشور بوده است. در این وضعیت مبادالت، 

تراز تجاري ایران به منفی 2/89 میلیارد دالر رسیده است.
ارایه ي اطالعات مناسب از بخش هاي گوناگون بازار روسیه به بازرگانان ایرانی، شناسایی 
گسترش  زمینه ي  می تواند  تجاري،  مبادالت  تنوع  و  داخلی  مزیت دار  و  جدید  کاالهاي 
مناسبات اقتصادي و تجاري دوسویه و افزایش سهم صادرات محصوالت غیرنفتی ایران به 

روسیه را فراهم  سازد. 
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راهبردهاي توسعه صادرات ایران به بازار روسیه، نخست باید بر عرضه ي کاالهاي مزیت دار 
کنونی به ویژه مواد غذایی، خودرو و در درجه ي دوم، بر افزایش تنوع کاالهاي صادراتی 

استوار باشد. 
به طور کلی از بین گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به روسیه، چهار گروه کاالیی میوه هاي 
خوراکی، وسایل نقلیه زمینی، سبزیجات و نباتات و فرآورده ها از سبزیجات و میوه ها 
کاالیی،  گروه  چهار  این  واقع  در  می دهند.  تشکیل  را  صادرات  درصد   85 به  نزدیک 
براي  برنامه ریزي  و  توجه  لزوم  بنابراین  هستند.  روسیه  به  ایران  صادراتی  مزیت هاي 
از  می شود.  نمایان  پیش  از  بیش  کاالیی  گروه هاي  این  صادرات  کیفی  و  کمی  افزایش 
سوي دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصوالت توانمند و داراي مزیت هاي 
باید  نیز،  کشور  این  به  ساختمانی  مصالح  و  پالستیکی  محصوالت  گل،  مثل  رقابتی، 

پیگیري شود.
با توجه به این که بیش از نیمی از صادرات ایران به روسیه را مواد غذایی به ویژه میوه و 
سبزیجات تشکیل می دهد، پیشنهاد می شود براي بهره مندي بیشتر از بازار این کشور به 

نکات زیر توجه شود: 
 حضور پیوسته در نمایشگاه  هاي مواد غذایی در سرتاسر روسیه به ویژه نمایشگاه هاي 
World food در مهرماه و Prodexpo در بهمن  ماه که همه سـاله در مسـکو برگزار 

می شود. 
 به کارگیري کانتینرهاي یخچال  دار در خطوط کشتی رانی دریاي خزر.

براي  کشور  این  جذاب  بخش  هاي  از  یکی  نیز  روسیه  ساختمان  بازار  دیگر،  سوي  از 
سرمایه گذاري داخلی و خارجی به شمار می  رود. محصوالت و تجهیزات گوناگونی از جمله 
سفال،  آجر  شوفاژ،  رادیاتور  داخلی،  دکوراسیون  شیرآالت،  بهداشتی،  چینی  هاي  شیشه، 
سیمان، سنگ، کاشی، سرامیک و ... در این صنعت مورد نیاز است. روشن است که شرکت 
در نمایشگاه  هاي ساختمان در مسکو و برپایی غرفه ي شرکت هاي ایرانی در این نمایشگاه، 

اهمیت باالیی براي جلب نظر مشتریان این گروه از کاالها دارد. 
در زمینه ي فرش نیز پیشنهاد می شود که شرکت ها و تجار ایرانی با تلفیق فرش، مبلمان 
سال  هر  آبان ماه  در  که  مسکو  دکوراسیون»  و  فرش  «نمایشگاه  در  تزئینی  کاالهاي  و 
برگزار می شود، شرکت کنند. برپایی جشنواره ي فرش در شهر سنت پترزبورگ و دعوت از 
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بازرگانان روسی براي بازدید از نمایشگاه فرش تهران نیز اهمیت فراوانی دارد. باید گفت 
که روند صادرات فرش ایران به روسیه در سال هاي اخیر رو به افزایش بوده است.

بازار خودروي روسیه نیز ظرفیت بسیار باالیی دارد؛ سال 2007، دو میلیون دستگاه خودرو 
وارد این کشور شده و پیش بینی می شود تا سال 2010 این رقم به پنج میلیون دستگاه 
برسد. با توجه به میزان تقاضا در این بازار، امکان دارد بسیاري از شرکت هاي خودروسازي 
به حضور در این کشور تمایل پیدا کنند. بنابراین شرکت هاي خودروساز ایرانی به ویژه ایران 
خودرو و سایپا، باید از فرصت نزدیکی به روسیه براي صادرات محصوالت خود استفاده 

کنند.
با این حال برخی کاستی ها و دشواري ها در راه گسترش صادرات خودرو از ایران به روسیه 
ساخته  همراه  دشواري  با  محصوالت  این  صادرات  گسترش  براي  را  راه  که  دارد،  وجود 
نمایندگان  به  خودرو  تحویل  و  عرضه  بودن  نامنظم  شامل  مشکالت  این  از  برخی  است. 
فروش روسی، نبود تبلیغات موثر و هدف مند در بازار روسیه، عدم راه اندازي سایت تولید 
و مونتاژ خودرو در روسیه، ناشناس بودن برندهاي ایرانی براي مصرف کنندگان روسی و 

... می شود.
فروش  نمایندگان  و  روسی  مصرف کنندگان  و  خریداران  مناسب  ذهنیت  به  توجه  با 
خودروهاي ایرانی از یک سو و استحکام، کیفیت و ویژ گی هاي مناسب برخی خودروهاي 
قطعات  و  خودرو  صادرات  میزان  مناسب،  برنامه ریزي  با  می توان  دیگر،  سوي  از  داخلی 
جانبی و یدکی آن به کشور روسیه را تا صد هزار دستگاه در سال افزایش داد. از سوي دیگر 

امکان تنوع بخشی و صادرات دیگر خودروهاي تولید داخل نیز، به این بازار وجود دارد.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با 
روسیه موافقت نامه تجارت آزاد امضاء کند. این امر می تواند باعث افزایش رقابت در بازار 

داخلی و افزایش توان صادراتی کشور شود. 
روسیه در حال حاضر با بسیاري از کشورهاي منطقه مانند اوکراین، گرجستان، قرقیزستان 

و ارمنستان موافقت نامه تجارت آزاد دوجانبه دارد. 
کاالهاى  کشورها،  سایر  با  تجارى  موافقت نامه هاي  انعقاد  با  منطقه،  کشورهاي  از  برخی 
صادراتی را با تعرفه گمرکى نزدیک به صفر به بازار هدف صادر مى کنند. عدم عضویت در 
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پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري موثر  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به 
بازارهاي هدف صادراتی و استفاده از تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم 

نباشد. 
در ادامه به طور خالصه، به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي افزایش سطح 

مبادالت تجاري و اقتصادي دو کشور ایران و روسیه اشاره می شود:
 تالش براي تقویت توان صادراتی کشـور در زمینه ي صادرات محصوالت زیر به بازار 

روسیه:
- میوه  هاي خوراکی.

- گل.
- شیشه و مصنوعات شیشه اي.

- سبزیجات و نباتات.
- محصوالت پالستیکی.

- خودرو و قطعات وابسته.
- فرش و مبلمان.

 تقویت روابط میان بانک ها و نهادهاي مالی دو کشور.
 برگزاري کمیسـیون ها و کمیته هاي مشـترك به صورت سـاالنه در دو کشـور براي 

شناسایی فرصت هاي متقابل اقتصادي و بازرگانی.
 گسـترش زیرسـاخت هاي حمل ونقل دریایی و جاده اي به منظـور افزایش تبادالت 

تجاري و اقتصادي.
 اتصال خطوط ریلی ایران و روسـیه از طریق کشـورهاي آذربایجان و ارمنستان به 

منظور تحقق کریدور شمال - جنوب از طریق ایران و روسیه.
 تاسیس بانک مشـترك براي تامین مالی صادرات و گسترش سرمایه گذاري بین دو 

کشور.
 برگزاري نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی در کشور روسیه.
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 حضور فعال در نمایشـگاه هاي بین المللی روسیه مثل نمایشگاه هاي مبلمان، صنایع 
روشنایی و دکوراسیون داخلی، ساختمان، صنایع دستی، چرم و کفش، گردشگري، 
پالستیک و السـتیک، محصوالت نفتی و پتروشیمی، کامپیوتر و ارتباطات، صنایع 

غذایی، فرآوري فلزات، خودرو و قطعات وابسته و ... .
 آسان سازي صدور روادید براي تاجران و فعاالن اقتصادي دو کشور.

 گسترش همکاري هاي بین دو کشور در بخش سرمایه گذاري.
 گسـترش روابط مستقیم بازرگانی با اسـتان ها و مناطق گوناگون روسیه به ویژه در 

مناطق جنوبی آن.
 امضاي موافقت نامه ي تجارت آزاد دوجانبه با روسیه.

 برگزاري همایش هاي تجاري.
 عرضه ى محصوالت غذایى با برچسـب حالل به مناطق مسلمان نشـین، با توجه به 

متمرکز بودن مسلمانان در مناطق خاص جغرافیایى روسیه
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جدول 67 :  سایت هاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم روسیه

سایت اینترنتینام وزارت یا سازمان
www.duma.gov.ruمجلس 

www.kremlin.ruرییس جمهور

www.mid.ruوزارت خارجه

www.mil.ruوزارت دفاع

http://eng.mon.gov.ruوزارت آموزش 

www.government.ruدولت 

ww.aris.ruوزارت کشاورزي

www.minatom.ruوزارت انرژي اتمی

www.minsvyaz.ruوزارت ارتباطات  و اطالعات

www.economy.gov.ruوزارت توسعه اقتصادي 

مرکز توسعه سرمایه  گذاري خارجی (زیر نظر وزارت 
www.fipc.ru/fipcتوسعه اقتصادى)

www.minfin.ru/ruوزارت امور مالی

www.fcpf.ruمرکز فدرال تامین مالی پروژه ها

www.minjust.ruوزارت دادگستري

www.mintrans.ruوزارت حمل و نقل

www.cbr.ruبانک مرکزي روسیه

www.russiasregions.comمناطق ویژه اقتصادي 
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www.weidmueller.ruنمایشگاه  هاي بین  المللی 

www.rsd.ru/wps/prtal/rzdوزارت راه  آهن 

www.minprom.gov.ruوزارت صنایع و بازرگانی 

www.government.ru

جدول 68: وب  سایت  هاي مفید براي کسب اطالعات تجاري، گمرکی و استاندارد 

سایت اینترنتینوع اطالعاتردیف
www.nalog.ruقوانین مالیاتی1

www.indocenter.tpprf.ruاطالعات تجاري و بازرگانی2

www.tks.ruشرایط ترخیص کاال، تعرفه  ها و گمرك3

 www.gost.ruاستاندارد کاال4

www.government.ru

جدول 69 : نام بانک ها ي مهم روسیه

سایت اینترنتینام بانکردیف
1Sberbankwww.sbrf.ru

2VTB Bankwww.vtb.ru

3Gasport bank 
www.gazprombank.ru(بانک گازپروم)

4Alfa-Bank www.alfabank.com

5Moscow Bank www.mmbank.ru

6URALSIBwww.uralsibbank.ru

7ROSBANKwww.rosbank.ru

8International Moscow Bank www.imb.ru

9MDM-Bankwww.mdmbank.ru
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10Raiffeisenbank Ruswww.raiffeisen.ru

11Russian Standard Bankwww.rs.ru

12Russian Agricultural Bank  www.rshb.ru

13Promsvyazbankwww.psbank.ru

14Petrocommercewww.pkb.ru

15URSA Bankwww.ursabank.ru

16NOMOS-Bankwww.nomos.ru

17Zenitwww.zenit.ru

18AK BARSwww.akbars.ru

19The International Industrial 
Bank www.iib.ru

20Transcreditbankwww.tkb.ru

www.cbr.ru

جدول 70 : فهرست برخی روزنامه  ها و سایت  هاي خبري روسیه

سایت اینترنتینام نشریهردیف
1Agentura.ruwww.agentura.ru

2AK&M - News Agencywww.akm.ru

3Eurasian Homewww.eurasianhome.org

4eXilehttp://exiledonline.com

5Interfaxwww.interfax.com

6Inside Russia and Eurasiawww.russia-eurasia.net

7ITAR-TASSwww.itar-tass.com

8Kommersantwww.kommersant.ru

9La Russophobehttp://larussophobe.wordpress.com
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10Moscow Newswww.mnweekly.ru

11Moscow Timeswww.themoscowtimes.com

12Neftegazhttp://english.neftegaz.ru

13Novaya Gazetahttp://en.novayagazeta.ru

14Pravda.ruhttp://english.pravda.ru

15Prime-Tasswww.prime-tass.com

www.abyznewslink.com

جدول 71: فهرست چند شرکت بیمه  مهم روسیه

سایت اینترنتینام شرکتردیف

1Rosgosstrakh (RGS)www.eng.rgs.ru

2Allianz Russiawww.allianz.ru

3Gefest Insurance Companywww.gefest.ru

4Ingosstrakh Insurance Companywww.ingos.ru

5Lexgarant Insurance Companyhttp://lexgarant.ru

6Moscow Insurance Companywww.moscowre.com

7Moscow Reinsurance Companywww.moscowre.com

8Munich Re Life EECAwww.munichre.com

9Rosno Insurance Companywww.rosno.com

10Rossiya Insurance Companywww.moscowre.com

11Russian Insurance Centrewww.rusins.ru

12Scandinavia Insurance Companywww.marinsurance.ru

13Transsiberian Rewww.transsibre.ru
www.yellowpages.ru
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جدول 72: فهرست چند شرکت مهم صنعتی، تجاري و بازرگانی روسیه

آدرس سایتزمینه فعالیتنام شرکتردیف

1(Gazprom) نفت و گاز گاز پرومwww.gazprom.com

2Lukoil Holding نفت و گازwww.lukoil.com

3UES of Russia تجهیزات  و ماشین آالتwww.rao-ees.ru

4Yukos نفت و گازwww. yuckos.com

5Surgutneftegas Oil نفت و گازwww.surgutneftegas.ru

6Sberbank of Russiaبانکداريwww.sbrf.ru

7Sibneft نفت و گازwww.subsea.org

8Norilsk Nickelموادwww.nornik.ru

9Tatneftنفت و گازwww.tatneft.ru

10Severstalموادwww.severstal.com

11Vimpel 
Communicationsخدمات ارتباطاتیwww.vimpelcom.com

12Avtovazلوازم مصرفی بادوامwww.gm-avtovaz.ru
www.yellowpages.ru

جدول 73: فهرست هتل هاي چند شهر مهم روسیه

Baltschug Kempinski

Ulitsa Balchug 113035 Moscow Russia 1آدرس

مسکوناحیه
5 ستارهدرجه
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Le Tenant Llc

.Druzhinnikovskaya nab. str. 12 Osenniy bulvar str 15آدرس

مسکوناحیه
4 ستارهدرجه

Zarya

Gostinichnaya str., Moscow, Russia ,/49آدرس

مسکوناحیه
3 ستارهدرجه

Maxima Slavia

Yaroslavskoe Shosse, 129337 Moscow, Russia 44آدرس

مسکوناحیه
5 ستارهدرجه

Maxima Irbis

Gostinichnaya 4127106 ,9/ Moscow, Russiaآدرس

مسکوناحیه
3 ستارهدرجه

Suharevka

Bolshaya Suharevskaya Square, 164 18/th Floor, Moscow, Russiaآدرس

مسکوناحیه
2 ستارهدرجه
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Petropalace

,Malaya Morskaya Str., Saint Petersburg, Russia 14آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
4 ستارهدرجه

Arbat Nord

.UL Bolshaya Morskaya 190000 St.Petersburgآدرس

سنت  پترزبورگناحیه
4 ستارهدرجه

Helvetia

Marata Street 191025 St. Petersburg Russia 11آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
4 ستارهدرجه

St Petersburg

Vyborgskaya Embankment St Petersburg Nabrerezhnaya Russia /52آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Brothers Karamazov

 ,a Sotsialisticheskaya Str, St.petersburg 191119, Russia-11آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
4 ستارهدرجه
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Dostoevsky

Vladimirsky Prospect, St. Petersburg, 191002 Russia ,19آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Karelia

Marshala Tukchachevskogo Str 272/ Saint-petersburg Russia 195067آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Austrian Yard Mini hotel

Furshtatskaya, 45آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Nevsky Grand

Bolshaya Konyushennaya St. Petersburg Russia 10آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Moyka 5
Moyka 5, Embankment, St Petersburg, Russia 191186آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه
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Nevsky Hotel Aster

Bolshaya Konyushennaya Street, 191186 Saint Petersburg, Russia 25آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Nevsky Express

Nevsky Prospect, St. Petersburg, Russia 93آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Nevsky Central

Nevsky Prospect St Petersburg Russia -9092آدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Petro Sport

Shosseinaya Ulitsa 6a, Saint-petersburg, Russiaآدرس

سنت  پترزبورگناحیه
3 ستارهدرجه

Cosmos

Mira Prospect No. 15آدرس

مسکوناحیه
4 ستارهدرجه
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Crown Plaza

Krsnoprsnnskya street No. 12آدرس

مسکوناحیه
5 ستارهدرجه

President Hotel

Dimitryov street No 24آدرس

مسکوناحیه
5 ستارهدرجه

www.allrussiahotels.com

جدول 74 : فهرست بیمارستان هاي چند شهر مهم روسیه

American Clinic

مسکومکان
9375757-495-007تلفن

info@americanclinic.ruپست الکترونیکى

American Medical Center (AMC)
مسکومکان
9337700-495-007تلفن

info@amcenter.ruپست الکترونیکى

American Medical Clinic

سنت پترزبورگمکان
74020920-812-007تلفن

info@amclinic.ruپست الکترونیکى
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Andros Clinic

سنت پترزبورگمکان
6900-235-812-007   و  1487-235-812-007تلفن

andros@peterlink.ruپست الکترونیکى

European Medical Centre Group

مسکومکان
9336655-495-007تلفن

contacts@emcmos.ruپست الکترونیکى

MEDEM International Clinic & Hospital

سنت پترزبورگمکان
3363333-812-007تلفن

info@medem.ruپست الکترونیکى

Russian Children’s Clinical Hospital

مسکومکان
1306442-495-007تلفن

deti@blago.ruپست الکترونیکى

www.yellowpages.ru

جدول 75: فهرست چند آژانس امالك مهم روسیه

INTERMARKSAVILLS

5029553 495 007       7752240 495 007تلفن
www.intermarksavills.ruسایت
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Itaka Real Estate Agency

7407040 812 007تلفن
www.petersburg-estate.comسایت

Evans Property Services

6703 232 495 007تلفن
www.evans.ruسایت

Becar Real Estate Agency

35 23 225 495 007      31 31 324 812 007تلفن
http://en.becar.ru/agency.shtmlسایت

www.yellowpages.ru

جدول 76: فهرست برخی فرودگاه  ها به همراه کد بین  المللی آن ها در شهرهاي 
مهم روسیه

Moscow) Domodedovo International Airport)
DMEکد فرودگاه

www.domodedovo.ruآدرس سایت

Moscowموقعیت

Vnukovo International Airport

VKOکد فرودگاه

www.vnukovo.ruآدرس سایت

Moscowموقعیت
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St Petersburg) Pulkovo Airport)
LEDکد فرودگاه

www. Pulkovo Airport.ruآدرس سایت

Saint Petersburgموقعیت

Abakan Airport

ABAکد فرودگاه

www.abakan-airport.ruآدرس سایت

Abakanموقعیت

Belgorod International Airport

EGOکد فرودگاه

www.belgorodavia.ruآدرس سایت

Belgorodموقعیت

Sheremetyevo International Airport

SVOکد فرودگاه

www.sheremetyevo-airport.ruآدرس سایت

Moscowموقعیت

www.worldaerodata.com

جدول 77: نام برخی از مراکز نمایشگاهی مهم روسیه به همراه وب  سایت آن ها 
وب سایتنام مرکز نمایشگاهیردیف

www.crocus-expo.ruکروکس اکسپو1

www.expocenter.ruاکسپو سنتر2

www.exposokol.ruساکلنیکی3
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www.lenexpo.ruلن اکسپو سنت  پترزبورگ4

www.balticfair.comمرکز نمایشگاهی کالینگراد5

www.permfair.comمرکز نمایشگاهی پرم6

www.sibfair.ruمرکز نمایشگاهی سیبري 7

www.uralexpo.emplik.ruمرکز نمایشگاهی اورال8

www.expokazanfair.ruمرکز نمایشگاهی قازان9

www.expo.volga.samara.ruمرکز نمایشگاهی سامارا10

www.intersib.omsk.ruمرکز نمایشگاهی امسک11
www.weidmueller.ru

جدول 78: فهرست و مشخصات شرکت هاي بزرگ فعال فدراسیون روسیه در 
زمینه واردات و فروش گل

شرکت « آاِ لیتا»
وارد کننده عمده گل بازار روسیه  از هلند- اکوادورفعالیت

آدرس و 
مشخصات

شهر سنت پترز بورگ
Tel: +7(812) 312 1438 
fax: +7(812) 312 1438
E-mail: info@salonf.spb.ru
www.salonf.spb.ru

Flowers 365
فروشنده و وارده کننده عمده گل در روسیهفعالیت

آدرس و 
مشخصات

شهر مسکو
Tel: +7(495) 7672759
e-mail: rakhaev@365flowers.ru

www.365flowers.ru
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Ecuadoriarosses

فروشنده و وارده کننده عمده گل در روسیهفعالیت

آدرس و 
مشخصات

 Tel./fax: +7(495) 6737645
 E-mail: info@ecuadorianroses.ru 
arcoiris@online.ru

شرکت « کندور»

فروشنده و وارده کننده عمده گل در روسیهفعالیت

آدرس و 
مشخصات

شهر سنت پترزبورگ
Tel: +7(812)  7187580 ,  +7(812) 7187581
Fax: +7(812) 7187579
 E-mail: info@condorspb.ru

شرکت «میرتسویتوف»
( دنیاي گل)

وارد کننده عمده گل از هلند، فلسطین اشغالی، اکوادور، کلمبیافعالیت

آدرس و 
مشخصات

Tel/fax: +7 (812) 972 34 44  ,  +7 (812) 916 80 68
 Internet: www.mircvetov.ru
 E-mail: mircvetov@gmail.com

شرکت « گرین الین»

یکی از بزرگ ترین واردکنندگان گل و گیاه در روسیهفعالیت

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7 (495) 783 71 01 
fax: +7(495) 783 71 23
E-mail: grln@grln.ru
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Srezka.ru شرکت

وارد کننده عمده گل و گیاه به روسیه و کشورهاي CIS  از کلمبیا و اکوادورفعالیت

آدرس و 
مشخصات

Tel.: +7 (495) 788 7772
Fax: +7 (495) 788 7772
Email: mail@srezka.ru
URL: www.srezka.ru

شرکت « آزالیا»

واردکننده بین المللی گل به روسیهفعالیت

آدرس و 
مشخصات

شهر نیژنی نووگورود
Tel: (8312) 618 701 ,  618 704
E-mail: info1@land.ru
www.azalia-nn.r52.ru

Florist.ru شرکت

از شرکت هاي بزرگ واردکننده  و فروشنده گل و فروش گل به صورت الکترونیکی فعالیت
می باشد.

آدرس و 
مشخصات

مسکو
Tel: +7(495) 7272268
جمهوري تاتارستان- قازان 
Tel: +7(843) 2779472  , +7(843)5705428:
www.florist.ru

http://iranembassy.ru
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جدول 79: فهرست و مشخصات شرکت هاي بزرگ فعال در زمینه 
سرمایه گذاري،  طراحی و ساخت و ساز انواع اماکن تجاري و مسکونی روسیه 

استروي هولدینگ « نووي دم»
Story “Holding-Novii

فعالیت
فعالیت شرکت ساخت مسکن انبوه و ارزان قیمت، انواع خانه هاي 

ییالقی، ساختمان هاي اداري است. با بسیاري از فروشندگان اروپایی مصالح 
ساختمانی در ارتباط است. در امر فناوري نوین ساخت و ساز و بکاربردن آن ها داراي 

تجربه عالی است و چندین اختراع دراین زمینه به ثبت رسانده است.

آدرس و 
مشخصات

Tel/fax: (095) 755 83 18, 
248 60 21, 248 59 84
E-mail: info@stroitel.ru
site: www.stroitel.ru

شرکت سهامی خاص « جت استروي»
ساخت انواع خانه هاي ییالقیفعالیت

آدرس و 
مشخصات

Tel: (495) 974 21 45
(495) 974 24 13
fax: (495) 974 24 13
E-mail: info@jetstroi.ru
Site: www.jetstroi.ru

گروه « سنتر استروي»

فعالیت
گروه سنتر استروي یک شرکت مالی- ساختمانی است که در مسکو و در سراسر 
روسیه در زمینه ساخت اماکن مسکونی، تجاري و غیره از مرحله دریافت مجوزها 

گرفته تا تحویل به صورت کلید در دست  فعال است.

آدرس و 
مشخصات

Tel:  (495) 363 45 85
fax: (495) 363 45 86
E-mail: info@centerstroy.ru
Site: www.centerstroy.ru
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شرکت « اینِتکو»

از بزرگ ترین شرکت هاي سازنده انواع ساختمان اعم از مسکونی و اداري بوده، و در فعالیت
امور سرمایه گذاري و غیره نیز فعال است.

آدرس و 
مشخصات

Tel.: +7 (495) 232 2303
fax: +7 (495) 232 0449
Site: www.zaointeco.ru
e-mail: info@zaointeco.ru

شرکت سو – 155

فعالیت
این شرکت یکی از 3 شرکت مهم ساختمانی روسیه با 50 سال سابقه کار است. 

بیش از 20 درصد بازار ساخت و ساز مسکو را در اختیار دارد. هم چنین حجم 
سرمایه گذاري آن در زمینه مسکن 30-25 درصد از کل بازار پایتخت می باشد.

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7(495) 124 60 88 
fax: +7(495) 124 60 88 
 E-mail: infosite@su155.com
Site: www.su155.ru

شرکت « بارکلی»

در زمینه ساخت منازل و مراکز تجاري در جه یک و  لوکس و به عنوان پیمانکار کل فعالیت
عمل می کند.

آدرس و 
مشخصات

Tel/fax: (+7 495) 775 20 33
Site: www.barkli.ru

شرکت« گالوموس استروي نید ویژیماست»

فعالیت
بزرگ ترین شرکت ساختمانی روسیه با بیش از 50 سال سابقه است و سه جهارم نقاط 

مسکونی مسکو به مساحت 155 میلیون متر مربع توسط این شرکت ساخته شده 
است.

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7(495) 7830578
+7(495) 5407777
Site: www.gmsn.ru
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شرکت دون استروي

فعالیت
از مهم ترین شرکت هاي ساخنمانی در زمینه ساخت مسکن لوکس، تجاري و ارزان 
قیمت است و تاکنون ده ها پروژه بزرگ به مساحت بیش از 2 میلیون متر مربع در 

مسکو اجرا کرده است.

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7(495) 1054747
Site: www.donstroy.com
 e-mail: donstroy@don-story.com

«LSR» گروه

از بزرگ ترین شرکت هاي تولیدکننده مصالح ساختمانی، ساخت و ساز مسکن، فعالیت
طراحی مسکن، سرمایه گذاري و توسعه  به شمار می آید.

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7 (495) 228 34 19
Fax: +7 (495) 228 34 18
E-mail: mail@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru

شرکت ترانس استروي

از بزرگ ترین هولدینگ هاي روسیه در امر ساختمانی بوده که پروژه هاي ساختمانی و فعالیت
پیمانکاري بزرگ را در سراسر روسیه و خارج  از این کشور انجام می دهد.

آدرس و 
مشخصات

Tel.: +7 (495) 782 96 74
Site: www.transstroy.ru

موس اینژاستروي

از بزرگ ترین شرکت هاي روسیه در امر انجام پروژه هاي مهندسی، راه سازي، فعالیت
زیرساختارها به عنوان پیمانکار است.

آدرس و 
مشخصات

Tel: +7(495) 3633601
Fax: +7(495) 5445180
E-mail: info@mail-mis.ru
Site: www.mosingstroi.ru
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گروه «پیک»

فعالیت
یک شرکت عظیم توسعه و سرمایه گذاري در امور مسکن است که مجموعه اي بیش 

از 20 سازمان را با پرسنلی در حدود 14000 نفر در برمی گیرد و در استان مسکو و 
مناطق مختلف فعال است.

آدرس و 
مشخصات

Tel:+7(495) 505 97 33
fax:+7(495) 203 71 01
Site: www.pik-estate.ru

شرکت گالوموس استروي

فعالیت
از بزرگ ترین شرکت هاي ساختمانی روسیه  با قدمتی بیش از نیم قرن است که 
مجموعه اي شامل 70 شرکت و 50.000 پرسنل را در بر می گیرد و در زمینه هاي 

مختلف نظیر طراحی، سرمایه گذاري، توسعه و ساخت مسکن فعال است.
آدرس و 
Site: www.glavmosstroy.ruمشخصات

http://iranembassy.ru

جدول 80: لیست تولید، عرضه و صادرکنندگان عمده چوب در فدراسیون روسیه

پست الکترونیکیتلفن و فاکسنام شرکتردیف

1Expokar-98 69 531 (495)اکسپوکار,
531 97 01info@expokar.ru

2Partner Omsk-66 55 31 (3812)پارتنر امسکsecretar@partner-omsk.ru

3Lesobaza-33 36 934 (495)لسوبازاwebmaster@lesobaza.ru

4BMPA(8172) 24 96 20bmpa@mail.ru

5Eco-Les-88 41 3 (38473)اکولسeko_les@mail.ru

6lespromkhoz-49 12 70 (8312)لسپروخوزdirektor@lespromxoz.ru

7Srubisrub-01 14 2 (49441)اسروبیسروبsrubisrub@pochta.ru
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8Zabor-2490 221 (495)زابورinfo@zabor.ru

9Saw-Mill-62 32 35 (4932)سامیلsawmill@saw-mill.ru

10Innovatsia-57 70 231 (495)انوواتسیاinnovatsia@mail.ru

11Lesexclusive-26 96 323 (495)لس اکسکلوسیوplikro@mail.ru

12foresta-30 65 741 (495)فورستاforesta2006@mail.ru

13prom-postavka-92 37 540 (495)پروم پاستاوکاprom-postavka@mail.ru

14Sever-zapad-2699058 (812)سور زاپادinfo@doska-spb.ru

15Pkf-macon-6861896 (495)پ.ك.ف.ماکونinfo@pkf-macon.ru

16okeanika-54 10 109 (495)اوکی یانیکاwww.okeanika.com

17vesta-03 86 347 (812)وستاmailto:parket2006@mail.ru

18Exotic wood-2592 960 (495)اگزوتیک وودab@exotic-wood.ru

19pallada-56 55 590 (495)پاالداinfo@pallada-x.ru

20viyazles-78 18 324 (495)ویازلسlachles@mail.ru

21Les-servis-96 23 539 (495)لس سرویسlesservis_l@mail.ru

22interstroy-20 42 917 (495)اینتراسترويinfo@spis.ru

23Vald-s-8139 782 (495)والد-سinfo@vald-s.ru

24Sibir-les-46 32 509 (495)سیبیرلسmarket@sibirles.ru

25Vakyla-master-75 99 737 (495)واکیال مسترinfo@vakyla-master.ru

26Economstroy-43 03 554 (495)اکونوم استرويinfo@ekonomstroy.ru

27Roswood--روس وود امپکس
impex(8312) 19 84 42roswoodimpex@mail.ru

28mokpro-25 34 216 (343)موکپروmokpro@mail.ru
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29Bohmans-81 79 298 (495)بوهمانسkazan@bohmans.ru

30zaraisdok-3994118 (495)زارایسدوكinfo@zaraiskdok.ru

31Lesrub-17 30 342 (926)لسروبinfo@lesrub.ru

32Transcentr-90 28 355 (343)ترانس سنترtranscentr@bk.ru

33vipsrub-29 28 2 (49441)ویپس روبmail@vipsrub.ru

34Dsp(495) 649 46 56dsp1.ru@mail.ru

35Leskomplect-09 24 280 (351)لس کمپلکتkobelova@chelcom.ru

36terekon-95 29 507 (495)ترکونinfo@terekon.ru

http://iranembassy.ru

 جدول 81: کارخانه هاي تولیدکننده محصوالت از فوالد و چدن و
آلیاژهاي کربنی آن

کارخانه متالوژي نیزنی تاگیل
شهر نیژنی تاگیلآدرس

اطالعات تماس
Tel:  (3435) 497270
Fax: 490694
www.ntmk.ru
Email: post@ntmk.ru

کارخانه قلع نوواسیبیرسک
شهر نووسیبیرسکآدرس

اطالعات تماس
Tel: (3833) 474778
Fax: 474492
www.nok.ru
Email: Email@nok.ru
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کارخانه متالوژي نوواکوزنیتس
شهر نوواکوزنیتسآدرس

اطالعات تماس
Tel: (3843) 792220
Fax: (3843) 795858
Email: pcn@nkmk.ru

کارخانه علمی تولیدي فان
شهر نیژنی تاگیلآدرس

اطالعات تماس
Tel: (343)  3757055, 3758201
Fax: 3747541
www.nichrom.ru

کارخانه متالوژي 23
شهر تاگانروكآدرس

Tel: (8634) 380900اطالعات تماس
www.23MOZ.ttn.ru

کارخانه دکور متال
شهر مسکوآدرس

Tel: (495) 2257650اطالعات تماس
 www.decormetal.ru

کارخانه  «بیکروم»
شهر یکاترینبورگآدرس

اطالعات تماس
Tel:. (343) 2176394 , 3494929 , 3494696
Fax: (343) 2176394
www.urallcc.ru
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کارخانه متالیست
شهر کالوگاآدرس

Tel: 393665 (484)اطالعات تماس

کارخانه زمی پروفیت
شهر مگنیتاگورسکآدرس

Tel: (3519) 244088،241632اطالعات تماس
www.zmiprofit.ru

کارخانه السار
شهر لیپتزكآدرس

اطالعات تماس
Tel: (4742) 708562،709182
Fax: 708918,238137
www.Lasar.ru

کارخانه ناستراینیه
شهر چیریپاویتسآدرس

Tel: 281323(8202)اطالعات تماس
Fax: 281323(8202)

کارخانه اورال استروي پروفیل
شهر یکاترینبورگآدرس

Tel: (343) 3342865اطالعات تماس
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شهر چیلیا بینسک
شهر مگنیتاگورسکآدرس

اطالعات تماس
Tel: (351) 2657160
Fax: 2657160
www.metallprofil.ru

http://iranembassy.ru

جدول 82: هولدینگ هاي فعال در زمینه فروش و ارسال آهن آالت و دیگر فلزات 

بولگار

جمهوري تاتارستان، شهر قازانآدرس

اطالعات تماس
Tel: (843) 2915  217, 2915  218, 2915215
Fax: 2915217, 2915218
bulgar.metalweb.ru

هولدینگ متالوژي سیبري
شهر چلیابینسکآدرس

اطالعات تماس
Tel: (351) 7717087, 7717088, 2360858, 2302410
Fax: 7717092,7717080
www.smholding.ru

اتحادیه کارخانه هاي سازه هاي فلزي
شهر چلیابینسکآدرس

Tel: (351) 2604886 89222311213اطالعات تماس
Fax: 2604886
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اتحادیه متالوژي رودینسکی، متیزنو
شهر گوس خروستالآدرس

اطالعات تماس
.Tel: (34397) 22227; 20251
Fax: 20251
www.RMMZ.ru

هولدینگ متالوژي
شهر یکاترینبورگآدرس

اطالعات تماس
Tel: (3432) 171  531, 171  532, 171 – 34
Fax: 171  541, 171903
mh.metalweb.ru

متال خاکاس اوپت تورگ
شهر چلیابینسکآدرس

اطالعات تماس
Tel: (35130) 74 – 449
Fax: (35130) 71 – 767
www.xmtholding.ru

هولدینگ متالوژي سیبري
شهر نوواکورنیتسآدرس

Tel: (3843) 747432اطالعات تماس
Fax: (3843) 741198

استپ هولدینگ
شهر چلیابینسکآدرس

اطالعات تماس
Tel: (3512) 612 171, 612109
Fax: (3512) 612171
www.prokatka.ru
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هولدینگ سیگما
شهر لیپتزكآدرس

Tel: (0862) 334612, 365659اطالعات تماس
Fax: 365659

میچیل سرویس

شهرتالیاتیآدرس
شهر مسکو

اطالعات تماس
Tel/Fax: (8482)758959  , 758955, 758956
Tel/Fax: (495) 6427888, 6427898
www.mechel.ru

http://iranembassy.ru

جدول 83: کارخانه هاي تولیدکننده محصوالت از فلزات رنگی

اطالعات تماسآدرسعنوانردیف

شهر یکاترینبورگپروم  تخ اسپالوو1
Tel/Fax: (902) 8712384,
(902) 8712384
promtehalians.sbn.bz

شهر یکاترینبورگکارخانه آلیازهاي صنعتی2
Tel: (343) 3795774
Fax: 3795763
zps.metalweb.ru

Tel: (8412) 491955 , 491972شهر پنزاآگروپروم ریسورس3
Fax: 491966

Tel: (3952)258118شهر ایرکوتسکآلومینیوم سیبري4
Fax: 258118
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شهر یکاترینبورگکارخانه محصوالت فنی5
Tel: (343) 2164770, 2163838, 
2163837 2160265, 2160266
Fax: 2160265, 2160266
zavtex.narod.ru

شهر کامینسک کارخانه اورال پروکات6
اورالسکی

Tel: (3439) 319909
Fax: 319909

 uralprokat.ru

کارخانه کامینسک  7
اورالسکی

شهر کامینسک 
اورالسکی

Tel: (3439) 368504, 368555
Fax: 368561
www.kuzocm.ru

شهر مسکوشرکت ولفرام8
Tel: (495) 784 68 14
Fax: 784 68 15
www.wolframcompany.ru

Tel: (812)3885142شهر سنت  پترزبورگکارخانه کرو آل9
Fax: 3885142

 ,Tel/Fax: (909) 0451005شهر چلیابینسکمید پروم زبیت10
(909) 0451005

شهر مسکومید تخ اینوست11
Tel: (495) 3100174, 3102669, 
7783270
Fax: 3102669

شهر نوریلسککارخانه نیکل12
Tel: (3919) 35 22 48
Fax: 35 38 06
zolotgn@nz.nk.nornik.ru

شرکت پروم متال 13
Tel: (343) 3788004 ,3751188شهر یکاترینبورگاینوست

Fax: 3752380
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Tel: (3412) 432273شهر ایژفسککارخانه آورورا14
Fax: 432273

شهر گايکارخانه گایسکی15
Tel: (35362) 30948, 30964
Fax: 30948, 30964
www.gzocmsplav.ru

Tel: (34350) 32961; 32962شهر پولیفسکیکارخانه آلیاژهاي دقیق16
Fax: 35706

شهر مسکوانستیتوي فلزات رنگی17
Tel: (495) 9515055, 9569995, 
9510142
Fax: 9533577
www.cmet.ru

شهر کیروفکارخانه  فلزات رنگی18
Te: l (8332) 230292, 231238, 
232224
Fax:  240774 

شهر یکاترینبورگشرکت فلزات شیمیایی19
 Tel: (3432) 170060, 170061,
170101
Fax: 170067
www.mxk.emts.ru

شهر ریازانشرکت فلزات و آلیاژها20
Tel: (4912) 240  627,
(920) 6310666
Fax: 240627
www.zms.ryazan.ru

کارخانه  فلزات  رنگی21
شهر نوواراسیسکنووواراسیسک

Tel: (8617) 678033, 265532, 
265524
Fax: 678033, 265532, 265524
www.nzcm.ru

کارخانه  تسویت میت 22
Tel: (35130) 20230, 24555شهر اوزیورسکسرویس

Fax: 45152  

کارخانه  فلزات رنگی 23
شهر ولگا گرادولگاگراد

Tel: ( 8442) 427048
Fax: 427049
www.vzcm.ru
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شهر راسنایارسککراس سویت میت24
Tel: (3912) 642033
Fax: 629414
www.knfmp.ru

Tel/Fax: (09245) 21745شهر والدیمیرکارخانه  کالچوگینسکی25
www.kolchugnn.ru

 Tel: (0742) 445591شهر لیپتزكکارخانه نوولیپتیزك26
Fax: (0742) 442277

http://iranembassy.ru

جدول 84: لیست تولیدکنندگان آلیاژهاي فوالدي (فلزات رنگی و فوالد)

اطالعات تماسنام  شهرنام کارخانهردیف

   Tel/Fax: (8512) 391671, 391672آستراخانالکتروتکنیکال1
Email: elko_astakhan@hotbox.ru

وارونژلیسکی فیتینگ2
Tel:  (07391) 31184, 31132 
Fax: (07391) 33234, 32147 
Email: zmz@vmail.ru"
www.lmk.infobus.ru

 Tel: (0862) 361152اورالاورلوف استیل3
Fax: (0862) 331031, 361152

Tel: (3843) 792220نووکوزنسکنووکوزنسک استیل4

Tel: (3843) 398127نووکوزنسککوزنتسک فروآلویز5

نووکوزنتسک 6
Tel: (3843) 397322نووکوزنسکآلومینیوم

Tel: (0942) 544552کاستروماکالوفیرنی زاوود7
Fax: (0942) 540034
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کاستروماسوئت8
,Tel: (0942) 541143
Fax: (0942) 547012 
Email: antimony@kmtn.ru

کراسنویارسکج.م.ك  نوریلسک9
Tel: (3919) 428410, 428001
Fax: (3919) 428945 
Email: uprav@nornik.ru

Tel: (254) 66124باتایسکسکانداري متال10
Email: gendir@donmetal.ru

Tel: (8632) 925483روستاو نادانوموست11
Email: most@w2.rsu.ru

Tel: (34256) 63360, 30602پرمچوزوو استیل ورك12
Fax: (34256) 63314, 31264

کراسنادارکناف مارکتینگ13
Tel: (8612) 731418, 731417, 731416
Fax: (8612)731415 
Email: kubknauf@kuban.net

ولگاگرادوایپ پالنت14
Tel: (8443) 411051
Fax: (8443) 256902 
Email: vf@tdvtz.ru"
www.vtz.ru

ولگاگرادکراسنی اکتیابر15

Tel: (8442) 783845, 783101, 783331 
Fax: (8442) 715936 
Email:ved@vmzko.ru marketing@
vmzko.ru
www.vmzko.ru

 Tel: (34792) 40504 بلورتسکبلورتسک16
Fax: (34792) 40464

Tel: (34242) 93666,پرمآویسما17
Fax: (34242)  93999, 41111

http://iranembassy.ru
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جدول 85: شرکت هاي معتبر حمل و نقل روسیه
پست الکترونیکی تلفن نام شرکت یف

رد

info@optima-logic.ru (495) 544 8646 /
(495) 585 3933 اپتیما-لوجیک 1

region@skif-cargo.ru (495) 221 2591 /
221 2593 اسکیف کارگو 2

sales@mezhtransavto.ru 495 933 87 71 /
495 937 45 56 مژترانس آوتو 3

ift06@mail.ru (495) 462 0639, 460 
4656 IFT 4

main@elforworld.com (495)234 32 65 /
(495)234 99 25 Elfor 5

info@gruzovozoff.ru (495) 502 18 42 گروزاوازوف
Gruzavozov 6

info@avtounion.com 495 232 16 67 /
495 232 16 70 ترانس آوتو 7

info@asialinegroup.com 495) 136 91 99 آسیا الین گروپ
Asia line group 8

info@otdveridodveri.ru (495) 255 1086 ات دور دو دور
Ot dver do dver 9

avillon@avillon.ru (495) 937 5007 Avillon-آویلون 10
pumapa@mail.ru (495) 514 13 43 Pumapa-پومپا 11
unicust@mail.ru 456 80 93 Unicust-یونیکاست 12

info@ete.ru (495) 105 05 14 یورو ترانس
Evro tranc 13

logistica@conductor-msk.ru 495 933 08 43 کاندوکتور
CONDUCTOR 14

- (495) 715 87 90 یورو ترانسپورت
Evro-transport 15
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inf@trans-agent.ru (495) 647 13 07 ترانس اجنت
Trance agent 16

info@trans-atik.ru (495) 225 84 34 ترانس اتیک
Trance atik 17

info@lukko.ru 232 3678 Lts 18

auto@transgroup.by 375 17 / 228 04 
01(minsk)

ترانس گروپ
Trance group 19

info@alog.ru (495) 221 8344 آ-لوجستیک
a-logistic 20

mail@antanta-l.ru (495)937 49 90 Antana-logistic
آنتانا لوجستیک 21

info@i-logistic.ru (495) 723 7281 ایمپریال لوجستیک
Imperial-logistic 22

info@daisotra-spb.ru (812) 329 88 10
(st.peterzburg) Daisotra23 دایسوتر-ا

logistics@logservice.ru 105 75 45 Ls 24

- (495) 601 96 83 ایندیگو ترانس
Indigo trance 25

contact@ama-cargo.ru (495) 223 224 7 آما کارگو
Ama-cargo 26

office@company-ts.ru (495) 203 93 34 Ts 27

info@rusavtotrans.ru (095) 995 52 48 روس آوتو ترانس
Rusavtotrance 28

info@transinterlog.com (495) 974 34 44 ترانس اینتر لوگ
Tranceinterlog 29

logistic@baltkomplekt.ru (812) 718 64 79
(st.peterzburg)

بالت کامپلکت
Balt complect 30

- (495) 744 62 67 Intacto-اینتاکتو 31

info@trans-company.ru (095) 101 3010 ترانس کمپانی
Trance comoany 32



196 / راهنماي تجارت با کشور روسیه

auto@tg.by (375 17)228 04 01
Minsk

ترانس گروپ
Trance group 33

info@star-trans.ru (495) 580 24 72 Sta-استا 34

info@rzdu.ru (495) 775 31 91 آلفا ترانس
Alpha trance 35

sales@baltfor.ru 812 336 6354
St.peterzburg Balt phor-بالت فور 36

- 7803522 Atlantic-آتالنتیک 37
info@logipark.ru +7(495) 5408582 Logipark-لوگیپارك 38

info@damtrans.ru 495 953 7097 دام ترانس
Damtrance 39

info@batexpress.ru (495) 961 2460  بت اکسپرس
Betexpress 40

- 7299753 اسپدلوگوروس
Spedlogrus 41

info@e-cargo.ru (495) 502 2862 Erida-42 اریدا

info@transimperial.ru + 375 (17) 201 69 
49

ترانس ایمپریال
Trance imperial 43

region@skif-cargo.ru (495) 221 2591 -اسکیف کار
Skifcargo 44

- (044) 206 36 72 اکستریم ترانس سرویس
Eximtranceservice 45

info@trasko.ru (495) 564 87 14 Trasco-تراسکو 46

perm@trasko.ru (3422) 139 880
(perm) Trasco-47 تراسکو پرم

ekaterinburg@trasko.ru (343) 220 11 76
(ekatrinburg)

تراسکو اکاترینبورگ
Trasco 48

elabuga@trasko.ru (85557) 32003
(elabuga)

تراسکو االبوگا
Trasco 49
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novosibirsk@trasko.ru (383) 2 105 707
(Novosibirsk)

تراسکو نووسیبیرسک
Trasco 50

ufa@trasko.ru (3472) 798 261
(ufa) Trasco-تراسکو اوفا 51

chelyabinsk@trasko.ru (351) 265 49 40
(Chelyabinsk)

تراسکو چلیابینسک
Trasco 52

info@gil-stauffer.ru 495 7816254 گیل استافر
Gil staufer 53

moscow@beltransavto.com +7 (495) 589 15 97 بپ ترانس آوتو
Beptranceavto 54

info@abtt.ru 779 46 33 آبسالوت ترانس
Absolute trance 55

mail@customscargo.ru (495) 22 171 25
کاستوم کارگو اکسپرس

Costums cargo 
express

56

stsmow@stslogistics.net (495) 775 02 02 س-ت-س لوجستیکس
Sts logistics 57

info@cargolog.ru (909) 903 02 28 کارگو لوجستیکس
Cargo logistics 58

perevozka@mezhtransavto.
ru 495 933 87 71 مژترانس آوتو

Mezhtranceavto 59

zayavka@misap.ru 812   448 53 20 Misap-میساپ 60
INFO@FREE-LINES.RU 495.981 8605 Free lines-فري الینز 61

info@dmgl.ru (495) 648 6458 Dmg -62 دي.م.جی

- (495) 578 83 78 سووترانس اکسپورت
Sovtrance export 63

- (812) 920 51 49
St.peterzburg

Sovtrance export
سووترانس اکسپورت 64

ulex@ulex.info 495 796 16 42 Julex-ژولکس 65
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promote@asvacargo.com (495) 745 98 37 آوسا کارگو
Asva cargo 66

sales@ship.ru (812) 336 39 13
St.peterzburg

اونیورسال
Universal 67

order@acg-corp.ru (095) 772 82 27 ایر کارگو گلوبال
Air cargo global 68

.info@jenty-spedition.by +375 17 284 00 63
Minsk Jendti-جندتی 69

info@eurofreight.biz (495) 7863914 یوروفراخت
Evrofrakht 70

info@evro-servis.ru (495)647 13 07 یورو -سرویس
Evro-service 71

info@albatroscargo.ru (495) 961 2872 Albatross-آلباتروس 72
rio@aftr.ru (095) 742 53 82 Aftrance-آفترانس 73

- 495 958 20 87 اکونم ترانس
Econom trance 74

info@twl.su (495) 775 08 14 Twl 75
- (495) 955 79 59 Safe way-سیف وي 76
- (495) 991 5155 Fres-فرس 77

info@adny.ru 495 694 35 28 ادنی لوجستیکس
Adny logistic 78

info@rosvntr.ru (495) 510 67 86 روس ونش ترانس
Rosvneshtrance 79

info@transkargo.ru (495) 22 55 040 ترانس کارگو
Trance cargo 80

- (495) 5998326 Fura-فورا 81
info@mumnet.ru (495) 9331188 M & M- ام اند ام 82

info@mumnet.ru (495) 7212601
(sergiev-pasad)

 ام اند ام- سرگیو پاساد
M & M 83
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info@mumnet.ru (8617) 671792
(Novosibirsk)

  ام اند ام نووسیبیرسک
M & M 84

info@gcargo.ru (495) 785 15 19 جنرال کارگو
General cargo 85

sota@conttel.ru (495) 504 40 51 سوتالوجیستیکس
Sota logistic 86

info@nomen.ru (495) 788 44 33 Nomen-نومن 87
contact@vezem.ru 495 225 2039 Viziom-ویزیوم 88

- 495 134 40 40 نورد بریج
Nord bridge 89

info@westbe.ru 812 702 32 02 West be-وست بی 90

ira@misap.ru (812) 448 5320 دورسناب سرویس
Dorsnab service 91

zayavka@eurogruz.info 812 448 53 20
(st.peterzburg) Evrogruz-یورو گروز 92

katlin@avia-cargo.ru (495)-642 08 67 Katlin-کاتلین 93

info@sotrance.ru (812) 334 02 99
(st.peterzburg) Sotrance-سوترانس 94

container@unotrans.ru (812) 445 28 42 اونو ترانس
Uno trance 95

inq@timicon.ru (495)3635077 ترانس تیمیکون
Trance timicon 96

- (495) 332 04 60 Declarant-دکالرانت 97
jetcargo.ru@9700846 (495) 22 55 256 Jet cargo-جت کارگو 98

infouls@uls-russia.ru (095) 231 2801 یو.ال.اس راشیا
Uls-russia 99

transport@transtradebrest.
com 095 5085913 ترانس ترید

Trans-trade 100

http://iranembassy.ru
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جدول 86: اطالعات سفارت خانه روسیه در ایران

سفارت روسیه در ایران

آدرس : تهران -  خیابان نوفل لوشاتو -  شماره 39
تلفن تماس از داخل ایران : 66701161 ـ 66701163

دورنگار : 66701652
آقاي الکساندر سادوونیکوف سفیر کنونی روسیه در ایران است.

روزهاي کاري یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 می باشد.
 rusembiran@mail.ru:پست الکترونیک

www.mefa.gov.ir

جدول 87: اطالعات نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران 

نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران 

آدرس: تهران – خیابان پامنار – شماره 418
آقاي الکساندر سابولکف، رییس نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران است.

تلفن: 021-33112381
دورنگار: 021-33112865
کد پستی: 1115854511

rustradeiran@mail.ru :پست الکترونیک

www.mefa.gov.ir
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جدول 88: اطالعات سفارت خانه و کنسول گري هاي جمهوري اسالمی ایران در 
روسیه 

سفارت ایران در روسیه
 آدرس: مسکو، بلوار پاکروفسکی، شماره 7

تلفن: 9178655، 9179679، 9175219، 9177282، 9170039، 9172442، 9178959(00795)
دورنگار: 9179683(00795)

آقاي سید محمود رضا سجادي سفیر تام  االختیار کنونی ایران در روسیه است.
 www.iranembassy.ru :سایت اینترنتی

ambassador@iranembassy.ru :دفتر سفیر
consular@iranembassy.ru :بخش کنسولی

economic@iranembassy.ru :بخش اقتصادي
press@iranembassy.ru :بخش مطبوعات
rmshru@yahoo.com :بخش دانشجویی

سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران - قازان
آدرس: قازان- خیابان اسپارتاکوسکایا، شماره 6، ساختمان سووار، طبقه سوم

   تلفن: 8435265849 (007)
دورنگار: 8435265856 (007)

سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران – آستراخان
آدرس: آستراخان- خیابان آدمیرال تیکایا، شماره 7

تلفن:  -3 8512395601  (007)
دورنگار: 8512395604  (007)

www.mefa.gov.ir

جدول 89: اطالعات رایزن بازرگانی ایران در روسیه
رایزن بازرگانی ایران در روسیه

آدرس: مسکو، بلوار پاکروفسکی، شماره -7 ساختمان سفارت ایران در مسکو

آقاي سیدمجتبی موسویان ریزي، رایزن بازرگانی کنونی ایران در روسیه است.
تلفن: 4997649507 (007)

دورنگار: 4997649507 (007)
تلفن همراه: 9267104441 (007) , 9261123738 (007)

m_mousavian@tpo.ir :پست الکترونیک
Moj_mousavian@hotmail.com

www.tpo.ir
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جدول 90: اطالعات بانک ملی ایران در روسیه

بانک ملی مسکو 

آدرس: مسکو، 105064، خیابان موشکوا1 ، شماره 9/1
تلفن: 952071459 (007)
(007) 952070075          

دورنگار: 959286286 (007)
mellimos@bmiru.com :پست الکترونیک

TGLGX: (64) 612522  BMIM RU
SWIFT: melirumm

www.bmi.ir

جدول 91: اطالعات اتحادیه بازرگانان ایرانی آستراخان

اتحادیه بازرگانان ایرانی آستراخان روسیه

آدرس: آستراخان، 4014056، خیابان ساوشکینا2 ، شماره 43/403
 تلفن: 8512610077 (007)
(007) 8512610076          

دورنگار: 8512610077 (007)
(007) 8512610076          

اتحادیه بازرگانان ایرانی آستراخان، متشکل از 51 شرکت ایرانی فعال در زمینه صادرات و واردات 
محصوالت مختلف، مهم  ترین تشکل تجار ایرانی مستقر در روسیه است.

آقاي صمد جمهري رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان ایرانی آستراخان است.

http://iranembassy.ru

1. Moshkova
2. Savoshkina
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جدل 92: اعضاي اتحادیه بازرگانان ایرانی آستراخان

نام عضوردیفنام عضوردیف

نادر ممانی: شرکت آذرپارس27علی اصغر ثابتیان: شرکت  ثابت- اس1

اصغر سلیمی: شرکت اطلس28حبیب عباسی: شرکت تورتش2

ناصر شایگان: شرکت وقاسبز29عظیم نظافت خواه: شرکت دایرکت3

مسعود حاجی اسماعیلی: شرکت 30مجید ثابتیان: شرکت فروتن4
(داریوش

حمیدرضا رسولی: شرکت مونا31کاوه عباسی: شرکت ایران صبا5

رامین افشار دیلمی: شرکت گلستان32علی یوسفی: شرکت  آ – س- پ6

بابک موسوي: شرکت تهران ترید33بهروز تبریزي: شرکت المپ7

اصغر صفوي: شرکت ایمیکس کو34الما پتوکویچ: شرکت ایرباس ترانس8

ناصر موسوي: شرکت تایگا35محمد کاظم: عطائی شرکت میالد9

رضا اعتباري: شرکت روس اکسپو36منصور قنبري: شرکت تومان10

حسن سلیمانی: شرکت کاسپین37جاوید ناهی: شرکت ایران ن11

مجید جهانبانی: شرکت پارسیان38سعید عباسی: شرکت توراش12

امیر قریشی: شرکت  آرام39غالمرضا وطن دوست: شرکت وت ترنس13

کریم یوسف پور: شرکت روس اکس پو40محمد رزاقی: شرکت آرگو14
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تورج برغمان: شرکت تاج41حسین تشکري: شرکت آرتا15

اصغر جوانمرد: شرکت بناب42رضا ایل بیگی اصلی: شرکت پاکان خزر16

نادر موسوي: شرکت برش43محمد رسول تاروردیزاده شرکت: دلتا17

جعفر میرزائی: شرکت ري44صمد جمهري: شرکت  وك18

جواد ستار حقیقی: شرکت  تاج45بهنام میرزایی: شرکت  ري19

حسن محمدي آقاجري: شرکت تاج46مرتضی شیردست: شرکت یاس20

امیر مهدي عبدالهی: شرکت پرسین ا 47هادي برودي: شرکت آبادان سیتی21
ب س

سیرویس نصیري: شرکت سامان48محمدرضا رنجی: شرکت طوفان22

حمید رزینه باف اسدي: شرکت  اکسیم 23
محمد صادق افشاریان: شرکت پاك49کو

سید رضا موسوي: شرکت آریا50شهرام راسخی: شرکت  مونا – 2451

مراد حداد: شرکت پرستی51علی حکیمی: شرکت پرس کو25

          علی نجاتی: شرکت سبالن  26
http://iranembassy.ru
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منابع و مأخذ
1. آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران طی سال هاي 1380-87.

2www.iccim.org. سایت اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران

3www.infostat.ru. سایت اداره ملی آمار روسیه

4www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

5www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافیائی کشورها

6www.trademap.org. سایت اطالع رسانی در خصوص مبادالت جهانی

7. سایت اطالع رسانی در خصوص وضعیت اقتصادي 
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

www.usig.org           8. سایت اطالع رسانی در زمینه ارائه کمک  هاي مالی آمریکا به سایر کشورها
9. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت 

در جهان
www.internetworldstats.com 

10. سایت اطالع رسانی در زمینه شرکت هاي خارجی 
فعال در جهان

www.businessmonitor.com 

11www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها

12www.therussiasite.org. سایت اطالع رسانى دولت روسیه

13www.wto.org. سایت اطالع رسانی سازمان تجارت جهانی

 www.citypopulation.de                  14. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
www.doingbusiness.org                    15. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

16www.cbr.ru. سایت بانک مرکزى روسیه

17www.kremlin.ru. سایت ریاست جمهوري روسیه

18www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
19www.iranembassy.ru. سایت سفارت جمهورى اسالمى ایران-مسکو

20www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی
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21www.customs.ru/en. سایت کمیته دولتی گمرك روسیه

22www.yellowpages.ru. سایت کتاب زرد روسیه

 23www.yellowpagesworld.com. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان

 24www.irica.gov.ir. سایت گمرك جمهورى اسالمى ایران

25www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بین  المللی

26www.intracen.org. سایت مرکز تجارت جهانی

www.iflr.com                                            27. سایت موسسه بررسی کننده قوانین مالی بین الملل

 28www.forbes.com. سایت موسسه فوربس

 29www.kishtpc.com. سایت نقطه تجاري کیش

 30www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریکا

 31www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران

 32www.iranair.com. سایت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران

33. گزارش هاي اداره کل اروپا و آمریکاي سازمان توسعه تجارت ایران
34. گزارش هاي رایزنی بازرگانی جمهوري اسالمی ایران-مسکو

www.imf.org              2007 35. مجموعه گزارش هاي صندوق بین المللی پول، دولت روسیه، سال



فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با کشور ترکیه

2. راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با کشور اندونزي

4. راهنماي تجارت با کشور قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با کشور غنا

6. راهنماي تجارت با کشور برزیل
7. راهنماي تجارت با کشور اوکراین

8. راهنماي تجارت با کشور قزاقستان
9. راهنماي تجارت با کشور پاکستان

10. راهنماي تجارت با کشور چین 
11. راهنماي تجارت با کشور کنیا

12. راهنماي تجارت با کشور کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با کشور مکزیک
14. راهنماي تجارت با کشور عراق

15. راهنماي تجارت با کشور گرجستان
16. راهنماي تجارت با کشور سوریه

17. راهنماي تجارت با کشور عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با کشور ارمنستان

19. راهنماي تجارت با کشور ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با کشور ازبکستان


