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نگاهی به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران



برخی ویژگی های جمهوری اسالمی ایران

تعدد همسایگان

(نژادی،فرهنگی،اجتماعی و توسعه یافتگی)همسایگان متفاوت

 نزدیکی به اتحادیه های مهم اقتصادی و تجاری

 همجواری با سه اقتصاد نوظهور

نقطه تالقی سه قاره

دسترس ی به سه دریای جهان

برخورداری از منابع عظیم انرژی

تنوع اقلیمی

ویژگیهای خاص کشاورزی،معدنی و صنعتی و خدماتی

برخورداری از امنیت

نیروی کار جوان و تحصیل کرده



روسیه بزرگ ترین کشور جهان در همسایگی ایران



آشنایی با فدراسیون روسیه

آسیایی با –روسیه کشوری اروپایی 
گروه قومی و نژادی است100 روسیه کشوری با مشخصات یک قاره است

 روسیه کشوری است:
صنعتی
برخوردار از تکنولوژی
صادرکننده انرژی و مواد خام
تاثیرگذار در مناسبات جهانی
با تنوع قومی و فرهنگی و دینی
با اقلیمی سرد
دارای منابع طبیعی
با اقتصادی نوظهور
مصرفی و متکی به واردات
با تراز تجاری مثبت
 منطقه خود 10استان،46ناحیه ،6جمهوری،21با

(خشکی جهان% 11.5)مختار و سه شهر خود مختار



آشنایی با شاخص های اقتصادی و تجاری روسیه  و نقش این کشور در تجارت جهانی

جمهوری فدرال نوع حکومت

والدیمیر پوتین رییس جمهور
مسکو پایتخت 

کیلومتر مربع17075200 مساحت
روسی زبان رسمی

ارتدودکس-مسیحی  دین و مذهب
میلیون نفر144 جمعیت

معادل یک دالرروبل 65-روبل نوع پول و نرخ برابری 
درصد3.7 نرخ تورم

(دوازدهمین در جهان )دالرمیلیارد 1578 تولید ناخالص داخلی
درصد1.6 تولید ناخالص داخلینرخ رشد 

(در جهان72رتبه)دالر27900 (PPP) سرانهدرآمد 
میلیارد دالر27 سرمایه گذاری خارجی

(ششمین در جهان)دالرمیلیارد 516 ذخایر طال و ارز
(در جهان 22)دالرمیلیارد 714 بدهی خارجی
میلیارد دالر452 صادرات به جهان
دالرمیلیارد 240 واردات از جهان



آشنایی با تجارت خارجی فدراسیون روسیه
2018 2017 2016 2015 2014 سال

452 359 285 333 492 میلیارد ) صادرات 
(دالر

240 228 182 177 282 میلیارد ) واردات 
(دالر

212 131 103 156 210 میلیارد )تراز تجاری 
(دالر

تسلیحات 
نظامی

غالت چوب و 
کاغذ

آهن و فوالد سوخت های 
معدنی

اقالم عمده 
صادراتی

تجهیزات
اوپتیکی

تجهیزات 
الکترونیکی

دارو وسایل انواع
نقلیه

مواد انواع
غذایی

اقالم عمده وارداتی



روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران و روسیه

تاریخچه روایط تجاری دو کشور.
(.فروش کاال بر اساس تهاتر)1319عهد نامه تجارت و دریانوردی
(.فروش کاال بر اساس تهاتر)1342قرارداد تهاتر

 (جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه) 1376موافقتنامه بازرگانی
 502خصوص ایران در اعطای ترجیحات به )موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای اتحادیه اوراسیا

(1398آبان 5رقمی زمان اجرا 8تعرفه 

مبادالت تجاری جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه

1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

281 310 216 174 295 316 میلیون )صادرات ایران 
(دالر

1343 743 1523 517 639 689 میلیون )واردات ایران 
(دالر

1062- 433- 1307- 343- 344- 373- (رمیلیون دال)تراز تجاری 



ایران.ا.فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ج

ردیف (کدHS)کد نمانکالتور  شرح کاال MFN 2017نرخ اعمال شده  کاهش
نرخ سقف تعرفه مورد 

توافق

1 302112000 -- قزل آال  4.4% 25% 3.3%

2 302990001 ـ ـ سایر 4.4% 25% 3.3%

3 306171000 ـ ـ ساير انواع ميگو  5%, but not less than 0,1 euro per 1 kg 100% 0.0%

4 306179200 ـ ـ ساير انواع ميگو  3.0% 100% 0.0%

5 306179300 ـ ـ ساير انواع ميگو  3.0% 100% 0.0%

6 306179400 ـ ـ ساير انواع ميگو  5.0% 100% 0.0%

7 306179900 ـ ـ ساير انواع ميگو  3.0% 100% 0.0%

8 406409000
و ساير پنیرهاي حاوي رگه  توليد شده از طريق ( Blue-Veined cheese)ـ پنیر داراي رگه هاي كپك آبي رنگ 

(Penicillium roqueforti)ركفورت پني سيليوم 

15%, but not less than 0,3 euro per 1 

kg
100% 0.0%

9 602905000 :ـ ساير 5.0% 50% 2.5%

10 602909100 :ـ ساير 5.0% 50% 2.5%

11 602909900 :ـ ساير 5.0% 50% 2.5%

12 603110000 ـ ـ گل هاي سرخ 
5%, but not less than 0,3 euro per 1 

kg
50%

2,5%, but not 

less 0,15 euro per 

1 kg

13 603140000 ـ ـ داوودي 
5%, but not less than 0,3 euro per 1 

kg
50%

2,5%, but not 

less 0,15 euro per 

1 kg



مهمترین اقالم مورد مبادله بین دوکشور
مهمترین اقالم صادراتی جمهوری اسالمی ایران به روسیه:
ار مواد غذایی شامل انواع میوه ،سبزی ،صیفی جات ،خشکبار و مواد غذایی صنعتی همچون رب وخی

.شور
مصالح ساختمانی همچون سیمان و شیشه.
مواد پتروشیمی همچون پلی اتیلن
محصوالت صنعتی
مهمترین اقالم وارداتی جمهوری اسالمی ایران از روسیه:
جو
کاغذ و چوب
انواع آهن آالت و فوالد
روغن خام آفتابگردان،سویا و کلزا
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی
ذرت دامی
گوشت



مهمترین اقالم مبادله شده بین ایران و روسیه

واردات صادرات

روغن خام آفتاب گردان ،سویا و کلزا✓
دانه ذرت دامی✓
جو✓
گوشت✓
چوب✓
اجزا و قطعات نیروگاهی✓
فوالد تخت نورد شده✓
کاغذ روزنامه✓
خمیرچوب✓
عدس✓
کلرور پتاسیم✓
قطران ذغال سنگ✓
واگن باری✓
ماشین آالت تراش✓
ام دی اف✓

1کیوی ✓
2گوجه فرنگی ✓
کلم قرمز و سفید✓
5خیار ✓
4پسته ✓
9کاهو ✓
6کشمش ✓
10فلفل دلمه ای ✓
3سیب ✓
6رادیو دارو ✓
11پلی استیرن ✓
5خیار و خیارترشی ✓
12بامیه ✓
3سیب زمینی ✓
19پلی اتیلن✓
7انگور ✓
14خرما ✓



مهمترین محصوالت صادراتی گروه پتروشیمی وگروه نساجی

کفپوش از مواد نسجی
تورباف و پارچه های توری
پارچه از الیاف سنتتیک
فرش دستباف
هسایرحوله های بهداشتی بچگان
لباس وپوشاک
سایر پتوها و زیر انداز سفری
کیف چرمی
الیاف پلی استر
کفش کتانی

بوتادین
ایزوپرن اشباع نشده
پلی استایرن
 رید فیلمحلقوی سایر پلی اتیلن گفیلم پلی اتیلن گرید
بوتیلن
اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین مایع شده
پلی استایرن غیر قابل انبساط
نوار از بپلی اتیلن یا پلی پروپیلن
پلی اتیلن گرید تزریقی
پلی کربنات
پی وی سی

سولفور سدیم



مهمترین محصوالت صادراتی گروه مصالح ساختمانی و گروه صنعتی

رادیاتور و قطعات خودرو
رادیو دارو
لوازم یدکی خودرو
دستگاه پر کن لبنیات
کفش
کیسه پالستیکی
انواع پوکه آمپول
ورق پالستیکی
فنر تیغه ای و کمک فنر
پودر لباسشویی
ماشین آالت نانوایی

مخزن فلزی میکسر

سیمان
سنگ مرمر،مرمریت و گرانیت
سیمان هیدرولیک
پشم شیشه
مخزن آب و سیفون
شیشه
ظرفشویی
کاشی و سرامیک سنگ مرمر کار نشده
قیر
آجر
سنگ خارای کار نشده

گچ



مهمترین محصوالت صادراتی گروه مواد غذایی

هندوانه
لواشک
سبزیجات
پنیر
حنا
 (18رتبه )پرتقال
چای
بادمجان
سیب زمینی
هلو
 (20رتبه )کاهو

کرفس

(محصوالت صادراتی2رتبه )رب گوجه فرنگی
 (محصوالت صادراتی16رتبه )سفیدکلم قرمز و
(محصوالت صادراتی4رتبه )پسته
(محصوالت صادراتی13رتبه )اب میوه قوطی ای
(محصوالت صادراتی6رتبه )کشمش
(محصوالت صادراتی12رتبه )بامیه
(محصوالت صادراتی3رتبه )سیب
(محصوالت صادراتی1رتبه )کیوی
(محصوالت صادراتی5رتبه )خیار
(محصوالت صادراتی7رتبه )انگور تازه
 (محصوالت صادراتی10رتبه )فلفل دلمه ای
(محصوالت صادراتی14رتبه )خرما



روش های حمل و مبادی ورودی و خروجی
(.انزلی،نکا،فریدون کنار،نوشهر)بنادر شمالی ایران

(.مرز دربند–آستارا )مسیر زمینی
(.آستاراخان ، ماحاچکاال)بنادر روسیه در  دریای خزر
(.مسکو-تهران )خط هوایی
وسیه بنادرجنوبی ایران به بنادر ر)سایر مسیرهای دریایی

(.در دریای سیاه یا دریای بالتیک

 دریای –رود ولگا و کانال ولگا دون –مسیر دریای خزر
(.آزوف

 از طریق سرخس و کشورهای )خط آهن
(.ترکمنستان،ازبکستان و قزاقستان

 آستارا–رشت –خط آهن آتی از طریق مسیر قزوین.)



آستاراخان
1400فاصلهدرکهاستروسیهجنوبشهرترینمهمآستاراخان

شهراینداردقرارولگابزرگرودسویدودرمسکومتریکیلو
فاصلهخزردریایشمالیساحلتاکیلومتر130نفریهزار520
.هستندمسلمانشهرجمعیتازنیمی.دارد

:آستاراخاناهمیتدالیل
خزردریایدرروسیهبندرمهمترین.
نقلیوحملوتجاریهایساختزیربودندارا.
مقیمایرانیتجارجامعهوجود.
رانیکشتیدفاتروکنسولگری،بانکسروجود.
ایرانیتجارباآستاراخاندولتیمسئولینخوببسیاررابطه.
آستاراخاندرایرانیتجارحضورتاریخیسابقه.
روسیهدرصادراتیمحصوالتهابآستاراخان.
قزاقستانمرزبهنزدیکی.



:اهمیت شهر مسکو
 میلیون نفر جمعیت12ترین شهر اروپا با مسکو پرجمعیت.
مسکو یک شهر نمایشگاهی و توریستی در جهان است.
بیشترین شرکتهای روسیه در مسکو به ثبت رسیده است.
بیشترین گردش مالی روسیه در مسکو انجام می شود.
 درصد فعالیت ساختمانی روسیه را بخود اختصاص می دهد13درصد خرده فروشی و 17شهر مسکو به تنهایی.
مسکو یک شهر با اعتبار سیاسی ، تاریخی ، فرهنگی  و اجتماعی در جهان است.
نفر71نفر ،نیویورک 74مسکو .مسکو دارای بزرگترین اجتماع میلیونرها در جهان است.
 فرودگاه بین المللی و عمیق ترین مترو جهان است4مسکو پنجمین شهر بزرگ جهان بوده و  دارای.
 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را در اختیار دارد22مسکو.
 درصد است1سطح درآمد مردم مسکو نسبت به سایر مناطق روسیه بیشتر بوده و نرخ بیکاری در آن.
مسکو از امکانات زیر ساختی بسیار مناسبی برخوردار است.
یه استمسکو میزبان بسیاری از دفاتر و شعب شرکتهای خارجی بوده و مقصد و مرکز تقسیم محصوالت زیادی  در روس.
مسکو یک شهر چند قومی و چند مذهبی با فرهنگ های مختلف است.



جایگاه و اهمیت تجاری منطقه و شهر مسکو در کل روسیه

درصد به کل واردات
(میلیارد دالر)

درصد به کل صادرات 
(میلیارد دالر)

2013آمار سال

100% 315 100% 527 کل روسیه

42.8% 135 43.6% 230 منطقه مسکو



شروع تجارت با روسیه
مزیت یابی کاالی صادراتی:
مراجعه به جداول اقالم صادراتی کشورمان به روسیه طی سالهای گذشته
مراجعه به جداول اقالم وارداتی روسیه از جهان طی سالهای گذشته
اخذ مشاوره از کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن.
بررسی اشکال مناسب حمل کاال با در نظر گرفتن ماهیت آن و اقلیم روسیه.
کسب اطالع از تخفیفات گمرگی کاال از سوی روسیه.
بررسی قوانین صادراتی کشورمان و روسیه برای اطالع از ممنوعیت ها و محدودیت ها.
کسب اطالع از میزان تعرفه های گمرگی ،مالیاتها و عوارض متعلقه بر کاال در روسیه.
داشتن لیست قیمت براساس شرایط مختلف تحویل.
مشتری یابی:
ز طریق شرکت در نمایشگاه های تخصصیا.
عضویت در هیات تجاری اعزامی به روسیه
از طریق شرکتها  و تجار ایرانی مقیم در روسیه

از طریق نهادهای سیاسی و تجاری دو کشور



نکات مهم در صادرات محصوالت غذایی به ویژه میوه و سبزی به روسیه

توجه به زمان های طالیی در ارسال محصوالت به بازار روسیه.
شرط حضور نماینده گان خریدار و فروشنده در زمانهای بارگیری و تخلیه در مبداء و مقصد.
انجام معامله بر اساس قرارداد و طراحی مکانیزمی جهت حل و فصل اختالفات ناشی از خرابی

.  محصوالت و تقسیم مخاطرات بین فروشنده و خریدار
تگاه های استفاده از وسیله مناسب حمل با توجه به محصول و فصل و نیز کنترل سوابق دمایی دس

.سرد کننده کامیون ها
توجه به بسته بندی،نظافت و درج اطالعات به زبان روسی بر روی بسته ها.
سودتوجه به اصل رقابتی بودن بازار روسیه به ویژه در زمینه مواد غذایی جهت محاسبه حاشیه
توجه به رفتار رقبای خارجی در بازار و نحوه عمل آنها.
عدم معامله و ارسال کاال جهت اشخاص و شرکت های ناشناخته بدون دریافت تضمین.
خذ در صورت تمایل و همکاری با تجار ایرانی مقیم روسیه ضمن تحقیق درباره خوشنامی آنها،ا

.تضمین و وثایق در ایران در برابر ارسال کاال مد نظر قرار گیرد 
 تالش در جهت انعقاد قرارداد تامین محصول با فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در صورت

.برخورداری از قدرت عرضه
اربه کارگیری اشخاص معتمد در بازار روسیه جهت اعالم آخرین تغییرات در رویه و رفتار باز.



فود سیتی مسکو



فود سیتی مسکو



استعالم مشتریان و طرفهای تجاری روسی
مذکور از و استعالم وضعیت شرکت( بانکی،مالیاتی و ثبتی)درخواست کدهای سه گانه شرکت روسی

.طریق سایت اداره مالیات روسیه
(.سایت،ایمیل،تعداد شماره های دورنگار و تلفن)توجه به مشخصات تماس شرکت
(.لیست سیاه)استعالم شرکت مذکور از اتاق بازرگانی و سفارت
بازدید از محل ساختمان و امکانات شرکت روسی.
(.اساسنامه،شرکت نامه ومجوز فعالیت)درخواست مدارک شرکت
مذاکره با افرادی که دارای صالحیت و مجوزهای الزم هستند.
برگزاری جلسات مذاکره رسمی در محل سفارت در مسکو.
اجتناب از هرگونه پیش پرداخت،حق واسطه گری و رشوه تحت هر عنوان خارج از قرارداد.
عدم اعطای هرگونه وکالت،حق نمایندگی خارج از قرارداد.
شرط ثبت و ضبط نسخه ای از قرارداد درسفارتخانه های دو کشور.
عدم مذاکره با شرکتها و اشخاص مجهول  ، ناشناس و مشکوک.
عدم شانتاژ پذیری ، وسوسه  و تهدید پذیری در فرایند استعالم شرکتهای روسی.



www.yandex.ru



www.yandex.ru



نحوه ارزیابی اولیه شرکتهای ایرانی از سوی شرکتهای روسی
کارت ویزیت.
داشتن وب سایت و چند زبانه بودن آن.
دامین ایمیل صاحب کارت ویزیت.
تعداد شماره تلفن ها و دورنگار شرکت.
تعداد شعب شرکت در نقاط مختلف جهان.
سوابق فعالیت تجاری در روسیه و سایر کشورها.
 (.ساده یا لوکس)نوع غرفه در نمایشگاه
میزان ارتباط با سفارت و نهادهای کشورمان در روسیه.
توانمندیهای مالی، تولیدی ،لجستیکی شرکت ایرانی.
توانایی ارایه سریع لیست قیمت و پیش نویس قرارداد.
ارایه بروشور و گاتالوگ به زبان روسی از سوی شرکت ایرانی.
 (.نمایندگی ،انبار،حساب بانکی ،شریک تجاری وخودرو)دارا بودن امکانات در روسیه
برند  و نوع محصول شرکت ایرانی.



مالحظات مهم در تنظیم مفاد قرارداد
ضمیمه نمودن کپی اسناد دو شرکت  به قرارداد و مهمور شدن اسناد هریک توسط دیگری.
درج بندی در خصوص ضرر و زیان در صورت عملی نشدن قرارداد در هریک از مراحل.
درج ماده ای به عنوان مکانیزم حل اختالف در قرارداد.
ثبت و ضبط نسخه ای از قرارداد در مراجع و نهادهای دولتی یا اتاق های بازرگانی دو کشور.
درخواست تضمین بانکی از بانکهای معتبر در قبال هرگونه پیش پرداخت.
درج شرط تحویل کاال حتی المقدور قبل از گمرک روسیه.
درخواست مدارکی مبنی بر موجود بودن کاال در انبار یا گمرک یا تاییدیه کارخانه.
یتنظیم قرارداد به زبان انگلیسی و درج شرطی مبنی بر تفسیر قرارداد بر اساس زبان انگلیس.
امضای قرارداد در مکانهای خاص  مثل سفارتخانه یا با حضور اشخاص خاص مثل دیپلماتها.
درج مشخصات کامل دو شرکت و نیز شرایط و نحوه انجام معامله در قرارداد.
استفاده از مشاوره های حقوقی و تجاری از اشخاص ذیربط.
استفاده از پیوستهای الزم مثل جدول زمانی تحویل کاال در قرارداد.
امضای قرارداد پس از رویت امکانات ، پرسنل و محل های فیزیکی شرکت طرف قرارداد.



نحوه افتتاح حساب غیر مقیم در بانک های روسی
ده و برخی مدارک زیر فبل از تحویل به بانک روسی مورد نظر باید به زبان روسی ترجمه رسمی ش

.سپس به تایید سفارت روسیه در تهران برسد
 سری2اساسنامه.
 سری2شرکت نامه.
گواهی مالیاتی.
نمونه مهر و امضای شرکت در فرم مخصوص بانک.
مدارکی که صالحیت شخص صاحب امضاء در فرم مخصوص بانک را تایید می نمایید.
درخواست برای افتتاح حساب.
 سری2تکمیل و تایید قرارداد حساب بانکی.
 سری2کپی برابر اصل شده گذرنامه شخصی که حساب شرکت را مدیریت می کند.
تکمیل پرسشنامه.
وکالتنامه شخصی که از طرف شرکت حساب را افتتاح می نماید.
جواز فعالیت.



نحوه تاسیس دفتر نمایندگی شرکت در روسیه
اساسنامه شرکت.
شرکت نامه شرکت.
یس بایستی حاوی اطالعات شرکت،اهداف از تاس)درخواست تاسیس دفتر نمایندگی

(.نمایندگی ،آدرس و شماره های تماس و اطالعات در مورد تجارت با روسیه
مصوبه شرکت مبنی بر ایجاد نمایندگی در روسیه.
مقررات تدوین شده برای اداره دفتر نمایندگی از سوی شرکت مادر.
توصیه نامه بانکی مبنی بر خوش حسابی.
توصیه نامه دو شرکت روسی.
می کندوکالتنامه  به نام شخصی که فرایند تاسیس دفتر نمایندگی را پیگیری.

تکمیل پرسشنامه.



مراکز نمایشگاهی مسکو
مرکز نمایشگاهی مانیژ• مرکز نمایشگاهی ودنخواه•

مرکز نمایشگاهی کروگس اکسپو•

محل برگزاری نمایشگاه های:
   مارس21لوازم خانه
  مارس25کفش و کیف
  آوریل2ساختمان
 سپتامبر9گل و گیاه
 اکتبر29سرامیک
خودرو

www.crocus-expo.ru

مر کز نمایشگاهی اکسپو سنتر•
محل برگزاری نمایشگاه های:
 ژانویه20کاالهای مصرفی
 ژانویه28پالستیک و الستیک
 فوریه10(مواد غذایی)پروداکسپو
مارس18کفش و مصنوعات چرمی
 آوریل1ساختمان
 جون3شیشه
 سپتامبر15جهان غذا
 نوامبر24مبلمان
www.expocentr.ru/en/



صنعتی روسیه_مهمترین مناطق ویژه اقتصادی تولیدی 
صنایع فعال سال 

تاسیس

فاصله تا 

مسکو

(رکیلومت)

منطقه ردیف

خودرو سازی  2005 1030 تاتارستانالبوگا،جمهوری آ 1

،خودرو سازی،صنایع شیمیایی، تولید آمونیاک،کود شیمیایی 

مصنوعیالستیک 

2010 844

یلومتر

سامارامنطقه ،توگلیاتی 2

آهن و فوالد ، متالوژی ، لوازم خانگی 2005 450 لیپتسکمنطقه ،لیپتسک 3

ماشین آالت و مهندس ی برق  2012 740 پسکوو منطقه ،موگلینا  4

خودرو سازی،لوازم خانگی و مواد شیمیایی 2012 350 کالوگامنطقه ،کالوگا  5

www.sezlotos.ru

سازی ، ساخت و سازکشتی 

2014 1300 آستاراخانمنطقه ،آستاراخان  6

چهار پارک صنعتی 2015 80 منطقه مسکوستوپینو کوادرات  7



اهداف و اقدامات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی روسیه
 چهارگام برای ساکن شدن در منطقه ی ویژه

:اقتصادی
ویژه ثبت نام شخص حقوقی در جایی که یک منطقه

اقتصادی واقع شده است
 درخواست برای اقامت و ارائه مجموعه اسناد به

شرکت مدیریت به وزارت توسعه اقتصادی 
فدراسیون روسیه

ارائه در خواست به شورای متخصصین در وزارت
توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه

ویژه امضای توافق نامه سه جانبه فعالیت در مکان
ژه ی اقتصادی،صدور گواهی استقراردر منطقه وی

اقتصادی


قه حداقل میزان سرمایه گذاری برای ساکن یک منط
.میلیون روبل است120تولیدی و صنعتی 

اهداف توسعه مناطق ویژه اقتصادی
رشرایط مطلوب برای شروع و توسعه کسب و کا
توسعه و ساخت محصوالت جدید
توسعه صنایع با فناوری باال
توسعه حمل و نقل و تدارکات
توسعه گردشگری و استراحتگاه ها



نرخ های گمرکی روسیه
گمرکینرخمیانگینولیاستدرصد100تاصفربینروسیهگمرکیهاینرخ

.استگمرکیارزشدرصد20تا5بینعمدتاًمحصوالت
کشورهایمورددر%25میزانبهراترجیحیترجیحاتطرفهیکبصورتروسیه
.نمایدمیاعمالیافتهتوسعهکمتروتوسعهحالدر

درصدسهماهانهاخذبادورهپایاندروبودهپذیرامکانماه24تا:موقتواردات
.شودمیقطعیترخیصگمرکیکلارزش

14/92:درصد میانگین تعرفه های گمرکی برای کل محصوالت
26/2:درصد میانگین تعرفه های گمرکی برای کل محصوالت کشاورزی

www.tks.ru

http://www.ifcg.ru/info/tnved/



مقررات گمرکی فدراسیون روسیه
کاالهای که از مرز گمرکی این کشور وارد شوند 

ت بایستی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخ
.نمایند

:مدارک مورد نیاز برای ترخیص
.قرارداد بین فروشنده و خریدار.1
گواهی مبداء یا فرم آ برای برخورداری از .2

.تخفیفات گمرکی
.بارنامه.3
پروانه شرکت تحویل گیرنده که دارای کد .4

.کامپییوتری گمرگی است
.گواهی بهداشت.5

www.customs.ru



انواع مالیات در فدراسیون روسیه
 درصد برای دولت فدرال است 2که ( درصد20تا 15.5)مالیات بر سود.
 مالیات بر ارزش افزوده:
18 10درصد برای کلیه محصوالت بجز صنایع غذایی،پوشاک کودکان و محصوالت غذایی که  %

.تجهیزات پزشکی معاف است .است
(.درصد است30تا 5)این مالیات بر واردات نیز اعمال می شود
 (.درصد30تا 13)از افراد مقیم و غیر مقیم شاغل در روسیه.مالیات بر درآمد اشخاص
است% 2.2حدود . مالیات بر دارایی شرکتها.
 است% 0.3مالیات بر زمین که.

 است% 1.5مالیات بر زمین های کشاورزی حدود.



قوانین مالیاتی فدراسیون روسیه

:مالیاتها در فدراسیون روسیه به سه گروه اصلی جغرافیایی تقسیم می شود 
مثل مالیات بر ارزش.مالیات فدرالی که در تمامی قلمرو روسیه اعمال می شود.1

.افزوده و مالیات بر ارزش افزوده
ثل مالیات منطقه ای که پرداخت آن درمنطقه مشخص فعالیت پرداخت می شود م.2

.مالیات بر زمین و دارایی اشخاص

.اعمال می شود( شهر)مالیات محلی که در محدوده همان محل.3

www.nalog.ru



انواع شرکت در روسیه
شرکت با مسئولیت محدود(عالمت آن در زبان روسیOOOاست)
وده و یکی از رایجترین اشکال شرکت بوده که برای تجارت متوسط مناسب ب

.عالوه بر سرمایه اولیه ،نقش سهامداران نیز مشخص شده است
شرکت سهامی عام( عالمت آن در زبان روسیOAOاست)
1000ند با برابر کمترین میزان حقوق کاری سرمایه آن بوده و هرکس می توان

.خرید سهام آن سهامدار آن گردد
شرکت سهامی خاص(عالمت آن در زبان روسیЗАОاست)
100برابر کمترین میزان حقوق کاری سرمایه آن بوده و تعداد سهمامداران

این نوع شرکت در واقع به .برای خارجی ها مقدور نمی باشد.محدود است
.معنای جواز کار می باشد



انواع ویزا برای سفر به روسیه
 روزه گردشگری یکبار ورود15ویزای.
ویزای یکماهه گردشگری یکبار ورود.
ویزای سه ماهه دو بار ورود.
(روز خروج90روز اقامت و90)ویزای یکساله تجاری کثیرالورود
ویزای کار ، دانشجویی ودیپلماتیک.

نحوه اخذ ویزا.
نحوه ثبت اقامت پس از ورود.

اهمیت برگه های ورودی.



برگه ورود و خروج روسیه



برگه ثبت اقامت در قلمرو روسیه



برخی مشخصه های بازار روسیه
.مصرف کننده محصوالت وارداتی هستند% 85بازار روسیه مصرفی است و برخی از مناطق آن تا •
.مصرف کنندگان روسی قبل از کیفیت به قیمت توجه دارند•
ر این مصرف کنندگان درمسکو تمایل به محصوالت جدید دارند در حالی که مصرف کنندگان در سنت پطرز بورگ د•

.خصوص محافظه کار هستند
.فروشگاه های هایپرمارکت تسلط قابل مالحظه بر شبکه توزیع خرده فروشی در روسیه دارند •
و ( ازیکاغذ ب)،موانع مربوط به توزیع کنندگان ...(تعرفه ای،مجوز ها و )محصوالت خارجی با سه مشکل موانع تجاری •

.قیمت تمام شده محصول روبرو هستند 
.بسته بندی تاثیر مستقیمی در فروش دارد •
.مشارکت در نمایشگاه های روسیه برای یافتن طرف تجاری مفید است•
.روسیه سرزمین دالل ها است و این امر هزینه تمام شده  محصوالت را افزایش می دهد•
.فساد اداری در روسیه سبب شده است تا پرداخت هایی جهت تسریع در روند اداری انجام شود•
سایر بعضی مواقع ورود به بازار روسیه با یک محصول جدید راحت تر از گرفتن سهم  بازار محصوالت فعلی از  دست•

.رقبا است 
اگر توان عرضه و رقابت در شهر ها مهم و بزرگ روسیه را برای محصول خود ندارید ، بهتر است محدوده های •

.جغرافیایی کوچک را برای عرضه انتخاب کنید
.  علیرغم مشکالت، ورود به بازار روسیه سخت تر از ورود به بازار کشور های اروپایی  همچون فرانسه نیست•
.بازار روسیه همچون هر بازار دیگر برای خود قواعد و ویژگی هایی دارد،آنها را شناخته و در نظر بگیریم•



آشنایی با نهادهای مهم جمهوری اسالمی ایران در روسیه
سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو
7مسکو بلوار پاکروفسکی شماره :آدرس
(00795)9178959،9172442،9170039شماره های تماس
 (00795)9179683: شماره دورنگار
 اقتصادی پست الکترونیکی:economic@iranembassy.ru
سایت :www.iranembassy.ru
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در آستاراخان
00785123956013:شماره تماس
0078512395604:شماره دورنگار
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در قازان
 0078435265849: شماره تماس
0078435265856:شماره دورنگار
(میر بیزنس بانک)بانک ملی ایران در مسکو
9/1،خیابان موشکوا ،شماره 105064مسکو :آدرس
007952071459،007952070075: شماره تماس
007959286286:شماره دورنگار



آشنایی با نهادهای روسیه در جمهوری اسالمی ایران

سفارت فدراسیون روسیه در تهران
39خیابان نوفل لوشاتو پالک : آدرس
66701161،3: شماره تماس
66701652: شماره دورنگار
 سایت:http://iran.mid.ru 
 پست الکترونیک :rusembiran@gmail.com
سرکنسولگری روسیه در اصفهان
 03112222060:شماره تماس
 03112200804:شماره دورنگار
سرکنسوگری روسیه در رشت
 01313236430:شماره تماس
 01313233577: شماره دورنگار
 دفتر نمایندگی بازرگانی
 418تهران خیابان پامنار پالک : آدرس
 33112381: شماره تماس
 33112865: شماره دورنگار
 پست الکترونیک:rustradeiran@mail.ru

mailto:rusembiran@gmail.com


سایت نهادهای مهم اقتصادی و تجاری روسیه

آدرس سایت نهاد اقتصادی و تجاری 

www.economy.gov.ru وزارت توسعه روابط اقتصادی

www.mintrans.ru وزارت حمل ونقل

www.cbr.ru بانک مرکزی روسیه

www.russiasregoins.com ویژه اقتصادیمناطق

www.minprom.gov.ru وزارت صنایع و بازرگانی

www.gost.ru کاالاستاندارد

www.eng.rgs.ru روس گستراخشرکت بیمه

www.tpprf.ru/en/ اتاق صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه

www.mostpp.ru اتاق صنایع و بازرگانی مسکو

www.irsotr.ir و نقل ایر سوترشرکت حمل


