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مرکز آموزش بازرگاني از سال 1۳74 به عنوان بازوي آموزش وزارت بازرگاني سابق و ذيل مؤسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفي و 
کمي فعالیت هاي خود، نقشي سازنده در جهت افزايش بهره وري منابع انساني بخش صنعت، معدن 

و تجارت کشور ايفا نمايد.
توانمندي ها و امکانات مرکز

 اولین و بزرگترين مرکز برگزارکننده دوره ها و سمینارهاي آموزشي تخصصي حوزه کسب و کار و 
بازرگاني و تجارت.

پژوهش هاي  و  مطالعات  مؤسسه  پژوهشي  محتواهاي  از  بهره مندي  و  خبره  اساتید  از  برخورداري   
بازرگاني.

به صورت تخصصي در سطح   WTO، E-BUSINESS با  آموزش مرتبط  اجرايي طرح هاي   سابقه 
کشور.

توسعه  معاونت  از  اقتصادي  و  بازرگاني  حیطه  در  دولت  کارکنان  آموزش  صالحیت  مجوز  داراي   
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري.

 داراي تأيیديه از کمیته راهبري آموزش بازار سرمايه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.
 تنها مرکز تخصصي آموزش زبان کسب و کار در کشور.

 بهره مندي از شبكه گسترده نمايندگي ها در سراسر کشور )۳۵ نمايندگي(.
 اجراي طرح هاي ملي آموزش با گستره سراسر کشور.

 برخورداري از 10 دانشگاه جامع علمي کاربردي در سراسر کشور در مقاطع کارداني، کارشناسي و 
کارشناسي ارشد.

 برخورداري از کلینیك مشاوره بازرگاني.



ساختار مرکز آموزش بازرگانی:
مرکز آموزش بازرگانی در دو حوزه ارائه »خدمات آموزشی مهارتی« و ارائه »خدمات دانشگاهی« 

اقدام به فعالیت می نمايد:
الف( خدمات آموزشی مهارتی

 ، ، فرآيند نیازسنجی، طراحی  با داشتن حدود ۳۵ نمايندگی در کشور  در حوزه مهارتی ، مرکز 
تدوين و اجرای آموزش های حرفه ای موردنیاز فعاالن اقتصادی شاغل در بخش صنعت، معدن و 

تجارت )با سهم معادل 40% از کشور( را عهده دار است.

مرکز آموزش بازرگانی با بهره گیری از پتانسیل پژوهشی همكاران موسسه با درجه ی علمی استاديار 
و دانشیار، همچنین با بهره گیری از تجربه علمی و عملیاتی رايزنان بازرگانی کشورهای هدف، و 
دعوت به همكارای مديران و خبرگان بخش های غیر دولتی توانسته است در قالب 12 دپارتمان 

تخصصی به شرح ذيل، دوره های مهارتی منطبق با نیاز روز مخاطب را طراحی و ارائه نمايد.

عنوان عنوان رشته
عنوان عنوان رشتهتخصصي

عنوان عنوان رشتهتخصصي
تخصصي

بازرگاني و تجارت 
2۵بازاريابی و فروش۹بورس و بازار سرمايه1۵بین الملل

حسابداری و اقتصاد 
2۶مديريت سیستم۵حقوق تجارت1۳مالی

۵صنعت نمايشگاهی
تولید ولجستیك و 

24اداری و سازمانی2۵زنجیره تامین

زبان انگلیسی بازرگانی2۶مديريت کیفیت
22 ترم و۳ دوره 

تخصصی



ب( ارائه خدمات دانشگاهی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال 1۳۸2 با اخذ مجوز رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی 
و با ايجاد مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران، فعالیت دانشگاهی خود را آغاز نمود. اين مرکز با 
از بیش از 1۶0 نفر کادر مدرسان  با برخورداری  روند توسعه کمی و کیفی رو به رشد فعالیت های خود، 
حرفه ای دارای سابقه تخصصی و تجربی در حوزه دروس مربوطه، هم  اکنون در ۸ رشته کارشناسی و 12 
رشته کاردانی مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالغ بر 2000 نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد.

رشته های داير مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران

مقطع عنوان رشته
تحصیلی

مقطع عنوان رشته
تحصیلی

مقطع عنوان رشته
تحصیلی

مقطع عنوان رشته
تحصیلی

بیمه اموال
کارشناسی

حسابداری ـ 
کارشناسیحسابداری مالی

حسابداری 
کاردانیدولتی

مديريت کسب 
کاردانیو کار

بیمه 
کارشناسیمسئولیت

حسابداری-
کارشناسیحسابداری مالیاتی

حسابداری 
کاردانیمالی

سرپرستی توزيع 
کاردانیکاال و خدمات

کارشناسیبیمه اشخاص
حسابداری-

کارشناسیحسابداری دولتی
حسابداری 

کاردانیمالیاتی
حسابداری 
واحدهای 

صنعتی
کاردانی

امور 
کاردانیحسابداری مالیکارشناسینمايشگاهی

حسابداری 
کاردانیامور نمايشگاهیکاردانیصنعتی

حسابداری ـ 
کارشناسیحسابرسی

خدمات مالی در 
کاردانیبازاريابیکاردانیواحدهای صنفی

مديريت 
لجستیك و 
زنجیره تامین

کاردانی



فعالیت های توسعه ای جاری مرکز
1. طراحی، اخذ مجوز و اجرای ۳ رشته کارشناسی حرفه ای ارشد مطابق با کالن پروژه های بخش صنعت، 

معدن و تجارت
 مديريت راهبردی توسعه و تنظیم بازار

 مديريت امور نمايشگاهی
 کسب و کار الكترونیكی

2. طراحی، اخذ مجوز و اجرای تك درس و تك پودمان های تخصصی در نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی )مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 ديپلماسی تجاری )DBA  تخصصی(  
 بازاريابی حرفه ای )DBA  تخصصی(

 مديريت کسب و کار )MBA  تخصصی(  
 بازرگانی بین الملل )MBA  تخصصی(

 بازاريابی و فروش )MBA  تخصصی(

راه های ارتباطی با مرکز: 
  www.ibtc.ir :پورتال علمی و تخصصی با رويكرد کاماًل تعاملی به آدرس

شماره تماس: با خط ويژه ۸۶۹۵ 
آدرس: 

ساختمان شماره 1: خیابان کارگر شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، روبروی درب اصلی پارک الله، نبش کوچه 
همدان، ساختمان شماره 1204 

ساختمان شماره 2: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداله زاده، نبش کوچه افشار، شماره 21
سخن آخر اينکه ...

اين مرکز امیدوار است با عنايات خداوند متعال، ذيل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با اتكاء به تجربه، 
و  توانمندی  ارتقاء  موجب   1404 چشم انداز  افق  در  خود،  زيرساختی  و  علمی  های  قابلیت  و  توانمندی 
مهارت های حرفه ای کلیه فعاالن اقتصادی شده و نقشی منحصر به فرد و ارزش آفرين، در جهت رشد و 

توسعه هر چه بیشتر ايران عزيز ايفا نمايد.
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1.مشخصات كلي كشور روسيه عباتند از: 
 نام رسمي: فدراسيون روسيه 

 نام محلي: روسيا 
 پايتخت: مسكو

 جمعيت شهري: 74 درصد
 تاريخ استقالل: داراي قدمت تاريخي

 روز ملي: 12 ژوئن 
 مساحت: 17.075.400 كيلومتر مربع 

 تراكم جمعيت: 8. 7 نفر در كيلومتر مربع 
 رشد ساالنه جمعيت: منفي 

 زبان رسمي: روسي
 اميد به زندگي: زنان 72 سال، مردان 62 سال 

 توزيع سني: 14 - 0 سال: 23 درصد، 64 - 15 سال: 66 درصد 
 واحد پول: روبل روسيه برابر با 100 كوپك

2. روسيه كشوری صنعتی، برخوردار از تكنولوژی، صادركننده انرژی و مواد خام، تاثيرگذار در 
مناسبات جهانی با تنوع قومی، فرهنگی و دينی است. 

با 140  و  است  نژادی  و  قومی  با 100 گروه  آسيايی  اروپايی-  روسيه كشوری  فدراسيون   .3
ميليون نفر جمعيت دارای نرخ تورم %8.6 درصدی است و يك هزار و 500 ميليارد دالر توليد 

ناخالص داخلی دارد. 

مشخصات كلي روسيه



2
سیه

رو
صد 

ر

4. درآمد سرانه مردم فدراسيون روسيه 18 هزار و 100 دالر است. همچنين فدراسيون روسيه 
516 ميليارد دالر ذخاير طال و ارز دارد. 

اتحاد  خاك  درصد   76 از  بيش  تنهايي  به  وسعت  مربع  كيلومتر   17.075.400 با  روسيه   .5
شوروي سابق را تشكيل داده و در حال حاضر هم با اشغال حدود 11. 5 درصد خشكي هاي كره 
زمين بزرگترين كشور جهان محسوب مي شود. تمامي قسمت آسيايي روسيه را سرزمين پهناور 
سيبري در برگرفته است. اگرچه 65 درصد خاك اين كشور در بخش آسيايي قرار دارد، تنها 

بيست و هشت درصد مردم روسيه در اين نواحي زندگي مي كنند. 
و  برگرفته  در  را  زماني  منطقه   11 و  جغرافياي  طول  درجه   160 از  بيش  سرزمين  اين   .6
اختالف ساعت در منطقه مسكو با شرقي ترين نقطه روسيه در شبه جزيره چوكچي و شبه جزيره 

ساخالين 9 ساعت است. 
7. سرزمين پهناور روسيه را درياهاي متعددي در برگرفته كه عمده ترين آنها عبارتند از: درياي 
بالتيك و خليج فنالند در غرب، درياي سفيد، خليج پچورا، درياي كارا، درياي بارنتس، درياي 
درياي  شمال،  در  شمالي  منجمد  اقيانوس  و  چوكچي  درياي  شرقي،  سيبري  درياي  الپتف، 
آرام در شرق، درياي سياه و درياي خزر در  اقيانوس  و  ژاپن  برينگ، درياي ُختسك، درياي 
جنوب. با وجود آنكه طول سواحل اين كشور به 37.653 كيلومتر مي رسد، اما به لحاظ اينكه 
از طريق  با آن  يا درياهاي مرتبط  و  واقع است  بيشتر سواحل آن در منطقه منجمد شمالي 
تنگه هاي تحت كنترل كشواي ديگر به آبراه هاي مهم متصل است، روسيه از وضعيت مطلوبي 
در برقراري ارتباط دريايي آزادانه با ساير كشورهاي جهان برخوردار نيست. مرزهاي اين كشور 

بالغ بر 20.139 كيلومتر است. 
8. بخش اروپايي روسيه عمدتاً جلگه اي و هموار است. بلندترين نقطه روسيه، قله البروس با 
5.624 متر ارتفاع در شمال قفقاز در جمهوري آستياي شمالي و نزديكي مرز گرجستان است 
كه در عين حال بلندترين نقطه اروپا نيز محسوب مي شود. كوه هاي اورال كه در امتداد شمالي- 
جنوبي قطع شده است، حد ميان اروپا و آسيا را تعيين مي كند و بلندترين نقطه آن قله نارودا 
تنها 1.885 متر ارتفاع دارد. شبكه گسترده اي از رودهاي پرآب در روسيه وجود دارد كه عالوه 
بر تأمين آب آشاميدني سده برق آبي فراواني بر روي آنها احداث شده است. رودهاي عمده 
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بخش اروپايي روسيه عبارتند از: ولگا با 3.690 كيلومتر طويل ترين رود اروپا كه به درياي خزر 
مي ريزد، دون كه با نام قزاق هاي دون جاودان شده است، دنيپر، نمان، نوا، لينا، پچورا. بلندترين 

رود روسيه در بخش آسيايي اين كشور جريان دارد. 
اين كشور  بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود، در مرزهاي جنوبي  9. درياي خزر كه 
قرار دارد. درياچه بايكال با 34.140 كيلومتر مربع وسعت بزرگترين درياچه روسيه، عميق ترين 
درياچه جهان )با 1740 متر عمق( و بزرگترين درياچه آب شيرين است و 20 درصد آب شيرين 

درياچه هاي جهان در اين درياچه ذخيره شده است. 
10. پوشش گياهي روسيه را در شمالي ترين مناطق توندرا و در جنوب تايگا تشكيل مي دهد 

كه يك سوم جنگل هاي جهان در اين نواحي قرار دارد. 
با زمستان هاي سرد است. ميزان درجه  قاره اي خشك همراه  11. آب و هواي روسيه عمدتاً 
حرارت در نواحي شمال شرقي سيبري در زمستانها تا 70 درجه زير صفر نيز مي رسد. ميانگين 

دماي تابستان از 6 درجه تا 20 درجه باالي صفر است. 
12. روس ها كه در حال حاضر حدود 83 درصد جمعيت روسيه را تشكيل مي دهند از گروه 

اسالوهاي شرقي بشمار مي روند كه خود از خانواده  هند و اروپايي محسوب مي شوند. 
13. در روسيه بيش از 100 مليت و قوم زندگي مي كنند. زبان روسي زبان رسمي است و به 
خط سيريليك نوشته مي شود. اكثريت مردم روسيه تابع كليساي ارتدكس روسيه مي باشند. 
دين مسيح و به تبع آن كليساي ارتدكس از اوايل قرن دهم در روسيه گسترش يافت. بعالوه 
پيروان مذاهب كاتوليك و پروتستان در شمار محدودي در اين كشور حضور دارند و در نواحي 

شمال قفقاز و شمال درياي خزر مسلمانان از اكثريت برخوردارند. 
14. روسيه داراي 21 جمهوري خودمختار، 49 استان، 6 خطه، دو شهر خودمختار مسكو و 

سنت پترزبورگ است. 
15. برخي از جمهوري هاي مهم فدراسيون روسيه عبارتند از: 
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مساحت)كيلومترمربع( جمعيت)هزارنفر( موقعيت جغرافيايي مركز نام جمهوري

4427600 شمال قفقاز مايكوپ آديغه 

92600 198 جنوب سيبري گورنو-آلتايسك گورني آلتاي 

42100 1637 كرانه رود ولگا ايژفسك اودمورتيا 

351300 1059 در جنوب روسيه اوالن اوده بورياتيا 

170500 306 در غرب بوريات قزل اردو تووا 

61900 581 غرب رود يني سي آباكان خاكاس 

3103200 1093 در سيبري شرقي ياكوتسك ساخا )ياكوت( 

172400 800 در همسايگي فنالند پطروزاودسگ كارليا 

76100 327 در ساحل رود ولگا اليستا كالميكيا 

415900 1255 در غرب كوه هاي اورال سيكتيف كار كومي 

23200 762 مركز روسيه يوشكار –اوال ماري 

26200 964 بخش اروپاي روسيه سارانسك موردووي 

16.  جمهوري  هاي مسلمان  نشين روسيه عبارتند از: 
مساحت )كيلومتر مربع(جمعيت )هزار نفر(موقعيت جغرافياييمركزنام جمهوري

6958000شمال قفقازوالدي قفقازاوستياي شمالي

4008143600در ساحل ولگااوفاباشقيرستان

369668000در ساحل ولگاقازانتاتارستان

--شمال قفقازگروزنيچچنيا
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مساحت )كيلومتر مربع(جمعيت )هزار نفر(موقعيت جغرافياييمركزنام جمهوري

135318300مركز روسيهچبوكساريچوواش

189050300در غرب درياي خزرماخاچ قلعهداغستان

43114100شمال قفقازچركسكقره چاي چركسيا

78412500شمال قفقازنالچيككاباردابالكاريا

17. روسيه از شبكه هاي حمل و نقل وسيعي برخوردار است كه شامل راه آهن، جاده ها، شبكه 
رودهاي قابل كشتيراني و كانال ها است. مهمترين عامل ارتباطي بخش اروپايي روسيه با نواحي 
شرقي و به ويژه خاور دور روسيه خط آهن سراسري سيبري است. رود ولگا بوسيله كانال ولگا، 

درياي خزر را به درياي سياه متصل مي سازد. 
18. طول خط راه آهن روسيه به 86.099كيلومتر مي رسد كه 37.635 كيلومتر آن برقي شده 

و طول راههاي اتومبيل رو نيز 893.000 كيلومتر است. 
19. تعطيالت عمومی و مذهبی در روسيه در سال 2012 به شرح ذيل بوده اند: 

 1 تا 5 ژانويه- روز سال نو؛ 
 6 ژانويه - تعطيالت؛ 

 7 ژانويه - روز كريسمس؛ 
 9 ژانويه - تعطيالت؛ 

 23 فوريه- روز نيروهاي مسلح؛
 8 مارس- روز جهانی بين المللی زن؛

 9 مارس - تعطيالت؛ 
 30 آوريل - تعطيالت؛ 

 7 مه - تعطيالت؛ 
 8 مه - تعطيالت؛ 
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 9 مه - روز پيروزی؛ 
 11 ژوئن - تعطيالت؛ 

 12 ژوئن - روز روسيه؛ 
 4 نوامبر - روز وحدت ملی؛ 

 5 نوامبر - تعطيالت؛ 
 31 دسامبر – تعطيالت. 

تجارت دو جانبه ايران با روسيه

20. روسيه هفتمين كشور جهان با 527 ميليارد دالر صادرات است. واردات فدراسيون روسيه 
در سال 2013، حدود 315 ميليارد دالر بوده و با 212 ميليارد دالر دارای تراز بازرگانی مثبت 

است. 
صادراتی  كاالهای  مهم ترين  از  غالت  و  كاغذ  چوب،  فوالد،  و  آهن  معدنی،  سوخت های   .21
فدراسيون روسيه را تشكيل می دهد. همچنين انواع مواد غذايی، وسيله نقليه، دارو و تجهيزات 

الكترونيكی را از مهم ترين كاالهای وارداتی فدراسيون روسيه است. 
22. مهمترين اقالم صادرات مواد خوراكي ايران به روسيه در سال 1392 عبارت بوده  است از: 

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

16/0زرشك1/1سيرتازه9/5انگور تازه8/35خيار و خيار ترشي

13/0پرتقال83/0بادمجان7/4ساير آلبالوها8/25انواع پسته

سايرخميرهاي 83/0پياز و موسير6/4سيرخشك8/21انواع خرما
غذايي

07/0

انواع سبزيجات سرد 
كرده، نكرده و خشك

فراورده هاي 75/0سيب زميني4/3آب انگور8/16
سبزيجات

06/0
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شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

شرح كاال
 ارزش

ميليون 
دالر

05/0هلو و شليل73/0انار2/2نارنگي7/13كيوي

05/0هويج65/0هندوانه و خربزه1/2سيب4/13كلم قرمز و سفيد

قند، شكر، 8/1چاي8/11مربا و ژله
05/0زعفران38/0شيريني و شكالت

04/0چغندر، كرفس18/0زردآلو6/1گوجه فرنگي7/7انواع آب سيب

ساير كنسانتره 8/6رب گوجه فرنگي
04/0بيسكويت و ويفر17/0فلفل فرنگي6/1آبميوه و ميوه

گمرك ج.ا.ايران، آمار غيرقطعي 21 ماهه 2931

عبارت   93 ابتدای  ماه  چهار  در  روسيه  فدراسيون  به  ايران  صادراتی  كاالهای  مهم ترين   .23
بوده اند از: سيمان، كلم قرمز و سفيد، محصوالت پتروشيمی، مربا، ژله، پياز، موسير، آب سيب، 
خيار و خيار ترشی، پسته، كشمش، خمير ميوه، رب گوجه فرنگی، سيب زمينی، هندوانه و آب 
ذغالی  الكترودهای  چوب،  گندم،  دامی،  ذرت  دانه  آفتاب گردان،  خام  روغن  همچنين  انگور. 
برای كوره ها، فوالد تخت نورد شده، كاغذ روزنامه، خمير چوب، كلرور پتاسيم، مفتول فوالدی، 
ماشين آالت تراش و شمش فوالدی مهم ترين كاالهای وارداتی ايران در چهار ماه نخست سال 

جاری از فدراسيون روسيه است. 
24. مقامات روسيه در ديدار با دبيركل كانون انجمن های صنايع غذايی ايران در شهريور 1393، 

فهرست كامل مواد غذايی مورد نيازشان را برای واردات از ايران به شرح زير اعالم كرده اند: 
 انواع ميوه و صيفی جات، سيب زمينی، فلفل قرمز، موز، هندوانه، سيب طالئی )زرد(، پرتقال، 

نارنگی، گريپ فروت، انگور سفيد و قرمز، گالبی، هلو، شليل، انواع گوجه، انواع خيار. 
 انواع محصوالت لبنی: شير، كره، پنير از شير گوسفند و بز، پنير كپك سفيد، پنير با كپك آبی، 
پنير گودا، پنير خامه ای، پنير روسی، كفير، ماست ميوه ای، پنير سفت، پنير نيمه سفت، محصوالت 

شيری، انواع بستنی. 
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 انواع ماهی: ماهی سالمون تازه، فيله ماهی سالمون، قزل آال، ماهی دودی شده، شاه ماهی، ميگو، 
خرچنگ يخ زده، 

 آجيل: آجيل مخلوط، بادام بوداده. 
 سبزيجات و صيفي جات: گل كلم، سبزيجات تابستانی يخ زده، كلم بروكلی، سبزيجات ريشه اي 
تازه و يخ زده، سبزيجات كنسروی، گوجه فرنگی گيالسی، كنسرو صيفی جات، قارچ به صورت يخ 

زده و مخلوط. 
 حبوبات: نخود، لوبيا قرمز. 

 ساير: روغن زيتون، چای، قهوه، انواع شكالت، آناناس 
25. در يك جمع بندي مي توان اولويت های صادراتی ايران به روسيه را به شرح زير معرفي كرد: 

 صنعت خودرو؛
 قطعات خودرو

 محصوالت غذايی
 ميوه و محصوالت كشاورزي

 تنقالت 
 صنايع دستی

 فرش
 چرم

 محصوالت نساجی
26. بنادر انزلی، نكا، فريدون كنار، نوشهر و اميرآباد مسير دريايی ايران با فدراسيون روسيه است. 
ضمن اينكه مرز زمينی آستارا و دربند مسير صادرات بين دو كشور را تشكيل می دهد. اين در 
حالي است كه بنادر آستراخان و ماخاچ كاال در روسيه از مسيرهای مهم مبادله كاال به اين كشور 
است. قابل ذكر است كه خط هوايی تهران ـ مسكو از ديگر مسيرهای مبادله كاال بين ايران و 

فدراسيون روسيه محسوب می شود. 
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تحليل روابط تجاری ايران و روسيه
27. روابط تجاری ايران و روسيه را به شرح زير مي توان تحليل كرد: 

الف( نقاط قوت:

 تنوع موجود در بازار روسيه و تقاضای روزافزون برای محصوالت مختلف
 قيمت تمام شده پايين توليدات ايران نسبت به روسيه

 نزديكی فاصلة دو كشور و كاهش هزينه های حمل ونقل
 وجود زيرساخت های متنوع برای انتقال كاال )مسيرهای هوايی، دريايی و زمينی(

 ب( نقاط ضعف:

 عدم شناخت دقيق صادركنندگان ايرانی از وسعت بازار روسيه و عدم شناخت شركت های روسی 
از توانمندی های صادراتی ايران

 دشواری ارتباط دو كشور بدليل زبان های اختصاصی رايج و عدم فراگيری زبان های رايج بين المللی
 عدم بهره مندی روسيه از روش ها و سيستم های نوين بانكی و تبادالت پولی

 ذهنيت سنتی منفی در دو كشور نسبت به يكديگر بدليل تبليغات غربی
 گرانی شهر مسكو و هزينه های گزاف سرمايه گذاری اوليه 

 رواديد
 نظام بانكی

 بيمه 
 ج( فرصت ها:

 ارتباطات سياسی استراتژيك ميان دو كشور
 وجود عالئق تاريخی فی مابين دو كشور بويژه در جنوب روسيه

 عزم ملی موجود در كشور ايران به  منظور توسعة صادرات غيرنفتی
 افزايش كيفی توليدات صادراتی و كسب استانداردهای بين المللی
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آشنايي با سياست گمرگي فدراسيون روسيه

 د( تهديدها:

از  كشورها  برخی  دولتی  خاص  حمايت های  و  خارجی  شركت های  حضورموفق  و  برنامه ريزی   
شركت های متبوع

 رقابت های منفی صادركنندگان ايرانی به روسيه
 عدم توجه به كيفيت محصوالت صادراتی در بلندمدت

 تالش دولت های غربی برای جلوگيری از توسعة روابط تجاری دوكشور

28. سياست گمركي روسيه داراي چهار ويژگي است:
 عوارض گمرگي پايين در زمينه واردات تجهيزات فني

 فرايند ساده ترخيص گمركي
 كنترل دقيق گمركي بعد از ترخيص كاال

 توسعه همگرايي گمركي در ميان كشورهاي مستقل مشترك المنافع
29. واردات برخي اقالم مشخص به روسيه مستلزم دريافت مجوز، گواهي و پروانه هاي مختلف 
روسيه  فدراسيون  ارايه شود.  مقامات گمرك  به  ترخيص  بايد جهت  موارد  اين گونه  مي باشد. 
عوارض ضد دامپينگ را در خصوص برخي محصوالت همچون لوله هاي آهني وارداتي از اوكراين 

اعمال مي نمايد. 
 )HS( 30. سيستم طبقه بندي تعرفه اي روسيه بر اساس سيستم بين المللي كد گذاري كاال

است. 
31. رويه ارزش گذاري گمرگي روسيه در راستاي قوانين گات و اصول سازمان تجارت جهاني 
قرار  محاسبه  و  مالحظه  مورد  روسيه  مرز  در  كاال  قراردادي  ارزش  اساس  بر  عموماً  و  بوده 
نرخ هاي  اكثر  اعمال مي شود.  وارداتي  اكثر محصوالت  بر  روسيه  در  مي گيرد. حقوق گمركي 
ورودي گمركي روسيه بر اساس ارزش كاال )درصدي از ارزش گمركي كاال( مي باشد. از سوي 
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ديگر عوارض بخصوصي نيز بر تعدادي از انواع محصوالت وارداتي بر اساس حجم، وزن يا كميت 
آنها اعمال مي شود. برخي كاالها داراي عوارض گمركي تركيبي هستند كه شامل اعمال چند 

نرخ است. 
32. نرخ هاي گمركي روسيه از 100درصد در مورد مشروبات الكلي تا صفر درصد براي كاالهاي 
داراي اولويت وارداتي همچون ماشين آالت متغير است. بطور ميانگين نرخ هاي عوارض ورودي 
بين 5 تا 20 درصد ارزش گمركي كاال است. نرخ هاي پايه مشخص شده در مقررات در مورد 
كشورهايي كه به آنها اصل دولت كامله الوداد اعطاء شده است، اعمال مي شود. برخي كاالهاي 
وارداتي از كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته به روسيه نيز با 75 درصد نرخ پايه 
25 درصد تخفيف و يا صفر درصد محاسبه مي شوند. با اين حال اين محصوالت عمدتاً محدود 
به مواد اوليه و صنايع دستي مي گردد. اين در حالي است كه كاالهاي توليد شده در كشورهاي 

ثالث مشمول عوارضي به مقدار دو برابر نرخ پايه مي باشد. 
33. مواردي همچون محصوالت ترانزيتي، اقالم وارداتي براي استفاده شخصي ارزش آنها نبايد 
از 2500 دالر و وزن آنها از 35 كيلوگرم بيشتر باشد. محصوالت فرهنگي، وسايل نقليه كه در 
از پرداخت حقوق  بار و مسافر بكار گرفته مي شوند و كمكهاي بشردوستانه در روسيه  حمل 

گمركي معاف هستند. 
آزاد  تجارت  موافقتنامه  داراي  مشترك المنافع  مستقل  كشورهاي  با  روسيه  فدراسيون   .34
مي باشد. كاالهاي توليد شده در اين گونه كشورها از پرداخت حقوق گمرگي بشرط برخورداري 
قزاقستان،  بالروس،  كشورهاي  با  همچنين  روسيه  هستند.  معاف  مشخص  شرايط  برخي  از 
قرقيزستان و تاجيكستان يك اتحاديه گمركي را شكل داده اند كه بر اساس آن محصوالت توليد 
شده در هريك از اين كشورها از پرداخت عوارض گمركي در قلمرو اتحاديه مذكور نيز معاف 

است. 
يا  و  ماليات  پرداخت  روسيه مشمول  به كشور  واردات  كااليي جهت  گروه هاي  از  برخي   .35
نوشابه هاي  همچون  محصوالتي  به  مي توان  خصوص  اين  در  كه  هستند  جداگانه اي  عوارض 
الكلي، سيگار، خودرو و موتورسيكلت با قدرت موتور بيش از 150 اسب بخار اشاره نمود. بطور 
كلي نرخ هاي ماليات مذكور بر اساس حجم، وزن و ساير ويژگي هاي محصول مشخص مي شود. 
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قوانين و مقررات واردات و صادرات فدراسيون روسيه

40. بخش عمده مقررات واردات مربوط به قوانين گمركی است كه در واقع بيشتر مد نظر و 
كنترل دولت مي باشد. برای گام نخست سيستم ارسال كاال و عنوان ورود به روسيه و دريافت 
كننده آن بايد مشخص گردد. همچنين در نظر گرفته شود كه ارز دريافتی از بابت فروش كاال 

چگونه به مبداء ارسال مي شود زيرا نوع قرارداد انتقال ارزی به خارج را ممكن مي سازد. 
41. ماليات بر كاالهای وارداتی به چند صورت دريافت می گردد. يكی در زمان ترخيص بر اساس 

تعرفه های گمركی و دوم ماليات آن كه بسته به قيمت فروش داخلی روسيه است. 
42. برای ورود كاال به روسيه، اين كشور مداركی را از شركتهای داخلی مطالبه مي نمايد كه 

شامل موارد زير است: 
1( قرارداد فی مابين يك شركت خارجی فروشنده با خريدار روس كه به تأييد بانك روسی رسيده 
باشد كه آنرا در روسيه پاسپورت ايزديلكا می نامند. زيرا با داشتن اين قرارداد انتقال ارز پس از فروش 

كاال به خارج از كشور را ممكن می سازد. 

2( گواهی مبدا كاال يا فرم A) برای بهره مندی از 25 درصد تخفيف در تعرفه گمركی(. 

3(بارنامه اي كه در آن ميزان كل وزنی قرارداد و ميزان هر سری قيد گرديده باشد. 

4(اصل پروانه شركت تحويل گيرنده كاال كه قبال در گمرك كد كامپيوتری گرفته باشد. 

5(گواهی بهداشت داخلی روسيه كه از قبل توسط ارائه نمونه كاال اخذ می گردد و تا روز ترخيص بايد 
آماده گردد. )برای مواد كنسرو شده مدت طوالنی و برای مواد فله مدت كمتری نياز است(

تكميل  تا  انبار گمرك  در  كاال  تخليه  به  اقدام  بشمارد  ناقص  را  43. گمرك چنانچه مدركی 
مدارك نموده و می تواند در ازاء هر روز انبار داری مبلغی را دريافت كند. معموالً موارد نقص 
عبارتند از: عدم صدور گواهی بهداشت )فقدان نوشتار وزن و تاريخ مصرف و محتويات به زبان 
روسی(. همچنين پس از ورود كاال به گمرك شركت گيرنده يا نماينده آن كه در بارنامه ذكر 

شده است صاحب بار تلقی ميگردد و حق ترخيص كاال را دارد. 
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44. در زمينه گمرك و ميزان تعرفه ها و شرايط ترخيص در خصوص هر كاال به سايت ذيل 
مي توان مراجعه نمود. www.tks.ru همچنين برای آگاهی بيشتر از مجموعه قوانين تجاری 
www.economy.  .كشور روسيه مي توان به سايت وزارت توسعه روابط اقتصادی مراجعه نمود

gov. ru/wps/portal

مي شود  عودت  صادركننده  به  است   18-%20 كه  صادراتی  محصوالت  ماليات  معموالً   .45
كاالی  بانكی  پرونده  تشكيل  و  تضمين  شركت ها  برای  صادرات  بخش  در  مسئله  مهمترين 
صادراتی است كه صادركننده بايد تعهد كند كه ارز حاصل به ميزان درج شده در قرارداد به 
تشريفات  پيچيدگی  گمركی صادرات  تشريفات  گردد.  واريز  روسيه  در  بانكی شركت  حساب 
واردات به روسيه را ندارد. تعرفه صادرات متغير نميباشد و درصد بسيار كمی از كل مبلغ كاال 

است. 
46. ماليات در روسيه برای كاالهای وارداتی عبارتند از: 

الف( ماليات بر درآمد: كه برای هر ارگان دولتی و غير دولتی يكسان بوده و برای هر كدام ميزان 
مشخصی بين 24% تا 35% مي باشد. 

ب( ماليات بر افزايش قيمت: كه عمده ترين ماليات محسوب شده و مقدار آن 18% تا 20% مي باشد. 

47. در فاكتور هر كاال و هر نوع خدمات 
بطور جداگانه نرخ ماليات ذكر می گردد. 
در معامالت داخلی هميشه قيمت كاال 
در  فقط  و  مي شود  قيد  آن  ماليات  با 
بعنوان  درصد  بيست  صادراتی  موارد 
ماليات در طول  ماليات كسر می گردد. 
سال برای كار شركت ها طی چهار دوره 
بخش های  می شود.  پرداخت  ماهه  سه 
اساس  بر  كدام  هر  خدماتی  مختلف 

ضوابطی خاص و تعرفه های مالياتی خاص ماليات پرداخت مي نمايند. 
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مذاكرات و قراردادها

48. به طور سنتي، روس ها مصالحه يا سازش را نشانه اي از ضعف مي دانند. برخي حتي مصالحه 
را از نظر عقلي نادرست مي پندارند. لذا آنها ترجيح مي دهند صبر كنند تا از طرف مقابل امتياز 

بگيرند. 
49. مطمئن باشيد كه همه اعضاي تيم مذاكره تان دقيقا از هدف مذاكره آگاه هستند و بر آن 
توافق دارند. چيزي جز اتحاد ميان اعضاي تيم را به روش ها نشان ندهيد. همچنين در مذاكرات 

واقع بين باشيد و جزئيات همه سطوح فني را ذكر كنيد.
50. در مذاكرات اوليه “پيشنهادات نهايي” هرگز نهايي نيستند. آمادگي صبركردن را داشته 
باشيد، در اين صورت پيشنهاد نهايي ممكن است جذاب تر باشد. بنابراين تا زماني كه يك قرارداد 
يا تفاهم نامه رسمي امضا نكرده ايد، در مورد قرارداد مطمئن نباشيد و هيچگاه انتظار يك مذاكره 
مجدد بهتر در آينده را نداشته باشيد. همچنين هيچگاه انتظار منافع بيش از قرارداد در دست 

را نداشته باشيد. 
51. روس ها ممكن است درخواست پرداخت به صورت مستقيم نقدي يا به حساب در يك بانك 
خارجي داشته باشند. اين به دليل نگراني تاريخي آنها از نظام مالياتي سختگيرانه روسيه است. 

بنابراين براي پيشنهاد گزينه هاي مختلف براي پرداخت آماده باشيد.
52. يكي از تاكتيك هاي روسي )بعد از مذاكرات طوالني( پيشنهاد مالكيت 51 درصد مي باشد. 
اين در صورتي است كه معموالً قراردادها نيازمند اتفاق آرا ميان شركاء براي تصميمات اصلي 

است.
53. حتماً بندي را به عنوان “حكميت/ داوري” در قرارداد بگنجانيد كه بر اساس آن طرفين 
موظف به ارجاع موارد اختالف به يك كشور بي طرف شوند. سوئد يكي از شناخته شده ترين 

كشورهاي طرف سوم براي حكميت است.
54. قوانين و مقررات روسي به صورت مستمر دست خوش تغييرات هستند، بنابراين انتظار 
اجراي همه بندهاي قانوني را نداشته باشيد. خودتان يك متخصص حقوقي داشته باشيد. از 
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از  انجام نباشد، تعجب نكنيد. همچنين برخي  انجام مي داديد فردا قابل  اينكه آنچه تا ديروز 
قوانين مبهم هستند و تفسير از آنها تغيير مي كند.

55. قراردادها بر اساس نمونه قراردادهای رسمی كه در كتابی كه به اين نام از طرف وزارت 
معامله  نوع  هر  برای  كتاب  اين  در  می گردد.  تنظيم  می شود،  چاپ  اقتصادی  روابط  توسعه 

نسخه اي نمونه آورده شده است. در قراردادها اطالعاتی كه درج مي شود شامل:
1( اسامی مسئولين و نوع مسئوليتشان؛

2( موضوع و مدت اعتبار معامله؛
3( شرايط و مدت پرداخت؛

4( تعهدات طرفين؛
5( نحوه حل اختالف و امور قضائی؛

استعالم شركتهاي ثبت شده در فدراسيون روسيه

56. براي اطمينان از اصالت و آگاهي از مشخصات قانوني شركت هاي روسي متقاضي همكاري 
به ويژه در زمينه هاي تجاري و اقتصادي الزم است ابتدا به سايت اداره فدرال خدمات ماليات 
فدراسيون روسيه به نشاني http://egrul.nalog. ru/fns/index.php مراجعه شود. قابل 
ذكر است سايت مذكور تنها به زبان روسي مي باشد. صفحه اول سايت مورد اشاره را به دو 
قسمت باال و پايين تقسيم مي شود. قسمت باالي صفحه اصلي سايت به شكل زير شامل برخي 
عناوين است. براي جستجوي بهتر سوابق شركت مورد نظر خود موارد مربوط به شماره هاي 3 
الي 7 را به دقت تكميل نماييد. در غير اين صورت تنها تكميل گزينه شماره 3 )نام شركت(

كفايت مي نمايد. 
57. ترجمه عناوين اين قسمت كه با شماره هاي 1 الي 9 عالمت گذاري شده اند بشرح زير است: 
1( اداره فدرال خدمات ماليات فدراسيون روسيه ؛ 2( مشخصات وارد شده اشخاص حقوقي در اداره 
شرايط   )8 بانكي؛  مشخصات   )7 ثبت؛  تاريخ   )6 منطقه؛   )5 آدرس؛   )4 نام شركت؛   )3 دولتي؛  ثبت 

جستجو؛ 9( جستجو



16
سیه

رو
صد 

ر

اداره فدرال خدمات  58. در صورت تكميل جدول فوق سوابق شركت مورد نظر چنانچه در 
اين اطالعات شامل آدرس،  ارايه خواهد شد.  باشد،  ماليات فدراسيون روسيه به ثبت رسيده 
شماره و تاريخ ثبت شركت، كدمالياتي و منطقه ثبت مي گردد. چنانچه در جدول فوق تنها نام 
شركت تكميل شده باشد، سيستم اسامي چند شركت با اسامي مشابه را ارايه خواهد داد كه 

كاربر بايستي شركت مورد نظر خود را از ميان آن انتخاب نمايد. 
پايين صفحه اصلي سايت به شكل زير شامل برخي عناوين ديگر است. ترجمه  59. قسمت 
با  مي باشد  شده  شركت چك  مورد  در  بيشتر  اطالعات  دهنده  ارايه  كه  قسمت  اين  عناوين 

شماره هاي 10 الي 15 به شرح زير مشخص شده است: 
10( چك كنيد كه آيا تجارت شما دچار خطر است؟

11( اطالعات در مورد مدارك و تغييرات به عمل آمده شخصيت حقوقي شركت؟
12( آگهي ها و پيام هاي چاپ شده در بولتن ثبت دولتي)روزنامه رسمي( در مورد تغييرات به عمل 
و  تجديد ساختار  ارزش سرمايه،  تغيير در سرمايه، كاهش  آمده در شخصيت حقوقي)شركت( شامل 

خريد 20 درصد سهام شركتهاي ديگر. 
13( تصميمات اخذ شده از سوي مسئولين ثبت دولتي در خصوص لغو شخصيت حقوقي شركت ها 

كه در بولتن رسمي ثبت نيز به چاپ رسيده است. 
14( شخصيت هاي حقوقي كه در بدنه اجرايي آنان افراد غير واجد شرايط وجود دارد. 
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15( آدرس هاي ليست شده برخي اماكن شخصيت هاي حقوقي بر اساس ثبت هاي رسمي به عمل 
آمده دولتي. 

 اتحاديه ها، مجامع و كميته های اقتصادی و تجاری فدراسيون روسيه

60. اتحاديه ها، مجامع و كميته های اقتصادی و تجاری فدراسيون روسيه عبارتند از: 

Association of Farms and Agricultural Cooperatives of Russia 
email: accor@mail. ru
tel/fax:207-7062

Association of Russian Banks 
email:arb@arb. ru
website: http://www. arb. ru
tel/fax:291-6630, 291-6666

Association of Financial and Industrial Groups of Russia
784-6897, 203-9352, 203-8743
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Association of Advertising Agencies 
email:rara@aha. ru
website:http://www. rara. ru
tel/fax:285-5858, 285-7805

Association of Russian Companies Operating on the Club Vacationing Market 
email:mail@arcco. ru
website:http://www. arcco. ru
tel/fax:748-0284 

International Association of Trading Companies 
email:max_kru@mtpp. org
website:http://www. arcco. ru
tel/fax:132-5784 

Association of Companies of the Furniture and Woodworking Industries of Russia 
email:amedoro. msk@g23. relcom. ru
website:http://www. portal-mebel. ru
tel/fax:276-9591

Russian Association of Leasing Companies 
email:rosliz@aha. ru
website:http://www. rosleasing. ru
tel/fax:748-4285, 748-4266

Russian National Association of Fishing Companies, Entrepreneurs and Exports 
tel/fax:923-6236, 929-4047, 928-2747, 929-4295f, 921-6744

Association of Regional Banks of Russia (Association “Russia”) 
email:urb@cnt. ru
website:http://www. asrus. ru 
tel/fax:162-4031, 162-9606

National Association of Customs Brokers (Attorneys) 
email:info@natb. ru, ivk@aha. ru
website:http://www. natb. ru
tel/fax:728-5927, 728-5928, 728-5934
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Russian Association of Travel Agencies 
email:rata@rata. ru
website:http://www. rata. ru
tel/fax:292-2464, 292-2759f, 927-1371

National Stock Association 
email:info@nfa. ru
website:http://www. nfa. ru
tel/fax:705-9682 , 705-96-84 

Russian Association for Development of Small and Medium-size Businesses 
email:belovanb@binec. ru, tihonova@marketcenter. ru
website:http://www. rasme. ru
tel/fax:234-5386, 234-5370f, 229-3042, 924-4641

Russian Association for Business Education 
email:rabe. edu@g23. relcom. ru
website:http://www. rabe. ru
tel/fax:458-5786
Association of Advertisers 
email:assadv@pol. ru
tel/fax:202-7768, 203-8295

Association of Joint Ventures, International Associations and Organizations 
tel/fax:265-5711, 265-5714
Mark S. Ilyin, executive vice-president 
tel/fax:916-0121, 916-1161

Vladimir A. Beloborodov - executive secretary 
tel/fax:916-0121, 916-1161
email:NPPII-ASP@mtu-net. ru
website:http://www. asp. ntl. ru

Insurance Association “Sodruzhestvo” (Commonwealth) 
Mikhail. Safronov@zurich. com
tel/fax:933-5141, 933-5142, 933-514
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Association of Forwarders of the Russian Federation 
email:far@aerf. ru
tel/fax:737-7513, 737-7514

Russian Perfume and Cosmetics Association 
email:info@pcar. ru
website:http://www. pcar. ru
tel/fax:231-4869, 231-4868, 231-1985

Association of Agencies for Support for Small and Medium-size businesses “Raz-
vitiye” (Development) 
email:ra@siora. ru
website:http://www. siora. ru
tel/fax:143-7321, 939-9937, 247-6252

Industrial and Scientific Seed-growing Association (Association “Seeds”) 
tel/fax:207-8216, 208-1356 

Association of Russian Independent Seed Companies 
tel/fax:202-2675 , 972-2680
Association of Commercial Seaports 
email:asop@mail. seanet. ru
website:http://www. asop. ru
tel/fax:(812) 325-6069, 259-9523, 251-3308

International Association “The Soviet Association for Quality” (SovAsQ) 
email:sovasg@gost. ru
tel/fax:236-6351 236-4490 f. 236-7591 

National Advertising Association 
email:shkolnikov-b@mtu-net. ru
tel/fax:928-3901 923-7057

Civil Aviation Association “Aeroport” 
email:airрass@cityline. ru
website:http://www. airport. org. ru
tel/fax:155-5110 155-5165 152-0060 
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Russian Association of Air Transport Operators 
email:ross. aevt@mtu-net. ru
tel/fax:155-5669, 155-5722

Association of River Ports and Ship-owners 
email:apsrt@aha. ru
website:http://www. apsrt. ru
tel/fax:927-8119 459-7025 459-7187

Association of Producers and Distributors of Ethyl Alcohol and Alcohol-contain-
ing Products 
email:apda-aamd@mtu-net. ru
tel/fax:112-3532 

Association “Russian Automobile Dealers” 
email:asroad@asroad. msk. ru
website:http://www. asroad. org
tel/fax:246-7561 , 246-6709 

Association of Russian Operators of Mobile Cellular Communication Networks of 
the GSM Standard 
email:info@gsmrus. ru
website:http://www. gsmrus. ru
tel/fax:209-3350 , 209-3351

Association of Manufacturers of Soap and Oil and Grease Products 
tel/fax:975-2902, 975-0145, 281-8663
Sergey V. Ivanov - deputy general director 
tel/fax:208-6054 , 975-0360

5 Orlikov Pereulok, Moscow 107801 
email:gammchim@online. ru

Association of Industrial Unions of the Agrarian Industry “ASAGROS” 
tel/fax:292-5109, 292-6969 
Anatoly M. Baranov - general director 
tel/fax:292-9430 
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1 Okhotny Ryad St. , Moscow 103265 
email:semenov@duma. gov
website:http://www. victor-semenov. ru

Association of Russian Ice cream Producers “Russian Ice-cream” 
email:ARM@icecream. ru
website:http://www. icecream. ru
tel/fax:145-7592, 786-4840, 786-4841 

Russian Association of Trademark Owners 
email:ravtoz@orc. ru
website:http://www. ravtoz. ru
tel/fax:251-0664

National Alcohol Association 
email:naa@co. ru
website:http://www. naacnt. ru
tel/fax:239-3751 ,239-3679, 935-7651 

Russian Marketing Association 
email:info@RAM. ru
website:http://www. ram. ru
tel/fax:231-7067 231-7066

Russian Association for Development of Gambling Business 
email:sivanov@moscowjp. ru
tel/fax: 436-9217 436-9744

National Currency Association 
email:babkina@micex. com, karaseva@micex. com
website:http://www. nva. ru
tel/fax: 705-9693 , 705-9675 

Association of Users of Transportation Services 
tel/fax:261-7193 , 267-5198
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Association of Small and Medium-size Oil Producing 
email:mail@assoneft. ru 
website:http://www. assoneft. ru
937-5617 939-5618 f

Association for Safe Business on the Market of Wine, Alcohol-containing Prod-
ucts, Beer and Tobacco Products 
email:rric@tsr. ru 
website:http://www. rosalcohol. ru
tel/fax: 203-8871, 203-5328 

Association of Companies of the Confectionery Industry “ASKOND”
email:ascond@ascond. ru 
tel/fax:978-3443 , 250-0688, 251-7254

Association of Tobacco Distributors “Grandtabak” 
email:secretary@grandtabak. ru 
website:http://www. grandtabak. ru
tel/fax:243-9293, 243-9793, 243-7300 

Russian Association of Zootechny, Veterinary and Zooindustry 
email:zoo-vet@km. ru 
tel/fax:318-6188, 318-6211, 790-1497

Association of Russian Producers of Starch and Syrup “Roskrakhmalpatoka”
email:arpkp@online. ru 
tel/fax:211-3611

Association of Developers, Manufacturers and Suppliers of Individual Protection 
Equipment 
email:assiz@inbox. ru
tel/fax:298-8768, 164-9844

Scientific and Industrial Association of Steel Reinforcement Constructors 
email:npaa@npa-arm. org 
website:http://www. npa-arm. org
tel/fax:(812)528-7571 
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First Russian National Association of Private Practitioners 
email:gld_srrc@samaramail. ru , srrc@samaramail. ru 
website:http://hippo. ru/~srrc/medprivat 
tel/fax:(8462)33-2465, 33-0633, (095)112-0165

Interregional Public Movement “Health of the Nation”
email:pol_vlad@mtu-net. ru
tel/fax:202-1137, 209-2449, 209-2903, 209-2449

Russian Entrepreneurship Committee 
tel: (095) 147-5003
Fax: (095) 930-8040

The National Foundation for Protection of Rights of Consumers 
tel :953-5008, 953-3154, fax 953-2323
email:nfzp@hotbox. ru

The “Guild of Jewelers of Russia” Foundation 
email:info@jewellernet. ru
website:http://www. jewellernet. ru 
tel/fax:937-8354, 231-2725

International Foundation for Conversion 
953-5394, 953-5382 f
email:ispicf@mail. magelan. ru
website:http://www. nanotech. ru
tel/fax:951-5900

The “Oboronprom” Foundation for Reforms in the Defense Industry 
tel/fax:929-0318

The Public Union “The Financiers Guild”
email:guild@aha. ru
tel/fax: (095) 915-7381

The Russian Guild of Realtors
tel/fax: (812) 319-8911, 319-9110
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Ilona V. Lyutts, Executive Vice President
37-2, Floor 3, 9th Parkovaya Street, Moscow, 102043 
email:icrgr@dol. ru
website:http://www. rgr. ru
tel: (095) 165-6545, 231-4996, 231-4997
fax: (095) 231-4998

The Russian Trade Guild
email:tradeclub@newmail. ru
tel/fax: (095) 284-9208

The Russian Guild of Bakers and Confectioners 
email:yamvid@dol. ru
website:http://www. breadbusiness. ru
tel: (095) 181-9140, 181-9612
fax: (095) 974-0061,755-6769 

The Independent Guild of Builders
email:guild_of_builders@mtu-net. ru
website:http://www. igb. h1. ru
tel: (095) 181-2665, 181-2113 
fax: (095) 181-0580

The Russian Guild for Supporting Jewelry Trade
email:uvelir@concord. ru 
website:http://www. support. jeweller. ru
tele: (095) 917-8178
fax: (095) 917-7188

Non-commercial partnership of participants of the Russian natural stones market 
(Non-commercial Partnership Roskamen)
E-mail: company@granul. ru
website:http://www. roskamen. ru
tel: (495) 170-7272, 170-5709
Fax: (495) 995-0333 
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The National Community of Business Incubators
E-mail: kaganov@smb-support. org

Yelena V. Bobrova, Director
1205, Zelenograd, Moscow
E-mail: nbia-sss@mtu-net. ru
website:http://www. smb-support. org
tel: 955-7937,
Fax: 564-8183 
tel/fax: 973-5308 

Interregional Association of Producers of Precious Metals 
Oleg V. Pelevin, General Director
10-1A-B, Nametkina str. , Moscow, 117420
E-mail: pelevin@mos-expo. ru 
tel: (495) 331-2666
Fax: (495) 331-4542 

The National Federation of Consultants and Auditors
E-mail: vpk@rambler. ru 
2/6 Kolokolnilov Pereulok, office 205, Moscow, 107045
E-mail: isp. dir@nfca. ru 
tel/fax: (495) 797-8772 

Federation of Professional Managers
tel: (495) 760-0657, 742-5114
Fax: (495) 255-1412

The Association of Business Organizations of Russia (OPORa)
E-mail: id@opora. ru , president@opora. ru 
website:http://www. opora. ru
tel: (495) 775-8112, 775-8111
Fax: (495) 775-8191
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Association of cars producers in Russia
E-mail: info_oar@mail. ru 
tel: (495) 263-0349 
Fax: (495) 263-0369 

Non-commercial Partnership “Aljuminij obedinenie proizvoditelej aljuminija” 
E-mail: aluminiumncp@mail. ru 
tel: (495) 995-10-20
Fax: (495) 995-10-20 

Russian Cotton Community
E-mail: mail@pxc. ru 
Tel. /Fax: (495) 236-63-32, 208-73-02

Self-regulated Organization of Arbitration Managers under the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian Federation (SOAM CCI RF)
E-mail: so_au@tpprf. ru 
Tel/Fax: (495) 929-04-15

National League of Management Companies of Russia
E-mail: mvolchek@cic. ru 
website:http://www. nlu. ru
tel: (495) 953-74-50
Fax: (495) 953-74-56 

Non-commercial Partnership of manufacturers and users of rolling stock 
“Ob’’edinenie vagonostroiteley”
E-mail: vkm@vkmvagon. ru 
website:http://www. vkmvagon. ru
tel: (495) 231-4559
Fax: (495) 917-5888 

Self-regulated organization “National transportation experts”
E-mail: mail@rotek-avto. ru 
website:http://www. rotek-avto. ru 
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Non-commercial Partnership “Assembly of skiing centers”
E-mail: skicenters@mail. ru 
tel: (916) 680-28-67 
Fax: (495) 179-70-44

National partnership of development subcontracting
E-mail: avtokarev@binec. ru 
Tel/Fax: (495) 234-5376 

Non-commercial partnership “The coordination center of security-detective struc-
tures”
E-mail: office@kc-ross. ru
website:http://www. kc-ross. ru/ 
Tel/Fax: (495) 208-7040 

Non-commercial partnership “Paper Distributors Associations”
E-mail: sbo@doublev. ru
tel: (495) 725-0890
Fax: (495) 725-0891

Non-commercial partnership “Russian council of shopping centers” 
E-mail: office@rcsc. ru
website:http:// www. rcsc. ru
tel: (495) 799-9000, 152-2629 
Fax: (495) 744-0160 

Non-profit partnership “ARMC - National Personnel Managers Union” 
E-mail: vkk@mcfr. ru 
website:http:// www. kadrovik. ru 
Tel/Fax: (495) 937-4955 

The Russian Society of Appraisers 
email:mrsa@dol. ru
website:http://www. valuer. ru, http://www. mrsa. ru
tel/fax: (095) 267-4602, 267-2667, 267-5610
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The Free Economic Society
teletel: (095) 956-6990
fax: (095) 956-8077

Viktor N. Krasilnikov, Senior Vice President
22-A, Tverskaya Street, Moscow, 103050
email:iue@glasnet. ru
website:http://www. iuecon. ru
tel: (095) 299-3435
fax: (095) 200-0283

All-Russian Association of the Disabled
email:sek. voi@relcom. ru
tel: (095) 935-0012
fax: (095) 936-1300

Russian Trade and Financial Union
email:rtfs@gov. ru
tel: (095) 206-8645, 206-8829

Union of Russian Oil and Gas Companies
tel: (095) 788 61 44 t/f
E-mail: verin@sng. msk. ru 

Shmal Gennady – President
tel/fax:737-9207, 737-9208 , 737-9209

Russian Union of Ice Cream Producers 
tel: (095) 207-3857, 207-3873 
Fax: (095) 207-7402 

Valery N. Yelkhov - Executive Director
47, Myasnitskaya str. , Moscow, 103084 
email:smr@cityline. ru
tel: (095) 207-3847 
Fax: (095) 207-3655, 207-3421
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Exhibition and Fair Union
email:lenexpo@mail. lenexpo. ru
tel: (812) 321-2605, 321-2630 
Fax: (812) 321-2652

Lyudmila S. Smorodova - Director
Office 225, Sovnarkomovskaya str. , Nizhny Novgorod, 603086 
website:http://www. lenexpo. ru
tel: (831-2) 77-5680 
Fax: (831-2) 77-5695

Russian Union of Insurance Companies
email:mail@ins-union. ru
website:http://www. ins-union. ru
Phone/Fax: (095) 232-1226, 232-1227

Union of Russian Ship-Owners
email:murashovaiv@morflot. ru , soross@morflot. ru
website:http://www. morflot. ru/info/soross. asp
tel: (095) 241-5675 
tel/Fax: (095) 248-2966

Soyuzupak Union of Packing Producers and Consumers
tel/Fax: (095) 207-2141 

Alexander B. Zilonov - General Director
55/35, Shcherbakovskaya str. , Moscow, 105187
email:sojuzupak@mail. ru
website:http://www. unipack. ru/sojuzupak
tel/Fax: (095) 166-5042, 166-5044, 166-5046

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (Employers) 
email:volsky@mksnet. ru
website:http://www. rsppr. ru
tel: (095) 206-7016 
Fax: (095) 206-1129
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Union of Russian Sugar Producers 
email:rsahar@dol. ru
website:http://www. rossahar. ru
tel: (095) 956-1736 
tel/Fax: (095) 251-8633

Russian Union of Small and Medium-Sized Business Employers 
email:yugragroup@mtu-net. ru
tel: (095) 206-0357 
Fax: (095) 206-6089

International Union of Construction Companies 
email:v. serov@rosnet. ru
tel/Fax: (095) 292-4236, 292-4192
Fax: (095) 292-6398

International Union of Heavy Machinery Producers 
email:rsm@rsm. net. ru , silaev@rsm. net. ru
website:http://www. rsm. net. ru
tel: (095) 240-2519 
Fax: (095) 240-3214

Russian Stock Exchange Union
tel/Fax: (095) 777-0177 

Yuri A. Tazov - Director
email:tazov@mailru. com
website:http://www. rusex. ru
tel/Fax: (095) 777-0178

Russian Union of Translators
email:gurutrus@mtu-net. ru
website:http://utr. profi-press. ru/
tel: (095) 269-0646 
tel/Fax: (095) 263-1634
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Union of Innovative Companies
email:innsojuz@cityline. ru
tel: (095) 996-7178
tel/Fax: (095) 208-3145

Russian Union of Oil Exporters 
tel: (095) 230-0067
Fax: (095) 230-0412

Union of Food Producers and Processing Companies 
tel: (095) 250-0860, 250-0121 
Fax: (095) 973-2903, 250-0121

Russian Union of Juice Producers
e-mail: info@rsps. ru
tel/Fax: (095) 502-9938

Russian Union of Metal Producers and Exporters 
website:http://www. concest. ru
tel: (095) 209-9560, 290-6242
Fax: (095) 291-5089

Russian Union of Timber Producers and Exporters 
tel: (095) 208-0580 
Fax: (095) 208-0158

Russian Grain Union
email:rgumsk@dol. ru
website:http://www. rc. msu. ru/grain
tel: (095) 207-8256, 207-8285, 207-8345 
Fax: (095) 207-8379

Russian Meat Union
email:propro@dol. ru
website:http://www. meat-union. ru/
tel: (095) 483-4111 
Fax: (095) 483-3951
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Russian Auto-Transportation Union
email:secretaiat@pac. mintrans. ru
website:http://www. pac. mintrans. ru
tel: (095) 496-9547
Fax: (095) 496-1576

Russian Union of Security Agencies
tel/Fax: (095) 241-6643 
tel: (095) 937-2231, 923-6373

Russian Interregional Union of Textile and Light Industrial Companies 
tel: (095) 124-6047, 124-6433
Fax: (095) 124-8302, 129-9084

Union of Producers and Exporters of Products of Light and Textile Industry 
SOYUZLEGTEKSEXPORT
email:souzexp@df. ru
website:http://www. roslegprom. ru/issue09. html
tel: (095) 246-7464 
tel/Fax: (095) 245-2231

Union of Milling and Grain Companies 
tel: (095) 235-7147 
Fax: (095) 235-9739

Vladimir V. Koliushko - Executive Director 
20, 1st Shchipkovsky Pereulok, Moscow, 115093
email:sojuzmuka@dol. ru
tel/Fax: (095) 959-6701

Russian Grease and Oil Union
email:ztv@ifop. nnov. ru
tel: (095) 777-0985, 777-0986
Fax: (095) 777-0989
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Russian Union of Curriers
tel: (095) 951-3354 
Fax: (095) 953-3838

Alexandra G. Andrunakiyevich - Executive Director 
74, Pyatnitskaya str. , Moscow, 113184
email:rossouzkog@mtu-net. ru
website:http://www. souzkogevnikov. ru
tel: (095) 237-4482

International Union of Metal Companies
email:imurus@dol. ru
website:http://www. imu. ru/
tel/Fax: (095) 784-6813

Union of Oil and Gas Equipment Producers
email:souz@id. ru
website:http://www. derrick. ru
tel/Fax: (095) 334-7429, 334-4771

National Shoe Union
email:natfootweaass@hotmail. com
website:http://www. nfar. ru
tel/Fax: (095) 924-7564 
tel: (095) 928-7171

Russian Fuel Union
Fax: (095) 245-7815 
tel: (095) 245-7816

Grigory P. Sergiyenko - Executive Director
11-19, Timura Frunze str. , Moscow, 119021
email:info@rfu. ru
website:http://www. rfu. ru/
tel: (095) 246-267
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Euro-Asian Transport Union
email:eatu@dialup. ptt. ru
website:http://www. eatu. org/
tel: (095) 200-2575
Fax: (095) 200-1404

Russian Union of Producers
email:kcot@cea. ru
website:http://rusprodunion. ru/
tel: (095) 911-2066
Fax: (095) 911-3003

Russian Union of Clothes Producers
tel/Fax: (095) 917-5523 
tel: (095) 369-1971

Russian Union of Small Construction Businesses
tel/fax:193-6273, 930-8365 

Union of Gold-Diggers of Russia
email:zolstar@cityline. ru
tel/fax:475-1112, 475-1610

Jewelry Platinum Union for Assistance in Development of Jewelry Production
email:platinum@jewellernet. ru 
website:http://www. jewellernet. ru
tel/fax:231-2725
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سايت هاي مهم مرتبط با روسيه

61. سايت هاي مهم مرتبط با روسيه عبارتند از: 

http://www.iranembassy. ru سفارت جمهوری اسالمی ايران در مسكو 
http://rusembiran. ru سفارت روسيه در ايران 

 http://www.unep. org/geo/geo1/ch/app3. رايزنی علمی جمهوری اسالمی در مسكو 
htm

http://www.iranair.ru هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران 
http://www.government.ru سايت اداری دولت روسيه 

http://www. duma. gov. ru دوما 
http://www. vsrf. ru/index. php دادگاه عالی روسيه 

http://www. minfin. ru وزارت دارايی 
 http://www. tatarmintorg. تاتارستان  جمهوری  اقتصادی  وهمكاريهای  بازرگانی  وزارت   

ru/eng/index. php

http://www. css-mps. ru وزارت حمل ونقل ريلی 
http://www. mintrans. ru وزارت حمل ونقل 

http://www. mptr. ru وزارت خبرگزاری، راديو، تلويزيون و ارتباطات جمعی 
http://www. minsvyaz. ru وزارت ارتباطات واطالعات 

http://www. mcx. ruوزارت كشاورزی 
http://www. mte. gov. br وزارت انرژی 

http://www. minjust. ru وزارت دادگستری 
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http://www. minprom. gov. ru/eng وزارت صنايع، علوم وفن آوری 
http://www. economy. gov. ru/minec/main وزارت اقتصاد 

http://www. nalog. ru وزارت ماليات 
http://www. mil. ru وزارت دفاع 

/http://www. ed. gov. ruوزارت آموزش 
http://www. mednet. ru/mainوزارت بهداشت 

http://www. mos. ruادارات دولتی شهر مسكو 
 http://www. tatarmintorg. تاتارستان  جمهوری  اقتصادی  وهمكاريهای  بازرگانی  وزارت   

ru/eng/index. php

http://www. russia-travel. com اداره ملی جهانگردی روسيه 
http://www. visitrussia. org. uk اداره جهانگردی 

http://tpprf. ru/en اتاق صنايع و بازرگانی روسيه 
http://www. mtpp. org اتاق صنايع و بازرگانی مسكو 

http://www. spbcci. ru اتاق صنايع و بازرگانی سنت پترزبورگ 
http://www. tpp. ru اتاق صنايع وبازرگانی مسكو 

http://www. yellowpages. ru كتاب زرد روسيه 
http://www. cbr. ru/eng بانك مركزی روسيه 

http://invest-project. ru پروژه های سرمايه گذاری درروسيه 
http://www. customs. ru/ru گمرك روسيه 

http://www. gost. ru/wps/portal/pages. en. Main كميته ايالتی استاندارد روسيه 
http://www. gks. ru/eng/default. asp كميته ايالتی آمار روسيه 
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http://www1. fips. ru/wps/wcm/connect/ خارجی  گذاری  سرمايه  توسعه  مركز   
content_en/en/main

http://www. wto. ru/ru/newsmain. asp سازمان تجارت جهانی و روسيه 
http://www. ivr. ru فرصت های سرمايه گذاری درروسيه 

http://www-eng. expocentr. ru نمايشگاههای تجاری مسكو 
http://www. spbcci. ru سازمانهای نمايشگاهی 

http://rosaviacosmos. su آژانس هوا فضای روسيه 
http://www. government. spb. ru مديريت شهری سنت پطرزبورگ 

http://www. travel-in-russia. comسفر به روسيه 

ويزای روسيه

62. انواع ويزای ورسيه عبارتند از: 
 ويزای توريستی روسيه

- ويزای توريستی عادی
- ويزای توريستی فوری

 ويزای تجاری روسيه

ويزای تجاری 1 ماهه عادی  -
ويزای تجاری 1 ماهه فوری  -
ويزای تجاری 3 ماهه دبل  -

ويزای تجاری 3 ماهه دبل فوری  -
 ويزای 1 ساله مولتی پل روسيه
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 ويزاي ترانزيتي

63. كسانی كه قصد دارند بعنوان توريست وارد روسيه شوند، بايد برای گرفتن ويزای توريستی 
روسيه اقدام كنند. مدت اعتبار ويزای توريستی روسيه دو هفته پس از صدور است و متقاضی 
مي تواند به مدت چهارده روز در روسيه اقامت داشته باشد. برای درخواست رواديد توريستی، 
حضور متقاضی الزامی نيست و وقتی برای مصاحبه تعيين نمي شود. مدت زمان صدور ويزای 
توريستی به صورت عادی 7 روز است. زمان اخذ ويزای توريستی فوری روسيه 2 روز است. 

مدارك الزم برای اخذ ويزای توريستی روسيه عبارتند از: 
 اصل پاسپورت

 يك قطعه عكس
 بليط هواپيما

64. هر شخص خارجی كه برای امور تجاری وارد روسيه مي شود، نيازمند اخذ ويزای تجاری 
است. برای صدور رواديد تجاری روسيه، حضور متقاضی الزامی است و مقررات متفاوت خواهد 
بود. برای اخذ ويزای تجاری روسيه عادی 22 روز كاری زمان الزم است و برای اخذ ويزای 
تجاری فوری 12 روز كاری طول مي كشد. ويزای تجاری دبل هم برای 2 بار ورود به كشور 

روسيه است. مدارك الزم برای اخذ ويزای تجارييك ماهه روسيه عبارتند از: 
 اصل پاسپورت

 يك قطعه عكس
همچنين مدارك الزم برای اخذ ويزای تجاری دبل روسيه عبارتند از: 

 اصل پاسپورت
 يك قطعه عكس

 ويزای مقصد
65. ويزای يك ساله مولتی پل روسيه برای كسانی است كه ميخواهند به مدت طوالنی در اين 
كشور اقامت داشته باشند. مدت زمانی كه شخص ميتواند در روسيه بماند 181 روز است و در 
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اين مدت می تواند چند بار از كشور خارج شود و دوباره به كشور باز گردد. مدارك الزم برای 
اخذ ويزای يك ساله مولتی پل روسيه عبارتند از: 

 اصل پاسپورت
 يك قطعه عكس

 آزمايش عدم ايدز
66. دعوتنامه تجاری از طرف يك شركت ثبت شده در روسيه كه اجازه پذيرش افراد خارجی را 
دارد، صادر مي شود. شركت دعوت كننده كليه مسئوليت های شخص ميهمان را بعهده مي گيرد. 
چنانچه شخص دعوت بكار شود، بايد اجازه كار دريافت نمايد و ماليات و حقوق او در اوراق 
شركت منعكس گردد. تاخير در خروج از آنچه در ويزا ذكر شده ممكن است پيامدهای جبران 

ناپذيری همچون اخراج دائم از روسيه را بهمراه داشته باشد. 
67. دعوتنامه ها چند روزه، يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه و يكساله هستند. بعد از ورود به 
روسيه وضعيت و محل اقامت شخص اعم از هتل يا منزل شخصی در مدت سه روز بايد از طريق 
اداره مهاجرت بر روی برگه ويزا الحاق يا درج گردد و در غير اينصورت جريمه خواهد شد. اين 
در حالي است كه دعوت شونده از هر استانی كه دعوتنامه دريافت مي كند بايد همان شهر ثبت 
ورود شوند و سپس مي تواند به ديگر مناطق تردد نمايد. همچنين توجه نماييد كه دارا بودن 

ويزای تجاری به منزله مجوز كار در روسيه نمي باشد. 
68. ويزای ترانزيتی روسی از طريق دفاتر فروش بليط هواپيمايی و يا با ارائه بليط مستقيما 
بدون دعوتنامه از طريق سفارت روسيه در ايران صادر مي شود. مدت ويزای ترانزيت حداكثر 
سه روز هنگام رفت و سه روز هنگام بازگشت است. ويزای ترانزيت برای رانندگان با ارائه مدارك 

ماشين مستقيما از طريق سفارت روسيه در ايران صادر مي گردد. 
69. برای دريافت رواديد برای رانندگان شركت صاحب كاال در روسيه بايد دعوتنامه را از طريق 
اداره »اوير« مجوز دريافت و اصل آنرا به سفارت روسيه در ايران برای اخذ رواديد تحويل نمايد. 
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مناقصات و مزايده ها در روسيه

70. به اطالعات مناقصات و مزايده ها در روسيه به طريق زير مي توان دسترسي داشت: 
 اطالعات مربوط به معامالت دردست اقدام برای تحويل كاال، اجرای كارها و خدمات مورد نياز 

www. zakaz. astrgorod.ru :مناطق مختلف در آستاراخان
 سايت روسی ارگان های مستقل آستاراخان جهت آشنايی با طرح های توسعه اجتماعی – اقتصادی، 
برنامه های پيش بينی شده جهت اجرای پروژه های سرمايه گذاری در قلمرو شهر آستاراخان، معامالت 
در دست اقدام جهت فروش حق انتقاد قرارداد اجاره زمين هايی كه در مالكيت دولت و يا شهرداری 

 www.astrgorod.ru .در محدوده آستاراخان بوده و برای ساخت واگذار مي شود
www.zakupki.gov.ru مناقصات مربوط به پيمانكاری و ساير معامالت 

جلسات در روسيه

71. تنظيم يك قرار مالقات ممكن است كاري پر زحمت باشد. صبور و مصر باشيد. زمانيكه 
يك قرار تنظيم شد، از كنسل كردن بپرهيزيد.

72. هميشه وقت شناس باشيد اما اگر روس ها وقت شناس نبودند، تعجب نكنيد. تأخير 15 تا 
30 دقيقه براي روس ها غير معمول نيست.

73. براي هر قرار مالقات زماني كافي در نظر بگيريد. در روسيه نه تنها ممكن است جلسه 
دير شروع شود، بلكه خود جلسه هم ممكن است طوالني تر از زمان برنامه ريزي شده به طول 

بيانجامد.
74. هميشه انواعي از نوشيدني ها، چاي، قهوه )نه در فنجان پالستيكي( كلوچه، اسنك و ... بر 
روي ميز مذاكره فراهم كنيد. روس ها در اين نوع جلسات براي فراهم كردن انواع خوراكي ها 

سخت تالش مي كنند و متقاباًل از شما انتظار دارند. 
75. پوشيدن لباس هاي روشن در جلسات كاري كمتر معمول است به عنوان مثال: لباس هاي 
رنگ روشن مناسب نيست. همچنين اساساً رنگ ها اهميت دارند. توجه كنيد والديمير پوتين 

به ندرت كراوات قرمز مي پوشد.
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76. در انتخاب سبك لباس در جلسات كاري محتاط باشيد. روس ها عموماً سبك هاي اروپايي 
را بيش از آمريكايي ترجيح مي دهند.

فرهنگ مردم روسيه

كليساي  شرقي،  اسالوهاي  سنتي  زندگي  از  آميخته اي  روسي  سنن  و  آداب  و  فرهنگ   .77
ارتدكس و تا حدودي تأثيرپذيرفته از فرهنگ اروپايي است. ادبيات روسي يكي از غني ترين 
ادبيات جهان و داراي شاهكارهاي جاوداني است. عصر طاليي ادبيات روسي كه در دوران پطر 
كبير آغاز شده بود و در سال هاي 1815 تا 1830 به اوج خود رسيد كه بزرگترين شاعر روسيه 
يعني الكساندر پوشكين را خلق نمود. از شاعران و نويسندگان ديگر روس مي توان از نيكوالي 
گوگول، ايوان تورگنيف، فئودور داستايفسكي، لو تولستوي و آنتوان چخوف ماكسيم گوركي و 
… نام برد. در دوران شوروي تأكيد زيادي بر موضوعات علمي و تاريخي مي شد و به همين 
علت موزه هاي بسيار زيادي در زمينه هاي مختلف در اين كشور به وجود آمده است. همچنين 
عالقه مردم روسيه به موسيقي و هنرهاي نمايشي از جمله تئاتر و اپرا موجب گرديده كه در 
اقصي نقاط اين كشور مراكزي به اين امر اختصاص يابد. به عالوه سيرك هاي بزرگي در روسيه 

وجود دارد كه داراي شهرت جهاني مي باشد. 

78. حتي در كسب و كارهاي مدرن در روسيه، كاركنان تمايل به صحبت رئيس بگذارند، آنها 
از شكايات شفاهي به رييس پرهيز ميكنند و معموالً اولين مرتبه اي كه يك رييس روسي راجع 

به نارضايتي يكي از پرسنل اطالع مي يابد، زماني است كه استعفاء داده است. 

79. به خاطر داشته باشيد تاريخ در بسياري از كشورها به روش هاي متفاوتي نگاشته مي شود. 
در روسيه، روز ابتدا مي آيد، بعد ماه و سپس سال نوشته مي شود به عنوان مثال 3.12.10 به 

معناي سوم دسامبر سال 2010 است.
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80. چنانچه قصد داريد با يك نهاد يا شركت روسی نشستی داشته باشيد بايستی بدانيد كه 
عمدتاً افراد همرده از نظر موقعيت شغلی و رتبه سازمانی در مقابل شما قرار مي گيرند. دست 
دادن در شروع و خاتمه جلسه انجام مي شود. سعی كنيد در مناسبتهای مختلف بويژه تحويل 
سال نو و روز تولد به طرف های تجاری خود تبريك بگوييد. هديه در فرهنگ مردم روسيه رواج 
دارد. سرو كار داشتن با افراد رسمي و دولتی بعضی وقتها وقت گير و مستلزم صبرو حوصله 

است. 

و  موفق  ظاهر  در  است  ممكن  روسي  شركت هاي  باشد.  اغواكننده  است  ممكن  ظواهر   .81
ثروتمند به نظر برسند. شريك خود را بر اساس اطالعات كامل از دارايي هايش انتخاب كنيد. 

82. در اختيار گذاشتن تلفن منزل يا ساير شماره هاي تلفن شخصي در روسيه مرسوم نيست 
و لذا هيچ دفترچه تلفن رسمي از شماره هاي تلفن منازل وجود ندارد. اما راه هاي ديگري نظير 

ارتباطات اينترنتي را مي توان جايگزين نمود.

افراد  ژاپن-  -نظير  كشورها  از  بسياري  در   .83
“بله”  گفتن  با  سوال  به  پاسخگويي  به  تمايل 
تمايل  شوروي  تاريخي  سابقه  در  اگرچه  دارند. 
بيشتر به مخالفت بوده و مديران در هر فرصتي 
“نه” مي گفته اند، اما در حال حاضر اغلب مديران 
اجرايي روسي به هر پبيشنهادي حتي اگر فاقد 

اختيارات الزم در مورد آن باشند، “بله” مي گويند. آنها قول مي دهند؛ تا زمان بخرند و ارتباطاتي 
را كه مي خواهند با خارجي ها گسترش دهند.

84. هتل ها و رستوران هاي روسي دربان دارند كه زياد مؤدب نيستند. شايد به اين دليل كه از 
آنها به عنوان گارد امنيتي استفاده مي شود. سعي نكنيد با آنها وارد گفتگو شويد.
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نکاتی در مورد سفر به روسيه

تكميل  را  مهاجرت  كارت  تا  مسافرين خواسته مي شود  از  روسيه  مرز  به  ورود  زمان  در   .93
نمايند. مامورين مرزی نيمی از كارت مذكور را پس از جدا نمودن نزد خود نگاه داشته و نيمه 
ديگر كارت را كه همان اطالعات را بر روی خود دارد به مسافر مي دهند تا در زمان خروج از 

روسيه آنرا نيز تحويل دهد. 
94. اتباع خارجی كه به روسيه وارد مي شوند بايستی طی 3 روز كاری ورود خود را به ثبت 
رسانند. چنانچه محل اقامت فرد مذكور تغيير يابد مجدداً بايستی طی 3 روز كاری اطالع دهد. 
مسافرين در حال اقامت و يا تردد در روسيه همواره بايستی گذرنامه رواديد و ساير مدارك خود 

را هميشه و همه جا با خود داشته باشند. 
95. پول ملی روسيه روبل است هر روبل به 100 كوپك تقسيم مي شود. چك های مسافرتی 
و كارتهای اعتباری در روسيه قابل قبول است اما ترجيح با پول نقد و كارتهای بانكی است. 
ارزهای دالر، يورو و پوند را با توجه به كثرت صرافی ها بويژه در شهرهای بزرگ روسيه مي توان 
به روبل تبديل نمود. معموالً صرافی ها برای تبديل مقادير معادل دو هزار دالر به باال پاسپورت 

درخواست مي نمايند. 
اعمال  خارجی  گذار  سرمايه  بر  مالحظه اي  قابل  محدوديت  معموالً  ارز  كنترل  مقررات   .96
نمي نمايد. شركتهای خارجی می توانند به شركتهای روسيه وام دهند. اما اتباع روسی بايستی 
برخی الزمات فنی را برای پرداخت و دريافت قراردادهای خود بعمل آورند. يكی از اين موارد 

مدارك ثبت معامله است كه مربوط به اخذ وام از افراد غير مقيم است. 
97. استاندارد زندگی در روسيه بين مناطق و شهرهای اصلی آن مختلف است. سطح قيمت ها 
در شهرهای بزرگ مسكو و سنت پيترزبورگ باالترين ميزان در روسيه است. برای تجار خارجی 

شهر مسكو گرانترين شهر جهان است. 
98. شركت مشاوره منابع انسانی مرسر با بررسی 200 مورد در هر منطقه شامل مسكن حمل 
و نقل غذا لباس لوازم خانگی و تفريح شهر مسكو را برای چند سال گرانترين شهر جهان اعالم 

نموده است. 
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99. ساختمان های تازه ساز در روسيه دارای استانداردهای بين المللی هستند. نرخ اجاره بهای 
در  اتاق  كمبود  است.  نيويورك  و  توكيو  لندن،  از شهرهای همچون  بيشتر  يا  و  برابر  مسكن 
روسيه به معنی آن است كه اقامت در هتل ها بويژه در ايام برپايی رويدادهای خاص همچون 
نمايشگاه های بين المللی بسيار گران است. نرخ اشتغال هتل های مسكو در طول سال حدود 
84 درصد است. توصيه می شود قبل از سفر به مسكو نسبت به ذخيره جا در هتل اقدام گردد. 
100. چنانچه در زمستان به روسيه مي رويد، با خود لباس هاي خيلي گرم ببريد يا به محض 
با كفي  يا چكمه  به عالوه، يك جفت كفش  بخريد.  روسي  و دست كش هاي  رسيدن كاله ها 

عاج دار همراه داشته باشيد.


