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رم اعضای گو با استقبال آموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختماندر محل عدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م هفتمینوبیست

گذاری جمهوری ههای طالیی ایرانیان و نماینده سرمایو همچنین حضور آقای دکتر داوودی مدیرعامل محترم شرکت بال اتاق کمیسیون

 برگزار گردید.کریمه فدراسیون روسیه در ایران 

چون آهن و اتی هماین جلسه آقای مهندس مافی، به تشریح سرفصل مهمترین اخبار بخش معدن و صنایع معدنی کشور با موضوع در ابتدای

 سنگ، سیمان، فیروزه، مس و ..... پرداختند.فوالد، زغال

ر دضور ایشان حبت به خرسندی نسایشان در ادامه و در راستای پرداختن به دستور جلسه، ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر داوودی و ابراز 

ه با هدف مهوری کریمجران و گذاری بین ایاتاق و این جلسه به جهت توانایی ایشان در بالفعل درآوردن پتانسیل ایجاد روابط تجاری و سرمایه

ی ائه، جمهورین ارر ارشد و شکوفایی اقتصادی، توجه حضار را به معرفی جمهوری کریمه فدراسیون روسیه جلب نمودند. دبیر کمیسیون د

این جمهوری  ..... گذاری عنوان نمودند و به توصیف موقعیت جغرافیایی، تقسیمات کشوری، زبان، دین، تاریخ وکریمه را بهشت سرمایه

 پرداختند.

روسیه،  ونراسیگذاری جمهوری کریمه فد، خود را به عنوان نماینده سرمایهآقای دکتر داوودی ضمن تشکر از آقای مهندس مافی سپس

سی معرفی زبان رو به مسلطو  های کشت و صنعت و خطوط تولید در این کشوراندازی پروژهسال سابقه فعالیت و مشارکت در راه 20دارای 

 کردند.

یای شده توسط دریای سیاه و درساله، احاطه 3000 –بعضا در برخی شهرهای آن  -ای زیبا و سرسبز، دارای قدمتی ایشان کریمه را منطقه

 14جمعیت توریستی  میلیون نفری و 3ها، دارای جمعیتی آزوف از دوطرف، از نظر آب و هوایی شبیه شهر رامسر ایران، بهشت گمشده روس

 ماه از سال و با عمده فعالیت کشاورزی توصیف کردند. 8میلیون نفری در 

ه     وجود اینک عادن بار در اختیار قراردادن اطالعات کامل مآقای دکتر داوودی از درخواست ایشان از مسئولین کریمه مبنی ب امهاددر 

زاد ای آکریمه منطقه تاکنون فعالیت معدنی در این جمهوری انجام نگرفته به دلیل عمده فعالیت کشاورزی منطقه، خبردادند و افزودند:

ن عدنی در ایمت خام و یا خط فرآوری برای محصوال توانیم با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم، خط تولیدشود و ما میمحسوب می

ر نهایت و د م.. بهره ببریبودن قیمت انرژی، نیروی انسانی و ...از معافیت عوارض گمرکی ورود مواد خام اولیه، ارزانو  کنیممنطقه ایجاد

اکراین،  هستان،لرهایی همچون اتریش، شده را به عنوان ساخت کشور روسیه و یا ساخت جمهوری کریمه به کشومحصول تولیدی و فرآوری

 بالروس، فنالند و دیگر کشورها صادر کنیم.

 گردد پرداختند.که به عنوان دروازه ورودی جمهوری کریمه محسوب می Kerchسپس ایشان به معرفی شهر کرچ 

 دروازه جمهوری کریمه Kerchشهر کرچ 

پذیرد. تنها مبدا ورودی به آن از طریق زمینی انجام میراه دسترسی هم از طریق هوایی و نیز زمینی به آن امکانپذیر است و لذا بیشترین 

 به وسیله کشتی و گذر ازباشد بدین صورت که از طریق کانال بین دریای سیاه و دریای آزوف ورود به جمهوری کریمه از طریق زمینی می

گذاران ارزش ای نزدیک از طریق خاک روسیه پل ورودی جدیدی احداث خواهدگردید که برای سرمایهشوید. در آیندهشهر کرچ می تنگه وارد

 دستورکار جلسه:
 ارائه اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته 

 گذاریمعرفی جمهوری کریمه فدراسیون روسیه، بهشت سرمایه 

 "گذاری صفراقتصاد با سرمایه" 
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از شهرهای اطراف باشد که کیلومتر خط ساحلی )توریستی، صنعتی( و اسکله بارگیری و تجاری می 70فراوان ایجاد خواهدکرد. دارای افزوده  

 گردد.بار به آن ارسال می

ای روژهپجام شده و گذاری انهای آبی و .... سرمایههای ساحلی، پارکسازی، پارکاندازی فرودگاه کرچ، هتلهایی مانند تجهیز و راهدر پروژه

ری را گذارمایهبحث س شدن است. مسئولین این شهر وعده هر نوع همکاری برایانی در حال بررسی نهایی و اجراییبرای ارائه محصوالت ایر

 ریزی انجام گرفته است.بندی و برنامههای مختلف تجاری دستهاند و برای اعزام هیئتداده

تک سواالت آقای دکتر داوودی به نحو مقتضی به تکهایی با موضوعات مختلف را مطرح کردند که در ادامه، حضار در جلسه پرسش

 گردیده پاسخ دادند.مطرح

 محصوالت معدنیفرصت بازار بزرگ روسیه برای 

رود و در می های تزئینی به شمارکننده سنگکشور روسیه تولیدکننده در صنایع نظامی، کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی و مصرف

ی را به ت ایرانانیم محصوالنکه بتوبرای ورود به این بازار نیاز به راهکار داریم تا ایتولیدات صنایع غذایی دارای عملکرد ضعیف است. بنابراین 

های تولید و ست و هزینهزرگی اباشد. بازار روسیه بازار بهای تخصصی می. از جمله راهکارها برای این منظور ورود به نمایشگاهآنها ارائه کرد

 باشد.تر نسبت به داخل کشور میفرآوری در آن بسیار ارزان

 ونقل و انرژیمسائل امنیتی، حمل

بسیار  روسیه مناقشه و از نظر امنیتی و سیاسی هیچ مشکلی ندارد. شبکه خطوط ریلی در کشور جمهوری کریمه کشوری آرام و بدون

 یث مشکلی درحآید و از این در آن کشور به حساب می ونقلترین نوع حملارزان نقل هوایی و زمینی که گران است،برخالف حمل گسترده و

ا شرق روسیه بشمال آن کشور نیست. راه دسترسی به جمهوری کریمه از کشورهای ارمنستان و گرجستان به وسیله کشتی و از آذربایجان و

ری و ولید، فرآوروسه تپو اگر درصدی از  تر از ایران است،کننده برق روسیه، اتمی است و هزینه برق ارزانقطار میسر است. انرژی تامین

کشور  ماست. رود و این موضوع مدنظر، محصول و کاالی خروجی، تولید کشور روسیه به شمار میبندی در آن کشور صورت پذیردبسته

 ست.اداشته تری باشد ولی در بحث دامپروری و کشاورزی نسبت به ایران عملکرد ضعیفروسیه از لحاظ معدنی، کشوری پیشرفته می

 ثبت شرکت در روسیه

جه به رتبه شرکت متفاوت توانید شرکت ثبت کنید و هزینه ثبت شرکت با توسال می 99سال تا  1نفر و از  100نفر تا  1از  در کشور روسیه،

 مدل ثبت شرکت وجود دارد: 4 است و

 روسیشرکت  -1

 شرکت روسی، خارجی -2

 شرکت خارجی -3

 فروشیشرکت نمایندگی خرده -4

ا توجه به نوع بباشد. تسهیالت با نرخ سود پائین گذار میدرصد مالکیت با سرمایه 100گذاری، ثبت شرکت خارجی و سرمایه در صورت

برد های فراوانی بهره خواهددرصد پروژه در اختیار قرار خواهد گرفت و شرکت از معافیت 80فعالیت، دارای دوره تنفس با نظر کارشناس و تا 

 صد از فرآیند فرآوری در آن کشور صورت پذیرد.در 80در صورتی که 

 نقل و انتقاالت مالی و نمایشگاه عرضه محصوالت

های الزم رساختدر جمهوری کریمه وجود ندارد ولی در صورت نیاز به ارائه محصوالت، زی Expo Centerدر حال حاضر مرکزی به نام 

 جهت برپایی نمایشگاه وجود دارد.
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شود و در داخل کشور دالر تحویل گرفته می پذیرد.انجام می 12انتقال پول از طریق بانک و خیلی سریع تا قبل از ساعت گذاری و یا سرمایه 

باشد ولی متاسفانه امور مربوط به در کشور روسیه یک واحد بانک ملی ایران مشغول به فعالیت می  گردد.وجه موردنظر به حساب واریز می

 گیرد.کارمزد باال در آن واحد صورت می نقل و انتقاالت مالی، با

 ی تجاری و پیشنهاد جمهوری داغستانهاویزا، اعزام هیئت

 نوع ویزا جهت صدور وجود دارد. 4برای صدور ویزا مشکلی وجود ندارد. 

 ویزای توریستی -1

 ویزای تجاری -2

 باشد.ساله میه و یکماه6ماهه، 3دارای اعتبار شده صادر خواهدشد که گذاری و ایجاد یک شرکت ثبتویزای کار که بعد از سرمایه -3

 شود.که توسط دولت ارائه می VIPویزای  -4

ه مدت برنام طی این گردند، ویزای خاص گرفته خواهد شد و دراعزام میهای تجاری که در هر زمینه فعالیت، به مدت یک هفته برای هیئت

ماه زودتر از موعد  3تا  2گیریم و عدد خواهیم داشت. تاریخ مشخصی را در نظر میبازدید از اماکن و یا معادن به همراه برگزاری جلسات مت

 کنیم.روزه جهت ارسال مدارک تعیین می 15العجل برنامه سفر را اعالم و ضرب

ولید اولیه ت ادنجا موگذاری جهت ایجاد کارخانه سیمان مطرح گردیده چرا که در آاخیرا پیشنهادی از سوی جمهوری داغستان برای سرمایه

 د.ام گرددانید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و هیئتی تجاری نیز به آنجا اعزسیمان وجود دارد و چنانچه الزم می

 هاها، نیروی انسانی و هزینهزیرساخت

ست و قیمت زمین در رزان انفر زندگی می کنند و قیمت زمین مناسب و بسیار ا 30در جمهوری کریمه در هر کیلومتر مربع به طور متوسط 

بات انند انشعامهای الزم های صنعتی زیادی وجود ندارد اما تمامی زیرساخترود که تراکم جمعیت در آنجا باال باشد. شهرکجایی باال می

هایی که و سوله هالن. در حال حاضر ساشود، در دسترس خواهد بودگاز، آب و برق در هر مکانی که برای فعالیت یک پروژه در نظر گرفته

 .ها به صورت جدید ایجاد گردندگردد که این مکانبتوان آنها را تبدیل و بازسازی کرد موجود است ولی پیشنهاد می

 های دولتییارانهو  هامشوق، مالیات

لیدی محصوالت شما در باشد. زمانی که واحد تودرصد از ارزش کاال می 18شود به میزان مالیاتی که بر کاالهای ورودی در نظر گرفته می

در حد  رصد ناچیزیدصورت  گردد از پرداخت مالیات ورودی گمرکی معاف و یا بهخاک روسیه قرار بگیرد، ماده اولیه که در اظهارنامه قید می

از  ن اشتغال کهلید و میزااز ارزش کاال خواهد بود. مالیات داخلی که برای تولید در نظر گرفته شده است بستگی به نوع تودرصد  3و یا  2

یجاد اشتغال و نوع ادرصد خواهدبود. محصوالت استراتژیک، محصوالت دارای ارزآوری و  18تا  8گردد، بین فعالیت پروژه شما ایجاد می

هره ب هیالتو تس که در قوانین کلی صادرات در نظر گرفته شده های صادراتیمشوق، های مالیاتی مخصوصمعافیتکاربری محصول از 

ارای در عین حال دگیرد ولی یارانه دولتی به تولید محصول تعلق نمی برند ولی برای دیگر محصوالت مالیات باالتری باید پرداخت گردد.می

 شدن آن هستند. ات با توجه نوع محصول و شناختهضوابطی در خصوص سود حاصل از صادر

این کشور  گذاری در بازاریهایشان در نهایت، مجددا آمادگی خود را برای ایجاد سازوکار اعزام هیئت تجاری به جمهوری کریمه و مشاوره سرما

ها با یک برند میع شرکتها  و پیشنهاد تجمی زمینهها و ارسال کاال، همکاری در تمااعالم و وعده تسهیل امور اداری، امور قانونی، ثبت شرکت

 مرزی را مطرح کردند.های برونمشترک جهت حضور در نمایشگاه

ضمن تشکر از آقایان مهندس مافی و دکتر داوودی، از حضور ایشان در این پس از ایشان، آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت بوکان 

نم دانستند. سپس ایشان به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی حاکم بر وضعیت معدن و صنایع معدنی جلسه تشکر کردند و آن را فرصتی مغت
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پرداختند و از عملکرد اقتصادی ضعیف کشور انتقاد کردند و اظهار داشتند  "گذاری صفراقتصاد با سرمایه "کشور در قالب گزارشی با عنوان 

شود موتور محرک و عامل رشد اقتصادی نیست و ها و همچنین برخی معادن کشور دیده میزمینهگونه که در تمامی که تنها تولید باال، همان

های این بخش را مهمترین عامل رشد و تعالی آن در اقتصاد کشور خواندند حضور مشاوران اقتصادی خبره و نیروی انسانی کارآمد در فعالیت

 گذار را عامل ذیل آن محسوب کردند.و حضور سرمایه

ردند و کنیا عنوان مامی دتشان ورود تکنولوژی به عرصه تولید را عامل اصلی پائین آمدن سطح اشتغال جامعه و باالرفتن شاخص بیکاری در ای

شدن مشاغل  یداپدن یواقع یلدل "با عنوان  TEDدر این خصوص توجه حضار را به تماشای فیلم کوتاه تحلیلی که توسط سایت اینترنتی 

ا با سایر شور آمریککو به تحلیل مسائل اقتصادی در خصوص تولید محصوالت مشترک  و توسط آقای پیکادو ارائه شده بود منتشر " یدیتول

 یطشرا ختالل دراکه هر گونه  - یداتکردن تول یمحصول و رقابت یمتکاهش ق یمختلف برا یکشورها یها یتاستفاده از مزکشورها برای 

در  ییدتول از دست رفتن مشاغل یخود قربان یدکه شا داندیم یکنندگانربار بر مردم و مصرفس یهاینههز یلموجود را موجب تحم

 یرون ساهمچز باید یران نیاپرداخت جلب نمودند. در پایان نیز اظهار داشتند که و مسائل پیرامون آن می -بوده اند یکاهمچون امر ییکشورها

روش مشترک و ف یدلجلب مشارکت در تو یها یزهانگ یشارزش و افزا یدخود در شبکه تول یهایتمز یبه دنبال معرف یامختلف دن یکشورها

 ی باشد.گذاریهترکردن هرگونه سرمایرپذ یهتوج یبرا

 در نهایت، آقای مهندس مافی ضمن تشکر از حضور اعضا و میهمانان در جلسه، پایان جلسه را اعالم نمودند.

 با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
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 مصوبه جلسه
 ت معدنی، صنعتی و تجاری برای بازدید از جمهوری کریمهأپیگیری، هماهنگی و تشکیل هی .1

 گذاری صفر در اقتصاد ایران توسط آقای مهندس ابراهیمییابی سرمایهتحقیق تکمیلی و نمونه .2

 

 


