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دستورکار جلسه:
 ارائه اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته
 معرفی جمهوری کریمه فدراسیون روسیه ،بهشت سرمایهگذاری
" اقتصاد با سرمایهگذاری صفر"

بیستوهفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق و با استقبال گرم اعضای
کمیسیون اتاق و همچنین حضور آقای دکتر داوودی مدیرعامل محترم شرکت بالهای طالیی ایرانیان و نماینده سرمایهگذاری جمهوری
کریمه فدراسیون روسیه در ایران برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای مهندس مافی ،به تشریح سرفصل مهمترین اخبار بخش معدن و صنایع معدنی کشور با موضوعاتی همچون آهن و
فوالد ،زغالسنگ ،سیمان ،فیروزه ،مس و  .....پرداختند.
ایشان در ادامه و در راستای پرداختن به دستور جلسه ،ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر داوودی و ابراز خرسندی نسبت به حضور ایشان در
اتاق و این جلسه به جهت توانایی ایشان در بالفعل درآوردن پتانسیل ایجاد روابط تجاری و سرمایهگذاری بین ایران و جمهوری کریمه با هدف
رشد و شکوفایی اقتصادی ،توجه حضار را به معرفی جمهوری کریمه فدراسیون روسیه جلب نمودند .دبیر کمیسیون در این ارائه ،جمهوری
کریمه را بهشت سرمایه گذاری عنوان نمودند و به توصیف موقعیت جغرافیایی ،تقسیمات کشوری ،زبان ،دین ،تاریخ و  .....این جمهوری
پرداختند.
سپس آقای دکتر داوودی ضمن تشکر از آقای مهندس مافی ،خود را به عنوان نماینده سرمایهگذاری جمهوری کریمه فدراسیون روسیه،
دارای  20سال سابقه فعالیت و مشارکت در راهاندازی پروژههای کشت و صنعت و خطوط تولید در این کشور و مسلط به زبان روسی معرفی
کردند.
ایشان کریمه را منطقهای زیبا و سرسبز ،دارای قدمتی  -بعضا در برخی شهرهای آن –  3000ساله ،احاطهشده توسط دریای سیاه و دریای
آزوف از دوطرف ،از نظر آب و هوایی شبیه شهر رامسر ایران ،بهشت گمشده روسها ،دارای جمعیتی  3میلیون نفری و جمعیت توریستی 14
میلیون نفری در  8ماه از سال و با عمده فعالیت کشاورزی توصیف کردند.
در ادامه آقای دکتر داوودی از درخواست ایشان از مسئولین کریمه مبنی بر در اختیار قراردادن اطالعات کامل معادن با وجود اینکه
تاکنون فعالیت معدنی در این جمهوری انجام نگرفته به دلیل عمده فعالیت کشاورزی منطقه ،خبردادند و افزودند :کریمه منطقهای آزاد
محسوب میشود و ما می توانیم با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم ،خط تولید و یا خط فرآوری برای محصوالت خام معدنی در این
منطقه ایجادکنیم و از معافیت عوارض گمرکی ورود مواد خام اولیه ،ارزانبودن قیمت انرژی ،نیروی انسانی و  .....بهره ببریم و در نهایت
محصول تولیدی و فرآوری شده را به عنوان ساخت کشور روسیه و یا ساخت جمهوری کریمه به کشورهایی همچون اتریش ،لهستان ،اکراین،
بالروس ،فنالند و دیگر کشورها صادر کنیم.
سپس ایشان به معرفی شهر کرچ  Kerchکه به عنوان دروازه ورودی جمهوری کریمه محسوب میگردد پرداختند.
شهر کرچ  Kerchدروازه جمهوری کریمه
راه دسترسی هم از طریق هوایی و نیز زمینی به آن امکانپذیر است و لذا بیشترین ورودی به آن از طریق زمینی انجام میپذیرد .تنها مبدا
ورود به جمهوری کریمه از طریق زمینی می باشد بدین صورت که از طریق کانال بین دریای سیاه و دریای آزوف به وسیله کشتی و گذر از
تنگه وارد شهر کرچ میشوید .در آینده ای نزدیک از طریق خاک روسیه پل ورودی جدیدی احداث خواهدگردید که برای سرمایهگذاران ارزش
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افزوده فراوان ایجاد خواهدکرد .دارای  70کیلومتر خط ساحلی (توریستی ،صنعتی) و اسکله بارگیری و تجاری میباشد که از شهرهای اطراف
بار به آن ارسال میگردد.
در پروژههایی مانند تجهیز و راهاندازی فرودگاه کرچ ،هتلسازی ،پارکهای ساحلی ،پارکهای آبی و  ....سرمایهگذاری انجام شده و پروژهای
برای ارائه محصوالت ایرانی در حال بررسی نهایی و اجرایی شدن است .مسئولین این شهر وعده هر نوع همکاری برای بحث سرمایهگذاری را
دادهاند و برای اعزام هیئتهای مختلف تجاری دستهبندی و برنامهریزی انجام گرفته است.
در ادامه ،حضار در جلسه پرسشهایی با موضوعات مختلف را مطرح کردند که آقای دکتر داوودی به نحو مقتضی به تکتک سواالت
مطرحگردیده پاسخ دادند.
فرصت بازار بزرگ روسیه برای محصوالت معدنی
کشور روسیه تولیدکننده در صنایع نظامی ،کاشی و سرامیک ،مصالح ساختمانی و مصرفکننده سنگهای تزئینی به شمار میرود و در
تولیدات صنایع غذایی دارای عملکرد ضعیف است .بنابراین برای ورود به این بازار نیاز به راهکار داریم تا اینکه بتوانیم محصوالت ایرانی را به
آنها ارائه کرد .از جمله راهکارها برای این منظور ورود به نمایشگاههای تخصصی میباشد .بازار روسیه بازار بزرگی است و هزینههای تولید و
فرآوری در آن بسیار ارزانتر نسبت به داخل کشور میباشد.
مسائل امنیتی ،حملونقل و انرژی
جمهوری کریمه کشوری آرام و بدون مناقشه و از نظر امنیتی و سیاسی هیچ مشکلی ندارد .شبکه خطوط ریلی در کشور روسیه بسیار
گسترده و برخالف حملنقل هوایی و زمینی که گران است ،ارزانترین نوع حملونقل در آن کشور به حساب میآید و از این حیث مشکلی در
آن کشور نیست .راه دسترسی به جمهوری کریمه از کشورهای ارمنستان و گرجستان به وسیله کشتی و از آذربایجان و شمالشرق روسیه با
قطار میسر است .انرژی تامینکننده برق روسیه ،اتمی است و هزینه برق ارزانتر از ایران است ،و اگر درصدی از پروسه تولید ،فرآوری و
بستهبندی در آن کشور صورت پذیرد  ،محصول و کاالی خروجی ،تولید کشور روسیه به شمار میرود و این موضوع مدنظر ماست .کشور
روسیه از لحاظ معدنی ،کشوری پیشرفته میباشد ولی در بحث دامپروری و کشاورزی نسبت به ایران عملکرد ضعیفتری داشته است.
ثبت شرکت در روسیه
در کشور روسیه ،از  1نفر تا  100نفر و از  1سال تا  99سال می توانید شرکت ثبت کنید و هزینه ثبت شرکت با توجه به رتبه شرکت متفاوت
است و  4مدل ثبت شرکت وجود دارد:
 -1شرکت روسی
 -2شرکت روسی ،خارجی
 -3شرکت خارجی
 -4شرکت نمایندگی خردهفروشی
در صورت ثبت شرکت خارجی و سرمایهگذاری 100 ،درصد مالکیت با سرمایهگذار میباشد .تسهیالت با نرخ سود پائین با توجه به نوع
فعالیت ،دارای دوره تنفس با نظر کارشناس و تا  80درصد پروژه در اختیار قرار خواهد گرفت و شرکت از معافیتهای فراوانی بهره خواهدبرد
در صورتی که  80درصد از فرآیند فرآوری در آن کشور صورت پذیرد.
نمایشگاه عرضه محصوالت و نقل و انتقاالت مالی
در حال حاضر مرکزی به نام  Expo Centerدر جمهوری کریمه وجود ندارد ولی در صورت نیاز به ارائه محصوالت ،زیرساختهای الزم
جهت برپایی نمایشگاه وجود دارد.
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سرمایهگذاری و یا انتقال پول از طریق بانک و خیلی سریع تا قبل از ساعت  12انجام میپذیرد .دالر تحویل گرفته میشود و در داخل کشور
وجه موردنظر به حساب واریز میگردد .در کشور روسیه یک واحد بانک ملی ایران مشغول به فعالیت می باشد ولی متاسفانه امور مربوط به
نقل و انتقاالت مالی ،با کارمزد باال در آن واحد صورت میگیرد.
ویزا ،اعزام هیئتهای تجاری و پیشنهاد جمهوری داغستان
برای صدور ویزا مشکلی وجود ندارد 4 .نوع ویزا جهت صدور وجود دارد.
 -1ویزای توریستی
 -2ویزای تجاری
 -3ویزای کار که بعد از سرمایهگذاری و ایجاد یک شرکت ثبتشده صادر خواهدشد که دارای اعتبار 3ماهه6 ،ماهه و یکساله میباشد.
 -4ویزای  VIPکه توسط دولت ارائه میشود.
برای هیئتهای تجاری که در هر زمینه فعالیت ،به مدت یک هفته اعزام میگردند ،ویزای خاص گرفته خواهد شد و در طی این مدت برنامه
بازدید از اماکن و یا معادن به همراه برگزاری جلسات متعدد خواهیم داشت .تاریخ مشخصی را در نظر میگیریم و  2تا  3ماه زودتر از موعد
برنامه سفر را اعالم و ضربالعجل  15روزه جهت ارسال مدارک تعیین میکنیم.
اخیرا پیشنهادی از سوی جمهوری داغستان برای سرمایه گذاری جهت ایجاد کارخانه سیمان مطرح گردیده چرا که در آنجا مواد اولیه تولید
سیمان وجود دارد و چنانچه الزم میدانید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و هیئتی تجاری نیز به آنجا اعزام گردد.
زیرساختها ،نیروی انسانی و هزینهها
در جمهوری کریمه در هر کیلومتر مربع به طور متوسط  30نفر زندگی می کنند و قیمت زمین مناسب و بسیار ارزان است و قیمت زمین در
جایی باال میرود که تراکم جمعیت در آنجا باال باشد .شهرک های صنعتی زیادی وجود ندارد اما تمامی زیرساختهای الزم مانند انشعابات
گاز ،آب و برق در هر مکانی که برای فعالیت یک پروژه در نظر گرفتهشود ،در دسترس خواهد بود .در حال حاضر سالنها و سولههایی که
بتوان آنها را تبدیل و بازسازی کرد موجود است ولی پیشنهاد میگردد که این مکانها به صورت جدید ایجاد گردند.
مالیات ،مشوقها و یارانههای دولتی
مالیاتی که بر کاالهای ورودی در نظر گرفته میشود به میزان  18درصد از ارزش کاال میباشد .زمانی که واحد تولیدی محصوالت شما در
خاک روسیه قرار بگیرد ،ماده اولیه که در اظهارنامه قید میگردد از پرداخت مالیات ورودی گمرکی معاف و یا به صورت درصد ناچیزی در حد
 2و یا  3درصد از ارزش کاال خواهد بود .مالیات داخلی که برای تولید در نظر گرفته شده است بستگی به نوع تولید و میزان اشتغال که از
فعالیت پروژه شما ایجاد میگردد ،بین  8تا  18درصد خواهدبود .محصوالت استراتژیک ،محصوالت دارای ارزآوری و ایجاد اشتغال و نوع
کاربری محصول از معافیتهای مالیاتی مخصوص ،مشوقهای صادراتی که در قوانین کلی صادرات در نظر گرفته شده و تسهیالت بهره
می برند ولی برای دیگر محصوالت مالیات باالتری باید پرداخت گردد .یارانه دولتی به تولید محصول تعلق نمیگیرد ولی در عین حال دارای
ضوابطی در خصوص سود حاصل از صادرات با توجه نوع محصول و شناختهشدن آن هستند.
ایشان در نهایت ،مجددا آمادگی خود را برای ایجاد سازوکار اعزام هیئت تجاری به جمهوری کریمه و مشاوره سرمایهگذاری در بازار این کشور
اعالم و وعده تسهیل امور اداری ،امور قانونی ،ثبت شرکتها و ارسال کاال ،همکاری در تمامی زمینهها و پیشنهاد تجمیع شرکتها با یک برند
مشترک جهت حضور در نمایشگاههای برونمرزی را مطرح کردند.
پس از ایشان ،آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت بوکان ضمن تشکر از آقایان مهندس مافی و دکتر داوودی ،از حضور ایشان در این
جلسه تشکر کردند و آن را فرصتی مغت نم دانستند .سپس ایشان به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی حاکم بر وضعیت معدن و صنایع معدنی
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کشور در قالب گزارشی با عنوان" اقتصاد با سرمایهگذاری صفر" پرداختند و از عملکرد اقتصادی ضعیف کشور انتقاد کردند و اظهار داشتند
که تنها تولید باال ،همانگونه که در تمامی زمینهها و همچنین برخی معادن کشور دیده میشود موتور محرک و عامل رشد اقتصادی نیست و
حضور مشاوران اقتصادی خبره و نیروی انسانی کارآمد در فعالیت های این بخش را مهمترین عامل رشد و تعالی آن در اقتصاد کشور خواندند
و حضور سرمایهگذار را عامل ذیل آن محسوب کردند.
ای شان ورود تکنولوژی به عرصه تولید را عامل اصلی پائین آمدن سطح اشتغال جامعه و باالرفتن شاخص بیکاری در تمامی دنیا عنوان کردند و
در این خصوص توجه حضار را به تماشای فیلم کوتاه تحلیلی که توسط سایت اینترنتی  TEDبا عنوان " دلیل واقعی ناپدید شدن مشاغل
تولیدی " منتشر و توسط آقای پیکادو ارائه شده بود و به تحلیل مسائل اقتصادی در خصوص تولید محصوالت مشترک کشور آمریکا با سایر
کشورها برای استفاده از مزیت های کشورهای مختلف برای کاهش قیمت محصول و رقابتی کردن تولیدات  -که هر گونه اختالل در شرایط
موجود را موجب تحمیل هزینههای سربار بر مردم و مصرفکنندگانی میداند که شاید خود قربانی از دست رفتن مشاغل تولیدی در
کشورهایی همچون امریکا بوده اند -و مسائل پیرامون آن میپرداخت جلب نمودند .در پایان نیز اظهار داشتند که ایران نیز باید همچون سایر
کشورهای مختلف دنیا به دنبال معرفی مزیتهای خود در شبکه تولید ارزش و افزایش انگیزه های جلب مشارکت در تولید و فروش مشترک
برای توجیه پذیرترکردن هرگونه سرمایهگذاری باشد.
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.

مصوبه جلسه
 .1پیگیری ،هماهنگی و تشکیل هیأت معدنی ،صنعتی و تجاری برای بازدید از جمهوری کریمه
 .2تحقیق تکمیلی و نمونهیابی سرمایهگذاری صفر در اقتصاد ایران توسط آقای مهندس ابراهیمی
.

حاضرین جلسه:
آقایان :مافی ،حسینزاده ،علوی ،مظلومی ،عزمی ،نازپرور ،کیفری ،عاملی بصیری ،فرجیان ،زارع ،ذبیحی ،ابراهیمی ،داوودی ،زورمند باغبان
خانمها :بصیری ،ثابت تیموری ،داوری

غایبین جلسه:
آقایان :شجاعی ،میرزایی ،کرامت ،بسکابادی ،علیزاده ،عباسنیا ،محمدنژاد ،بهلوری ،حسنزاده
خانمها :علیرضایی ،اسالمی
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