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Market Overviewبررسی اجمالی بازار-1-1

بانصادرکنندگابرایراتوجهیقابلهایفرصتوهاچالشروسیه

.دهدمیارائهآمریکاییتجربه

ازناشی،2016تا2014سال هایدرروسیهاقتصادیرکود

اصالحاتفقدانباهمراهوغرب،تحریم هاینفت،پایینقیمت های

دیعامصرف کنندگانهموروسیشرکت هایهماقتصادی،ساختاری

.دادقرارفشارتحترا
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Marketبازاراجمالیبررسی-1-1 Overview

اپابرجهمچناناروپاوآمریکاهدفمنداقتصادیهایتحریمکهحالیدر

روسیهیهعلکلیتجاریتحریمهیچاند،یافتهگسترشتدریجبهوهستند

.نداردوجود

درسیهرونفت،باالترهایقیمتوپولیومالیسختهایسیاستدلیلبه

انتظار.یافتدستدرصدی1.7داخلیناخالصتولیدرشدبه2018سال

.کندرشدکندترکمییامشابهسرعتیبا2019سالدراقتصادرودمی

17

https://www.trade.gov/market-intelligence/russia-sanctions-and-export-controls-compliance
https://www.trade.gov/russia


Marketبازاراجمالیبررسی-1-1 Overview

آمریکاییشرکت1000ازبیشاقتصادی،چالش هایبرخیعلیرغم

سرانهمصرف کننده،میلیون142داشتندلیلبهمختلفهایاندازهبا

خریدقدرتبرابریاساسبر)دالریهزار29داخلیناخالصتولید

Purchasing Power Parity/PPP)،ورشد،بهرومتوسططبقه

امهادروسیهدرتجارتبهعالی،آموزشوتحصیالتباکارنیروی

.دادند
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Marketبازاراجمالیبررسی-1-1 Overview

دربایدروسیهدرکاروکسباندازچشمارزیابیدرکهداردوجودکلیعاملسه

.قانونحاکمیتوبازارپویاییژئوپلیتیک،:شودگرفتهنظر

ایاالت2016انتخاباتدرمداخلهاوکراین،درطلبانجداییازروسیهدولتحمایت

درروسیهامنیتیهایسرویسنقشوروسیه،منشأازسایبریحمالتمتحده،

اختالفهمچنینوبریتانیا،درمقیمافرادازبرخی2018مارسهایمسمومیت

مانندجهانیامنیتیچالش هایازبرخیمورددرمتحدهایاالتمواضعبانظر

هبمنجرودادهافزایشمتحدانشومتحدهایاالتباراتنش هاونزوئال،وسوریه

.استشدهاخیرسال هایدراقتصادیمحدودیت هایافزایش
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Marketبازاراجمالیبررسی-1-1 Overview

متعاقبا  وشداعمال2014سالدرکهاروپاوآمریکااقتصادیتحریم های

دیکنزآیندهدرمی رسدنظربهبعیدوپابرجاستهمچنانیافت،افزایش

.شوندلغو

وشمالقطبفراساحلی،گازونفتپروژه هایدربخشیمحدودیت های

.داردادامههمچناندفاعیصنایعومالیبخششیل،

زاوسیعیطیفمعرضدرروسیافرادونهادهاازتعدادیاین،برعالوه

مورددرتامی کنندملزمراآمریکاییشرکت هایودارندقرارتحریم ها

.دهندانجامقانونیالزاماتدقیقبررسیبالقوهتجاریشرکای
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Marketبازاراجمالیبررسی-1-1 Overview

 هایتحریمتحتمتحده،ایاالتکشاورزیمحصوالتصادرکنندگان،2014سالاز

رایبکهوارداتی،جایگزینیوحمایت گرایانهسیاست هایجملهازروسیهمتقابل

ن المللیبیرقبایبهنسبتروسیشرکت هایبرایآشکاریاضمنیمزیت هایایجاد

تصویبراقانونیروسیهدومای،2018سالدر.گرفته اندقرارشده اند،طراحی

تصوردرغربیکشورهایوارداتبربیشترمحدودیت هایآناساسبرکهکرد

برایقانونیحاضرحالدروشودگذاشتهاجرابهآنهاتحریم هایگسترش

این.استبررسیدستدرغربیتحریم هایباهمکاریهرگونهکردنغیرقانونی

هزینه هاییبهمنجرمی تواندآنازپیرویزیرانشوند،اجرااستممکنقوانین

اقداماتینچنیکهواقعیتاینحالاینباشود،روسیهاقتصادیمنافعازبرخیبرای

وسبکبرایمانعیعنوانبهکهمی کندایجادقطعیتیعدمهستند،بررسیحالدر

.می کندعملکار
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Sanctionsهاتحریم-1-2

علیهراتحریم هاییمتحدهایاالتکهبدانندبایدآمریکاییکسب وکارهای

:جملهازاقداماتیبهپاسخدر(کشتی هاونهادهاافراد،)روسیافراد

ن،اوکرایشرقبهروسیهتهاجمروسیه،بهکریمهغیرقانونیالحاق

ر،بشحقوقنقضسایبری،مخربفعالیت هایانتخابات،درمداخله

کرهباغیرقانونیتجارتتسلیحات،اشاعهشیمیایی،سالحازاستفاده

.استسوریهازحمایتوشمالی،
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Sanctionsهاتحریم-1-2

فطیدرقانونیطوربهمی توانندآمریکاییافرادوشرکت هاکهحالیدر

یستندنتحریممشمولکهروسیهبامرتبطتجاریفعالیت هایازگسترده ای

یدشدمی تواندمتحدهایاالتتحریم هاینقضبرایمجازات هاکنند،شرکت

.باشند

قابلالقوهبتحریم های"باکهمی شودتوصیهآمریکاییشرکت هایبهبنابراین،

آیاهاینکتعیینبرایقانونیالزاماتدقیقبررسی هایوشوندآشنا"اعمال

کنممخاصیشرکاییاتامین کنندگانخاصی،مشتریانیاکارهاوکسب

.دهندانجامراشوندتحریم هامشمولاست
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Sanctionsهاتحریم-1-2

قانونیاماتالزدقیقبررسیبرایمفیدیابزارمی تواندتلفیقیغربالگریفهرست

غربالگریلیستیازدهکهاستوببرمبتنیپلتفرمیکغربالگریفهرست.باشد

فهرستدرراداریخزانهوخارجهامورتجاری،وزارتجداگانهصادرات

برایراهاییمحدودیتمتحدهایاالتدولتآنهابرایکههاییطرفازواحدی

میادغامکند،میاعمالاقالمانتقالوهاتحریممجدد،صادراتصادرات،برخی

ستجوجمعیارهاسایروکشورنهاد،ناماساسبررافهرستمی توانندشرکت ها.کند

مشمولاستممکنبالقوهمعاملهطرف هایآیاکهشوندمطمئنتاکنند

حدهمتایاالتداریخزانهوزارت.باشنددیگرتحریم هاییاصادراتیمحدودیت های

ژهویبهروسیه،بامرتبطهایتحریممورددرجامعاطالعاتبامنابعمرکزیک

شبخدرتوانمیرااضافیاطالعاتیمنابع.دارداوکراینبهمربوطهایتحریم

.یافت"کشورتجاریراهنمای"این"صادراتهایکنترل"
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Sanctionsهاتحریم-1-2

:خالصه

مشمولدارایی هایکردنمسدودشاملاستممکنروسیافرادعلیهتحریم ها

تایاالمالیسیستمبهدسترسیهایمحدودیت؛متحدهایاالتقانونیصالحیت

بکسوافرادبهمربوطهایتراکنشکردنممنوعیاکردنمحدودجملهازمتحده،

متحدهایاالت.باشدمتحدهایاالتبهورودممنوعیتومتحده؛ایاالتکارهایو

در.دکنمیکنترلشدتبهراروسیهدفاعوانرژیهایبخشبهصادراتهمچنین

.تاسآمدهروسیهعلیهشدهاعمالمتحدهایاالتفعلیهایتحریمازایخالصهزیر

سرویسدرشود،میروزبهایدورهطوربهکهها،تحریمازتریکاملمرور

.استدسترسدرکنگرهتحقیقات
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Sanctionsهاتحریم-1-2

و2014سالدرروسیهحملهبهپاسخدرمتحدهایاالتفعلیهایتحریمبیشتر

سطتواوکراینشرقدردرگیریایجادوروسیهبهاوکراینکریمهمنطقهالحاق

.استروسیه

EOs)اجراییدستوراتازمجموعه ایاوکراین،بامرتبطتحریم هایمبنای 13660,

13661, 13662, and بامقابلهقانونتوسطوصادر2014سالدرکهاست(13685

;CRIEEA)2017سالدراوراسیاواروپادرروسیهنفوذ P.L. 115-44, Title II; 22

U.S.C. 9501 et seq.)،ریقطازآمریکادشمنانبامقابله"ترگستردهقانونازبخشی

.استشدهتدوین(CAATSA)"هاتحریم
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Sanctionsهاتحریم-1-2

عیینترئیس جمهورکهنهادهایی/اشخاصعلیهراتحریم هاییاجراییفرمان هایاین

راایناوکردولتیدارایی هایکرده،تضعیفرااوکراینثباتوامنیتکهکندمی

جاماناشغالیکریمهدرسرمایه گذارییاتجارت،کاروکسبیاکرده،اختالس

.می کندوضعداده اند،

آنهازاکهکسانیوروسیهدولتیمقاماتعلیهراهاییتحریمهمچنینفرمان هااین

کهفرادیاوکنندمیفعالیتروسیهتسلیحاتبخشدرکهافرادیکنند،میحمایت

.اندگرفتهنظردرکنند،میفعالیتروسیهاقتصادکلیدیهایبخشدر
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Sanctionsهاتحریم-1-2

روسیهدفاعیوانرژیمالی،بخش هایدرخاصنهادهایبرایبخشیتحریم های

.می شوداعمال

.اندشدهمحدودنهادهااینباخاصمعامالتدرشرکتازآمریکاییاشخاص

شبخدرتجاریواحدهایبرایجدیدمالیتامینوسرمایه گذاریبرایمحدودیت ها

دفاعوانرژیبخشدرشدهشناسایینهادهایبرایجدیدمالیتامینو؛روسیهمالی

.می شونداعمالروسیه
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Sanctionsهاتحریم-1-2

 هایآبپروژه هایتوسعهبهمربوطمتحدهایاالتتجارتهمچنینبخشیتحریم های

رانفتدتولیپتانسیلکهراروسیهشیلپروژه هاییاشمال،قطبفراساحلعمیق،

2017اوراسیاواروپادرروسیهنفوذبامقابله"قانوناصالحیهطبقو،دارند

(Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 /CRIEEA")،چنین

اکثریتیاو%33حداقلمالکیتمنافعنهادهاآنکهجهانسراسردرپروژه هایی

.می کندممنوعدارندراگیریرایمنافع
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Sanctionsهاتحریم-1-2

اسخپدرراخاصیتحریم هایمتحدهایاالتاوکراین،بهمربوطتحریم هایبرعالوه

EOاجراییفرمانتحتمخرب،سایبریفعالیت هایبه فرمانبامطابق،13694

EOاجرایی این.می کنداعمال(CRIEEAاساسبرشدهتدوینو)13757

علیهسایبریحمالتدرکهمی دهدقرارهدفراروسینهادهایوافراداقدامات،

سیدستردرعمدهاختاللایجادتجاری،یامالیمنافعبرایحیاتی،زیرساخت های

ایاالتانتخاباتیموسساتوفرآیندهادرمداخلهمنظوربهیاشبکه ها،یارایانه هابه

بامرتبطفعالیت هایدامنه،CRIEEAقانون224بخش.اندداشتهدستمتحده،

ازمجموعه ایشاملتادادهگسترشرامی شوندتحریم هامشمولکهسایبری

لیهعسایبریامنیت»کهمی شودانجامروسیهدولتطرفازکهشودفعالیت هایی

.می کندتضعیفرا«دولتیادموکراتیکنهادیکجملهازشخص،هر
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Sanctionsهاتحریم-1-2

.P.L)2012سالماگنیتسکیسرگئیحاکمیتپاسخگوییقانون 112-208, Title IV;

22 U.S.C. 5811 note)هکافرادیعلیههاییتحریمکهکندمیملزمراجمهوررئیس

جمالیابررسی:کنداعمالکندمیشناساییروسیهعلیهمتحدهایاالتهایتحریم

An Overview www.crs.gov | طتوسکه"کیفریتوطئه"دردرگیرعنوانبه7-5700

ویعدیبمرگوکردنزندانیدریاوشدافشاماگنیتسکیسرگئیروسیوکیل

لیهعراتحریم هاییکهمی کندملزمرارئیس جمهورهمچنینقانوناین.داشتدست

رایبکهشده اندافرادیعلیهبشرحقوقنقضمرتکبمی شودمتوجهکهافرادی

بهدی هایآزاوحقوقدنبالبهیاروسیهدولتیمقاماتغیرقانونیفعالیت هایافشای

.کنداعمالهستند،بین المللیشدهشناختهرسمیت
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Sanctionsهاتحریم-1-2

سالدرناوکرایاقتصادیثباتودموکراسییکپارچگی،حاکمیت،ازحمایتقانون

;SSIDES)اصالحیهبا،2014 P.L. 113-95; 22 U.S.C. 8901 et seq.)،کهکسانیتحریم

کلشهربهیاوشدهاشغالزوربهسرزمینهر"دربشرحقوقجدینقضمسئول

.کندمیالزامیرااستروسیهدولت"کنترلتحت

تحتمناطقدربشرحقوقنقضبرایرانفرسهآمریکادولت،2018نوامبردر

.کردشناساییاوکرایندرروسیهاشغال
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Sanctionsهاتحریم-1-2

روسیهکهدادتشخیصمتحدهایاالت،2018آگوستدر:شیمیاییسالحازاستفاده

اعصابعاملازدخترشوبریتانیاییشهروندیکبه2018مارسحملهدر

.استکردهاستفاده(بین المللیقوانینناقضشیمیاییسالح)

حذفوبیولوژیکیوشیمیاییهایسالحکنترل"قانونوضعموجبیافتهاین

CBW)شد1991سالدر"جنگدرآنهاازاستفاده Act, P.L.102-182, Title III; 22

U.S.C. 5601 et seq.).قانونCBWهایکمکاغلبکهکندمیملزمراجمهوررئیس

هایکمکوشدهکنترلخدماتوکاالهاصادراتمجوزاسلحه،فروشخارجی،

.کندفسخرادولتحمایتموردمالی
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Sanctionsهاتحریم-1-2

رسانیاطالعبهمشروط)شداعالم2019آگوستدرکهCBWتحریم هایدومدور

بانک هایمشارکتممنوعیتشامل،(کشورتجاریراهنمایاینزماندرکنگره

وهروسیتوسطشدهصادرروبلیغیرقرضهاوراقاولیهبازاردرمتحدهایاالت

ونههرگتمدیدبامتحدهایاالتمخالفتاست؛روسیهحاکمیت/دولتبهواماعطای

دیدتشوالمللی؛بینمالیموسساتتوسطروسیهبهفنییامالیکمکیاوام

اداره"توسطکهمحدودیت هاییمشمولمحصوالتبرخیصادراتبرمحدودیت ها

.می شودادارهتجاریوزارت"امنیتوصنعت
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Sanctionsهاتحریم-1-2

دهصادرکننجملهازروسیه،دفاعیصنایعنهادهایازتعدادی:تسلیحاتاشاعه

متحده،ایاالتدولتقراردادهایاکثراز،Rosoboronexportدولتیتسلیحات

ربمتحدهایاالتمهماتفهرستکنترلتحتاقالمباتجارتوصادراتمجوزهای

الحاصعنوانباسوریه،وشمالیکرهایران،بهتسلیحاتاشاعهمنعقانوناساس

,INKSNA)شده P.L. 106-178; 50 U.S.C. 1701 note)نهادهایسایر.هستندمحروم

ازآنهاحمایتیاشمالیکرهباتجارتتسهیلیاکاالهابرخیارائهدلیلبهروسیه

.دارندقرارقانونیمقاماتدیگرتحریمتحتسوریه،دولت
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Market Challengesچالش های  بازار-1-3

ربدولتتسلطافزایشجملهازبازارهایویژگیها،تحریمازجدای

ستردهگاقتصادیاصالحاتفقدانواستقراض،باالیهایهزینهاقتصاد،

امهادبازارپتانسیلواقتصادیرشدکردنمحدودبههمچناناحتماال  

.دادخواهد

همچنینومتحدهایاالتعامسهامیوبزرگچندملیتیشرکت های

درارکوکسبفضایبردقیقنظارتبهمتوسط،وکوچکشرکت های

.می کنندمتعادلریسکبارافرصت هاومی دهندادامهروسیه
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

نزدیک2021-2020سال هایبهروسیشرکت هایهموغربیشرکت هایهم

همیمچالش هایازآگاهیبااماکنند،استفادهسرمایه گذاریفرصت هاازتامی شوند

.هستندروبروآنباغربیبازارفعاالنکه

سختولیپومالیهایسیاستکمتر،نوسانباروبلبرابریقیمتنفت،قیمتثبات

سالایانپتاراروسیهاقتصاداحتماال  ها،بخشبرخیدررشدبهبازگشتوگیرانه

.داشتخواهدنگهرشدحالدرآهسته،چندهر،2019

تقاضاسالبهسالرشدروسیهایشرکتهموغربیهایشرکتهمواقع،در

ارسنگینتجهیزاتوانرژیمعدن،هایبخشدربزرگصنعتیتجهیزاتبرای

.دهندمیگزارش
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

کهدهستنهاییبخشازهایینمونهمسکنسازوساختوفروشیخردهحال،اینبا

.هستندضعیفهمچنان

Standard/پورزانداستاندارد،2018سالاوایلدر & Poor'sبدهیرتبه بندی

لسااوایلدرکهحالیدرداد،قرار(پایین ترسرمایه گذاریدرجه)-BBBراروسیه

همچنین)Baa3یافتهبهبودبندیرتبه روسیهبدهیبه"Moody’s/مودیز"،2019

.دادتخصیص(پایین ترسرمایه گذاریدرجه

دارندکشتحلیلگراناکثرساختاری،ترعمیقاقتصادیاصالحاتبهنیازعلی رغم

تابشبرایکاتالیزوریعنوانبهکهداشتخواهدوجودسیاستیعمدهتغییراتکه

.کندعملتوجهقابلاقتصادی
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

S&P)پورزانداستاندارد Global Ratings)،بندیرتبهآژانسیک 

Credit)آمریکاییاعتباری Rating Agency/CRA)کهاست

راکاالهاوقرضهاوراقسهام،مورددرمالیتحلیل هایوتحقیقات

شاملکهاستاعتباری بندیرتبهآژانسبزرگترینS&P.می کندمنتشر

Moody's Investors ServiceوFitch Ratingsدفتر.می شودنیز

.استشدهواقعنیویورکشهردرآنمرکزی
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

برایامروزبهتا2019سالقانون،حاکمیتنظرنقطهازنهایت،در

استممکنآنهازیرااست،بودهپرآشوبسالیخارجیگذارانسرمایه

/امنیتینیروهایحالیکهدرگیرند،قرارضعیفیهایموقعیتدر

هک،کنندمیمداخلهتجاریشرکاییارقباطرفازروسیه،انتظامی

دردمجدتعادلایجادبرایدولتیارتباطاتازاستفادهدنبالبهظاهرا  

.هستندخودنفعبهتجاریروابط

40



Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

.تاسزمانیمنطقهیازدهدربازارمتنوعبخش هایبابزرگکشوریروسیه

هایواردتازهودارندخوبیخدماتپترزبورگسنومسکوعمدهبازارهای

.دشخواهندروبرومستقرکارهایوکسبسویازسختیرقابتبابازار

یکاترینبورگ،ماننددیگربزرگشهرهایدربازارهاحال،اینبا

نباشند،هیافتتوسعهاندازههمانبهاستممکنوالدی وستوکونووسیبیرسک

.کنندحرکتجدیدخدمات/محصولارائهدرسرعتبهمی تواننداما
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

ه،روسیدرخاصافرادونهادهابخش ها،علیهمتحدهایاالتتحریم هایبهتوجهبا

.کنندبرنامه ریزیآتیریسکارزیابیوانطباقبرایبایدشرکت ها

چنینمورددرشماشرکتبهتواندمیمتحدهایاالتسفارتتجاریخدمات

هدایتبرایمتحدهایاالتدولتکلیدیمنابعباراشماودهدمشاورهمالحظاتی

بیشتراطالعاتبرایتجاریوداخلیامنیتخارجه،امورداری،خزانهوزارت

.کندمرتبطاقتصادیهایتحریموصادراتهایکنترلمورددر
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

سیاستیکعنوانبه"وارداتجایگزینی"مدتطوالنیروندیک

.استداشتهوجودروسیهدولترسمی

کهینرمدستورالعمل هایروسی،شرکت هایبرایترجیحیمالیتأمین

-خرید»رسمیترجیحاتمی کند،محدودراخارجیمحصوالتخرید

درمشتریانداده هایاجباریذخیرهودولتی،مناقصه هایدر«روسی

یتوانایمی توانندکههستندسیاست هاییازبرخیمحلی،سرورهای

.کنندارمهکیفیت/قیمتدیدگاهازرقابتبرایراآمریکاییشرکت های
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Marketبازارچالش های-1-3 Challenges

بهبودروسیهدراخیردههدودرتجارتقانونحاکمیتکهحالیدر

باقیضعیفکماکانغربیاستانداردهایبامقایسهدرامااست،یافته

یکدستگیریکههمانطوراست،شدهبدترشایدحتیواستمانده

جرمبه2019سالاوایلدرآمریکاییطوالنیسابقهباگذارسرمایه

.دادنشانتجاریاختالفیکبهمربوطمسائلبرایکیفریاتهامات
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Marketبازارهایچالش-1-3 Challenges

هکدولتیهایسیاستودولتیهایشرکتقدرتومزیتسنگین،مقررات

تایاالصادرکنندگانبرایرایچالش هایکند،میتشویقراسازیبومی

.کندمیایجادمتحده

ویمعنحقوقمالکیتازحفاظتدرتوجهقابلهایکاستیدلیلبهروسیه

(IPR)استشدهگنجانده301ویژهاولویتباندیدهفهرستدر.

Intellectualخطراتاینشدتوماهیتکهحالیدر Property Rights (IPR)

یکیداروهابرایاجباریمجوزصدوراندازچشماست،متفاوتصنعتدر

.استمداومچالش هایاز
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Marketبازارهایچالش-1-3 Challenges

انکنندگمصرفوواردکنندگاناخیر،هایسالدرواقعیدرآمدهایبودنثابتبا

ارائهمورددرزیادیسواالتوهستندحساسقیمتبههمچنانروسی

تداللاسارائهآمادگیبایدنگرآیندهصادرکنندگان.پرسیدخواهندخدمات/محصول

.باشندداشتهقویمذاکرهموضعیکازحمایتبرایکنندهقانعهای

ستردهگطوربهانگلیسیالمللی،بینفعالهایشرکتدایرهوهادانشگاهازخارج

.پترزبورگسنومسکومانندبزرگشهرهایدرحتیشود،نمیصحبت

هایوعدهدرخصوصبهکند،شمابهزیادیکمکتواندمیروسیمکالمهکمی

شتربیاطالعاتبرای.کنیدمیمالقاتجدیدتجاریمخاطبینباکهرسمیغذایی

.ببینیدراکسب وکار/تجاریسفربخش
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Market Opportunitiesهای بازارفرصت-1-4

میلیون142ازبیشگسترده،طبیعیمنابعوسیع،زمینداشتنباروسیه

ایبراصلیبالقوهبازارمبرم،زیرساختینیازهایوکنندهمصرف

.استمتحدهایاالتصادرکنندگان

یازدهمینروسیه(IMF)پولالمللیبینصندوقگزارشاساسبر

و(GDP)اسمیداخلیناخالصتولیدنظرازجهانبزرگاقتصاد

.است(PPP)خریدقدرتبرابرینظرازبزرگاقتصادششمین
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

انهسرداخلیناخالصتولیدپول،المللیبینصندوقگزارشطبق

.بوددالر29032(PPPاساسبر)2018

دیدهآموزشکرده،تحصیلکارنیرویباباال،درآمدباکشوریروسیه

.استفهیموباتجربهوفرهنگباکنندگانمصرفو
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

ریم ها،تحوساختاریمحدودیت هاینفت،پایینقیمت هایازترکیبی

درصدی4کاهشباداد،سوق2015سالدررکودبهراروسیه

.2016سالدردرصدی0.6کاهشآندنبالبهواقتصاد

ساختاری،ضعف هایکهمی زندتخمیناکونومیستنشریه

ولیدترشدروسیهمی شودباعثمالیانقباض هایوکمسرمایه گذاری

.کندحفظسالدردرصد2تا1حدودمدتمیاندرراداخلیناخالص
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

درصد1.5واقعیداخلیناخالصتولیدرشدنرخ،2017سالدر

اخالصنتولیدرشدنرخپول،المللیبینصندوقبرآوردطبقو

.استبودهدرصد2018،1.8سالدرواقعیداخلی

1.4را2019داخلیناخالصتولیدرشدپولالمللیبینصندوق

.استکردهبینیپیشدرصد

IMF Report on Present real GDP growth rate, and estimated real GDP growth rate up to 2027

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/WEOWORLD/RUS
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

ودهمتحایاالتصادراتیبازارششمینوسیروسیهکاال،تجارتنظراز

.بود2018سالدرمتحدهایاالتبهبزرگصادرکنندهسومینوبیست

.بودهمتحدایاالتبزرگتجاریشریکهشتمینوبیستمجموعدرروسیه

کهبوددالرمیلیارد2018،6.7سالدرروسیهبهمتحدهایاالتصادرات

صادراتاگرچه)دهدمینشان2017سالبهنسبترادرصدی5کاهش

سالدرواقعدرتجاریهواپیماهایازغیربهمتحدهایاالتمحصوالت

.(یافتافزایشنسبتا  2018
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

بودهدالرمیلیارد201820.7سالدرمتحدهایاالتبهروسیهصادرات

.استداشتهدرصدی22افزایش2017سالبهنسبتکهاست

آلمان،هلند،چین،روسیه؛تجاریشرکایبرترین2018سالدر

متحدهتایاالوقزاقستانایتالیا،لهستان،جنوبی،کرهترکیه،بالروس،

.بودند
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

موقعیتکهدادنشانموجودداده هایآخرین،2018سالدر

بودهدالرمیلیارد14.8روسیهدرمتحدهایاالتمستقیمسرمایه گذاری

.استداشتهدرصدی6.5افزایش2017سالبهنسبتکه

دالرمیلیارد3.9متحدهایاالتدرروسیهمستقیمسرمایه گذاریموقعیت

.استداشتهکاهشدرصد2017،7.1سالبهنسبتکهاستبوده
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

ثالث،کشورهایسرمایه گذاریوتجاریکانال هایرواجبهتوجهبا

احتماالروسیهومتحدهایاالتسرمایه گذاریوتجارترسمیارقام

.می دهدنشانکمترراروسیهباآمریکاییشرکت هایتجارتسطح

تجمعیبهتوجهباراروسیهبازارآمریکاییشرکت هایازبسیاری

نیرویهبدسترسیورشدبهرومصرف کنندهطبقهطبیعی،منابعزیاد،

اتژیکاستربازییکبه عنوانماهر،حالعیندروکم هزینهنسبتا  کار

.می بینندبلندمدتو
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

.شدملحق(WTO)جهانیتجارتسازمانبه2012آگوستدرروسیه

ادیعتجاریروابطایجادبرایراقانونیهمچنینکنگرهسال،هماندر

.کردتصویبروسیهبادائمی

رخنازباالترمحصولیهیچبرتعرفه هاافزایشعدمبهروسیهتعهد

ریکاییآمصادرکنندگانوتولیدکنندگانکهبودمعنیاینبهتوافقی

.کردندجربهتراروسیهبازاربهپیش بینی تریقابلومطمئن تردسترسی
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

بهرازیرمزایاینیزWTOبهروسیهالحاقآمریکایی،کارهایوکسببرای

تجارتسازماندرخودتعهداتازبرخیانجامدرروسیهاگرچهداشت،همراه

:استکردهنشینیعقبیابودهکندجهانی

Intellectualمعنویمالکیتحقوقاجرایوحفاظتبرایترقویتعهدات•

Property Rights (IPR).

.کشاورزیمحصوالتصادراتباقوانینبرمبتنیرفتار•

.کشورهرخاصتعرفهنرخهایسهمیهتحتبازاربهدسترسی•

وتجارت؛بهمربوطگذاریقانوندرشفافیتبهبود•

.جهانیتجارتسازماناختالفحلموثرترهایمکانیسم•
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Marketبازارهایفرصت-1-4 Opportunities

ممنوعیت هاییمانندروسیه،دولتبعدیاقداماتزمینه ها،برخیدر

ومتحدهایاالتکشاورزیمحصوالتوارداتبر2014اوتازکه

ازناشیکهرابازارگشایشاقداماتعمال  است،کردهاعمالاروپا

.استکردهمنتفیاست،WTOبهروسیهورود
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Market Entry Strategyاستراتژی ورود به بازار-1-5

ه هااندازهمهدرآمریکاییبین المللیتجربهباشرکت هایبرایبازاریروسیه

وپرسنلزمان،تاباشیدآماده.دهندمیارائهجذابخدمات/محصوالتکهاست

سیرمدرموفقیتازتاکنیدگذاریسرمایهپیشاپیشراتوجهیقابلسرمایه

.کنیدحاصلاطمینان

انارزبازاربهرسیدنبرایروسیهدرمتحدهایاالتتجاریخدماتمنابعاز•

خارجیسسرویاقتصادیافسرانباما.کنیداستفادهبلندمدتوسریعترتر،

بهتاکنیممیهمکاریمتحدهایاالتخارجیکشاورزیخدماتومتحدهایاالت

تجارتوکنندپیدااعتمادیقابلشرکایتاکنیمکمکآمریکاییهایشرکت

.دهندگسترشرااوراسیاسراسروروسیهدرموجود
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Marketبازاربهوروداستراتژی-1-5 Entry Strategy

سیهروومتحدهایاالتتجاریشورایوروسیهدرآمریکاتجاریاتاقبا•

میودارندبازارازعمیقیدانشسازماندواین.کنیدسازیشبکه

«اندبودهآنجا»کهآمریکاییهایشرکتسایرباکنندکمکشمابهتوانند

.کنیدبرقرارارتباط

.استروسیشرکایبرایمهمعاملیکچهرهبهچهرهکاروکسب•

ومی کندکمکشماکاروکسبرشدبهمکررارتباطاتوسفرها

ایجادتوسعهحالدربازارایندرکهراناپذیریاجتنابمشکالت

.کندمیمدیریتشود،می

.یستنآسانوسریعبردهایبرایبازاریروسیه.کنیدفکرمدتبلند•
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محیط سیاسی-2

اتیکدیپلمروابطوضعیتمورددرایپیشینهاطالعاتکسببرای

هدوجانبروابطاطالعاتبرگهلطفا  روسیه،ومتحدهایاالتبین

.کنیدمطالعهرامتحدهایاالتخارجهاموروزارت

Political Environment

For background information on the state of the diplomatic relationship between the

United States and Russia, please read the U.S. Department of State’s Bilateral

Relations Fact Sheet.
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فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3
Selling US Products & Services
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

درارزمانیمنطقهیازدهکهاستخشکینظرازجهانکشوربزرگترینروسیه

بهوسیهربازاربهدارندتمایلکارهاوکسبازبسیاریبنابراین،.گیردمیبر

.شوندنزدیکایمنطقهصورت

نقلدیگرمناطقبهسپسومی کنندشروعمسکوازواردتازهشرکت هایاکثر

جدیددگانتوزیع کننجستجویبایاموجودتوزیع کنندهطریقازیامی کنند،مکان

وجمعیتیعمدهمراکزپترزبورگسنومسکوکهآنجاییاز.مناطقآندر

.ددارننمایندگانشهردوایندرغربیهایشرکتازبسیاریهستند،تجاری
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

لشامواست(غربی)اروپاییروسیهازمتشکلغربیشمالفدرالناحیه

بزرگشهردومینجملهاز،(آمریکاهایایالتمعادل)فدرالتابعههشت

.استپترزبورگسنتروسیه،

بندریاتتاسیسبزرگترینمحلآناطرافلنینگرادمنطقهوپترزبورگسنت

تمحصوالمانندتوجهیقابلطبیعیمنابعدارایمنطقهاینواستروسیه

.استگازونفتوجنگلی
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

باوثباتباکارنیرویهمچنینمنطقهایننفریمیلیون13ازبیشجمعیت

روسیهواروپااتحادیهتجارتدرصد40وکندمیفراهمراعالیتحصیالت

.شودمیانجامفنالندبامشترکمرزامتداددر

Caterpillar،Internationalجملهازآمریکاییهایشرکت Paper،

Kraft Foods،Procter & Gamble/Gillette،وMars/Wrigley

.انددادهانجامروسیهغربیشمالدرتوجهیقابلهایگذاریسرمایه
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

هاییویژگباکلیدیمناطقدرتوزیعهایشبکهایجادباهاشرکتازبرخی

دریجنگلمحصوالتمثال،عنوانبه)صنعتیپرتراکمبخشوجذاببازار

با(سیبریغربوساخالیندرانرژیهایپروژهوروسیهغربیشمال

.اندهیافتگسترشدیگرمناطقبهسپسوشدهروسیهبازارواردموفقیت

بهیهروسغربدریافتهسازمانخوبیبهتوزیعهایکانالازهاشرکتاکثر

جنوبدرارتوزیعسپسوکنندمیاستفادهپترزبورگسنتومسکودرویژه

.دهندمیتوسعهدورخاوروسیبریاورال،ولگا،منطقهروسیه،
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

طال،الماس،مانند)درآمدزامعدنیمنابعباالیتمرکزباروسیهدورخاور

 هایفرصتچوبی،منابعوماهیگیری،(رویوسربتنگستن،قلع،نقره،

فراهممتحدهایاالتصادرکنندگانبرخیبرایراجذابیکارهایوکسب

.می کند

ربگذاریسرمایهبرایمنطقهاینبهانتقالترویجحالدرروسیهدولت

محلیتولیدتوسعهورشدبهکمکوتشویقوطبیعیمنابعفراوانی

.استمنابعاستخراجبرتمرکزحالعیندروباالافزودهارزشبامحصوالت
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

وماهیگیریچوب،صنایعبرافزوده،ارزشبافرآوریرشدبرایتالش ها

کهتاسشدهگرفتهنظردرواستمتمرکز(شیروگوشتتولید)کشاورزی

.دیابافزایشصنایعایندررشدازحمایتبرایتجهیزات،برایتقاضا

نآهدفکهاستراتژی،اینازالمللیبینومحلیمحیطیزیستگروه های

ایتحم،استمنطقهدرپایدارتراقتصادیتوسعهورشدبهکمکوتشویق

.می کنند
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

هتوسعجملهازانرژی،وسوختبخشدربزرگهایپروژهازروسیهدولت

روبلتریلیون1.8ازبیشهزینهباساخالینگازونفتهایپروژهمستمر

.استکردهحمایت(دالرمیلیارد28.6)

استفادهبایادزاحتمالبهطبیعی،گازوپتروشیمیشیمیایی،اتتولیدتأسیسات

خواهدساختهگازلولهخطپروژهمسیرهایطولدرمحمولطبیعیگازاز

.شد
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هاستفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحد-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

کودمحصوالتوآمونیاکمتانول،شاملتولیدیامکاناتچنینرودمیانتظار

جدیدیایهپروژهچنین.باشدپلیمریهایپالستیکتولیدهمچنینوشیمیائی

.دارندتولیدازحمایتبرایآالتماشینوتجهیزاتتهیهبهنیاز

درطالذخایرمستمرتوسعهجملهازمعدن،بخشکهمی رودانتظارهمچنین

.یابدگسترشچوکوتکا،خودمختارمنطقهوماگادانوآمورمناطق

راهآالتماشینناوگانافزایشبرایتقاضامعدن،بخشدرجدیدهایپروژه

.کندمیتشویقرامحلیهایشرکتتوسطتجهیزاتسایروسازی
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

(Distributors)کنندگانتوزیع(1

توزیعچندینایسابقهباکنندهتوزیعیکانتخاببازار،بهوروداستراتژیترینرایج

هایینجایگزانواعاستممکنآمریکاییهایشرکت.استمحصولبهبستهکننده،

هایبندیدستهازبرخیدر.بگیرندنظردررامحلیوایمنطقهملی،توزیع

یدنینوششده،بندیبستهغذاهایآرایشی،لوازمپوشاک،مثال،عنوانبه)محصول

ارجیخکنندگانتامین،(خانگیلوازمومصرفی،الکترونیکیلوازمالکلی،های

.کنندانتخابموجودمعتبرکنندگانتوزیعازایفزایندهتعدادبینازتوانندمی
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

(Distributors)کنندگانتوزیع(1

نهاییانکاربربهراخارجیتأمین کنندگانمحصوالتمعموال  خوبتوزیع کنندهیک

بانیپشتیخدماتازگسترده ایطیفومی دهدتحویلومی فروشدخرده فروشانیا/و

رائهاراموجودیمدیریتوانبارداری،گمرک،ازکاالترخیصجملهازلجستیکی،

.می کند

یقطرازمنحصرا  محصوالتتبلیغاتومعرفیکمپین هایمدیریتحال،اینبا

.شودکننده ایامیدنانتایجبهمنجراستممکنمستقل،کنندگانتوزیع 
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

(Distributors)کنندگانتوزیع(1

دهندمیجامانراکنندهتامینچندینازمحصوالتیتوزیعاغلبروسیکنندگانتوزیع

امینتاینکهمگرندارند،اختصاصخاصشرکتیکمحصولتبلیغبهمعموال  و

.دهدارائهمحصولشتبلیغاتومعرفیبرایتوجهیقابلپشتیبانیکننده

وعممنراتبلیغاتیهایفعالیتازخاصیانواعنیزروسیهفروشیخردهقانون

.کندمی
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

Representative)هاشعبهونمایندگیدفاتر(2 and Branch Offices)

نمایندگیردفاتکنندگان،توزیعازاستفادهبرعالوهخارجیتولیدکنندگانازبرخی

.اندکردهتأسیسنیزراخود

بامستقیمتماسازبیشتریدرجهبهتوانمینمایندگیدفترافتتاحاصلیمزایایاز

.کرداشارهمحصوالتتوزیعوتبلیغومعرفیبرکنترلونهاییکاربران

فروشدرمستقیما  توانندنمیدفاتریچنینروسیه،مدنیقانونطبقحال،اینبا

.کنندشرکتواقعی
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

Representative)هاشعبهونمایندگیدفاتر(2 and Branch Offices)

کهندگانینماییا/وکنندگانتوزیعازایشبکهبرمعموال  نمایندگیدفترعوض،در

بربیشتریکنترلرویکرداین.کندمینظارتدهندمیانجامراتجاریوظایف

دروشفرمشکالتریسککاهشبهودهدمیخارجیکنندهتامینبهتوزیعفرآیند

.کندمیکمککنندهتوزیعتوجهیبیاثر

دفاترند،کنشرکتتجاریهایفعالیتدرتوانندنمینمایندگیدفاترکهآنجاییاز

.اندشدهرایجایفزایندهطوربههاشعبه
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

Representative)هاشعبهونمایندگیدفاتر(2 and Branch Offices)

خارجیهایشرکت،1999سالدرروسیهخارجیگذاریسرمایهقانونطبق

هاعبهش.بپردازندتجاریهایفعالیتبهخودقانونیهایشعبهطریقازتوانندمی

ایهسازمانسایرومالیاتیهایسازماندربایدودارنداعتبارسالپنجمدتبرای

ارهایکوکسببرایتوانندمیهاشعبههمونمایندگیدفاترهم.شوندثبتدولتی

کنترلهایمحدودیتواداری،بارمالیات،رساندنحداقلبهدنبالبهکهخارجی

.دنباشجذابهستندارز
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

Foreign)خارجیتابعههایشرکت(3 Subsidiaries)

وازملدارویی،آرایشی،لوازمهایبخشدرویژهبهخارجی،تولیدکنندگانازبرخی

تتحکامال  تابعههایشرکتصنعتی،محصوالتوبادواممحصوالتمصرفی،

.اندکردهثبتروسیهدرراخودمالکیت

ردکهخودتابعههایشرکتبهمستقیما  رامحصوالتتوانندمیهاشرکتاین

.بفروشنددهندمیانجاموارداتخودشانحساببهواندشدهثبتروسیه
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

Foreign)خارجیتابعههایشرکت(3 Subsidiaries)

هاییسکرومی کندفراهمتوزیعبرتامین کنندهبرایراکاملیکنترلرویکرداین

راصورت حساببی نظمی هایسایرونادرستصورت حساب هایازناشیاحتمالی

اهشکمی شود،انجاممستقلتوزیع کنندگانوواردکنندگانتوسطاوقاتگاهیکه

بخشهبلطفا  روسیه،درشرکتثبتمورددربیشتراطالعاتکسببرای.می دهد

.کنیدمراجعهزیردردفترتاسیس
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

:دارنداساسیگزینهچهارتوزیعکانالانتخابهنگامدرآمریکاییهایشرکت

(Agents)عاملیت ها/هانمایندگی(4

مایندگانینازاغلبخارجیهایشرکتنمایندگیدفاتریاکنندگانتوزیعروسیه،در

.کنندمیاستفادهخودمحصوالتتبلیغبرایروسیهمناطقدر

رغیامریکشورکلپوششبراینمایندهیکبهفقطخارجیهایشرکتاتکاء

.استمعمول
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

General/عمومیتوصیه های Recommendation

مشتریانونمایندگانباشخصیروابطکهشودمیتوصیهآمریکاییصادرکنندگانبه

متحده،ایاالتدرمشابهترتیباتبامقایسهدرتدریج،بهوکنند؛ایجادخودروسی

بروزصورتدراضطراریطرحیکآنهاکهکنندحاصلاطمینانودهید؛ادامه

.دارندمشکالت

یهتوصاست،دشواراغلبروسیشرکت هایمورددراطالعاتیافتنکهآنجاییاز

"نیقانوالزاماتدقیقبررسیخدمات"ازاستفادهآمریکاییشرکت هایکهمی شود

.یرندبگنظردراحتمالیشرکایاعتبارتأییدبرایرامتحدهایاالتتجاریخدمات
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

General/عمومیتوصیه های Recommendation

بهآمریکاییشرکتیکنمایندهکهکندنمیتوصیهمتحدهایاالتتجاریخدمات

یاوکند،انتخابرااینماینده،روسیهازبازدیدباردویایکبافقطوسادگی

یامحمولهفروش"سمتبهسرعتبهسپسوکنداعطاانحصارینمایندگی

consignment/اعتباری or credit sales"عملکردوپرداختسابقهبررسیبدون

.کندحرکت
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استفاده از یک نماینده برای فروش محصوالت و خدمات ایاالت متحده-3-1

Using an Agent to Sell US Products and Services

General/عمومیتوصیه های Recommendation

نامثبتاصلیمسئولیتکهشودمیدادههشدارصادرکنندگانبهاین،برعالوه

یمحلشریکیکبهمرحلهاینبرایوبگیرندعهدهبرراروسیهدرخودتجاری

برایروسیزبانبه"بازاریابیموادواطالعات"ارائهنهایت،در.نکننداعتماد

خدماتازایگستردهطیفمتحدهایاالتتجاریخدمات.استمهمروسیشریک

سیهروبازاردرمتحدهایاالتهایشرکتبهکسب وکارتوسعهبهکمکبرایویژه

التایاشرکت هایبرایخدمات»بخشازلطفا  بیشتراطالعاتبرای.می دهدارائه

.کنیددیدنماوب سایتدر«متحده

https://2016.export.gov/russia/
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

ثبتمراحلوالزاماتمورددراولیهمشاورهمتحدهایاالتتجاریخدمات

هتوصیاکیدا  آمریکاییشرکت هایبهحال،اینبا.دهدمیارائهرادفتر

.باشندحقوقیمشاورهدنبالبهکسب وکارثبتبرایکهمی شود

هایشرکتتماساطالعاتتوانندمیمتحدهایاالتتجاریخدماتکارکنان

ارائهزمینهایندرایحرفهحقوقیخدماتکهراروسیهومتحدهایاالت

.دهندارائهدهند،می

مجوزدریافتبهملزمروسیهدرشاغلخارجیاتباعکلی،قاعدهیکعنوانبه

.هستندکار
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

نامبتثبرحاکمفدرالقوانیناگرچه.استغیرقانونینامثبتبدونتجارتانجام

.استمحلیتفسیرمشمولاغلبامادارد،وجود

:دهدمیارائهکاروکسبانجامبرایرامتداولساختارچندینروسیهقانون

؛خارجیشرکتیکشعبهیانمایندگی•

؛فردیخصوصیکارآفرینیکعنوانبهثبت•

تابعه؛هایشرکت•

؛(OOO)محدودمسئولیتشرکت•

و؛(ZAO)بستهسهامیخصوصی،شرکت•

.(OAO)عامسهامیعمومی،شرکت•
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Branch)معتبرنمایندگیدفاتروشعبهدفاتر Offices and Accredited Representative Offices)

وسیرهایشرکتازقانونینظرازدوهر،معتبرنمایندگیدفاتروشعبهدفاتر

هایشرکتعنوانبهیاخارجیهایشرکتتوسطاستممکنکههستند،متمایز

کهجیخارشرکتیکتابعههایشرکتعنوانبهیاروسیهجزئیمالکیتباسهامی

.شوندتأسیساست،آنهابهمتعلقکامال  

بالقوهطوربهامااست،مجازدرصد100تابخش هابیشتردرقانونا  خارجیمالکیت

اینردکه)استشدهتعریف«استراتژیکبخش هایقانون»توسطکهصنایعیدر

.استمحدود(استشدهبحثمجوزها/مشترکسرمایه گذاری هایتحتفصل
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Branch)معتبرنمایندگیدفاتروشعبهدفاتر Offices and Accredited Representative Offices)

Nفدرالقانون 106-FZدفاتروشعببرشد،اصالح2016مهدربارآخرینکه

.داردنظارتخارجینهادهاینمایندگی

الیاتیمخدماتتوسطخارجیهایشرکتنمایندگیدفاتروشعباعتبارقانون،طبق

.شودمیتنظیم(FTS)روسیهفدراسیونفدرال

FTSویخارجهایبانکجزبهخارجی،هایشرکتتمامنمایندگیدفاتروهاشعبه

مرکزیبانکتوسطترتیببهکهخارجیباربری/مسافربریهواپیماییهایشرکت

.کندمیتأییدراهستند،معتبرفدرالهوانوردیخدماتوروسیه
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Branch)معتبرنمایندگیدفاتروشعبهدفاتر Offices and Accredited Representative Offices)

FTSپس)رمعتبخارجینهادهاینمایندگیدفاتروهاشعبهثبتسوابق

.کندمینگهداریرا"(ثبت"از

دفاتروبشعخارجیکارمندانبرایویزاپشتیبانیوفردیاعتبارتأیید

سپایناز)روسیهفدراسیونصنعتوتجاریاتاقتوسطنمایندگی

"CCI)"شودمیپشتیبانی.
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Accreditation)اعتباربخشیوتائیدرویه Procedure)استزیرشرحبه:

خارجیشرکتمرکزیدفترکهتاریخیازماه12ظرفسنجیاعتباردرخواست

.شودمیارسالFTSبهکندمیاتخاذنمایندگیدفتریاشعبهافتتاحبرمبنیتصمیمی

منتشرFTSتوسطمدارکفهرست)باشدخاصیاسنادشاملبایددرخواست•

یاشعبهخارجیکارمندانتعدادمورددرCCIگواهیبابایدو(شدخواهد

.باشدهمراهنمایندگی

.استکاریروز25سنجیاعتباردرخواستمورددرFTSتصمیممدت•

اعتبار؛تاییدمنزلهبهنامثبتبهورودتاییدسند•
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Accreditation)اعتباربخشیوتائیدرویه Procedure)استزیرشرحبه:

مدتازتخطییاوشدهارائهمدارکواسناددرمغایرتوتناقضصورتدر•

.باشدمیردقابلسنجیاعتبارآنها،تحویل

کهدیمواردروباشدروسیهقوانینبامغایرنمایندگیدفتریاشعبهاهدافاگر

FTSیارضیاتمامیتسیاسی،استقاللحاکمیت،تأسیساتاینکهکندارزیابی

.شدخواهدرداعتبارکند،میتهدیدراروسیهفدراسیونملیمنافع

بهنیازموردمدارکتحویلتاریخازکاریروز10ظرفFTSثبتدرتغییرات•

FTSدهدمیرخ.
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Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Accreditation)اعتباربخشیوتائیدرویه Procedure)استزیرشرحبه:

اصیخشرایطدارایبایدخارجیشرکتیکنمایندگییاشعبهمقررات

.کندمیتعیینقانونکهباشد

با2,000$تقریبا  )روبل120,000شعبههربرایاعتبارسنجیهزینه

.است(فعلیارزنرخ

استدسترسدرFTSسایتوبدربیشتراطالعات

89

http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accred_branches/


Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Registrationکسب وکار/شرکتثبتگزینه های Options

ظیمتنراروسیهدرکاروکسبثبتدولتی،هایقطعنامهوزیرایپایهقوانین

:کندمی

؛"روسیهفدراسیوندرخارجیگذاریسرمایهمورددر"1999فدرالقانون•

؛1994مدنیقانوناولقسمت•

؛"حقوقینهادهای/اشخاصدولتیثبتمورددر"2001فدرالقانون•

Mayروسیهدولت319شمارهقطعنامه• قوهمجازفدرالنهادمورددر"2002

قانونیاقداماتو"حقوقینهادهای/اشخاصدولتیثبتدهندهارائهمجریه،

ومرتبط؛

90



Establishingدفترتاسیس-3-2 an Office

Registrationکسب وکار/شرکتثبتگزینه های Options

Mayفدرالقانون• دراصالحاتارائهمورددر"FZ-106شماره2014

سنجیاعتبارمورددر"روسیهفدراسیونتقنینیمقرراتازبرخی

.خارجیحقوقینهادهای/اشخاصوحقیقی/فیزیکیاشخاص
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

درامنثبتشاملکههستند،روسیهمالیاتیمراجعدرنامثبتبهملزمهاشرکت

فصلباقمطاببایددولتینامثبتاسناد.شودمینیزروسیهاجتماعیتامینصندوق

تهیهحقوقینهادهای/اشخاصدولتیثبتمورددر2001آگوست8فدرالقانون12

"کومسشهرشعبه"مجاز،حقوقینهادیک.شودارسالمحلیمالیاتیبازرسیبهو

درکارهاوکسببه،(15شمارهمسکو،تولسکایا،خیابان)روسیهداراییوزارت

.دهدمیمشاورهنامثبتاسنادوهارویهمورد

وشودلارسابایدکهاسنادیفهرستجملهازشرکت،ثبتمورددربیشتراطالعات

/http://eng.nalog.ruازتوانمیرامحلیمالیاتیمقاماتباتماساطالعات

.کرددریافت
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Taxمالیاتیکد Code

.شدانجام2003تا1999سالازروسیهمالیاتیکددرعمدهبازنگری های

مطابقتدرشبهرو"بازاراقتصاد"نیازهایبابیشترحاصلهمالیاتیقوانین

را1990دههدرروسیهتجاریمحیطکهمقرراتیازبسیاریودارد

نگهسایهاقتصاددرکهراکارهاوکسبازبسیاریومی کردمخدوش

.شدندحذفمی داشت
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Taxمالیاتیکد Code

مالیاتربمالیات،قانوندومبخشجدیدهایفصلتغییراتتریناساسی

یاوشفرخردهکننده،تولید"برمستقیمغیرمالیاتافزوده،ارزشبر

excise)کنندهمصرف taxes)"تأثیرافراددرآمدبرمالیاتو

.گذاردمی

"دوما"توسطروسیهمالیاتقانوندومبخشبهبودهدفباتغییراتاین

.شدگذاشتهاجرابه2003سالدروشدتصویب
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Taxمالیاتیکد Code

Excise taxes are taxes that are imposed on various goods, services and activities.

Such taxes may be imposed on the manufacturer, retailer or consumer, depending on

the specific tax.

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/excise-tax

هایفعالیتوخدماتکاالها،برکهاستمالیاتیمستقیمغیرمالیات

کنممخاصمالیاتبهبستههاییمالیاتچنین.شودمیوضعمختلف

.شوداعمالکنندهمصرفیافروشخردهکننده،تولیدبراست
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Taxمالیاتیکد Code

بارویدهبخشبهبودبیشترراایرویهقوانینانجام،حالدرمالیاتیاصالحات

.استدادهکاهشراکشوردرکلیمالیاتی

ایحرفهیمالیاتمشاوریکبابایدکنندمیفعالیتروسیهدرکههاییشرکت

.کنندکسباطالعاتالزامات،جزئیهایتفاوتمورددرتاکنندمشورت

.شودمیارائهادامهدرروسیههایمالیاتازکلیمروریک
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Profitsسودبرمالیات Tax

.شودمیاخذخالصسودازسود،برمالیات

ایمنطقهمقاماتبه%17)است%20سودبرمالیاتاستانداردنرخ

.(یابدمیاختصاصفدرالدولتبه%3وروسیه

طقهمنسودبرمالیاتخود،صالحدیدبهبناتوانندمیایمنطقهمقامات

.دهندکاهش%12.5نرختاراای
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Profitsسودبرمالیات Tax

ابلقهزینه هایازسخاوتمندانه ترتعاریفارائهباهمزمانمالیات،نرخ

باررچشمگیکاهشبهمنجرآنترکیبیتأثیرکهیافت،کاهشکسر

دههاواخرمالیرکودازپسروسیهاقتصادتحریکوسود،برمالیات

.گردید1990
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Profitsسودبرمالیات Tax

قادرراروسیهدرفعالخارجیهایشرکتسود،برمالیاتبهمربوطمقررات

withholding/تکلیفیمالیاتیکسورات"هاینرخکاهشازسازدمی tax"و

ومتحدهایاالت)شوندمندبهرهروسیهمضاعفمالیاتمعاهداتتحتها،معافیت

درتواندمیکه،(کردندتنظیم1992سالدررامضاعفمالیاتمعاهدهروسیه

.باشدسودمندآمریکاییهایشرکتبرایمواردبرخی

نهاآطرفازکههستندهاییهزینهکسربهمجازنمایندگیدفاترمثال،عنوانبه

.شودمیانجامکشورازخارجدرواقعمادرشرکتتوسط
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Profitsسودبرمالیات Tax

Tax withholding is the amount of federal income tax withheld from your paycheck 

https://www.irs.gov/payments/tax-withholding

مقدار مالیات بر درآمد ( Tax Withholding" )کسرمالیات تکلیفی"

فدرال است که از چک حقوق کارمند کسر می شود

100

https://www.irs.gov/payments/tax-withholding


Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Value)وارداتعوارضو(VAT)افزودهارزشبرمالیات Added Tax (VAT) and Import Duties)

درکهاستشدهطراحیمالیاتیعنوانبهروسیه(VAT)افزودهارزشبرمالیات

جمعاروپااتحادیهمدلمشابهمبناییبرامااست،کنندگانمصرفعهدهبرنهایت

.شودمیآوری

اولازوشودمیمحاسبهفروشارزشمبنایبر(VAT)افزودهارزشبرمالیات

موادازبرخیاستثنایبهشود،میاعمالدرصد20یکساننرخبا2019ژانویه

.دارندمالیاتدرصد10کهکودکانپوشاکوداروییغذایی،
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Value)وارداتعوارضو(VAT)افزودهارزشبرمالیات Added Tax (VAT) and Import Duties)

همراهبهپزشکیتجهیزاتومالیخدماتبرخیجملهازمحصوالتازبرخی

کامال  صنعتیهایطرحوافزارهانرماختراعات،مانندنامشهودکاالهایازبرخی

.هستندمعاف

ارزشاساسبرکهاست(VAT)افزودهارزشبرمالیاتمشمولنیزواردات

.شودمیمحاسبهگمرکیعوارضوحقوقاضافهبهکاالگمرکی

%30تا%5ازمشخصیهاینرخبا(هاتعرفه)وارداتعوارضاین،برعالوه

باکاالها،برخیبرایورودیحقوقنرخ،2010ژانویه1از.شودمیارزیابی

Eurasianاوراسیاگمرکیاتحادیهایجاد Customs Union (EACU)یافتافزایش.
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Value)وارداتعوارضو(VAT)افزودهارزشبرمالیات Added Tax (VAT) and Import Duties)

Eurasianاوراسیاگمرکیاتحادیه Customs Union (EACU)ازمتشکلابتدادر

قرقیزستانوارمنستانبه2015سالدروبودروسیهوقزاقستانبالروس،

راسیااواقتصادیاتحادیهبهگمرکیاتحادیهکهسالیهمانیافت،گسترش

Eurasian Economic Union (EAEU)شدتبدیل.

یگمرکارزشبروشودمیارزیابیبندیطبقهاساسبروارداتعوارض

.شودمیاعمالبیمهونقلوحملهزینهجملهازوارداتیکاالهای
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Value)وارداتعوارضو(VAT)افزودهارزشبرمالیات Added Tax (VAT) and Import Duties)

هبغیرنقدیکمک/مشارکتعنوانبهخارجیشرکایتوسطکهکاالهایی

درکهمدتیدراستممکنمی شوند،واردجدیدشرکتیکثبتیسرمایه

تحتوشوندمعافوارداتعوارضازاستشدهمشخصشرکتثبتاسناد

به)شوندمعافواردات(VAT)افزودهارزشبرمالیاتازخاصیشرایط

کهدهستنشرایطواجد"آورانهفنتجهیزات"عنوانبهکاالهاییمثال،عنوان

.(نداردروسیهدرشدهتولیدمشابههیچ
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Value)وارداتعوارضو(VAT)افزودهارزشبرمالیات Added Tax (VAT) and Import Duties)

یکطتوسچهشوند،میمونتاژیاتولیدروسیهدرکهکاالهاییکلی،طوربه

مشمولشوند،صادرروسیهازخارجبهسپسوخارجی،یاروسیشرکت

.نیستند(VAT)افزودهارزشبرمالیات

فزودهاارزشبرمالیاتباشند،شدهصادروجهدریافتازقبلکاالهاایناگر

شدهدریافتنقلوحملازقبلپرداختاگرحال،اینبا.شوددریافتنباید

پرداخترااعمالقابل(VAT)افزودهارزشبرمالیاتبایدصادرکنندهباشد،

.ندکاسترداددرخواستمالیاتیمقاماتازصادرات،معاملهاتمامازپسوکند
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Social)اجتماعیتامینهایمالیات Welfare Taxes)

Unified/اجتماعییکپارچهمالیات"،2010ژانویه1از Social Tax"،عوارضسهمبا

امینتصندوقدولتی،بازنشستگیصندوقبهاجتماعیتامین(دستمزدوحقوق)

گزینجایایمنطقهپزشکیبیمهصندوقوفدرالپزشکیبیمهصندوقاجتماعی،

ازیمبلغهیچواستخودشاجتماعیتامینبیمهحقکلمسئولکسب وکارهر.شد

.شودنمیکسرکارکناندستمزد

وشود،میاعمالکارمندیکساالنهحقوق%30کلنرخبااجتماعیتامینسهم

توسطآیندهدراستممکن("دستمزدوحقوق)عوارضسهم"نرخ"/حقوق"درصد

.شودتعدیلروسیهدولت
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Social)اجتماعیتامینهایمالیات Welfare Taxes)

بیمهقحپرداختازاست،آستانهاینازبیشکهکارمندیکساالنهحقوقازقسمتی

.استمعافاجتماعیتامین

به%22:استزیرشرحبهاجتماعیتامین(دستمزدوحقوق)عوارضسهم

و،(SSF)اجتماعیتامینصندوقبه2.9%،(SPF)ایالتیبازنشستگیصندوق

.فدرالپزشکیبیمهصندوقبه5.1%

نانکارکبههاپرداختکلیهبرایاجتماعیتامین(دستمزدوحقوق)عوارضسهم

.استاجباریمقیم
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Social)اجتماعیتامینهایمالیات Welfare Taxes)

درموقتطوربهکهخارجیشهروندانبههاپرداختسایریادستمزدوحقوق

عوارضسهممشمول(دائماقامتمجوزفاقدمثال،عنوانبه)دارندحضورروسیه

.نیستنداجتماعیتامین(دستمزدوحقوق)

وگزارش ها(FTS)روسیهفدراسیونفدرالمالیاتیخدمات،2017ژانویهاولاز

حیطهدرکهاست،پذیرفتهکارمحلحوادثعوارضسهمبرایراپرداخت هایی

ندوقصاختیاردراکنونبازنشستگیحقوقکهحالیدرمی ماند،باقیSSFاختیارات

.است(SPF)ایالتیبازنشستگی
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Social)اجتماعیتامینهایمالیات Welfare Taxes)

 هایدستهبرایاجتماعیتأمین(دستمزدوحقوق)عوارضسهمکاهش یافتهنرخ های

سالاز%14)پیشرفتهفناوریونرم افزارشرکت هایجملهازکسب وکار،خاص

فعالیت(%14)ویژهنوآوریپروژه هایدرکهشرکت هاییو(2023تا2011

.می شوداعمالمی کنند،

یایالتبازنشستگیصندوقبه%20هستندSkolkovoپروژهعضوکههاییشرکت

(SPF)اجتماعیتامینصندوقبهپرداختازوکنندمیپرداخت(SSF)صندوقو

.هستندمعاففدرالپزشکیبیمه
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Social)اجتماعیتامینهایمالیات Welfare Taxes)

تأمین(دستمزدوحقوق)عوارضسهمبرعالوهکار،محلحوادثبیمه

عیینتکالسبهبستههانرخ.شودمیپرداختکارفرماتوسطاجتماعی

.استمتفاوتایحرفهریسکشده
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Withholding)امتیازحقوبهرهسهام،سودازکسورات on Dividends, Interest, and Royalties)

مشمولروسیهدرتجاریحضوربدونخارجیحقوقینهادهای/اشخاص

روسیهدرشدهارائهنقلوحملخدماتبردرصدی10"تکلیفیکسرمالیات"

.هستند

اتعملیولیزینگازحاصلدرآمدامتیاز،حقبهره،جملهازدرآمدهابیشتر

درصد15نرخباسهامسود.استمالیاتمشمولدرصد20نرخبااجاره

.استمالیاتمشمول

.دیابمیکاهشاجرا،قابلمضاعفمالیاتمعاهدهاساسبراغلبهانرخاین
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Withholding)امتیازحقوبهرهسهام،سودازکسورات on Dividends, Interest, and Royalties)

Tax withholding is the amount of federal income tax withheld from your paycheck 

https://www.irs.gov/payments/tax-withholding

مقدار مالیات بر درآمد ( Tax Withholding" )کسرمالیات تکلیفی"

فدرال است که از چک حقوق کارمند کسر می شود
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Withholding)امتیازحقوبهرهسهام،سودازکسورات on Dividends, Interest, and Royalties)

اموپشتوانهباقرضهاوراقشهرداری،ودولتیبهاداراوراقازخاصیانواعسود

ازنیز"مسکنهایوامگروه"یکدرمشارکتگواهیازمعینیدرآمدومسکن

.برندمیبهرهنرخکاهش

نرخهبالقوطوربهاستممکنروسیهومتحدهایاالتمالیاتیمعاهدهمثال،عنوانبه

گذاریهسرمایومالکیتمعیارهایآیاکهاینبهبستهراروسیهسهامسودبرمالیات

%0بهتواندمیامتیازحقوبهرهبرمالیاتودهدکاهش%5بهباشد،شدهرعایت

"یتکلیفکسرمالیات"نرخمشمولدرآمدهاسایرواجارههایپرداخت.یابدکاهش

.استدرصدی20
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

,Land)اشخاصدرآمدوامالکزمین،برمالیات Property and Personal Income Taxes)

عوضمالیاتزمین،موقعیتونوعاساسبراستممکنمحلیمقامات

وهرهاشسایرازبیشترپترزبورگسنتومسکودرمیزاناین.کنند

.استروستاییمناطق

ابتثنرخیکروسیهدرمقیمافرادبرایشخصیدرآمدبرمالیاتنرخ

کهحالیدرشود،میتحمیلجهانسراسردردرآمدبرکهاست13%

.هستندمالیاتمشمولروسیهمنشأدرآمداز%30مقیم،غیرافرادبرای
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

قوانینتصویبدنبالبهروسیهدروکارکسبمدلیکعنوانبهفرانشیزعملیات

عملیاتتعداد،2000سالاز.کردظهور1994سالدرفرانشیزعملیاترسمی

.استیافتهافزایش2600ازبیشبه54ازروسیهدرفرانشیز

آنازپسدهد،میتشکیلرافعالفرانشیزهایکلاز%57فروشیخردهتجارت

.دارندقرار%16بافودفستو%25باخدمات

فرانشیزهایایدهتماماز%65روسیه،فرانشیزعملیاتانجمنهایدادهاساسبر

.هستندآمریکاییآنها%12کههستند،خارجی%35واند،شدهایجادمحلیبصورت
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

یکلشامکهاستخدماتیامحصوالتتوزیعبرایروشی(امتیازحقیا)فرانشیز

یکوبرندتجارینامیاتجاریعالمتکهاست("franchisor)دهندهامتیاز"

حقکه("franchisee)گیرندهامتیاز"یکوکند،میایجادراتجاریسیستم

امتیاز"سیستمونامتحتکسب وکارانجامحقبرایرااولیههزینهاغلبوامتیاز

متعهدراطرفدوکهقراردادیفنی،لحاظبه.پردازدمی("franchisor)دهنده

واقعیکسب وکاربهمعموالا اصطالحاینامااست،«franchise/فرانشیز»می کند

ایجادعمل.می کندفعالیتآندر("franchisee)گیرندهامتیاز"کهمی کنداشاره

franchise)فرانشیزسیستموبرندتوزیعو system)واگذاری"عنوانبهاغلب

.شودمینامیده("franchising/فرانشیزعملیات/فرنچایزینگ)کسب وکارامتیاز
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

تا15,000$بینگذاریسرمایهبهکههستندآنهاییفرانشیزهاترینمحبوب

.دارندنیاز$150,000

ریگذاسرمایهبرایآمادگیروسیهدرفرانشیزکارآفریناناز%14تقریبا  

بیشگذاریسرمایهتوانایی%6-4ودارند،150,000$تا15,000$بین

.دارندرا500,000$از

ایجادنظرازدارند،رارشدسریع ترینغذاطبخ/رستوران هایایدهبازار

عملیاتقالبدرایزنجیرهکافه هایورستوران ها%52:جدیدفرانشیزهای

.هستندفرانشیز
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

شاننفودفستبخشدرویژهبهرابازدهیترینمطمئنحاضرحالدربازاراین

عتسربهوشدهترمحبوبنیز"همراهبصورتنوشیدنبرایقهوه"ایده.دهدمی

ازتوجهیقابلدرصدداراینیزپوشاکفروشیخردهبخش.استرشدحالدر

.هستند%23جایگاهبافرانشیزیهایفروشگاه

صرفهبهمقرونقیمتباراباالکیفیتبامحصوالتکهداخلیوخارجیبرندهای

وسیهرنقاطسایرومسکودرجدیدفروشمراکزافتتاحبههمچنانکنند،میارائه

فرانشیزیکودکانفروشیخردههایفروشگاهاز%35حدود.دهندمیادامه

educational)رشدی/آموزشیفرانشیزهایبهایفزایندهعالقهاین،برعالوه.هستند

/developmental)استشدهمشاهدهاخیرهایسالدر.
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

Developmental education is a comprehensive research-based framework that empowers

underprepared learners to achieve intellectual, social and emotional growth. Developmental

education includes, but is not limited to, instruction, coursework, tutoring, personal counseling,

career counseling and academic advisement.

اآمادهنیادگیرندگانبهکهاستتحقیقبرمبتنیجامعچارچوبیکرشدیآموزش

دیرشآموزش.می دهدتوانمندیعاطفیواجتماعیفکری،رشدبهدستیابیبرای

شغلیمشاورهشخصی،مشاورهخصوصی،تدریسآموزشی،دورهآموزش،شامل

.نیستموارداینبهفقطمحدودامااست،تحصیلیمشاورهو
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

هاآرایشگاهوEMSاندامتناسبهایسالنمانندفرنچایزهاییخدمات،بخشدر

.کنندمیپیدابیشتریمحبوبیت

با.دارندکارآفرینانبیندرزیادیتقاضاینیزپزشکیمراکزوزیباییهایسالن

االنهسمدرنهایهتلبرایتقاضاسفر،مقصدعنوانبهروسیهمحبوبیتافزایش

.استافزایشحالدر

لسادرروسیهبهورودیگردشگریروسیه،سفرصنعتسازمانگزارشطبق

%85نیزداخلیگردشگریواستداشتهرشد%20(2010بامقایسهدر)2017

.استیافتهافزایش(2010بامقایسهدرهمچنین)

Electrical Muscle Stimulation (EMS) training
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

وکارکسبامتیازواگذاری"پیرامونقانونیچارچوب،2011سالتا

بهوودببخشاینتوسعهبرایمانعیروسیهدر("فرانشیزعملیات/فرنچایزینگ)

.کردمیحمایتگیرندهامتیازازشدت

دومقسمتبهاصالحاتمورددرFZ-216شمارهفدرالقانون،2011ژوئیه18در

رانشیزفقراردادطرفینبرایراتعهداتوحقوقوشدتبدیلقانونبهمدنیقانوناز

.کردمتعادلمؤثرترطوربه

قراردادهایتحتمجازهایمحدودیتفهرست(1)اصالحاتقانونخاص،طوربه

.دادشگسترراگذاریقیمتمقرراتومعنویمالکیتازاستفادهمانندفرانشیز،
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

عقادانبرایفرانشیزدارندهحقتقدمحقبهمربوطمقرراتاصالح(2)

برایراجدیدیشرایط(3)وجدید؛دورهیکبرایفرانشیزقرارداد

.کردتعیینفرانشیزقراردادیکجانبهزودهنگامفسخ

قوانینشود،میتلقیتوجهیقابلپیشرفتقانوناینتصویباگرچه

وصیهتشدتبهواستگیرپاودستهمچنانروسیهفرانشیزعملیات

وردمدرایحرفهراهنماییدنبالبهفرانشیزدهندگانارائهکهشودمی

.باشندگمرکومالیاتامالک،حقوقی،مسائل
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Franchising(عملیات فرانشیز/فرنچایزینگ)واگذاری امتیاز کسب وکار -3-4

حقاعطای.دشواجراکتبیصورتبهبایدباشد،معتبرفرانشیزقرارداداینکهبرای

رایبفدرالخدماتدربایدفرانشیزقراردادیکتحتمعنویمالکیتازاستفاده

صورتدر.شودثبت(Rospatent)تجاریعالئمواختراعثبتمعنوی،مالکیت

متیازایکبهدهندهامتیازیکتوسطمعنویمالکیتحقوقثبتی،چنینوجودعدم

.شوندنمیمحسوبشدهاعطاءگیرنده

ارواگذآنامتیازاستقرارکهتجاریعالمتهرفرانشیز،قرارداداجرایازقبل

باشدشدهثبت(WIPO)المللیبینداراییجهانیسازمانیاRospatentدرقبال  بایدشود

.اشدبشدهشناسایی(امتیازواگذاریبرای)شدهتعیینکشورعنوانبهروسیهو
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Direct Marketingبازاریابی مستقیم-3-5

.استدادهاختصاصخودبهراجهانیبازاراز%2روسیهمستقیمفروشبازار

Avon،Amway،Maryمانندمستقیمفروشدرپیشرو/برترهایشرکت

Kay،Oriflame،HerbalifeوTupperwareهستندفعالروسیهدر.

می دهدنشان(WFDSA)مستقیمفروشانجمن هایجهانیفدراسیونآمارهای

بودهدالرمیلیارد2.172$بربالغ2016سالدرروسیهدرمستقیمفروشکه

ندهفروشمیلیونپنجازبیشکمیو(سالبهسالفروش%11.1افزایش)است

.بودندمشغولمستقیمفروشبه(سالبهسال%17.1افزایش)
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Direct Marketingبازاریابی مستقیم-3-5

وبهداشتیوآرایشیلوازمفروشدرشخصی،مستقیمفروش

روسیهمستقیمفروشبازاراز%49.9که)شخصیمراقبتمحصوالت

و(روسیهمستقیمفروشبازاراز%27.8)سالمتی،(دهدمیتشکیلرا

موفق(روسیهمستقیمفروشبازاراز%10نماینده)خانهازمراقبت

.استبوده

ازپس،2019تابستاناواخربرایWFDSAشدهروزبهاطالعات

.بودشدهبینیپیشکشورتجاریراهنمایاینانتشار
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Jointمشترکگذاریسرمایه-3-6 Ventures

 هایشرکتدرسهامموقعیت هایگرفتنبااستممکنآمریکاییافرادیاشرکت ها

بااستراتژیکشرکایبه(JV)مشترکسرمایه گذاریتأسیسیاروسیهسهامی

.شوندتبدیلروسیشرکت های

شتربیدر.استپایدارتعهدودقیقریزیبرنامهنیازمندروسیهدرJVاندازیراه

رادخورایومدیریتیکنترلکهشودمیتوصیهآمریکاییشریکبرایموارد،

سهامدارایخارجیشرکایآندرکه(JV)مشترکسرمایه گذاری های.کندحفظ

وستندهوابستهخودروسیاکثریتصاحبانخیرنیتبهشدتبههستند،اقلیت

هروسیهایدادگاهدرخودمنافعازحفاظتدراستممکنخارجیاقلیتسهامداران

.شوندمواجهمشکلبا
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Jointمشترکگذاریسرمایه-3-6 Ventures

تشرکمحصوالتبرایتجارینامشناختنرسمیتبهامکانJVیکاصلیمزیت

Mayروسیهاستراتژیکبخش هایقانون.استروسیهبازاردرآمریکایی 2008،

خریدرایبروسیهدولتقبلیتأییدبهنیازکهکردشناساییراصنعتیبخش42

.دارندخارجیشرکتیکتوسطکنندهکنترل سهام

یبخش هادرداخلیمحتوایالزاماتبرایروسیهدرسیاسیفشاراین،برعالوه

اوقاتگاهیJVیکواست،افزایشحالدربزرگمقیاسدرخریدوکلیدی

غیرتشرکیکبرایروسی،بیشتر«چهره»یکبامحلیردپایایجادبهمی تواند

.کندکمکمی کندکاربازاردرکهروسی
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Jointمشترکگذاریسرمایه-3-6 Ventures

شرکت های.دارندهاJVبهنسبتمتفاوتیدیدگاهاغلبآمریکاییوروسیشرکای

وسیله ایعنوانبهراJVsاغلبمتوسط،وکوچکشرکت هایبه ویژهآمریکایی،

نظردرروسیهبازاردرروابطوتجربهبامحلیشریکآوردندستبهبرای

بهتاعمدخارجیشریکیکبهروسیمدیرانازبسیاریدیگر،سویاز.می گیرند

متریکاولویتاستممکنمدیراناینوکنندمینگاهگردشدرسرمایهمنبععنوان

.شوندقائلمحلیبازارتوسعهبرای

کاملطوربهبایدآمریکاییهایشرکتقانونی،یامالیتعهداتانجامازقبل

قبولنمیزاهمانبهراآنهاانتظاراتوهااولویتبالقوهشریکآیاکهکنندارزیابی

.خیریادارد

128



Jointمشترکگذاریسرمایه-3-6 Ventures

منابعگذاریسرمایهآمادهبایددهدمیتشکیلروسیهدرJVیککهشرکتیهر

ازدبعوقبلکاروکسبروندحفظبرایخود،مدیرانشخصیتوجهجملهازالزم

باشدJVتأسیس

یکطتوسکهدارندخاصفعالیتمجوزبهنیازتجاریهایفعالیتازخاصیانواع

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیجملهاز.شودصادرمجوزصدورمجازنهاد

برداری؛نقشه-

رمزگذاری؛قابلیتبامخابراتیااطالعاتفناوریهایسیستم-

دارو؛تولیدیاداروییهایفعالیت-
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Jointمشترکگذاریسرمایه-3-6 Ventures

نظامی؛تجهیزاتوسالحتجارتیافروشتعمیر،تولید،توسعه،-

خارجی؛وداخلیآبهایطریقازبارومسافرنقلوحمل-

تولید؛برایخطرناکیاانفجاریبسیاراشیاءازاستفاده-

ونعتی؛صوظیفهیکبرایمنفجرهموادتوزیعیااستفادهسازی،ذخیرهتولید،-

.آموزشیهایفعالیت-

ردمودر"فدرالقانونتوسطدارندمجوزبهنیازکههاییفعالیتکاملفهرست

N"فعالیتازخاصیانواعبرایمجوز 99, May 4, کهاصالحاتیبا،2011

№فدرالقانونتوسط 185 (FZ - N185)درJuly تصریحشد،تصویب2013

.استشده
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(Licensing)امتیاز/مجوزصدور-3-7

مجوزدنتوانمی،JVامکانوجودعدمصورتدر،متحدهایاالتفناوری های

کاراینانجامبرایتوجهیقابلموانعاما،دنکندریافتراروسیهدرتولید

:مانندباشد،داشتهوجودمی تواند

سیروامکاناتتوسطمطلوبکیفیسطوحبهدستیابیازاطمینانحصول

مالکیتازنامشخصحفاظتبهپرداختنتوجه،قابلمجددتجهیزبدون

.موقعبهوسریعومنظمهایپرداختدریافتدرمشکلرفعومعنوی،

پولدریافتازایدرکههستندمشتاقمعموال  روسیشرکت هایهمزمان،

.دهندlicense/مجوزخارجیشرکت هایبهراخودفناوری هاینقد،
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Sellingدولتبهفروش-3-8 to the Government

state-owned-enterprisesدولتیشرکت هایوروسیهدولت (SOEs)حدازبیشنقش

وی کندمکنترلراگازونفتبخشروسیهدولتمی کنند،ایفااقتصاددربزرگی

بیعی،طمنابعصنایعجملهازدیگراقتصادیعمدههایبنگاهازطیفیدرعمدهسهام

.می کندحفظرافناوریوتولید

گاهیواستامکان پذیردولتیشرکت هایودولتیآژانس هایبهفروشاگرچه

حدهمتایاالتدولتتحریم هایمی شود،مداوموتوجهقابلتجارتایجادباعثاوقات

بایدیآمریکایشرکت هایکه،استمعنیاینبهاوکرایندرروسیهاقداماتازناشی

دقتهبدولتی،کنترلتحتنهادهاییاروسیهدولتبهفروشگونههرانجامازقبل

.خیریاتحریم هاستاینمشمولبالقوهمشترییکآیاکنندارزیابی
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

تیصنعومصرفیمحصوالتانواعورودیاصلیبندرهمچنانپترزبورگسنت

.است(اورالهایکوهغربدرروسیه)اروپاییروسیهبرای

اختزیرسکلی،طوربه.استروسیهدورخاوربهوروداصلیبندروستوکوالدی

ساسیاارتقاءبهنیازواستنیافتهتوسعههنوزپهناورکشورایننقلوحملهای

.دارد

افزایشبهنیازایجادهشبکهوشوندمیجابجاآهنراهطریقازهامحمولهاکثر

عالفروسیهدرغربیسریعپیک هایوبزرگحمل ونقلشرکت های.داردظرفیت

.هستند
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

گذشتهسال20درتوجهیقابلطوربهشدهسازماندهیخوبیبهتوزیعهایکانال

شروعوپترزبورگ،سنتومسکوجمعیتعمدهمراکزدرویژهبهاند،یافتهتوسعه

ایهفروشگاهکننده گان،مصرفبخشدر.اندکردهدیگرمناطقبهگسترشبه

.دهستنعمدهخریدبهقادرکهداردوجودمسکودربزرگمقیاسدرفروشیخرده

ومسکوپترزبورگ،سنتدررایجمناظرازبزرگفروشگاه هایوخریدمراکز

.هستندروسیهشهرهایازدیگربسیاری

حدتاروسیهبازاربهکاالعرضهکارداخلی،توزیعهایسازمانبکارگیریبا

ستاممکنتوزیع کنندگانجغرافیاییپوششحال،اینبا.استشدهآسانزیادی

.استمشکل سازهمچنانمنطقهبازارهایبهدسترسیوباشدمحدود
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

رنامهبنامنظم،توزیعبااستممکنآمریکاییهایشرکتتر،دورافتادهمناطقدر

.شوندمواجهسخترقابتوبینیپیشغیرقابلهای

گزارشطبق.بودروسیهفروشیخردهبرایمحوریومهمسالیک2017سال

سطحدر2017آوریلدرفروشیخردهماهه27کاهشفدرال،ایالتیآمارسرویس

.رسیدپایانبهروبلتریلیون2.33
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

درفروشیخردهمالیگردشداخلی،اقتصادثباتیبیوجودبا،2018سالدر

.دادادامهخودرشدبههمچنانکشور

شدهمنتشر«روسیهاقتصادیواجتماعیوضعیت»گزارشبامطابقشاخص،این

رسیدروبلتریلیون25.47بهاکتبرتاژانویهدرایالتی،فدرالآمارسرویستوسط

.است2017سالمشابهمدتازبیشتر%2.6که

رشد%1.7قبلسالبهنسبت2018اکتبرتاژانویهدرغذاییموادفروشیخرده

به2017سالبهنسبتغیرخوراکیمحصوالتفروشیخردهمالیگردش.کرد

.یافتافزایش3.4%
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

متوسططوربهفروشیخردههایزنجیره،2018سپتامبرتاژانویهدر

مبرسپتاتاژانویهدر)فروشیخردهتجارتگردشکلحجماز32.6%

.می دادندتشکیلراروسیهدر(2017،30.7%

دخانیات،ونوشابهشاملغذاییمحصوالتفروشیخردهگردشدر

سپتامبرتاژانویهدر)%38.5فروشیخردههایزنجیرهگردشسهم

.استبوده(2017،35.7%
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

حجمکلدرایشبکهتجارتساختارهایسهمروسیه،فدراسیونمنطقه37در

.رفتفراترروسیهمتوسطسطحازفروشیخردهتجارتگردش

تجارتهایشبکهسهمچچن،جمهوریوداغستانجمهوریدرزمان،هماندر

خردهمالیگردشکلاز%5ازکمتر2018سپتامبرتاژانویهدرفروشیخرده

.دادندمیتشکیلرافروشی

.بود%57.2پترزبورگسندرودرصد%33.2مسکودرشاخصهمین
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

خریدهبتمایلهمچنانروسیمشتریانآنالین،خریدهایفزایندهمحبوبیتعلیرغم

.وبدرشدهاشباعآمریکاییهمتایانازبیشتربسیاردارند،فروشگاهدر

یعملیاتوریبهرهومشاورهخدماتبخشمدیرلیاخووتس،دیمیتریگفتهبه

PWC،کلاز%5تا4تنهاروسیهفدراسیوندرالکترونیکتجارتفعلیبخش

.استفروشیخردهمالیگردش
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

PwCادغاماز1998سالدرکهPrice Waterhouse and Coopers &

Lybrandدهمنوزقرنبهکهداردمشتریخدماتزمینهدرایسابقهشد،تشکیل

.شدندایجادلندندر1800دههاواسطدرحسابداریشرکتدوهر.گرددمیباز

ماصنعتبرمتمرکزخدمات.کندمیرسانیخدماتصنعت26بهPwCامروزه

یتمدیروعملکردبهبودمعامالت،انسانی،منابعمالیات،تضمین،هایزمینهدر

کردهکمکجهانسراسردرذینفعانومشتریپیچیدهمسائلفصلوحلبهبحران

،آموزشیموسساتبهکمکبرایخوداستعدادهایوتخصصازهمچنینما.است

نیممیککمکبینالمللیامدادیسازمانهایوغیرانتفاعیسازمانهایفدرال،دولت

.کنندحلراخودمنحصربهفردتجاریمسائلتا
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Distributionفروشوتوزیعهایکانال-3-9 & Sales Channels

گردشکلاز%3تنهااینترنتیتجارتتجارت،وصنعتوزارتگزارشاساسبر

.استبوده2017سالدرفروشیخردهمالی

الستاروسیهدراینترنتیتجارتکهاستمعتقدوزارتخانهاینحال،عیندر

10روسیهوداد،خواهداختصاصخودبهراهافروشیخردهاز2025،20%

.دادخواهداختصاصخودبهرااینترنتجهانیتجارتدرصد

سالتاروسیهفدراسیوندرالکترونیکتجارتتوسعههایاستراتژی"درهدفاین

.استشدهمشخصروسیهتجارتوصنعتوزارت"2025

141



Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

J’sonمطالعهیکاساسبر & Partners Consulting،اکسپرستحویلبازار

میلیارد54.6بهرشد%5با(موجودنسخهآخرین)2015سالدرروسیه(سریع)

اکسپرستحویلجهانیبازاراز%0.5کهرسید(دالرمیلیون850تقریبا  )روبل

.دهدمینشانرا(سریع)

خدماتکلحجماز%70جمعیت،نفر500,000ازبیشباروسیهبزرگشهر38

ازبازار%60ازبیشکهدهندمیاختصاصخودبهرا(سریع)اکسپرستحویل

.می آید(کنندهمصرفبهکاروکسب)B2Cمبادالت

برایویژهبهکه(کسب و کاربهکسب و کار)B2Bسریعتحویلبخشاندازه

.استنکردهتغییر2015سالازاست،مهمدرمانوبهداشتمحصوالت
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

راسریعتحویلکلیسهمبازار،برجستهبازیگرانکهدارنداینازحکایتهاشنیده

.زدندتخمین2018سالبرایفروشاز%20تا10

قیمتواقعیغیروعامدانهکاهشباروسیه(سریع)اکسپرستحویلبازار

سیاربماهیتوبازارمکرراختالالتمخرب،رقابتیاو(قیمت شکنی/بازارشکنی)

.می شودشناختهرقابتی

بهمنجرکههستند،درآمدکسبوعملیاتیوریبهرهافزایشدنبالبههاشرکت

.شودمیقبلیرایگانخدماتبرایهزینه هاییمعرفی

143



Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

درمتخصصروسیتحقیقاتیآژانسیک،DataInsightموسسه2018سالدر

راهروسیدر(سریع)اکسپرستحویلروندهایجدیدترینالکترونیک،تجارت

تحویلازاینترنتیسفارشاتتماماز%11تاآمده؛گزارشایندر.کردمنتشر

.می کننداستفاده(سریع)اکسپرس

یلتحوکهدرحالیکهمی شوند،ارسالسرعتباالترینباپزشکیوغذاییمواد

.می گیرنددربرراتحویلزمانترینطوالنیسی دی هاوکتاب ها

سهدرباریکحداقلدهندگانپاسخاز%41کهاستآمدههمچنینگزارشایندر

.اندداشتهفوریتحویلبهنیازگذشتهماه
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

سرعت،(کاربران%58)هزینهکاربران؛برایتحویلکیفیتعواملمهمترین

.است(%20)تحویلدفعاتو(%39)شناسیوقت،(کاربران55%)

.استهاهزینهکاهشسریع،تحویلازاستفادهشروعبرایاصلیانگیزه

هزینهپرداختآمادهدهندگانپاسخاز%72کهاستآمدههمچنینگزارشایندر

.هستندروبل300ازبیشپرداختآماده%40تنهااماهستند،فوریتحویلبرای
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

Eastصنعتگزارشاساسبر West Digital News (EWDN)(آخرین

تقریبا  2016سالدرروسیهB2Cالکترونیکتجارتبازار،(موجودآمار

فروشبرایدالرمیلیارد4.3شاملکه،(فیزیکیکاالهای)دالرمیلیارد16.3

.بودچینازعمدتا  مرزی،برون

partial/ناقصتحویلوتحویلهنگامدرنقدیپرداخت returnsروشاز

.دشومیتحویلهایهزینهافزایشبهمنجرکههستندروسیهدررایجهای
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

Partial/ناقصتحویل returnsبازگشتسفارشخطوطنظراز(terms of return order

lines)بازگشتسفارشهایمحمولهاساسبرنهشود،میتعریف(return order

shipments).،دادهاننشبازگشتسفارشخطیکدرکهراکاملیمقداراگربنابراین

نکنید،تدریافچیزیبرگشتسفارشدردیگرخطوطازاماکنید،دریافتاستشده

اینزممستلمرجوعیسفارشخطاگرحال،اینبا.نیستناقصتحویلیکتحویل

د،کنیدریافتواحدچهارفقطشمااماشود،برگرداندهکاالیکازواحد10کهباشد

میاند،هنرسیدانتظارموردبازگشتیاقالمهمهاگر.استناقصتحویلیکتحویل

غیردر.رسدببرگشتیمقداربقیهتابمانیدمنتظروبگذاریدکناررامحمولهتوانید

.کنیداعالم/ارسالراناقصمقداروثبتراتعدادتوانیدمیصورت،این
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

1000تاارزشحداقلوکیلو31ازکمتروزنباکاالهاییتواندمیفردیک

.کنددریافتگمرکیعوارضپرداختبدونراماهدریورو

1ازوشوندترخیصگمرکطریقازبایدبیشترارزشووزنباهایبسته

میدریافتخارجازهاییبستهکهافرادیبرایروسیهگمرک،2017ژانویه

رالتحویزمانتوجهیقابلطوربهکهدارد،نیازگذرنامهاطالعاتبهکنند،

.دهدمیافزایش
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

سپواستبخشایندرپیشرو/برترشرکتبازار،از%80باPickPointشرکت

QIWIآناز PostوLogiBoxدارندقرار.

رشدالحدرالکترونیکتجارتتناسببه(سریع)اکسپرستحویلتحویلبخش

کوتاهردساالنه(سریع)اکسپرستحویلبازارکهمی دارنداظهارکارشناسانواست

.کردخواهدرشد%5مدت

اکسپرستحویلهایشرکتباقراردادهاییeBayوAliExpress،2015سالدر

هدستازمحدودیتعدادارسالآمازوناین،برعالوه.کردندامضاروسیه(سریع)

.استکردهآغازروسیهبهرامحصوالتبندی
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

ماندهباقیشدهبندیبخششدتبههمچنانروسیه(سریع)اکسپرستحویلبازار

.دارنداختیاردررابازاراز%5ازکمتربازیگرانبزرگترینازیکهرواست

شرکتششیاپنجتنهاادغام،آینده،سالدهطیکهکنندمیپیشنهادصنعتصاحبان

.گذاشتخواهدباقیراUPSوDHL،Armadilloجملهازبزرگ

راB2Cمرزیبروننقلوحملبازاراز%90ازبیشروسیهپستیخدمات

.داردداخلیعملیاتازکمتریبسیارسهماماکند،میکنترل
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

اپراتورDHLروسیه،(سریع)اکسپرستحویلهایشرکتانجمناعالمطبق

کلاماهستند،فعالبسیارنیزUPSوFedEx.استبازاردرپیشرو/برترخارجی

توسطمجموعدرکهاستسهمیازکمترهنوزجهانیبزرگشرکتچهارسهم

EMSجملهازروسیشرکت های Russian Post،Armadillo،Garantpost،

PonyExpress،CityExpressوSPSRدارنداختیاردر.

34درارخودالکترونیکتجارتزیرساختکهاستکردهاعالماخیرا  روسیهپست

میازبراچیناز(سریع)اکسپرستحویلهایکانالوکندمیتقویتروسیهشهر

دروتههفیکبههفتهسهتادوازراتحویلزمانتحویل،سرعتافزایشباوکند،

.دادخواهدتقلیلروزسهبهآیندهماه24تا18
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Express(سریع)اکسپرستحویل-3-10 Delivery

روسیهگمرکفدرال،گمرکیخدمات1861شمارهقانونتحت،2017دسامبراز

شناسهشمارهجملهازدارد؛کنندهدریافت دربارهاضافیداده هایبهنیاز

یبراگمرکبهکمکبرای،"وارداتیکاالهای"قیمتتأییدو(TIN) دهندهمالیات

عوارضبایدحدآنازباالترکه"ارزشووزنحد"ازآنهاآیااینکه،ردیابی

هشمارکاربران،گذرنامههایداده.خیریاروندمیفراترشود،ارزیابیگمرکی

ویوروبه)ارزشبهمربوطاطالعاتهمچنینو،(TIN) دهنده گانمالیاتشناسه

دمتحخودکاراطالعاتسیستمدرکنندمیخریداریکهکاالهاییوزنو(روبل

المللیبینهایمحموله.شوندمیردیابی/نگهداری(EAISTO)گمرکیمقامات

.استنشدهگنجاندهطرحایندرروسیهپستطریقازشدهارسال
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

املعیکروسیهکسب وکارفضایبابازاریابیوفروشهایاستراتژیانطباق

قرارقبالاستموردخوبیبهخدماتیامحصولیکآیاکندمیتعیینکهاستکلیدی

بالقوهارکسب وکشرکایوهافرصتشناساییبرایبازارتحقیقات.استگرفته

.استضروریروسی

رایبالزمهایبررسی"انجامازپستنهابایدواستکلیدیامریشریکانتخاب

.شودانجام"بالقوهشرکایاطمینانقابلیتوشهرتواعتبارتعیین

استممکنکهدهد،ارائهسفارشیخدماتتواندمیمتحدهایاالتتجاریخدمات

دماتخوخریدار،وشریکشناساییتبلیغاتی،رویدادهایبازار،تحقیقاتشامل

.دباشقانونیالزاماتدقیقبررسی
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

باطروابحفظوایجادبرایروسیهبهسفرعملیات،اندازیراهازپسهموقبلهم

صیهتوشدتبهروسیهبازاردرکسب وکارهایواقعیتدرکوکسب وکارشرکای

.شودمی

خودندمدتبلاندازچشمبایدصادرکنندگانوداردصبربهنیازروسیهدربازاریابی

.باشندنداشتهفورینتایجانتظاروکنندحفظرا

تجاریاتاقمانندکسب وکار،هایسازمانوهاشرکتباارتباطیشبکهایجاد

االتایتجاریشوراییا(پترزبورگسنومسکودردفاتربا)روسیهدرآمریکا

درموفقیتسابقهآناعضایکه،(سیدیواشنگتندرآنمرکز)روسیهومتحده

.باشدمفیدتواندمیدارندراصنایعازایمجموعه
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

.باشدبازارارتقاءوتبلیغاتشاملبایدتجاریریزیبرنامه

محلیایاستعدادهکسب وکار،شرکایشناسایییاپرسنلاستخدامهنگام

برایندتوامیکهدولتی،روابطبرایویژهبهشود،گرفتهنظردرباید

.باشدداشتهحیاتیاهمیتخاصصنایع

بهمهندسیوحسابداری،،یحقوقمانندنوع،هرازایحرفهخدمات

.هستنددسترسدرراحتی
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

”Absentee“"/غیبت"مدیریتاز managementزیراشود،اجتنابباید

رایبروسیمشتریانوکسب وکارشرکایبامنظمارتباطبرقراری

.استمهمانتظاراتازمشترکدرکازاطمینان

نیاز،موردگواهینامهوآزمایشزمینهدرتوانندمی(روسی)ءشرکا

دمواتهیهوانبارداریگمرک،ازکاالترخیصفروش،ازپسخدمات

.کنندکمکروسیزبانبهبازاریابیوآموزشی
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

ایداربایداستشدهگرفتهنظردرروسیهدرفروشبرایکهخارجیمحصولهر

ابچهکتآن،محتویاتمورددراطالعاتیشاملکهباشدروسیزبانبهتوضیحاتی

برای.باشدغیرهوهاگواهیواردکننده،سازنده،کاربری،/راهنماتوضیحات

راجعهم"مشتریانحقوقازحمایت"مورددرروسیهقانونبهلطفا  بیشتراطالعات

.کنید

کار،،گمرکمالیات،)روسیهمقرراتوقوانینتمامبامطابقهمیشهبایدکسب وکار

ازار،کسب وکاستانداردهایشیوهومتحدهایاالتمرتبطقوانینهمچنینو(غیرهو

.شودانجامحسابداریهایشیوهوشرکتیمدیریتوراهبریجمله
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Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

معینیدارخریکبا"شدهتثبیتخوبیبهسابقه"کهزمانیتابایدصادرکنندگان

.کننداجتناب"بازحساب"بافروشازنکرده اند،ایجاد

ندگانصادرکن.استپذیرامکانمطمئنمالیتامینمحمل هایسایرواسنادیاعتبار

.کنندتعدیلارزینوساناتبهتوجهباراهاقیمتتاباشندآمادهباید

.هستندعالیتحصیالتباوفهیموباتجربهعموما  روسیخریداران

بهیت،کیفبرایمایلنداغلباماباشند،حساسقیمتبهاستممکنروسیخریداران

.بپردازندهزینهوارداتی،اعتمادقابلوتشخیصقابلبرندهایبرایویژه

158



Sellingفروشهایتکنیکوعوامل-3-11 Factors & Techniques

An open account transaction is a sale where the goods are shipped and delivered before

payment is due, which in international sales is typically in 30, 60 or 90 days.

تپرداخازقبلکاالآندرکهاستفروشی،"بازحساب"باتراکنش

،30درمعموالا المللیبینفروشدرکهشود،میتحویلوارسالوجه

.شودمیانجامروز90یا60
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

انویه،ثبازارتحقیقاتدرپیشرو/برترشرکت هایازیکی،yStats.comگزارشبه

نهساالگذشتهسالهفتطیروسیهدرالکترونیکتجارتخرده فروشیفروش

یابد،کاهشهساالنرشدادامهکهمی شودپیش بینی.استیافتهافزایشبیشتریا20%

.بودخواهدرقمیدوهمچناناما

نیکالکتروتجارتبازار(اینترنتیتجارتصنایعانجمن)AKITگزارشاساسبر

2018سالدربازاررشداصلیمحرک.استرسیدهروبلتریلیون1.4بهروسیه

.بودجامعهآنالینفعالیتومشتریانتعدادافزایش

طشرایاست،بیشتر"تکمیلیخدمات"بازاردرعرضهازهمچنانتقاضااگرچه

.استیافتهبهبودکشورسراسردرتحویل
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Fulfillment house and fulfillment center are modern terms for a packing warehouse. The

terms were coined in the middle of the 1990s, and "fulfillment center" is usually used

about an in-house packing warehouse, while "fulfillment house" tends to be used about

companies that specialize in warehousing and packing for others.

DHL Fulfillment offers standardized services such as warehousing, order picking &

delivery. Our fulfillment network takes care of incoming goods, storage, order picking

and shipping.

این.هستندبندیبستهانباریکبرایمدرناصطالحات،تکمیلیخدماتمرکزوتکمیلیخدماتخانه

یبندبستهانباریکمورددرمعموالا "تکمیلیخدماتمرکز"وشدندابداع1990دههاواسطدراصطالحات

درکهشوداستفادههاییشرکتمورددر"تکمیلیخدماتخانه"کهحالیدرشود،میاستفادهداخلی

.دارندتخصصدیگرانبرایبندیبستهوانبارداری

DHLتکمیلیخدمات Fulfillmentراسفارشتحویلودریافتانبارداری،مانندایشدهاستانداردخدمات

نقلوحملوسفارشدریافتانبارش،ورودی،کاالهایاموربهماتکمیلیخدماتشبکه.دهدمیارائه

.کندمیرسیدگی
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

تجارتفروشمحصوالتردهبزرگترین،yStats.comگزارشاساسبر

وشاکپوآنازپسواستخانگیلوازموالکترونیکیلوازمروسیه،الکترونیک

.کفش

وغذاییموادالکترونیکیتجارتخرده فروشی های،2022سالتامی شودپیش بینی

.بگیرندپیشیبازاربقیهازخواربار

نخرده فروشازیرااست،شدهتشدیدحاضرحالدربازارازبخشایندررقابت

نهادهایومی کنندراه اندازیراآنالینسوپرمارکت هایغذاییموادپیشرو/برتر

.می کنندسرمایه گذاریخواربارفروشیبخشدرآنالینبرتر
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

روسیهآنالینفروشیخردهبازاردرروندبرترینمرزیفراالکترونیکیتجارت

.است

تجارت"وارداتیفروشیخرده"فروشسهم،yStats.comگزارشاساسبر

وشفرکلسومیکازبیشکهاستشدهبرابردوازبیش2011سالازالکترونیک

.شودمیشاملرا2017سالدرالکترونیکتجارت

خریدهایاز%50ازبیشوهستند،حساسقیمتبهروسیهدرآنالینخریداران

.ددهنمیانجامویژهپیشنهادهایومحصولتخفیفازاستفادهباراخودآنالین
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

B2C“بازارویژهبه-چینیهایشرکتتوسطزیادیحدتارشداین

marketplace Aliexpress.ru”بهمتعلقAlibaba-شدههدایت

وAmazon،ASOS،Nextجملهازغربیاصلیبازیگرانامااست،

YOOXاندشدهمعرفیبازاردرخوبیبهنیز.

(AKIT)روسیهاینترنتیتجارتهایشرکتانجمنگزارشاساسبر

زاتواندمیروسیهدرالکترونیکتجارتمالیگردش،2019سالدر

.رودفراترروبلتریلیون1.8
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Domesticداخلیالکترونیکتجارت eCommerce (B2C)

تجارتایشافزسومدوتقریبا  روسیه،الکترونیکارتباطاتانجمنگزارشاساسبر

با)استشدهانجامOzonوWildberriesشرکت هایتوسطداخلیالکترونیک

.(2018سالدر%80-70تخمینیافزایش

روبلمیلیارد2018،120سالدرWildberriesشرکتکهبودشدهبینیپیش

گذشتهسالبهنسبتدرصدی74افزایشیکهباشدداشتهدرآمد(دالرمیلیارد1.9)

.(موجودهایدادهآخریناساسبر)است

165



eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Domesticداخلیالکترونیکتجارت eCommerce (B2C)

کندرشددرصد80تا70گذشتهسالدرکهبودکردهپیشبینیOzon.ruشرکت

دادههایآخریناساسبر)برسددرآمد(دالرمیلیارد1.1)روبلمیلیارد70بهو

.(موجود

دستهعنوانبه2019سالدرغذاتحویلوخواربارآنالینخریدمی شودپیش بینی

درB2Cالکترونیکتجارتطریقازشدهخریداریمحصوالتازپیشرو/برتر

.باشدروسیه
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

B2Bالکترونیکتجارت eCommerce

دهندمیگزارشروسیهایشرکتازدرصد70حدودتایمز،مسکوگزارشطبق

.کنندمیادهاستفتدارکاتیوتامیناهدافبرایالکترونیکیتجارتهایفرمپلتازکه

.بودمرتبطساختمانیخدماتوکاالهاباکسب وکاراینبیشتر

درآمدبعمناازدیگریکینفتیومعدنیصنایعتخصصیمحصوالتوآالتماشین

.بودتوجهقابل
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

B2Bالکترونیکتجارت eCommerce

شدتبهصنعتاینشود،میتررایجروسیهدرB2Bآنالینخریدکههمانطور

.استگرفتهقرارنظارتتحت

دلیلبهB2Bالکترونیکتجارتهایپلتفرمطریقازشدهانجامهایتراکنش

.هستندآورالزامقانونینظرازخریدهااینزیادمالیارزش

قانونیالزاماتبادولتی،نهادهایبرایویژهبهوتدارکات،تامینهایرویه

.استمواجهسختگیرانه
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

eCommerceالکترونیکتجارتخدمات Services

ارجخدرالکترونیکتجارتبرایرالجستیکیچالش هایروسیهسرزمینوسعت

.آوردمیوجودبهشهریکالنعمدهمناطقاز

یافتهبهبودگذشتهسالچنددرتوجهیقابلطوربهتحویلهایگزینهحال،اینبا

.است

باتخدماچندینظهوربرایکاتالیزوری"روسیهپست"اخیراصالحیابتکارات

کشوررسراسدرمتوسطوبزرگشهرهایبهراتحویلزمانکهبودباالترکیفیت

.کردکوتاه
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

eCommerceالکترونیکتجارتخدمات Services

وKupiVIP،Lamoda،Ozonمانندآنالینکامال  شرکت هایحال،همیندر

Ulmartمستقرکشورسراسردرراخودتحویلپردازشوانبارداریامکانات

.کرده اند

لجستیکیهایسیستم،SvyaznoyوOttoکانالهچندفروشانخردهماننددیگران،

ودخالکترونیکتجارتشعبرشدبهرونیازهایبهپاسخگوییبرایراموجود

.انددادهتوسعه
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

معنویمالکیتحقوقوالکترونیکتجارت

eCommerce and Intellectual Property Rights

Intellectualمعنویمالکیتحقوقمنابع Property Rights/IPR

:یافتزیرسایتدرتوانمیرا

https://www.stopfakes.gov/article?id=Russia-IPR-Resources
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Popularالکترونیکتجارتمحبوبهایسایت eCommerce Sites

(AKIT)روسیهاینترنتیتجارتهایشرکتانجمنگزارشاساسبر

توسطآنالینخریدهایکلازدرصد36خارجیالکترونیکتجارتوب سایت های

میلیارد5.9)روبلمیلیارد374.3بربالغکهداده انداختصاصخودبهراروس ها

.است2017سالدر(دالر

خودبهرابازاررشدازدرصد60تقریبا  خارجیتأمین کنندگانازآنالینخریدهای

.استدادهاختصاص
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Popularالکترونیکتجارتمحبوبهایسایت eCommerce Sites

ازسفارشروسیهالکترونیکتجارتدررشدبهروهایروندازدیگریکی

ینآنالفروشحجمکلازسومیکوارداتیکاالهای.استالمللیبینهایسایتوب

.می دادندتشکیلرا2018سالدر

انجامAliExpress.ruمانندچینیوب سایت هایدربین المللیخریدهایاینبیشتر

روسیه،پیشرو/برترداخلیآنالینتاجرازبیشتربرابرچهارکهمی شود

Wildberries.ru،داداختصاصخودبهراترافیک.

ابخارجیفروشندگانازروسیهاینترنتیخریدهایازدرصد2017،90سالدر

.شدانجامچینیالکترونیکتجارتفروشانخرده
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Popularالکترونیکتجارتمحبوبهایسایت eCommerce Sites

بهرابازاردرصد53خارجیفروشندگانحساب هایازخریدهااینپولی،نظراز

.استدادهاختصاصخود

.2017سالدرنفرمیلیون20:داشترامخاطببیشترینAliexpressسایتوب

16تقریبا  )روبل980روسیخریدارانتوسطAliexpressازخریدکلمیانگین

.بود(دالر
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Popularالکترونیکتجارتمحبوبهایسایت eCommerce Sites

:ازعبارتندروسیهB2Cآنالینهایفروشگاهترینمحبوب

• WILDBERRIES.RU

• CITILINK.RU

• MVIDEO.RU

• TECHNOPOINT.RU

• ELDORADO.RU

• LAMODA.RU

• OZON.RU

• SVYAZNOY.RU

• KUPIVIP.RU

• ULMART.RU
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Onlineآنالینهایپرداخت Payments

Cash-on-deliveryتحویلهنگامدرنقدیپرداخت (COD)برایترجیحیمبادلهابزار

حال،نایبا.ماندخواهدباقیهمینطورمدتیبرایاحتماال  واستفیزیکیکاالهای

.استافزایشحالدرآرامیبهالکترونیکیهایپرداختازاستفاده

واستظهوردرحالبازاردرجدیدحلراهچندینبانکی،هایکارتبرعالوه

.تاسشدهگرفتهنظردرفراگیرپرداختهایمکانیسمایجادبرایآنهاازبرخی

ازداخلی،بازیگرانتوسطالکترونیکپرداختبازارازبزرگیبخش های

و"همراهتلفنمخابراتیشرکت های"تاگرفته"پرداختپایانه هایاپراتورهای"

.می شوندرهبریالکترونیکیارزشرکت های
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Mobileموبایلیالکترونیکتجارت eCommerce

وسیهردرهمراهتلفنازاستفادهبامشتریانازنفرمیلیون8.5ازبیش

وبایلمشبکهگسترشبامیزاناینکهمی رودانتظاروکنندمیخرید

4Gافزایشروسیهسراسردرهوشمندموبایل هایمحبوبیتو

.یافتخواهدچشمگیری
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Digitalدیجیتالبازاریابی Marketing

اهرازقبلبایدخدماتیامحصولیکبرایجستجوفراوانیومیزان

.شودتحلیلوتجزیهروسیهدرپویشیهراندازی

GoogleکناردرYandexروسیجستجوگرموتور Trends،

:کندیپشتیبانجستجوموتورهایسازیبهینهبرایتالش هاازتواندمی

wordstat.yandex.ru
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Majorهستندعمدهخریدهایباهمراهکهتعطیالتی Buying Holidays

سالایبررامحصوالتوتبلیغاتبازاریابی،پویش هایبایدخارجیفروشانخرده

نظردر(مارس8)زنجهانیروزو(فوریه23میهن،مدافعروز)مردروزنو،

.بگیرند

رد.کندمیهدایتراروسیهآنالینخریدازتوجهیقابلبخشتعطیالتسهاین

کهت،استقویمیسالاوایلمهمبسیارخرده فروشیدورهیکتعطیالتاینمجموع،

.استروسیهبازاربهمنحصرزیادیحدتا
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Majorهستندعمدهخریدهایباهمراهکهتعطیالتی Buying Holidays

هجمعهفتهآخرفروشدرشرکتبهشروعروس هاازبرخیگذشته،سالچندطی

ریدارانخاکثریتاما-کنندآغازرازمستانیتعطیالتخریدفصلتاکردندسیاه

روسیه،دردادنهدیهسنتیروزبرایدسامبرماهطولدرراخودخریدهایروسی

اواخردرهنوزآخریلحظهخریدارانازبسیاری.می دهندانجاماستژانویه1که

پسارتعطیالتهدایایقبال  هاغربیکهزمانیکنند،میخریدروسیهدردسامبر

ایدهرایباینترنتبهتعطیالتدرروسیخریدارانسومیک.اندکردهتبادل/اندداده

صورتبهخریدارانازدرصد14.کنندمیمراجعهخریدهااینانجاموهدیههای

.دهندمیانجامخریدهافروشگاهدرسپساماکنند،میجستجوآنالین
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eCommerceالکترونیکتجارت-3-12

Socialاجتماعیهایرسانه Media

قریبا  تگذشتهسالششدرروسیهدراجتماعیهایشبکهکاربرانتعداد

باالیسنینباروسیهجمعیتاز%59به%35ازاست،شدهبرابردو

هایشبکهبهاینترنتروسیکاربراندرصد90ازبیش.سال18

.دارنددسترسیاجتماعی

VKontakte،(%85)یوتیوباجتماعیهایرسانههایپلتفرمترینفعال

.هستند(%59)پ اواتسو(83%)
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

وجوداجهمهدرروسیهبازاردربیلبوردیوچاپی،رادیوییتلویزیونی،تبلیغات

فعالهروسیدرمحلیهمتایانکناردرالمللیبینتبلیغاتیهایآژانساکثر.دارد

.هستند

469راروسیهتبلیغاتبازار(ACAR)ارتباطی/مخابراتیهایآژانسانجمن

درصدی13رشدکهزدتخمین2018سالدر(دالرمیلیارد7.3)روبلمیلیارد

خالقانه،محصوالتارزشمحاسبهبا.دهدمینشانرا2017سالبهنسبت

ارتباطات"کلارزشنمایندگی،خدماتبرایپرداختوتبلیغاتیکاالهای

.استشدهبرآوردروبلمیلیارد830-810معادل"بازاریابی
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

از2017سالدرروسیهتبلیغاتبازارعملکرداززیرخالصه

روسیه(ACAR)ارتباطی/مخابراتیآژانس هایانجمنکارشناسان

.استشدهاستخراج

روسیهبازرگانیخدماتتوسط2016-2011سال هایبهمربوطاعداد

Commercial Services Russia/CS Russiaآژانس هایانجمنگزارش هایاز

.استشدهگردآوریروسیه(ACAR)ارتباطی/مخابراتی
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

Source: Association of Communication Agencies in Russia
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

Socialاجتماعیهایشبکه Networking

ازیشبکهاست،کاربرانتعداداساسبراروپااینترنتبازاربزرگترینروسیه

.دارنددسترسیاینترنتبهمردمدرصد76.داردکاربرنفرمیلیون109.6

کاربرانمیاندرویژهبهغربی،وروسیاجتماعیهایشبکهدوهرمحبوبیت

ژانویهتا2018ژانویهبین.استافزایشحالدرتر،جوانجمعیتیهایگروه

+(%3.3)نفرمیلیون2روسیهدراجتماعیهایرسانهفعالکاربرانتعداد،2019

فعال.دمانباقیتغییربدونمتحدهایاالتبرایرقماینمقایسه،در.یافتافزایش

یهروسدر(رسانیپیامهایبرنامهجملهاز)اجتماعیهایرسانههایپلتفرمترین

YouTube،VKontakte (VK)وWhatsAppهستند.
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

Socialاجتماعیهایشبکه Networking

ه باوقاتبیشترکهاجتماعیرسانه هایآمارمنابعازیکی،Statistaآماراساسبر

پرکاربردترینیوتیوب،2018سالسومتادومسه ماههدراست،شدهروزرسانی

83باVkontakteوبود،(پاسخ دهندگانازدرصد85)روسیهدراجتماعیشبکه

.بودپرکاربرداجتماعیشبکهدومیندرصد

پرکاربردپلتفرمهفتمینتنهااجتماعی،هایشبکهجهانیرهبرعنوانبهفیسبوک،

.بوددرصد39باروسیهدراجتماعیرسانه

.هستندغالبفوریهایرسانپیاممیاندراپواتسواسکایپ

186



187

سرمایه گذاری در روسیه/Top regions by investment climate in Russia 2022 _ Statista.mhtml


Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

Socialاجتماعیهایشبکه Networking

محبوبیتسریعافزایشاجتماعیهایرسانهازاستفادهروندترینبرجسته

.بودروسیکاربرانبیندراینستاگرام

Aiگزارشبه Target،درکبوفیسواینستاگرامتبلیغاترسمیکنندهتوزیع

تبهردراینستاگرامفعالکاربرانتعدادنظرازروسیه،2018سالپایاندرروسیه،

.گرفتقراراروپادراولرتبهوجهانششم

قراربازدیدموردروسیکاربرمیلیون16توسطاینستاگرام،2018دسامبردر

.گرفت
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Tradeتجارتترویجوتبلیغات-3-13 Promotion & Advertising

Socialاجتماعیهایشبکه Networking

رگوالتورتوسط2016سالدراینکهازقبلLinkedInاجتماعیرسانه

روسیکاربرمیلیون6تقریبا  شود،مسدودRoskomnadzorروسیهارتباطات

.داشت

LinkedInتقرمسسرورهایبهراروسیکاربراناطالعاتنتوانستاینکهازپس

که،2014سالدادههامحلیسازیقانوننقضعلتبهکند،منتقلکشورایندر

درراروسیهشهروندانشخصیاطالعاتمیکندملزمراآنالینسایتهایتمام

.شدمسدودکنند،ذخیرهروسیهدرواقعرایانهایسرورهای
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Pricingگذاریقیمت-3-14

طوربهامامی شوند،تخیفوارزانخریدجذبروسیمصرف کنندگان

.هستندیتکیفباکاالهایبرایگرانترقیمتپرداختبهمایلوقادرفزاینده ای

ابتیرققیمت هایارائهآمادهبایدروسیهبهصادرکنندهآمریکاییشرکت های

بازاردرقیمتارزانروسیمحصوالتزیراباشند،خودکاالهایبرای

.ردداوجوداروپاییوآسیاییشرکت هایسویازشدیدیرقابتوداردوجود
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Pricingگذاریقیمت-3-14

مشمولروسیهدرشدهفروختهخدماتوکاالهامورد،چنداستثنایبه

ارزش،اساسبرکههستنددرصدی20(VAT)افزودهارزشبرمالیات

قابلعوارضعالوهبهوارداتی،محمولهیک(CIF)نقلوحملوبیمه

.شودمیارزیابیاعمال

ازیبسیاردرثالثکشورهایومحلیقویرقابتوجودبااین،برعالوه

.می شودهتوصیبرندارتقایوتبلیغاتدرسرمایه گذاریصنعت،بخش های
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Salesمشتریانازپشتیبانی/فروشخدمات-3-15 Service/Customer Support

زیتمیکتواندمیمشتریپشتیبانیوآموزشاعتماد،قابلفروشازپسخدمات

ند،شومیروسیهبازارواردکهباشدآمریکاییهایشرکتبرایبزرگرقابتی

.هستندمعروفناکافیفروشازپسخدماتبهروسیکنندگانتولیدزیرا

گرفتهرآیندفکنترلوکامپیوترهاازاعمپیچیدهتجهیزاتخریدارانترتیب،همینبه

ستاممکنزیراهستند،آموزشبهمندعالقهشدتبهمعدنوپزشکیتجهیزاتتا

.باشندنکردهاستفادهخاصیهایبرندیافناوریازهرگزقبالآنهاکارمندان
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Salesمشتریانازپشتیبانی/فروشخدمات-3-15 Service/Customer Support

والت،محصبرایپشتیبانیوآموزشارائهبهقادرومایلکهآمریکاییهایشرکت

بهسبتنتوجهیقابلبرتریتوانندمیهستند،افتادهدورهایسایتبرایویژهبه

.آورنددستبهرقبا

بهتنسباستممکنندارندراتعهداینانجامبهتمایلیکهشرکت هاییمقابل،در

هیلتسراخدماتوآموزشآسانیبهآنهانزدیکیکهآسیایییااروپاییشرکت های

.بگیرندقرارمشخصضعفنقطهیکدرمی کند،
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Salesمشتریانازپشتیبانی/فروشخدمات-3-15 Service/Customer Support

باواستروسیهدرلیزینگترتیباتدرمهمیجزءاغلبنیزفروشازپسخدمات

.کردخواهدایفاخریدفرآینددربزرگترینقشلیزینگ،توسعهادامه

ودشمیتوصیهدهندمیارائهآموزشروسیهیامتحدهایاالتدرکههاییشرکتبه

تحدهمایاالتوروسیهویزایصدور-کنندشروعوقتاسرعدرراویزافرآیندکه

دورهویژهبه)بکشدطولماهچندینتااستممکنسالزمانونوعبهبسته

متحدهایاالتتجاریشورایوروسیهدرآمریکاتجاریاتاق.(استشلوغتابستانی

.دهندمیارائهسریعویزایوقتتعیینخدماتخوداعضایبهروسیهو
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

تمدیریبرایراکلیاصلچندینبایدهاشرکتخارجی،بازارهردر

.بگیرندنظردرخودمعنویمالکیتموثر

موردردمامقالهبهلطفا  اصول،اینمورددرپیشینهآگاهیکسببرای

.کنیدمراجعهفسادمورددرمامقالهومعنویمالکیتازحمایت

• Protecting Intellectual Property

• Corruption
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

"301ویژهاولویتنظارت"فهرستدرکماکانروسیه،2019سالدر

ناقضکشورهایدربارهمتحدهایاالتتجارینمایندهدفترساالنهگزارش

.ماندباقی(IPR)معنویمالکیتحقوقتوجهقابل

درIPموثرمدیریتبرایآمریکاییهایشرکتبرایکلیاصلچندین

برایکلیاستراتژییککهاستاینمهمابتدا.استمهمروسیه

.باشیدداشتهIPازمحافظت
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

متحدهایاالتازمتفاوتروسیه،درIPمعنویمالکیتاینکه،دوم

.می شودمحافظت

ثبتروسیهدرآنهاIPکهکنندحاصلاطمینانبایدهاشرکترو،ایناز

.باشداجراقابلروسیهقوانینتحتآنهاحقوقتااستشده
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

حقوقمالکیتازمحافظتبرایایپیشگیرانهاقداماتبایدآمریکاییهایشرکت

فدرالخدماتدرخودتجاریعالئمثبتجملهازدهند،انجامروسیهدرخودمعنوی

مالکیتثبتبخشدراختراعاتثبتو(Rospatent)معنویحقوقمالکیتبرای

دبایهاشرکتکهحیاتیامریک."روسیهفدرالگمرکخدمات"IPمعنویحقوق

خصوصیحقیکاولدرجهدرمعنویحقوقمالکیتکهاستاینکننددرک

افرادطرفازراحقوقیتواندنمیکلیطوربهمتحدهایاالتدولتواست،

کمکبهمایلمتحدهایاالتدولتکهحالیدر.کنداعمالروسیهدرخصوصی

وسازیایمنبرایالزماساسیاقداماتمعنویحقوقمالکیتدارندهاگراست،

.داشتنخواهدوجودچندانیچارهباشد،ندادهانجامراخودIPRاجرای
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

انجامیقانونالزاماتدقیقبررسیبالقوهشرکایمورددرکهشودمیتوصیههمیشه

ازحفاظتدرمهمیمتحدانتوانندمیاعتمادقابلتجاریشرکایزیراشود،

یکتواندمیروسیهدر(آمریکا؟؟)تجاریخدمات.باشندIPمعنویحقوقمالکیت

.کندتهیهتالشاینبهکمکبرایقانونیالزاماتدقیقبررسیگزارش

عنویمحقوقمالکیتثبتبرایروسیکسب وکاریکبهدادناجازهاین،برعالوه

IPاستدقیقبررسیمستلزمشما،طرفازشما.

وانعنبهراخودروسی،شریککهکندایجادراخطرایناستممکنکاراینانجام

IPیمعنوحقوقمالکیتانتقالازمشارکت،اتمامهنگامدروکند،ثبتIPمالک

.کندخودداری
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

نزدیکازروسیهدرراخودکسب وکارهزینهساختارباشدبهتراستممکن

اتاوقگاهیاماباشد،مفیدسودبرایاستممکنباالحاشیه هایکنید؛ارزیابی

هدفراشماIPمعنویحقوقمالکیتتاکندتشویقرابداحتمالیبازیگرانتواندمی

.داردمداومتوجهبهنیازروسیهدرفروشوهاپروژه.دهندقرار

وقیحقمشاورانباکهمی شودتوصیهآمریکاییشرکت هایبهشراکت ها،همهمانند

وت،رقابعدمبندهایشاملکهقویقراردادهایتنظیمبرایروسیهقوانینبهآشنا

.کنندکارباشد،افشاءعدم/بودنمحرمانهمقررات
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

ازستیلیتدریافبرایشودمیتوصیهمتحدهایاالتکارهایوکسببه

حقوقمالکیتثبتدرشمابهتوانندباستممکنکهحقوقیهایشرکت

.ندبگیرتماسمتحدهایاالتتجاریخدماتباکنند،کمکشمامعنوی

بامتوسطوکوچکشرکت هایکهمی شودتوصیههمچنین

دولتیوغیردولتیسازمان هایسایروتجاریانجمن های/اتحادیه ها

حقوقمالکیتمنابعازحفاظتدرآنهاتالش هایازتاکنندهمکاری

.کنندحمایتمعنوی
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

:ازعبارتندروسیهومتحدهایاالتدرمستقرهاسازماناینازبرخی

(AmCham)روسیهدرآمریکاتجاریاتاق•

(NAM)تولیدکنندگانملیاتحادیه•

(IIPA)معنویحقوقمالکیتالمللیبیناتحادیه•

(INTA)تجاریعالمتالمللیبیناتحادیه•

معنویحقوقسرقتوجعلعلیهائتالف•

(IACC)جعلضدالمللیبینائتالف•

(PhRMA)آمریکاتولیدکنندگانوداروییتحقیقات•
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

:ازعبارتندروسیهومتحدهایاالتدرمستقرهاسازماناینازبرخی

(BIO)بیوتکنولوژیصنعتسازمان•

سینماییاتحادیهنماینده)(RAPO)روسیهمعنویحقوقسرقتضدسازمان•

(آمریکا

(NFMI)موسیقیصنعتملیفدراسیون•

(Russoft)روسیهافزارنرماتحادیه•
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

:ازعبارتندروسیهومتحدهایاالتدرمستقرهاسازماناینازبرخی

(RusBrand)روسیهدرداربرندکاالهایتولیدکنندگاناتحادیه•

(Rospatent)معنویحقوقمالکیتبرایفدرالخدمات•

روسیهفدرالگمرکیخدمات•

اقتصادیامنیتادارهروسیه،کشوروزارت•

درروسیهدرIPRمعنویحقوقمالکیتحقوقمسائلمورددرتردقیقاطالعات

زابعدیفصل)متحدهایاالتخارجهاموروزارت"گذاریسرمایهشرایطبیانیه"

.استشدهارائه(کشورتجاریراهنمایاین
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

:ازعبارتندروسیهومتحدهایاالتدرمستقرهاسازماناینازبرخی

• American Chamber of Commerce in Russia (AmCham)

• National Association of Manufacturers (NAM)

• International Intellectual Property Alliance (IIPA)

• International Trademark Association (INTA)

• Coalition Against Counterfeiting and Piracy

• International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)

• Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

• Biotechnology Industry Organization (BIO)
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

:ازعبارتندروسیهومتحدهایاالتدرمستقرهاسازماناینازبرخی

• Russian Anti-Piracy Organization (RAPO) (represents the Motion

Picture Association of America)

• National Federation of Music Industry (NFMI)

• Russian Software Association (Russoft)

• Association of Branded Goods Manufacturers in Russia (RusBrand)

• Federal Service for Intellectual Property (Rospatent)

• Russian Federal Customs Service

• Russian Ministry of the Interior, Economic Security Department
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

IPRIPمعنویحقوقمالکیتمنابع Resources

اختیاردرIPRمعنویحقوقمالکیتمنابعازحفاظتمورددراطالعاتازانبوهی

:استآمریکاییمعنویحقوقمالکان

-چاپحقبهمربوطمسائلیاتجاری،عالئماختراع،مورددراطالعاتبرای•

تلفنخطبا–کشورهاسایرومتحدهایاالتدراجراییمسائلجملهاز

(STOP! Hotline: 1-866-999-HALT)بگیریدتماس
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

IPRIPمعنویحقوقمالکیتمنابع Resources

.کنیدنامثبت(/http://www.stopfakes.gov)وبسایتدریا

را"روسیهمورددرIPمعنویحقوقمالکیتمورددرکوتاهتوضیحات"همچنین

.ببینید

Also see the specific IP snapshot about Russia.
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https://www.stopfakes.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000QOpr
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

Snapshot: a piece of information or short description that gives an understanding of

a situation at a particular time

عیتموقیکدرککهکوتاهتوضیحاتیااطالعاتازبخشی:شاتاسنپ

دهدمیدستبهخاصزمانیکدررا
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Protectingمعنویمالکیتازحفاظت-3-16 Intellectual Property

IPRIPمعنویحقوقمالکیتمنابع Resources

ایاالتدرهم)اختراعاتوتجاریعالئمثبتمورددربیشتراطالعاتبرای•

ایاالتتجاریعالئمواختراعثبتادارهبا،(خارجیکشورهایدرهمومتحده

.بگیریدتماس9199-786-800-1شمارهبه(USPTO)متحده

ایاالتدررایتکپیازحفاظتبرایثبتمورددربیشتراطالعاتکسببرای•

تماس5959-707-202-1:شمارهبهمتحدهایاالترایتکپیادارهبامتحده،

(/http://www.copyright.gov).بگیرید
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

هایتشرککهاستمعنیاینبهکهباشدبرانگیزچالشبازاریتواندمیروسیه

رکایشعاقالنهانتخابوکسب وکارمحیطمورددریادگیریبرایبایدآمریکایی

.بگذارندوقتمحلی

یمحلشرکایانتخابوتجاریهایفرصتارزیابیهنگاممیانبرهاازاستفاده

.شودنمیتوصیه

هباعتباریارزشوشرکتمالکیتمقررات،مورددراولیهاطالعاتاوقات،گاهی

واستتکاملحالدرهمچنانبازارنظارتیچارچوبونیست،دسترسدرآسانی

.کنندبررسیدقتبهراتغییراتتاکندمیملزمراهاشرکت
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

بینشرکتیکپروفایل"عنوانتحتخدمتیکمتحده،ایاالتتجاریخدمات

.دهدمیارائهبالقوهشرکایارزیابیبرایراهیعنوانبهرا"المللی

وبازلطفا  شده،سفارشیخدماتسایروخدمتاینمورددربیشتراطالعاتبرای

CSسایت Russiaکنیددیدن:

https://2016.export.gov/russia/servicesforU.S.companies/index.asp
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

مقامچندینتحتمتحدهایاالتدولتتوسط2014سالازروسیهبامرتبطتحریم های

.استشدهاجراعمومیقوانینواجراییدستوراتقالبدرقانونی

قانونطریقازآمریکادشمنانبامقابلهقانون2017اوت2دررئیس جمهور

2016-2014سال هایطولدرشدهاعالمتحریم هایکه،(CAATSA)تحریم ها

.کردامضارادادگسترشوتدوینراروسیهبخش هایونهادهابرخیعلیه

دفاعیمالی،معامالتبرکهاست"بخشیتحریم های"شاملCAATSAتحریم های

وافرادباکسب وکارکه«مسدودکنندهتحریم های»ومی گذارد،تأثیرانرژیو

.می کندممنوعراخاصنهادهای
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

شدهیتقسیم بندومشترکمسئولیتیکتحریم هاقوانیناعمالواجرا

.استمتحدهایاالتدولتاجزاءهمهبین

هایلینکومتداولسواالتداریخزانهوخارجهامورهایوزارتخانه

بهکهنداکردهمنتشرقانونایناجزایبامرتبطمتعددعمومیاینترنتی

الزاماتدقیقبررسی"انجامبرایارزشمندیبسیارمنابععنوان

.روندمیبکاراولیه"قانونی
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

درکدراستفادهبرایرازیر"منابعمرکز"کسب وکار،جامعهسؤاالتبهپاسخدر

السازمتحدهایاالتدولتتوسطکهروسیهتحریم هایقوانینچندگانهمؤلفه های

.کرده ایمگردآوریاست،شدهاعمال2014

 هایشرکتازقویا  ما.استبه روزرسانی درحالمرتباونیستجامعاطالعاتاین

را"نیقانوالزاماتدقیقبررسی"می خواهیممی کنندتجارتروسیهدرکهآمریکایی

مشاوردنبالبهمقابل،طرف هایوبالقوهمعامالتبررسیهنگامودهندانجام

.باشندحقوقی
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Due)قانونیالزاماتدقیقبررسی-3-17 Diligence)

وزارتخارجیهایداراییکنترلادارهبهبایدخاصمعامالتبهمربوطسواالت

بازرگانیوزارتامنیتوصنعتادارهو(OFAC)متحدهایاالتداریخزانه

.شودارسال

:روسیههایتحریممورددرمتحدهایاالتبازرگانیوزارتمنابعمرکز

https://www.export.gov/article?id=US- Sanctions-Information-Related-to-Ukraine
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Localمحلیایحرفهخدمات-3-18 Professional Services

ینچنصرفعدمبرایتالشهستند،گرانایحرفهخدماتکهحالیدر

لمقابدرجاری،نابجایوناچیزهایجوییصرفههمانندهایی،هزینه

.استآیندهدرگزافضرروهاهزینه

مورددرمداوموزودهنگاممشاورهروسیه،نابسامانتجاریمحیطدر

درراانطباقواداریهایهزینهنهایتدرحقوقیومالیاتیمسائل

.دهدمیکاهشبلندمدت
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Localمحلیایحرفهخدمات-3-18 Professional Services

ودولتیجمهوری،ریاستفرمانهزاراندرروسیهتجاریمقررات

.استآمدهوزیران

عیینتودارندتضادهمبایادارندتداخلهمبااغلبقوانینواحکاماین

.استایپیچیدهکارمالیاتیتکالیف

غربیاستانداردهایباروسیهحسابداریهایشیوهاین،برعالوه

کاملاتهنوزالمللیبینحسابداریاستانداردهایپذیرشواستمتفاوت

.داردزیادفاصلهشدن
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Localمحلیایحرفهخدمات-3-18 Professional Services

حقوقی،حسابداریبزرگهایشرکتازبسیاریدفاترپترزبورگ،سنومسکودر

همدرراخارجیوروسیمتخصصانهایمهارتکهداردوجودغربیمشاورهو

یاروسیمدیریتتحتنیزذیصالحکوچکترهایشرکت.آمیزدمی

.کنندمیفعالیتاروپائی/آمریکایی

غربیشرکت هایکهمسائلیباآشنامحلیمتخصصانازبایدآمریکاییشرکت های

.کننداستفادههستند،مواجهآن هاباروسیهدر

یحسابدارهایشرکتووکالازفهرستیروسیهدرمتحدهایاالتتجاریخدمات

تجاریاتاق.استکردهدرجتجاریخدماتدهندگانارائهفهرستدررامحلی

.استاطالعاتوهاتماسبرایدیگریمنبعنیزروسیهدرآمریکا
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Principalکاروکسباصلیهایانجمن-3-19 Business Associations

مدهآروسیهبازاردرفعالمهمکسب وکاراتحادیه هایازجامعغیرلیستیزیردر

.است

دمقاصبرایفقطفهرستاینگزارش،ایندراتحادیه هافهرست هایبقیهمشابه

یککهنیستخاصسیاسیمواضعتأییدمنزلهبهواستشدهارائهاطالعاتی

:کنداتخاذاستممکنخاصاتحادیه 

American Chamber of Commerce in Russia اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه

U.S.-Russia Business Council شورای بازرگانی آمریکا و روسیه

Russian Direct Selling Association اتحادیه فروش مستقیم روسیه

Russian Association of Internet Trade 

Companies
اتحادیه شرکت های تجارت اینترنتی روسیه
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Principalکاروکسباصلیهایانجمن-3-19 Business Associations

Russian Association for Electronic 

Communications
اتحادیه ارتباطات الکترونیکی روسیه

Russian Association of Communication 

Agencies/Russian Association of Advertising 

Agencies

اتحادیه / اتحادیه آژانس های ارتباطی روسیه

آژانس های تبلیغاتی روسیه

Association of Russian Banks اتحادیه بانک های روسیه

Association of Advertisers اتحادیه آگهی دهندگان

Russian Brand Owner Association اتحادیه صاحبان برند روسیه

Association of Russian Retailers اتحادیه خرده فروشان روسیه

Federation of Restaurateurs and Hoteliers فدراسیون رستوران داران و هتلداران

National Packaging Confederation (NCPack) (NCPack)کنفدراسیون ملی بسته بندی
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Principalکاروکسباصلیهایانجمن-3-19 Business Associations

Russian Software Association (Russoft) (Russoft)اتحادیه نرم افزار روسیه

Information & Computer Technologies Industry 

Association (APKIT)

اتحادیه صنعت فناوری اطالعات و کامپیوتر

(APKIT)

International Medical Device Manufacturers 

Association (IMEDA)

کیاتحادیه بین المللی سازندگان تجهیزات پزش

(IMEDA)

Association of International Pharmaceutical 

Manufacturers (AIPM)
(AIPM)انجمن بین المللی تولیدکنندگان دارویی 
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متحدهایاالتخدماتومحصوالتفروشهایمحدودیت-3-20

Limitations on Selling US Products and Services

گزارش،این«محدودوممنوعهواردات»و«تجاریموانع»بعدیبخش های

یتوانایبراستممکنکهمی کندارائهمحدودیت هاییدربارهبیشتریاطالعات

تأثیرروسیهبازاربهخاصخدماتوکاالهاارائهبرایآمریکاییشرکت های

.بگذارد

تصویبشخصیهایدادهزمینهدراخیرهایسالدرمهمقانونچندینروسیهدر

.استشده
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متحدهایاالتخدماتومحصوالتفروشهایمحدودیت-3-20

Limitations on Selling US Products and Services

رایبقابل توجهیپیچیدگی هایبهمنجرقانونیچارچوببهبودبرایتالش هااین

ری،جمع آوبهمربوطقوانینجنبه هایازبسیاریزیرااست،شدهبازاربازیگران

نممکآناجرایواندشدهسختگیرانهخیلیشخصی،داده هایازاستفادهوذخیره

.باشدپرهزینهوسنگینبین المللیبازارفعاالنبرایاست

شخصیداده هایمی کندملزمراروسیهدرفعالشرکت هایکه2014سالقانون

قرارروسیهدرفیزیکیصورتبهکهسرورهاییدرراخودمشتریانیاکاربران

هکتحولحالدرنظارتیرویه هایچگونگیازاستنمونه ایکنند،ذخیرهدارند

.کنندتحمیلآمریکاییشرکت هایدوشبرباریمی توانند
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متحدهایاالتخدماتومحصوالتفروشهایمحدودیت-3-20

Limitations on Selling US Products and Services

اصالحاتارائهمورددر"FZ-188شمارهفدرالقانوندیگر،کنندهمحدودقانون

و"اطالعاتحفاظتواطالعاتفناوریاطالعات،مورددر"،"فدرالقانوندر

خدماتوکارکاالها،تامینبرایقراردادسیستممورددر"فدرالقانون14ماده

ایجادشد،امضا2015ژوئن29درکه"شهرداریودولتینیازهایرفعبرای

ممنوعیتو"روسیهاطالعاتیپایگاه هایورایانه ایبرنامه هاییکپارچهثبت"

راهروسیدولتنیازهایبرایخارجیاطالعاتیپایگاه هایونرم افزارخریدجزئی

.می کندفراهم

.رسیدتصویببه2016ژانویه1درقانوناین
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متحدهایاالتخدماتومحصوالتفروشهایمحدودیت-3-20

Limitations on Selling US Products and Services

بهشواکنطرح"درکهاستوارداتجایگزینیسیاستازبخشیقانوناینامضای

صورتیدرتنهاافزارنرم،جدیدقوانینطبق.استشدهتعیینروسیهدولت"بحران

Unified/یکپارچهثبت"درکهشودمیشناختهروسیعنوانبه Register"شدهوارد

"بتث"ایندرافزارینرممحصوالتگنجاندنبرایاساسیمعیارهایقانون.باشد

.کندمیتعریفرا

بایدارافزنرمباشند،داشتهراافزارنرمانحصاریحقبایدروسیحقوقدارندگان

عنفبههامشارکتسایرومجوزمیزانشود،توزیعومدیریتروسیهدرآزادانه

.باشدافزارنرماجرایازحاصلدرآمد%30ازبیشنبایدخارجیحقوقدارندگان
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متحدهایاالتخدماتومحصوالتفروشهایمحدودیت-3-20

Limitations on Selling US Products and Services

وباشدملیامنیتاطالعاتحاوینبایدخارجینرم افزاردرذخیره شدهداده های

.اشندبداشتهعملیاتیدورهکلبرایراانحصاریحقبایدروسیهحقوقدارندگان

Unified/یکپارچهثبت"درشدهفهرستافزارهاینرمفقط Register"توانمیرا

.کردخریداریشهریوفدرالنیازهایرفعبرای

کندارائهوتهیهگزارشیبایدخریداراستثنائات،اعمالبرایکهمی کندبیانقانون

.کردرعایترامحدودیت هانمی توانچرادهدتوضیحآندرکه
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Corruptionاداریفسادگزارشتلفنخط-3-21 Reporting Hotline

اجازهجمهوررئیسبهکه2012دسامبردرآمریکاکنگرهتوسطشدهتصویبقانون

وزیردهد،گسترشرامولداویوروسیهبادائمیعادیتجاریروابطتادهدمی

برایامنسایتوبواضطراریتلفنخطیککهکندمیملزمرابازرگانی

تالشارتشاء،ورشاءموارددروکند،نگهداریوایجادمتحدهایاالتنهادهای

زارشگکنگرهبهروسیهفدراسیوندرفساداشکالسایروارتشاءورشاءبرای

.دهد
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Corruptionاداریفسادگزارشتلفنخط-3-21 Reporting Hotline

برکههستندفسادییاارتشاءورشاءمواردگزارشبهمایلکهشرکت هاییوافراد

ازمککدرخواستومی گذارد،تأثیربالقوهطوربهیاگذاردمیتأثیرآنهاعملکرد

بانندتوامیدارند،رافسادمسائلبهمربوطمسائلبارابطهدرمتحدهایاالتدولت

(202)شمارهبهروسیهفسادگزارشاظطراریتلفنخط تماس482-7945

موافقتمذاکرات"ادارهبهرا"مانعیکگزارش"درشدهارائهفرمیا،بگیرند

.دهندارائه"آنهامفادرعایتوتجارینامه های

.شدخواهدانجامشدهارائهاطالعاتبودنمحرمانهازحفاظتبرایتالشتمام
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http://tcc.export.gov/Report_a_Barrier/reportatradebarrier_russia.asp


Webاینترنتی/وبمنابع-3-22 Resources

Ministry of Information وزارت اطالعات

Bureau of Industry & Security, U.S. 

Department of Commerce

صنعت و امنیت، وزارت بازرگانی ایاالت اداره

متحده

Export Controls کنترل های صادراتی

Possible Violations تخلفات احتمالی

Consolidated Screening List فهرست غربالگری تلفیقی

Eurasian Economic Commission کمیسیون اقتصادی اوراسیا

more about the Eurasian Economic 

Commission
راسیااطالعات بیشتر درباره کمیسیون اقتصادی او
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https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
http://www.bis.doc.gov/
http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm
https://www.bis.doc.gov/index.php/compliance-a-training/export-management-a-compliance/freight-forwarder-guidance/23-compliance-a-training/51-red-flag-indicators
https://catalog.data.gov/dataset/consolidated-screening-list
http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A2%D0%A0%20%D0%A2%D0%A1%20018-2011.pdf


Webاینترنتی/وبمنابع-3-22 Resources

Harmonized Tariffs تعرفه های هماهنگ

Draft Technical Regulations پیش نویس مقررات فنی

Russian Federal Customs Service خدمات گمرک فدرال روسیه

and alternative site و سایت جایگزین

Russian Ministry of Economic Development وزارت توسعه اقتصادی روسیه

Russian Ministry of Industry and Trade (in 

English)
(به انگلیسی)وزارت صنعت و تجارت روسیه 

Russian Ministry of Industry and Trade (in 

Russian)
(به روسی)وزارت صنعت و تجارت روسیه 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/catr/Pages/default.aspx
http://eng.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home
http://minpromtorg.gov.ru/en/
http://minpromtorg.gov.ru/


پیشرو برای صادرات و/برتربخش های -4

سرمایه گذاری ایاالت متحده
Leading Sectors for US Exports & Investments
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

"بخشیتحریم های"مشمولغذاییموادفرآوریتجهیزاتوکشاورزیماشین آالت

عموما  ودنیستنکشاورزیمحصوالتبرروسیه"متقابلتقابل های"یامتحدهایاالت

.هستندمحدودیتبدونفروشبهمجاز

وسعتابروسیهکشاورزیبازار،(فائو)متحدمللکشاورزیوغذاسازمانگفتهبه

544)هکتارمیلیون220 million acres)انسیلپتداراینفرمیلیارددوتغذیهپتانسیلو

زیراست،انیافتهتوسعهکاملطوربهپتانسیلاینحال،اینبا.استزیادیبسیار

.رودمیکشتزیر%13تنهاواستحاصلخیزروسیههایزمیناز%38تنها
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

25)هکتارمیلیون10ازبیشروسیه،کشاورزیوزارتگفتهبه million acres)زمین

فقازقمرکزی،)فدرالناحیهچهار.داردوجودروسیهدرکشتقابلواستفادهقابل

.کنندمیتولیدراروسیهکشاورزیمحصوالتدرصد73(ولگاواورالشمالی،

به2018سالدراماکرد،رشد%2017،3.1سالدرروسیهکشاورزیدرآمدهای

درصدی0.6کاهشباگذاشت،تأثیرمحصولتولیدبرکهنامناسبهوایوآبدلیل

.رسیددالرمیلیارد76به

حالیدریافت،کاهشدرصد2.4میزانبه2018سالدرزراعیمحصوالتتولید

.یافتافزایشدرصد1.3دامتولیدکه

234



Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

2019سالدرکشاورزیمحصوالتتولیدرشدروسیه،کشاورزیوزارتگفتهبه

بزرگترینروسیه،2017/2018زراعیفصلدر.بودخواهددرصد1.5تا1بین

گندم؛دهصادرکننبزرگترینوتولیدکنندهچهارمین.بودجهاندرجوکنندهتولید

وزمینییبسبزرگتولیدکنندهسومینآفتابگردان؛تخمهبزرگکنندهتولیددومین

.مرغگوشتومرغتخمبزرگکنندهتولیدپنجمینوشیر؛

ازحمایتبرایدالرمیلیارد2025،51تا2019سالازداردقصدروسیهدولت

.دهداختصاصداخلیکشاورزیصنعت
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

امنیتدکترینهدفازتااستیافتهبهبودکافیاندازهبهداخلیدامصنعتاگرچه

بیشبهلبنیمحصوالتوگوشتدرکشوراینخودکفاییافزایشیعنیخودغذایی

ابربرسهتقریبا  همهنوزمزرعهصنعتازدولتحمایت،رودفراتردرصد90از

.استبوده2018تا2012دورهدرآنچهازبیشتر

درشور،کلبنیاتوگوشتصادراتحجمافزایشدنبالبهفدرالکشاورزیسیاست

کهاندزدهتخمینروسیهدولتیسازمان های.استآسیاوخاورمیانهبهاولدرجه

.کندصادرسالدرگوشتتنمیلیون1حدود2030سالدرتواندمیروسیه

.شودداخلیدامینهاده هایوگوشتتولیدرشدباعثتواندمیصادراتافزایش
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

روسیهتخصصیتجهیزاتوماشین آالتتولیدکنندگانانجمنآمارطبق

("Rosspetsmash")سالدرروسیهکشاورزیتجهیزاتبازارروسیه،گمرکآمارو

رشدبیشترینهاکودپاش.رسیددالرمیلیارد1.5بهدرصدی3رشدبا2018

.رسیددستگاه644بهوکردندتجربهدرصد58بارافروش

باعلوفهبرداشتدستگاه هایدستگاه،1179بهافزایشدرصد29باسمپاشفروش

با"متحرکچرخچهار"کشاورزیتراکتورهایودستگاه،532بهرشددرصد19

.رسیددستگاه2276بهدرصد18
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

نشانکهشدخریداریداخلیبازاردرزنیعلف/چمنماشین2649گذشتهسال

بندیبستهدستگاه1230عالوهبه،2017سالبهنسبتدرصدی12افزایشدهنده

.(رشددرصد6.3)وگاوآهنکلوخ شکن4048و؛(رشددرصد10)کاه

ازاربقبلیمنفیروندروسی،کشاورزیرسانهیکوستنیک،آگروگزارشبه

تاژانویهزمانیبازهدرسالبهسالرشددرصد3.8باکشاورزی،تراکتورهای

.شدمعکوس2018نوامبر

کهشدگزارش"متحرکچرخچهار"خودروهایبخشدرمثبتیروندهمچنین

.داشت%19.3توجهقابلافزایش
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

.استتهآشفروسیهبازاردرخارجیکشاورزیآالتماشینکنندگانتولیداندازچشم

وجودزراعیمحصوالتتولیددرایامیدوارکنندهبسیارروندهایکهحالیدر

تجهیزاتبرایتقاضاکهداردوجودسیاستیوساختاریهایچالشدارد،

تاکندمیتشویقراکشاورزیتولیدکنندگانوکندمیسرکوبراجدیدکشاورزی

ترانارزهایگزینهدنبالبهیابیندازندتاخیربهراایسرمایهگذاری هایسرمایه

خصیصتاخیرکاهشحال،اینبا.باشندمحلیکشاورزیتجهیزاتتولیدکنندگاناز

ایهپروژهازدولتیتحماافزایشوداخلیتجهیزاتتولیدکنندگانبههایارانه

.کندمیهموارخارجیتجهیزاتبرخیبرایرازمینهدار،اولویت
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http://rosspetsmash.ru/rosspetsmash-v-smi/2523-bez-subsidij-kombajny-ne-prodayutsya


Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

استدادهقراراولویتدرراکشاورزیتجهیزاتداخلیتولیدافزایشروسیهدولت

درصد80داخلیتولیداهدافبهدستیابیبرایخوداستراتژیازبخشیعنوانبهو

هبتولیدکنندگانبرایرامشوق هایی،2021سالتاروسیهدرکشاورزیماشین آالت

شده،اتتجهیزکلتولیدشدنبرابرسهبهمنجرکهمی کندارائهبومی سازیمنظور

خواهدبرابر12میزانبه2030سالتاکشاورزیتجهیزاتصادراتافزایشو

راروسیهبازارازدرصد50ازبیشداخلتولیدتجهیزاتحاضرحالدر.شد

هبیارانهارائهبرایرافدرالبرنامهچندینروسیه،2013سالاز.دهندمیتشکیل

.استکردهحفظمحلیتجهیزاتتولیدکنندگان
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Overviewاجمالیبررسی

ردبرخوازقانونطبقتولیدکنندگانهمهکهداردوجودهایینگرانیحال،اینبا

علیرغمورکشازخارجدرمستقرتولیدکنندگانبرخیونیستندبرخورداریکسانی

.شوندمیحذفهابرنامهاینازبومیساخت

خریدرشدامادارد،وجودروسیهدرمدرنکشاورزیماشین آالتبهشدیدینیاز

محدودکیژئوپلیتیاطمینانعدموباالاعتباریهزینه هایدلیلبهبیشترتجهیزات

هایزیربخشبرایمختلفهاییارانهارائهباتااستتالشدردولت.استشده

هسرمایوجبرانراهاچالشاینشیر،وگوشتتولیدجملهازاستراتژیکمهم

.کندتشویق/تحریکراایسرمایهاقالمخریددرگذاری
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

:ازعبارتندکشاورزیتجهیزاتدرپیشرو/برترهایزیربخش

کلوخ شکن،گاوآهن،شاملخاکسازیآمادهوآبیاریعلوفه،تجهیزات•

.کودپاشوبذرپاش،(تیلر/کشتکار)کولتیواتور

ریفرآوتجهیزاتطیور؛وخوکتولیدشیری،هایدامپرورشبرایتجهیزات•

.دامخوراکتهیهوشیر

.ایگلخانههایآوریفنجملهازسبزیجاتتولیدبرایتجهیزات•

242



Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

:ازعبارتندروسیهدرکشاورزیتجهیزاتپیشرو/برترکنندگانتامین

• Tractornye Zavody

• St. Petersburg Tractor Plant

• Rostselmash

• CLAAS (Germany)

• Bryanskselmash

• CNH-Kamaz Industry (U.S.-Russian venture)

• John Deere (USA)
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Opportunitiesهافرصت

تاسممکنروسیهکشاورزیماشین آالتبازاربهعالقه مندآمریکاییشرکت های

تجارتکلیدیوعمدهنمایشگاه هایازیکیچارچوبدررانمایشگاهیبخواهند

یسازماندهبرایمتحدهایاالتتجاریخدماتبایاکنندبرپاروسیهکشاورزی

.کنندهمکاریغرفه ای

یبازاریابابزارهایوشوندمیمستقیمفروشبهمنجراغلبرویدادهاییچنین

یکاییآمرکنندهتامینکهدهندمیاطمینانروسیخریدارانبهکههستندقدرتمندی

.استبازاردرحضورحفظوایجادبهمتعهد
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Opportunitiesهافرصت

روسیشرکت هایزیراکنند،پیدافرصت هاییاستممکننیزآمریکاییشرکت های

ذاییغموادبرایفزایندهتقاضایبرآوردنوگسترشدنبالبهسالم،مالینظراز

.هستندداخلتولید

ایندرمربوطهتجهیزاتفروشباعثسبزیجاتوهامیوهگوشت،فروشافزایش

.شودمیهابخش

ارتباطردوداشتهارتباطبالقوهمشتریانباکهاستمهمدرازمدت،درموفقیتبرای

.کنیداستفادهبازاردرحضورحفظبرایفرصتیهرازوبمانیم
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Challengesهاچالش

وجودروسیهدرتجهیزاتبازاررشدازخاصیانواعبرایچشم اندازهاییاگرچه

:داردوجودبازاررویپیشنیزجدیچالش هایامادارد،

دخریبرایفعلیبهرهنرخ.کشاورزیتجهیزاتخریدبرایباالبهرهنرخ•

ازSberbankوRosselkhozbank،Rosagroleasingازخارجیتجهیزات

راخریداستممکنجدیدپیشنهادی(قانون)یکواستمتغیر%27تا25

کند؛منعخارجیتجهیزاتمالیتامینازراRosagroleasingوکندمحدودتر

کشاورزی؛محصوالتتولیدکنندگانبرایدولتییارانه هایکاهش•
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Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Challengesهاچالش

بخش؛ایندرخارجیگذاریسرمایهدرکمرشد•

هایکتشرمالیثباتیبیدلیلبهکشاورزیتجهیزاتبرایناپایدارتقاضای•

وروسیه؛کشاورزی

تجهیزاتبرایکه،2016فوریهدرشدهمعرفی«برداریبهره»هزینه•

.کندمیاعمالراگزافیهایهزینهسالسهازترقدیمیکشاورزی
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Trade Events Date Venue

AgroSalon
October 

9-12, 2019
Moscow

Golden Autumn Russia
October 

9-12, 2019
Moscow

YugAgro
November 

19-22, 2019

Krasnodar, 

Russia

AgroFarm
February 

4-6, 2020
Moscow
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http://www.agrosalon.com/Visitor/VisitorsInfo/
http://goldenautumn.moscow/en/
https://yugagro.org/Home
http://www.agrofarm.org/english/news.html


Agriculturalکشاورزیتجهیزات-4-1 Equipment

Web Resources

Ministry of Agriculture وزارت کشاورزی

Ministry of Industry and Trade وزارت صنعت و تجارت

RosSpetsMash, the Association of Russian Specialized Machinery and 

Equipment Producers

انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت و 

تجهیزات تخصصی 

RosSpetsMash،روسیه

Russian Customs Service خدمات گمرکی روسیه
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http://www.rosagromash.ru/
http://eng.customs.ru/


(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

میتشکیلراجهانیبازارازدرصد2.3روسیهکشورآرایشیلوازموعطربازار

.M.Aگزارشطبق.دهد Research،دربازارروسیه،بازارتحقیقاتشرکتیک

.رسیددالرمیلیارد12.6بهوکردرشددرصد2018،3.9سال

کیمتوارداتبهشدتبهبهداشتیوآرایشیلوازموعطرفروشیخردهروسیه،در

موادبرایواست%60ازبیشروسیهبازاردروارداتیمحصوالتسهم:است

.است%80ازبیشاحتماال  آرایشی،لوازماولیهموادوخام
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

رازت.استنشدهایجادفروشساختاردرایعمدهتغییرهیچگذشتهسالپنجطی

است،ودهبثابتاخیرا  مختلفقیمتیبخش هایدرروسیهدرشدهفروختهمحصوالت

%19لوکسآرایشیلوازمو%81انبوهمحصوالتبازار

بازاررشدمحرک هایهمچنانآرایشیلوازموعطرخرده فروشیزنجیره های

سالدررابازاردرصد75حدودکهزنجیره ایداروخانه هایجملهازهستند،

.می دادندتشکیل2018
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

بازاررشدمحرک هایهمچنانآرایشیلوازموعطرخرده فروشیزنجیره های

سالدررابازاردرصد75حدودکهزنجیره ایداروخانه هایجملهازهستند،

.می دادندتشکیل2018

زیرحشربهروسیهدرآرایشیلوازموعطرسازیشبکه هایبزرگترینرتبه بندی

هایداروخانهدومرتبهپیشرو،/برترفروشیخردهزنجیرهدرL'Etoile:است

RivesفروشیخردهزنجیرهسومینوMagnitایزنجیره Gouchاست.
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

خرده فروشیبازاردرمهمیبازیگرانبهداروخانهزنجیره هایاخیر،سال هایدر

Ulybka:شده اندتبدیلزیبایی Radughi،Podruzhka،Ruble Boom،Sangui Style.

وآرایشیلوازمازاستفادهجملهازسالم،زندگیسبکروندازهمچنانبازار

چنددر.می کندپیرویمضرافزودنی هایبدونزیست،محیطدوستدارعطرهای

جیرهزننتیجه،درواندشدهرایجسازدستوارگانیکآرایشیلوازمگذشته،سال

فروشدرمتخصصآنالینهایفروشگاهوکوچکایمنطقهفروشیخردههای

.اندشدهظاهرآرایشیلوازمگونهاین
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

Yvesازعبارتندبخشایناصلیبازیگران Rocher،The Body Shop،Natura Siberica،

Organic shop،L'Occitane،LUSH،Spivakهاشرکتسایرو.

Mediascopeگزارشطبق TGI،کنندهمصرفبخشروسی،تحقیقاتیآژانسیک

مرداناز%97–استرشدحالدرزیباییمحصوالتبازاردرنیزآقایاننهایی

عطرییاآرایشیمحصوالتازبرخیازگذشتهماهششدرباالتروسال16

ن،بدازمراقبتصورت،ازمراقبتبخشدررشدپویاترین.اندکردهاستفاده

.استدادهرخمورنگوموازمراقبت
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Overviewاجمالیبررسی

نگینمیا:استتوسعهحالدرپویاطوربهروسیهدرارگانیکآرایشیلوازمبازار

آرایشیلوازمبرایروسیهبازارکهرودمیانتظار.است%10-8ساالنهافزایش

.شودبرابردو2020سالتاارگانیک

62حدوددرماند،خواهدباقیکوچکنسبتا  حجماینمطلق،ارقامدرحال،عیندر

.دالرمیلیون
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

رایبزیباییوآرایشسالن هایدراستفادهموردوپیریضدزیباییمحصوالت

.هستندآمادهروسیهدرتوسعهوگسترش

رفه،صبهمقرونآرایشیلوازم:استزیرهایدستهشاملفروشاندازچشمبهترین

تمحصوالمتوسط،تاصرفهبهمقرونسطحازمووپوستازمراقبتمحصوالت

محصوالتزیبایی،وآرایشسالن هایبرایمووپوستازمراقبتایحرفه

.عطریاتبخشوکودکان،برایآرایشیلوازمپدیکور،ومانیکور
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Opportunitiesهافرصت

.کنندانتخابطبیعیموادبارامحصوالتیدارندتمایلروسیکنندگانمصرف•

.استافزایشحالدرنوآورانهعطرهایوطبیعیعطربهعالقه•

گرنکنندهاصالحهایکرممانندمنظورهچندمحصوالتبهرشدیبهروعالقه•

هایآوریفنو"(BB"و"CC)"زیرسازیویژهآفتابضدکنندهمرطوبو

.داردوجودپوستهیدراتاسیونپیشرفته

هب.دارندموازمراقبتعمومیوسادهمحصوالتخریدبهتمایلروسیآقایان•

پیداعمومیتبدنوموبرای"یکدردو"شامپوهایاستفادهمثال،عنوان

.کرده اند
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(نهاییمحصول)عطریاتوآرایشیلوازممحصوالت-4-2

Cosmetics and Perfumery Finished Goods

Trade Events Date Venue

Intercharm October 23-26, 2019 Moscow

Web Resources

Association of Manufacturers of Perfumery, Cosmetics, 

Household and Hygiene goods

ی و انجمن تولیدکنندگان عطریات، لوازم آرایش

بهداشتی، لوازم خانگی و بهداشتی

Russian Association of Perfumery and Cosmetics انجمن عطرسازی و آرایشی روسیه

Spa and Wellness International Council شورای بین المللی آبگرم و سالمتی

Society of Aesthetic Medicine of Russia انجمن پزشکی زیبایی روسیه
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http://www.intercharm.ru/
http://www.apcohm.org/en/
http://www.pcar.ru/
http://www.1swic.ru/
http://www.rs-am.ru/


عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

طوربهکهداردوجودروسیهدرآرایشیلوازمبالقوهخریدارمیلیون65ازبیش

هکزنندمیتخمینکارشناسان.دهندمینشانعالقهزیباییمحصوالتبهمداوم

وعطرخریدصرفراخوددرآمدازدرصد15تا12حدودساالنهروسیزنان

.استغربیاروپایازبیشتردرصداینکهمی کنندآرایشیمحصوالت

بهنآقایاویژهمحصوالتوطبیعیآرایشیلوازمباهمراهپوستازمراقبتبخش

.استتوسعهحالدرفعالطور
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

.هستندآرایشیلوازموعطرانواع7500تولیدمشغولروسیهدرشرکت380

Henkelبرندهای Rus, Procter & GambleوFaberlicازدرصد36سهمبا

.هستندصنعتپیشتازانبازار،کل

قاتتحقینوآورانه،هایفرمولدرگذاریسرمایهباروسیتولیدکنندگانجایگاه

رطوبهکنندگانمصرف.استتقویتحالدرمحصولکیفیتبهبودوعلمی

ایهویژگیبهعالقمندزیرا،کنندمیانتخابراروسیآرایشیلوازمایفزاینده

.هستندآنهارقابتیهایقیمتوطبیعی
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

وعطرسازیاولیهموادتهیهوفرآوریبرایتولیدیواحد10حدودمجموعدر

.داردوجودروسیهدرگیاهیبهداشتیوآرایشی

وبهداشتیوآرایشیمحصوالتاولیههایفرموالسیونتمامیحاضرحالدر

مواداساسبرآنهاکلی،طوربهاست؛شدهآوردهالمللیبیننمایشگاه هایازعطری

درنهاآیافتنداخلی،خامموادبازارنیافتنتوسعهدلیلبهکههستندوارداتیخام

.استدشوارروسیه
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

(سطحیفعالمواد)پایهسورفکتانت هایجزبهاجزاءدرصد90تاحاضرحالدر

.شودمیواردروسیهبه

ها،رنگها،رنگدانهنگهدارنده،مواد،UVفیلترهای%100مثال،عنوانبه

.هستندوارداتیگرمسیریهایروغنوکاربردیموادازبرخیعطرها،

.هستندچینوفرانسهآلمان،روسیهبهموادایناصلیواردکنندگان
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

dihydroتولیدرویروسیهایشرکتکهاستسال20 quercetin, polyprenolsو

ازملودرخودگستردهکاربردبهکدامهیچاماکنند،میکاردیگرآنزیمچندین

روغنیاسانس هایتولیدکارخانهچندین.اندنکردهپیدادستآرایشی

essential/فرارروغن های/عطرمایه) oil)کهداردوجودشمالیقفقازوکریمهدر

.شودمیصادرکاملطوربهتقریبا  آنهامحصوالت
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

والتمحصکهداردوجودکاجوصنوبرروغنتهیهبرایکارخانهچندینسیبریدر

.شوندمیتولیدصادراتبراینیزعمدتا  آنها

.استهتوسعحالدرتدریجبه(سطحیفعالمواد)پایهسورفکتانت هایداخلیبازار

تیلناپلیوهاسورفکتانتتولیددربزرگبازیگریک(NORKEM)سنتزکارخانه

.استهاگلیکول
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

:می کنندفرآوریراآرایشیخامموادکهداردوجودروسیکارخانهچندین

برایکارخانهیکمخروطیان،خانوادهگیاهانفرآوریبرایکارخانهدو1.

.عمیقفرآوری

وگلیسرولروغن،-سادههایعصارهتولیدبر(کارخانهچهارتادو)چندین2.

.اندشدهمتمرکزگلیکولپروپیلن

درکهمسکومنطقهدریکیوکراسنودارمنطقهدرتولیدیکارخانهچندین3.

subcritical)بحرانیزیراستخراج extraction)این.دارندتخصصکربناکسیددی

.هستندمتمرکزغذاییصنایعرویبیشترکارخانجات
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

supercritical)بحرانیفوقاستخراجدرشرکتدو4. extraction)کیی.هستنددرگیر

total)کلعصاره"عمدهطوربهشرکتدوایناز extracts")درکند،میتولید

وبهداشتیوآرایشیارزشمندداروییاجزایتولیددردیگرشرکتکهحالی

.داردتخصصعطرسازی

مصرفتقاضایورشدبهروتولیدتقاضایبهپاسخگوییبرایآنهامجموع،در

.نیستندکافیکننده
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Overviewاجمالیبررسی

ایتقاضپایینحدتوانمیامااست،برانگیزچالشروسیهبازاراندازهتخمین

.کردشناساییراخامموادبرایروسیه

هزینهاولیهموادبرایدالرمیلیون16.1گذشتهسالدرFaberlicمثال،عنوانبه

هایشرکتتمامخامموادهزینهکلبازار،آگاهانازیکیگفتهبه.استکرده

دالرمیلیون300تا200بهرسیدنپتانسیلروسیه،درفعالعطرسازیوآرایشی

.داردرا
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عطرسازیوبهداشتیوآرایشیاولیهمواد-4-3

Cosmetics and Perfumery Ingredients

Trade Events Date Venue

International Specialized Exhibition Interexpo/Interbytchim/Intercosmetics March 2020 Moscow

داشتی شخصی و لوازم بهداشتی شیمیایی خانگی، وسایل مراقبت به/ نمایشگاه بین المللی تخصصی اینتراکسپو

لوازم آرایشی

Web Resources

Association of Manufacturers of Perfumery, Cosmetics, 

Household and Hygiene goods

ی و انجمن تولیدکنندگان عطریات، لوازم آرایش

بهداشتی، لوازم خانگی و بهداشتی

Russian Association of Perfumery and Cosmetics انجمن عطرسازی و آرایشی روسیه
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http://www.interbytchim.com/en/home
http://www.apcohm.org/en/
http://www.pcar.ru/


Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

وساختصنعت،2014تا2010سالازدرصدی12ساالنهمتوسط  رشدازپس

شرایطدردرصد2016،2.1سالدرودرصد2015،7.4سالدرروسیهساز

.یافتکاهشواقعی

ونفتصادراتازحاصلدرآمدکاهشغرب،هایتحریمدلیلبهتغییراتاین

کردنههزینبرایرادولتتواناییتواما،عواملاین.بوداروپابازارضعیفشرایط

.دادندکاهشزیربناییپروژه هایدر

کاهشرمنظوبه ،"کشورتولیدبخش"توسعهبردولتتمرکزدلیلبهحال،اینبا

.استکردهبهبودبهشروع2017سالازصنعتایننفت،صادراتبهاتکاء
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

پروژه هایتکمیلبرایدولتبرنامه هایتوسطصنعتاین،2017سالدر

مسکونیساختمان هایوبرقوآبخدماتوانرژیحمل ونقل،زیرساخت های

.شدحمایت2018فوتبالجهانیجامبرایآمادگیکسبدرراستای

وستاحیاتیالمللیبینرقابتواقتصادیرشدبرایمدرنوقویهایزیرساخت

.داردتمرکزهازیرساختتوسعهبردولتروایناز
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

میلیارد100.47)روبلیتریلیون6.3سالهششنوسازیبرنامهروسیهدولت

سایروبنادرراه آهن،فرودگاه ها،بزرگراه ها،نوسازیبرایرا(دالری

.کندمیدنبال2024سالتاکشورنقلوحملزیرساخت های

یاجادهمسیرهایتوسعهوروسیهمناطقاتصالبهبودراستایدرجامعطرحاین

الشمدریایمسیروچینغرب  -اروپانقلوحملکریدورجملهازاستراتژیک،

.است
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

سنمسکو،شهرهایکهجدیدآهنراهخطکیلومتر11,000داردقصدروسیهدولت

سالتاکندمیمتصلهمبهرانووسیبیرسکوکراسنودارسامارا،پترزبورگ،

دجدیانبارهایبرایتقاضاکهاستمعنیاینبهجدیدهنراه آ.نمایداحداث2030

سرعتپرقطار.می گرددپیش بینیجدید،کنندهمتصلجاده هایوایستگاه ها،قطار

حالدرروسیهریلیشبکه.استروسیهنقلوحملارتقاءرژیمازتوجهیقابلجزء

RZDآهنراهانحصارمدیریتوهدایتتحتسازوساختبزرگکارشاهدحاضر

خطکیلومتر20,000ساختحالدرحاضرحالدرRZD.تاس(روسیهراه آهن)

.شودمیتکمیلدالرمیلیارد61تخمینیهزینهبا2030سالتاکهاستجدید
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

-اصلیهایبزرگراهجملهاز-جدیدهایجادهبرایدالرمیلیاردصدهاروسیه

ردجدیدبزرگراهیکساختبرایطرح هاییمثال،عنوانبه.استدادهتخصیص

.داردوجودسوچیوژوگبابینسیاهدریایسواحلامتداد

یکبهودارددالرمیلیارد19تخمینیهزینهخطه،چهارکیلومتری210مسیراین

بهاییاروپروسیهازراکاالهاکهشدخواهدتبدیلهاییکامیونبرایکلیدیشریان

.می کنندحملآنجنوبیمناطق

273



Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

کیلومتری2,000جادهیکاست،انجامحالدرکهبزرگیهایپروژهازدیگریکی

یکدکمربنیکچین،جهانیپروژهتحتپروژهاین.استمریدینبزرگراهنامبه

ازارروسیهخاکمریدین.گیردمیقراراست،آناعضایازیکیروسیهکهجاده،

.گیردمیبردربالروسمرزتاقزاقستانمرز

گیریجهتبارنقلوحملسمتبهجدیدمسیراینکاربرددولتی،مقاماتگفتهبه

چینبهاروپاازغربی-شرقیهایمحمولهشاملبارهاازباالییدرصد.شدخواهد

.بودخواهدبالعکسو
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

راه2020سالتانیزپترزبورگسنت-مسکوجدیدبزرگراهپایانیبخشاستقرار

عمدهقطبدوهرکهراروسیهبزرگشهردوبینارتباطاتوشوداندازی

.بخشدبهبودهستند،لجستیک

.استروسیهزیربناییبخشتقویتحالدرهمچنینمسکونیسازهایوساخت

آپارتمانیواحدهایتعداددرصدی4افزایشبا2016سالاولماههسهدرمسکو

یبرامسکنتامینبهنیاز.شکستراخودآپارتمانساخترکورد،(مسکونی)

.داردقراردولتعمرانیبرنامه هایدرپایینبهمتوسطدرآمدباگروه های
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Overviewاجمالیبررسی

وجهتقابلافزایشهدفبا،"روسیهایخانوادهبرایمسکن"روسیه،دولتبرنامه

طرحاینتکمیلبااستقرار.است2020تا2018سالازمسکنسازوساخت

.شودساختهاتاقهدوآپارتمان500,000حدود

گن،ویرتدیر،جانکاترپیالر،مانندمتحدهایاالتبزرگچندملیتیشرکت های

AECOM،GE،StanleyBlack&DeckerوWabtecزیرساختبازارازبخش هاییدر

ه هایحوزدربزرگمقیاسدرساختمانیپروژه هایدروهستندفعالکامال  روسیه

.دارندمشارکتخودمربوطهتخصصی
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Opportunitiesهافرصت

ار،ابزماشین آالت،)متحدهایاالتساخت و سازبخشبرایعالیتجاریفرصت های

.داردوجودروسیهدرمسکونیساخت و سازوزیرساختیپروژه هایدر(فناوری
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Constructionزیرساختوسازوساخت-4-4 and Infrastructure

Trade Events Date Venue

Road Expo June 4-7, 2019 Moscow

City Build Russia October 29-30, 2019 Saint Petersburg

Batimat Russia March 3-6, 2020 Moscow

Mos Build March 31-April 3, 2020 Moscow

Web Resources

Ministry of Construction of the Russian Federation وزارت ساخت و ساز فدراسیون روسیه
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http://eng.dorogaexpo.ru/doroga/exhibition/
http://citybuildrussia.ru/
https://batimat-rus.com/en/
https://www.mosbuild.com/Home
http://www.minstroyrf.ru/


Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Overviewاجمالیبررسی

ازارجخدردانشگاهیتحصیالتادامهبه دنبالفزاینده ایطوربهروسیدانشجویان

،بازدرهایالمللیبینآموزشموسسهگزارشاساسبر.هستندکشور

2)کردندتحصیلمتحدهایاالتدر2018سالدرروسیدانشجوی5,518تقریبا 

.(2017بامقایسهدررشددرصد

درکهروسیدانشجویانتعداد،(2018-2013)گذشتهسالهپنجدورهطولدر

.استداشتهافزایشدرصد18کنند،میتحصیلمتحدهایاالتآموزشیمراکز
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https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin


Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Overviewاجمالیبررسی

و"عالیآموزشوعلوموزارت"توسطواستدولتیعمدتا  روسیهدرآموزش

Mayتاکه)"آموزشوزارت" ساماندهیواداره(بودندوزارتخانهیک2018

رایجچارچوبدرخوداختیاراتحوزهدرراآموزشمنطقه ایمقامات.می شود

.کنندمیتنظیمفدرالقوانین

3.8به2005سالدرداخلیناخالصتولیددرصد2.7ازروسیهآموزشهزینه

درصد5.2میانگینازکمترکماکانامااست،رسیده2015سالدردرصد

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)است.
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Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Overviewاجمالیبررسی

نامثبتازدرصد0.5دبستانی،پیشنامثبتازدرصد1تنهاخصوصیمؤسسات

.دهندمیتشکیلرادانشگاه هادرنامثبتازدرصد17وابتداییمدارس

سطح)سومدورهتحصیالت؛استرایگاندولتیمتوسطهمدارسدرتحصیل

نشداازتوجهیقابلتعدادواسترایگانخاصیشرایطومالحظاتبا(دانشگاهی

.می کنندنامثبتکاملشهریهباآموزان

به،دارندحضورمساویطوربهتحصیلیمقاطعتمامدرپسرودخترآموزاندانش

.دهندمیتشکیلراآموزاندانشازدرصد57زنانکهعالیتحصیالتجز
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Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Overviewاجمالیبررسی

اطالعاتآژانستوسط2017سالبرآورداساسبرروسیه،درباسوادینرخ

.است(زنان%99.6مردان،%99.7)%99.7مرکزی،

25بینروسیبزرگساالنازدرصد2017،54سالدرOECDتخمیناساسبر

طحسدومینروسیهبهکهکرده اندکسبرادانشگاهی/عالیهتحصیالتسال64تا

.می دهدراجهاندردانشگاهیتحصیالت
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Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Overviewاجمالیبررسی

ازالتحصیلیفارغمعادلساله،11کاملدورهیک)متوسطهتحصیالت%88تقریبا  

%8.1و(سال9)دبیرستاناولدوره%26.5،(متحدهایاالتدردبیرستان

.اندرساندهپایانبهرا(سال4حداقل)ابتداییتحصیالت

در)دارندراعالیهتحصیالتمیزانباالتریندرصد24.7باساله39تا35زنان

.(سنهممردانبرایدرصد19.5بامقایسه

283



Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

شود،میخارجخود2015-2014اقتصادیرکودازروسیهکهحالیدر

متحدهایاالتآموزشیمراکزبهروسیآموزاندانشجذبکلیدیزیربخش های

غیر،(%33.6)التحصیلفارغ،(دانشجو%43)کارشناسیمقاطع:ازعبارتند

.OPT"(15.7%)"اختیاریعملیآموزشو(%7.5)مدرک

هااندبیرستروزی،شبانهمدارسشاملمتحدهایاالتجذابآموزشیمؤسساتسایر

.استکودکانوبزرگساالنبرایانگلیسیزبانمدتکوتاههایدورهو
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Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

2017/18
Undergraduate

کارشناسی

Graduate

(ترکارشناسی ارشد و باال)تکمیلی

Non-degree

بدون مدرک

OPT

آموزش عملی اختیاری
Total

Russia 2,373 1,857 418 870 5,518

43% 33.6% 7.5% 15.7%
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Educationکارآموزیوعلمیآموزش-4-5 and Training

Opportunitiesهافرصت

خودیتکمیلتحصیالتادامهبهعالقه مندکهروسیدانشجویانازبسیاریمیاندر

علومزندگی،علوممدیریت،/تجاریرشته هایآنهابیشترهستند،متحدهایاالتدر

خابانترامهندسیوکامپیوترعلوم/ریاضیاتکاربردی،/زیباهنرهایاجتماعی،

وانیدبیرستدانش آموزانبیندرانگلیسیزبانتابستانیبرنامه های.می کنند

.استمتداولبسیارروسیکارشناسیدانشجویان

ودکانکبرایمتحدهایاالتدرنخبهروزیشبانه مدارسبهفزاینده ایعالقههمچنین

.داردوجودروسیثروتمندخانواده هایاز(باالبهسال12)دانشگاهیپیشسنین

Web Resources

Education USA
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http://www.educationusarussia.org/


Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

سال10طی.استروسیهاقتصاداصلیاجزایازیکیغذاییموادفرآوریوتولید

شدهربرابدوروسیهدرغذاییموادبندیبستهوفرآوریتجهیزاتوارداتگذشته،

فرآوریوغذاییصنایع.استدادهاختصاصخودبهرابازارازدرصد87واست

شبیازومی دهدتشکیلراروسیهتولیدیبخش هایکلازدرصد11.5غذاییمواد

.می شودشاملرافعالسازمان43,000وشدهتشکیلصنعت30از

برایتقاضاافزایشباعثاخیرسال هایدرروسیهدرزندگیباالیسرعت

حالدر/منزلازخارجدرمصرفبرایمناسبوحاضری/آمادهغذاییمحصوالت

.استشدهحرکت
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

رفمصبرایراآنهاشدهبندیبستهغذاهایماندگاریافزایشوآسانسازیذخیره

همچنانمدرنفروشیخردهمجموعه هایومی کندترجذابروسیمدرنکنندگان

.هستندتوسعهحالدر

یه،روسدرپیشرو/برترتحقیقاتیهایآژانسازیکی،Infolineگزارشاساسبر

کهحالیدریافت،افزایشدرصد4.7روسیهدرغذاییموادتولید،2018سالدر

اتیواردمحدودیت هایازناشیعمدتا  رشداین.یافتافزایشدرصد3نوشیدنیتولید

ارهایبازدرداخلیمحصوالترقابتیقیمتوداخلیتولیدتحریکباعثکهبود

.شدبین المللیوداخلی
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

رشد2018سالدر+(%17.2)باسبزیجاتو+(%30.6)بازمینیسیبفرآوری

وماهیاعانوچشمگیرصیددلیلبهشدهکنسروماهیتولید.استداشتهتوجهیقابل

.استیافتهافزایش%45.4تولید،ظرفیتافزایشودریاییغذاهای

برابر10تقریباکشورایندریاییغذاهایصنعتدرگذاریسرمایه،2007سالاز

.استرسیدهدالرمیلیون216بهوشده

باده،شبندیبستهغذاییمحصوالتبزرگبازارهشتمینروسیهجهانی،سطحدر

جمحبا(الکلیغیروالکلی)نوشیدنیهمچنینوتجارت،حجمتنمیلیون27.5

.استلیترمیلیارد26تجارت
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

بمطلوشرایطوباالترزندگیاستانداردبهمنجرروسیهدرشخصیدرآمدرشد

.شدکنند گانمصرف

هداشتی،بوسایلنوشیدنی ها،بسته بندی شده،خوراکی های)مصرفتندکاالهایبخش

حتیغذایی،محصوالتازسهمدرصد79با(FMCG/غیرداروخانه ایداروهایو

.استماندهباقی"زیربخش"پایدارترین،2015-2014اقتصادیرکودطولدر

ویابدافزایششدهبندیبستهمحصوالتبرایتقاضارودمیانتظاراین،برعالوه

.برسدتنمیلیون29به2020سالتا
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

بهراجدیدیتجاریفرصت هایکشاورزی،وغذابخش هایدردولتسیاست های

.ندمی کارائهمتحدهایاالتغذاییموادبسته بندیوفرآوریفناوریارائه دهندگان

جبرانودخورقابتیمزیتبهبودبرایداخلیبندیبستهومصرفیکاالهایصنعت

.استفشارتحتوارداتکاهش

جایگزینیسیاستباهمراهکشورها،ازتعدادیازغذاییموادوارداتممنوعیت

محیطیکدرروسیهغذایصنعتکهاستمعنیاینبهروسیه،دولتواردات

اوریفندرسرمایه گذاریودادخواهدادامهخودگسترشوتوسعهبهمطلوبرقابتی

.می کندتشویقرابسته بندیوفرآوریبرایمدرن
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

دخوسیاستبرتاییدیراامراینودارندراجهشیکانتظارغربیشرکت های

.می دانندسختسال هایدرتجاریارتباطاتحفظبرای

غذاییموادفرآوریصنایعوبندیبستهوپالستیکصنایعبرایمثبتیاندازچشم

.داردوجود

ژهوینیازوداردوجودروسیهدرکماکانخارجیفناوری هایبرایزیادیتقاضای

وجودندیببستهوغذاییموادمصرفی،کاالهایتولیدبیشترسازیبهینهبرایای

لسادرروسیهدروارداتیغذاییموادبندیبستهوفرآوریتجهیزاتحجم.دارد

.استبودهدالرمیلیارد2حدود2018
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

.ستاقیمتبهحساسورقابتیبسیارروسیهغذاییموادتولیدتجهیزاتبازار

Wynveen:هستندکاربهمشغولروسیهبازاردرزیرتجهیزاتسازندگان International

BV،Nivoba BV،Meyn Food Processing Technology BV(هلند)،Winkler und

Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH،Kraft Foods Deutschland Services GmbH &

Co. KG(آلمان)،Bühler AG(سوئیس)،Ferrero SpA(ایتالیا)،Haarslev Industries A / S

Franz،(دانمارک) Haas Waffelmaschinen GmbH(اتریش)دیگرانو.

وادمکنندگانتامینلیستراسدرهمچنانآلمانیکنندگانتولیدحاضر،حالدر

.هستندروسیهدربندیبستهآالتماشینوغذایی
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

،(%12)شیشه،(%10)فلز:استزیرهایبخششاملروسیهبندیبستهبازار

.(%36)مقواوکاغذ،(%21)سختپالستیک،(%21)نرمپالستیک

اصلیمنطقهششدربندیبستهفرآینددرشرکت2000ازبیشحاضرحالدر

گیردر(جنوبیفدرالوولگاغربی،شمالسیبری،اورال،مرکزی،منطقه)روسیه

.هستند

.دارندفعالیتبندیبستهآالتماشینتوزیعیاتولیدزمینهدرشرکت900حدود
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Overviewاجمالیبررسی

ازمستقیما  راتجهیزاتاغلبروسیهغذاییفرآوریوغذاییصنایعشرکت های

وجدیداتتجهیزمعموال  بزرگتجاریشرکت هایومی کنندخریداریتولیدکنندگان

.می دهندترجیحراوارداتی

  خریداریمتوسطوکوچککسب وکارهایتوسطاغلبارزان ترودومدستمدل های

.می شوند
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

درارآمدکانرژیباوباالافزودهارزشبافرآوریتجهیزاتبرایفرصت هابهترین

:داردوجودزیر ایبخشزیر

بندیبستهوفرآوریدرتقاضابیشترین)طیوروگوشتفرآوریتجهیزات•

؛(استبوقلمون

؛رستورانصنعتبرایغذاییموادفرآوریتجهیزات•

درپووچربیمثل)مصرفقابلموادبهگوشتیضایعاتفرآوریتجهیزات•

؛(خوکوگوسفندوگاواستخوان
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

؛سبزیجاتومیوهبندیبستهوفرآوریتجهیزات•

؛لبنیاتبندیبستهوفرآوریتجهیزات•

بزرگکارخانه هایبرایهموکوچکنانوایی هایبرایهمنان،پختتجهیزات•

.نانکنندهتولید
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Foodغذاییموادبندیبستهوفرآوری-4-6 Processing and Packaging

Trade Events Date Venue
RosUpak June 18-21, 2019 Moscow, Russia

Agroprodmash October 7-11, 2019 Moscow, Russia

Upakovka January 28-31, 2020 Moscow, Russia

Web Resources

Ministry of Agriculture کشاورزیوزارت

ProdIndustry professional industry journal ProdIndustryمجلهصنعتحرفهای

UNIPACK, major packaging industry web portal UNIPACKبستهبندی،صنایععمدهپورتال
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http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
https://upakovka-tradefair.ru/
http://mcx.ru/en/
http://www.prodindustry.ru/EN/
https://www.unipack.ru/eng/


Informationاطالعاتفناوری-4-7 Technologies

Overviewاجمالیبررسی

ازارهایببزرگترینازیکیروسیهاطالعاتفناوریبازارجمعیت،میلیون142با

.داردتوجهیقابلپتانسیلکهاستجهان

هداشتوجودروسیهدراینترنتکاربرمیلیون2025،124سالتاشودمیبینیپیش

.باشد

اطالعاتدرجهانیرهبریک،(IDC)دادهالمللیبینشرکتگزارشاساسبر

2018سالدرروسیهاطالعاتفناوریبازارارزشاطالعات،فناوریبرایبازار

.رسیددالرمیلیارد22.6به
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Informationاطالعاتفناوری-4-7 Technologies

Overviewاجمالیبررسی

از٪1.7)بودندشاغلاطالعاتفناوریبخشدرنفرمیلیون2017،1.2سالتا

.(داخلیناخالصتولیداز٪2.7روسیه،شاغلجمعیت

2.9)انرژیعرضهبخشبابخشاینداخلی،ناخالصتولیددرآنسهمنظراز

4.4)کشاورزیبخش هایازواستمقایسهقابل(داخلیناخالصتولیددرصد

10.4)معدنصنعتو(درصد6.4)سازوساخت،(درصد4.2)مالی،(درصد

.استترپایین(درصد
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Informationاطالعاتفناوری-4-7 Technologies

Overviewاجمالیبررسی

مدیران"ازسومیکحدودوکردبهبودبهشروعروسیهاقتصاد،2017سالدر

یفناورخدماتبرایتقاضادرمثبتیروندکهداشتندانتظار،"بررسیمورد

.کنندمشاهده2018سالدراطالعات

ار،نرم افزمدیریتونگهداریمیزبانی،بخشرشد؛حالدربخش هایسریع ترین

.هستنداطالعاتامنیتخدماتونرم افزارسفارشی سازیمشاوره،

تقاضاافزایشبهمنجرروسیهاقتصادمداومشدندیجیتالیمعتقدندبازاررهبران

.شدخواهداطالعاتفناوریخدماتبرای
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Informationاطالعاتفناوری-4-7 Technologies

Overviewاجمالیبررسی

شپیسیستماتیکوآرامیبهروسیهدراطالعاتفناوریهایبودجه"گشایش"

فناوریبازارفعاالنمیاندربیشتریبینیخوششاهد2018سال.رودمی

گازونفتصنایعوبانکداریدراطالعاتفناوریهزینه هایافزایش.بوداطالعات

.استبودهتوجهقابلدولتیبخشهمچنینو

شرکت100بیندراطالعاتفناوریهایهزینهاقتصاد،ساختاربهنگاهیبا

اطالعاتفناوریهایهزینهکلازدرصد85کهاستشدهمتمرکزروسیهبزرگ

.دهندمیتشکیلرا
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بازاردررافناوریکلیدیروندپنجروسیه،اطالعاتفناوریصنعتکارشناسان

:کردندمشخص2018-2017سال هایطیروسیه

ستندهضروریجزءیکبهشدنتبدیلحالدرمجازیدستیاران:رباتیککمک1.

.هستندشخصیوصرفهبهمقرونخدماتارائهدنبالبهشرکت هازیرا

طوربهروسیهنقلوحملسیستم هایوانرژیتاسیسات،:(IoT)اشیااینترنت2.

منجرکهندمی شوتوانمندترپیشرفتهفناوریباومی شوندمتصلهمبهفزاینده ای

توسعهنوعاین.می شودکشورسراسردرهوشمندشهرهایطرح هایبه

.استهروسیدیجیتالاقتصادبرنامهاصلیجزءفناوری،برمتمرکززیرساخت
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تبدیلمدرناطالعاتفناوریبومیزبانازضروریجزءیکبهفراگیرپلتفرم3.

واقعیتم هایپلت فرابری،پلتفرم هایاشیا،اینترنتپلتفرم هایشاملکهاستشده

دونبهواپیماهایمدیریتبرایپلت فرم هاییوبلوکپلت فرم های،(VR)مجازی

.می شوندسرنشین
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دجدینرم افزارهای،روسیهنرم افزارهاییکپارچهفهرست:وارداتجایگزینی4.

(new solutions)جابجاییبهشروعکهمی دهد،نشانراروسیهدریافتهتوسعه

،RusHydroروسیشرکتدرمثال،عنوانبه.اندکردهجهانیفروشندگان

EMCنرم افزار Documentumازداخلیالکترونیکیاسنادمدیریتسیستمیکبا

.شدجایگزینLanitروسیشرکت

مهاجرتGalaxyروسینرم افزاربهSAPنرم افزارازTransneftروسیشرکت

الدنببهکهاستروسیهایشرکتازروندینشان دهندهنمونه هااین.استکرده

.هستندداخلیافزارینرمهایحلراه
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بهمحدودفقطمشتریانپایگاه:بازاربهورودزمان(شدنکوتاه)بهبود5.

 هایبودجهوبزرگشدهنصبفناوریپایگاه هایحاضرحالدرکهشرکت هایی

حالدرکهدیگرینهادهایبلکهنمی شود،دارنداطالعاتفناوریبزرگ

.میشودشاملنیزرادیجیتالاقتصادبه"پیوستن"

306



Informationاطالعاتفناوری-4-7 Technologies

Overviewاجمالیبررسی

عددیمتاقداماتروسیهمخابراتواینترنت(رگوالتورینهادهای)کننده هایتنظیم

سویازمتفاوتیواکنش هایکهداده اندانجام2018-2017سال هایطولدررا

یکاییآمرصادرکنندگانتوجهموردداردضرورتوبرانگیختهراصنعتدرفعاالن

:گیردقرار

طوربهاکنونپزشکان،2018ژانویهقانونمطابق:دورراهازپزشکیقانون•

ازیاکنفرانسویدئوتماس هایطریقازواینترنت،طریقازدارنداجازهرسمی

.دهندمشاورهبیمارانبهتلفنطریق
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Anonymizers)هاVPNوناشناس کننده ها• and VPNs):2017نوامبر1از،

اتاطالعبهدسترسیبایدروسیهدرفعالناشناس کننده هایوVPNسرویس های

Roskomnadzorتوسطایممنوعهاطالعاتچنینلیست.کنندمحدودراممنوعه

.شودمینگهداری

Roskomnadzorسرویس هایچنینکهداردراقدرتاینVPNناشناس کننده هاییو

.کندمسدودآنهاانطباقعدمصورتدررا
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افزایشبرابر4-3میزانبهشخصیداده هایغیرقانونیپردازشجریمه های•

.ستایافتهگسترشتعقیبقابلجرایمفهرستاین،برعالوه.استیافته

حداکثرواستداشتهوجودمجازاتقابلجرایمازدستههفت،2017جوالیاز

.است(دالر1190تقریبا  )روبل75,000جریمه
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مواداصالحاتبامطابق:کاربراطالعاتوفوریپیامخدماتگاندهندهارائه•

ازموظفند"(IM)"فوریپیامدهندگانارائهاطالعات،قانون15.4و10.1

ندگاندهارائه.کنندشناساییآنهاتلفنشمارهباراکاربران2018ژانویه1تاریخ

IMندباشآمادهوکنندحاصلاطمینانشدهارسالپیام هایبودنمحرمانهازباید

پیام.کنندارسالدولتیارگان هایبهراپیام هاییچنیندرخواست،صورتدرتا

هن)روسیهداخلدرراکاربرشناساییسوابقهستندمجبورهمچنینرسان ها

.کنندذخیره(روسیهازخارج
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که،IPآدرسمیلیون هاشدنمسدودبهمنجرروسیه،توسطمقرراتایناجرای

ررمکامتناعدلیلبهبودند،مرتبطتلگراممتداولپیام رسانباشدهمشخص

.استشدهکاربران،داده هایبهرگوالتورهادسترسیازآنتوسعه دهندگان

Roskomnadzorاست،کردهایجادخوداقداماتدرگسترده ایبسیارشبکه

راندارندتلگرامباآشکاریارتباطهیچکهIPآدرس هایازبرخیبهدسترسی

.استکردهمختلراوببرمبتنیخدماتازمجموعه ایوکردهمحدود
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اطالعاتیزیرساخت هایبرایاساسیچارچوبقانون،:حیاتیهایزیرساخت•

Critical)"حیاتی Informational Infrastructure/CII)"روسیهدررا

.می کندتعیین

االجراالزم2018ژانویه1درورسیدتصویببه2017جوالیدرقانوناین•

.شد
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بهخارجیITهایشرکتتوسطشدهارائهخدمات:افزودهارزشبرمالیات•

اولاز.باشدمیافزودهارزشبرمالیات%15.25مشمولروسیمشتریان

روسیمشتریانبهاینترنتطریقازکهخارجیشرکت های،2017ژانویه

ثبتوروسیهافزودهارزشبرمالیاتپرداختبهموظفمی دهند،ارائهخدمات

.هستندمالیاتیمراجعدرنام
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Point/فروشپایانه/بانکیپوز)آنالینفروشگاهیصندوق های• of Sale -

POS):شداالجراالزم2017جوالیدرآنالینفروشگاهیصندوق هایقانون.

ونندکنامثبتبایدفردیانحصاریشرکت هایوسازمان هاقانون،ایناساسبر

داده هایوانندبتکهکننداستفادهایپیشرفتهآنالینفروشگاهیصندوق هایازفقط

قابلیرتأثقانوناین.کنندمنتقلمالیاتیمقاماتبهخودکارصورتبهرامالی

.استداشتهروسیهالکترونیکتجارترشدبهروبازاربرتوجهی
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سالدرروسیهاینترنترگوالتوری/نظارتیچارچوبدرتغییراتمجموع،در

.می دهدنشانرارقابتیاولویت های2017

شافزایروزمرهزندگیدررامدرنهایفن آوریازاستفادهتااستتالشدردولت

اروبدرموجوداطالعاتبرتوجهیقابلکنترلکندمیتالشکهحالیدردهد،

.کندحفظ

درITفناوری هایومحصوالتپیشرو/برترکنندگانتامینازیکیمتحدهایاالت

.استروسیهرقابتیبسیاربازار
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امات،اسخارجیکنندگانتولیدازپایین ترداخلیمحصوالتاکثرکیفیسطح

بهپایین ترقیمتباراخدماتومحصوالتمی کنندسعیاغلبروسیشرکت های

.برسانندفروش

Google،Apple،IBM،Cisco،Oracle،Intel،DellوHPآمریکاییشرکت هایجملهاز

Kasperskyجملهازروسیشرکت هایرقابتباکههستند Lab،Yandex،1C،

Cognitive Technologies،EPAM Systems،CFT،Luxoft،Abbyy،Acronis،Parus،CBOSS

.هستندروبروMail.Ruو
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بزرگتریناطالعات،فناوریبرمتمرکزروسیرسانهیک،TAdviserگفتهبه

.دهستنزیربشرح2019سالدرروسیهدرITمحلیشرکت های

1. Rostech corporation

2. NCC

3. Lanit

4. Softline

5. 1C
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بازار2019سالدرروسیه،اطالعاتفناوریصنعترهبرانبینیپیشاساسبر

کارشناسان،نظربه.دادخواهدادامهمتوسطرشدیبهاطالعاتفناوریداخلی

وریفناخدماتبخشسریعتوسعهودیجیتالاقتصادایجادبرایدولتسیاست

.هستندرشدایناصلیمحرک هایجملهازاطالعات،

دمع،(دفاعیومالیانرژی،)شدهتحریمصنعتیبخش هایسیاسی،سختشرایط

بازاردرموجودمحدودیت هایونوآورانهفناوری هایبرمبتنیراه حل هایبلوغ

.هستندصنعتاینبازیگرانتوسطشدهذکراصلیموانعکار،
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ارتتجوتاسیساتداده،مراکزنقل،وحملگاز،ونفتبانکداری،صنعتدولت،

الکترونیک
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واقعیت،صنعتیاشیاءاینترنتمصنوعی،هوشابری،رایانش:اندازهاچشمبهترین

.دورراهازپزشکیمجازی،
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Integrated Systems Russia (Audio Visual Equipment) 

(  تجهیزات صوتی تصویری)سیستم های مجتمع روسیه 
October 23-25, 2019 Moscow

Svyaz Expo (Telecom) April 21-24, 2020 Moscow

Web Resources

Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media 

of the Russian Federation

انه وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رس

های جمعی فدراسیون روسیه

Roskomnadzor

IDC Research Agency (Information Technology Sector in Russia)
بخش فناوری )IDCآژانس تحقیقات 

(اطالعات در روسیه

TAdviser (Media Portal for IT Industry in Russia)
ت پرتال رسانه ای برای صنعت فناوری اطالعا)

TAdviser( در روسیه

CNews (IT Media) CNews( رسانه های فناوری اطالعات)
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.استابجذبسیارآمریکاییهایشرکتبرایروسیهپزشکیتجهیزاتبازار

.استشرقیومرکزیاروپایبازارهایبزرگترینازیکیبازاراین

ناوریففعالوقویصنعتیکتوسعهبرایروسیهدولتتالش هایعلیرغم

وبانتخاداشتنصورتدرمی دهندترجیحعمومیپزشکیمراکزپزشکی،

.ندکنخریداریخارجیتولیدکنندگانازراپزشکیدستگاه هایامکانات،
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تاراپزشکیهایدستگاهمجددثبتمهلتروسیهدولت،2017فوریهدر

دررحاضحالدرکهپزشکیهایدستگاهسازندگانتاکردتمدید2021سال

اشتهندمجددثبتبرایعجوالنهتالش هایبهنیازدارندحضورروسیهبازار

.نشوندزیادهزینهوتالشزمان،صرفمتحملوباشند
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(صادرات-[واردات+داخلیتولیدکل]=بازارکلاندازه)

دالرمیلیون:واحد

Fitch:منبع Solutions(سابقBusiness Monitor International)

2016 2017 2018
2019 

estimated

Total Local Production 1,240.6 1,395 N/A N/A

Total Exports 130.4 160.1 N/A N/A

Total Imports 2,999.8 3,336 N/A N/A

Imports from the US N/A N/A N/A N/A

Total Market Size 4,110 4,571 4,618 4,808

Exchange Rates 67.00 58.5 60.4 65.4
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حالدر(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهکشورپنجاین،برعالوه

.دهستنپزشکیتجهیزاتبرایمشترکبازاریکسمتبهحرکت

شود،تکمیل2021ژانویهتابایدوشدآغاز2016ژانویهدرفرآینداین

یابیبازارمجوزدرخواستبرایانتخابیحقتولیدکنندگانکهزمانی

EAEUعضوکشورپنجهمهبرایمعتبرثبتگواهییاانفرادی

.داشتخواهند
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قسیمتزیرشرحبهوارداتیپزشکیتجهیزاتبرایروسیه2017بازار

،%14.7:مصرفیمواد،%18.4:تشخیصیتصویربرداری:استشده

کمک،%8.9:پروتزوارتوپدی،%10.5:دندانپزشکیمحصوالت

.%33.5":پزشکیوسایلسایر"و،%13.9:بیماربههای

سالدرپزشکیتجهیزاتوارداترشدکلیطوربهصنعتکارشناسان

.کنندمیبینیپیشراآیندههای
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.هستندروسیهاصلیکنندگانتامینچینومتحدهایاالتآلمان،

،پیشرفتهفناوریباپزشکیمحصوالتشاملمتحدهایاالتاصلیصادرات

.استپروتزوارتوپدیوتشخیصی،تصویربرداری

.بوددرمانیوسایلوپانسمانوباندشاملبیشترچینصادرات

عبارتندددارنحضورروسیهبازاردرکهآمریکاییپزشکیتجهیزاتتولیدکنندگان

J&J،GE:از Healthcare،Medtronic،Varian،BaxterوStryker.

.هستندنسزیموفیلیپسروسیه،درحاضراروپاییبرجستهتولیدکنندگانجملهاز
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درشرکتازراخارجیپزشکیتجهیزاتتولیدکنندگانروسیه،2015فوریهدر

فناوریابکاالهایعمدتا  )پزشکیتجهیزاتازخاصیلیستبرایدولتیمناقصات

صادیاقتاتحادیهعضوکشورهایازتولیدکنندهدوحداقلصورتیکهدر،(پایین

.کردمنعباشند،کردهشرکتمناقصهدر(EAEU)اوراسیا

بهراممنوعیتاینپوششتحتکاالهایفهرستروسیهدولت،2016دسامبردر

خاصینواعاودفیبریالتورگلوکومتر،پنبه،وگازپانسمانمانند)دیگرمحصول86

.دادگسترش(توموگرافیاسکنرهایاز
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تامین کنندگانمحصوالتبرایفرصت هاییهنوزترجیح،اینوجودرغمعلی

ااوراسیاقتصادیاتحادیهعضوکشورهایدرآنهامشابه کهداردوجودآمریکایی

(EAEU)نداردوجود.

،چشم پزشکیعروق،وقلبتجسم،وتشخیصسیستم هایشاملدستگاه هااین

زامعموال  کههستنداورولوژیتجهیزاتوآزمایشگاهیتشخیص هایارتوپدی،

وقیقتحدرزیادیسرمایه گذاری هایبهنیازومی کننداستفادهنوآورانهفناوری های

.دارندتوسعه
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.کندمیکمکپزشکیتجهیزاتبازاررشدپتانسیلبهروسیهسالخوردهجمعیت

بیششد،انجام2011تا2005سالازکه"سالمت"روسیملیپروژهنتیجهدر

رفتهپیشفناوریباجدیدپزشکیتجهیزاتشهرداریکلینیکپلی10,000از

.کردنددریافت

راتیفرصودارندمصرفیکبارویدکیقطعاتسرویس،بهنیازتجهیزاتاین

عرضهراخدماتومحصوالتاینتاکندمیفراهمآمریکاییهایشرکتبرای

.کنند
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هروسیجمهوررئیسعنوانبهپوتینوالدیمیرتحلیفچهارمینسخنرانیدر

Mayدر 7, اونظراتوکردصحبتدرمانوبهداشتمسائلمورددراو،2018

تاروسیهفدراسیونتوسعهاستراتژیکاهدافوملیاهدافمورددر"فرماندر

برایراهاییتالشروسیهابتکار،اینازبخشیعنوانبه.شدمنعکس"2024سال

.هددمیانجامدورراهازنظارتوبیماریزودهنگامتشخیصهایسیستمتقویت

هسرمایکلواطفال؛وعروقوقلبسرطان،ازعبارتندتمرکزاصلیهایحوزه

160ا  تقریبآیندهسالششبرایشدهبینیپیشدرمانوبهداشتحوزهگذاری های

.بودخواهددالرمیلیارد
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Opportunitiesهافرصت

درهاتننهآمریکاییپزشکیتجهیزاتتولیدکنندگانبرایفرصت هایی

یزنروسیهمناطقسایردربلکهپترزبورگ،سنومسکواصلیشهرهای

.داردوجود

سالدرکه"2025سالتاپزشکیعلومتوسعهبرایروسیهاستراتژی"

ایشرکت هبرایواقعیفرصت هایدهندهنشانهمچنینشد،تصویب2013

وقتحقیدراستفادهبرایراعلمیتجهیزاتمی توانندکهاستآمریکایی

.کنندفراهمتوسعه
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Medicalپزشکیتجهیزات-4-8 Equipment

Trade Events Date Venue

Moscow International Optical Fair (MIOF) 

(MIOF)نمایشگاه بین المللی نوری مسکو 

September 10-12, 

2019
Moscow

Russian Congress of Laboratory Medicine

کنگره پزشکی آزمایشگاهی روسیه

September 11-13, 

2019
Moscow

Dental Expo

نمایشگاه دندانپزشکی

September 23-26, 

2019
Moscow

International exhibition of equipment for non-destructive testing and 

technical diagnostics (NDT) 

(NDT)نمایشگاه بین المللی تجهیزات تست غیر مخرب و تشخیص فنی 

October 22-24, 

2019
Moscow

International exhibition of testing and measuring equipment, testing and 

control

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تست و اندازه گیری، تست و کنترل

October 22-24, 

2019
Moscow

Zdravookhraneniye, International Exhibition for Health Care, Medical 

Engineering and Pharmaceuticals

Zdravookhraneniyeنمایشگاه بین المللی مراقبت های بهداشتی، مهندسی پزشکی و داروسازی، 

December 2-6, 

2019
Moscow

Analitika Expo نمایشگاه آنالیتیکا April 22-24, 2020 Moscow
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Web Resources

Ministry of Health Care وزارت بهداشت و درمان

Ministry of Industry and Trade وزارت صنعت و تجارت

Federal Customs Service خدمات گمرکی فدرال

Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor)

(Roszdravnadzor)سرویس فدرال برای نظارت در مراقبت های بهداشتی 

International Medical Device Manufacturers Association (IMEDA)

(IMEDA)انجمن بین المللی سازندگان تجهیزات پزشکی 

Dentons

Remedium

Vademecum

Fitch Solutions (former Business Monitor International)
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Overviewاجمالیبررسی

صادرکنندگانتوجهموردبایدوداردفوق العاده ایآیندهروسیهداروییبازار

دالر140نفرهربرایداروسرانههزینه،2018سالدر.گیردقرارآمریکایی

هفدهمردهدر(CEE)شرقیومرکزیاروپایاقتصاد32بیندرراروسیهکهبود،

کهشدفروختهدارودالرمیلیارد20.1روسیه،در2018سالدر.می دهدقرار

وبهداشتهایهزینهازدرصد22.1وداخلیناخالصتولیددرصد1.2معادل

واینسخهداروهایبهتوانمیراروسیهداروییبازار.استکشوردرمان

.کردتقسیم(OTC)نسخهبدونداروهای
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Overviewاجمالیبررسی

اینواستداشتهتسلطبازاربرسنتیطوربهنسخه ای/تجویزیداروهایفروش

فروشازدرصد62.3نسخه ای/تجویزیداروهای:یافتادامه2018سالدرروند

داروهایفروشازدرصد67.6ژنریک هافروشمقدار،ایناز.دادندمیتشکیلرا

مجموع)داروهافروش.دادمیتشکیل2018سالدرراروسیهنسخه ای/تجویزی

به2017تا2016از(OTCنسخهبدونداروهایونسخه ای/تجویزیداروهای

سالبرایرادرصدی9رشدهابینیپیشوکردرشددرصد25دالریصورت

.استهکردبرآورد2018
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.استکردهمیتامینرادرمانوبهداشتهزینه هایازنیمیتقریبا  روسیهدولتمتمادی،سال های

خصوصیدرمانوبهداشتهایهزینهسمتبهراتوجهیقابلتغییردرمانوبهداشتصنعتحال،اینبا

.کندمیبینیپیش

Units: $ millions

Source: Fitch Solutions (formerly known as Business Monitor International)

2016 2017 2018
2019 

estimated

Pharmaceutical Sales, 16,415 20,095 20,095 21,033

Prescription drugs sales 9,839 12,285 12,524 13,309

OTC drugs sales 6,575 7,811 7,571 7,724

Generic drugs sales 6,529 8,239 8,466 9,096

Exchange rates 67.00 58.5 60.4
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Overviewاجمالیبررسی

تامینهایهزینهروسیه،فدرالدولتتوسطروسیهدرمانوبهداشتسیستم

FOMSبودجه.شودمیتامین(FOMS)فدرالاجباریبیمهصندوقواجتماعی

ختپرداخودکارمندانبرایکههاییشرکت:استشدهتشکیلدرآمدجریاندواز

2017سالدرهمFOMS.کندمیپرداختبیکارانبرایفدرالدولتوکنندمی

کرد،عملکسریبا(دالرمیلیارد1.25)2018سالدرهمو(دالرمیلیون516)

دلیلبه،(دالرمیلیون801)مازادپیش بینی،2019سالبرایکارشناساناما

به%5.1ازFOMSبرایدستمزدوحقوقکسردرشدهبرنامه ریزیافزایش

.می کنند5.9%
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Overviewاجمالیبررسی

ه فروشیخردداروخانه هایزنجیره هایبامستقیما  می دهندترجیحداروتولیدکنندگان

خودالتمحصوتبلیغبرایتوزیع کنندگانبهعوضدرونکنند،کارداروخانه هایا

.هستندمتکیخرده فروشیمراکزبه

دایتهبرایوکنندمیادارهرامخاطبینازایگستردههایشبکهکنندگانتوزیع

.کنندمیکارفروشیخردهتوزیعهایکانال

339



Pharmaceuticalsدارویی/داروسازی-4-9

Overviewاجمالیبررسی

،Protek،Katren:ازعبارتندروسیهبازاردرعمدهکنندگانتوزیعازبرخی

Pulse،Pharmkomplekt،R-Pharm،Grand Capital،BCC،Profit-

MedوCIA International.

50,000ازحاضرحالدرواستافزایشحالدرایزنجیرههایداروخانهتعداد

.استرفتهفراتر

:شودمیانجامزیرهایزنجیرهازعمدهفروش

Asna, Rigla, Erkapharm, Apteka 36.6
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Overviewاجمالیبررسی

.هستندوروبرروسیهدرنظارتیپیچیدهاندازچشمباآمریکاییداروصادرکنندگان

یدسترسدرتأخیربهمنجرمی تواندروسیه"خوبتولیدشیوه های"جدیدرژیم

حقوقمالکیتازضعیفینسبتا  حمایتوشودبازاربهخارجیداروییمحصوالت

.داردوجوداختراعثبتدارایداروهایبرایIPRمعنوی

هایدادهازحفاظتدرفرسایششاملIPRمعنویحقوقمالکیتبهمربوطمسائل

.استاجباریمجوزصدورریسکواختراع،ثبتحقوقونظارتی
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Leadingپیشرو/برترهایزیربخش Sub-Sectors

وهستندروسیهدرهابیماریترینشایعHIVوسرطانعروقی،قلبیهایبیماری

ارسیگباالیمیزان.می دهندافزایشرامرتبطداروییمحصوالتبرایتقاضا

.داردنقشبیماریایجاددرتوجهیقابلطوربهنیزالکلمصرفوکشیدن

جمعیتازدرصد2015،39.1سالدربهداشتجهانیسازمانگزارشطبق

درودرصد22.7جهانسطحدرمیزاناینکهحالیدرکشندمیسیگارروسیه

.استدرصد27.3اروپا

هایسالبینسالدرخالصالکللیتری15.1الکلسرانهمصرفاین،برعالوه

.استلیتر6.04جهانیمیانگینازبیشتربسیار2010تا2008
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Opportunitiesهافرصت

ایناب.دادخواهندادامهداروییبازاررشدبهجمعیتیعواملجمعیت،سنافزایشبا

برایرافرصت هااستممکنوارداتکردنمحدودبرایروسیهدولتتمایلحال،

.کندمحدودآمریکاییصادرکنندگان

فارمااستراتژی»درکههمانطورخود،داروییصنعتایجادبرروسیهدولت

2020/Pharma 2020 Strategy»کاهشآنهدفکهاستمتمرکزشده،اشاره

.استوارداتیداروهایبهروسیهاقتصاداتکای
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Opportunitiesهافرصت

28.5ازداخلیتولیدداردانتظارگفت؛مدودفوزیرنخست،2016جوالیدر

.یابدافزایش2020سالتاروسیهدرشدهفروختهداروهایکلدرصد75بهدرصد

واجهمآن هابااستراتژیایننتیجهدرآمریکاییشرکت هایکهچالش هاییعلیرغم

توسطفناوریانتقال/مجوزموافقت نامه هایجملهازسودآور،فرصت هایهستند،

کهیکاییآمرتولیدکنندگانهمچنینومتحدهایاالتداروییمحصوالتتولیدکنندگان

.داردوجودمی کنند،تامینراداروییبسته بندیوتولیدتجهیزات
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Opportunitiesهافرصت

کهاست«2030فارمااستراتژی»تدوینحالدرروسیهتجارتوصنعتوزارت

.بودخواهد«2020فارمااستراتژی»ادامه

وهروسیدولتمشوق هایدلیلبهژنریکداروهایبازارمیان مدت،تاکوتاه مدتدر

.دادخواهدادامهخودرشدبهارزان ترداروهایبرایمردمترجیحهمچنین
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Trade Events Date Venue

Pharmtech & Ingredients, International Exhibition of 

equipment, raw materials and ingredients for pharmaceutical 

production

نمایشگاه بین المللی تجهیزات، مواد خام و مواد اولیه تولید دارو 

Pharmtech & Ingredients

November

19-22, 2019
Moscow

Zdravookhraneniye, International Exhibition for Health Care, 

Medical Engineering and Pharmaceuticals

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی 

Zdravookhraneniye

December

2-6, 2019
Moscow
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Web Resources

Ministry of Health Care وزارتبهداشت

DSM Group - Russian pharmaceutical marketing agency

آژانس بازاریابی دارویی روسیه-DSMگروه 

Association of International Pharmaceutical Manufacturers (AIPM) 

(AIPM)انجمن بین المللی تولیدکنندگان دارویی 

Association of Pharmaceutical Companies «Innovative Pharma» (InPharma) 

Remedium

Innovative Pharma» (InPharma) Remedium»انجمن شرکت های دارویی

Pharmaceutical Herald هرالددارویی

Vademecum

Fitch Solutions (former Business Monitor International)
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گمرکات، مقررات و استانداردها-5
Customs, Regulations & Standards
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

موانعازتعدادیباروسیهبهصادراتهنگامآمریکاییشرکت های

رایبمثال،عنوانبه.هستندروبروایتعرفهغیروایتعرفهتجاری

کهداردوجودمدتطوالنیالزامیکالکلیمحصوالتواردکنندگان

یافروشهخردکننده،تولید"برمستقیمغیرمالیاتگمرکی،حقوقکلیه

excise)کنندهمصرف taxes")مشروباتافزودهارزشبرمالیاتو

کهودشپرداختپیشسپردهوبانکینامهضمانتازاستفادهباالکلی

.استکندبسیارآنبازپرداختروند
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Taxationمالیاتیقوانین-3-3

Taxمالیاتیکد Code

Excise taxes are taxes that are imposed on various goods, services and activities.

Such taxes may be imposed on the manufacturer, retailer or consumer, depending on

the specific tax.

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/excise-tax

هایفعالیتوخدماتکاالها،برکهاستمالیاتیمستقیمغیرمالیات

کنممخاصمالیاتبهبستههاییمالیاتچنین.شودمیوضعمختلف

.شوداعمالکنندهمصرفیافروشخردهکننده،تولیدبراست
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

جوزمصدوروارزیابیرویه هایکههستندنگرانمتحدهایاالتصنایع

اقتصادیکمیسیون)EECوروسیهمختلفدولتیهایآژانستوسط

سطح(EAEUاوراسیا،اقتصادیاتحادیهاجرایینهاداوراسیا،

وهانههزیافزایشبهمنجرکهکنداضافهراپیچیدگیازغیرضروری

.می شودتاخیرها

ایاالتکشاورزیوغذاییموادصادراتتمامتقریبا  ،2014اوتدر

توسطروسیه،علیههاتحریماعمالبهواکنشدرروسیه،بهمتحده

.شدممنوعروسیهدولت
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

واهیگوآزمایشبامرتبطالزاماتوفنیمقرراتازهمچنینآمریکاییشرکت های

.نندمی کیادوارداتیکاالهایازوسیعیطیفبرایاصلیموانععنوانبهمحصول،

یدیکلعناصرعنوانبهمحصولگواهینامهصدوروآزمایشبهنیازروسیمقامات

ثبتروسیهدرکهنهادیفقطودارندمحصوالتانواعبرایمحصولتأییدفرآیند

واستدرخمحصولآنتأییدیه هایبرایالزماسنادبرایمی توانداستمستقروشده

.دهد

روسیهازخارجدرذیصالحمراجعتوسطگواهینامهصدوروآزمایشفرصت های

.استمحدود
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

الزامبامرتبطرویه هایکهکرده اندمشاهدهآمریکاییشرکت هایاین،برعالوه

.هستندنسنگیغیرضروریبه طور«تأمین کنندهانطباقاظهارنامه»داشتنبهروسیه

واناتحیومردمسالمتوزیستمحیطبرایمحصوالتایمنیتاییدبرایسنداین

.است

تجهیزاتومصالحوگاز،ونفتتجهیزاتمخابراتی،تجهیزاتسازندگان

ارشگزروسیهداخلدرمحصولتاییدیهاخذدرجدیمشکالتویژه،بهساختمانی،

.هستندمشابهیسیستماتخاذحالدرEAEUعضوکشورهایسایر.اندکرده
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

بهخدماتوکاالهاصادرات/ارائه(IT)اطالعاتفناوریبخشبرحاکمقوانین

وانعنبه.استکردهدشوارترآمریکاییفناورهایشرکتبرایراروسیهبازار

آمدهدراجرابه2016سالابتدایازکهروسیهدولت1236شمارهقطعنامهمثال،

یروسافزارنرمبهرااولویتکهکندمیملزمراروسیهدولتیهایسازماناست،

بهونتشرمروسیهارتباطاتوزارتتوسطکه(شدهثبتلیست)رجیستریاساسبر

یهروسفدراسیونجمعیارتباطاتومخابراتوزارتقانون.بدهنداست،شدهروز

فدرالاجراییسازمانهایتوسط،"OFFICEداخلینرم افزار"ازاستفادهبهانتقال

state/ایالتیبودجهازخارجوجوهاداره"و extra-budgetary funds"سالازرا

فزارنرم امی توانندزمانیتنهادولتیسازمان های.می کندپیش بینی2018تا2016

.نباشددسترسدرداخلیمناسبجایگزینکهبخرندخارجی
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

Julyدراین،برعالوه 21, دادهسازیمحلیقانونپوتینجمهوررئیس،2014

اطالعاتکندمیملزمراهاشرکتکهکردامضاراFZ-242شخصیهای

سیهرودرفیزیکیصورتبهکهسرورهاییدرفقطراروسیهشهروندانشخصی

برمبتنیاطالعاتفناوریهایحلراهانتخابقانوناین.کنندذخیرهدارندقرار

.کرددشوارترهاشرکتبرایراابریفضای

Septemberدرقانوناینشدناجراییازپس 1, سرویس"بهاختیاراین،2015

جمعیارتباطاتواطالعاتفناوریمخابرات،حوزهدرنظارتبرایروسیهفدرال

(ROSKOMNADZOR")مینقضراقانونکهراهاییشرکتتاشد،داده

.کندجریمهمی کنندمحدودراآنهاسایت هایوببهدسترسیوکنند
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

یحیتوضهاییادداشتبعدا  روسیهفدراسیونجمعیارتباطاتومخابراتوزارت

.کردمنتشرزیرلینکدرراقانوناینمورددر

http://minsvyaz.ru/ru/personaldata/#1438548218895

به2016سالدرپوتینپرزیدنتکه"Yarovaya"تروریسمضداصالحاتبسته

میمملزرامخابراتیخدماتدهندگانارائهکهاستمقرراتیشاملرساند،تصویب

مجریهایسازماناختیاردررارمزگذاریکلیدهایدرخواست،صورتدرکند

Julyازکهاستموظفقانوناینآن،مفادمیاندر.دهندقرارقانون ارائه،2018

یالکترونیکوتلفنیمحتوایتمام(ISP)داخلیاینترنتیومخابراتیخدماتدهندگان

.کنندذخیرهماهششمدتبهرامشتریان
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

راشدهارسالارتباطاتتمامسوابقکهخواهدمیهاISPازهمچنیناصالحاتاین

.کنندنگهداری(مخابراتیهایشرکتبرایسالسه)سالیکمدتبه

محصوالتفروشتواندمیهوانوردیوخودروهایبخشدرجدیدمقررات

عیتموقفناورییکروسیهمثال،نوانعبه.کنددشوارترروسیهدرراآمریکایی

بهرا(GLONASS)جهانیناوبریایماهوارهسیستمنامبهجهانیناوبرییاب

دادهتوسعه(GPS)متحدهایاالتجهانییابموقعیتسیستمبرایجایگزینیعنوان

Marchدرروسیهنقلوحملزارتو.است برکهکردصادرراقانونی2012

تمامرویبرGLONASSباسازگارایماهوارهناوبریتجهیزاتآناساس

تفاده،اسبهبستهمتفاوتهایاالجلضربباشود،نصبروسیهساختهواپیماهای

Januaryتاحداکثرشرایطهمهدراماهواپیما،اندازهوسن 2016.
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Tradeتجاریموانع-5-1 Barriers

یکهواییاپراتورگواهینامهدرکهخارجساختهواپیمایهراین،برعالوه

ازگارسایماهوارهناوبریتجهیزاتبایدبود،شدهفهرستروسیهواپیماییشرکت

JanuaryتاریختاراGLONASS/GPSیاGLONASSبا 1, زودتریا2018

بدونماهایهواپیدرکهتغییراتیبهنیازوهواپیما،اندازهبهبستهباشد،کردهنصب

.شودانجامبایدجدیدقانوناینرعایتبرایGLONASSپیکربندی

میصدقنیزروسیهفدراسیونبهشدهواردخودروهایمورددرموضوعهمین

سیستمبهبایدشوندمیواردکهدومدستونوازاعمنقلیهوسایلهمه:کند

GLONASSفنیمقرراتدرکههمانطور.باشندمجهزTR TS 018-2011,

of January دارایتجهیزاتبدوننقلیهوسیلههراست،شدهمقرر12017

GLONASSشودواردروسیهبهتواندنمی.
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Augustدر ودرآمد(WTO)جهانیتجارتسازمانعضویتبهروسیه،2012

bound/محدودتعرفهنرخ"میانگین tariff rate"رامصرفیوصنعتیکاالهایبر

.دادکاهش2017سالدردرصد7.8به2011سالدردرصد10تقریبا  از

بهحاضرحالدرروسیه،بهمتحدهایاالتازکشاورزیوغذاییموادصادرات

Russian/روسیههایتحریمضد"دلیل counter-sanctions"نیستپذیرامکان.

موادوکشاورزیمحصوالتصادراتوشودبرداشتههاتحریماگرحال،اینبا

WTOهبروسیهالحاقپروتکلتحتموارداینشود،گرفتهسرازروسیهبهغذایی

.گیردمیقرار
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Tariff/تعرفهنرخهایسهمیه"پروتکلاین Rate Quotas (TRQs)"برایرا

آبمحصوالتبرخیومرغخوک،گوشتگاو،گوشتمانندکشاورزیکاالهای

.کندمیتعیینپنیر

میبرخوردارکمتریتعرفهازشودمیبازاروارد،"سهمیهداخل"درکهوارداتی

خواهندمواجهباالتریهایتعرفهبا"سهمیهازخارج"وارداتکهحالیدرشود

.شد

/خاصءاعضاویژهتخصیص های"مشمولمی توانندنیزهاTRQاینازبرخی

member-specific allocations"باشند.
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

:استزیرشرحبه"سهمیهازخارج"و"سهمیهداخل"درفعلیهاینرخ

ازخارج"عوارض%55،"سهمیهداخل"درعوارض%15:گاوگوشت•

؛"سهمیه

ازخارج"عوارض%65،"سهمیهداخل"درعوارض%0:خوکگوشت•

Tariff/تعرفهنرخهایسهمیه)""سهمیه Rate Quotas (TRQs)"برای

flat/تختوباالنرخ"باخوکگوشت top rate"25%2020ژانویهاولاز

؛(شودمیجایگزین
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

:استزیرشرحبه"سهمیهازخارج"و"سهمیهداخل"درفعلیهاینرخ

عوارض%80،"سهمیهداخل"درعوارض%25:طیورمنتخبمحصوالت•

و؛"سهمیهازخارج"

عوارض%15،"سهمیهداخل"درعوارض%10:پنیرآبمنتخبمحصوالت•

."سهمیهازخارج"
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Januaryدر 1 مقرراتوشد،تاسیس(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیه،2015

("CU)نقزاقستا-بالروسوروسیهگمرکیاتحادیه"دراینازپیشکهراایتعرفه

.دادجایخوددررابودشدهتصویب2010سالدرکه

JanuaryدرEAEUبهارمنستانالحاق 2 الحاقکهحالیدرشد،اجرایی2015

2015درقرقیزستان August .شداجرایی6

قرارایدورههایبازنگریتحت2011سالازEAEU/CUواحدگمرکیتعرفه

لحاقاپروتکلدرمندرجتعهداتباوارداتی،گمرکیحقوقنرخ هایحاالوگرفته،

.داردمطابقت،WTOبهروسیه
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Tariff/تعرفهنرخهایسهمیه"ها،تعرفهمانندموضوعاتیهمه Rate Quotas

(TRQs)"،سیااورااقتصادیکمیسیونتوسطگواهینامه هاومجوزهافنی،مقررات

(EEC)،مدیریتبرایعضو،کشورهایتوسطابتدادرکهایچندجانبهنهاد

دارد،نظارتاوراسیااقتصادیاتحادیهبراکنونوشد،ایجادگمرکیاتحادیه

.شوندمیهماهنگ

سایتوبدرتوانمیراEAEU/CUهماهنگهایتعرفهمورددرفعلیاطالعات

.یافتاوراسیااقتصادیکمیسیون
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Import)وارداتمستقیمغیرمالیاتگمرکی،عوارضبرعالوه Excise Taxes)ممکن

لوکس،کاالهایمانندمحصوالتازمحدودیهایدستهبرایاست

یرساوموتورروغنوگازوئیلخودروها،تنباکو،والکلیمحصوالت/مشروبات

درصد570تا20بینوارداتمستقیمغیرمالیات.شوداعمالنفتیهایفرآورده

.است

حقوقاضافهبهگمرکی،ارزشمجموع"به(VAT)افزودهارزشبرمالیات

.شودمیاعمال"مستقیمغیرمالیاتهرگونهاضافهبهگمرکی،
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

وشفرافزودهارزشبرمالیاتنرخهمانباروسیهگمرکافزودهارزشبرمالیات

.شودمیاعمالخدماتوکارهاکاالها،اکثربرای،%20معموال  -روسیه

ازبرخیکودکان،کاالهایغذایی،محصوالتازبرخیبرایدرصد10نرخ

نشریاتوکتاب هاو"خالصنژاد/شجره ایدام های"دارویی،وپزشکیمحصوالت

.می شوداعمالخاص

شدهتعیینکاالهایپزشکی،تجهیزاتوکاالهامثال،عنوانبه)هادستهازبرخی

.باشندمعافافزودهارزشبرمالیاتازاستممکن(دیپلماتیکهیئتبرای
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Importوارداتتعرفه-5-2 Tariffs

Augustاز درصد40تا25بیناضافیتعرفه هایاعمالبهشروعروسیه،2018

خاصتجهیزاتتاگرفتهنوریفیبرازمتحدهایاالتمحصوالتازمجموعه ایبرای

سعهتووزارتوکرد،معادنوفلزاتفرآوریوگازونفتصنایعراه سازی،برای

التایاهایتعرفهاعمالبهپاسخدرهاتعرفهاینکهکرداعالمروسیهاقتصادی

فرآیند"اساسبر2018سالاوایلدرروسیهآلومینیوموفوالدمحصوالتبرمتحده

.استمتحدهایاالت"232بخش
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

یکاالهربرایروسیهگمرکنقلوحملاظهارنامهتکمیلبهملزمواردکنندگان

.هستندوارداتی

دادها،قرار:شودپشتیبانی(ضرورتبهبنا)زیراسنادتوسطبایداظهارنامهیک

،نقلوحملاسنادبندی،بستهلیستوتجاریفاکتورهایمانندتجاریاسناد

TR"هایگواهینامهواردات،مجوزهای TS"(فنیایمنیبهمربوطفنیمقررات)،

به)وارداتمجوزهایو"licenses/جوازها"،بهداشتیگواهی هایمبدا،گواهی های

ودنبقانونیکهاسنادیو،(رمزگذاریفناوریحاویمحصوالتبرایمثال،عنوان

.کندمیتأییدراواردکنندگان/کارگزاران/اظهارکنندگان
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

.شودمیارسالالکترونیکیصورتبهگمرکوارداتهایاظهارنامهکلیه

هایظهارنامهاپورتالبهپیوندحاویروسیهفدرالگمرکسرویسسایتوب

.استالکترونیکی

روسیهگمرکمقامات،2014سالدرتنظیمی/نظارتیمقرراتتغییراتنتیجهدر

عنوانبهرافنیانطباقاظهارنامه هاییاهاگواهینامهجداگانهارائهنبایددیگر

قسمتدراطالعاتیچنینگنجاندنزیراکنند،الزامیکاالترخیصفرآیندازبخشی

.داردکفایتالکترونیکیوارداتگمرکیاظهارنامه31

ارائهبهعملدراستممکنگمرکمقاماتکهاستشدهگزارشحال،اینبا

.باشندداشتهنیازشدهکنترلاقالمبرایویژهبهاسناداینجداگانه

369
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

راکاالهاییازیکپارچه ایفهرست(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیه

میاعمالآنهابرایصادراتووارداتممنوعیت هایومحدودیت هاکه

"اسحس"عنوانبهکهکاالهاییحرکتکنترلونظارتمنظوربهشود،

وفظحاند،شدهبندیطبقهالمللیبینجامعهیاعضوکشورهایتوسط

.کندمیروزآمد

بامطابقتجارتوصنعتوزارتتوسطوارداتمجوزهایروسیه،در

.شودمیصادراوراسیااقتصادیاتحادیهمجوزیکپارچهقوانین
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

صادرات،/وارداتگمرکیحقوقشاملعموما  گمرکیپرداخت های

.استگمرکیرسیدگیوپردازشهزینه هایومالیات

هزینه های"پرداختبهنیازاستممکنهمچنینکاالهاازبرخی

utilization/استفاده fees"یا،(چرخدارنقلیهوسایلمانند)باشندداشته

Januaryدرکه،"جدیدمحیطیزیستهزینه" 1 گروه هایبرای2015

:استشدهمعرفیبازیافتمشمولهایبندیبستهوکاالهااززیر
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

(پوشاکازغیر)نساجیمحصوالت ساختمانپالستیکیمحصوالت

قالیچهوفرش پالستیکیدیگرمحصوالت

حفاظتیسرتاسریهایلباس شدهتقویتوشدهدادهشکلایشیشهورق

بیرونیپوششلباس هایسایر توخالیشیشه

زیرلباس های آهنیفلزاتازمشابهظروفوبشکه

جانبیلوازموپوشاکسایر سبکفلزیبندیبسته

بافیقالبوبافتنیپوشاک جانبیلوازموکامپیوتر

چوبیکاریآسیابوساختمانیمصالح ارتباطیتجهیزات

چوبیبندیبسته مصرفیالکترونیکیلوازم

راه راه، مقوا، کاغذ، بسته و مقوایکاغذ

بندی مقوایی
عکاسیتجهیزاتونوریابزار
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

سرویسلوازموبهداشتیوخانگیمحصوالت

بهداشتی
ماشینباطری

کاغذیالتحریرلوازم باتری هاانواع

مقواییوکاغذیاقالمسایر برقیروشناییتجهیزات

روغنی/نفتیفرآورده های برقیخانگیلوازم

داخلی؛لوله هایوروکش هاالستیکی،تایرهای

الستیکیشدهبازسازیتایرهاینوسازی
برقیغیرخانگیلوازم

الستیکیمحصوالتسایر برقیدستیابزار

پالستیکیبندیبستهمحصوالت صنعتیتبریدوتهویهتجهیزات

جایدرکهعمومیتجهیزاتوآالتماشینسایر

اندنشدهگنجاندهدیگر
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Importاسنادووارداتالزامات-5-3 Requirements & Documentation

.شوندنظرتجدیدساالنهاستممکنمحیطیزیستهزینهنرخ های

گذرنامه"صدوربهنیازارز،کنترلمقرراتاین،برعالوه

Transaction/تراکنشی/معامالتی Passport"وصادراتبرایهمرا

درآمدهایکهشودحاصلاطمینانتامی کند،الزامیوارداتبرایهم

.شودمیبازگرداندهروسیهبهارزی
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

گمرکیاظهارنامهفرمدر31فیلدمطابقروسیهگمرککلی،طوربه

وترکیبمبدا،کشورسازنده،تجاری،عالمتنام،مثال،عنوانبه)

.داردنیازخاصیمحصولاطالعاتبه(غیره

سراسردرمعموال  اضافیعالمت گذاریوزدنبرچسب الزامات

محصوالتیبرای(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهعضوکشورهای

رده/دستههربرای(TR)فنیمقرراتمطابقمی شوند،قلمروواردکه

.شده اندهماهنگمحصوالتاز
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

گاهیکه-"EAC)"رسمیگواهیعالمتلوگونیاز،صورتدر

لیدتوواحدهربرباید(شودمینامیده"انطباقعالمت"عنوانبهاوقات

مربوطهTRتوسطکههمانطور)استفادهدستورالعملیابندیبستهشده،

محصولعمرطولدروضوحبهبایدوشوداعمال(استشدهمشخص

.باشدمشاهدهقابل
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

ایجادEAEUتوسطکهاستTRباانطباقنشان دهنده"EAC"عالمت

مقامات"توسطرسمیطوربهکهمحصوالتیبرایبایدفقطواستشده

آزمایشمورد"شدهشناختهرسمیتبهرسمیطوربهگواهینامهصدور

.گیردقراراستفادهمورداندگرفتهقرارتاییدو

مصوبهدر"EAC"عالمتابعادوطراحیبهمربوطمشخصاتکلیه

"No. 711 of July 15, اوراسیاگمرکیاتحادیهکمیسیون"2011

استشدهمشخص(اوراسیااقتصادیکمیسیونازقبلسازمان)
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

TR)بندیبستهایمنیمورددر(TR)فنیمقررات CU005/2011)،مادهیک

جملهازبندی،بستهالزاماتواستانداردهابرحاکمکهاستکلیدیقانونی

دفرآینازبخشیعنوانبههمونهاییمحصولعنوانبههمکهغذایی،محصوالت

.استمحصولتولید

769"شمارهگمرکیاتحادیهکمیسیونتصمیمطریقاز(TR)فنیمقررات of

August 16, July"ازورسیدتصویببه"2011 1, .شداالجراالزم"2012

میسیونکتوسطنسخهترینتازهوگرفتصورتمتعددیتغییراتتاریخآنازبعد

Decision"تصمیمدر(EEC)اوراسیااقتصادی 96 of October 18, 2016"

شدتکمیل
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

هایزمینهودهدمیپوششراآمادهکاالهایبندیبستهاصلیقوانینمقررات،این

:کندمیتنظیمرازیر

؛بازارگردشقوانین•

و؛ایمنیالزامات•

.(شدنبستهمحل های)بندیبستهگذاریعالمتالزامات•

TRاصلیفنیمقرراتانگلیسیترجمه CU وزارتسایتوبدر005/2011

.استموجودمتحدهایاالتکشاورزی
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http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Customs%20Union%20Technical%20Regulation%20on%20Safety%20of%20Packaging_Moscow_Russian%20Federation_29.08.2012.pdf


Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

زبان هایبهزیراطالعاتحاویبایدغذاییاقالمرویبرچسبکلی،طوربه

:باشدبالروسیوقرقیزستانیارمنی،قزاقستانی،روسی،

؛محصولنامونوع•

؛(شودارائهالتینالفبایبهاستممکن)کنندهتولیدقانونیآدرس•

؛محصولحجم/وزن•

ترتیببهوزنحسببرشدهذکرهایافزودنی/اولیهموادنام)غذامحتویات•

؛(کاهشی
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

اگریااستتوجهقابلآنهامحتوایاگرهاویتامینکالری،)غذاییارزش•

شدهفتهگرنظردرغذاییرژیمیاپزشکیاستفادهبرایکودکان،برایمحصول

؛(است

؛نگهداریشرایط•

؛(نگهداریمدتوتولیدتاریخیا)انقضاتاریخ•

؛کودکانغذاییموادیاتمامنیمهکاالهایبرایتهیه،دستورالعمل•

و؛جانبیعوارضومحدودیتهرگونهمورددردهندههشداراطالعات•

.استفادهشرایطوضوابط•
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

صفحهازغذایی،موادگواهینامهوزدنبرچسببرایاضافیالزاماتبرای

:کنیددیدن"GAINخارجیکشاورزیخدماتهایگزارش"جستجوی

:باشدزیرمواردشاملبایدغیرخوراکیاقالمرویبرچسب های

محصول؛نام•

؛(شودذکرالتینحروفبااستممکن)سازندهنامومبداکشور•

استفاده؛دستورالعمل•

ومحصول؛ازایمنوموثراستفادهشرایطوقوانیناصلی،هایویژگی•

نتعیی"دولتیمقرراتتنظیمسازمان"توسطکهدیگریاطالعاتگونههر•

.شودمی
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http://gain.fas.usda.gov/Lists/Advanced%20Search/AllItems.aspx


Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

April"تاریخدرروسیهتجارتوصنعتوزارت 28th, دستورطی"2018

Model/مدلقوانین"،"r-791"شمارهدولتی Rules"عالمتسیستمبرایرا

.کردوضعرامصرفیمحصوالتاجباریگذاری

معالئبابایدکهکندمیمشخصرامصرفیکاالهایازفهرستیدستور،این

گذاریعالمت2019سالدرکاالمورددرفردیاطالعاتحاویویژهشناسایی

.شوند

در"یگذارعالمتسیستمدرکنندگانشرکت"همهتوسطشدهتولیداطالعاتتمام

.شودمیذخیرهکاالعمرچرخهطول
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Labeling/Markingگذاریعالمت/زدنبرچسبالزامات-5-4 Requirements

خصمشراشوندمیویژهگذاریعالمتمشمولکهکاالهاییازفهرستیدستوراین

:کندمی

March"تاریخاز• 1, تنباکومحصوالت:"2019

July"تاریخاز• 1, کفش:"2019

December"تاریخاز• 1, وپیراهنچرمی،لباسخودرو،تایرعطر،:"2019

به)ندوربیرومیزی،وملحفهباز،فضایکاپشنوکتدخترانه،وزنانهبلوز

.دوربینفالشو(فیلمبرداریدوربیناستثنای

.ندکمیالزامیراروسیهدرکاالهاازواحدکاتالوگیکایجادهمچنیندستوراین
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

ی،خارجسیاستاهدافپیشبردوملیامنیتمنافعازحفاظتبرایمتحدهایاالت

.کندمیاعمالراصادراتکنترل

برایمختلف،چندجانبهصادراتکنترلرژیم هایدرهمچنینمتحدهایاالت

 کنندهات ثببیانباشتازجلوگیریوجمعی،کشتارسالح هایتکثیرازجلوگیری

.می کندشرکتمرتبطموادومتعارفسالح های

ومقرراتقوانین،،(BIS)متحدهایاالتبازرگانیوزارتامنیتوصنعتاداره

ونرم افزارهاکاالها،مجددصادراتوصادراتزمینهدرمتحدهایاالتسیاست های

قرار(EAR)صادراتادارهمقرراتصالحیتتحتکه"(اقالم"مجموعا  )فناوری

.می کندمدیریترادارند
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

قطریازاقتصادی،اهدافوخارجیسیاستملی،امنیتپیشبردBISاصلیهدف

یرهبرمداومارتقاءومعاهدهباانطباقسیستموصادراتموثرکنترلتضمین

.استمتحدهایاالتاستراتژیکفناوری

ضدقوانینهمچنین،(BIS)متحدهایاالتبازرگانیوزارتامنیتوصنعتاداره

anti-boycott)تحریم laws)سایرومتحدهایاالتآژانس هایباومی کنداعمالرا

گهماهناستراتژیکتجاریمسائلواشاعهعدمصادرات،کنترلمورددرکشورها

.می کند
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

BISاعمالوپیاده سازیمسئولEAR،اقالمیمجددصادراتوصادراتکهاست

متعارف،سالحهایدرمیتوانندهمچنینودارند،تجاریمصارفعمدتا کهرا

تفادهاسنیزبشرحقوقنقضیاتروریستیفعالیتهایجمعی،کشتارسالحهای

را"توسعه"و"تولید"فناوریجملهازکمتر،حساسیتبانظامیاقالموشوند؛

صادراتیاصادراتازقبلاستممکنEARمقرراتمشمولاقالم.میکندتنظیم

.باشندداشتهمجوزبهنیازمجدد

سالح هایعناوین،تحتکه(ECCN)صادراتکنترلطبقه بندیشمارهبااقالمی

ثبات،(MT)موشکیفناوری،(NS)ملیامنیت،(CBW)بیولوژیکیوشیمیایی

استممکنمی شوند،مقرراتتنظیمجنایتکنترلکاربردهاییا(RS)منطقه ای

.باشندداشتهBISمجوزبهنیازروسیهبهصادراتبرای
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

BISشدهتلقیصادرات"ومجددصادراتصادرات،برایمجوزدرخواست های/

deemed exports"(متحدهایاالتدرمقیمخارجیاتباعبهفناوریانتقال)کهرا

.کندمیبررسیراهستندEARمقرراتمشمول

BISمورددراطالعاتیخودصادرکننده گانخدماتادارهطریقازهمچنین

EARمقرراتبامطابقتمورددرراسمینارهاییمی دهد،ارائهBISبرنامه های

ارائهمجوزصدوررویه هایوالزاماتمورددرراراهنمایی هاییمی کند،برگزار

رااتیصادرسیاستوکنترل هادربارهساالنهرسانیبه روز کنفرانسیکومی دهد

.دهدمیارائهصنعتبهرسانیاطالعبرنامهیکعنوانبه
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

،2014آوریل28ازBISاوکراین،شرقوجنوبدرروسیهاقداماتبهپاسخدر

بااقالمهرگونه"مجددصادراتیاصادراتبرایمجوزدرخواستردسیاست

روسیهنظامیتوانایی هایبهوهستندEARمقرراتمشمولکهپیشرفتهفناوری

.استکردهدنبالرا"اشغالیکریمهیاروسیه"به،"می کندکمک

هایینهادبرراصادراتیکنترل های،متحدهایاالتبازرگانیوزارتاین،برعالوه

وزمجدریافتضرورتهمچنینواست،کردهاعمالداشته اندنقشاشغالایندرکه

راساحلفعمیقآب هایازگازیاخامنفتتوسعهیاتولیدشاملکهفعالیت هاییبرای

.استکردهاعمالرامی شود،شیلیاشمالقطب
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

الزاماتاعمالنحوهمورددراطالعاتکسببرایبایدآمریکاییصادرکنندگان

.کنندمشورتEARباروسیهبهخودکاالهایفروشبرایصادراتمجوز

تدریافمنظوربه،"کاالطبقه بندیدرخواست"یکاستممکنلزوم،صورتدر

ازگاهیآو(کاالطبقه بندییعنی)کاالیککنترلنحوهتعیینبرای،BISازکمک

.شودارسالمربوطهمجوزصدورخط مشی

کاربردمورددرBISازکتبیمشورتینظرمی توانندهمچنینصادرکنندگان

.کننددرخواستخاصموقعیتیکدرEARمقررات
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.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

راصادراتیمجوزهایومشاوره اینظراتکاالها،بندیطبقهبهمربوطاطالعات

طریقازیا،www.bis.doc.govنشانیبهBISسایتوبطریقازتوانمی

:کرددریافتزیرشماره هایباBISصادرکنندهخدماتادارهباتماس

Washington, D.C. Tel: +1 (202) 482 4811 Fax: +1 (202) 482 3322

Western Regional Office Tel: +1 (949) 660 0144 Fax: +1 (949) 660 9347

.استموجودBISسایتوبدرصادراتکنترلمورددربیشتراطالعات
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http://www.bis.doc.gov/
https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/commerce-control-list-ccl


.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

BIS"هبرا"روسیهقانونیالزاماتدقیقبررسی هایراهنمای"و"متداولسؤاالت

.استکردهتهیهروسیهبرایخاصطور

BISهارائآمریکاییصادرکنندگانبهسالطولدرراآموزشیسمینارهایانواع

.می دهد

وصادراتاولیهاصولبرواستروزهدوتایکسمینارهایشاملجلساتاین

.ددارتمرکزپیشرفته ترموضوعاتهمچنین
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https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/embassy-faq
https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/russia-due-diligence-guidance
https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/10-bis/seminars


.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

کنترلراصادراتکنترلتحتفناوری هایوخدماتکاالها،همه،EARمقررات

.نمی کند

:ندمی کنتنظیمراتخصصی تریصادراتمتحدهایاالتدولتیسازمان هایسایر

برمتحدهایاالتخارجهاموروزارتدفاعیتجاریکنترلادارهمثال،برای

.دارداختیاراتدفاعیخدماتواقالمصادرات

سایتوبدرتوانمیراصادراتکنترلدردخیلهایآژانسسایرازفهرستی

BIS730قسمت3شمارهضمیمهدریاEARیافت.
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https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2018-title15-vol2/CFR-2018-title15-vol2-part730-appNo--id392/summary


.U.Sمتحدهایاالتصادراتکنترل-5-5 Export Controls

بررسی"رایبشرکت هابرایمفیدیبسیارابزارتواندمیتلفیقیغربالگریفهرست

که،استبوبرمبتنیپلتفرمیکغربالگریفهرست.باشد"قانونیالزاماتدقیق

وخارجهاموربازرگانی،وزارت هایازصادراتغربالگریجداگانهلیستیازده

آنهابرایمتحدهایاالتدولتکه"طرف هاییازواحدفهرستی"درراداریخزانه

اقالمانتقالوتحریم هامجدد،صادراتصادرات،برخیحوزهدرمحدودیت هایی

.کندمیادغامرامی کنداعمال

کنندوجستجمعیارهاسایروکشورنهاد،ناماساسبررافهرستمی توانندشرکت ها

محدودیت هایمشمولاستممکنبالقوه،معاملهطرف هایآیاکهشوندمطمئنتا

.خیریاهستنددیگرتحریم هاییاصادراتی
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https://www.export.gov/csl-search


Temporaryموقتورود-5-6 Entry

ارزشبرمالیاتوگمرکیحقوقازجزئییاکاملمعافیتباکاالموقتورود

.استمجازسالدوحداکثرمدتتاوارداتافزوده

سطتوشدهارائهکتبیدرخواستاساسبرراکاالموقتورودمجوزروسیهگمرک

.کندمیصادرواردکننده

یامعمولیگیفرسوداستثنایبهبمانند،باقیتغییربدونبایدموقتشدهواردکاالهای

natural/طبیعیدادندست"از loss"،بهوجههیچبهیاشوندفروختهنبایدو

.شوندمنتقلثالثیشخص
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Temporaryموقتورود-5-6 Entry

کهوندشاستفادهواردکنندگانیتوسطتوانندمیفقط(موقتشدهواردکاالهای)آنها

انتقالوجود،اینبا.باشندکردهدریافتموقتوارداتبرایراگمرکمجوز

نامکاگمرکازمجوزکسبصورتدردیگریشرکتبهموقتوارداتیکاالهای

.استپذیر

ازموقت،وارداتگمرکیرژیماعطایازقبلاستممکنهمچنینگمرکیمقامات

یعنی)وارداتگمرکیپرداخت هایبرایکهبخواهند"سابقه/ثبتواردکننده"

.کندتامینتضمین(نقدیسپردهیابانکیتضمین
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Temporaryموقتورود-5-6 Entry

Importer of Record: The party responsible for ensuring that imported goods comply

with all customs and legal requirements of the country of import. This is usually the

owner of the goods, but may also be a designated individual or customs broker.

کلیهباوارداتیکاالهایمطابقتازاطمینانمسئولکهطرفی:سابقه/ثبتواردکننده

االکصاحبمعموالا شخصاین.استواردکنندهکشورقانونیوگمرکیالزامات

.باشدنیزگمرکیکارگزاریاشدهتعیینفردیکاستممکنامااست،
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https://www.ups.com/us/en/supplychain/insights/knowledge/glossary-term/importer-of-record.page#:~:text=What%20is%20an%20Importer%20of,designated%20individual%20or%20customs%20broker.


Temporaryموقتورود-5-6 Entry

هروسیاقتصادبرکهاستمجاززمانیگمرکیعوارضازکاملمشروطمعافیت

:زیرمواردموقتوارداتمانندباشد،نداشتهتأثیری

؛مکرراستفادهبرایهابستهوظروفدیگرانواعوها،پالتکانتینرها،•

،فرهنگیعلمی،هایزمینهدرالمللیبینروابطتوسعهمنظوربهکاالهایی•

؛گردشگریوسینماییورزشی،

؛المللیبینهایکمکبرایمحصوالت•

هایشگاهنمادراستفادهیانمایشبراینیستند،فروشبرایکهتجاریهاینمونه•

trade/تجاریهاینمایشگاهو shows and exhibitions.
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Temporaryموقتورود-5-6 Entry

درشود،میاعطاوارداتگمرکیهایپرداختازجزئیمعافیتکههنگامی

بهروبل63ایمبادلهنرخبهدالر317)روبل20,000ازکاالارزشکهصورتی

ازدرصد3ماهانهپرداختمستلزمموقتوارداترژیمشود،بیشتر(دالرهرازاء

کلیمجازمدت.استروسیهدرکاالاقامتماههربرایمعمولیورودیحقوق

.استمحدودسالدوبههنوزموقتوارداتبرای

ذیرفتهپاستممکنتولیدیمقاصدبرای(ایسرمایهتجهیزات)ثابتداراییکاالهای

(اجارهبرایمثال  )مالکیتحقوقباشدمجبورروسیکاربرکهصورتیدروشوند

موقتوارداتدورهیکبرایگمرکیماهانهپرداخت%3مشمولآورد،دستبهرا

.تاسماهه34

399



Temporaryموقتورود-5-6 Entry

وارداترژیم"carnets/رسمیمجوزهای"برخیازاستفادهروسیهگمرکاگرچه

انجاممحدودیشرایطدر(مجوزها)صدوراینامامی پذیرد،  را(TIR)موقت

.می شود

.شودمیدادهترجیحپترزبورگسنتیامسکوطریقازروسیهبهورود

37و33فصلیاروسیهفدرالگمرکیخدماتسایتوببهبیشتر،اطالعاتبرای

.کنیدمراجعهروسیهگمرکقانون
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http://eng.customs.ru/


Prohibitedمحدودوممنوعواردات-5-7 & Restricted Imports

تاسکاالهاییواحد/یکپارچهفهرستبامطابقروسیهدرکاالصادراتوواردات

.استشدهمحدودیاممنوع(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهبهوارداتبرایکه

134"شمارهمشترکقطعنامهبافهرستاین dated August 16, 2012"

.شدتصویب(EEC)اوراسیااقتصادیکمیسیون

درمرکیگاتحادیهموافقتنامهشاملکاالصادراتووارداتکنندهتنظیماضافیاسناد

Juneمورخالمللیبینتجارتمجوزمقرراتمورد 9 RF"فرمانو2009

decree No.1567-р of .می شوند"23.09.2010

:دبیابیزیرسایتدرتوانیدمیرامربوطهمقرراتوموارداینفعلیفهرست

http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen.aspx
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Russian"روسیهپستیسیستم Post"،خدماتفدرالقانون22مادهاساسبر

.ددارخاصکاالهایالمللیبینارسالبرایهاییممنوعیتوهامحدودیتپستی،

صیشخاستفادهبرایبین المللیپستبرایاستممکناقالمدسته هایازبرخی

.دارندنیازمربوطهدولتیسازمانمجوزبهاماباشند،مجاز

.استرمزگذاریحاویالکترونیکیاقالموارداتبهمربوطاین

رایهروسپستسایتوباقالم،اینفعلیلیستوبیشتراطالعاتکسببرای

.کنیدبررسی
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Prohibitedمحدودوممنوعواردات-5-7 & Restricted Imports

Augustازروسیه وارداتاوکراین،بامرتبطهایتحریمبهواکنشدر2014

اییغذمحصوالتبیشترهمچنینومتحدهایاالتغذاییمحصوالتتمامتقریبا  

محصوالتازبرخیوارداتروسیهخاص،طوربه.استکردهممنوعرااروپایی

متحده،ایاالتاز(HSمشخصبندیطبقه52حدودشامل)غذاییوکشاورزی

وشت،گمورددرممنوعیتاین.کردممنوعرانروژواسترالیاکانادا،اروپا،اتحادیه

وهامیوهماهی،محصوالتماهی،لبنی،محصوالتشیر،گوشتی،محصوالت

Novemberدرنمک.شودمیاعمالسبزیجات محصوالتفهرستبه2016

واداروهتولیددراستفادهبراینمکتحویلممنوعیتاگرچهشد،اضافهممنوعه

Mayدرزیستیفعالمکمل های 20 .درآمدتعلیقحالتبه2017
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Prohibitedمحدودوممنوعواردات-5-7 & Restricted Imports

Harmonized System (HS) Codes: Among industry classification systems, Harmonized

System (HS) Codes are commonly used throughout the export process for goods. The

Harmonized System is a standardized numerical method of classifying traded products.

It is used by customs authorities around the world to identify products when assessing

duties and taxes and for gathering statistics.

ستمسیکدهایصنعت،طبقه بندیسیستم هایبیندر:(HS)هماهنگسیستمکدهای

.دمی شوناستفادهکاالهابرایصادراتفرآیندسراسردرمعموالا (HS)هماهنگ

املهمعمحصوالتبندیطبقهبرایشدهاستانداردعددیروشیکهماهنگسیستم

شناساییبرایجهانسراسردرگمرکیمقاماتتوسطسیستماین.استشده

.شودمیاستفادهآمارآوریجمعومالیاتوعوارضارزیابیهنگاممحصوالت
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Prohibitedمحدودوممنوعواردات-5-7 & Restricted Imports

و،شداعمالسالیکبرایابتدادرکشاورزیمحصوالتوارداتممنوعیت

Juneتاریخدربارآخریناست،شدهتمدیدساالنه 24 رئیسکهزمانی،2019

.کردامضا2020سالتاراتحریماینمجددتمدیدفرمانپوتینجمهور

باهروسیروابطدرتوجهقابلبهبودعدمصورتدرکهدارندانتظارتحلیلگران

.شودتمدیدنیز2020سالازبعدمتقابلتحریم هایایناروپا،ومتحدهایاالت
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صادراتازدیگرتعدادیروسیه،دولتتوسطشدهاعمالهایمحدودیتازغیربه

بابطمرتهایتحریم.استممنوعمتحدهایاالتمقرراتیاقوانینتوسطروسیهبه

ینقوانواجراییدستوراتقالبدرقانونیمراجعچندینتحت2014سالازروسیه

Augustدرآمریکاجمهوررئیس.استشدهاجراعمومی 2 بامقابلهقانون2017

اعالمهایتحریمکهکردامضارا(CAATSA)تحریمطریقازآمریکادشمنان

ومدونراروسیههایبخشونهادهاازبرخیعلیه2016تا2014سالازشده

معامالتبرکهاست"بخشی"تحریم هایشاملCAATSAتحریم.دادگسترش

افرادابتجارتکه«مسدودکنندهتحریم های»ومی گذاردتأثیرانرژیودفاعیمالی،

.می کندممنوعراخاصنهادهایو

406



Prohibitedمحدودوممنوعواردات-5-7 & Restricted Imports

لیماتامینزمانمدت"درمحدودیت هاییشاملروسیهعلیهمتحدهایاالتتحریم های

شرکت هایوبانک هابرخیبهمی تواندکهاست"سهامصاحبانحقوقوبدهی

مرتبطخاصفناوریوخدماتصادرات،درمحدودیتوشود،ارائهروسیهانرژی

.روسیهبهنفتبا

یبانیپشت"درکهفناورییاخدماتکاالها،صادراتبرفناوریصادراتکنترل های

ه هایپروژیاشمالقطبفراساحلعمیق،آب هایپروژه هایدر"تولیدیااکتشافاز

کاربردیهروسادعایمورددریاییمنطقهدریاروسیهدرنفتتولیدپتانسیلباشیل

.استمتمرکزدارند،
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

روسیهگمرکیخدماتداخلیساختاربر(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهظهور

وگمرکاتای،منطقهگمرکاتاداراتفدرال،گمرکخدماتازمتشکلهمچنانکه

.استنداشتهتأثیریاست،گمرکیهایپست

Januaryدرروسیهحال،اینبا 1 باتاکردروزبهراخودگمرکیکد2018

.باشدداشتهمطابقتEAEUتعهدات

شوند،میمنتقلروسیهبهEAEUعضوکشورهایسایرطریقازکهکاالهایی

نهایتدروگیرندمیقرارEAEUخارجیمرزدرترانزیتگمرکیرژیمتحت

آزادگردشبرایالکترونیکیاطالعیهطریقازروسیهگمرکمقاماتتوسط

.شوندمیترخیص
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

کهمرکیگنمایندهیا)"سابقه/ثبتواردکننده"توسطمعموال  گمرکازکاالترخیص

اسنادمجموعه"باهمراه"گمرکیاظهارنامه"کردنپربا،(می کندعملاوطرفاز

.شودمیتکمیل"نیازموردپشتیبانمدارکو

ازالکاترخیصفرآیندکاملسپاریبرونبرایتوانمیگمرکیکارگزاراناز

.کرداستفادهگمرک

وارداتعملیاتکهدهندمیاجازههاشرکتبهکارگزارانمواردازبسیاریدر

.کنندسپاریبرونباشندالمللیبینمعاملهطرفاینکهبدونراخود
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

Importer of Record: The party responsible for ensuring that imported goods comply

with all customs and legal requirements of the country of import. This is usually the

owner of the goods, but may also be a designated individual or customs broker.

کلیهباوارداتیکاالهایمطابقتازاطمینانمسئولکهطرفی:سابقه/ثبتواردکننده

االکصاحبمعموالا شخصاین.استواردکنندهکشورقانونیوگمرکیالزامات

.باشدنیزگمرکیکارگزاریاشدهتعیینفردیکاستممکنامااست،
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

عنوانبهتوانندمیهستندEAEUعضوکشورهرقانونیمقیمکههاییشرکتفقط

"سابقه/ثبتواردکننده".کنندعملگمرکیمقاماتنزددر"سابقه/ثبتواردکننده"

ارجیختجارتمعاملهیکتحتشدهواردکاالهایدرمستقیممنافعبایداظهارکننده،

.(رداتیواکاالهایانداختندوریاگرفتنتملکبهمالکیت،حقیعنی)باشدداشته

"گمرکعامل/کارگزار"طریقازراکاالمی توانداظهارکنندهیکدیگر،سویاز

دنزموجودرسمیلیستدر"گمرکعامل/کارگزار"کهشرطیبهکند،ترخیص

.باشدشدهثبتEAEUکمیسیون
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

ملع"سابقه/ثبتواردکننده"عنوانبهتوانندنمینهادهای/اشخاصکلی،طوربه

عبشیانمایندگیدفاترتوسطکاالهااستممکنکهمحدودیموارددرمگرکنند،

.شوندواردروسیهدرمعتبرخارجیحقوقینهادهای/اشخاص

ثبتازپسکاریروزیکمعموال  گمرکازکاالترخیصمراحلانجامزمان

کمدارواسنادتماماینکهبرمشروطاست،روسیهگمرکمقاماتتوسطاظهارنامه

.باشدمرتب

بهکاریروز10تازمانمدتتمدیدحقگمرکبازرسبهقانونحال،اینبا

.دهدمیراگمرکیپایانهرئیستشخیص
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Customsگمرکیمقررات-5-8 Regulations

خصاتمشونوعبهبستگیگمرکازکاالترخیصبراینیازموردمدارکفهرست

.داردآنوارداتشرایطوکاال

دونبوالکترونیکیقالبدرگمرکیهایاظهارنامهتمامتقریبا  ،2014دسامبرتا

.شدمیارسالچاپیاسنادگونههیچ

گمرکهایپستتماموشدتکمیل2017ژانویهدرکاملالکترونیکیاسنادبهانتقال

.شدندمجهزe-docflowبه

وایمنطقهگمرکتماساطالعاتحاویروسیهفدرالگمرکسرویسسایتوب

.استالکترونیکیهایاظهارنامهبرایدرگاه/پورتالبهپیوند/لینکهمچنین
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Overviewاجمالیبررسی

ازترکیبیازکهاستاستانداردهاازفردیبهمنحصرسیستمدارایروسیه

بهصولمحآزمایشبربیشتراماکند،میاستفادهمختلفالمللیبیناستانداردهای

.استمتکی"محصولتأییدفرآیندکلیدیعنصر"عنوان

هایامهگواهینوندارد"ارتباطیتوافقنامه"متحدهایاالتیااروپااتحادیهباروسیه

وغذاسازمانهایگواهینامهیااروپااتحادیهCEنشانمانندشدهشناختهالمللیبین

.شناسدنمیرسمیتبهرامتحدهایاالتداروی
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Overviewاجمالیبررسی

مان هایسازبهکهباشددرخواستیپروندهازبخشیمی توانداغلبگواهی هاییچنین

امانجروسیهدربایداضافیآزمایش هایامامی شود،ارسالروسیهمربوطهدولتی

روسبال-قزاقستان-روسیهگمرکیاتحادیهازبخشیروسیه،2010سالدر.شود

(CU)اوراسیااقتصادیاتحادیهبه2015سالدربعدا  کهشد(EAEU)شدتبدیل.

باخوداستانداردهایهماهنگیبهشروعتاکردمجبورراعضوکشورهایرونداین

وداروسازیمانندصنایعیبرایمشترکبازارهایایجادودیگرعضوپنج

.کنندپزشکیتجهیزات
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Standardsاستانداردها

" شناسیاندازهوفنیمقرراتفدرالآژانس"روسیهاستاندارداصلینهاد

(Rosstandart)است.

روسیهGOST-Rاستانداردهایتوسعهمسئولآژانس،1990دههاواخردر

(دولتیاستانداردهای)GOSTاستانداردهایمشابه،(روسیهدولتیاستانداردهای)

.بودسابقشورویجماهیراتحاددر

و"داشتنامGOST-Rگواهیکرددرخواستآنبرایشرکت"کهنظارتیسند

.هستنداستانداردهااینالزاماتبامطابقمحصوالتکهدادمینشان
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Standardsاستانداردها

بخشیاختصاصکهکرد(TU)روسیهفنیمقرراتتوسعهبهشروعآژانسبعدها،

اتحادیهبعدا  و(CU)بالروسوقزاقستانروسیه،گمرکیاتحادیهکههنگامی.داشت

راروسیهفنیمقرراتایجادتدریجبهشد،تأسیس(EAEU)اوراسیااقتصادی

.کردمتوقف

ملیفرادائمینظارتینهادیک،(ECC)اوراسیااقتصادیکمیسیوناکنون

EAEU،جدیدفنیمقرراتایجادواستانداردهاهمسوییبر(TR)پنجهربرای

.داردنظارتعضوکشور
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Standardsاستانداردها

.کندمیاستفادهEAEUوروسیهفنیمقررات45ترکیبازروسیهحاضرحالدر

مربوطهفنیمقرراتبرشوند،میاالجراالزمEAEUفنیمقرراتکههنگامی

.شوندمیغالبمحصوالتهمانبرایروسیه

المللیبینکمیسیون،(ISO)استانداردالمللیبینسازماناعضایازیکیروسیه

هاآنلیستکهاستدیگراستانداردهایسازمانازبسیاریو(IEC)الکتروتکنیکی

.کنیدمشاهدهRosstandartسایتوبدرتوانیدمیرا
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

اعمالوفعالیت،زمینه هایهمپوشانیبوروکراتیک،ناهماهنگی هایگذشته،در

.بودرایجروسیهدراعتباربخشیفرآینددرمختلفمعیارهایوروش ها

ریاست86شمارهفرمانروسیهدولتگواهینامه،صدورسیستمبهبودبرای

2011ژانویه24دررا"اعتباربخشیملییکپارچهسیستممورددر"جمهوری

خشیاعتباربفدرالسرویس"،جدیدتاییدآژانسیکآناساسبرکهکرد،صادر

(RosAccreditation")شگزاراقتصادیتوسعهوزارتبهآژانساین.شدتاسیس

.داردعهدهبررااعتباربخشیملییکپارچهنظاماستقرارمسئولیتودهدمی
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,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

معتبرتتسآزمایشگاهعنوانبهکهکارآفرینانیوحقوقیاشخاصتمامیآژانساین

.کندمیصادرگواهیهاسازمانبهوکندمیکنترلراهستند

مطابقخشیاعتبارب/اعتبارسنجیاجرایمسئولیتقبال  فدرال،مختلفاجراییمقامات

.داشتندرامربوطهقوانینبا

ملهجازداشت،وجوداعتباربخشینظارتیجایگاهدردولتیآژانس/سازمانشانزده

Rosstandart،Rostekhnadzor،RospotrebnadzorوRossvyaz.
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

صدورنهادهایازلیستیRosAcreditationآژانس/سازمانحاضر،حالدر

گواهی هایواعالمیه هاتمامهمچنینومعتبر،تستآزمایشگاه هایوگواهینامه

اینمسئولیتقبال  Rosstandartآژانس/سازمان.می کندمنتشرراشدهصادرانطباق

.داشترااقدامات

همتایهایسازمانبادوجانبهقراردادشانزده،RosAcreditationآژانس/سازمان

ولستان،مغمولداوی،مقدونیه،قرقیزستان،اسپانیا،هند،یونان،آلمان،ویتنام،درخود

.استکردهامضااوکراینواسلواکیایران،چین،صربستان،

421



Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

:استزیرالمللیبینهایسازمانعضوRosAcreditationاین،برعالوه

• The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)

• The Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification of the

Commonwealth of Independence States (CIS)

• International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

(APLAC)اقیانوسیهوآسیاآزمایشگاهاعتباربخشیهمکاری•

ستقلمالمنافعمشترککشورهایگواهینامهصدوروشناسیاندازهاستانداردسازی،ایالتیبینشورای•

(CIS)

(ILAC)آزمایشگاهیاعتباربخشیالمللیبینهمکاری•

422

https://www.apac-accreditation.org/membership/
http://easc.by/en/easc/council-membership
http://easc.by/en/easc/council-membership
https://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/
https://www.apac-accreditation.org/membership/
http://easc.by/en/easc/council-membership
https://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/


Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

همکاریبهشروعRosAcreditationآژانس/سازمان،2015-2013سال هایدر

بهپروژه ایتاکرد("EA)اعتباربخشیبرایاروپاییهمکاری"آژانس/سازمانبا

.کندآغازرا«اروپاوروسیهاعتباربخشیسیستم هایکردننزدیک»نام

دشبرگزارروسیهمناطقسراسردرآموزشیسمینارهایسرییک،2015سالدر

RosAccreditation’sانطباقارزیابیمورددرکارمند250ازبیشبهتا

ISO/IEC 17011 “Conformity assessment”شوددادهآموزش.

423

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/426/


Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

مصرفهاییویژگوقانونیکیفیتالزاماتباکاالمطابقتتأییدبرایانطباق،تأیید

بروهروسیملیمقرراتاساسبرروسیهدرانطباقتایید.استشدهطراحیکننده

.استEAEUقوانیناساس

تأییدمشمولکهکندمیایجادراکاالهاییازواحدیفهرست،EAEUفنیقوانین

هایفرمهمچنینوهستند،انطباقاعالم(ii)یاگواهی(i)قالبدرانطباقاجباری

وهاآژانستوسطکهانطباقاعالمیه(ii)وگواهی(i)برایشدهایجادیکپارچه

سراسردروشود،میصادرEAEUعضوکشورهایمعتبرهایآزمایشگاه

EAEUاستمعتبر.
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

,Testingگواهینامهصدوروبازرسیتست، Inspection and Certification

.استیافتهتکاملگواهیاسناددریافتسیستم،EAEUتأسیسنتیجهدر

Technicalبهشدهدادهاختصاصاسنادازمجموعهدواکنون Regulations/TR

.داردوجودبهداشتیمقرراتو
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(انطباقاعالمیه/انطباقگواهی)فنیمقررات(1

1) Technical Regulations (Certificate of Conformity/Declaration of Conformity)

کهندکبررسیبایدداردراروسیهبازاربهورودقصدکهآمریکاییصادرکنندههر

دورصواجباریانطباقمشمولومحصوالتیکپارچهفهرست"درمحصوالتشآیا

.خیریاهستند"انطباقاعالمیهیاانطباقگواهی

مالحظهرا(2016اکتبر18مورخ146شماره)مصوبهاطالعات،آخرینبرای

.شدانجاملیستدراصالحاتبرخی،2017سپتامبر15تاریخدرکنید؛
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(انطباقاعالمیه/انطباقگواهی)فنیمقررات(1

1) Technical Regulations (Certificate of Conformity/Declaration of Conformity)

طباقاناعالمیهیانامهگواهیبرایآیاکهکندانتخابتواندمیکنندهتولیدیک

یکیروسیهوEAEUهایگواهینامهبینتوانندمینیزسازندگانوکند،درخواست

.کنندانتخابرا

عضوکشورهرتوسطکهدهدمیمحصولبهراامکاناینEAEUهایگواهینامه

EAEUشودصادر/منتقلعضوکشورهایسایربهوشدهوارد.
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(انطباقاعالمیه/انطباقگواهی)فنیمقررات(1

1) Technical Regulations (Certificate of Conformity/Declaration of Conformity)

اعالمیه هایاگواهی هااینبرایمی توانندروسیحقوقینهادهای/اشخاصفقط

واردکنندهیاندهتوزیع کنیکبابایدآمریکاییتولیدکنندگانبنابرایندهند،درخواست

.ندداراعتبارسالپنجمدتبهمی گردند،اخذکهگواهینامه هایی.کنندکارروسی

آزمایش هایمی توانندEAEUمعتبرگواهینامهصدوروآزمایشسازمان هایفقط

فهرستدرمحصولاگر.کنندصادررااعالمیه هایاگواهی هاودهندانجامراالزم

ینهایمقصدبهبستهنگیرد،قراراجباریانطباقمشمولمحصوالتیکپارچه

.کندطیEAEUکشورپنجملیاستانداردهایطبقراانطباقفرآیندبایدمحصول،

428



Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(انطباقاعالمیه/انطباقگواهی)فنیمقررات(1

1) Technical Regulations (Certificate of Conformity/Declaration of Conformity)

پنجهربرایرامشابهیکپارچههایفهرستبایدهمچنینآمریکاییتولیدکنندگان

.کنندحاصلاطمینانمقرراتتمامباکاملانطباقازتاکنندبررسیکشور

پیداRosstandartسایتوبدرروسیهبرایرالیستاینتوانندمیهاشرکت

.کنند
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(دولتیثبتگواهی)بهداشتیمقررات(2

2) Sanitary Regulation (Certificate of State Registration)

Julyازپس 1 واهیگبهنیازکهمحصوالتیکلیهبرایدولتیثبتگواهی،2010

.شدایجاددارندبهداشتی

ارچهیکپفهرست"دومقسمتدردارنددولتیثبتگواهیبهنیازکهمحصوالتی

"EAEUقلمرووگمرکدراپیدمیولوژیکوبهداشتینظارتمشمولمحصوالت

MayتاریخدرCUکمیسیون299تصمیمباکهاستشدهذکر 28 تصویب2010

2014سپتامبر18دراوراسیااقتصادیکمیسیون146تصمیمتوسطبعداا وشد؛

.شداصالح
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

(دولتیثبتگواهی)بهداشتیمقررات(2

2) Sanitary Regulation (Certificate of State Registration)

حدیتاهکداردوجودنیزاضافیداوطلبانهواجباریگواهینامهصدورسیستمچندین

"بینمخاط"بخشبهلطفا  )می شوندمدیریتهاسازمانیاهاوزارتخانهسایرتوسط

.(کنیدمراجعهسنداین
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Publicationفنیمقررات/نامهآیینانتشار of Technical Regulations

وروسیههایTRفقطوشدمتوقف2015ژانویهدرروسیهفنیمقرراتتوسعه

EAEUیدکنمالحظهزیروبسایتدرتوانیدمیرابودندشدهتأییدقبال  که.

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/technicalregulationses

وبدرروسیزبانبهروز60مدتبهحداقلEAEUفنیمقرراتنویسپیش

.شودمیارسالWTOبهاطالعیهآنازپسوشودمیمنتشرEECسایت

بودرشدهلیستمخاطببرای(روسیزبانبه)می تواندخارجییاروسینهادهر

.دهدنظرسایت
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Publicationفنیمقررات/نامهآیینانتشار of Technical Regulations

روسیهآنازپسومی شودمنتشرEECسایتوبدرEAEUنهاییفنیمقررات

.کندمیارسالWTOبهرامقرراتاطالعیه

EAEUعضوکشورهایتوسطهمیشه،"WTOالزمهایاطالعیه"عمل،در

.استنشدهارائه

موانعموافقتنامه"طبقروسیه،جملهاز(WTO)جهانیتجارتسازماناعضای

Technical)تجارتفنی Barriers to Trade/TBT")،فنیمقرراتموظفند

بهذارد،بگتأثیرتجارتبرتواندمیکهراانطباقارزیابیهایروشوپیشنهادی

WTOدهنداطالع.
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Publicationفنیمقررات/نامهآیینانتشار of Technical Regulations

سرویسیک(www.nist.gov/notifyus)"دهیداطالعمتحدهایاالتبه"وبسایت

ویسپیش ن"مورددرکلیدیاطالعاتکهاستوببرمبتنیورایگانایمیلثبت

برایومی کندجمع آوریرا"انطباقارزیابیرویه های"و،"کشورهامقررات

.می دهدقراردسترسدرنظراظهاروبررسی

موردصنعتیبخش هایوکشورهاتوسطجدیداعالن هایشدناضافههنگامکاربران

املکمتنمی توانندهمچنینومی کننددریافتسفارشیایمیلهشدارهایعالقه،

.کننددرخواسترامقررات
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Publicationفنیمقررات/نامهآیینانتشار of Technical Regulations

WTOتحقیقنقطه»توسطآنبامرتبطوب سایتوسرویساین TBT»دولت

وزارتازبخشی،"فناوریواستانداردهاملیمؤسسه"درکه،متحدهایاالت

.می شودادارهومدیریتدارد،قرارمتحدهایاالتبازرگانی
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Contactتماساطالعات Information

:هستندزیرشرحبهروسیهدردولتیاستانداردهایسازمان

Federal Agency for Technical Regulations and Metrology 
(Rosstandart) 

Kitaygorodsky proezd, 7, building 1, Moscow, Russia, 
109074, Moscow, 119991

Tel.: +7 (499) 236 03 00, Fax.: 7 (499) 236 62 31

info@gost.ru

(Rosstandart)آژانس فدرال مقررات فنی و اندازه شناسی

Federal Service for Surveillance in Healthcare 
(Roszdravnadzor) 

Slavyanskaya sq. 4, building 1, Moscow, 109074

Tel.: +7 (495) 698 4538 

info@rosdravnadzor.ru

خدمات فدرال برای نظارت در بهداشت و درمان 
(Roszdravnadzor)
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Contactتماساطالعات Information

:هستندزیرشرحبهروسیهدردولتیاستانداردهایسازمان

Federal Service for Surveillance on Consumer Rights 
Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) 

Vadkovskiy pereulok, house 18, stroenie 5 and 7

Moscow, 127994

Tel.: +7 (499) 973 26 90

ان خدمات فدرال برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف کنندگ
(Rospotrebnadzor)و تندرستی انسان 

Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision 
Service (Rostechnadzor)

ul. Lyukyanova 4, building 1

Moscow, 105066

Tel.: +7 (495) 645 33 26; Fax.: +7 (495) 645 89 86

rostehnadzor@gosnadzor.ru

خدمات نظارت بر محیط زیست، صنعتی و هسته ای فدرال 
(Rostechnadzor)
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Standardsتجارتاستانداردهای-5-9 for Trade

Contactتماساطالعات Information

:هستندزیرشرحبهروسیهدردولتیاستانداردهایسازمان

Federal Communication Agency (Rossvyaz) 

Nikoloyamskiy per. 3 A, building 2

Moscow, 109289

Mr. Marina Kuznetsova, Head of Conformity Department

Tel.: +7 (495) 986 30 61, Fax.: +7 (495) 986 30 48

(ویازروس)فدرالارتباطاتآژانس

Federal Service for Accreditation (RosAccreditation)

nab. Presnenskaya, 10, str. 2, Moscow, 125093

Tel.: +7 (495) 539 26 70

(RosAccreditation)خدمات فدرال برای اعتبار بخشی 
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Tradeتجاریتوافقنامه های-5-10 Agreements

Augustدر 22 ،2012دسامبر20دروشدملحقWTOبهرسما  روسیه،2012

ایاالتوکردبرقرارروسیهبا(PNTR)دائمیعادیتجاریروابطمتحدهایاالت

.کنداعمالراروسیهباWTOتوافقاتتاساختقادررامتحده

خدماتدرتجارتعمومیموافقتنامهروسیه،WTOبهالحاقازبخشیعنوانبه

(GATS)ربمؤثرموانعبهرسیدگیبرایقانونیچارچوبیککهکردامضارا

بهمتعهدروسیهخدمات،بخشدر.کندمیفراهمرا"ایحرفهخدماتدرتجارت"

ازبسیاریحذفجملهاززیربخش ها،ازوسیعیطیفدرتوجهقابلشفافیت

سریع،تحویلانرژی،توزیع،مخابرات،مالی،خدماتمانندموجود،محدودیت های

.شدبصریوسمعیخدماتوحرفه ایخدمات
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Tradeتجاریتوافقنامه های-5-10 Agreements

ان،تاجیکستمولداوی،اوکراین،بالروس،روسیه،)کشورهشت2011اکتبر18در

توافقنامه(CIS)المنافعمشترککشورهایاز(قرقیزستانقزاقستان،ارمنستان،

میفراهمراعضوکشورهایقلمرودرکاالآزادجابجاییکه(FTA)آزادتجارت

2013سالدر.کردندتصویبراآنبعدسالهایدرسپسوکردندامضاکند

.پیوستآنهابهفوقکشورهشتباجداگانهقراردادامضایبانیزازبکستان

بینFTAتعلیقبرمبنی410فدرالقانون2015دسامبر30درپوتینجمهوررئیس

وزیرانکابینه،2016ژانویه2درپاسخ،در.کردامضارااوکراینوروسیه

ترجیحاتلغوبرمبنی"2015دسامبر30مورخ1146شمارهقطعنامه"اوکراین

.کردتصویبراروسیهکاالهایبرایتجاری
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Tradeتجاریتوافقنامه های-5-10 Agreements

ادامهتجاریترجیحاتمتقابللغوتمدیدبهزمانآنازاوکراینهموروسیههم

جودواوکراینوروسیهبینتجاریترجیحهیچحاضر،حالدرکهطوریبهدادند،

رداوکراینوروسیهتجارتدرهامحدودیتازایفزایندهتعدادعوض،دروندارد

.داردوجودجهتدوهر

مقرراتیوشد،اندازیراه(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیه2015ژانویه1در

درشدهتشکیل(CU)بالروسوقزاقستانروسیه،گمرکیاتحادیه"درقبال  کهرا

خدماتپوششبرایراتعرفهمقرراتوکرد،ترکیبرابودشدهتعیین"2010سال

.کردایجادرایکپارچهگذاریبرچسبالزاماتواستانداردهاودادگسترش
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Tradeتجاریتوافقنامه های-5-10 Agreements

2015اوت12و2015ژانویه2درترتیببهقرقیزستانوارمنستانالحاق

.شداجرایی

در.شداجراییویتناموEAEUبینآزادتجارتتوافقنامهیک،2016اکتبردر

ومصرهند،ایران،باآزادتجارتمذاکراتآغازبااوراسیااعضای،2016دسامبر

.کردندموافقتسنگاپور

براکتاوایلدراستممکنکهاستکردهاعالمهمچنینصربستانتجاریوزارت

امضا(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهباFTA/تجاریآزادقراردادیک2019

.کند
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Tradeتجاریتوافقنامه های-5-10 Agreements

صادرکنندگان،(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیهیکپارچهمقرراتلطفبه

همور،کشآنازوکنندانتخابراعضوکشورپنجازیکیتوانندمیمتحدهایاالت

رایبراانطباقگواهییااظهارنامههمو(ثبتگواهیقالبدر)نظارتیهایتأییدیه

(EAEU)اوراسیااقتصادیاتحادیه(TRs)فنیمقرراتکهمحصوالتیازدستهآن

.کننددریافتشود،میاعمال
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ایحرفهخدماتبرایمجوزصدورالزامات-5-11

Licensing Requirements for Professional Services

سالدر99فدرالقانوندر"ایحرفهخدماتمجوزصدور"بامرتبطمقررات

.استشدهمشخص"هافعالیتمختلف/جداگانهانواعمجوزصدورمورددر"2011

.شداصالح2016سالدراخیرا  مقرراتاین

• http://government.ru/docs/all/99954/

• http://en.smb.gov.ru/support/regulation/99fz/

آموزشیخدماتوپزشکیتجهیزاتوداروهاتولیدشاملایحرفهخدمات52

.استشدهذکر"ایحرفهخدماتمجوزصدور"بامرتبط
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ایحرفهخدماتبرایمجوزصدورالزامات-5-11

Licensing Requirements for Professional Services

اماندارند،خاصیمجوزبهنیازیحسابداریومشاورهحقوقی،خدماتاگرچه

شخص"یکعنوانبهبایدهستندروسیهدرفعالیتبهمایلکهخارجیهایشرکت

.کنندثبتراخود"روسیحقوقی

بیکرملهجازکنند،میفعالیتروسیهبازاردرچندملیتیشرکتتعدادینتیجه،در

.دیگرانوPWC،EY،KPMG،Deloitteمکنزی،
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Web Resourcesاینترنتی/منابع وب-5-12

Bureau of Industry & Security, U.S. Department of 

Commerce

صنعت و امنیت، وزارت بازرگانی ایاالت اداره

متحده

Consolidated Screening List, U.S. Department of 

Commerce Bureau of Industry & Security

ت صنعت و امنیادارهفهرست غربالگری تلفیقی، 

وزارت بازرگانی ایاالت متحده

Eurasian Economic Commission کمیسیون اقتصادی اوراسیا

Harmonized Tariffs of the Eurasian Economic 

Commission
تعرفه های هماهنگ کمیسیون اقتصادی اوراسیا

Draft Technical Regulations of the Eurasian 

Economic Commission
وراسیاپیش نویس مقررات فنی کمیسیون اقتصادی ا
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Web Resourcesاینترنتی/منابع وب-5-12

Russian Federal Customs Service (English-

language)
(به زبان انگلیسی)خدمات گمرکی فدرال روسیه 

Russian Federal Customs Service (Russian-

language)
(به زبان روسی)خدمات گمرکی فدرال روسیه 

Russian Ministry of Economic Development وزارت توسعه اقتصادی روسیه

Russian Ministry of Industry and Trade (English-

language)
(  یبه زبان انگلیس)وزارت صنعت و تجارت روسیه 

Russian Ministry of Industry and Trade (Russian-

language)
(به زبان روسی)وزارت صنعت و تجارت روسیه 
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http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home
http://minpromtorg.gov.ru/en/
http://minpromtorg.gov.ru/


سرمایه گذاری( چگونگی وضعیت)بیانیه جو -6

Investment Climate Statement

ایاالتخارجهاموروزارتگذاریسرمایه(وضعیتچگونگی)جوبیانیه های

درتحدهمایاالتدیپلماتیکنمایندگی هایوسفارتخانه هاتوسطساالنهکهمتحده

جوازراکشورخاصارزیابی هایواطالعاتشود،میتهیهکشورازخارج

.دهدمیارائهخارجیبازارهایدرگذاریسرمایه(وضعیتچگونگی)

رتی،نظاوقانونیسیستمتجاری،ریسکبازار،موانع:ازعبارتندموضوعات

وقحقمالکیتحقوقوکارگری،مسائلسیاسی،خشونتفساد،اختالف،حل

.معنوی

جهخاراموروزارتگذاریسرمایه(وضعیتچگونگی)جوبیانیهسایتوباز

.کنیددیدنمتحدهایاالت
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https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/russia/


پروژه( سرمایه گذاری در)تجارت و تامین مالی -7
Trade & Project Financing

449



Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

ابرابطهوآمریکاییشرکتکسب وکارمدلبهبستهپرداختشرایطوهاروش

.استمتفاوتخودروسیتجاریشریک

والهاکابرایپیش پرداختدرخواستشده اند،بازارواردتازهکهشرکت هاییبرای

ازمثبتیسابقهطرفدوهرکهزمانیتااستممکنروسیمشترییکازخدمات

.باشدمعقولتامینیاقدامیکمی تواندکنند،ایجادپرداخت

رقراربروسیهتجاریشریکیکباقویرابطهآمریکاییشرکتیککههنگامی

تنهایدرومدتکوتاهاعتباراعطایفروش،حجمتقویتبرایاستممکنکرد،

.بگیردنظردررابلندمدت
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Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

موفقپرداخت هایبرقراریودقیقارزیابیازپستنهاواحتیاطبابایدمرحلهاین

ن المللیبیتراکنش هایبرایمعموال  کهاستپرداختیساختاریک30/70.شودانجام

زماندرسررسیددرصد30کهمعنیاینبهمی شود،استفادهروسیهدر

.استکاالارسالونقلوحملهنگامسررسیددرصد70وفاکتور/سفارش

استممکنروسیخریدارسویازپرداختپیشبزرگ،تراکنش هایبرای

یایصادراتاعتبارآژانسبانک،توسطاستممکنمالیتامینوباشدغیرعملی

بهکریمهاقالحدلیلبهکهباشیدداشتهتوجهلطفا  .شودتامینسرمایه گذاریصندوق

متحدهایاالتوارداتوصادراتبانکاوکراین،مداومهایدرگیریوروسیه

(EXIM)استدرآوردهتعلیقحالتبهروسیهدرراخودفعالیت.
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Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

وسیربانکیکاز یبیمهیابانکیضمانتباتوانمیراصادرکنندگانریسک

/وروسیبانکچندین.رساندحداقلبهاستقبولقابلآمریکاییبانکیکبرایکه

ریمتحمتحدهایاالتدولتتوسطحاضرحالدرآنهامدیرههیئتومدیریتتیمیا

رادهمتحایاالتتحریم هایکهنمایندحاصلاطمینانبایدصادرکنندگانوشده اند

.می کنندرعایتمالیتراکنش هایانجامهنگام

وبدهیمالیتامینزمانمدت"روسی،بانک هایعلیهشدهاعمالبخشیتحریم های

استانداردمعامالتبراستممکنومی کندمحدودرا"سهامصاحبانحقوق

اهشکبرایبایدصادرکنندگانلیزینگ،راردادهایقدر.بگذاردتأثیرصادراتی

.ندکنپافشاریتحویلزماندرماهچهارتاسهاقساطپرداختپیشبرریسک،
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https://www.leasefetcher.co.uk/guides/car-leasing-explained/car-lease-length


Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

Corporate Leadership Structure and Responsibilities: In the corporate world of the

United States, the most common structure consists of a management team and a board of

directors. Shareholders elect the board, which includes the company's daily leadership

team and outside directors.

ج ترینرایمتحده،ایاالتشرکتیساختاردر:شرکترهبریمسئولیت هایوساختار

رامدیرههیئتسهامداران.استمدیرههیئتومدیریتتیمازمتشکلساختار

.استخارجیمدیرانوشرکتروزانهرهبریتیمشاملکهکنندمیانتخاب
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https://skylineg.com/resources/blog/what-is-corporate-leadership-the-key-qualities-and-top-5-skills-needed-for-company-growth#:~:text=Corporate%20leadership%20steers%20a%20company,for%20employees%20at%20every%20level.


Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

درآندسترسیوپذیریانعطافاقتصادی،سودمندی/اثربخشیدلیلبهلیزینگ

.استهکردپیدافزاینده ایجذابیتطرفدوهربرایبانکیمالیتامینبامقایسه

ارائهخودمشتریانبهکهدارندلیزینگیبرنامه هایروسیهبزرگبانک هایاکثر

روسیهدرفعالخارجیلیزینگشرکت هایازرشدیبهروفهرستومی دهند،

رائهاروسیمشتریانبهراوارداتیتجهیزاتبرایلیزینگشرایطکهداردوجود

.می دهند

،داروتولیدنقل،وحملساز،وساختمعدن،انرژی،هوایی،نقلوحملتجهیزات

ازاریبسیبرایآنهامستقیمخریداستممکنکهماهیگیریصنایعوجنگلداری

.شوندمیدادهاجارهاغلبباشد،گرانبسیارروسیمشتریان
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Methodsپرداختهایروش-7-1 of Payment

بمراقبایدنیزمی کنندارائهرااجاره ایتجهیزاتکهشرکت هاییفروش،همانند

مالینتامیزمانمدت"(شدذکرقبال  کههمانطور)کهباشندمتحدهایاالتتحریم های

محدودروسینهاییکاربرانازبرخیبرایرا"سهامصاحبانحقوقوبدهی

شیبختحریم هایشناساییفهرستدرروسینهادهایبارابطهدربه ویژهمی کند،

SSI)متحدهایاالت List)دفاعیوانرژیمالی،هایبخشدر.

منابعسایتوببهلطفا  روسیه،هایتحریممورددربیشتراطالعاتکسببرای

.کنیدمراجعهمتحدهایاالتداریخزانهوزارتروسیه
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https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/ukraine.aspx


Bankingبانکیهایسیستم-7-2 Systems

تامینهتجدرهمچنانروسیهبانکیسیستمگذشته،سالچنددرپیشرفت هاعلیرغم

املتکحالدرپویاترورشدبهروبازاراقتصادیکاعتباروسرمایهنیازهای

سهمقایدرروسیهبانک هایازموجودبانکیخدماتکهحالیدروجود،اینبا.است

روسیهدرکهشرکتیاست،محدودهنوزاست،موجودمتحدهایاالتدرآنچهبا

سطتوشدهارائهاساسیخدماتازگسترده ایطیفبهمی تواندمی کندکسب وکار

.باشدداشتهدسترسیبزرگترتجاریبانک های

تخلفاتبهاستنادبا2013سالدربانکیپاکسازیآغاززمانازمرکزیبانک

توقیف/گرفتهپسرابانک300بهنزدیکفعالیتمجوزمختلف،نظارتیوقانونی

.استکرده
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Bankingبانکیهایسیستم-7-2 Systems

،گیرندمیقرارپوششتحتروبلمیلیون1.4تافردیگذارانسرمایهکهحالیدر

بستهصورتدرنتیجهدرونمی کننددریافتسپرده هابرایبیمه ایهیچهاشرکت

.دهندمیدستازراخودوجوهکلتقریبا  بانکشدن

مرکزیبانکحال،اینبااست؛دیگریچالشتجاریهایوامدرباالبهرهنرخ

.استدادهکاهشراهانرختوجهیقابلطوربه2014سالازروسیهفدراسیون

برای%9-%5وتجاریهایبانکبرای%25-10تقریبا  هانرخحاضرحالدر

.استدولتیهایوام

ادقراردجزئیاتوبازارشرایطبهبسته،یکبارهتجهیزاتاجارهمعامالتنرخ

.است%19-10تقریبا  اجاره،
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Foreignخارجیارزهایکنترل-7-3 Exchange Controls

برای.استشدهآزادتوجهیقابلطوربهگذشتهسال20درارزکنترلقوانین

.نداردوجودتوجهیقابلمحدودیتکاالوارداتبهمربوطپرداخت های

اتمقررباهاپرداختانطباقازاستموظف"روسیواردکننده"بانکحال،اینبا

انکشبوروسیواردکنندهبنابراین،.کندحاصلاطمینانمالیاتیتعهداتوارزی

.می کنندتنظیمقراردادهربرای"تراکنشگذرنامه"یک

ردکنندهوا"نیازدلیلبهاستممکنامانیست،درگیرمستقیما  خارجیصادرکننده

.گیردقرارتأثیرتحتصادرکننده،ازاطالعاتواسناددریافتبه"روسی

نگیچگو)جوبیانیه"درانتقالوتبدیلسیاست هایبهبیشتر،اطالعاتبرای

.کنیدمراجعه"گذاریسرمایه(وضعیت
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محلیمعاملهطرفبانک هایومتحدهایاالتبانک های-7-4

U.S. Banks & Local Correspondent Banks

برترکبانپنجواستدولتیوبزرگبانک هایسلطهتحتروسیهبانکداریبخش

.کنندمیکنترلراهاداراییازدرصد50ازبیش

فشارهایاماداشت،وجودایمنطقهوکوچکبانک3000ازبیشزمانی

خشبایندرتوجهیقابلادغامبهمنجرورشکستگیونظارتیاقداماتاقتصادی،

.استشده

ینقدینگتزریقبرایروسیهدولتتالش هایاصلیذینفعاندولتیبانک های

و2009سال هایدراقتصادیرکودکاهشبرایبازاربهبلندمدتوکوتاه مدت

.بوده اند2013-2015
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محلیمعاملهطرفبانک هایومتحدهایاالتبانک های-7-4
U.S. Banks & Local Correspondent Banks

مرکزیبانکتوسطکه)Sberbankازعبارتندروسیهداخلیهایبانکبزرگترین

VTB24،VTBتابعهبانک هایجملهازدولتی،مالکیت)VTBبانک؛(شودمیکنترل

Capital،؛(مسکوبانکوGazprombank(گازپرومدولتیشرکتزیرمجموعه)؛

Rosselkhozbank(دولتیکشاورزیبانک)ریتجابانکبزرگترین)بانکآلفاو؛

.(روسیهخصوصی

فهرستدر(خصوصیبانکآلفااحتساببدون)فوقدولتیبانک هایهمه

وزارتدرOFAC/خارجیدارایی هایکنترلادارهدراوکراینبهمربوطتحریم های

شرکتهایکهتراکنشهاییانواعوشدهاند،گنجاندهمتحدهایاالتخزانهداری

.می کندمحدودراشوندواردآندربانکهااینبامیتوانندآمریکایی
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محلیمعاملهطرفبانک هایومتحدهایاالتبانک های-7-4

U.S. Banks & Local Correspondent Banks

لقابطوربهرامتحدهایاالتمالیبازارهایبهسازمان هاایندسترسیتحریم ها،

Augustقوانینزیرامی کند،محدودتوجهی مالیتأمینتراکنش ها،کلیهانجام2017

واقعافرادیاآمریکاییافرادتوسط،روز14ازبیشجدیدبدهیدرمعامالتسایرو

.کندمیممنوعرامتحدهایاالتداخلدر

Russianشامل،Alfa-Bankبرعالوهروسیه،خصوصیتجاریبانک هایبزرگترین

Standard Bank،Moscow Credit Bank،Bank St. PetersburgوBinbankهستند.
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محلیمعاملهطرفبانک هایومتحدهایاالتبانک های-7-4

U.S. Banks & Local Correspondent Banks

مییتفعالروسیهدرکهاروپاومتحدهایاالتگذاریسرمایههایبانکبزرگترین

Goldman:ازعبارتندکنند Sachs،Bank of America Merrill Lynch،JPMorgan،

Barclay’s،Deutsche BankوUBS.

Morgan،2019مهماهدر Stanleyبانکداریفعالیت هایداردقصدکهکرداعالم

.دهدخاتمه2020اولماههسهتاروسیهدرراخودگذاریسرمایه
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محلیمعاملهطرفبانک هایومتحدهایاالتبانک های-7-4

U.S. Banks & Local Correspondent Banks

:ازدعبارتنروسیهدرخارجیمالکیتباتجاریبانکداریموسساتبزرگترین

Raiffeisen Bank(اتریش)،Unicredit Bank(ایتالیا)،Citibank(متحدهایاالت)،HBSC

Deutscheو،(بریتانیا) Bank(آلمان).

/هشعبتأسیسازراخارجیبانکهایکهشدوضعجدیدیقوانین،2013سالدر

branchesتابعهشعبه های"ایجادبهتنهاومی کرد،منعروسیهدر/subsidiaries"مجوز

.می داد
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Projectپروژهمالیتامین-7-5 Financing

یاالتاصادراتازحمایتبرایمتحدهایاالتدولتالمللیبینمالیبرنامه هایاکثر

کریمه،ادعاییالحاقواوکراینشرقدرروسیهمداخلهبهپاسخدرمتحده،

.استشدهمتوقفراروسیهدرمعامالتمالحظات

سرمایهشرکتو(EXIM)متحدهایاالتوارداتوصادراتبانکشاملاین

بینتوسعهمالیشرکتبهزودیبهکه،OPIC)کشورازخارجخصوصیگذاری

.شودمی(شدخواهدتبدیل"DFC"یامتحدهایاالتالمللی

ه،بیم،وامضمانتکاری،سرمایههایوامشکلبههاکمکها،تعلیقاینازقبل

موارد،برخیدروبزرگهایپروژهبرایبالعوضهایکمکاجاره،مالیتامین

.بودمتحدهایاالتتولیدیمحصوالتخارجیخریدارانبرایمالیتامین
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Projectپروژهمالیتامین-7-5 Financing

توسعهبانک هایشاملروسیهدرپروژه هامالیتأمینوبین المللیتجارتمنابعسایر

توسعه ایپروژه هایسایریابزرگزیرساخت هایبهمعموال  کهاستمنطقه ای

.(کنیدمالحظهرا«زیر،چندجانبهتوسعهبانک های»)هستندمرتبط

کمکبرایخاصطوربهرامالیهایبسته(SBA)کوچککسب وکارهایاداره

وورکشازخارجدرتوسعهبرایمتحده  ایاالتمتوسطوکوچکصادرکنندگانبه

دماتخیاکاالصادراتبرایمالیتأمینیاصادراتیمبادالتهایهزینهمالیتأمین

.دهدمیارائه
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Projectپروژهمالیتامین-7-5 Financing

ورودجدید،سفارشاتپذیرشبراینیازموردنقدینگیتوانندمیSBAبرنامه های

.کنندفراهمراالمللیبینبازاردرموثرتررقابتوجدیدبازارهایبه

سرمایهصادرات،برایسریعوامبرنامه:ازعبارتندآنهاهایبرنامهازبرخی

SBAمشترکضمانتبرنامهوالمللی،بینتجارتهایوام،صادراتبرایکاری

.EX-IMبانکو

.کنیدمراجعهSBAسایتوببهلطفابیشتر،اطالعاتبرای
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https://www.sba.gov/loans-grants/see-what-sba-offers/sba-loan-programs/general-small-business-loans-7a/special-types-7a-loans/sba-export-loan-programs


Multilateralجانبهچندتوسعههایبانک-7-6 Development Banks

تصمیماتتمام(EBRD)توسعهوبازسازیاروپاییبانک،2014جوالیدر

.کردمتوقفراروسیهدرجدیدهایپروژهبهمربوط

ادامهروسیهدرخودموجودمشتریانوهاپروژهازحمایتبهEBRDحال،اینبا

ازیکهردررابازرگانیرابطدفاترمتحده،ایاالتبازرگانیخدمات.دهدمی

بانکوتوسعهوبازسازیاروپاییبانکجملهازاصلی،چندجانبهتوسعههایبانک

.می کندحفظجهانی،

دفهباهاییپروژهبرایتوسعهحالدرکشورهایبهدالرمیلیاردهامؤسساتاین

هبودبنابرابری،وفقرکاهشطریقازاجتماعیتوسعهواقتصادیرشدتسریع

.دهندمیوامهازیرساختتوسعهوآموزشوبهداشت
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Multilateralجانبهچندتوسعههایبانک-7-6 Development Banks

درتمشارکنحوهتاکندمیکمکآمریکاییکارهایوکسببهتجاریرابطدفاتر

دهندگانپیشنهادطرفازدفاعووکالتبهوبیاموزندرابانکیهایپروژه

.پردازندمیآمریکایی

وسعهتوبازسازیاروپاییبانکباتجاریرابطدفاتربابیشتراطالعاتبرای

http://export.gov/ebrdجهانیبانکو(http://export.gov/worldbank)بگیریدتماس.
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Financingمالیتامینبهمربوطاینترنتی/وبمنابع-7-7 Web Resources

Trade Finance Guide: A Quick Reference for U.S. 

Exporters, published by the International Trade 

Administration’s Industry & Analysis team

برایسریعمرجع:تجارتمالیتامینراهنمای

صنعتمتیتوسطشدهمنتشرآمریکایی،صادرکنندگان

(اآمریک)المللیبینتجارتادارهتحلیلوتجزیهو

Export-Import Bank of the United States متحدهایاالتوارداتوصادراتبانک

Overseas Private Investment Corporation کشورازخارجخصوصیگذاریسرمایهشرکت

SBA's Office of International Trade SBAالمللیبینتجارتاداره

USDA Commodity Credit Corporation
متحدهایاالتکشاورزیوزارتاعتباریکاالیشرکت

آمریکا

European Bank for Reconstruction and 

Development
توسعهوبازسازیاروپاییبانک

Eurasian Development Bank اوراسیاتوسعهبانک
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کسب وکار/سفر تجاری-8
Business Travel
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

مذاکرهدرمهمعاملیککسب وکار/تجاریشرکایباشخصیرابطهیکایجاد

روابطتوسعهدریادولتیخریدهایبزرگ،هایپروژهآمیزموفقیت

سب وکارک/تجاریشرکایباجلساتریزیبرنامه.استمدتبلندکسب وکار/تجاری

.باشدبرانگیزچالشتواندمیروسیهبالقوه

هافتههاستممکنجلسهبرایتلفنیدرخواستیافکسایمیل،بهپاسخدریافت

مانزوتاریختأییدبرایهمچناناستممکنتماس،برقراریازپس.بکشدطول

یامسکودرآمریکاییکسب وکار/تجاریبازدیدکنندگانبه.باشدنیازصبربهمالقات

بندیزمانبرنامهدرراهاجادهسنگینترافیککهمی شودتوصیهپترزبورگسن

.کنندلحاظ
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

درواستضروریکسب وکار/تجارتآمیزموفقیتانجامبرایروسیزبانمهارت

روسیبازرگانانازایفزایندهتعداد.شوداستخداممترجمبایدلزومصورت

.کنندمیصحبتروزمرهتعارفاتحددرانگلیسیزبانبهمی توانند

.هنددانجامروسیزبانبهراتجاریهایبحثدهندمیترجیحبسیاریحال،اینبا

.کندفراهمراشرایطواجدمترجمانخدماتتواندمیمتحدهایاالتتجاریخدمات

تماساطالعاتبایدهاکارت.شودمیمبادلهوفوربهواستمهمویزیتکارت

تاجراناکثر.باشندداشته(وجودصورتدر)سایتوبوایمیلآدرسومعمول

ویانگلیسطرفیک)روسی/انگلیسیزبانهدوویزیتکارتروسیهدرخارجی

.دارند(روسیدیگرطرف
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

یکمحصوالتبهعالقهایجادبرایمهمیابزارروسیزبانبهتبلیغاتیمواد

استفادهباوکیفیتباودقیقترجمهکهاستمهمبسیار.استروسیهبازاردرشرکت

بازاربهعالقه مندشرکت هایازبسیاری.شودانجامایحرفهترجمهخدماتاز

گونهاینکهشدندمتوجهکرده اند،استفادهآنالینترجمهپلت فرم هایازکهروسیه

اردهایاستاندبایانمی کندمنتقلراآمریکاییشرکتپیاممناسببه طورترجمه

نظردررامحلیعجیببعضافرهنگیویژگی هاییانداردمطابقتحرفه ای

گاندهندارائه"شناساییبهشروعمتحدهایالتدولتبازرگانیخدمات.نمی گیرد

طتوسکهاستکردهمختلف،هایدستهدرروسیه،در"کسب وکار/تجاریخدمات

.اندشدهشناختهبازاردرآمریکاییشرکت هاییا/وماتیم
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

تسنومسکودرجهانیسطحدرتجاریوتوریستیامکاناتکهحالیدر:هتل ها

وکاالهاازبسیاریونیافته اندتوسعهروسیهبیشتردرامادارد،وجودپترزبورگ

شهرهایازخارجدرگستردهطوربههنوزدیگر،کشورهایدربدیهیخدمات

.نیستنددسترسدربزرگ

نیژنی،کازانیکاترینبورگ،پترزبورگ،سنتمسکو،درغربیسبکبههتل های

یوالدوساخالینسک-یوزنوسوچی،سامارا،پرم،نیژنوارتوفسک،نووگورود،

درهمشاباقامتگاه هایبامقایسهدراغلبآن هاقیمتکههرچنددارند،وجودوستوک

.استگرانترکشورهاسایر
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

بارامتوسطیاقامتگاه هایروسیه،سنتیهتل هایبزرگ،شهرهایازخارجدر

مهمانانبرایرانرخ هامنطقه ایهتل هایازبرخیومی دهند  ارائهمتوسطنرخ های

.می دهندافزایشخارجی

ازبازدیدهنگامدر.کردپیدامجهزهتل هایتوانمیکوچکشهرهایازبرخیدر

هبتوانمی،فصلیتعمیراتقطعزماندرمثال،عنوانبهروسیه،مناطقبرخی

.بودبرقیاآببدونموقتطور
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

 هایلباسعمدتا  کسب وکار،وتجارتبخش هایدرفعالروسیزنانومردان:لباس

وتک.پوشندمیجهانیکسب وکاروتجارتبخش هایدرفعاالنسایرمشابهرایج

.استقبولقابلشلواریادامنزنانه،لباسخانم ها،برایومردانبرایشلوار

گاهیسیبریوشمالیشهرهایدروباشدسردبسیارمی تواندروسیهدرزمستان ها

.باشد(سلسیوس30منفیحدود)فارنهایت20منفیمحدودهدردمااوقات

19تا13حرارتدرجهباباشند،سردبسیارتوانندمینیزپترزبورگسنومسکو

اوایلازاستممکنزمستانیلباس های.(سلسیوس10تا7منفیحدود)فارنهایت

OctoberاواخرتایاMayباشندنیازمورد.
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

هداشتخودهمراهمحافظکفش هایسایریاچکمهکهمی شودتوصیهمسافرانبه

.هستندیخ زدهیاگل آلودمعموال  زمستاندرپیاده روهاوخیابان هازیراباشند،

تهویهوباشند،گرمتعجب آوریبه طورمی تواننداماهستند،کوتاهاگرچهتابستان ها

.استنادربزرگشهرهایدفاتروهتل هاازخارجدرهنوزمطبوع
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

سنومسکودررستوران هادرغذاصرفروبل،ارزشاخیرکاهش:غذا

دهکرصرفه تربهمقرونمتحدهایاالتبزرگشهرهایبامطابقراپترزبورگ

الیحدرباشند،بی مزهومالیمآمریکاییذائقهبرایتوانندمیروسیغذاهای.است

ومتفاوتتجربه ایراازبکیوگرجیقفقازی،غذاهایبازدیدکنندگانازبسیاریکه

.دانندمیجالب

ماهیخوراک)سوشیرستوران هایومحبوبایفزایندهطوربهآسیاییغذاهای

یخدونبشدهبسته بندیآبهتل،یاشهرازنظرصرف.اندشدهفراگیر(ژاپنیخام

خوبخدماتبرایصورت حسابازدرصد10کلیطوربهانعام.می شودتوصیه

.است
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Businessکسب وکار/تجاریرسومات-8-1 Customs

ینبراسریعپستیخدماتمسکو،دردفاتریبازیرشرکت های:پستیخدمات

:می دهندارائهروسیهومتحدهایاالت

• DHL

• Federal Express

• Pony Express

• TNT

• UPS

479



Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

وهشدارهاضرورت،بهبناومحلیشرایطبامتناسبخارجهاموروزارت

.کندمیصادرسفراخطارهای

برای(CSI)کشورهرخاصاطالعاتبهلطفا  می کنید،سفرروسیهبهاگر

ورهاهشدابه روزرسانیایمیل هایدریافتبرایوکنیدمراجعهروسیهفدراسیون

.نیدکنامثبتخارجهاموروزارتدرراخودسفرسفر،اخطارهای

CSIدرمسافرانبرایکلیدیاطالعاتحاویوشودمیروزبهمنظمطوربه

درسفرکلیاطالعاتومهاجرتمقرراتوویزابهداشت،ایمنی،وامنیتمورد

.استروسیهفدراسیونمورد
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

برگیریچشمتأثیرروسیهومتحدهایاالتدوجانبهروابطشدنبدتر:شخصیامنیت

دضاحساساتاگرچه.استنداشتهروسیهبهآمریکاییمسافرانامنیتیمحیط

هایگزارشامااست،یافتهافزایش2014سالاواسطازغربیضدوآمریکایی

نشدهشگزارآنهاملیتدلیلبهغربی هاآزاریاآشکارخصومتبرمبنیایگسترده

.است

یروسقومیلحاظازکهراکسانیعلیهتبعیضحوادثکهرسانه ایگزارش های

شمالیقفقازازافرادیمتوجهبیشترراخصمانهرفتاراینمی کنند،برجستهنیستند،

.دارندتیره تریپوستاتفاقا  کهغربی هاییتامی کنندترسیممرکزیآسیایو
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

شونتخاعمالوتهدید،اذیت،وآزار؛استگستردهجنسیگرایشاساسبرتبعیض

دهدمیقرارهدفرا"LGBT/جنسیمنحرفانوهم جنسگرایان"جامعهکهآمیز

کنند،نمیبیانآشکاراراخودترجیحاتکهLGBTجامعهاعضای.استرایجنیز

.کننداجتناباضافیتوجهازتوانندمی

توسطاغلب،LGBTجامعهحقوقازحمایتدرکوچکتظاهرات های

پراکندهمی کنند،دفاعروسیهسنتیارزش هایازمی کنندادعاکهناسیونالیست هایی

.خشونتبااوقاتگاهیمی شوند،
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

.باشندخوداطرافمحیطمراقببایدروسیهبازدیدکنندگان

.استجهانسراسردربزرگشهرهایسایرمشابهجرمکلیتهدید

بامناطقیمتروها،درمشابهشخصیجرایموزورگیری،/گیریخفتبری،جیب

.می افتداتفاقتوریستیمکان هایوپیادهعابرانسنگینترافیک
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

ه،حملبرابردررااحتیاطیاقداماتهمانبایدبازدیدکنندگانبزرگ،شهرهایدر

:می دهندانجاممتحدهایاالتبزرگشهرهردرکهدهندانجامبریجیبیاسرقت

دارید،نگهجلوییداخلیجیب هایدرراشدهتااسکناس های•

باشند،گرفتهقراربغلزیرایمنطوربهکهکنیدحملراکیف هایی•

وببندیدوکنیدحمایلسینهقفسهرویراکیف هایادوربین هاشانهبند•

دورراکیسه هاوچمدان هاسایروکیف هاوشویددورخیابانلبپیاده روازدر•

.کنیدحملخیاباناز
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

شبانه،قطارهایمترو،وزیرزمینیپیاده رویمسیرهایشاملمناطقآسیب پذیرترین

.استرستوران هاوگردشگریجاذبه هایبازارها،فرودگاه ها،قطار،ایستگاه های

میحمایتیافتهسازمانجنایاتتوسطکهحوادثیجملهازآمیز،خشونتجنایات

.نیستمعمولغیرشود،

دفهراافرادیفعالطوربهجنایتکارگروه هایکهمی دهدنشانپلیسگزارش های

دالرهزارده هابهاغلبکهمی کنندحملنقدپولزیادیمقادیرکهمی دهندقرار

.می رسدروبلمیلیون هایا/وآمریکا

.استرایجقیمتگراننقلیهوسایلدرافرادازسرقت
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

اطرافبوده اند،پرخاشگرشهرهابرخیدرنوجوانانوکودکانازگروه هایی

لباغآنها.می زنندزمینبهومی کنندحملهآنهابهیامی کنندازدحامخودقربانیان

ویژهبهشوند،میتلقیپذیرآسیبعنوانبهکهدهندمیقرارهدفراافرادی

.کنندمیسفرتنهاییبهکهافرادی

ازفادهاستوکنندمیاستفادهچاقوازمهاجمانکهدهندمیگزارشقربانیانازبرخی

ولهکدرراقیمتیاشیایکهافرادی.استشدهمشاهدهبادیتفنگ/بادیتپانچه

برابردرویژهبهکنند،میحملکتجیبدروشلوارپشتجیبدرپشتی،

.هستندآسیب پذیربری هاجیب
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

ردیفآندرکهاست«اندازیبوقلمون»روسیهدرخیابانیرایجکالهبردارییک

ردمی اندازد،زمینروینظرموردقربانیمقابلدرراپولی«تصادفیطوربه»

خودشارپول"یااست"پیادهعابرتوسطپولبرداشتنمنتظر"یاهمدستکهحالی

بهراولپکهاولفرد.کندتقسیمپیادهعابرباراآنمی کندپیشنهادو"برمی دارد

.کندمیپولسرقتبهمتهمرادوهروگرددبرمیاست،انداختهزمین

دفاعبهتریناجتناب.شودمیپیادهعابرپولسرقتبهمنجرعموما  برخورداین

.شویددورصحنهازسریعونشویدگرفتارپولبرداشتنتلهدر.است
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

قتسروحملهبرابردرویژهبهکرده اندمصرفالکلیمشروباتکهخارجی هایی

ازرخیب.هستندپذیرآسیبخانهراهدریاآناطرافیاکافه هایاشبانهکلوپ هایدر

مخدرموادآنهابهخودشانآگاهیبدونبارهادرکهداده اندگزارشمسافران

خوداقامتگاه هایبهراغریبه هادیگربرخیکهحالیدرشده ،خورانده

موردویاسرقت،موردشده،خوراندهمخدرموادآنهابهکهجاییبازگردانده اند،

ردشواروسیهدرمخدرموادجرایمبودنرایجمیزانسنجش.گرفته اندقرارحمله

ی مزه،بمصرفازبعدهموقبلهمداروهاازبسیاریکهبدانندبایدمسافران.است

.استدشوارآنهاتشخیصوهستندبی بو
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

.کردمخلوطنوشیدنی هادرفرداطالعبدونسرعتبهتوانمیرامواداین

قبلوقایعسپردنخاطربهدرناتوانیهوشیاری،دادندستازشاملموادایناثرات

.استمرگاحتماال  ومصرفازبعدو

.دگردتشدیدتواندمیاثراتاینشوند،میمخلوطالکلبامواداینکههنگامی

شدهفمصراستممکنچیزیچهاینکهتشخیصمواد،اینکوتاهنسبتا  عمرنیمه

.کندمیدشوارپزشکیپرسنلبرایراباشد
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

ایمیل،بدافزارطریقازسرقتونفوذآلودگی،خطر.استحادسایبریجرایمتهدید

 وکارهاکسب.استتوجهقابلاجتماعیمهندسیحمالتوپیچیدهفیشینگهرزنامه،

ینبهتربهوباشندداشتهراالزماحتیاطبایدآمریکاییخصوصیشهروندانو

.باشندپایبندسایبریامنیتشیوه های

کارتکالهبرداری هایازدوره ایگزارش هایکماکانمتحدهایاالتسفارت

یااریاعتبکارتسرقتقربانیان.می کنددریافتاعتباریکارت هایوخودپردازها

انکبیاخوداعتباریکارتشرکتبهراسرقتبالفاصلهبایدخودپردازکارت

.دهندگزارشصادرکننده
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

عمومینقلیهوسایلوقطارواتوبوسهایایستگاهدرشودمیتوصیهمسافرانبه

 هایآژانستوسطشدهسازماندهیگروه هایدرسفرعموما  مسافران.باشندهوشیار

ازاستفادهزامی شودتوصیهشدتبهبازدیدکنندگانبه.می دانندایمن تررامعتبرتور

.کننداجتناب«کولی»وبی نشانتاکسی های

اینازکهمجرمانی.اندشدهدزدیوزورگیریربایی،آدمسرقت،قربانیمسافران

یابارهاازبیروندراغلبمی کنند،استفادهمسافرانازسرقتبرایتاکسی ها

نتیجهدرو نوشیده اندمشروبکهبیابندرامسافرانیتامی مانندمنتظررستوران ها

.هستندسرقتمستعدبیشتر
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

.دهدرخغریبهافرادبامشترکتاکسی هایدراستممکنهمچنینسرقت

مجازتاکسیخدماتازاصلیفرودگاه هایبهورودهنگامهمیشهبایدمسافران

.کنندیخوددارترمینالدررانندگانکنندهاغواپیشنهاداتقبولازوکننداستفاده

طوربه،GettTaxiوUberمانندآنالینتاکسیاپلیکیشن هایاین،برعالوه

.می شونداستفادهبزرگشهرهایدرگسترده
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

شبدرکنندسعیبایدمسافرانبزرگراهی،جنایتوجرمازجلوگیریبرای

جادهرکنانقلیهوسایلدریاهستند،تنهاکهزمانیخصوصبهنکنند،رانندگی

ایمنیتنهاهنآنها؛کنندسوارمجانیمسافرشرایطیهیچتحتنبایدمسافران.نخوابند

درچاققاکاالیناخواستهحملدلیلبهرارانندهبلکهمی کنند،تهدیدرافیزیکی

.دهندمیقراردستگیریخطرمعرض

میلاعمارارانندگیازقبلالکلمصرفتحملعدمسیاستروسیهاین،برعالوه

نیزمسترانندهیک.استرانندگیگواهینامهتعلیقسالدومجازاتحداکثر.کند

.شودبازداشتشودتلقیهوشیارکهزمانیتااستممکن
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

یاالتادرعادیتجاریفعالیت هایکهفعالیت ها،ازبرخیکهبدانندبایدمسافران

یاهستندغیرقانونیروسیهحقوقیقوانیناساسبریاهستند،کشورهاسایرومتحده

.می شوندگرفتهنظردرتحقیقبرایدلیلی(FSB)فدرالامنیتسرویستوسط

یتفعالهرگونهازناشیاحتمالیخطراتازویژهبهبایدمتحدهایاالتشهروندان

طراحی،ردفاتتحقیقاتی،موسساتجملهازروسیه،صنعتی-نظامیمجتمعباتجاری

.باشندگاهآدولت،بامرتبطپیشرفتهفناوری هایموسساتسایریاتولیدتأسیسات

 هایسرویسدخالتباعثمی تواندمعامالتیچنیندراختالفیاتفاهمسوءهرگونه

برحاکمانینقو.شودجاسوسیبرایقانونیپیگردیاتحقیقاتبهمنجروشودامنیتی

.اندشدهتعریفضعیفکماکانتخلفاتیچنینبابرخورد
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

انونقمجریانتوسطاخاذیوبدرفتاریآزار،قربانیخارجی هاکهنیستغیرعادی

ازداشتبیابازجوییتوقف،برایاحتمالیدلیلدادننشانبهنیازیپلیس.شوند

.نداردافراد

راگشتخودرویشمارهونشانشمارهافسر،نامبایدمسافرانتوقف،صورتدر

مقاماتبهاطالعاتاینزیراکنند،کار،دریافتاینانجامبودنامنصورتدر

کمکنباشدمشروعاهدافبرایحادثهکهمواردیدرعامالنشناساییدرمحلی

.کندمی

495



Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

راآنهاکهبخواهندافسرازعوضدروکنندخودداریرشوهپرداختازبایدافراد

.شودرسیدگیموضوعدیگرانحضوردرتاببردپلیسایستگاهبه

دهکرهمکاریمواردیچنینبررسیدروهستندحوادثایننگرانپلیسنهادهای

ولگریسرکنسنزدیکترینیامتحدهایاالتسفارتبهراجرایمبایدمسافران.اند

.کنندگزارش
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

کهوندشمیتشویقکنندمیسفرروسیهبهکهآمریکایی هاییهمه:کنسولیخدمات

ذکررزیدرکهمتحدهایاالتکنسولگری هایازیکیدریامتحدهایاالتسفارتدر

.کنندنامثبتاستشده

گمامهگذرنجایگزینینام،ثبتشده،به روزامنیتوسفراطالعاتارائهبرعالوه

.کندمیتسهیلرااضطراریمواقعدرتماسهمچنینوشدهدزدیدهیاشده
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Travelمسافرتیاخطارهایوهشدارها-8-2 Advisory

Travelمسافرتیتوصیه های Tips

U.S. Embassy - Moscow

8 Bolshoy Devyatinsky Pereulok, Moscow 121099

American Citizen Services, Consular Section

21 Novinskiy Blvd, Moscow 123242

Tel: +7 (495) 728 5577, Fax: +7 (495) 728 5084

After-hours (emergencies): Tel: +7 (495) 728 5025/728 5000

U.S. Consulate General - Vladivostok

32 Pushkinskaya Street, Vladivostok 690001

Tel: +7 (4232) 300 070, Fax: +7 (4232) 499 371/2 (4232) 300 091 (visa section)

After-hours emergencies: Tel: +7 (4232) 710 067

U.S. Consulate General – Yekaterinburg

15 Gogol Street, 4th Floor, Yekaterinburg 620151

Tel: +7 (343) 379 3001/379 4619/91, Fax: +7 (343) 379 4515
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Visaویزاالزامات-8-3 Requirements

گذارییهسرماوکسب وکاربرایروسیهبهسفربهتمایلکهراافرادیروسیهدولت

بهبایداقامتوکارمجوزهای.استکردهاقامتاجازهوویزااخذبهمملزرادارند

مشاورهبهمیشهتقریبا  کهگیرپاودستفرآیندی-شوندتمدیدایدورهصورت

.داردنیازمحلیحقوقی

ارائهیامعامالت،مورددرمذاکرهکاری،جلساتدرشرکتقصدکهمسافرانی

وحوضبهراموضوعاینبایددارند،راروسیهدرکسب وکار/تجاریسخنرانی های

.دکنناقدامویزامناسبدسته بندیبرایوکنندبیانخودویزایدرخواستدر
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Visaویزاالزامات-8-3 Requirements

زایویباسفردلیلبهآمریکاییشهرونداناخراجیا/وبازداشتازمتعددیموارد

ویزایباحالی کهدرکسب وکار،/تجاریامورانجامعلتبهمعموال  نادرست،

اقامتتصوردراین،برعالوه.استداشتهوجودکرده اند،سفرروسیهبهتوریستی

.استالزامیمحلیمقاماتبهرسانیاطالعروسیه،درکاریروزهفتازبیش

دارندسیهروبهسفرقصدکهاشخاصیواستپیچیدهبسیارروسیهویزایسیستم

سولیکنامورادارهدر"روسیهفدراسیونبرایکشورسفراطالعاتبخش"باباید

پیوندهای/لینک هاوبه روزاطالعاتکسببرایمتحده،ایاالتخارجهاموروزارت

.کنندمشورتروسیهخروجوورودالزاماتبهمربوط

.کنیدرجوعاینجابهمی توانیدروسیهکشورسفراطالعاتبرای
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Visaویزاالزامات-8-3 Requirements

"خارجیکارگرانیاکسب وکار/تجاریافراد"سفربهنیازکهآمریکاییشرکت های

متحدهایاالتبهورودبرایروسیهشهروندانکهبدانندبایددارند،متحدهایاالتبه

.دارندویزااخذبهنیاز

آنندهداربهومی شودصادرمتحدهایاالتکنسولگرییاسفارتتوسطکهویزایی

دوروالزامامی دهد؛رامتحدهایاالتبهوروددرخواستومتحدهایاالتبهسفرحق

.کندنمیتضمینرامتحدهایاالتبه

ورودبرای"ویزادارنده"بودنشرایطواجدورودیمبداءدرمهاجرتبازرسیک

.کندمیتعیینرامتحدهایاالتبه
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Visaویزاالزامات-8-3 Requirements

دگیرسیسریعاراویزادرخواست هایمتحدهایاالتکنسولگری هایوسفارت خانه ها

.شوددادهدرخواستوقتاسرعدرکهاستمهماماکنند،می

Augustاز 300تقریبا  مسکودرمتحدهایاالتسفارتدرانتظارزمان،2019

توریستیویزاهاییا،B-1تجاریویزاهای)بازدیدکنندهویزایبرایتقویمیروز

B-2)هایویزاسایرودانشجوییویزاهایبرایزمانایناگرچهاست،شدهتعیین

درمتحدهایاالتویزایمورددربه روزاطالعات.استروز2فقطمهاجرتیغیر

:استموجودزیرپیوندهای/لینک ها

State Department visa Web site وب سایت ویزای وزارت امور خارجه ایاالت متحده

U.S. Embassy Moscow Visa Information اطالعات ویزا در سفارت ایاالت متحده در مسکو
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Currency(روسیهروبل)داخلیارز-8-4

رایبقانونیارزتنهاعنوانبهروسیهروبلبانقدی،عمدتااقتصادیکروسیه

خارجیارزیاآمریکادالربهخدماتوکاالهابرایپرداخت.استمحلیمعامالت

درباغلشدهگذاریعالمتیافرسودهقدیمی،اسکناس های.استغیرقانونیدیگر

.نمی شوندپذیرفتهصرافی هاوبانک ها

وندهستدسترسدرخریدمراکزاکثردرصرافی هاپترزبورگ،سنومسکودر

.دهندمیارائهاعتمادیقابلخدمات

سنتومسکودرمدرنکسب وکارهایاکثردراکنوناعتباریکارت های

تهپذیرفمنطقه ایبزرگترشهرهایرستوران هایوهتل هااکثردروپترزبورگ

.زنجیره اییابزرگفروشگاه هایدرفقطاغلبامامی شود،
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Currency(روسیهروبل)داخلیارز-8-4

بهکهیمسافرانبه.شودنمیپذیرفتهگستردهطوربهروسیهدرمسافرتیچک های

وششپبرایکافینقدپولمی شودتوصیهمی روندمنطقه ایشهرستان هاییاشهرها

اکسپرسامریکندفاتروزرگبهتل های.باشندداشتههمراهپیش بینیقابلهزینه های

کردننقدبرایرامکان هاییبتواننداستممکنپترزبورگسنومسکودر

یمعرفاعتباریکارت هایازنقدیپرداختپیشدریافتیامسافرتی،چک های

کیبانخودپردازدستگاه هایازتوانمیرا(نیازصورتدردالر،و)روبل.نمایند

وPLUSهایسیستمبهمتحدهایاالتاعتباری/بدهیکارت هایازاستفادهباکه

CIRRUSکرددریافتهستند،متصل.
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Currency(روسیهروبل)داخلیارز-8-4

دستگاه هایدریاکوچکخریدهایبرایاعتباری/بدهیکارت هایازاستفاده

.شودنمیتوصیه(ندارندقراربانکدرفیزیکینظرازکهآنهایی)مستقلخودپرداز

ازسرقتازمواردیاگرچههستند،رایجبزرگترشهرهایدرخودپردازدستگاه های

.استداشتهوجودسیستم هاایندراستفادهموردکارت هایشماره

راپولیکهداردروسیهشهرهایسایرومسکودربسیارینمایندگانیونیونوسترن

.کنندمیپرداختراشودمیحوالهمتحدهایاالتازکه
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Telecommunications/Electronicsالکترونیکی/مخابراتیتسهیالت-8-5

روسیهتجمعیازنیمیتقریبا  کهدهدمینشانفعلیآمارهای:اینترنتبهدسترسی

.کنندمیاستفادهاینترنتازمنظمطوربه

،Mail.ruروسیهجستجویموتورهایوایمیلخدماتبازیگرانبزرگترین

RamblerوYandexهستند.

بهWi-Fiواست،دسترسدربزرگشهرهایدرگستردهطوربهاینترنتخدمات

سراسردرعمومیفضاهایومغازه ها،هتل ها،رستوران ها،درایفزایندهطور

هرهایشسایروپترزبورگسنتمسکو،درعمدتا  اگرچهاست،دسترسدرروسیه

.بزرگ
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Telecommunications/Electronicsالکترونیکی/مخابراتیتسهیالت-8-5

وGSM،CDMA-450،AMPSاستانداردهایدرموبایلخدمات:موبایلفناوری

DAMPSشودمیارائه.GSMرابازارفضایازدرصد80وداردتسلطبازاربر

Mobileازعبارتنداصلیهمراهتلفناپراتورهای.دارداختیاردر TeleSystems

(MTS)،Vimpelcom (Beeline)وMegafon.

جملهاز،IPتلفنخدماتازاستفادهباتوانمیرادورراهازتلفنیتماس های

Skype،برایمراههتلفنکارتسیمتوانمیهمچنین.کردبرقراراینترنتاتصالبا

.کردخریداریویژهنرخبارابین المللیوشهریبینتماس های

کیتوانمیداخلی،مکالماتوالمللیبینمکالماتهزینهدرصرفه جوییبرای

قیمتبارامحلیکارتسیمیکودالر30حدودقیمتبامحلیصورتبهراتلفن

.کردخریداریدالر5

507



Telecommunications/Electronicsالکترونیکی/مخابراتیتسهیالت-8-5

گیرندمیستمامحلیتلفندفاترطریقازکهکسانیبرایروسیزبانابتداییدانش

شرقیوزرروشناییزمانازجلوترساعتهفتتابستاندرمسکو.استمفیدبسیار

.استشرقیاستانداردزمانازجلوترساعتهشتزمستاندرو

به"011"گیریشمارهبابایدمتحده،ایاالتازتلفنطریقازمسکوباتماسبرای

مسکوشهرکد،"7"روسیهکشورکدسپسکنید،پیدادسترسیالمللیبینخطیک

.کنیدگیریشمارهراتلفنشمارهسپسو(مثالعنوانبه)"495"

ن هایتلفباتماسومی کننداستفادهمسکوبرای«499»ازجدیدشماره هایازبرخی

.داردنیازمتفاوتشماره گیریرشتهیکبهاغلبروسیهدرهمراه
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Transportationنقلوحمل-8-6

دولتعملکرد،(FAA)متحدهایاالتفدرالهوانوردیادارهارزیابیبراساس

بامطابقروسیههواپیماییشرکت هایعملیاتبرنظارتخصوصدرروسیه

.می باشد(ICAO)غیرنظامیهوانوردیالمللیبینسازمانایمنیاستانداردهای

.کنیدمراجعهزیرلینکبهبیشتراطالعاتبرای

http://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/

:استزیرشرحبهروسیههواییخطوطفعلیویژگی های

.دهندمیارائهرابلیطآنالینفروشداخلیهواییخطوطاکثر•

نندتوامیپروازهابماند،باقینشدهفروختههاصندلیازدرصد30ازبیشاگر•

.دهدمیرخندرتبهاینحال،اینبا.شوندلغو
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Transportationنقلوحمل-8-6

:استزیرشرحبهروسیههواییخطوطفعلیویژگی های

ردهواییسفرهای.باشندداشتههمراهراخودپاسپورتهمیشهبایدمسافران•

حالدرکماکانخدماتکیفیتوشودمیانجامبرنامهطبقمعموال  روسیهغرب

.استبهبود

مهیابرفدلیلبهزمستانهایماهدراوقاتگاهیروسیهدورخاورپروازهای•

.شوندمیلغویاانجامتاخیربا

S7وAeroflotمانندروسی،بین المللیهواپیماییشرکت های• Airlines،

مشتریخدماتاستانداردهایومی کننداستفادهغربیهواپیماهایازمعموال  

.دارندداخلیشرکت هایسایربهنسبتراباالتری

510



Transportationنقلوحمل-8-6

,Sheremetyevo)اصلیفرودگاهسهدارایمسکو Domodedovo and Vnukovo)؛است

.پردازدمیاضطراریوباریپروازهایباعمدتا  ،Bykovoچهارم،فرودگاه

VIPهایپایانه Sheremetyevo(ترمینالA)،Domodedovo(تجاریهوانوردیمرکز

Domodedovo)وVnukovo (Vnukovo-3)مشتریانبهراسفارشیخدماتVIPطوربه

.دهندمیارائهمنظم

مسکوواردDomodedovoوSheremetyevoطریقازعموما  المللیبینپروازهای

به2009دسامبردر)Sheremetyevo-2درالمللیبینپروازهایبیشتر.شوندمی

SVO-Fکهحالیدرشوندمیوارد(دادنامتغییرSheremetyevo-1(2010مارسدر

.دهدمیانجامراداخلیترافیکبیشتر(دادنامتغییرSVO-Bبه
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Transportationنقلوحمل-8-6

D(SVO-D)ترمینالافتتاحو2007مارسدرC(SVO-C)ترمینالافتتاحبا

هدایتترمینال هااینبهداخلیوبین المللیسفرهایازبرخی،2009نوامبردر

.شدند

وکندمیفراهمراSVO-FوSVO-DبینراحتدسترسیE(SVO-E)ترمینال

سایرو(متحرکگذرگاهوبرقیپلهآسانسور،)باالسرعتباجابجاییسیستم های

.دهدمیارائهمسافرانبرایرارفاهیامکانات
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Transportationنقلوحمل-8-6

بهDomodedovoیاSheremetyevo،Vnukovoفرودگاه هایازمی توانندمسافران

تاایفرودگاه هابینسفرزمانحال،اینبا.دهندپروازادامهروسیهدیگرشهرهای

براییکافزمانوبکشد،طولساعتسهتاتواندمیترافیکبهبستهشهرمرکز

.شودتهگرفنظردربایدچمدانبازیابیوگمرکازکاالترخیصگذرنامه،کنترل

هافرودگاهازیکهرازپرسرعتمستقیماتصالکهAeroexpressقطارهایمعرفی

اخیرهایسالدرمی کند،فراهمرا(دقیقه45تا35سفرزمانمدت)شهرمرکزبه

دودارایپترزبورگسنفرودگاه.استدادهکاهشزیادیحدتارامشکلاین

.(المللیبینپروازهای)Pulkovo-2و(داخلیپروازهای)Pulkovo-1:استترمینال
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Transportationنقلوحمل-8-6

مرکزدرایستگاه هاواستراحتواعتمادقابلکلیطوربهروسیهدرقطارباسفر

.دارندقرارشهر

رچهاگمی شوند،شبانهقطارهایسواراغلبمسافرانمسکو،تاپترزبورگسناز

رهایدوباشندخودقیمتیاشیاءمراقبکهمی شودیادآوریهمراهبدونمسافرانبه

یبجحوادثازبرخیزیرا،(هستندخوابکوپهدراگر)کنندقفلشبدرراخود

.استشدهگزارشبری

قطارازنندمی توامسافرانسنت پترزبورگ،ومسکوبینقطارسریع تراتصالبرای

.می کشدطولساعتچهارتقریبا  کهکننداستفادهSapsanپرسرعت
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Transportationنقلوحمل-8-6

راجادهشرایطتهاجمی،رانندگیفرهنگونامنظمنگهدارینامناسب،هوایوآب

جلوگیریبرایپیادهعابرانورانندگان.استکردهمتغیربسیارروسیهسرتاسردر

.دهندخرجبهرااحتیاطنهایتبایدتصادفاز

میمتوقفنقدی"جریمه"اخذبرایرارانندگانگاهیرانندگیوراهنماییپلیس

گهگاهمجرمان.استیافتهکاهشاخیرهایسالدرمشکلایندامنهاماکند،

.کنندمیشکارافتادهدورمناطقدرویژهبهرامسافران
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Transportationنقلوحمل-8-6

زاناروکارآمدنقلوحملوسیلهیکتواندمیمتروپترزبورگ،سنومسکودر

میلقبازمسیرمورددرتحقیقبدونزبانان،روسیغیربرایحال،اینبا.باشد

.باشددشوارتواند

استفادهینهمچنوسیریلیک،الفباییادگیری.باشیدداشتههمراهرامترونقشهحتما

.استمفیدYandexمترونقشهاپلیکیشناز
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Transportationنقلوحمل-8-6

بال  قکههمانطوروهستندرایجپترزبورگسنتومسکودرعالمت دارتاکسی های

درگستردهطوربهGettTaxiوUberمانندآنالینتاکسیبرنامه هایشد،اشاره

.می شونداستفادهبزرگشهرهای

ایگردش هبرایرارانندهوماشینبخواهنداستممکنکوتاه مدتتجاریمسافران

کرایهه ترکوتاسفرهایبرایخودهتل هایطریقازراتاکسییاکنندکرایهگسترده

.کنند

رچهاگاست،گرفتهقراردسترسدراخیرا  کهاستدیگریگزینهخودرواجاره

.باشددشواراستممکنناآشناافرادبرایروسیهدررانندگی
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Languageزبان-8-7

یافتناینکهازمی کنندسفرروسیهبهاولین باربرایکهبازدیدکنندگانیازبسیاری

.می شوندزدهشگفتاستدشوارچقدرمی کندصحبتانگلیسیکهکسی

خداماستمعتبرمترجمیکمهم،مذاکراتانجامهنگامبایدآمریکاییکسب وکارهای

بهبتنسراشماشرکتروسی،زبانبه"محصولکاتالوگ/ادبیات"نداشتن.کنند

.می دهدقرارمضیقهدرمحلیوآسیاییاروپایی،رقبای
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Healthدرمانوبهداشتوپزشکیمراقبت های-8-8

هبباشد،گرانمی تواندمسکودرغربیدرمانوبهداشتوپزشکیمراقبت های

.نیستجامعوکاملطوربهواست،دسترسدرسختی

شکیپزبیمهمی خواهدمی کنندسفرروسیهبهکهمسافرانیهمهازقویا  سفارت

"بداءمکشوربهبیماربازگرداندن"پوشششاملکهکنندخریداریرامسافرتی

.می شود

سایتوبدرراپزشکیخدماتدهندگانارائهازفهرستیمتحدهایاالتسفارت

.میکندارائهخود
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Healthدرمانوبهداشتوپزشکیمراقبت های-8-8

کندمیروزبهروسیهبرایراخودCSIباریکماهششهرخارجهاموروزارت

همچنینودرمانوبهداشتاطالعاتودرمانی،مراکزمورددراطالعاتیشاملو

.شودمیپزشکیبیمه

ا  .کنیدمراجعهمتحدهایاالتخارجهاموروزارتسایتوببهلطفا

را"درمانوبهداشتوپزشکیمراقبت های"مسائلمورددربیشتراطالعات

مراکز"یبین المللمسافرانویژهدولتیاظطراریتماسمستقیمتلفنخطازمی توان

طریقازیا”8747-394-877-1“شمارهبه"CDC/بیماریازپیشگیریوکنترل

.کرددریافتCDCاصلیصفحه
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تعطیالتوکسب وکارساعاتمحلی،زمان-8-9

Local Time, Business Hours and Holidays

به2014تا2010سالازروسیه).داردوجودرسمیزمانیمنطقهیازدهروسیهدر

11نقشهبه2014پاییزدراماکرد،آزمایشرازمانیمنطقه9نقشهکوتاهیمدت

راتابستانیساعتبعدبه2014سالازروسیهکهآنجاییاز.(بازگشتایمنطقه

متحدهایاالتشرقیتابستانیساعتازجلوترساعتهفتمسکواست،نکردهاعمال

درمتحدهایاالتشرقیاستانداردساعتازجلوترساعتهشتوتابستان،در

ازبعد6:00تاصبح9:00ازراکاریساعاتدفاتروشرکت هااکثر.استزمستان

10:00ساعتازسوپرمارکت هاوخریدمراکزازبسیاری.کنندمیحفظظهر

زنجیره ایسوپرمارکت هایای،فزایندهطوربه.هستندبازشب8:00تاصبح

هستندبازهفتهدرروزهفتوساعته24بزرگ
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تعطیالتوکسب وکارساعاتمحلی،زمان-8-9

Local Time, Business Hours and Holidays

است،دهشفهرستمتحدهایاالتسفارتسایتوبدرکهروسیهتعطیالت:تعطیالت

یکادایجبرایدولتتوسطتعطیلروزهایاوقاتگاهی.نیستجانبههمهفهرستی

هکزمانی)ژانویهاوایل/دسامبراواخردرویژهبهمی شود،اعالمطوالنیهفتهآخر

طیالتتعازقبلهفتهطولدرمعموال  روسیمقاماتمی رسد،هفتهآخربهتعطیالت

.(دشخواهدگرفتهجشنبعددوشنبهیاوقبل،جمعهدرراآنآیاکهکنندمیاعالم

اواسطتاردسامباواسطازکمیکسب وکاری/تجاریفعالیتهایکهبدانندبایدمسافران

تاونسالروزازکسب وکار/تجارتبرایاساسا  کشوراین.می شودانجامژانویه

ومشاغلاکثردولتی،دفاتر.شودمیتعطیل(ژانویه7)روسیهارتدکسکریسمس

یزماندورهدروضعیت.شوندمیتعطیلدورهایندرمطبوعاتازبسیاریحتی

.استترتیبهمینبهنیزMayماه9تا1از

522

https://ru.usembassy.gov/holiday-calendar/


شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10

Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

.استخروجووروداظهارنامهفرم هایشاملروسیهگمرکیهایرویه

یاگمرکیاظهارنامهارائهبدون3,000$سقفتاصادراتبهمجازخارجی اتباع

.هستندپولآوردندستبهنحوهبردالمدرکی

قفستاخروجهنگامدرگمرکیاظهارنامهکردنپربامیتوانندنیزخارجیاتباع

.باشندداشتهصادرات$10,000
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شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10
Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

شدهواردروسیهبهقانونیطوربهاینکهاثباتبامی توانرا10,000$ازبیش

هحوالبرمبنیمدرکییاشدهمهرگمرکیاظهارنامهیک)کردخارج/صادراست،

ارائهارزنکردخارج/صادراتبرایبایدقانونیاینترنتی/تلگرافیحوالهیابانکی

وارزمصادرهبازداشت،تاخیر،بهمنجرمی تواندرویه هااینرعایتعدم.(شود

.شودزندانحتی

زارشگوشودگزارشروسیهپلیسبهبایدگمرکیشدهدزدیدهیاشدهگمفرم های

.شودارائهگمرکمامورانبهخروجهنگامدرتاگردداخذباید(spravka)پلیس

قابلشدهگمگمرکیاظهارنامهکهشدخواهندمتوجهمسافراناغلب،حال،اینبا

.نیستتعویض
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شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10

Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

داریخری-خاویارجملهاز-ارزشبااقالمتمامبرایرسیدیکبایدکلی،طوربه

.کنیددریافتروسیهدرشده

.باشدتاریخیارزشعدمگواهیدارایبایدعتیقهوقدیمیآثاراین،برعالوه

7+شمارهباروسیهگمرکبابیشتر،اطالعاتبرای (495) 265 208یا6628

.بگیریدتماس2808

:کنیدمراجعهروسیهگمرکسایتوببهبیشتراطالعاتبرای

http://eng.customs.ru/
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شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10
Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

نقطهدرگمرکمأمورانتوسطکهاقالمیهربرایاستممکنصادراتیعوارض

کهاقالمی.شوداعمالاستتجاریکاربرددارایکهشوددادهتشخیصخروج

الماقفرش ها،نمادها،-باشندداشتهفرهنگییاتاریخیارزشنظربهاستممکن

وگ،فرهنوزارتقبلیکتبیتأییدباتنهامعموال  -غیرهوعتیقه جاتهنری،

اوقات،گاهی.شوندخارجروسیهازمی توانندعوارضدرصد100پرداخت

.کنندتهیهمتریکهزینهباراتأییدیهاینبتواننداستممکنکیفیتبااقالمفروشندگان

نیمهوقیمتیفلزاتیاسنگ هاجواهرات،داروها،خاویار،ماننداقالمازبرخی

(خارج)صادرمحدودمقادیردرگمرکیعوارضبدونمی توانراسوختوقیمتی

.کرد
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شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10

Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

دوحداقلبایدمربوطهافزارهایسختوالکترونیکیبوک هاینوتها،رایانه

.وندشارائهامنیتیاسکنبرایفرودگاهدرگمرکمأمورانبهحرکتازقبلساعت

کنند،درخواستگمرکیمقاماتاستممکنمتحده،ایاالتسفارتگفتهبه

دادهتحویلآنهابهخروجازقبلساعت24«اطالعاتذخیره سازیدستگاه های»

.شود

عدم.شوداجراموردیصورتبهتواندمیامامی شود،گرفتهنادیدهاغلبقانون

اموالمصادرهقبیلازمجازات هاییبهمنجراستممکنگمرکیمقرراترعایت

.شود(مسافر)بازداشتیاجریمهاعمالیا/ونظرمورد
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شخصیمتعلقاتیاموادموقتورود-8-10

Temporary Entry of Materials or Personal Belongings

ازخارجبهقیمتیاشیاءوارزخروجدراحتمالیمشکالتازجلوگیریبرای

اعالممفرکهنمایندحاصلاطمینانتاشودمیتوصیهشدتبهمسافرانبهروسیه،

.باشندکردهمهرورودنقطهدرگمرکمامورانتوسطوتکمیلراخودمسافر

دسترسدروشودنگهداریروسیهازخروجهنگامتابایدگمرکیاظهارنامهاین

.باشد
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Travelسفربامرتبطاینترنتی/وبمنابع-8-11 Related Web Resources

U.S. Department of State Web site متحدهایاالتخارجهاموروزارتسایتوب

Centers for Disease Control and Prevention بیماریازپیشگیریوکنترلمراکز

U.S. Embassy Moscow Web site مسکودرمتحدهایاالتسفارتسایتوب

U.S. Federal Aviation Administration (FAA) (FAA)متحدهایاالتفدرالهوانوردیاداره
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