به نام خدا

گزارش مناطق ویژه ی اقتصادی فدراسیون روسیه
مناطق ویژه اقتصادی مناطقی با شرایطی مطلوب برای کسب و کارها هستند .این مناطق دارای مزایای مالیاتی
وگمرکی هستند و همچنین دسترسی به زیرساخت های آماده استفاده دراین مناطق وجود دارد .مناطق ویژه
اقتصادی برای  ۴۹سال و در مناطقی که دارای پتانسیل سرمایه گذاری بسیار باالی هستند ،ساخته شده اند .هزینه
سرمایه گذاران در آغاز یک پروژه در مکانهای ویژه ی اقتصادی حدوداً % ۳۰کمتر از شرایط عادی در روسیه است.
در حال حاضر  ۳۳منطقه ی ویژه اقتصادی تحت قانون فدرال شماره " ۱۱۶ -FZدر باره ی مناطق ویژه اقتصادی
در فدراسیون روسیه" از  ۲۲جوالی  ،۲۰۰۵ساخته شده و در حال استفاده هستند.
بیش از  ۴۷۰شرکت از  ۲۹کشور ،شامل شرکت های بزرگ بین المللی ،ساکن مناطق ویژه ی اقتصادی شده اند.
مقدار سرمایه گذاری اعالم شده توسط شرکتهای ساکن این مناطق حدود  ۶۰۰میلیارد روبل و سرمایه گذاری انجام
شده حدود  ۱۸۰میلیارد روبل با  ۱۸۰۰۰فرصت شغلی ( تا فوریه ی  ) ۲۰۱۶بوده است.
” (JSC “SEZ”) JSC“Special economic zonesشرکت مدیریتی با %۱۰۰سرمایه ی دولتی است.
از سال  JSC “SEZ” ۲۰۰۶مسئول طرح ریزی ،ساخت و مدیریت مکانهای ویژه ی اقتصادی در روسیه ،همگام
با بهترین شیوه ی جهانی بوده است .فعالیت مکانهای ویژه ی اقتصادی در روسیه مطابق با تمام قوانین و مقررات
سازمان تجارت جهانی است.
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مزایای مکانهای ویژه ی اقتصادی:

تمام سرمایه گذاران مناطق ویژه ی اقتصادی از مجموعه ای از مشوق های مالیاتی که توسط قانون تضمین شده
است ،بهره می برند .فدراسیون روسیه به سرمایه گذاران در برابر تغییرات نا مطلوب قانون مالیاتی اطمینان می دهد.
مشوق های مالیاتی
روسیه

مناطق ویژه ی اقتصادی

طول دوره

مالیات بر درآمد% ،

۲۰

 ۵،۱۵%تا۰

برای مدت اقامت در مناطق
ویژه اقتصادی

مالیات بر دارایی% ،

۲،۲

*

 ۱۰سال

مالیات ارضی% ،

۵،۱

*

 ۵-۱۰سال

۱،۰-۵،۳

*

 ۱۰سال

مالیات بر حمل و
نقل

۰
۰
۰

(یورو/اسب

بخار)
سهم بیمه% ،

قیمت خرید زمین

۳۰

کارکنان

کارکنان

تحقیقاتی

عادی

۱۴

۳۰

 ۱۰۰%قیمت بازار

تا ۲۰۱7

۴%-۵۰

برای مدت اقامت در مناطق

قیمت کاداستر

ویژه ی اقتصادی
*

بسته به نوع مناطق

تضمین های دولتی:

تضمین های دولتی یکی از مهمترین مزیت ها ی انجام کسب و کار در مناطق ویژه ی اقتصادی است .ساکنان
توافقنامه ای با تعهدات متقابل با وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه امضای می کنند.
طبق قانون فدرال شماره ی “ :۱۱۶-FZوضع قوانین مالیاتی فدراسیون روسیه ،قوانین مالیاتی فدراسیون روسیه،
مقررات مالیاتی دولت های محلی که موقعیت مالیات دهندگان را با اختالل مواجه سازد  -ساکنان مناطق ویژه
اقتصادی ،به جز اعمال قوانین مالیاتی فدراسیون روسیه در مورد مالیات غیر مستقیم کاال  ،به ساکنان مناطق ویژه
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اقتصادی برای طول دوره توافق شده تولید  ،تحقیق و توسعه ،فعالیت های گردشگری و یا فعالیت در منطقه ویژه
اقتصادی بندری اعمال نمی شود.
زیر ساختهای آماده ی استفاده:

زیر ساختهای آماده شامل سیستم های تامین آب ،برق ،گاز و سیستم گرمایی است .زیر ساخت ها همچنین شامل
زیر ساختهای کسب و کار گمرک و تدارکات نیز است.
اجازه برای ساخت و ساز در مکانهای ویژه ی اقتصادی تا  ۱۰روز کاری صادر می شود .دوره متوسط ساخت و ساز و
راه اندازی کارخانه ساکنان مناطق ویژه اقتصادی  ۱تا  ۲سال است .همچنین ،نرخ ویژه برای خرید و اجاره زمین
برای ساکنان این مناطق اعمال می شود.
مناطق آزاد گمرکی:

مناطق ویژه ی اقتصادی ممکن است دارای گمرک آزاد نیز باشند .ساکنین از مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش
افزوده بر تجهیزات معاف و دارای شیوه ی خاصی برای پرداخت مالیات ارزش افزوده برای مواد خام ،قطعات و
محصوالت تولید شده در مکانهای ویژه ی اقتصادی هستند .از مهمترین فواید تجارت در مکانهای ویژه ی اقتصادی
مدت کنترل گمرکی است .ترخیص کاال از گمرک حدوداً  ۳ساعت به طول می انجامد.
اهداف توسعه مکان های ویژه ی اقتصادی:

 شرایط مطلوب برای شروع و توسعه کسب و کار
 توسعه و ساخت محصوالت جدید
 توسعه صنایع با تکنولوژی باال
 توسعه حمل و نقل و تدارکات
 توسعه گردشگری و استراحتگا ه ها

چهار گام برای ساکن شدن در منطقه ی ویژه اقتصادی :

 .۱ثبت نام شخص حقوقی در جایی که یک منطقه ویژه اقتصادی واقع شده است.
 .۲درخواست برای اقامت و ارائه مجموعه اسناد به شرکت مدیریت به وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه.
 .۳ارائه در خواست به شورای متخصصین در وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه.
 .۴امضای توافق نامه سه جانبه فعالیت در مکان ویژه ی اقتصادی ،صدور گواهی استقرار در منطقه ی ویژه
اقتصادی.
.۵
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سرمایه گذاری مورد نیاز:

حداقل میزان سرمایه گذاری برای ساکن یک منطقه تولیدی و صنعتی  ۱۲۰میلیون روبل است.
برای ساکنان مکان های ویژه ی اقتصادی بندری حداقل میزان سرمایه گذاری  ۴۰۰میلیون روبل برای ساخت و
ساز زیر ساخت بندر و یا  ۱۲۰میلیون روبل برای باز سازی اشیاء زیر ساختی بندر است.
حداقل میزان سرمایه گذاری برای مناطق ویژه ی اقتصادی نوآوری – فن آوری وجود ندارد .در خواست برای مناطق
ویژه ی اقتصادی نوآوری – فن آوری با سرمایه گذاری در نظر گرفته شده ی کمتر از  ۳۰میلیون روبل به شورای
متخصص ها ارائه نمی شوند.
جغرافیا:

مناطق ویژه ی اقتصادی در مناطق جغرافیایی متفاوتی قرار گرفته اند.

مناطق ویژه ی اقتصادی تولیدی – صنعتی:

مناطق ویژه ی اقتصادی تولیدی – صنعتی مناطق وسیعی در مناطق بزرگ صنعتی روسیه هستند .نزدیکی به منابع
تولید ،دسترسی به زیرساخت های موجود و مسیرهای حمل و نقل کلیدی مزیت اصلی آنها به حساب می آیند .با
ساخت شرکت ها در مناطق صنعتی ،شرکت ها می توانند محصوالت خود را در بازار روسیه به دلیل کاهش هزینه،
رقابتی تر کنند.
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فعالیت های تولیدی ،شامل صنایع زیر است:

 وسایل نقلیه و تولید لوازم جانبی
 پتروشیمی
 تولید مواد دارویی و تجهیزات پزشکی
 تولید بیومتریال و نانو مواد
 صنعت هوانوردی
 ماشین آالت
 تولید مصالح ساختمانی
 تولید تجهیزات و ابزار برای صنایع مختلف
 تولید لوازم خانگی و کاالهای مصرفی
 تدارکات
مناطق زیر مناطق ویژه ی اقتصادی تولیدی – صنعتی فدراسیون روسیه هستند:
 .1آالبوگا – جمهوری تاتارستان

 .2توگلیاتی  -منطقه ی سامارا

مسافت تا مسکو  ۱۰۳۰:کیلومتر

مسافت تا مسکو ۸۴۴ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۳۸۵۵ :هزار

جمعیت منطقه ۳۲۰۰ :هزار

تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :

تاسیس۲۰۱۰.۰۸.۱۲ :

آالبوگا در میان دسته ی اتوموبیل پاولژسکی با حضور توگلیاتی در مجاورت خودرو سازان بزرگ :آفتوواز ،گاز و
دیگران قرار گرفته است .همچنین شرکتهای صنایع

آفتو واز ،گاز ،سُلرز ،کاماز و دیگران واقع شده است.

شیمیایی در منطقه ی سامارا قرار گرفته اند :توگلیاتی
ازت (تولید آمونیاک) ،کوی بیشو ازت (تولید کودهای
شیمیایی)  ،توگلیاتی کاوچوک (کارخانه الستیک
مصنوعی).
 .3لیپتسک – منطقه ی لیپتسک

 .4موگلینا – منطقه ی پسکوو

مسافت تا مسکو ۴۵۰ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۷۴۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۱۲۰۰ :هزار

جمعیت منطقه ۶۵۷ :هزار

تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :

تاسیس۲۰۱۲.۰۷.۱۹ :

لیپتسک در بخش اروپایی روسیه واقع شده است .در قلب منطقه ی پسکوف "دروازه ی غربی" به روسیه است.
5

مجموعه ی عمده ی فلزکاران .جایی که فوالد و ورقهای این منطقه دارای :یک موقعیت منحصر به فرد (هم مرز
آهنی تولید می شوند .کارخانه های لیپتسک ،یخچال و با استونی ،لتونی و بالروس) ،زیرساخت حمل و نقل
فریزر و سایر لوازم خانگی تولید می کنند .مجتمع صنعتی توسعه یافته ،منابع گسترده ی مواد خام وهمچنین
متالورژی نووا لیپتسک  -یکی از بزرگترین کاخانه های فرصت های همکاری آسان با کارخانه های محلی است.
متالورژی جهان  -در مجاورت منطقه ی ویژه ی ماشین آالت و مهندسی برق از صنایع سنتی این منطقه
اقتصادی لیپتسک واقع شده است.

هستند.

 .5دره ی تیتانیوم– منطقه ی سویردلوسک

 .6کالوگا  -منطقه ی کالوگا

مسافت تا مسکو ۱۸۷۰ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۳۵۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۴۳۰۰ :هزار

جمعیت منطقه ۱۰۰۰ :هزار

تاسیس۲۰۱۰.۱۲.۱۶ :

تاسیس۲۰۱۲.۱۲.۲۸ :

منطقه ی سویردلوسک منطقه ای با بیشترین تعداد و کالوگا ،یکی از پیشروان در روسیه در ضمینه ی توسعه
تولید کارخانجات صنعتی در منطقه اورال است .این صنعتی و جذب سرمایه گذاری است.
بزرگترین شرکت های بین المللی مانند :فولکس واگن،

منطقه ،منطقه ای با تولید زیاد تیتانیوم است.

ولوو ،پژو ،سیتروئن ،میتسوبیشی ،GE ،سامسونگ،
کانتیننتال ،برلین شیمی ،منارینی ،نُوُSTADA CIS ،
پروژه های خود را در منطقه ی کالوگا اجرا می کنند.
 .7آستاراخان – منطقه ی آستاراخان

 .8والدیواستوک – منطقه ی پریمورسکی

مسافت تا مسکو ۱۳۰۰ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۶۴۰۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۱۰۲۳ :هزار

جمعیت منطقه ۱۹۳۳ :هزار

تاسیس۲۰۱۴.۱۱.۱۸ :

تاسیس۲۰۱۴.۰۸.۱۸ :

این منطقه ی ویژه ی اقتصادی در مجاورت دریای خزر ،این منطقه ی ویژه ی اقتصادی بر اساس شرکت سُلرز
شرکت های کشتی سازی و تولیدات خدمات نفت و گاز ایجاد شده و واقع در خلیج زاالتوی روگ در نزدیکی
واقع شده است ۱۰ .شرکت بزرگ کشتی سازی و دفاتر مرکز تعمیر کشتی دالزاوود است .تاسیس این منطقه ی
ساخت و ساز در حوزه ی این منطقه در حال فعالیت ویژه ی اقتصادی با هدف سامان دادن به تولید قطعات
خودرو و ارائه خدمات لجستیکی است.

هستند.
 .9ستوپینو کوادرات  -منطقه ی مسکو

مسافت تا مسکو ۸۰ :کیلومتر
جمعیت منطقه ۷۲۳۷ :هزار
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تاسیس۲۰۱۵.۰۸.۰۸ :
منطقه صنعتی " ستوپینو کوادرات " یک پروژه بزرگ
منحصر به فرد برای توسعه ارضی است .این منطقه
شامل مناطق مسکونی ،چهار پارک صنعتی و منطقه ویژه
اقتصادی است.
منطقه ویژه ی اقتصادی " ستوپینو کوادرات "
نزدیکترین منطقه ویژه ی اقتصادی به مسکو است.

مناطق ویژه ی اقتصادی برای تحقیق و توسعه

مناطق ویژه ی اقتصادی برای تحقیق و توسعه در مناطقی در مراکز بزرگ علمی و آموزشی با سابقه ی تحقیقات
طوالنی دارای مراکز تحقیقاتی به رسمیت شناخته شده واقع شده اند .این مناطق نوآوری ،فرصت های بزرگی به
ساکنان به منظور تولید محصوالت با تکنولوژی باال ارایه می دهند.
فعالیتهای تحقیق و توسعه شامل موارد زیر می باشند:
 میکروالکترونیک
 الکترونیک نوری
 فناوری نانو
 فناوری های پزشکی
 بیوتکنولوژی
 IT و مخابرات
 فن آوری هسته ای
 فن آوری صرفه جویی
 .10زیلیناگراد – منطقه مسکو

 .11پترزبورگ – منطقه پترزبورگ

جمعیت :منطقه  ۱۲۱۸۴هزار

مسافت تا مسکو  ۶۴۰:کیلومتر

تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :

جمعیت منطقه ۵۱۹۷ :هزار

زیلیناگراد یک مرکز شناخته شده الکترونیک در تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :
روسیه است .این منطقه شرکتهای تحقیق و توسعه را برای یک مدت طوالنی پترزبورگ مرکز مهندسی دقیق و
با مراکز با فن آوری های پیشرفته مانند دانشگاه مرکز مهندسی الکترونیک بوده است که این بر پایه ی
تحقیقاتی  MIETو مرکز نوآوری و فن آوری مجتمع تحقیقاتی متشکل از دوازده موسسه ی تحقیقاتی
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زیلیناگراد متصل می کند.

شکل گرفته است.

 .12دوبنا – منطقه مسکو

 .13تومسک – منطقه تومسک

مسافت تا مسکو ۱۲۰ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۲۸۸۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۷۲۳۷ :هزار

جمعیت منطقه ۵۵۷ :هزار

تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :

تاسیس۲۰۰۵.۱۲.۲۱ :

دوبا معروف به مراکز تحقیقاتی خود مانند موسسه تومسک قدیمی ترین مرکز آموزش و مرکز علمی روسی
مشترک تحقیقات هسته ای ( ، )JINRمرکز ارتباط و محل راه اندازی و توسعه فناوری نانو روسی است.
ماهواره ای ،موسسه تحقیقات فیزیک هسته ای این منطقه رتبه اول را در میان مناطق روسیه از لحاظ
دانشگاه دولتی مسکو ،دانشگاه دوبنا ،مرکز فناوری تعداد کارکنان در ضمینه های علمی را دارد .در این
نانو دوبنا و دیگر مراکز تخصصی است.

منطقه  ۷دانشگاه دولتی ۳ ،مرکز تحقیقات ملی۲۴ ،
موسسه ی تحقیقاتی و یک مرکز مهندسی قرار دارد.

 .14اینوپولیس – جمهوری تاتارستان

 .15ایستوک – استان مسکو

مسافت تا مسکو  ۷۱۷کیلومتر

مسافت تا مسکو ۴۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه  ۱۵۵هزار

جمعیت منطقه ۷۲۳۷ :هزار

تاسیس ۲۰۱۲.۱۱.۰۱

تاسیس۲۰۱۵.۱۲.۳۱ :

اینوپولیس  ،یک پروژه با هدف ایجاد یک شهر جدید شهرستان علمی فریازینو مرکز علم و مرکز صنعتی
است که متخصصان واجد شرایط را از کل کشور دور الکترونیک مایکروویو و مهندسی مکانیک است.
هم جمع آوری می کند .این عمل پتانسیل های شرکتهای پژوهشی و مجموعه های تولیدی شکل دهنده
نوآورانه روسیه را افزایش می دهد .اینوپولیس ،یک شهر پایه ی اقتصاد این شهر است.
شهر هوشمند دارای زیرساخت های کسب و کار
گسترده ،دانشگاه تخصصی فن آوری اطالعات (با
همکاری دانشگاه کارنگی ملون آمریکا) ،فرصت های
مختلف برای محل اقامت و طیف گسترده ی
زیرساخت های اجتماعی و تجارتی است.

مناطق ویژه ی اقتصادی گردشگری

واقع در زیبا ترین و محبوب ترین مقصد های روسیه ،مناطق ویژه ی اقتصادی تفریح و گردشگری شرایط مطلوبی را
برای گردشگری ،ورزش ،کسب و کار هتلها  ،تفریح و فعالیت های دیگر ارائه می کنند.
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فعالیتهای گردشگری شامل موارد زیر می باشند:
 طبیعتگردی
 گردشگری فرهنگی
 گردشگری سالمتی
 گردشگری فعال و خطر ناک
 گردشگری کروز
 گردشگری مذهبی
 .16پناهگاه بایکال– جمهوری بوریاتیا

 .17دروازه ی بایکال – منطقه ی ایرکوتسک

مسافت تا مسکو ۵۵۳۲ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۵۰۴۲ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۹۷۲ :هزار

جمعیت منطقه ۲۴۰۰ :هزار

تاسیس۲۰۰۷.۰۳.۰۳ :

تاسیس۲۰۰۷.۰۲.۰۳ :

دریاچه بایکال عمیق ترین و باستانی ترین دریاچه ی منطقه ی ایرکوتسک دارای تاریخ غنی است .بیش از
زمین است .دریاچه بایکال همچنین بزرگ ترین دریاچه شصت موزه در این منطقه وجود دارد .این منطقه مورخان
آب شیرین در جهان است .مسافت سطح آن  ۳۱۷۲۲و توریستیهای زیادی را از اروپا و آسیا جذب می کند .به
کیلومتر مربع که تقریبا برابر با کشورهایی مانند بلژیک ،عالوه طبیعت منحصر به فرد مانند دریاچه بایکال و
هلند و دانمارک است .آب بایکال فوق العاده تمیز و با پارک ملی بایکال در این منطقه واقع شده اند .خط راه
اکسیژن است .شفافیت آن به  ۴۰متر می رسد .بایکال با آهن کروگا بایکالسکایا از جمله  ۵۸تونل و گالری ها،
تایگا ی سیبری ،رشته کوه و استپ احاطه شده است .این بیش از  ۵۰۰پل و در حدود  ۶۰۰دیوار حفاظت از ساحل
منطقه شرایط را برای توسعه تمام انواع گردشگری فراهم و  ۱۷۲آثار معماری نیز در میان بازدید کنندگان بسیار
می کند ۸۰۰ .هزار نفر از سراسر جهان برای بازدید از محبوب است .مسیرهای اسکی در کوه ها بایکال نیز
بایکال در قلب روسیه سالیانه به اینجا سفر می کنند.

بازدید را به خود جلب می کند.

.18دره ی آلتای– جمهوری آلتای

 .19کاتون فیروزه ای  -منطقه ی آلتای

مسافت تا مسکو ۳۶۴۱ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۳۴۱۹ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۲۰۶.۲ :هزار

جمعیت منطقه ۲۴۲۰ :هزار

تاسیس۲۰۰۷.۰۲.۰۳ :

تاسیس۲۰۰۷.۰۲.۰۳ :

جمهوری آلتایی زمین کوهستانی فوق العاده ای است .منطقه ی آلتای تمام انواع طبیعت سیبری را دور هم
آب و هوای تازه رشته کوه با شکوه ،رودخانه ها ،دریاچه جمع می کند :از دریاچه های آینه مانند و رودخانه های
ها و آبشارها متعدد شرایط از همه نوع از گردشگری را با جریان تند تا استپهای خشک ،از تایگای دست نخورده
تا قله های کوه پوشیده شده با یخچالهای طبیعی.

دارا هستند.

سرزمین آلتایی همچنین غنی از چشمه های معدنی شفا
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بخش است .هزاران گردشگر سالیانه از این منطقه در
روسیه بازدید می کنند.
 .20استراحتگاه قفقاز شمالی

 .21جزیره ی روسکی

پروژه ی استراحتگاه قفقاز شمالی حاکی از ایجاد منطقه ی پریمورسکی دارای خلیج های زیبای طبیعی و
گردشگری تمام فصل و مجتمع های تفریحی آرمخی ،سواحل گوناگون است .پوشش گیاهی متراکم ،مجاورت
الگوناکی ،آرخیس ،البروس-بسنگی ،سوری ،متلس ،به ژاپن نیز از ویژه گیهای این منطقه است.
ودوچی و مجموعه ی ساحلی دریای خزر است.
مناطق ویژه ی اقتصادی بندری:

مناطق ویژه ی اقتصادی بندری می توانند به عنوان مکانهای کشتی سازی و یا مکانهای شرکتهای تعمیر کننده
کشتی ،و شرکتهای ارائه دهنده ی تدارکات ایجاد کننده ی راه های جدید مورد استفاده قرار بگیرند.
فعالیتهای اقنصادی بندری شامل موارد زیر می باشند:

 تولید تجهیزات حمل و نقل هوایی


نگهداری فنی و تعمیر هواپیما ها و کشتی ها

 تدارکات حمل و نقل
 فعالیت های بندری
 فعالیت های استخراج و بازیافت

 .22اولیانووسک  -منطقه ی اولیانووسک

 .23بندر شوروی  -منطقه ی خابارووسکی

مسافت تا مسکو ۷۲۶ :کیلومتر

مسافت تا مسکو ۶۲۴۰ :کیلومتر

جمعیت منطقه ۱۲۶۳ :هزار

جمعیت منطقه ۱۳۰۰ :هزار

تاسیس۲۰۰۹.۱۲.۳۰ :

تاسیس۲۰۰۹.۱۲.۳۱ :

این منطقه ی ویژه ی اقتصادی نزدیک به مسیرهای این منطقه ی ویژه ی اقتصادی به مسیرهای تجارت
حمل و نقل که  ۱۹درصد از ترافیک حمل و نقل هوایی جهانی مانند خط بایکال-آمور و دروازه ی سریع به
را پوشش می دهد واقع شده است .ساکنان می توانند از سواحل اقیانوس آرام آمریکا و کانادا دسترسی دارد.
خدمات تعمیر و نگهداری  ،تعمیر حمل و نقل هوایی بین
المللی ،زیرساخت های حمل و نقل و نیروی کار واجد
شرایط استفاده بکنند .همچنین این منطقه ی ویژه ی
اقتصادی ،در مجموعه ی موجود قطعات هواپیمایی و
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دومین باند غیر نظامی دنیا از نظر طول برخاست قرار
گرفته است.
دانشگاهای تخصصی حمل و نقل هوایی و تولید
کنندگان خودرو هم در این منطقه قرار دارند.
 .24مورمانسک  -منطقه ی مورمانسک

مسافت تا مسکو ۱۵۰۰ :کیلومتر
جمعیت منطقه ۷۶۶ :هزار
تاسیس۲۰۱۰.۱۰.۱۲ :
مکان این منطقه ی ویژه ی اقتصادی به حمل و نقل و
زیر ساخت های نیرو دسترسی دارد .به عنوان نمونه می
توان به مسیر حمل و نقل شمال و به میدان نفتی قطب
شمال اشاره کرد.

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت مکانهای ویژه ی اقتصادی روسیه به آدرس  http://eng.russez.ruمراجعه
بفرمایید.
-
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