
1

فرصتهایتجاری
اتحادیهاقتصادیاوراسیا-ایران

1398آبان ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 اتحادیه اقتصادی اوراسیااطالعات عمومی در مورد

رقیزستانروسیه؛ قزاقستان؛ بالروس؛ ارمنستان؛ ق: کشورهای عضو

(درصد مساحت جهان14)مربع میلیون کیلومتر 20:مساحت

میلیون نفر183:جمعیت

پتانسیل ها:
 (درصد از جهان20/2)رتبه اول تولید گاز جهان

 (درصد از جهان4/9)رتبه چهارم تولید انرژی برق

 (درصد از جهان8)رتبه سوم طول خط آهن

 (درصد از جهان4/7)رتبه چهارم تولید آهن

 (درصد از جهان5)رتبه پنجم تولید فوالد
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 اتحادیه اقتصادی اوراسیاپیشینه تشکیل

تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیا توسط بالروس، قزاقستان،  
قرقیزستان، روسیه

س  مطرح شدن پیشنهاد تشکیل یک بلوک تجاری منطقه ای توسط رئی
جمهور قزاقستان، نور سلطان نظربایف

امضای قرارداد ایجاد اتحادیه گمرکی و منطقه واحد اقتصادی توسط  
بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه

تشکیل اتحادیه گمرکی میان بالروس، قزاقستان و روسیه

اجرایی شدن موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین کشورهای  
بالروس، قزاقستان و روسیه

عضویت رسمی ارمنستان

عضویت رسمی قرقیزستان

1994

فوریه سال 
1999

اکتبر سال 
2000

2011جوالی 

اول ژانویه 
2015

ژانویه 2
2015

آگوست 15
2015

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
وسعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا

:وسعت کل
ربعمیلیون کیلومتر م20

بانک جهانی: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018جمعیت در سال

بانک جهانی: منبع

میلیون نفر 183: کل جمعیت

جمعیت  رنام کشو
(میلیون نفر)

145روسیه
19قزاقستان
10بالروس

6انقرقیزست
3ارمنستان

متوسط سن  رنام کشو
(سال)جمعیتی 

38روسیه
30نقزاقستا

40بالروس
25انقرقیزست

34ارمنستان
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018رشد جمعیت در سال

بانک جهانی: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تولید ناخالص داخلی در سال

لیداخناخالص کل تولید 
(:برابری قدرت خرید)

تریلیون دالر4/8

بانک جهانی: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تولید ناخالص داخلی سرانه در سال

2018ا در سال تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسی

بانک جهانی: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اسیا با تجارت کاالیی اتحادیه اقتصادی اور
(2018)جهان 

میلیارد دالر548: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر319: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر229مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ITC: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت تجارت خارجی

ITC: منبع

ارزش صادرات کشورردیف
(میلیارد دالر)

سهم از کل 
(درصد)اتحادیه

کاالهای عمده صادراتی

الت سوخت های معدنی؛ آهن و فوالد؛ غالت؛ سنگ ها و فلزات قیمتی؛ ماشین آ44981/96روسیه1
صنعتی؛ چوب و مصنوعات آن

؛  سوخت های معدنی؛ آهن و فوالد؛ مس و مصنوعات آن؛ مواد شیمیایی معدنی6111/12قزاقستان2
سنگ معدن؛ غالت

وعات  سوخت های معدنی؛ کود؛ وسایل نقلیه؛ لبنیات و تخم مرغ؛ چوب و مصن346/15بالروس3
از آن؛ ماشین آالت صنعتی

آهن و  سنگ معدن؛ سنگ ها و فلزات قیمتی؛ دخانیات؛ نوشیدنی ها؛ پوشاک؛2/40/43ارمنستان4
فوالد

سنگ ها و فلزات قیمتی؛ پوشاک و ملزومات آن؛ سوخت های معدنی؛ مس و1/80/33انقرقیزست5
مصنوعات آن؛ سبزیجات و غده های گیاهی

--548100/00مجموع--

2018ل وضعیت صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جهان در سا
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت تجارت خارجی

ITC: منبع

ارزش واردات  کشورردیف
(  میلیارد دالر)

سهم از کل واردات
(درصد)اتحادیه 

کاالهای عمده وارداتی

ی؛  ماشین آالت صنعتی؛ لوازم برقی؛ وسایل نقلیه؛ محصوالت داروی23874/6روسیه1
پالستیک و مصنوعات آن

نقلیه؛  ماشین آالت صنعتی؛ لوازم برقی؛ مصنوعات از آهن و فوالد؛ وسایل3812/03نقزاقستا2
سوخت ها و روغن های معدنی؛ پالستیک و مصنوعات آن

ه؛ آهن و سوخت های معدنی؛ ماشین آالت صنعتی؛ لوازم برقی؛ وسایل نقلی3210/19بالروس3
فوالد

زات  سوخت های معدنی؛ ماشین آالت صنعتی؛ لوازم برقی؛ سنگ ها و فل5/31/66ارمنستان4
گرانبها؛ وسایل نقلیه

اک؛ آهن سوخت های معدنی؛ ماشین آالت صنعتی؛ کفش؛ لوازم برقی؛ پوش4/81/52تانقرقیزس5
و فوالد

--319100/00مجموع--

2018وضعیت واردات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جهان در سال 
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع

میلیون دالر1،775 واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا
میلیون دالر918 صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

رمیلیون دال857منفی  تراز تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

میلیارد دالر2/7 (مجموع صادرات و واردات)حجم تجارت خارجی ایران با اوراسیا 
درصد2 سهم تجارت ایران با اوراسیا از کل تجارت خارجی ایران

درصد0/3 سهم تجارت ایران با اوراسیا از کل تجارت خارجی اوراسیا

2018در سال با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارجی ایران وضعیت تجارت 
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع

عمده صادراتی اقالم
ایران به اوراسیا

-داروها-خرما-خیار و خیار شور-کشمش-سایر نفتهای گازی-کیوی-پسته
کلم-متانول-مس تصفیه شده-سیمانهای هیدرولیک

اقالم عمده وارداتی 
ایران از اوراسیا

آهن آالت به ضخامت  -کاتد و قطعات کاتد-روغن خام-ذرت دامی-جو
شکل رول یا ورقکاغذ روزنامه به-چوب اره شده از کاج-میلیمتر3کمتر از 

2018از اوراسیا در سال /وارداتی ایران به/ اقالم عمده صادراتی
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع

ارزش واردات کشورردیف
( رمیلیون دال)

سهم از کل واردات
(درصد)اتحادیه 

کاالهای عمده وارداتی

فدراسیون  1
روسیه

یجات  میوه و آجیل خوراکی؛ سبزیجات؛ مس و مصنوعات از آن؛ میوه و سبز53358/07
فرآوری شده؛ پالستیک و مصنوعات از آن

سوخت های معدنی؛ آهک، گچ و سیمان؛ پالستیک؛ آهن و فوالد و 26929/32ارمنستان2
مصنوعات از آن؛ مواد شیمیایی کمیاب معدنی و آلی

؛  میوه و آجیل خوراکی؛ آهک، گچ و سیمان؛ پالستیک؛ ماشین آالت899/75قزاقستان3
مصنوعات از گچ و سیمان؛ شیشه و ظروف شیشه ای

پالستیک؛ میوه و آجیل؛ شیشه و ظروف شیشه ای؛ رنگ و تانن ها؛141/49قرقیزستان4
ماشین آالت

غالت آماده سازی شده؛ میوه و آجیل خوراکی؛ مواد نساجی دست ساز؛  121/36بالروس5
سبزیجات

--918100/00مجموع

2018ل وضعیت واردات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ایران در سا
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال

ITC: منبع

ارزش صادرات کشورردیف
(میلیون دالر)

سهم از کل 
(درصد)اتحادیه 

کاالهای عمده صادراتی

فدراسیون  1
روسیه

غالت؛ روغن های گیاهی و حیوانی؛ چوب و مصنوعات از آن؛ آهن و 1،20868/06
فوالد؛ گوشت

ایی غالت؛ دانه های روغنی؛ گوشت و فرآورده های آن؛ پسماند صنایع غذ42724/05قزاقستان2
و خوراک دام؛ کود

آن؛ سوخت های معدنی؛ گوشت؛ لوازم برقی؛ آلومینیوم و مصنوعات از945/31ارمنستان3
چوب

یکال؛  الیاف مصنوعی؛ مواد شیمیایی آلی؛ چوب؛ ماشین آالت؛ اقالم اپت321/81بالروس4
کاغذ و مقوا

فوالد سبزیجات؛ گوشت؛ پنبه؛ سوخت های معدنی؛ میوه و آجیل؛ آهن و140/78نقرقیزستا5

--1،775100/00مجموع

2018صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در سال وضعیت 
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

1394دی ماه بررسی ها و مذاکرات اولیه•

اد امضای موافقتنامه موقت در راستای ایج•
ترتیبات تجارت آزاد

1397اردیبهشت 

1398آبان ماه 5اجرایی شدن موافقتنامه موقت•

زادمذاکره برای انعقاد موافقتنامه تجارت آ•
یک سال پس از اجرای 

موافقتنامه موقت

در  تصمیم گیری در مورد تداوم موافقتنامه موقت•

صورت عدم نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد
سال پس از اجرای 3

موافقتنامه موقت

ادی اوراسیا ایران و اتحادیه اقتص.ا.منطقه آزاد تجاری میان جموقت تشکیل موافقتنامه روند اجرایی شدن 
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

:ویژگی های موافقتنامه
:، شامل موارد ذیلمتن موافقتنامه به عنوان مفصل ترین و جامع ترین موافقتنامه ای که تاکنون ایران منعقد کرده

قواعد عمومی-1
تجارت کاال-2
راهکارهای دفاع تجاری-3
موانع فنی فرا راه تجارت-4
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی-5
قواعد مبدا-6
تسهیل تجاری-7
حل و فصل اختالفات-8
مقررات پایانی-9
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع

کل اقالم مشمولکشور
صنعتیکشاورزیکل اقالم

اعطایی ایران
(HS8رقمی)

36097263

اعطایی اوراسیا
(HS10رقمی)

502126376

862223639مجموع

راسیافهرست امتیازات اعطایی ایران و او
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

اقالم مشمول تخفیف تعرفه ایرفهاقالم مشمول تثبیت تعکشور
اعطایی ایران

(HS8رقمی)
133227

اعطایی اوراسیا
(HS10رقمی)

7495
140722مجموع

فیف تعرفه ایاقالم اعطایی به تفکیک مشمول تثبیت تعرفه ای و تخ

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

اقالم مشمول تثبیت تعرفهکشور

صنعتیکشاورزیمکل اقال
اعطایی ایران

(HS8رقمی)
1333796

اعطایی اوراسیا
(HS10رقمی)

716

14038102مجموع

هاقالم مشمول تثبیت تعرف

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

اوراسیاایرانعرفه ایکل اقالم مشمول تخفیف ت

227
(HS8رقمی)

495
(HS10رقمی)

257/8تعرفه فعلیمیانگین 

%63%35/8میانگین تخفیف

14/92/7شمیانگین تعرفه بعد از کاه

مقایسه میزان تخفیف تعرفه ای دو فهرست ایران و اوراسیا 
(بدون تثبیت تعرفه)

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

ول تعداد اقالم صنعتی مشم
تخفیف تعرفه ای

اوراسیاایران
167

(HS8رقمی)
370

(HS10رقمی)
226/9میانگین تعرفه

%68%29/5میانگین تخفیف
15/42/5اهشمیانگین تعرفه بعد از ک

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع

ایران و اوراسیا اقالم صنعتی مقایسه میزان تخفیف تعرفه ای دو فهرست 
(بدون تثبیت تعرفه)
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
سیاایران و اتحادیه اقتصادی اورا.ا.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ج

تعداد اقالم کشاورزی 
 ایمشمول تخفیف تعرفه

اوراسیاایران

60
(HS8رقمی)

125
(HS10رقمی)

327/7میانگین تعرفه
%57%53/3میانگین تخفیف

13/72/1ز کاهشمیانگین تعرفه بعد ا

ایران و اوراسیا اقالم کشاورزی مقایسه میزان تخفیف تعرفه ای دو فهرست 
(بدون تثبیت تعرفه)

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
فهرست اعطایی اوراسیا به تفکیک گروه های کاالیی

رفه متوسط نرخ تعگروه های کاالیی
اوراسیا

بعد متوسط نرخ تعرفه
از کاهش

5.40.8حیوانات زنده؛ محصوالت حیوانی
10.05.4فلزات معمولی و مصنوعات آنها

ط و پخش صوت؛ ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها؛ دستگاه های ضب
ین دستگاه هادستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون؛ و اجزا و قطعات و متفرقات ا

5.52.7

5.10.7محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
اکو و بددل سداخته   محصوالت صنایع غذایی؛ نوشابه ها؛ آبگون های الکلی و سرکه ها؛ توتون و تنب

آنها
10.05

52.7محصوالت معدنی
8.54.2محصوالت نباتی

14.111.4مروارید طبیعی یا پرورده؛ سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها
رامیکی؛ شیشده و  مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز؛ میکا یا از مواد همانند؛ محصوالت سد 

مصنوعات از شیشه
9.63.1

6.32.9نمواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیاء ساخته شده از آ
3.50.1مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

2.60وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 به تفکیک گروه های کاالییایران فهرست اعطایی

متوسط نرخ گروه های کاالیی
تعرفه ایران

متوسط نرخ 
تعرفه 

39.228.2دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی
20.010.0چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آنها

9.67.3ا سبد بافیچوب و اشیاء چوبی؛ ذغال چوب؛ چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای؛ مصنوعات حصیر بافی ی

20.711.6حیوانات زنده؛ محصوالت حیوانی
14.212.9ساخته شده از آنهاخمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت؛ کاغذ مقوا و اشیاء

19.913.6فلزات معمولی و مصنوعات آنها
14.510.9ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها

21.814.5محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
32.412.3دل ساخته آنهامحصوالت صنایع غذایی؛ نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه ها؛ توتون و تنباکو و ب

55محصوالت معدنی
18.312.1محصوالت نباتی

ارای روکش یا پوشش مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات د
از فلزات گرانبها

13.813.8

8.38مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شد از این مواد؛ کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

42.220.3مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
5.54.9وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

98گزارش اردیبهشت -سازمان توسعه تجارت؛ میز اوراسیا: منبع
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 در روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیافرصت های موجود

فرصت ها

 منطقه؛جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در فرصتی برای توسعه

 مهان ههای   و تمرینی برای پیوستن کشور بهه پی موافقتنامه، اولین همکاری جدی منطقه ای ایران این

؛WTOهمچون مهمتری 

فرصتی برای کاهش اثرات تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران؛

 جنوب؛شمال و هر چه بیشتر کریدور فرصتی برای تقویت

 ؛ترانزیت کاال ریلی در بحث آهن شبکه راهچابهار و بندر ایران و ظرفیت جغرافیایی موقعیت
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
چالش های موجود در روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

چالش ها

 یا؛اوراسموافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی نهادهای داخلی در اجرای تعدد و پراکنده کاری

؛سهم کم تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نسبت حجم تجارت با کشوری همچون چین

  اشهی از  اختالالت موقتی در شبکه  توزیع کاال در کشور به دلیل تغییرات در واردات و صهادرات کاالهها ن

تغییرات نرخ تعرفه ها؛

بی ثباتی در قوانین و مقررات تجاری؛

چالش های موجود در مبادالت بانکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه؛

 ران؛به  برند ایرساندن آسیب منطقه و در صادرات به کشورهای ایرانی کوتاه مدت بازرگانان نگاه

 ؛مسائل ترانزیتیبروکراسی های پیش روی تجارت در ایران به خصوص در بحث
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حاکمیتیراهبردهای
داخلینهادهایپراکنده کاریازجلوگیریوامورساماندهیبرایحاکمیتیواحدمرجعیکایجاد

شرقکریدورمانندکشورترانزیتیونقلوحملظرفیت هایازحداکثریبهره گیریشرایطآوردنفراهم-

اوراسیا؛اقتصادیاتحادیهاعضایباهندمانندکشورهاییهمکاریهدفباچابهاروغرب

شورها؛کاینبینتجارتمسیردرکاالهاخروجوورودزمانازاطالعبرایالکترونیکیسامانهازبهره گیری

اوراسیا؛اقتصادیاتحادیهاعضایباایرانتجارتدریکساناستانداردهایازاستفاده

اوراسیا؛اقتصادیاتحادیهعضوکشورهایوایرانمیانمشترکمالیمکانیزمایجادوبانکیروابطتوسعه

تجار؛برایتعرفه ایغیرموانعتسهیلوشناساییمنظوربهاوراسیااتحادیهمقاماتبارایزنی

عضو؛کشورهایمیانتجاریروادیدصدورتسهیل

تجاری؛دیدارهایونمایشگاه هابرگزاریبرایزیرساختهاایجاد

عضوکشورهایمیانمشترکیامستقیمپروازایجاد.

اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 ادر جهت توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیراهبردها
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اتحادیهاقتصادیاوراسیا-فرصتهایتجاریایران
 ادر جهت توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیراهبردها

(اتاقها)دولتیغیربخشراهبردهای

بخشادیاقتصفعالینبیشترچههرآشناییبرایتخصصینشست هایوسمینارهاهمایش ها،برگزاری

اوراسیا؛اقتصادیاتحادیهتجاریظرفیت هایباتعاون

ضوع؛مواینبرویژهتمرکزبااوراسیاعضوکشورهایباهمجواراستانیاتاق هایفعالسازیوانتخاب

اوراسیا؛وعضکشورهایدرساختمانومهندسیوفنیحوزهدرویژهبهوتخصصینمایشگاه هایبرگزاری

تجاری؛هیأت هایپذیرشواعزام

ایران؛ساختمانصنعتنمایشگاهدراوراسیاعضوکشورهایتجارحضورزمینهآوردنفراهم

اوراسیاوعضکشورهایدرایرانتعاوناتاقسویازساختمانصنعتنمایشگاهبرپاییبرایسازیزمینه.
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فرصتهایتجاری
اتحادیهاقتصادیاوراسیا-ایران

1398آبان ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران


