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ـ موافقتن • ـ امه ایـ ـ ران و اوراسیـ ـ از تجـ ا زمینه سـ  ارت آزادـ

 بازارشناســی اوراسیــا در آیینه تجربیـات رایزنان بازرگانی •

 ه ایران و اوراسیــاـ هاي موجود و آتی توافقناممعرفی ظرفیت •

 مقررات حاکم بر تجارت با کشورهاي اتحادیه قتصادي اوراسیا   •

 ورود به بازار اوراسیــا، بـــایدها و نبــایدهـا •

 تجاري در بازار اوراسیــاهاي آشنایـی با فرصت •

 حقوق تجار در موافقتنامه تجاري ایران و اوراسیا •



 

ررسی ابعاد حقوقی و اقالم مورد توافق در قرارداد تجارت ترجیحی اوراسیاب 1            

           بازارشناسی اتحادیه اوراسیا با استفاده از تجارب رایزنان بازرگانی کشور 2

های موجود و آتی در توافقنامه اتحادیه اوراسیاها و فرصتبررسی ظرفیت 3            

ابعاد مالی و مناسبات مرتبط و نقل و انتقال پول با اعضای اتحادیهبررسی  4            

المللی مورد پذیرش اعضای اتحادیه مباحث مرتبط با استانداردهای ملی و بین 5            

گذاری مشترک در اتحادیه اوراسیاهای تجاری و سرمایهآشنایی با فرصت 6            

های متقابلتوافقات انجام شده در خصوص تعرفهقوانین گمرکی و  7            

           مقررات حاکم بر تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 8

           معرفی موضوعات و اقالم صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مزیت رقابتی 9

توسعه تجارت با اوراسیاهای دولتی برای معرفی قوانین باالدستی و دستورالعمل 11            

میان کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان  2114مه  29قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 

مساحت  میلیون کیلومترمربع 21آغاز کرد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون  2115این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه   .و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند

 درصد جمعیت جهان است.  5.2میلیون نفر جمعیت دارند که  183و بیش از 

ز اثر کند و می توان از این طریق بخشی ا با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می

تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط د . قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه میتحریم ها را جبران کر

 .اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد

ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی های تعرفهتوان به تخفیفدنبال دارد از جمله آن می های اقتصادی بسیاری برای ایران بهپیوستن به این اتحادیه، مزیت

استفاده از دالر  توان به کاهشدرصد افزایش داده، می 71های تجاری با ارز ملی را به اوراسیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دالر، سهم پرداخت

 .در مبادالت تجاری خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است

امضا شود و از سه سال دیگر . قرار است موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا شده استماه اجرایی  98این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نتیجه رسیده، از هفته اول آبان 

 .تقریبا تمام کاالها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد

خواهند داشت تا حجم صادرات خود به  براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را

 .کند، صادرات کاالهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهدتواند با امتیازاتی که دریافت مییش دهند. ایران نیز میدرصد افزا 75ایران را تا 

حصوالت صنعتی و محصوالت های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصوالت ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، مقلم کاالهای مختلف در حوزه 512این امتیازات 

 .رسدمورد می 862شود که در مجموع کل اقالم مشمول در موافقتنامه به قلم کاال در همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل می 361کشاورزی از سوی اتحادیه اورآسیا و 

ای برای افزایش صادرات کشور اشاره میلیون نفر و بازار بالقوه 181برای اتصال به بازار با بیش از از مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی 

هزار  1.9میلیون نفری پیش روی تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع  141ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری کرد. همچنین تنها روسیه، یعنی بزرگ

 .دهدجهان را تشکیل می GDP درصد 3.2ارد دالر است که میلی

کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی  41اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از 

 .کشورهای حوزه آمریکای التین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعالم آمادگی کرده اند

ای هاین بازار پویا و نوظهور، جامعه فعاالن اقتصادی کشور را با امکانات توسعه فعالیت ها و تهدیدهای موجود دراز این رو تالش ما در این رویداد براین است با رمزگشایی از فرصت

 المللی در این فضا و در شرایط تحریم آشنا نماییم.اقتصادی بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه اول اسخراج نفت جهان

 رتبه اول اسخراج گاز جهان

 رتبه چهارم تولید برق  جهان 

 دالرتریلیون  9/1تولید ناخالص داخلی 

 حریمتتوسعه تجارت در دوران گذاری و سرمایههای سلسله رویدادهای رمزگشایی از فرصت

 درصد تولید صنعتی جهان 2/2  میزان

 میلیارد دالر حجم تجارت  8/753

 میلیون نفر 8/183جمعیت اتحادیه 

میلیون  3/94جمعیت فعال اقتصادی 

 نفر

 درصد  5نرخ بیکاری 

 جهان رتبه سوم طول خط آهن و مسیر ریلی 

 دصد از میزان و کشش جاده ای جهان7/4

 جمعیت به اینترنت % 7/83دسترسی 

 رتبه پنجم تولید فوالد در  جهان 

 رتبه دوم کودهای آلی در جهان

 رتبه سوم تولید چدن در جهان

 89774842نمابر:                    88227851تلفن: 

د بییود و تن یییم کنییداکتور بییا کننییدگان خواهییشییرکتن ییرات متقاضیییان و براسییاس بررسییی مشییارکتی  نشسییتیکییی از راهبرهییای اصییلی اییین رویییداد ملییی تن یییم محتییوای 

امتییاز دهیید و بیا ار یه  11الیی  1بیه هیر از میوارد بیین  فیوقهیای ایشیان انجیام خواهید شید. لیذا خواهشیمند اسیت بیا مطالعیه محورهیای پیشینهادی گییری از اولوییتبهره

 ن رات تکمیلی خود بر روی سربرگ مجموعه دبیرخانه رویداد را نسبت به این مهم یاری فرمایید. 



 

نام حقیقیفرم ثبت  

 با امکانات و هزینه مصوب ذیل فراهم خواهد بود. عادینام اشخاص حقیقی در دو سطح ویژه و امکان ثبت

 

 ام قطعی خواهد بود.نارسال این فرم به همراه سند واریزی به منزله ثبت 

 مشخصات فردی

 Name   نام

 Family   نام خانوادگی

  شماره شناسنامه  کد ملی

  تاریخ تولد  نام پدر

  سمت سازمانی  تلفن همراه

  سایت سازمان  پست الکترونیک

  نمابر  نام سازمان

  تلفن ضروری  تلفن سازمان

 

 آدرس دقیق پستی
 

 

 کد پستی:

 

 

 توضیحات  خدمات هزینه سطح ردیف

ریال 000/008/11 عادی 1   های جانبی حضور در جلسه اصلی و کارگاه 

  ارائه گواهینامه معتبر ملی 

 پذیرایی ناهار و میان وعده 

 هاهای سخنرانی و کارگاهارائه فایل 

 های ویژه مراسمارائه پکیج 

 های عادی سالنحضور در جایگاه 

 

  درصد تخفیف خواهد بود. 10گروهی ) باالتر از سه نفر ( شامل ثبت نام 

  درصد تخفیف خواهد بود. 11گروهی ) باالتر از پنج نفر ( شامل ثبت نام 

  جداگانه تکمیل گردد.به ازای هر شخص حقیقی یک فرم ثبت نام 

  متقاضیییان یییک هفتییه  بییل از برگییزاری مراسییم نسییبت بییه دریافییت کییارت ورود

 ا دام نمایند.

 بیا نفیر دارنید  10نیام بیاالتر از یی کیه ثبیتهیاها و سازمانشود شرکتپیشنهاد می

 .نام حقو ی ا دام نمایندنسبت به ثبتهماهنگی مشاورین دبیرخانه 

ریال000/000/41 ویژه 1    های جانبی حضور در جلسه اصلی و کارگاه 

  ارائه گواهینامه معتبر ملی 

 المللی ارائه گواهینامه معتبر بین 

 پذیرایی ناهار و میان وعده 

  هاهای سخنرانی و کارگاهفایلارائه 

 های ویژه مراسمارائه پکیج 

 های ویژه سالنحضور در جایگاه 

 ارائه بسته فیلم و عکس مراسم 

 

 
 

  ویژه                           عادی        نام:     نوع ثبت

 

 گروهی                      نام :     انفرادی   شیوه ثبت

 واریزی: سندشماره 

 حریمتتوسعه تجارت در دوران گذاری و سرمایههای سلسله رویدادهای رمزگشایی از فرصت

 دبیرخانه اجرایی :

 11تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه سوم اداری، واحد 

   84224841نمابر:                                                                    88112811تلفن: 

 

نمایم و نامبرده به عنوان نماینده این مجموعه تمامی اطالعات این فرم را تایید می. ............................................... در سمت .......................................................................... اینجانب

ی حضور خواهند داشت.در نشست ملی اوراسیا پلی به سوی بازارهای جهان  

مهر و امضا:                                                                                                                                تاریخ:  

هنای الملن  امکانناتی جهنت ارافنه فضنای نمایشن اهی و نینز اسنتفاده از فرصنتفعال معتبر اقتصاد کشور در حوزه صننعت و تجنارت بنین 077با توجه به حضور بیش از 

آمنادگی  منندی بنه اسنتفاده از اینن امکاننات و کسنب اطالعنات بیشنتردبیرخانه در نظر گرفته شنده اسنتل لندا در صنورت عالقنهتبلیغاتی و اسپانسری رویداد توسط 

 ⃝درخواست اطالعات اسپانسری                                                                    ⃝درخواست اطالعات نمایش اهی                                        خود را اعالم فرمایید.



 

حضور آنالین نام فرم ثبت   

  رویداد باپوشش و حضور آنالین در امکان نشست،  محتوايمندي حداکثري متقاضیات از با توجه به رویکرد دبیرخانه مبنی بر فراهم آوردن فرصت بهره
 امکانات و هزینه مصوب ذیل فراهم خواهد بود. 

 ل خواهد نمود. و پاسخ منتق   ایشان را به پانل پرسش هاياشت و پرسش ضور خواهد دلسه ح در ج ،آنالین کنندگان ماینده شرکتیک نفر به عنوان ن 
 

 توضیحات 
  درصد تخفیف خواهد بود. 10گروهی ( باالتر از سه نفر ) شامل ثبت نام 
  درصد تخفیف خواهد بود. 15گروهی ( باالتر از پنج نفر ) شامل ثبت نام 
  جداگانه تکمیل گردد.به ازاي هر شخص حقیقی یک فرم ثبت نام 
 اقدام نمایند اسپانسرينام نسبت به ثبتبا هماهنگی مشاورین دبیرخانه نفر دارند  10نام باالتر از هایی که ثبتسازمانها و شود شرکتپیشنهاد می. 
 

 
 ام قطعی خواهد بود. ن ارسال این فرم به همراه سند واریزي به منزله ثبت 

 مشخصات فردي 

 Name   نام 

 Family   نام خانوادگی 
شناسنامه شماره    کد ملی   
  تاریخ تولد   نام پدر 
  سمت سازمانی   تلفن همراه 
  سایت سازمان   پست الکترونیک 
  نمابر   نام سازمان 
  تلفن ضروري   تلفن سازمان 
 
 آدرس دقیق پستی 

 
 

 کد پستی: 

 

 

 خدمات  هزینه  سطح  ردیف 
ریال  000/800/6 آنالین  1  

 
 

 حضور در جلسه از طریق پلتفرم آنالین  
 اختصاص نام کاربري و رمز ورود به پلتفرم  
 فارسی و التین  ارائه گواهینامه معتبر  
 ها هاي سخنرانی و کارگاه ارائه فایل 
 نسخه تدوین شده از فیلم رویداد ارائه  

 تحریم توسعه تجارت در دوران گذاري و سرمایههاي سلسله رویدادهاي رمزگشایی از فرصت

 دبیرخانه اجرایی : 

 12تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه سوم اداري، واحد 
    89774842نمابر:                                                                    88227851تلفن: 

نمایم و نامبرده به عنوان نماینده این مجموعه  تایید میتمامی اطالعات این فرم را . ......................... ......................  در سمت  ........................... ........................... ....................  اینجانب

 در نشست ملی اوراسیا پلی به سوي بازارهاي جهانی حضور خواهند داشت. 

مهر و امضا:                                                                                                                                 تاریخ:  

هـاي امکانـاتی جهـت ارائـه فضـاي نمایشـگاهی و نیـز اسـتفاده از فرصـتالملـل  فعال معتبر اقتصاد کشور در حوزه صنعت و تجارت بـین  700با توجه به حضور بیش از  

آمـادگی  منـدي بـه اسـتفاده از ایـن امکانـات و کسـب اطالعـات بیشـترتبلیغاتی و اسپانسري رویداد توسط دبیرخانه در نظر گرفته شده اسـت، لـذا در صـورت عالقـه

 ⃝درخواست اطالعات اسپانسري                                                                    ⃝درخواست اطالعات نمایشگاهی                                        خود را اعالم فرمایید.


