
چنرد صرد   با در نظرر گررن ج عمت ر    . حاصل  شودارزی برای کشور ایفا نماید و درآمدهاى می تواند نقش بازارهای بزرگی را برای صادرات محصوالت و خدمات ایران همسایگان با تجارت 
. کردبازاری بزرگ و پرمصرف نگاه م ل ونی همسایگان، می توان به بازار همسایگان به عنوان 

. کنیموجهرونق تولید راهی جز توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات به عنوان مهمترین عامل مقوم تولید داخلی تبرای 
م تول ردات داخلری را در   باش م و یکی از الزامات تحقق عهش تول د ایج اس  که ب روان  صادراتی رونق بخش دن به تول د داخلی باید به دنبال بازارهای خارعی برای عرضه محصوالت برای 

.عرضه کن محضور در نمایشگاه ها در خارج از کشور و بازاریابی المللی از مس ر بازارهای ب ج 
همسرایه برویژه   کشرورهای و ارسال کاال و خدمات با دنبال توسته روز انزون روابط ب ج الملل عمهوری اسالمی ایران در عرصه های مخ لف بویژه در زم نه های اق صادی، صنت ی، انرژی به 

ور تتردادی از مقامرات و   ارمنسر ان برا ح ر   گرااری در  و صنت ، اق صاد و سرمایه بازرگانی با موضوعات نمایشگاه وکنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا اکنون ارمنس ان در شمال غربی ایران، 
.  برگزار می گرددهای اق صادی شخص   

( کشورهای صادرکننده دارای تخفیف بهه ایهن منهقهه   )کشور از جمله ترکیه، هند، کره و چین از فهرست 74حذف . اکنون اوراسیا درهای خود را به روی محصوالت ایرانی گشودههم 
.فرصتی بزرگ را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده که نیازمند توجه است

از رشد جهشهی  ر چند ماه گذشتهن ددروازه تجارت ایران با اوراسیا و اروپا می باشد و تجارت ایران و ارمنستان ظرفیت قابل توجهی دارد و افزایش صادرات ایران به ارمنستاارمنستان 
میلیون دالر براورد شده که رشهد  284میزان صادرات ایران به ارمنستان ( 1400تا اواسط مرداد )ماه نخست سال جاری میالدی 8در بهوریکه . صادرات ایران به ارمنستان حکایت دارد

.درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است76

(درصد3.62)آمریکا،(درصد4.99)آلمان،(درصد5.55)ایران،(درصد13.63)چ ج،(درصد25.97)روس هکشورهایشاملترت ببهواردات،بحثدرارمنس انتجاریشرکاءمهم ریج
دانس وارداتبحثدرارمنس انتجاریشریکسوم جراایرانمی توانواس 

.باشدمیارمنس انبهصادرکنندهاولکشور3عزءارمنس انبه2021سالدردالرم ل ون615بهنزدیکرقمیبااکنونارمنس انوایرانب جتجارتحجمموعود،آمارهایطبق
ساعت می باشد48های معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش از آزمایشگاه PCRداشتن نتیجه منفی تستهمراه 

استالزامی  PCRممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدیدان ارمنستورود داروهای کدئین دار و مخدر به 

یورو با تسهیالت پکیج سفر190هر مترمربع پس ازکسر تسهیالت و  یارانه، مبلغ قابل پرداخت جهت :غرنه با تجه زات اس اندارد هزینه 
یورو بدون تسهیالت 150یا 

1401آذرماه 30:   نام و واریز وعهمهل  ثب  آخریج 
1401آذرماه 30الی 25کاالی نمونه نمایشگاهی  آوری مهل  تحویل و عمع آخریج 

اسیااورصنعتیبازرگانینمایشگاهوکنفرانسدرتخصصیرهایمحو
شهریگازCNGگازتجهیزات
مایعگازLPGتجهیزات

نازلوشیلنگ،کوچکوبزرگگازوئیلپمپوبنزینپمپ
تجهیزاتو

درماشیننصبجهتCNGوLPGکپسولوپمپ:گازتجهیزات
موشکسوختانواعوسفیدنفت

انرژیوبرقوآب،پتروشیمی-1
راهسازیمهندسی،وفنیهایپروژهساختمان،صنعت-2

نیروگاهیخدماتوسازیبیمارستانسازی،سدوتونل

ایروانالمللیب جهاینمایشگاهمرکز:برگزاریمحل
:کنندگانحمایت
ارمنس انبازرگانیاتاق-1
صنایعصاحبانوکارآنریناناتحادیه-2
ارمنس انگااریسرمایهوصادراتازحمای بن اد-3
صادراتتوستهوهانمایشگاهعهانیاتحادیه-4

یصنعت–بازرگانی نمایشگاه کنفرانس و  برگزاری

14، طبقه سوم، واحد 388بزرگراه ستاری، بلوار فردوس شرقی، پالک : آدرس دفتر تهران
(خط10)02144098891: تلفج دن ر تهران 
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اوراسیـــــــــــا1401بهمن ماه 

هاشویندهسلولزی،وبهداشتی-3
کشاورزیوغذاییونوشیدنیصنایع-4
بهداشتیهایسرویسوسرامیککاشیصنایع-5
سازیالستیک واگن سازی، صنایع خودروسازی و قهعات،-6
سالمتدارو و تجهیزات پزشکی، -7
مصرفیلوازم خانگی و کاالهای -8
فوالدماشین آالت و تجهیزات صنعتی و -9

وصنایع الکترونیک -10
ساختمانیمصالح -11

IT

چاپوبندیبسته-12
بورسوبانکداریبیمه،صنعت-13
برودتیوحرارتیصنایع-14
شیمیاییصنایع،روغنورنگصنایع-15
پالستیکوالستیک-16
مبلمانصنایعمنزل،لوازم-17
درترانزیتیونقلحملهایپروژهاجرای-18

فارسخلیجبهارمنستانمسیردسترسی
...غیرهو

ارمنستان-ایروان 

parspegahtejaratexpoinfo@itfgroupexpo.com
www.itfgroupexpo.com info@epgue.com

www.epgue.com
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توسعه صادرات تضمین کننده جهش تولیدتوسعه                                   اهمیت صادرات محور 

ی، توسعه زیرساخت های ارمنستان در زمینه خدمات فنی و مهندس
نیروگاهی، تامین سوخت، معدن،  حمل و نقل و ترانزیت 

عالیت های  توسعه فتسریع و توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان درحهت 
و ارمنستان منجر به افزایش حجم صادراتصندوق ضمانت صادرات در 

مراودات تا سهح یک میلیارد دالرخواهدشد
حترمممعاونپاکپیماناقایجنابوصمتمحترموزیرامینفاطمیآقایجناباخیرسفردر

قراردیجتوافقموردسفرایندرکهمحورهاییایران،تجارتتوسعهسازمانکلرئیسووزیر
دردشقرار.بودخانگیلوازمحوزهشد،اجراییعملیاتشروعوقراردادعقدبهمنجروگرفت
باوی.ودشعرضهاوراسیاوارمنستانبازاربهومونتاژکشورایندرکاالهاخطوط،ایجادقالب
رصت هایفبرعالوه:گفتبود،شیالتزمینهدرتوافق،مورددیگرحوزه هایجملهازاینکهبیان

نیزروسیهدالریمیلیارد1/۵بازاردارد،وجودارمنستانکشوردرشیالتزمینهدرکهخوبی
بازارکیبهبازاراینحاضرحالدرشده،ایجادتنش هایبهتوجهباکهاستبی نظیریفرصت

دیگرزاراشوینده هاوغذاییصنایعحوزهپیمان پاک.استشدهتبدیلایرانبرای رقیبکم
.گرفتقراربررسیموردسفرایندرکهکردعنوانارمنستانباهمکاریزمینه های

وردمموضوعاتدیگرازایرانتجارتتوسعهسازمانکلرئیسووزیرمعاون
درمهندسیوفنیخدماتشرکت هایحضورگستردهفرصت هایرابحث

سد،1۵جادایبرایارمنستانکشوراینکهبهتوجهبا:گفتودانستارمنستان،
ردهکبرنامه ریزیدیگرعمرانیپروژه هایبسیاریونیروگاهتونل،جاده،

وبیخهمکاریسابقهایرانیمهندسیوفنیشرکت هایکهآنجاییازواست
 اند،کردهاجرارامتعددیپروژه هایودارندارمنستانکشوردرزمینهایندر

وبگیردصورتطرفدوسویاززمینهایندرالزمحمایت هایشدمقرر
.شودفصلوحلبود،همراهچالش هاییباکهقبلیپروژه هایبرخیمشکالت

. . . صنعت ساختمان،  کشاورزی و غذایی و  ، (، تجهیزات نفت وگاز انرژی، متالورژی ، معدن، فوالدپتروشیمی)فنی مهندسی، خدمات : محورها
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