
  



  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

President of Kazakhstan N. Nazarbayev at Lomonosov Moscow 
State University 
Moscow, March 29, 1994 
 

President of Kazakhstan N. Nazarbayev and the first President of 
Russia B. Yeltsin 
Moscow, January 1995 
 

Execution of the Treaty on Deepening Economic and Humanitarian 
Integration between the Republic of Belarus, the Republic of 
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Russian Federation 
Moscow, March 29, 1996 
 

President of Belarus A. Lukashenko, Prime-Minister of Kyrgyzstan 
K. Zhumaliev, President of Kazakhstan N. Nazarbayev, first 
President of Russia B. Yeltsin, and President of Tajikistan E. 
Rakhmon 
Moscow, February 1999 
 



  

The presidents of the Republic of Belarus, the Republic of 
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation and 
the Republic of Tajikistan in Astana 
October 10, 2000 
 

President of Russia V. Putin, President of Kazakhstan N. 
Nazarbayev, President of Belarus A. Lukashenko, and President 
of Ukraine L. Kuchma 
Yalta, September 2003 
 

At summit of the Eurasian Economic Community. 
Dushanbe, October 2007 
 

The presidents of the Member-States of the Eurasian integration 
processes at an informal summit of the Eurasian Economic 
Community in Sochi 
August 16, 2006 
 



  

Heads of the Eurasian Economic Community Member-States and 
the Secretary-General of the Eurasian Economic Community. 
Moscow, December 2010 
 

Heads of States – Members of the Supreme Eurasian Economic 
Council, and Heads of States involved in Eurasian integration. 
Moscow, December 2011 
 

The Presidents of the CU and SES Member-States signed the 
Treaty on the Eurasian Economic Union (EEU) at the session of 
the Supreme Eurasian Economic Council. The Treaty has become 
a landmark of the transition of the Eurasian economic project to a 
new, higher level of integration. 
May 29, 2014 
 

Enactment of the Treaty on the Eurasian Economic Union 
Accession of the Republic of Armenia to the EAEU 
Accession of the Kyrgyz Republic to the EAEU 
2015 



  

White Paper of barriers, exceptions and restrictions 
Signing and ratification of the Treaty on the EAEU Customs Code 
2017 

Enactment of the Agreement on Free Trade Area between the 
EAEU and Vietnam 
Declaration of the EAEU countries’ Presidents “On Digital Agenda 
of the Eurasian Economic Union” 
2016 

Enactment of the Treaty on the EAEU Customs Code 
Granting the EAEU observer country status to the Republic of 
Moldova 
Signing of the Agreement on Trade and Economic Cooperation 
between the EAEU and the PRC 
Signing of the Interim Agreement leading to the creation of a free 
trade area between the EAEU and Iran 
2018 
 

5 years of the EAEU Treaty 
Signing of the Agreement on Pension Benefits of Workers 
Signing of Free Trade Agreement between the EAEU and Singapore 
Signing of Free Trade Agreement between the EAEU and Serbia 
Enactment of the Agreement on Trade and Economic Cooperation 
between the EAEU and the PRC 
Enactment of the Interim Agreement leading to the creation of a free 
trade area between the EAEU and Iran  ،2019 



میان کشورهاي روسیه، بالروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهاي  2014مه  29قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادي اوراسیا در 
به عضویت آن در آمدند  نیز  قرقیزستان  ژانویه     .ارمنستان و  به طور رسمی از اول  را  اتحادیه کار خود  اکنون    2015این  اورآسیا هم  میلیون    20آغاز کرد. کشورهاي عضو 

 درصد جمعیت جهان است.  5.2میلیون نفر جمعیت دارند که  183کیلومترمربع مساحت و بیش از 
وستن به آن یک فرصت قابل توجه براي اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی  با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهاي عضو این اتحادیه پی

تواند دروازه جدیدي براي اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به  از اثر تحریم ها را جبران کرد . قطعا ورود به اتحادیه اقتصادي اوراسیا و همکاري با این اتحادیه می 
 .روابط اقتصادي برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهدراحتی 

اي براي صادرکنندگان ایرانی به کشورهاي اتحادیه  هاي تعرفهتوان به تخفیفهاي اقتصادي بسیاري براي ایران به دنبال دارد از جمله آن می پیوستن به این اتحادیه، مزیت
توان به کاهش درصد افزایش داده، می  70هاي تجاري با ارز ملی را به تحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دالر، سهم پرداختاقتصادي اوراسیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که ا

 .استفاده از دالر در مبادالت تجاري خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم براي تجار ایرانی امیدوارکننده است
. قرار است موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود و از سه سال  شده استماه اجرایی    98ذاکره به نتیجه رسیده، از هفته اول آبان  این توافق که بعد از دو سال م

 .دیگر تقریبا تمام کاالها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد
ی خاصی دریافت کرده و کشورهاي این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات  براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادي اوراسیا امتیازات گمرک

کند، صادرات کاالهاي خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش  تواند با امتیازاتی که دریافت می درصد افزایش دهند. ایران نیز می   75خود به ایران را تا  
 .دهد

هاي مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصوالت ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی و محصوالت قلم کاالهاي مختلف در حوزه  502زات  این امتیا
 .رسدمورد می 862ل در موافقتنامه به شود که در مجموع کل اقالم مشمو قلم کاال در همان موارد مشابه را از سوي ایران شامل می  360کشاورزي از سوي اتحادیه اورآسیا و 

اي براي افزایش صادرات کشور  میلیون نفر و بازار بالقوه   180از مزایاي پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی براي اتصال به بازار با بیش از  
میلیون نفري پیش روي تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع   140دیه اوراسیا بازاري  ترین کشور اتحااشاره کرد. همچنین تنها روسیه، یعنی بزرگ

 .دهدجهان را تشکیل می GDP درصد 3.2هزار میلیارد دالر است که  1.9
کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزي، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی   40اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از 

 .کشورهاي حوزه آمریکاي التین براي فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعالم آمادگی کرده اند 
از فرصت با رمزگشایی  براین است  این رویداد  این رو تالش ما در  امکانات توسعه    ها و تهدیدهاي موجود دراز  با  را  فعاالن اقتصادي کشور  بازار پویا و نوظهور، جامعه  این 

  المللی در این فضا و در شرایط تحریم آشنا نماییم.هاي اقتصادي بینفعالیت
 



از   دعوت  با  و  خصوصی  بخش  فعاالن  حضور  با  اوراسیا  و  ایران  اقتصادي  دیپلماتیک  نشست 
 هاي اوراسیایی مستقر در ایران بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.دیپلمات

حضور در بازارهاي نوین تجاري، راهبرد اصلی دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در دوران  
تحریم و راهکاري استراتژیک براي توسعه صادرات غیرنفتی کشور است و اتحادیه اقتصادي اوراسیا به  

ز انعقاد تفاهم تجارت ترجیحی با ایران به عنوان یکی از شرکاي  تیریلیون دالري پس ا  2عنوان اقتصادي  
گذاري قرار گرفته  ي سرمایههاهاي بازار و فرصتکلیدي تجاري کشور در دستور کار شناسایی ظرفیت

 است.
به گزارش معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران با توجه به گذشت یک  
سال از انعقاد و اجرایی شدن این تفاهمنامه و آغاز دور جدید مذاکرات ایران واتحادیه اقتصادي اوراسیا  

و تبعات اقتصادي توافقنامه بر بخش خصوصی اقتصاد و تجارت  با موضوع تجارت آزاد و لزوم بررسی آثار  
کشور، پس از برگزاري موفق اولین نشست ملی اوراسیا پلی به سوي تجارت آزاد جهانی این اتاق در  
نظر دارد با تشریک مساعی اتاق هاي بازرگانی مشترك روسیه، ارمنستان و قزاقستان و با نظارت علمی  

 اولین نشست   " 1399بهمن ماه  8زارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ دانشگاه صنایع و معادن و
 را در محل مرکز همایش هاي بین المللی رایزن برگزار نماید."اقتصادي ایران  و اوراسیا  دیپلماسی

هاي صنفی و صنعتی، مقامات عالیرتبه اقتصادي و تجاري کشور،  اعضاي تشکلاین نشست با دعوت از  
کشور عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا و با همکاري موسسه مطالعات خلیج   5سفرا و رایزنان اقتصادي  

 توانند به صورت آنالین در این جلسه شرکت نمایند.مندان میفارس برگزار خواهد شد و عالقه
 فارسموسسه مطالعات خلیج  88227851توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  با شماره  مندان میعالقه

تماس حاصل فرمایند یا با شماره *۶۶۵۵*۲۲۲۲۲۲#دبیرخانه دائمی رویداد یا کد دستوري مخابراتی  
 جناب آقاي آبنیکی دبیر شوراي سیاستگذاري نشست  در ارتباط باشند. 09123983805همراه 

بالفاصله پس از تکمیل ظرفیت نام سامانه پذیرش و ثبتبا توجه به محدودیت فضاي پذیرش حضوري،  
 بسته خواهد شد. 

 

 رتبه اول اسخراج نفت جهان

 جهانرتبه اول اسخراج گاز 

 رتبه چهارم تولید برق  جهان 

 9/1تولید ناخالص داخلی 
  

درصد تولید صنعتی  2/2میزان  
 

میلیارد دالر حجم  8/753
  

میلیون  8/183اتحادیه جمعیت 
 

 میلیون نفر 3/94جمعیت فعال اقتصادي 

 درصد  5نرخ بیکاري 

رتبه سوم طول خط آهن و مسیر 
دصد از میزان و کشش جاده 7/4   

  
 % جمعیت به اینترنت 7/83دسترسی 

 رتبه پنجم تولید فوالد در جهان 

 رتبه دوم کودهاي آلی در جهان

 رتبه سوم تولید چدن در جهان
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http://persiademy.com/Product/-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-
http://persiademy.com/Product/-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-
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استگذاري دبیر شوراي سی  

 رسول آبنیکی 

 09123983805  


	President of Kazakhstan N. Nazarbayev at Lomonosov Moscow State University Moscow, March 29, 1994
	President of Kazakhstan N. Nazarbayev and the first President of Russia B. Yeltsin Moscow, January 1995
	President of Belarus A. Lukashenko, Prime-Minister of Kyrgyzstan K. Zhumaliev, President of Kazakhstan N. Nazarbayev, first President of Russia B. Yeltsin, and President of Tajikistan E. Rakhmon Moscow, February 1999
	Execution of the Treaty on Deepening Economic and Humanitarian Integration between the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Russian Federation Moscow, March 29, 1996
	The presidents of the Member-States of the Eurasian integration processes at an informal summit of the Eurasian Economic Community in Sochi August 16, 2006
	At summit of the Eurasian Economic Community. Dushanbe, October 2007
	President of Russia V. Putin, President of Kazakhstan N. Nazarbayev, President of Belarus A. Lukashenko, and President of Ukraine L. Kuchma Yalta, September 2003
	The presidents of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation and the Republic of Tajikistan in Astana October 10, 2000
	The Presidents of the CU and SES Member-States signed the Treaty on the Eurasian Economic Union (EEU) at the session of the Supreme Eurasian Economic Council. The Treaty has become a landmark of the transition of the Eurasian economic project to a new...
	Enactment of the Treaty on the Eurasian Economic Union
	Accession of the Republic of Armenia to the EAEU
	Accession of the Kyrgyz Republic to the EAEU
	2015
	Heads of States – Members of the Supreme Eurasian Economic Council, and Heads of States involved in Eurasian integration. Moscow, December 2011
	Heads of the Eurasian Economic Community Member-States and the Secretary-General of the Eurasian Economic Community. Moscow, December 2010
	Enactment of the Treaty on the EAEU Customs Code
	Granting the EAEU observer country status to the Republic of Moldova
	Signing of the Agreement on Trade and Economic Cooperation between the EAEU and the PRC
	Signing of the Interim Agreement leading to the creation of a free trade area between the EAEU and Iran
	2018
	White Paper of barriers, exceptions and restrictions
	Signing and ratification of the Treaty on the EAEU Customs Code
	2017
	Enactment of the Agreement on Free Trade Area between the EAEU and Vietnam
	Declaration of the EAEU countries’ Presidents “On Digital Agenda of the Eurasian Economic Union”

