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 تحلیل بازار کشور ارمنستان  ربای ورود کاالاهی اریانی
    

 مقدمـــه
 

بطوریکه . داردجمهوری اسالمی ایران موقعیت استراتژیک برای به جهت  از جایگاه ویژه ایارمنستان  

اقلیت ارمنی در ایران، حضور دو ملت، فرهنگی پیشینه تاریخ و تمدن و نیز اشتراکات  ،در منطقه

و اهمیت آن به عنوان قطب مهمی در ایجاد اعتماد و در ارتباط با کشور مذکور سیاست خارجی ایران 

همچنین روابط مناسب تجاری، صدور خدمات فنی و مهندسی بویژه در . داردنقش ثبات در منطقه 

دو کشور عوامل تأثیر گذار در استانهای همجوار  تجاریو همکاری ( گاز طبیعی، برق)زمینه انتقال انرژی

هدف صادراتی ایران در و این کشور یکی از بازارهای اولویت دار بر این مبنا . هستندفی مابین روابط 

 .بشمار می آیدمنطقه قفقاز 

 

 :ساختار اقتصادي

طی دو دههه ذشتهته ویهعات ااتیهادی رمههوری ارمنپهتان  ااهرفت اایهد تهورهی داتهته و           

ههای   الخیوص در زمانه تولادات داخلی و راه اندازی واحدهای تولاهدی کوکهو و یه رد اهد      علی

صادرات یرخی از تولادات یه کاورهای مختلف و تهرکت در  . یرداتته تده استدر این کاور موثری 

های مختلف در ایروان و معرفی تولادات داخلی  نمایاگاههای مختلف یان المللی و یرذ اری نمایاگاه

. ئ  اهمات می یاتند و ادامه این حرکت تاثار فوق العاده ای در  اارفت ارمنپهتان خواههد داتهت   حا

طی سالهای ذشتته تغاارات اساسی در یهبود ویعات مهرد  خیوصهاد در تههرهای یه رد، افه ای       

 . واحدهای تجاری، کاه  یاکاری و ساخت و سازهای فراوان کامالد ماهود است
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 :ادیهای کالن اقتص شاخص 
 

 3131شاخص های کالن اقتصادی ارمنستان در سال 

 دالر 1درام برابر با  014 پول و برابري آن با دالر واحد 

 1401 ( میلیارد دالر/OERبراساس )تولید ناخالص داخلی 

 203 (درصد) GDPنرخ رشد 

 0244 (دالر)در آمد سرانه 

 003 (درصد)نرخ تورم 

 - (ارد دالرمیلی)حجم سرمایه گذاري خارجی 

 8 (میلیارد دالر)بدهی خارجی 

 108 ( میلیارد دالر)ذخایر طال و ارز 

 - (میلیارد بشکه)ذخایر نفت 

 - (تریلیون مترمکعب)ذخایر گاز 

 300: در آمد (میلیارد دالر)بودجه ساالنه دولت 

   302: هزینه

    trade map: منبع                  

 

 

 

 در کشور ارمنستان 3131درسال  سهم بخش های اقتصادی

 GDP)درصد از (

 درصد سهم

 6.02 کشاورزی

 3.03 صنعت

 1604 خدمات

 ..4/.. مجموع 

                         

    trade map: منبع                         
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 :ساختار حمل و نقل 
 

مرز مشترک بین دو کشور به . اشدکیلومتر جاده می ب 8888ارمنستان دارای  :حمل و نقل جاده ای  -3

در هزار دستگاه کامیون ایرانی بهه مقدهد ارمنسهتان     14کیلومتر است و در هر سال بیش از  14طول 

 .حرکت است

 .کیلومتر راه آهن می باشد 828ارمنستان دارای  : ریلیحمل و نقل  -3

 -ر پهرواز مسهتقیت تههران   درحال حاض .فرودگاه می باشد 44ارمنستان دارای  : هواییحمل و نقل  -1

 . ایروان و بالعکس برقرار می باشد

 

 :همکاری های صنعتی و معدنی              

 ظرفیت هاي بخش صنعت و معدن              

بخش . شوروی سابق محسوب می شوداتحاد جماهیر این کشور یکی ازکشورهای صنعتی از آنجا که 

درصهد از نیهروی کهار و     13این بخش حهدود  ر است صنعت در ارمنستان از اهمیت خاصی برخوردا

مهمترین صنایع ارمنسهتان عبارتنهداز    .درصد از تولید ناخالص ازمنستان را تشکیل می دهد 3.03

        ی، ماشهین سهازی  فصنایع الکترومکانیک، الکترونیک، ابزار آالت و ماشین آالت، کفش، ابریشهت بها  

سهازی، تهراش و پرداخهت سهن ،      ، السهتیک ( رساز جمله ساخت ماشین های برش فلهزات و په  )

شهیمیایی، صهنایع فلهزی، صهنعت تهراش       سرامیک، شیشه ، صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع

چند جهت نوسازی صهنایع گهاه ههای بزرگهی      طی دو دهه گذشته هر.... الماس، صنعت ساختمان  و

و صهنایع معهدنی از اهمیهت     ITلیکن صنعت ساخت و ساز ، کشاورزی، تراش الماس، شده داشته بر

 .ویژه برخوردار بوده و رشد قابل توجهی داشته است

                نهوع آن اسهتخرا     ..ذخیره معهدنی شهناخته دارد و بهیش از    نوع  .18ارمنستان دارای بیش از    

ارمنستان دارای صدها میلیون تن ذخایر سن  آهن، مهس،   ،براساس گزارش وزارت اقتداد. می شود

 . است... ب، روی، مولیبدن، طال و نقره، جیوه، کرومیت و سر
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دیاتومیت که در مواد تدفیه کننده مورد اسهتفاده   -همچنین بتونیت قلیایی با کیفیت باال تایید شده

            وسهن  مشهبک    گرانیت -ذخایر عمده پرلیت، سنولیت و معدن سن  مرمرین الوان -گیرد قرار می

تی یاقوت ارغوانی، عقیق، سن  شیشه ای، فیروزه، لیستونیت، اویسهیدیالن  قیم سن  های نیمه و

اداره منهابع معهدنی در وزارت   . شود که همگی از نظر کیفیت مرغوب هستند در ارمنستان یافت می

اکتشاف و عملیهات   حفاظت و محیط زیست بر صدور مجوز و بهره برداری از منابع معدنی و نظارت بر

 .دتولیدی برعهده دارن

 

 بخش گردشگری          

سرمایه گذاری قهوی در زیهر سهاخت ههای آن از      فقدانصنعت گردشگری در کشور ارمنستان به علت 

سرزمین زیبا و کوهستانی، دریاچه ها و آثار تاریخی یکی از نقاط . رونق قابل توجهی برخوردار نمی باشد

های گردشگری و توریستی از جمله آثهار   جاذبه ...این کشور بیش از . مورد توجه گردشگران می باشد

  دولت ارمنستان بهرای توسهعه   . تاریخی و کلیساهای قدیمی است و دسترسی به آنها اندکی دشوار است

علیهرغت اینکهه کشهور    . و تقویت این بخش اقداه به تأسیس آژانس توسهعه گردشهگری کهرده اسهت    

آنچنان کهه  صنعت گردشگری در این کشور ، ارمنستان دارای امکانات بالقوه صنعت گردشگری می باشد

و بازرگانهان    ها کشهور  سهایر بیشتر گردشگران این کشور را ارامنهه  . شکوفا نشده استشایسته است 

و بخش دیگری از گردشگران ورودی به ارمنستان را روس ها و ایرانی ها  ییو اروپا ویو فرانس ییآمریکا

 .تشکیل می دهند

نوروز به چند ایاه تعطیالت نکه در طول سال مسافرت های زیادی دارند در گردشگران ایرانی عالوه برای

دانشجوی ایرانی نیز در  دانشگاه های این کشور بهه تحدهیل    ...4البته بیش از . یابد برابر افزایش می

 .بهترین فدل های مسافرت  به ارمنستان فدل بهار و تابستان می باشد. می باشند مشغول
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 ان و ارمنستانروابط تجاری اری
 

 4386ماهه  46در گمرک جمهوری اسالمی ایران  منتشر شده از سویبراساس آمار تجارت خارجی       

               میلیون دالر و میزان صادرات ایران به ارمنستان 68میزان واردات ایران از کشور ارمنستان 

 . میلیون دالر می باشد 4.2

میلیون دالر و برای صادرات ایران  33اردات ایران از ارمنستان معادل برای و 4384این میزان در سال 

 86تراز تجاری ایران با ارمنستان  در سال  بدین ترتیب. میلیون دالر می باشد..4به ارمنستان معادل 

صادرات دیگر  یبه عبارتمیلیون دالر می باشد 1.معادل منفی 84میلیون دالر و برای سال  ..منفی

درصدی داشته است و واردات ایران از ارمنستان در  08.کاهش  84نسبت به سال  86ل ایران در سا

 .درصد داشته است46کاهشی معادل  84نسبت به سال  86سال 

که بوده  دالرمیلیارد62/1معادل  6.43واردات ارمنستان از جهان در سال  مجموع ITCبراساس آمار 

 .درصد کاهش داشته است0.25دالر می باشد، لیون می 1/.6که معادل  6.46واردات در مقایسه با 

دالر می باشد که نسبت به سال میلیارد  4/.1معادل 6.43صادرات کشور ارمنستان به جهان در سال 

 .درصدی روبرو بوده است3با رشدی  6.46
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بخش صنعت، محدوالت معدنی، محدوالت شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی،  2واردات ارمنستان در 

 62/1ت کشاورزی، محدوالت نساجی و صنایع دستی و محدوالت صنایع غذایی معادل محدوال

 .می باشد (4)و به شرح جدول شماره دالرمیلیارد 

 

 جایگاهدالر،  میلیارد 42/4بخش معدن ومحدوالت معدنی  با رقمی معادل ( 4)براساس نمودار شماره 

  43/4، بخش صنعت با  د و پس از بخش معدناول در واردات کشور ارمنستان از جهان را دارا می باش

میلیون 444دالر، بخش شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی با  میلیون 2.3دالر،بخش  کشاورزی با  میلیارد

دالر به  میلیون  4.6دالر و بخش نساجی و صنایع دستی با  میلیون 482دالر ، بخش صنایع غذایی  با 

 .ر ارمنستان از جهان را دارا  می باشندترتیب رتبه های دوه تا ششت واردات کشو

 

 ..4بخش ذکر شده در جدول فوق الذکر معادل  2جمع صادرات ایران در ( 4)براساس جدول شماره      

 ..دالر می باشد میلیون

 

درصد، 38واردات کشور ارمنستان از جهان در بخش معدن ومحدوالت معدنی( 6)برطبق نمودار شماره 

درصد  41درصد بخش کشاورزی 43ش شیمیایی، پتروشیمی، سلولزی حدود درصد، بخ.6 بخش صنعت

درصد از کل واردات  1درصد بخش نساجی و صنایع دستی حدود  4و بخش صنایع غذایی حدود 

 .بخش ذکر شده به جهان را تشکیل میدهند 2ارمنستان در 
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 اقاله وارداتی کشورنشان دهنده نیازهای کاالیی کشور ارمنستان و مهمترین ( 6)ماره هجدول ش

 . از جهان می باشد ارمنستان

توانیت به نیازهای بازار ارمنستان پی برده و  می( 6)براساس اطالعات موجود در جدول شماره  :1نکته 

            به این کشور  را براساس اطالعات داده شده   ها و استراتژی آینده ورود کاالهای ایرانی سیاست

 .برنامه ریزی نماییت

 

نشان دهنده اقاله مهت صادراتی ایران به بازار ارمنستان و همچنین مهمترین اقاله ( 3)جدول شماره 

 .وارداتی ارمنستان از جهان را نشان میدهد

با استفاده از این جدول می توانیت به این موضوع پی ببریت که تا چه حدودی نیازها و کاالهای : 2نکته 

 . صادراتی کشور ایران همخوانی دارد -های تولیدی وارداتی ارمنستان با پتانسیل

در فدول تعرفه ای مهمترین صادرات ایران به ارمنستان عبارتند( 3)براساس اطالعات جدول شماره    

و مهت وارداتی ارمنستان اقاله و عمده  46 1.-64-.81-38-2-..-..-3.-4.-6-8.-68-.6 -38

 .جای دارند .8-3.-2.-6-61-6.-38-.3-.8-.4-84-4.-81-.6 تعرفه ای لوفددر از جهان 

 از اقاله مرتبط با فدول  ایران مهمترین صادر کننده( 3)طبق اطالعات موجود درجدول شماره 

های  های معدنی وروغن سوخت)  .6، ( %.6با  اشیا ء ساخته شده از این مواد و  مواد پالستیکی)38

چدن، آهن وفوالد )  6.، (درصد  8وترکیبات آلی با  محدوالت شیمیایی غیر آلی) 68 ،%( 48)معدنی با 

مدنوعات  از )  3.، (%1حیوانات زنده ، محدوالت حیوانی با ) 4 ،%(1با  میوه های خوراکی )  %8(8
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از  ارمنستاناز کل واردات %( 3با  سبزیجات ، نباتات ، ریشه ) .و فدل ( %3باآهن وفوالد  چدن و

 .می باشد جهان

 

فدراسیون براساس جدول فوق . می پردازد رمنستانبه لیست شرکای تجاری کشور ا (1)جدول شماره 

 دالر، میلیارد 4.4/4با حدود  روسیه

 ، دالر میلیون 381با  چین

 دالر، میلیون  662با  اکراین 

  دالرمیلیون  .64با  ترکیه

را  ارمنستان کای تجاریشر پنجترتبه   6.43در سال  به ارمنستاندالر صادرات میلیون  488ایران با و 

  .دارد
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 (3)جدول شماره    

 

 (3131)از جهان در گروه بندی های زیر ارمنستانمیزان واردات 
 

 گروه ردیف
میزان واردات از کل 

 (هزاردالر)جهان 

میزان واردات از 

 (هزاردالر)ایران

از جهان  ارمنستانفصولی که 

 واردات دارد

فصولی که ایران به 

 صادرات دارد تانارمنس

 1132080 صنعت 3
23649 

 

23-37--40-44-46-47-

49-54-55-65-66-82-

83-84-85-86-87-88-

89-90-92-93-94-95-

96-99- 

34-84-47-55-85-

87-90-95 

3 
معدن ومحصوالت 

 معدنی
1598168 41520 

72-27-27-27-27-27-

76-76-72-27-7726-

22-26-67-67 

25-27-68--69-70-

72-73-74-76 

1 
شیمیایی، پتروشیمی و 

 سلولزی
554957 16966 

77-76-76-77-77-

76-77-76-77-76-

72- 

28-29-34-35-38-

39-48- 

 5583 171665 نساجی و صنایع دستی 4

77-77-77-77-77-27-

77-72-22-27-77-26-

27-77-27-27- 

-41-52-56-57-58-

59-61-62-64 

 18049 603097 کشاورزی 5

77-77-77-72-77-76-

77-72-77-77-77-77-

77-72-77-77 

03-04-06-07-08-

11-12-14-15-20 

 21-19-18-17 -77-77-76-72-77 1521 196249 مواد غذایی 6

   107280 4256216 جمــــــع کل

 

 Trade map :مأخذ
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 (3)دول شماره ج

 3131سال از جهان در  ارمنستانفصل عمده کاالی وارداتی  5
 

 

 

 صنعت
ارزش به )

 (رهزاردال

معدن و 

محصوالت 

 معدنی

ارزش )

 (هزاردالر

شیمیایی، 

پتروشیمی و 

 سلولزی

ارزش به )

 (هزاردالر

نساجی و 

صنایع 

 دستی

ارزش به )

 (هزاردالر
 کشاورزی

ارزش به )

 (هزاردالر
 مواد  غذایی

ارزش به )

 (هزاردالر

48 776767 27 938219 11 772267 63 77767 
31 

777762 22 56605 

48 727677 71 295240 39 123459 61 30305 34 772777 17 52279 

48 7777777 23 772667 48 67042 64 30148 
2 

88107 18 48707 

09 72277 76 79748 33 52731 63 12125 
15 

60601 21 30557 

94 58827 73 72607 34 44119 60 10886 4 42211 12 8101 
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 (1)جدول شماره 

 ارمنستانایران به کشور مهم صادراتی تعرفه ای فصل های 

 (3131)ارزش به هزاردالر )

 جهان ارمنستان ازمهم وارداتی کشور  تعرفه ایفصل های 

 (3131)ارزش به هزاردالر )

ف
دی

ر
ل 

صـ
ف

 

 موضوع
میزان 

ل صادرات
صـ

ف
 

 میزان واردات موضوع

3 13 
مواد  الستاکی واتاا ساخته تده 

 از این مواد 
77777 32 

نهای سوخت های معدنی ، روغ
 معدنی 

676776 

3 32 
سوخت های معدنی ، روغنهای 

 معدنی ، مواد ااری 
76766 44 

ماتان آالت وورساید مکاناکی 
 ، ادوات یرای

776767 

1 34 
محیوالت تاماایی غار آلی ، 

 ترکابات آلی 
6267 23 

مروارید طباعی یا  رورده ، 
سنگهای ذرانبها یا نامه ذرانبها 

 ، فل ات ذرانبها
762777 

 45 6772 کدن ، آهن ، فوالد  23 4
ماتان آالت ودستگاههای یرای 

 وار اء واطعات آنها
727677 

 777762 غالت  31 7222 ماوه های خوراکی ،  وست مرکبات  14 5

 42 7776 حاوانات زنده ، محیوالت حاوانی  13 6
وساید نقلاه زمانی غار از نوااد 

 روی خط راه آهن یا تراموای
777777 

 772267 محیوالت دارویی 11 7762 مینوعات از کدن آهن وفوالد  21 2

 13 7762 سب یجات ، نباتات ، ریاه  12 4
مواد  الستاکی واتااء ساخته 

 تده از این مواد 
777726 

 772667 کدن ، آهن ، فوالد  23 7226 تااه ومینوعات از تااه  21 3

31 44 
ماتان آالت وورساید مکاناکی ، 

 یرای  ادوات
 772777 توتون وتنباکو 34 7767

33 14 
محیوالت ذوناذون صنایع 

 تاماایی
 66772 ذوتت واحااء خوراکی  3 7776

 26 7667 سایر اتاا نپجی دوخته ومهاا  61 33
آلوماناو  ومینوعات از 

 آلوماناو  
26772 

 72277 دن مینوعات از آهن ، فوالد ، ک 21 7727 فرآورده های خوراکی ذوناذون 33 31

 31 627 تار ومیوالت لبنی ، تخم  رندذان  14 34
آالت ودستگاههای ا تاو ، 

 عکاسی ، سانما توذرافی
72777 
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 :عبارتند از  ارمنستانکشور سایر فصل های وارداتی 

   ارمنستانرقبای ایران در بخش های صادراتی به کشورجایگاه ایران و

 انیحیوانات زنده ، محصوالت حیو 3فصل 

 1 رتبه ایران

 –یلژیو  –امارات  –انگلپتان  –مجارستان  –اتری  –ترکاه  –هلند  –آلمان  کشورهای رقیب

 ذررپتان 

 عپد طباعی  –تخم  رندذان  –تار ومحیوالت لبنی  14فصل 

 11 رتبه ایران

 –آرژانتان  -د فنالند–یالروس  –آلمان  –فدراساون روساه  –اوکراین  –ناوزیلند  کشورهای رقیب

 هلند –فرانپه 

 سبزیجات ، نباتات ، وریشه ها  12فصل 

 1 رتبه ایران

 –هندوستان  –کانادا  –هند  –فدراساون روساه  –ذررپتان  –اوکراین  –یونان  کشورهای رقیب

 ترکاه 

 میوه ها ی خوراکی  14فصل 

 2 رتبه ایران

 –میر آمریکا  - اناما –کاستاریکا  –ترکاه  –ذررپتان  –یونان  –اکوادور  کشورهای رقیب

 آفریقای رنویی 

 چربی ها وروغنهای حیوانی یا نباتی  35فصل 

 5 رتبه ایران

ترکاه  –ذررپتان  –ایتالاا  –مال ی  –یلژیو  –اوکراین  –فدراساون روساه  کشورهای رقیب

 اسپاناا 

 فرآورده ها از سبزیجات ، میوه ها  31فصل 

 8 رتبه ایران

 –هندوستان  –مجارستان  –رژیم اتغالگر  –کان –اسپاناا  –فدراساون روساه  ورهای رقیبکش

 ایتالاا-اوکراین  – رتغال 
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 فرآورده های خوراکی گوناگون 33فصل

 6 رتبه ایران

 –فرانپه  -ایتالاا –سنگا ور  –آلمان  –اوکراین  –آمریکا  –فدراساون روساه  کشورهای رقیب

 کان  –یرزید 

 نمک، گوگرد، سنگ 35فصل 

 1 رتبه ایران

 -کان ایتالاا –آمریکا  –فدراساون روساه  –اوکراین  –میر  –ترکاه  –ذررپتان  کشورهای رقیب

 اسپاناا

 سوخت های معدنی ، روغنهای معدنی 32فصل 

 3 رتبه ایران

–اوکراین  – عراق –رژیم اتغالگر  –یلغارستان  –رومانی  –فدراساون روساه  کشورهای رقیب

  -ذررپتان 

 محصوالت صنایع شیمیایی 34فصل 

 1 رتبه ایران

 –فدراساون روساه  –امریکا  –اوکراین  –یلغارستان  –ترکاه  –ذررپتان  –کان  کشورهای رقیب

 اسپاناا  –فرانپه  –آلمان 

 محصوالت شیمیایی آلی  33فصل 

 4 رتبه ایران

 –تایوان  –فرانپه  –انگلپتان  –آلمان  –کره  – کان –فدراساون روساه  کشورهای رقیب

 –امارات  –هندوستان 

 کودها  13فصل 

 2 رتبه ایران

 آمریکا -رژیم اتغالگر –یلژیو  -یالروس اسپاناا –ازیکپتان  -ایتالاا –هلند  –ذررپتان  کشورهای رقیب

 عصاره های رنگرزی یا دباغی 32فصل 

 7 رتبه ایران

 آمریکا  –یونان  –مال ی  –آلمان  -فدراساون روساه –کان  –ایتالاا  –امارات  –اه ترک کشورهای رقیب
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 فرآورده هایی برای شستشو –صابون ، مواد آلی تانسیوا کتیف  14فصل 

 4 رتبه ایران

 کان  -ایتالاا –لهپتان  –آلمان  –یلغارستان  –اوکراین  –فدراساون روساه  –ترکاه  کشورهای رقیب

 محیوالت ذوناذون صنایع تاماایی  14فصل 

 11 رتبه ایران

 اسپاناا -ایتالاا  –فرانپه  –سویس  –آمریکا  –آلمان  –کان  –ترکاه  –فدراساون روساه  کشورهای رقیب

 مواد  الستاکی واتااء ساخته تده از این مواد  13فصل 

 2 رتبه ایران

 روساه  –تایوان  –امارات  –آلمان  –کره رنویی  –هندوستان  –آمریکا  –کان  –ترکاه  کشورهای رقیب

 کاغش ومقوا ، اتااء ساخته تده از خمار کاغش 44فصل 

 18 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
آلمان  –فدراساون روساه  –ایتالاا  -اندون ی –اوکراین  –اتری   –کان  -ترکاه –فنالند 

 کره   –تایلند  –ذررپتان  –

 ها از مواد نپجی فرش وسایر کفپوش 52فصل 

 3 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 –هلند  –آرژانتان  -مولداوی  –آمریکا  –انگلپتان  -ایتالاا -کان –یلژیو  –ترکاه 

 یالروس 

 مینوعات از سنگ ، ذچ ، سامان  64فصل 

 6 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 -امارات -تانهندوس -اسپاناا -ایتالاا-فدراساون روساه-ترکاه –ذررپتان  –کان 

 آلمان

 محیوالت سراماکی 63فصل 

 5 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 -کو  –امارات  –آلمان  -اوکراین –فدراساون روساه –ایتالاا  -ترکاه –اسپاناا  –کان 

 تایلند

 تااه ومینوعات تااه ای 21فصل 

 2 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 –یلغارستان  -ایتالاا –کو  –اوکراین  –ترکاه  –فدراساون روساه  –فرانپه  –کان 

 لهپتان 
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 کدن ،آهن وفوالد  23فصل 

 3 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 –آلمان  –فدراساون روساه  –هندوستان  –کره  –ترکاه ذررپتان  –کان  –اوکراین 

 یلغارستان 

 مینوعات از کدن ،آهن وفوالد 21فصل 

 4 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 –آلمان  –فرانپه  –اسپاناا  –ایتالاا  –اوکراین  –ترکاه  –اساون روساه فدر –کان 

 لهپتان 

 ماتان آالت ووساید مکاناکی وار اء آنها  –راکتورهای هپته ای  44فصل 

 31 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
انگلپتان  –کره  –آمریکا  –آلمان  –آفریقای رنویی  –ایتالاا  –فدراساون روساه  –کان 

 تایلند  –ترکاه  –

 

 

 

 

 

 

 

 چه صادر کنیم؟ارمنستان به 

می تواند در سایر ( 3)کشور ایران عالوه بر صادرات فدل های کاالیی ذکر شده در جدول شماره     

به میزان قابل توجهی واردات داشته و ایران توانایی تامین  رمنستانفدلهای کاالیی دیگر که کشور ا

 . ددارد فعالیت نمای آن کاالها را به نحو مطلوبی
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کاراهی  ارمنستانهب کشور    اریان   کاالاهی   صارداتپیشنهادی جهت توسعه    راه
 .شناسایی اولویت های سرمایه گذاری و توسعه بخش های صنعت و معدن -4

 .   اخذ فهرست پروژه های اولویت دار جهت احداث کارخانجات صنعتی و معدنی  -6

 شناسهی،  زمهین  انی به سرمایه گذاری با انتقال ماشین آالت بویژه سازمانهای ایر تشویق شرکت  -3

 ... ایمیدرو و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و

 .احداث منطقه آزاد اقتدادی و صنعتی مشترک در مرز برای همکاری های بیشتر صنعتی  -1

 انهای ذیربط سازم همکاری  بررسی احداث شهرک های صنعتی در کشور ارمنستان با  -4

 تعرفه های تجاری بین  دو کشورتوافقی کاهش  -6

 فعالیت و ایفای نقش بیشتر اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور  -.

نفت، گاز »ساختمان سازی، انرژی )تسهیل در صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مختلف  -8

 ....(و صنایع غذایی و« و برق

مشکالت مطروحه توسط تجار به طور موردی، درخواست طرف )  حل و فدل مشکالت گمرکی -8

واقعی در گمرکات ارمنستان می باشد که این رقت ارمنی برای تنظیت اظهارنامه های با ارزش باالتر از 

 .(را با مشکل جدی مواجه نموده است ایرانی  موضوع تجار

 ساخت پایانه جدید در ایروان  -.4

 یه گذاری و توسعه روابط تجاری بین دو کشور در ایران و ایروانبرگزاری سمینارهای سرما -44

 تسریع در  راه اندازی مرکز تجاری ایران و انبار کاالهای صادراتی ایران در ایروان  -46

 (اعزاه و پذیرش هیأت تجاری بین دو کشور)تبادل هیأت های تجاری  -43

 درنمایشگاه های بین المللی واختداصی  ها و تشویق شرکتها برای حضوراطالع رسانی برنامه -41
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 با هدف رفع موانع توسعه وبهبود روابط تجاری سفر مقامات دو کشور -44

 توسعه همکاری های حمل و نقل و ترانزیت  -42

 توسعه  همکاری های سرمایه گذاری -48

 

 

 

 ارمنستان قوانین عمومی واردات کاال در کشور

 :نظام تجاری

این کاور دارای اوانان و مقررات تجهاری  . می یاتد WTO یتعضویه  7777 سالدر کاور ارمنپتان 

 .استآزادی یراساس اصول سازمان رهانی تجارت 

کاور ارمنپتان یکی از رژیهم ههای   . یخ  تجارت خارری عمدتاد یه یخ  خیوصی واذشار تده است 

و یراساس ارزش کاال و  77فر تا ما ان تعرفه ص. است HSنظا  تعرفه آن یراساس . یپاار یاز دناا را دارد

این ما ان تعرفه کامله الوداد را یه همهه  . تود وصول می( اامت، یامه و ه ینه حمد و نقد) CIFارزش 

 .نماید کاورهای طرف تجاری در ذمرکات خود اعمال می

 


