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 ربای ورود کاالاهی اریانی افغانستان تحلیل بازار کشور
 در افغانستان تولیدات  

درصد نیازهایش را از خارج تأمین می  59تقریباً تولیدات صنعتی خیلی کم دارد و بیش از  افغانستان

بازارهای افغانستان ( البته با کیفیت پائین ) نی کند، خصوصاٌ از همسایگانش، کاال های ارزان قیمت چی

اجناس ساخت . را پر کرده است و مردم به دلیل ارزانی، ترجیح میدهند کاالی چینی خریداری کنند

 . نیز فراوان است( بیشتر پوشاک) پاکستان، ایران و ترکیه 

 :نرخ رشد اقتصادی

 % 5             :59در سال  -

  % 21        :58  درسال  -

 درصد29           :58در سال-

 توسعه تجاری و اقتصادی افغانستان

  1002-1002توسعه واقعی روابط تجاری رسمی افغانها با کشور های همسایه و دیگر ممالک، در سال 

اتفاق افتاده در حال حاضر این کشور در مقایسه با تمام کشور های منطقه، پائین ترین نرخ تعرفه 

 . ستتجاری را دارا

میالدی قرارداد امتیازات تعرفه های ترجیحی تجاری  1002آمریکا ، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند در سال 

افغانستان ) معاهده سه جانبه حمل و نقل و تجارت  1با افغانستان منعقد نمودند، عالوه بر این دولت   را

مه تجارتی و ترانزیتی با ایران، هند، موافقتنا 2و ( افغانستان، ایران و تاجیکستان) و ( ، ایران وهند

 . ترکمنستان و ازبکستان منعقد نموده است



 

 
 

) پاکستان بزرگترین شریک تجاری افغانستان است، اگرچه تجارت قانونی بوسیله قاچاق خزنده 

و موانع تجاری علیه کاالها و کامیونهای افغان با مشکالت مواجه شده ( صادرات مجدد کاال به پاکستان

اما اخیراً دو دولت موافقت خود را در زمینه کاهش تعرفه ها بر محصوالت افغانستان و پیگیری است، 

 موضوع کاهش صادرات مجدد، اعالم نموده 

تجارت با سایر همسایگان شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین علیرغم مذاکرات و 

با توسعه سیستم . ه آرامی رو به گسترش استرایزنیهائی که در مورد موانع تجاری برگزار می کنند، ب

و توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی افغان، انتظار می  1002ترجیحی معافیتهای مالیاتی در ژانویه 

 . رود تجارت بین آمریکا و افغانستان در سالهای آتی به رشد خود ادامه دهد

 تعامالت تجاری با افغانستان

با در نظر . افغانستان در دولت افغانستان، آهسته و دیوانساالر می باشداتخاذ تصمیم تعامالت تجاری با 

کشور در صنعت بیمه نیز کمبود احساس می شود و   گرفتن وضیعت امنیتی ناپایدار دربرخی از نقاط

 . شرکتهای حمل و نقل و سرمایه گذاران، قدرت انتخاب چندانی در این مورد ندارند

خت بازیگران حاضر، روابط آنها با دولت و اطراف و اکناف کشور داشتن اطالعات قوی محلی، شنا

 . توانائی آنها در انجام معامالت تجاری، بخش مهمی از هنر توسعه تجاری در افغانستان می باشد

 کانالهای فروش وتوزیع رسمی، چنانچه در کشور های غربی مرسوم است، وجود ندارد 

اتاق تجارت بین المللی افغانستان، اتاق تجارت و : سامی تشکل تجاری مستقل به ا 2در افغانستان 

درحال )   .صنایع افغانستان و اداره انکشاف صادرات درکابل وسایر مراکزاستانها فعالیت دارند

 ( حاضردواتاق فوق باهم ادغام شده اند

ر جریان میزبان اولین نمایشگاه تجاری درکابل بود که د 1002وزارت تجارت افغانستان در نوامبر 

شرکت ایرانی، افغان، ترک و شرکتهایی که دفاتر آنها در دوبی مستقر می  900برگزاری آن بیش از 

الزم به ذکر است که بیشترین شرکت کنندگان در .باشد، کاال ها و خدمات خود را عرضه نموده بودند



 

 
 

صوالت صنعتی، این نمایشگاه را شرکتهای ایرانی تشکیل می دادند که اجناس متنوعی اعم از مح

 . این کاال ها با استقبال فوق العاده بازدیدکنندگان روبرو شد. مصرفی و خوراکی را عرضه کرده بودند

محصوالت ایرانی در افغانستان به لحاظ کیفیت مرغوب، رعایت بهداشتی و بسته بندی مناسب و درج 

ی در ایران به کاال های ایرانی تاریخ مصرف کاال، جایگاه خاص خود را دارند و افغانها به علت زندگ

 . را تهیه کنند( خصوصاً مواد غذائی) آشنائی کامل داشته و ترجیح می دهند محصوالت ایران 

بازاریابی کاالی ارسالی به افغانستان نیز از جمله نکات مهمی استکه تجار ایرانی قبل از اقدام به 

سانات قیمت و ضرر و زیان احتمالی جلوگیری به ضمن حفظ بازار ازنو صادرات باید به آن توجه نموده تا

  .عمل آید

  :اقتصادی  ترکیب بخشهای

 درصد25کشاورزی

 درصد12صنعت 

 درصد25خدمات

  )میلیون نفر29)نیروی آماده به کار 

 )میلیون9)نیروی بیکار

 )میلیارد081/2)58بودجه عادی سال

 )میلیارددالر2/2)58پیش بینی بودجه سال

 )میلیارددالر92/2)58بودجه عمرانی سال 

 )میلیارددالر255/2)58بودجه عمرانی سال

 )میلیون دالر982)58درآمد داخلی سال 

 

 



 

 
 

  : اقتصادی  ترکیب بخشهای

 )میلیارد5)براساس اعالم بانک جهانی58تولید ناخالص داخلی درسال 

 درصد21درحدود58نرخ رشد اقتصادی درسال 

 58درصد21نرخ تورم درسال درحدود 

 )دالر280)بر اساس اعالم بانک جهانی 58انه درسال درآمد سر

 )میلیارد2/9)درحدود 58واردات سال

 )میلیارد2)58صادرات سال

   شرایط سرمایه گذاری در افغانستان

سرمایه گذار باید شخصآ جهت تکمیل پروسه مجوز خویش به دفتر آیسا حاضر شود در صورتیکه   -2

وکالت خط شرعی محکمه را با خود داشته باشد جهت طی مقدور نباشد وکیل قانونی خویش را که 

 . مراحل و اخذ مجوز به اداره آیسا مراجعه نماید

ارائه پاسپوت و یا دیگر اسناد رسمی که هویت انفرادی و یا شخصیت قانونی در خواست کننده را   -1 

ارجه افغانستان شخصیت حقوقی شرکت های خراجی باید از طریق وزارت محترم امور خ. تثبیت نماید

 . تصدیق گردیده و به دفتر آیسا معرفی شود

آدرس پستی قابل قابل قبول . سرمایه گذار بایست یک آدرس مشخص محل کار را داشته باشد  -2

 . نبوده و موجودیت آدرس دفتر باید به اساس سند پرداخت کرایه و امثال آن تائید شود

یه گذار قرار داده که بعد از تکمیل فرم مذکور توسط آیسا فرم تشخیص هزینه را دراختیارسرما -2

 . بدست می آورد  سرمایه گذار مالیات مربوطه را، اداره آیسا از طریق اداره دارایی

فعالیت کار سرمایه گذار باید واضح بوده لذا ایجاب می نماید تا در خواست کننده تفصیل مقدار و  -9

را دارد ، تعداد کارگران شرکت و اسامی مامورین رسمی  اندازه سرمایه گذاری را که قصد آغاز آن

 . شرکت را با خود بیاورد



 

 
 

در خواست کننده سعی کند تا اسم تجارتی را که انتخاب می نماید تکراری نباشد گرچه مجوز  -8 

 . سرمایه گذاری بعد از استعالم اسم تجارتی صادر میشود

اختار فعالیت تجارتی مانند شرکت تک موسس ، شرکت باید بر اساس س( شکل حقوقی ) مالکیت   -

شرکت تضامنی مسئولیت محدود و یا شرکت خارجی میباشد ، اسناد مرتبط با آن باید ضمیمه در 

 . خواست باشد تا آنرا ثبت سازد

اطالعات عمومی وخالصه اطالعاتی که در درخواست سرمایه گذاری ارائه شده در یکی ازروزنامه    -5

 . شار به چاپ برسدهای کثیراالنت

از درخواست کننده تقاضا می شود تا اطالعاتی را که دردرخواست جهت اخذ مجوز اظهار می دارد   -5

واقعی بوده و در صورت ارائه اطالعات نادرست در خواست دهنده از دریافت مجوز سرمایه گذاری 

        وز ثابت گردد ، مجوز عالوه بر آن اگر اطالعات غیر واقعی بعد از صدور مج. محروم خواهد شد

    سرمایه گذار بصورت فوری باطل گردیده

باید از ( شرکت ثبت شده ) مطابق با قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان سرمایه گذار  -20 

تغییرات که در مالکیت و یا سرمایه آن ایجاد میگردد و یا در صورتیکه سرمایه گذار سهم خویش را در 

دهد باید اداره آیسا را در جریان قرار دهد زیرا کم نشان دادن سرمایه آغاز   اری افزایشسرمایه گذ

 . فعالیت تخطی از قانون سرمایه گذاری تلقی خواهد شد

دارنده گان مجوز سرمایه گذاری کوچک مستحق توزیع زمین صنعتی شناخته نمی شوند و   -22

 . ه وزارت امور داخله داده نمیشودهمچنان نامه معرفی برای اخذ پاسپورت تجارتی ب

 . موقعیکه شرکت فعالیت خود را آغاز می کند بالفاصله می بایست اداره آیسا را مطلع نماید  -21

   هزینه اخذ مجوز و تجدید ساالنه مجوز سرمایه گذاری

ی هزینه مجوز سرمایه گذاری بخش تولیدی و خدمات بهداشت: بخش تولید و خدمات بهداشتی ودرمانی

صنعتی ، زراعتی ، دامپروری و مواد ساختمانی ، صنعت فیلم سازی ، دارو سازی ، ) درمانی -

 ( درمانی و غیره -بیمارستانها و کلینیک های بهداشتی 



 

 
 

 درصد هزینه مجوز % 19هزینه تجدید مجوز ساالنه شرکت های فوق الذکر  

مانند خدمات مخابراتی ، ) دالر 2000هزینه مجوز سرمایه گذاری بخش خدماتی : بخش خدماتی   .1  

 ....( و ITبانکی ، هتل ، رستوران ، آژانس مسافرتی، مشاورتی ،حسابرسی ،

 هزینه تجدید مجوز ساالنه شرکت های خدماتی فوق الذکرپنجاه درصد هزینه مجوز   -

 . هزینه مجوز شرکت های ساختمانی . 2

 مجوز% 90تجدید مجوز ساالنه شرکت های ساختمانی   هزینه 

 افغانی  190000دالر آمریکای معادل  9000هزینه مجوز شرکت های امنیتی . 2

 درصد مجوز  200هزینه تجدید مجوز ساالنه شرکت های امنیتی  - 

افغانی جهت نشرآگهی تاسیس شرکت درروزنامه های  2000عالوه بر هزینه فوق الذکر مبلغ  :نکته 

 . میگردد افغانی و جریده رسمی وزارت عدلیه اخذ

 : هزینه تصدیق فعالیت . 2

 دالر 200درمانی -بخش های تولیدی ، خدمات بهداشتی . الف 

 دالر 190بخش های خدماتی . ب

 . دالر 20المثنی مجوز سرمایه گذاری ∙ 

 . در صورتیکه در خواست کننده موافق با شرایط فوق الذکر باشند، با امضا فرم مربوطه اطالع می دهند∙ 

 : اولویت های سرمایه گذاری در افغانستان مهمترین 

 صنایع سبک، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، صنایع دارویی  –الف 

 صنایع کاربر و اشتغال زا  –ب 

صنایع که ایران در آن مزیت تکنولوژیکی داشته و امکان صدور آن به سایر کشورها را دارد از  –ج 

 ( مونتاژ)تکمیلی قبیل پتروشیمی ، پوشاک و نساجی، صنایع 

 صدور خدمات فنی ومهندسی با تاکید بر اولویت در بخشهای معدن ، آب ، انرژی و راه و ساختمان  –د 

 و بسته بندی   صنایع تبدیلی کشاورزی،فراوری -ه



 

 
 

 کشتارگاه، سردخانه، صنایع تبدیلی : صنایع دامپروری –و 

 شیشه، سیمان، محصوالت بهداشتی ساختمان  تامین مواد اولیه قالی ، کاالهای مصرفی پالستیکی، -ز

 ساخت و تعمیرهتل و مراکز اقامتی،رستوران و میراث فرهنگی :صنعت جهانگردی -د

 با ذکر کاالهای صادراتی این کشور ها درافغانستان  عمده کشورهای تجاری

،شیرخشک،برنج،آردگندم،سوخت،منسوجات،کود،پالستیک جات، (گاو وگاومیش)احشام: پاکستان 

 مصالح ساختمانی، ماشین آالت صنعتی وتولیدی،باطری ماشین، سایرمواد غذایی ،انواع نرم افزار

شیر خشک، روغن نباتی،چای سیاه وسبز،شکر،سیگار،ادویه،وسایل طبی،تایر وتیوپ : چین

ن آالت ،ژنراتور،تلویزیون ،ماشین سواری وکامیون،خدمات فنی و ،منسوجات،لوازم تحریر،ماشی

 مهندسی

 آهن آالت، چوب والوار،ماشین آالت ،صابون،شکر،سوخت،ماشین کامیون وسواری  : روسیه

  :آردگندم،حبوبات،سوخت،چوب آهن آالتازبکستان

 انواع لوازم الکترونیک و لوازم خانگی،منسوجات،سیگار :کره

ی سیاه وسبز،شکر، انواع ادویه،تایروتیوپ،منسوجات، آهن آالت، وسایل برقی، تخم مرغ، چا: هند

  .لوازم یدکی ماشین

 آرد گندم،شیرخشک، روغن نباتی،آهن آالت:قزاقستان

 ،روغننباتی،آهن آالت...(بنزین،نفت، گاز، و)سوخت:ترکمنستان

گار،مشروبات غیر الکلی، ماشین سواری ،لوازم یدکی ماشین، تایر وتیوپ،صابون،موبایل، سی: آلمان

 وسایل برقی

 وسایل برقی،ماشین آالت،ژنراتوربرق،موادغذایی،صابون،مشروبات غیر الکلی:ترکیه

) ماشین سواری، تایر وتیوپ،موبایل،سیم کارت وکارت اعتباری،وسایل برقی:امارات متحده عربی

 لی، سیگار،ظروف شیشه ای،روغن نباتی، شکر،مشروبات غیر الک(تلویریون و کامپیوتر



 

 
 

 چای : کنیا

 گوشت مرغ،ماشین سواری،آرد گندم، روغن نباتی ، ماشینآالت، سیگار: آمریکا

  

  :فرصتهای کوتاه مدت

 خدمات کشاورزی، ساختمانی و مهندسی      -2

 مواد و مصالح ساختمانی      -1

 ( زبان دری و فارسی بین) رایانه، ادوات نرم افزاری و سخت افزاری، تجهیزات و خدمات جانبی      -2

 تجهیزات و خدمات مخابراتی      -2

 ژنراتور های مولد برق      -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (3)جدول شماره    

 

 (1031)از جهان در گروه بندی های زیر افغانستانمیزان واردات 

 
 

 گروه ردیف
میزان واردات از کل 

 (هزاردالر)جهان 

میزان واردات از 

 (زاردالره)ایران

از جهان  افغانستانفصولی که 

 واردات دارد

فصولی که ایران به 

 صادرات دارد افغانستان

 285225 1580882 صنعت 3
55-58-51-58-25-
89-52-52-52-50-
59-82-51-55-52-
55-58-51 

52-51-89-82-25-
52-52-50-58-59-
52 

معدن ومحصوالت  1
 281292 985525 معدنی

50-82-81-88-80-
85-85-89-52-85-
85-19-15-18 

81-80-85-85-19-
88-82-82 

شیمیایی، پتروشیمی و  1
 2251152 2182918 سلولزی

22-25-28-15-22-
18-20-25-20-21-
28-29-28-25 

22-20-15-15-18-
25-22-22-21-15-
11-25-20-25 

 101922 222582 نساجی و صنایع دستی 4
81-82-92-22-21-
22-90-95-80-98-
91-92-82-58-98 

98-99-91-92-21-
82-81-82-80-95-
98 

-21-22-8-12-88-12 208985 958802 کشاورزی 5
5-1-5-2 

5-8-8-9-208-1-
21-5 

-22-2-29-25-12-11 228859 2121158 مواد غذایی 6
25-28-10-28 

28-29-22-11-12-
10-25 

   1433640 6335114 جمــــــع کل

 

 

 

 

 



 

 (1)دول شماره ج

 (1031) از جهان در گروه بندیهای زیر افغانستانداتی فصلهای عمده کاالی وار
 

 

 

 صنعت
ارزش به )

 (هزاردالر

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

43 892821 15 152225 13 805889 54 252259 
30 

258808 33 225598 

44 988212 31 258255 10 288825 61 98851 4 205882 35 192812 

45 258822 31 80281 13 222825 63 20851 1 88121 4 212188 

30 220550 36 29229 40 85222 61 29255 3 19828 33 88552 

44 222280 30 21820 11 28588 53 28055 31 2029 13 21188 



 

 
 

 (1)جدول شماره 

 افغانستانفصل های مهم صادراتی ایران به کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

 از جهان افغانستان فصل های مهم وارداتی کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

ف
دی

ر
ل 

صـ
ف

 

 موضوع
میزان 

ل صادرات
صـ

ف
 

 موضوع
میزان 

 واردات

 43 850/189 دنیسوخت های مع 13 3
وسایل نقلیه زمینی غیراز تراموا، راه 

 آهن
892821 

 13 259521 محصوالت شیمیایی آلی 13 1
سوختهای معدنی، روغن های معدنی و 

 مواد قیرری
805889 

 44 222/289 مواد پالستیک 13 1
فضایی اجزا و -وسایل نقلیه هوایی

 قطعات آنها
988212 

 45 128/221 فرش و کفپوش  53 4
ماشین آالت ودستگاههای برقی و اجزا 

 و قطعات آنها
258822 

 220550 آالت و دستگاههای اپتیک عکاسی 30 208200 غالت و فرآورده های آن 33 5

 222280 لوکوموتیوهای راه آهن یا تراموا 46 202189 فرآورده های سبزیجات 10 6

 225598 دسازیمحصوالت صنعت آر 33 158/52 نمک، گوگرد، خاک و سنگ 15 3

 209202 قند و شکر و شیرینی 33 582/81  40 4
 152225 نمک، گوگرد، خاک و سنگ 15 292/82 قند و شکر و شیرینی 33 3
 192812 چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی 35 28599 الکتریک و تجهیزات الکتریکی 10 30
 258808 غالت 30 981/29 محصوالت سرامیکی 63 33

 252259 رشته های سنتتیک یا مصنوعی 54 102/12 دانه و میوه های روغن دار 61 31

 258255 مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 31 828/10 مصنوعات از سنگ،گچ و سیمان 64 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 افغانستانرقبای ایران در بخش های صادراتی به کشورجایگاه ایران و

 رکبحالل ها و رقیق کننده های آلی م 14فصل

 1 رتبه ایران

 سوریه -اندونزی-هند -پاکستان-هلند -چین-آلمان-ترکیه -روسیه –انگلستان  کشورهای رقیب

 ( محصوالت شیمیایی آلی) -استیرن -اکسیلن ها -بنزن 13فصل 

 8 رتبه ایران

 – آرژانتین -د فنالند–بالروس  –آلمان  –فدراسیون روسیه  –اوکراین  –نیوزیلند  کشورهای رقیب

 هلند –فرانسه 

 (فرش وسایر کف پوش ها)کفپوش های غیرمخملی باف  53فصل 

 9 رتبه ایران

 آمریکا-سنگاپور-آلمان-چین-روسیه-هند-اسپانیا -پاکستان–ترکیه  کشورهای رقیب

 میله های آهنی  31فصل

 11 رتبه ایران

 کشورهای رقیب
 -فرانسه-فنالند-راتاما-هند-چین-اوکراین-ترکیه-پاکستان-روسیه-قزاقستان

  انگلستان

 نفت % 30فرآورده هایی با بیش از -هیدروکربن های گازی شکل 13فصل 

 22 رتبه ایران

 پاکستان لهستان -قزاقستان-لیتوانی-استونی – آذربایجان–فدراسیون روسیه  کشورهای رقیب

 سیمان سفید پرتلند -نمک، گوگرد، سنگ 15فصل 

 5 رتبه ایران

 آلمان -هلند -انگلیس -آمریکا-ایتالیا -قزاقستان-ترکیه-هند -پاکستان قیبکشورهای ر

 شیرینی 33فصل 

 1 رتبه ایران

 هلند -ژاپن -اردن-عربستان -ترکیه-آذربایجان -پاکستان کشورهای رقیب

 سایر نان ها 33فصل 

 آلمان  -فرانسه -بلژیک-انگلستان–هلند -ایرلند -پاکستان کشورهای رقیب

  
 



 

 
 

 ایران با افغانستان.ا.وابط تجاری جر

 3131تا  3145 سال از افغانستان و ایران.ا.ج تجاری مبادالت

 

 31ماهه  3 3133 3130 3143 3144 3143 3146 3145 سال

 8/12 1582 1285 2228 2001 821 921 929 صادرات

 +21 1 5/5 22 2/29 1/22 5/5 5/5 واردات

 +1259 +1581 +1285 +2218 +8/558 +5/810 +2/922 +1/908 تراز تجاری

 

 1031تا  1006 سال از افغانستان و ایران.ا.ج تجاری مبادالت

 

 1031 1031 1033 1030 1003 1004 1003 1006 سال

 1922 1852 2509 2/2152 5/522 988 5/922 902 صادرات

 18 8/2 8/21 5/21 20 2/21 2/5 8 واردات

 1908 2/1858 +2/2851 5/2108 5/502 +8/982 +8/919 +258 تراز تجاری

 

 

 1031سه ماهه  تا  1006 های  سال طی افغانستانبه  ایران.ا.جنفت خام  جدول صادرات

 

 1031 1031 1033 1030 1003 1004 1003 1006 سال

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزش

 

 

 

 



 

 
 

 واردات افغانستان از ایران

 میالدی 1031ل مهمترین اقالم صادراتی ایران به افغانستان در سا
 

 ارزش شماره تعرفه نام کاال

 14 14 حالل ها ورقیق کننده های آلی مرکب

 331 13 استیرن -اکسلین ها -بنزن

 30 53 کف پوش های غیرمخملی باف

 34 31 میله های آهنی

 46 13 هیدروکربن های گازی شکل

 43 13 نفت یا روغن معدنی قیری% 30فرآورده هایی که بیش از 

 30 15 ان سفید پرتلندسیم

 54 33 شیرینی

 56 33 سایر نان ها

 44 10 رب گوجه فرنگی

 

 صادرات افغانستان به ایران

 میالدی 1033مهمترین اقالم صادراتی ایران از افغانستان در سال 
 

 ارزش شماره تعرفه نام کاال

 3 31 بذورات -دانه ها و میوه های روغنی

 6/5 03 شتر

 6/1 43 ونقل کاالبوژی برای حمل 

 1 34 قطعات خودرو

 4/3 31 سایر نباتات

 1/3 03 (گاو)سایر حیوانات 
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مطالعه بازارجهانی خرما و بازارهای 

 هدف خرمای صادراتی ایران
 

 بسمه تعالی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان توسعه تجارت ایران

 معاونت کمکهای تجاری
 

 

 

 مرتضی کاکاوند: تهیه کننده

 3131اسفند ماه 



 

 
 

 


