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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران

                                                 
با سالم؛

        احتراماً، به استحضار میرساند طبق اطالع دریافتی از معاونت محترم بین الملل اتاق ایران، با عنایت به 

برگزاری نمایشگاه اوراسیا از ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (برابر با ۱۸ تا ۲۱ می ۲۰۲۱) در محل دائمی 

نمایشگاههای بینالمللی تهران، به پیوست اطالعات تکمیلی در خصوص رویدادهای در حاشیه نمایشگاه، برنامه 

نشست ها و فرم ثبت نام ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اعضای محترم آن تشکل اطالع رسانی گردد.

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/


 

 نمایشگاه اختصاصی اوراسیا اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 بسمه تعالی
 

 اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
 

 3011اردیبهشت      13لغایت  82   زمان
 «المللی تهرانهای بینمحل دائمی نمایشگاه»

 تجارت با مجوز سازمان توسعه 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی -جهاد کشاورزی -نیرو -های صمتحمایت وزارتخانه 

 تعاون( ایران -صنایع، معادن و کشاورزی -های )بازرگانیحامی معنوی نمایشگاه اتاق 

 : مشارکت کننده خارجی 

o میلیون نفر 301با جمعیت  فدراسیون روسیه 
o  میلیون نفر 31با جمعیت  قزاقستان 
o میلیون نفر 1با جمعیت  ارمنستان 
o میلیون نفر 2/1با جمعیت  قرقیزستان 
o میلیون نفر 1/1با جمعیت  بالروس 

 بنیاااد روک کنگاارک روساایه )برگااهار کننااده فااوروت اقتصااادی ساانت وترزبااور ( زیرمجموعااه ریاساات جمهااوری فدراساایون 
 باشد.ها از ونج کشور عضو فعال میب شرکتروسیه بعنوان همکار روسی، در جذ

 ها و بخش خصوصی حاضر در نمایشگاهمقامات و مسئولین دولتی و مدیران تشکل 

o معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه 
o وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه 
o وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه 
o وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه 
o دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
o الملل ریاست جمهوری فدراسیون روسیهبین ریاست بنیاد روس کنگرس و مشاور 
o ریاست مرکز صادرات روسیه 
o معاون رئیس بانک مرکزی روسیه و رئیس کارگروه روسیه و ایران در مسائل بانکی و فاینانسی 
o ایمعاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه و رئیس کارگروه روسیه و ایران در مسائل منطقه 
o اقتصادی اوراسیاام اتحادیه ودبیر کل انجمن اق 
o ریاست شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
o وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
o معاونین وزارت تجارت و صنعت پنج کشور عضو 
o ریاست انجمن خودروسازان فدراسیون روسیه 
o های حوزه دریائی و خدمات کشتیرانی و بندریها و انجمنشرکت 
o روسیهای های زنجیرهانجمن فروشگاه 
o مدیران حوزه وزارت بهداشت روسیه 
o مدیران حوزه صنعت دارو در فدراسیون روسیه 

 های بازدید کننده از نمایشگاه : هیأت 

 افغانستان و عراق -لبنان -سوریه -پاکستان -هند -قطر -عمان -ترکیه -چین

 اسیاهای بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوربرگهاری اولین نشست رؤسای اتاق 

 های برگهاری نشستB2B برای هر یک از کشورها در حاشیه نمایشگاه 

 ای( و های زنجیرهشبکه توزیع )فروشگاهکیفیت  -استاندارد -حمل و نقل -گمرکی -در حوزه بانک های تخصصیبرگهاری نشست
 مغری ارمنستان، لوتوک روسیه و ...مناطق آزاد کشورهای عضو اتحادیه نظیر  -گذاری و برندسرمایه

 ها ارسال خواهد شد.ها و انجمنکشور عضو و تشکل 5های بازرگانی اطالعات مشارکت کنندگان در نمایشگاه به کلیه اتاق 

 گردد.ای میالمللی نظیر راشاتوری و ... ووشش رسانههای بیننمایشگاه توسط رسانه 



 «ها B2Bهای تخصصی و بندی نشستبرنامه زمان» 
 «اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا»

  3011   ماه اردیبهشت   13-82   تهران  -ایران

Iran-Tehran   18-21   May   2021 
 
 افتتاحیه با حضور میهمانان خارجی و مدیران دولتی و خصوصی مراسم شام روز 

 22:22-22 اردیبهشت 28  
 

 های بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایراناولین نشست رؤسای اتاق 

 41-41 اردیبهشت 28  
 

  فاینانسی با حضور مدیران بانکی ایران و کشورهای عضو اتحادیهنشست تخصصی بانکی و 

 42-42 اردیبهشت 22  
 

  گمرک و استاندارد با حضور مدیران گمرک و استاندارد ایران و کشورهای عضونشست تخصصی 

 41-41 اردیبهشت 22  
 

 های مربوطهای در بازار اوراسیا با حضور مدیران و انجمنهای زنجیرهفروشگاه نقش نشست تخصصی 

 42-42 اردیبهشت 22  
 

 ایران و های حمل و نقل نشست تخصصی حمل و نقل با حضور مدیران وزارت راه و انجمن 
 41-41 اردیبهشت 22 کشورهای عضو

 

  گذاریآزاد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سرمایهمناطق نشست تخصصی 
 42-42 اردیبهشت 24 

 

  عضونشست تخصصی امور قراردادها و مسائل حقوقی با حضور وکالی ایرانی و وکالی کشورهای  
 41-41 اردیبهشت 24 اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 
 

  نشستB2B 42:22-41 اردیبهشت 28 تجار کشور روسیه و ایران 

  نشستB2B 42:22-41:22 اردیبهشت 22 تجار کشور ارمنستان و ایران 

  نشستB2B 42:22-41:22 اردیبهشت 22 تجار کشور قزاقستان و ایران 

  نشستB2B 42:22-41:22 اردیبهشت 42 قرقیزستان و ایران -تجار کشور بالروس 

 

  : برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

1112-811 (211 )1+whats app : Ru :  

2214-414 (241 )1+whats app : Ru :  

 421-1221 (242 )28+ 

 1211-481 (242 )28+ 

 2824-2211 (24 )28+ 

  : آدرس وب سایت و ایمیل 

 www.eurasia-expo.com 
 

 ceo@eurasia-expo.com 
 

 info@eurasia-expo.com 
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 اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
 

 May   2021   21-18  3011اردیبهشت      82-13

 

 

 

 اولین دوره  های B2Bهای تخصصی و نشستدرخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش 

 0011نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 
 

با توجه به این که مراحل ثبت نام متقاضیاا  مایاتکت  ت ب د  ای ن نیایای اخ ایتییاون ایتاآاا  گاد در یسخ اآت  اد 

در   تا  ت یواآت ایلاه یو  تا با تکیال فرم پاوآت جهت ثبت تقاضا من ها B2Bناست ی ک اه متقاضیاا  مایاتکت  ت ب د 

  ت بانک اطالعاتن نیایا اخ  ی تدتی ایلاه برای انجام مراحل عضویت به آتا  بردزاتی اتائه نیاینس.
 

  و رقط لیهمب  متقلضیلن بمای ستلد بموزاری ایجلد همی یلشامتت در هشا تتکمیل و ارسال  ای  رم  یی  ونه  تهه  ههت  

 بلش .ب  منزل  ارائ  درخناست مشلرتت می

  رساالهی و ...ت تل یلیلن هملیشااهل) منرد اسااترلد) ومار خنای  اطالعلت ای  رم  در بلهک اطالعلتی هملیشااهل) هههت امنر اطال

بقت مطلر رم  درج شااند.  م ااتنلیت ع   ومرت، لذا الز  اساات تل اطالعلت درخناسااتی ب   اانرت  ااقیو، دوی  و تلمل د

بلش  و ستلد بموزاری م تنلیتی در اطالعلت درج ش ) در رم  درخناست اولی  بل مشخصلت شمتت ب  عه ) خند متقلضی می

 ای  خصنص هخنای  یذیمرت.

  در  انرت تن ال شا ن هملیشاهل) بم اسالو دستنر مقلملت ،یمبط، در زملن منلسر دیهمی بموزار خنای  ش  و از عندت

 م.وهن) یمداختی مهذوری

 ب  آدرو  تارسل  رلیل لنونی شمتinfo@eurasia-expo.com  در رممتjpg و ب   نرت رلیل بلز 

 

 ی+( 22)228-2111-221 ؛+( 22)228-222-2866 هیراخ رییییاتخ ی 182-8822-8282های جهت اطالع باایییتر اد طریم رییییاتخ

 فرمایاس. حاول تیاس+( 2)2268-222-222

 

 

 تاریخ : سمت :  نام و نام خانوادگی :
 
 
 

 مهر و امضاء
  



 ها B2Bهای تخصصی و نشستمتقاضیان مشارکت در بخش  اولیهدرخواست فرم ارسال اطالعات و 
 

لطفاً اطالعات یو  تا  ت فرم تایپ فرمایاس ی به   تس  اتآییان نیایاس.  فرم تکیال رییسخ بایس به وییوتت مهر ی امضییا  رییسخ 
   ررکت جهت برتآن به آتا  بردزاتی اتائه در  .هیراخ با مساتک الدم ی مستنسات ی تدیمه 

 

 مشخصات شرکت

 هل  تلمل شمتت هرلرسیت :

 هل  تلمل شمتت هالتی ت :

 رشت  رهللیت ههن  تلال و خ ملتت :

 هل  تجلری مقصن  :

 : شنلس  ملی شمتت شملر) ثبت شمتت : 

 رومی : 38ت  اوتصلدی 

 بل درج ت  شهم : شملر) رلتس شملر) تلر  بل درج ت  شهم :

 آدرو تلمل ی تی :

 ت  ی تی :

 آدرو ایمیل :

 مشخصات مدیر عامل

 هل  و هل  خلهنادوی م یم علمل :

 تلر  یمما) م یم علمل :

 جهت حضور در نشست مشخصات نماینده تام االختیار

 سمت :  هل  و هل  خلهنادوی :

 تلر  یمما) :

 

 (ارسال نمایید. را برای شرکت پارسلطفاً کپی فیش واریزی شماره حساب جهت واریز نقدی )

1701/111/1834972/1 IR   950220170101111834972001 

 "شعبه شهید قرنی -بانک توسعه تعاون -کارنمدیریت تجارت پارس"

 

 یسمات اآیاانسری ی تب اااتن ی  یها تکیال ی مهر امضیا  این فرم به منزله پییر  ک اه ضیوابو ی مقرتات ریرکت آیهامن نیایای اخ -

 بارس.های بهسارتن  ت محوطه نیایا اخ منحفظ رئونات اآالمن هیچنان پریتکل

چنانچه حسی   آیتوت آیتا  کرینای کایوت ی یا پنو کایوت عضو نیایا اخ کنسل در    تاتیی نیایا اخ به دما  مناآ   ی ری  ت  -

 نیایا اخ متعهس به بردزاتی نیایا اخ  ت تاتیی  ی ری یواهس رس. آتا  ی ذیارخ رسخ ینسخ منتقل یواهس رس. اد این تی یجوخ پر ایتن 
 
 

 مهر و امضاء شرکت : تاریخ تکمیل فرم : سمت : نام و نام خانوادگی :
 
 
 



 ها B2Bهای تخصصی و فرم شرکت در نشست
 
 

  اتحا یهناست ت یین بانکن ی فاینانسن با حضوت مسیرا  بانکن ایرا  ی کاوتهای عضو 

 38-31 اردیبهشت 82 

 

 ناست ت یین دیرک ی اآتانسات  با حضوت مسیرا  دیرک ی اآتانسات  ایرا  ی کاوتهای عضو 

 31-30 اردیبهشت 82 

 

 های مربوطهای  ت بادات ایتاآاا با حضوت مسیرا  ی انجیندنجارخ هایفریر اخ نقد ت یین ناست 

 38-31 اردیبهشت 11 

 

 های حیل ی نقل ایرا  ی ناست ت یین حیل ی نقل با حضوت مسیرا  یداتت تاخ ی انجین 

 31-30 اردیبهشت 11 کاوتهای عضو

 

 دیاتیناست ت یین مناطم  دا  کاوتهای عضو اتحا یه اقتیا ی ایتاآاا ی آرمایه 

 38-31 اردیبهشت 13 
 

  ناست ت یین اموت قرات ا ها ی مسائل حقوقن با حضوت یکالی ایرانن ی یکالی کاوتهای عضو 

 31-30 اردیبهشت 13 اتحا یه اقتیا ی ایتاآاا

 

 

  ناستB2B  32:11-31 اردیبهشت 82 تجات کاوت تیآاه ی ایرا 

  ناستB2B  32:11-31:11 اردیبهشت 82 تجات کاوت اتمنستا  ی ایرا 

  ناستB2B  32:11-31:11 اردیبهشت 11 تجات کاوت قزاقستا  ی ایرا 

  ناستB2B 32:11-31:11 اردیبهشت 13 قرقازآتا  ی ایرا  -تجات کاوت بالتیس 

 

 مشخص فرمائید.  لطفاً انتخاب خود را با عالمت



 اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
 

 

 0011درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 
 

که مراحل ثبت نام متقاضیاا  مایاتکت  ت ب د  ای ن نیایای اخ ایتییاون ایتاآاا  گاد در یسخ اآت  اد  با توجه به این

در   تا  ت یواآییت ایقاه یو  تا با تییال مرم واوآییت جبت ثبت  ت بان  ک اه متقاضییاا  ماییاتکت  ت ب د تیاقن تقاضییا من

 ه آتا  بردزاتی اتائه نیاینس.اطالعاتن نیایا اخ  ی تدتی ایقاه برای انجام مراحل عضویت ب
 

  ع تمافه و  یط متکمیل و ارساااای افر  هی  یو ه تع ت جه  جا واهیارر هه ع مع اضیانااایا  مهار ساااضا  مههدارر اف ا  تم

 ماشه.اندلع ارائع  رخ اسا اشارکا ا 

  افشااها) ا ر  اسااض ا )  هار خ ا ه رسااات  و ...ت تا یافا  تماطالعات افر  هی  ر ماتک اطالعات  تمافشااها) ه جا اا ر اطال

هه ا، لیا الزی اسااا تا اطالعات  رخ اسااض  مع  اا رت  ااقیو،   ی  و کاال  ر  هی  رم شاا  .  ا ااا لیا عهی ا ال یا 

ماشه و سضا  مههدارر ا ا لیض   ر اطالعات  رم شه)  ر  هی  رخ اسا اولیع ما اشخصات شهکا مع عجه) خ   اضیان  ا 

 یفه ا.افر خص ص تخ ا ه ی

  ر  ا رت کن ال شاه  تمافشاها) مه اسااو  سض ر ایااات ،فهمط،  ر زاا  اناسر  فههر مههدار خ ا ه شه و از ع  ت 

 و  ) یه اخض  ا یورفم.

 مع آ رو  اارسای  افل ل ه ر شهکinfo@eurasia-expo.com  

 

 ی+( 22)228-2111-221 ؛+( 22)228-222-2866 هیراخ رییییاتخ ی 182-8822-8282های جبت اطالع باایییتر اد طریم رییییاتخ

 مرمایاس. حاول تیاس+( 2)2268-222-222

 

 

 تاریخ : سمت :  نام و نام خانوادگی :
 
 
 

 مهر و امضاء
  



 نمایشگاه اختصاصی اوراسیامتقاضیان مشارکت در بخش داخلی  اولیهدرخواست فرم ارسال اطالعات و 
 

مرمایاس ی به   تس  اتآییان نیایاس.  مرم تییال رییسخ بایس به وییوتت مبر ی امضییا  رییسخ قطفاً اطالعات یو  تا  ت مرم تایپ 
   هیراخ با مساتک الدم ی مستنسات ی تدیمه ررکت جبت برتآن به آتا  بردزاتی اتائه در  .

 مشخصات شرکت

 تای کاال شهکا ه ارس ت :

 تای کاال شهکا هالتیرت :

 رشضع   الیا هت   کاال و خهااتت :

 ⃝ ار       ⃝وار ات از کش ر ار خار   فا تمافنهه  شهکا خار   : تهار  

 تای ت ارر اقص ی :

 شناسع ال  شهکا شمار) ث ا شهکا : 

 ر م  : 21که ا ضصا ر 

 شمار)  اکس ما  رم که شجه : شمار) تل ر ما  رم که شجه :

 آ رو کاال ی ض  :

 که ی ض  :

 آ رو افمیل :

 عاملمشخصات مدیر 

 تای و تای خات ا ه  اهفه عاال :

 تل ر  مها) اهفه عاال :

 مشخصات نماینده تام االختیار

 سما :  تای و تای خات ا ه  :

 تل ر  مها) :

 متراژ تقریبی مورد نیاز

 اضه اهمع                   اضهاژ تیهف   ا ر  تیاز ه ضار مازت : اضهاژ تیهف   ا ر  تیاز ه اخل سالرت :                   اضهاهمع

 

 (ارسال نمایید. لطفاً کپی فیش واریزی را برای شرکت پارسشماره حساب جهت واریز نقدی )
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 "شعبه شهید قرنی -بانک توسعه تعاون -کارنمدیریت تجارت پارس"
 

 های ثبت نامها ی  مترچه اطالعات ی مرموذیرش ک اه ضوابط ی مقرتات ررکت آبامن نیایا اختییال ی مبر امضیا  این مرم به منزقه  -
تیاقن  نحوخ محاآیبه هزینه اجاتخ گرمه وذیرش یسمات اآینانسیری ی تب ایاتن ی حفئ راونات  -آیتا  بردزاتی   آیتوت اقلیل اتدی

 بارس.های ببسارتن  ت محوطه نیایا اخ مناآالمن هیچنان وریتیل

چنانچه حسی   آیتوت آیتا  کرینای کایوت ی یا ونو کایوت عضو نیایا اخ کنسل در    تاتیی نیایا اخ به دما  مناآ   ی ری  ت  -
 نیایا اخ متلبس به بردزاتی نیایا اخ  ت تاتیی  ی ری یواهس رس. آتا  ی  ینسخ منتقل یواهس رس. اد این تی یجوخ ور ایتن ذیارخ رسخ

 
 مهر و امضاء شرکت : تاریخ تکمیل فرم : سمت : نام و نام خانوادگی :

 


