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جناب آقای دکتر محمد عبده زاده

ریاست محترم سندیکای داروهای انسانی 

سرکار خانم دکتر هاله حامدی فر

رئیس محترم کمیته صادرات و عضو هیئت مدیره سندیکا صاحبان صنایع دارویی کشور 

جناب آقای مهندس عبدالرضا یعقوب زاده ( رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران )

جناب آقای دکتر مجید روحی ( رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی ، 

دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی )

جناب آقای مهندس اختراعی

رئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی

جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده ( رئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران )

جناب آقای دکتر حسام الدین مدنی

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 

جناب آقای علم بیگی

ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی 

جناب آقای دکتر نیما بصیری طهرانی 

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 

فوری موضوع: اعالم لیست کاالهای دارای قابلیت صادرات به ارمنستان

سالم علیکم؛

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۹۹/۲۳۰/۳۳۸۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۸، مدیرکل محترم دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه 

تجارت، در خصوص تصمیم دولت ارمنستان به جایگزینی کاالهای ایرانی در مقابل کاالهای وارداتی از سایر کشورها و عنایت به سفر 
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قریب الوقوع وزیر اقتصاد کشور ارمنستان به ایران، فرصت بسیار مناسبی جهت صادرات و ورود کاالهای ایرانی به بازار ارمنستان و 

علی الخصوص اتحادیه اوراسیا فراهم شده است. لذا خواهشمند است، با عنایت به اهمیت این کشور همسایه و اصوال بازار اوراسیا به 

عنوان یک بازار مهم صادراتی در شرایط تحریم، دستور فرمائید اقدام مقتضی به منظور ارسال لیست اقالم کاالهای دارای قابلیت 

صادرات به کشور ارمنستان با درنظر گرفتن و لحاظ پروسه هایی همچون ثبت و بازاریابی حداکثر ظرف دو روز کاری، به این حوزه 

صورت پذیرد.
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