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شماره/69/906 :پ

دبیر محترم انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سیمان
با سالم و احترام

همانگونه که استحضار دارید کشور ارمنستان به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی که در منطقه) اروپا و آسیا ( قرار
گرفته ،استعداد تبدیل شدن به یک منطقه تجاری فرامنطقه ای را داشته و از آنجایی که هزینه گمرکی بین کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر می باشد ،میتوان از این کشور به عنوان پل ارتباطی جهت ورود به بازار کشورهای
این اتحادیه شامل روسیه ،بالروس ،قزاقستان ،ازبکستان و قرقیزستان )جمعاً با جمعیتی در حدود  200میلیون نفر (
بهره برداری نمود .عملیاتی شدن پروتکل های همکاری اعضا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در وهله نخست به ایجاد بازار
مشترک بزرگی در حوزه کشورهای این اتحادیه منجر شده و در مرحله بعد در چهارچوب مصوبات این اتحادیه ،اعضای
آن موافقت خود را با انتقال آزاد کاال ،سرمایه ،نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا اعالم کرده اند.
به منظور ارتقای روابط تجاری بین دو کشور ،استان البرز ،در صدد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در
ارمنستان می باشد.
این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی است تا فعاالن تولید و صنعتگران کشور با ارائه دستاوردها و توانمندی های خود
زمینه تجارت و صادرات پایدار و بلند مدت را با ارائه خدمات به کشور ارمنستان و کشورهای مشترک المنافع فراهم
آورند .اساسا یکی از دالیل عمده برگزاری این نمایشگاه با توجه به وضعیت استراتژیک جمهوری اسالمی ایران ،تقویت
صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی است.
نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در ارمنستان ،به میزبانی استان البرز و شرکت همکاران تجارت فرتاک،
در تاریخ  31لغایت  31اردیبهشت ماه  3131برگزار می گردد .اطالعات تکمیلی در خصوص این نمایشگاه که در
فراخوان آمده است به پیوست خدمتتان ارسال می گردد.
لذا از آن مدیریت محترم به عنوان یکی از مراکز مهم هماهنگکننده صادرکنندگان توانمند ایران تقاضا دارد ،برای
تشویق و ترغیب اعضای محترم انجمن در مسیر ایجاد یا توسعه بازار کاال ،محصوالت و خدمات واحدهای تحت
مدیریتتان ،ضمن اطالعرسانی مراتب فوق به اعضای محترم مجموعه ،نسبت به دعوت از آنان و هماهنگیهای موثر در
مشارکت هر چه موفقتر عالقمندان همکاری های برادرانه را مبذول فرمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با
تلفن  55504858-5و کارشناس مربوطه ،تماس حاصل فرمایند.

با احترام – مدير عامل
مهدی سعیدالذاكرين

نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی ایران
 31الی  31اردیبهشت | ارمنستان ،ایروان

ارمنستان یعنی دسترسی به بازار کشورهای اوراسیا با جمعیت 022میلیون نفر

چرا ارمنستان

(صادرات مجدد بدون پرداخت عوارض گمرکی)
 پل ارتباطی جهت ورود به بازار کشورهای روسيه CIS ،و اروپای شرقی
 صادرات مجدد کاال به کشورهای اوراسيا بدون پرداخت هرگونه هزینه گمرکی
 استفاده از معافيت های مالياتی و گمرکی برای سرمایه گذاری در آن کشور
 وجود شعبه بانک ملت در ارمنستان و امکان ترانسفر مالی و پولی بدون واسطه
 ایجاد منطقه آزاد تجاری بين ایران و ارمنستان
 مجری  :شرکت همکاران تجارت فرتاک

اطالعات نمایشگاه

 محل برگزاری  :مرکز نمايشگاهي ايروان )(Yerevan Expo
 قيمت هر مترمربع با تجهيزات استاندارد  561 :يورو
 قيمت هر مترمربع بدون تجهيزات 541 :يورو
 هزینه ثبت نام 511 :يورو
 قيمت هر مترمربع فضای باز 511 :يورو
 حداقل متراژ غرفه استاندارد 51 :مترمربع

اتاق بازرگانی وصنایع ارمنستان

 تجهيزات استاندارد :ديواره های کناری ،کفپوش  ،نوشتن نام شرکت بر سر در غرفه  ،يک عدد میز و 1
عدد صندلي ،سطل زباله ،پريز برق ( 111ولت) و روشنايي ،نظافت سالن

برنامه های جانبی

پاویون های تخصصی

سالن 3

سالن 0

 صنعت ساختمان و زیرساخت

 صنایع غذایی ،کشاورزی ،دام و طیور

 صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

 صنایع پزشکی ،دارویی ،آرایشی و بهداشتی

 صنایع سنگین و خودرو

 لوازم منزل و دکوراسیون داخلی

 محصوالت و تولیدات دانش بنیان

 صنایع دستی ،گردشگری
اطالعات تماس:

 برگزاری جلسه  Business Forumو ضیافت تجاری

55502050-5
ghasemi@fartak.cc

الزم به ذکر است شرکت هايي که تا تاريخ  96/51/15ثبت نام و تسويه حساب نمايند ،مشمول حمل رایگان
نمونه کاالهای نمايشگاهي خود تا حداکثر 511کیلوگرم مي گردند.

مدیر پروژه:
آتنا قاسمی

