
  

  ارمنستان-گزارش کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان از نمایشگاه ایروان

که در ارتفاعات ارمنستان در غرب آسیا واقع شده است، این کشور بخشی از ،جمهوري ارمنستان کشوري محصور در خشکی است

  قفقاز است و از غرب با ترکیه، گرجستان از شمال، آذربابجان از شرق و ایران و جمهوري خود مختار نخجوان از جنوب همسایه است.

33آن تولید ناخالص داخلیو است، میلیون نفر است، زبان رسمی ارمنی(روس)، پایتخت آن ایروان3ت ارمنستان حدود عیجم

  است.ام)رد520دالر معادل 1درام(آن کشور ) و واحد پول ملی2019میلیارد دالر(

  گردشگري در ارمنستان سال به سال در حال توسعه است و ایروان یکی از مهمترین مقاصد گردشگري در این کشور است، صنعت 

  .منابع طبیعی طال، مس، آهن، سرب و روي است

آسانی رتبهوصددر2,5کشور هسالیانتورماست، درصد5درصد و نرخ رشد تولیدات صنعتی 3,5ارمنستان رشد تولید ناخالص داخلی

است دالر5400و درآمد سرانه درصد22میلیون دالر و نرخ بیکاري 150حجم سرمایه گذاري خارجی است، در جهان37کسب و کار 

  بدهی خارجی دارد.میلیون دالر5و همچنین این کشور 

  عضویت دارد.WTO ،CIS ،UN،IMFدر سازمان هاي بین المللی ارمنستان 

  ستاگوشت، چوب اره شدهفویل آلومینیم، الکل، سنگ معدن و کنسانتره مس، سیگار، چربی، طال،این کشور: صادراتیعمده اقالم 

  .گاز، روغن هاي نفتی،داروهاي ترکیبی، الماس بدون کارکردکشور:واردات عمدهو

دردوطبقه در سالن اصلی و غرفه آرایی شده شرکت ایرانی باسایزهاي کوچک، متوسط و بزرگ 100درنمایشگاه برگزارشده نزدیک به 

  حضورداشتند.



  

میایی و خدماتی را دربرگرفته بود و موارد مختلف صنعتی، کشاورزي، دارویی، شیحاضر در نمایشگاه شرکت هاي گروه هاي کاالیی

گستره متنوعی از کاالها و خدمات ایرانی را به روي بازدید کنندگان گشوده بود.

مردم آن کشور هماهنگی خوبی داشت. و به همین دلیل افراد مقررشده بودکه با زمان کار و فعالیت18الی 10از ایشگاهساعات کار نم

  به راحتی می توانستند از این نمایشگاه بازدید نمایند.

  نمایشگاهمیهمانان ویژه و مقامات افتتاح کننده

  و تعداد زیادي از تجارو عالقمندان به حوزه تجارت و صنعت بود.در ارمنستان، سفیر ایران ( واهان کروبیان) وزیر اقتصاد ارمنستان

اقشار    از صنوف وتعداد قابل قبولی از بازدید کنندگان نغرفه کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان توانست در مدت برگزاري میزبا

  مختلف باشد. 

نمایشگاه برگزاري روز 4در این کنسرسیوم بازدید بوده است و 5وان و آرارات ت ها و محل هاي مورد نظر در استان ایرکبازدید از شر

  است.بازدید کننده داشته 50هرروزه حدود 

جلسه برگزار گردید.4جلسه و در محل شرکاي تجاري کنسرسیوم 4مورد و در هتل محل اقامت 12جلسات برگزار شده در نمایشگاه 

  در ارمنستان گردید.قراردادحاصل آن تدوین پیش نویس سه و 

وز غرفه دیدار داشتند اما براي دسترسی به فروشگاه هاي زنجیره اي بازرگانان اجار و تولید کنندگان داراي اشتراك منافع، تهمچنین 

  ارتباط نمودیم.بررسی و خود ما اقدام به مزارع پرورش ماهی 

ارائه وخدماتکنسرو ماهی تن، پودر جلبک اسپیرولینا، ماهی قزل آال و خوراك آبزیان(اکسترود) بیشترین استقبال را در میان کاالها

  .م در نمایشگاه دارابود توسط کنسرسیوشده 

  



  دیدار سفیر و نمایندگان دولت جمهوري اسالمی از غرفه ما

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستانوزارت صمت و همراهان از غرفه سفیر ایران در ارمنستان و نمایندگانهمچنین دیدار اختصاصی 

  بود.ما دیداردوباره در سفارت ایران در ارمنستان از ویژگی هاي منحصر به فرد کاالها و خدمات برنامه ریزي و 

ر حضور بتوضیحاتدر این دیدار خدمات و محصوالت کنسرسیوم صادراتی به سمع و نظر حاضرین رسید و ضمن استقبال ایشان از این 

  تاکید گردید.ظرفیت هاي سفارت جمهوري اسالمی یی هاي الزم از راهنمااز بهره گیريو مستمر کنسرسیوم در بازار ارمنستان 

  

.دریافت کرده است 100را از 70نمره ارائه شده توسط مجري نمایشگاه از نظر ما خدمات نمایشگاهیجمع بندي نهاییدر 

  برگزار گردید.خرداد ماه24مرکز رشد واحد هاي فناوري ارمنستان در تاریخ نشست هاي مشترك پارك علم و فناوري سمنان و 

ه برگزار گردید که بداشتند و همچنین نشست هایی با هیات هاي که از نقاط مختلف کشور ارمنستان جهت بازدید نمایشگاه مراجعه 

  ترك انجامید.مشو اقتصادي ، مهندسی هاي فنیهمکاري موجود جهت توسعه شناخت بیشتر پتانسیل 

  واین دیدارها می بایست تجدید گرددو باپیگیري طرفین می تواند به نتایج قابل قبولی در کشور ارمنستان دست یافت.

خرداد در سفارت جمهوري اسالمی ایران در ارمنستان و هماهنگی با سفارت در ارتباط با پایش رقبا و شرکاي 25حضور در مورخ 

همکاري مستمر در ارتباط با حضور دایم و گسترده تر در بازارهاي ارمنستان انجام تجاري، شرح اوضاع سیاسی کشور ارمنستان و

  گردید که با استقبال و همکاري بسیار خوب سفارت ایران مواجه شدیم.

.هدر خاتمه الزم است از شرکت شهرك هاي صنعتی استان خوزستان تشکر نماییم که حضور در این نمایشگاه را میسر نمود

نمایشگاهاین از سازمان صمت و سفارت جمهوري اسالمی ایران در ارمنستان کمال قدردانی را داریم که سعی نمودند همچنین 

  اطالع رسانی و برگزار گردد.با توجه به مصادف شدن با ایام انتخابات در کشور ارمنستان به بهترین نحو اختصاصی 

  روابط عمومی کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان


