
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي اسدي الري قائم مقام محترم وزير در امور بين الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 سركنسول محترم كشورمان با وزير بهداشت جمهوري خودمختار نخجوان  مالقاتموضوع: 

 با سالم،

 در كشورمان سركنسولگري از دريافتي1397 /6 /14 مورخ1412 /140 /990305 شماره نامه تصوير احتراما،         

 جانبه دو هاي همكاري پيگيري و خودمختار جمهوري آن وزير با محترم سركنسول مالقات خصوص در  نخجوان جمهوري

 گردد. مي ايفاد پيوست به آگاهي جهت درمان و دارو پزشكي، عرصه در

 
                                         

 غالمرضا باقري مقدم 

 وزير و مدير كل اوراسيا دستيار
                          

 

 :  رونوشت

 نخجوان  -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 

 تبريز -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 

 

 

 4939407/140/343 :شماره 

 2/7/1397 :تاريخ 

   :پيوست



 

 

 

 

 
 

 

   

 نخجوان  -رسكنسولگري جمهوري اسالمي اريان 
 بسمه تعالی

 

 اداره كل اوراسيا 

 با وزير بهداشت نخجوان در خصوص توسعه همكاري هاي دوجانبه مالقاتموضوع: 

 با سالم؛

 جمهوري با درمان و بهداشت حوزه در دوجانبه مناسبات پيگيري براي اينجانب رساند مي استحضار به احتراما،         

 وزارتخانه محل در نخجوان بهداشت وزير اف نوروز نيازي آقاي با 4931 شهريور 41 چهارشنبه روز نخجوان خودمختار

وضيحاتي در خصوص پيشرفت قابل توجه مناسبات دوجانبه در حوزه ت ارائه با اينجانب. نمودم گفتگو و ديدار مربوطه

درصد داروهاي مورد نياز نخجوان از شركت هاي ايراني و  17بهداشت و درمان برگزاري دو سمينار پزشكي مشترك، تامين 

عنوان و بر آمادگي برگزاري كارگاه هاي آموزشي در تبريز براي پزشكان نخجوان را از جمله موراد مهمي در اين همكاري ها 

 براي ادامه اين تجربه مفيد براي دو طرف تاكيد نمودم.

 در ويژه به ايران اسالمي جمهوري با روابط دانستن مفيد و مهم با نيز نخجوان مختار خود جمهوري بهداشت وزير         

ه مدتها از سوي نمايندگي پيگيري ك فارياب ايراني شركت از سرم خريد آغاز از نخجوان، مردم براي درمان و بهداشت بخش

 اعالم كشورها، ديگر مشابه به نسبت ايران توليدي داروهاي مناسب قيمت و باال كيفيت به اشاره با وي. داد خبر  مي شد،

 .دارند ايران از خود داروهاي تامين به تمايل فوق داليل به نخجوان در دارو كننده تامين خصوصي هاي شركت كرد

ين مالقات موضوع تبادل هيات هاي پزشكي در سطح استاني و ملي و همچنين برگزاري كارگاه ها و سمينار ا در         

هاي مشترك مورد موافقت قرار گرفته و مقرر شد تا مقدمات آن فراهم گردد. ضمن آنكه در خصوص برخي موارد در دستور 

  متعاقبا ارسال مي گردد.كار نمايندگي در حوزه تامين دارو نيز مذاكره شد كه گزارش آن 
 

 
 

 منصور آيرم 

 سركنسول

 

 
 

 :  رونوشت

 اداره كل هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه   - 

 باكو  -سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي   - 

 009099/049/0401 : شماره

 04/6/0001 : تاريخ

 ندارد : پيوست
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