


 

 

 
 

 

 

 

 

 اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي
 

           

 به نام خدا

 

 جناب آقاي  كميلي

 رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 در داكار ١٤٠١نمايشگاه هاي بين المللي در ارديبهشت و خرداد  برگزاريموضوع: 

 با سالم،

ً بر اساسا           مي رساند اتاق  واصله از سفارت جمهوري اسالمي ايران در سنگال به آگاهي اطالع حتراما

برگزاري نمايشگاه هاي  بازرگاني، صنايع و كشاورزي داكار با ارسال نامه اي به سفارت كشورمان در خصوص

 بين المللي ذيل اطالع رساني و خواستار مشاركت شركت هاي عالقه مند از ايران شده است:

مزمان با نمايشگاه انرژي و انرژيهاي ه  SENCON EXPO نمايشگاه بين المللي ساختمان و زير ساخت غرب افريقا -

 سنگال-( در داكار 2022ژوئن  18لغايت  16) 1401خرداد  28الي  26از تاريخ  SENENERGYتجديد پذير

 محصوالت نمايشگاه با همزمان SENEPACK و SENEFOOD نمايشگاه بين المللي مواد غذائي و بسته بندي -

 سنگال-( در داكار 2022مي  14لغايت  12)  1401شت ارديبه 24الي  22از تاريخ  SENBCH آرايشي

هفدهمين نمايشگاه تجاري كشورهاي »  CICES سنگال خارجي تجارت المللي بين مركز اعالم بر بنا همچنين         

 توسعه مركز همراه به سنگال متوسط و كوچك شركتهاي و بازرگاني وزارت توسط « OICعضو سازمان همكاري اسالمي 

( در محل  2022ژوئن 19الي  13) 1401خرداد  29الي  23و با همكاري مركز مذكور از تاريخ  ICDTسالمي ا تجارت

  مركز مذكور در داكار برگزار خواهد شد.

 هاي اتاق گذاران، سرمايه صنايع، صاحبان و تجار كار، و كسب صاحبان براي پالتفرمي نمايشگاه اين         

اورزي، صنايع دستي، اتحاديه هاي تجاري و فعاالن اقتصادي كشورهاي عضو به منظور ارتقاي كش و معادن بازرگاني،صنايع،

  خدمات و توليدات ، برقراري روابط بازرگاني و همچنين توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف محسوب مي گردد.

 است: شده سازماندهي ذيل هاي برنامه برگزاري نيز نمايشگاه اين حاشيه در         

 OIC -مجمع سرمايه گذاري سنگال  -

 OIC مجمع آژانسهاي ارتقاي سرمايه گذاري كشورهاي عضو -

با همكاري انستيتو استاندارد و اندازه  OIC عضو كارگاه آموزشي نشان تجاري حالل براي بهره مندي كشورهاي افريقايي -

  SMIIC اسالمي كشورهاي       شناسي 

ستور فرمايند مراتب به شركت ها و فعالين اقتصادي ذيربط در استان اصفهان منعكس و از نتيجه د است خواهشمند         

 اقدامات اين نمايندگي را مطلع نمايند.

  ٩٩٥٤ / ١١٥٢٦٦٧ :شماره 
 ٠٥/٠٢/١٤٠١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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ساالريان عليرضا  

 نمايندگي رئيس

رونوشت  :
جناب آقاي گلشیرازي رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي اصفهان

جناب آقاي دکتر  مرتضوي   مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه هاي بین المللی اصفهان
 جناب آقاي  سهل آبادي رئیس محترم هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

جناب آقاي  توالئی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کاشان
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