




اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي

به نام خدا

جناب آقاي  كميلي

رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

پنجمين نمايشگاه بين المللي واردات شانگهاي چين برگزاريموضوع: 

با سالم،

احتراماً، بر اساس اطالع واصله از اداره هماهنگي هاي اقتصادي وزارت امور خارجه به آگاهي مي      

 11لغايت  5قرار است از تاريخ  "عصر جديد، آينده مشترك"پنجمين نمايشگاه بين المللي واردات چين با موضوع  درسان

چيائو، در شهر شانگهاي برگزار گردد. نمايشگاه امسال شامل نمايشگاه تجاري سازماني، انجمن هونگ 2022نوامبر 

هاي تبادل فرهنگي خواهد بود. اين نمايشگاه هر ساله در يك اي و فعاليتهاي حمايتي حرفهنمايشگاه ملي جامع، فعاليت

شود.هزار متر مربعي در مركز ملي نمايشگاهي شانگهاي برگزار مي 360فضاي 

 و آنالين تركيبي بصورت و پاندمي شرايط تحت امسال سومين سال متوالي است كه اين نمايشگاه است ذكر شايان    

 دليل قرنطينه كالن شهر شانگهاي كه دو ماه بطول انجاميد، مهلت ثبت نام براي اجاره غرفه به امسال و  برگزار آفالين

 تجاري، -اقتصادي بزرگ رويداد اين در نام ثبت فرصت جوالي ماه پايان تا داران غرفه و تمديد ديگر ماه دو نمايشگاه هاي

 .داشت خواهند را چين فناوري

مايند مراتب به اتحاديه ها، شركت ها، فعالين اقتصادي و دستگاه هاي ذيربط در استان فر دستور است خواهشمند    

اصفهان منعكس و اين نمايندگي را از نتيجه اقدامات مطلع نمايند.

ساالريان رضاعلي  

 نمايندگي رئيس

 : رونوشت

 جناب آقاي گلشيرازي رئيس محترم اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان

 جناب آقاي دكتر قيصري رئيس محترم شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

ئيس محترم هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانجناب آقاي  سهل آبادي ر

١٢٠٩٥٠٥/٩٩٥٤ :شماره   
 ٢٢/٠3/١٤٠١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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جناب آقاي دکتر  مرتضوي   مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه هاي بین المللی اصفهان 
جناب آقاي  توالئی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کاشان 



  

  پنجمين نمايشگاه بين المللي واردات چين آخرين وضعيت گزارش

  مقدمه 

المللي مهم در چين است كه بمنظور باز كردن بازار يك رويداد بين (CIIE)المللي واردات چين نمايشگاه بين
لغايت  5آغاز شده و تاكنون هر ساله در ماه نوامبر ( 2018بزرگ چين به روي محصوالت و خدمات خارجي از سال 

ي هايشود حوزهنوامبر) در شهر شانگهاي برگزار شده است. اين رويداد بزرگ كه بصورت موضوعي برگزار مي 10
 consumer)نظير محصوالت غذايي و كشاورزي، خودرو، صنايع هوشمند و فناوري اطالعات، مواد مصرفي 

goods)هاي هاي شركتدهد. غرفهش مي، محصوالت و تجهيزات پزشكي و دارويي، و تجارت خدمات را پوش
  شود.هاي اختصاص داده شده به هر موضوع برپا ميمتقاضي بر اساس موضوع فعاليت در سالن

  متن 

رود كه اين شهر مي (CIIE) المللي واردات چينكالنشهر شانگهاي در شرايطي به استقبال پنجمين نمايشگاه بين
شد كه بنوبه خود باعث قرنطينه كامل اين شهر بمدت دو ماه گرديد.  19-در اواخر ماه مارس دچار پاندمي كوويد

ود. شبرگزار مي و بصورت تركيبي آنالين و آفالين تحت شرايط پاندمي CIIEامسال سومين سال متوالي است كه 
دو ماه بطول انجاميد (قرنطينه اين كالنشهر از ابتداي ماه ژوئن بدليل قرنطينه كالنشهر شانگهاي كه  CIIEدفتر 

هاي شركتي را دو ماه ديگر تمديد نمود؛ به اين به پايان رسيده است) مهلت ثبت نام غرفه با شرايط خاص 2022
  رند. تجاري، فناوري را دا -نام در اين رويداد بزرگ اقتصاديداران تا پايان ماه جوالي فرصت ثبتترتيب غرفه

 11لغايت  5قرار است از تاريخ  "عصر جديد، آينده مشترك"با موضوع  پنجمين نمايشگاه بين المللي واردات چين
ائو، چينمايشگاه امسال شامل نمايشگاه تجاري سازماني، انجمن هونگدر شهر شانگهاي برگزار گردد.  2022نوامبر 

ه اين نمايشگاه هر سالهاي تبادل فرهنگي خواهد بود. فعاليتاي و هاي حمايتي حرفهنمايشگاه ملي جامع، فعاليت
  شود.هزار متر مربعي در مركز ملي نمايشگاهي شانگهاي برگزار مي 360در يك فضاي 

حمايت از آزادسازي تجاري، جهاني شدن اقتصادي و به طور خاص باز كردن بازار  CIIEاز جمله اهداف مهم 
مكاري كند كه هاين نمايشگاه به كشورها و مناطق مختلف دنيا كمك ميها اين چين به روي دنياست. از نظر چيني

اقتصادي و تجاري خود را افزايش داده و با حمايت از تجارت جهاني و رشد اقتصادي به بازتر شدن اقتصاد جهاني 
  نمايد. مساعدت مي



دو سال گذشته تحت تأثير پاندمي تنظيم شده است، اين نمايشگاه در  CIIEانداز وسيعي كه براي عليرغم چشم
هاي رسمي قادر به بازديد از اين نمايشگاه نشدند. به اين سو هيات 2019قرار گرفت؛ بطوري كه از سال  19-كوويد

نيز بصورت آنالين برگزار شد كه در  2021كنسل شد و در سال  2020بخش پاويون ملي كشورها نيز در سال 
هايي كه براي تردد صورت آنالين برگزار گردد. اين موضوع در كنار محدوديتنيز قرار است ب CIIEپنجمين دور 

د المللي واردات و ايجاها از نمايشگاه بينداران و ترخيص كاالهاي آنها وجود داشت باعث بروز برخي نارضايتيغرفه
 CIIEروي آينده  تري را پيشانداز مبهمخدشه در اهداف آن شد. قرنطينه اخير كالنشهر شانگهاي، نيز چشم

 CIIEكنند تا تدابيري را تنظيم نمايند تا در سالجاري گذاشته است. از اين رو، مقامات مرتبط چيني تالش مي
فتر داز اين رو، از شرايط پيش آمده عبور نمايد و اين نمايشگاه به اهداف مورد نظر برگزاركنندگان دست يابد. 

داران در پنجمين دور مي چندين كاربست را براي حمايت از غرفه 26خ المللي واردات چين در تارينمايشگاه بين
CIIE داراني كه خود ها آن دسته از غرفهبر اساس اين كاربستمنتشر نمود.  19-و شرايط ناشي از پاندمي كوويد

شود. اين سوبسيد اعطا مي دالر) 50( يوآن 300قصد برپايي غرفه مورد نظر خود را دارند در ازاي هر متر مربع 
مورد استفاده قرار  CIIEتواند بصورت مستقيم بازخريد گردد يا براي برپايي غرفه در ششمين دور سوبسيد مي
ف، هاي مختلهايي مانند مجمعداران همچنين قادرند اين سوبسيد را در نمايشگاه سالجاري صرف هزينهگيرد. غرفه

قرار است جزئيات مربوط به اين سوبسيد در ليغات نمايند. هاي هتل و تبها و رويدادهاي متنوع، هزينهفعاليت
  آينده نزديك منتشر گردد. 

هاي مختلف در اين در شانگهاي، كشورمان تالش نموده است كه به شيوه CIIEاز ابتداي برگزاري نمايشگاه 
بخش تجاري  رغم اينكه شاهد حضور چند شركت ايراني درعلي 2018رويداد بزرگ حضور داشته باشد. در سال 

گردد كه باز مي CIIE 2019نمايشگاه بوديم، ولي در بخش پاويون ملي حضور نداشتيم. اوج حضور كشورمان به 
با پيگيري اين نمايندگي هياتي به رياست وزير محترم وقت صنعت، معدن و تجارت از پاويون ملي كشورمان در 

 CIIEغرفه در بخش تجاري نمايشگاه بود. در  18اي اين نمايشگاه بازديد نمودند. در همان سال كشورمان دار

رغم تداركات بسيار براي حضور در سطح عالي در نمايشگاه، بدليل شيوع پاندمي بخش پاويون ملي علي 2020
غرفه  28هاي رسمي از سوي طرف چيني ملغي شد؛ با اين حال، كشورمان داراي كشورها و در نتيجه سفر هيات

پاياني بدليل شركت از كشورمان نيز در روزهاي  10ه بود. اين در حالي بود كه بيش از در بخش تجاري نمايشگا
هاي حضور شركت 2021هاي ناشي از شيوع پاندمي از حضور در نمايشگاه انصراف دادند. در سال محدوديت

ر پذيرفت. گاه تأثيالمللي واردات چين بشدت از نتايج و شرايط حاكم بر دور قبل نمايشكشورمان در نمايشگاه بين
كشور از جمله ايران در اين بخش حضور يافتند. در  58بخش پاويون ملي كشورها بصورت آنالين برگزار شد كه 



بخش تجاري صرفا يك شركت از كشورمان در بخش مواد غذايي حضور داشت. در نمايشگاه سال گذشته بيش از 
  ديد ارائه شدند. محصول، تكنولوژي و خدمات ج 442غرفه برپا شد و  2900

  مالحظات:

سفارت چين پيش از اين طي يادداشتي به وزارت امور خارجه كشورمان اعالم نموده است كه پاويون ملي  -
در صورت مشاركت كشورمان در بمانند سال گذشته بصورت آنالين برگزار خواهد شد.  CIIE 2022در 

 30تا قبل از  خرداد به طرف چيني اعالم گردد و 4اين موضوع تا تاريخ  بخش پاويون ملي الزم است
 قرارداد ميان دو طرف امضا گردد. 1401خرداد 

داران را (كه هر ساله تا پايان نام براي غرفهبدليل قرنطينه دو ماهه شهر شانگهاي مهلت ثبت CIIEدفتر  -
اي ههاي حمايتي، شركتوده است با ارائه كاربستو تالش نم ماه مي بود) تا پايان ماه جوالي تمديد نمود

 بيشتري را به حضور در نمايشگاه ترغيب نمايد. 

شود؛ از داران كشورها از نظر طرف چيني در حال حاضر محرمانه تلقي مياطالعات مربوط به تعداد غرفه -
  وجود ندارد. 2022سال ايراني جهت حضور در نمايشگاه  اينرو آمار روشني از تعداد شركتهاي

متري در نمايشگاه حدود سه هزار دالر آمريكا بوده است كه با توجه  9هاي گذشته هزينه هر غرفه در سال -
اي هكننده از جمله شركتهاي شركتبه شرايط خاص كرونايي حاكم بر نمايشگاه موجب نارضايتي شركت

 ايراني گرديد.

ر آنالين و آفالين برگزار گرديد، بدليل سختگيري در صدودر دو سال گذشته نمايشگاه كه بصورت تركيبي  -
ها هاي چين در خارج از كشور، امكان حضور صاحبان غرف و يا مديران شركتويزا از سوي سفارتخانه

 شدند. هاي مقيم در چين اداره ميوجود نداشت و اتباع چيني و يا خارجي

  
 

  تهيه كننده
  احمد علي ستاروند
  كارشناس اقتصادي

  1401داد خر



 

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در

 بستهنمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی،  دام، طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وا

 عراق –مکان: نمایشگاه بین المللی بغداد 

 1401تیر  19-22زمان: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ؛و احترام با سالم

 

          بدینوسیله شرکت آوای موفق ایرانیان مفتخر است با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و به عنوان نماینده انحصاری شرکت

Arabi-Watan Al-Najwa Al  مواد غذایی، کشاورزی، دام و طیور، شیالت بین المللی  نمایشگاهاز شرکتهای ایرانی جهت حضور در

 د برگزار می گردد، دعوت نماید.بغدا های بین المللی در محل دائمی نمایشگاه 1401تیر ماه  22لغایت  19تاریخ که از  عراق -بغدادو آبزیان 

توسعه صادرات به کشور عراق و افزایش از تشکیل پاویون ج.ا.ایران،  هدفبا توجه به روابط نزدیک سیاسی و فرهنگی کشورهای ایران و عراق، 

 می باشد.  حجم مبادالت تجارى

تماس  02١ – 72084622با شماره تلفن  در پاویون نمایشگاه حضورجهت ثبت نام و  گردددعوت مىآن مجموعه معظم ین منظور از به هم

 .حاصل فرمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،بیشترین مرز زمینی مشترک درمیان همسایگان عراقنزدیکی به مرز ایران  

  خاورمیانه  و غذایی جهان عربسه بازار بزرگ مصرف کننده مواد یکی از 

 بندی سومین وارد کننده بزرگ خاورمیانه در حوزه مواد غذایی، آشامیدنی و بسته 

 میلیون نفری عراق  40کاالهای ساخت ایران با جمعیت  بازار مناسب جهت مصرف 

 کننده زیاد در عراق در مقابل تولیدات کم این کشوروجود مصرف   

 خرید کاالهای ایرانی با کیفیت عالقه بیشتر مردم عراق به  

 یاتیمال یها تیمعاف ،یقو یگذار هیسرما یمشوق ها 

 جمعیت بسیار جوان و انبوهی از نیازهای مصرفی، فراهم بودن نیروی کار آموزش دیده 

 های تجاری مختلف میان دو کشورنامهوجود تفاهم 
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 (July 2022 13-10) ١40١تیر ماه  22الی  ١9تاریخ برگزاری: 

 عراق-المللی بغدادنمایشگاه بینمحل برگزاری: محل دائمی 

 نماینده انحصاری در ایران: شرکت آوای موفق ایرانیان

 برگزار کننده: شرکت عراقی نجوی الوطن العربی
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 (July 2022 13-10)١40١ تیر ماه 22 الی ١9 تاریخ برگزاری: 

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه بینالمللی بغداد-عراق 

 نماینده انحصاری در ایران: شرکت آوای موفق ایرانیان

 برگزار کننده: شرکت عراقی نجوی الوطن العربی

 

 

 فرداد ماقنتی

 مدیرعامل 

 جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام نمایشگاه با شماره های 

 02١-22720846و  02١-2272١290تلفن: 

 09١0-5549462واتساپ: 

 info@amiorg.comایمیل:       www.amiorg.comثبت نام آنالین: 
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 پاویون جمهوری اسالمی ایران در

 بستهنمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی،  دام، طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وا

 عراق –مکان: نمایشگاه بین المللی بغداد 

 1401تیر  19-22زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصوالت ، لبنیات و محصوالت بر پایه شیرآجیل و خشکبار، ، شیرینی و شکالت، مواد غذایی و نوشیدنی ها

صوالت مرتبط با آن شت و مح صنایع روغنی، آرد و نان، پروتئینی، گو شکر،  صقند و نی ، یفی جات، میوه و 

 ،اآزودنی های مواد غذایی ، نیمه آماده ماده وغذای آ، کنسوورومحصوووالت غذایی آرآوری شووده، ، مواد خام

 آنتی اکسیدان ها و پروبیوتیک ها ، آنزیم های لبنیات ،سبزیجات خشک و معطر و ادویه و چاشنی ها

 مواد غذایی

 و نوشیدنی 

 

شین آالت خط تولید مواد غذایی، شگاه و کیترینگتجهیزات مهمان ما سته  ،داری، هتل، آرو شین آالت ب ما

شین آالت پرورش و  سات و ما سی شی و مرغدار ،نگهداری دام و طیوربندی، چاپ و پرینت، تا ی، جوجه ک

شتارگاهی صنایع لبنی  ،صنایع ک شین آالت تولید  ضدعفونی کننده ،ما شی و مواد  شیردو  ،تجهیزات 

 ،های توزینسیستم ،گرمایشی و سرمایشی، سیستم های برودتی و سردخانه اییخچال و تهویه مطبوع، 

  ، خشک کن، سیلوآزمایشگاهی دامپزشکی و تجهیزات حمل و نقل و ذخیره سازی،ماشین آالت 

 

 

 

 

، تجهیزات برداشت محصول، ماشین آالت و تراکتورهای کشاورزی، ماشین آالت وادوات کشاورزی و باغبانی

ستمهای آبیاری،  سی شاورزی،  سات گلخانه ای، نهاده های ک سی سازه ها، تجهیزات و تا شتهای گلخانه ای،  ک

 مکانیزاسیون کشاورزی

ماهی، انواع کنسووانتره، اآزودنی های خوراک دام و طیور، خوراک آماده طیور،  خوراک دام و طیور، پودر 

 و ج و گندم سویا، ذرت تولید ،پودرهای میکرونیزه معدنی و کربنات کلسیم

 پرورش و نگهداری ماهی، بوقلمون، زنبور عسل، کبک و بلدرچین

 و غذایی های دامی، مکمل هایسرم ،ژیکودامپزشکی و مواد بیولهای واکسن ،ارو و نهاده های تغذیه اید

 مصرف یکبار لوازم بهداشتی، مواد و کننده ضدعفونی و شوینده درمانی،

های کاالیی حاضر در نمایشگاهگروه  

 

 ادوات کشاورزی

آبیاریو سیستم های   

 دام و طیور

 شیالت و آبزیان

 

ماشین آالت 

تجهیزات و 

 صنایع وابسته

 

 



 

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در

 بستهنمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی،  دام، طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وا

 عراق –مکان: نمایشگاه بین المللی بغداد 

 1401تیر  19-22زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروج ورود نوع اتاق نوع پکیج نام هتل ردیف
 قیمت 

 ) دالر (

 ناهار

 )دالر(

مبلغ کل 

 پکیج

 )دالر(

1 
 هتل المنصور

 ٭٭٭٭٭

 روز 7شب و  6

 (1)پکیچ 

 870 60 810 تیر 23 تیر17 یک تخته

 650 60 590 تیر 23 تیر17 دو تخته

 روز 6شب و  5

 (2)پکیج 

 750 60 690 تیر 22 تیر17 یک تخته

 565 60 505 تیر 22 تیر17 دو تخته

 روز 6شب و  5

 (3)پکیج 

 750 60 690 تیر 23 تیر18 یک تخته

 565 60 505 تیر 23 تیر18 دو تخته

 روز 3شب و  2

 (4)پکیج 

 320 30 290 تیر 20 تیر18 یک تخته

 240 30 210 تیر 20 تیر18 دو تخته

2 

 هتل الحجری

 ٭٭٭٭

 روز 7شب و  6

 (5)پکیچ 

 420 60 360 تیر 23 تیر17 یک تخته

 320 60 260 تیر 23 تیر17 دو تخته

 285 60 225 تیر 23 تیر17 سه تخته

 روز 6شب و  5

 (6)پکیج 

 375 60 315 تیر 22 تیر17 یک تخته

 290 60 230 تیر 22 تیر17 دو تخته

 265 60 205 تیر 22 تیر17 سه تخته

 روز 6شب و  5

 (7)پکیج 

 375 60 315 تیر 23 تیر18 یک تخته

 290 60 230 تیر 23 تیر18 دو تخته

 265 60 205 تیر 23 تیر18 سه تخته

 روز 3شب و  2

 (8)پکیج 

 165 30 135 تیر 20 تیر18 یک تخته

 180 30 150 تیر 20 تیر18 دو تخته

 120 30 90 تیر 20 تیر18 سه تخته

 

 

 تسهیالت اقامتی ویژه



 

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در

 بستهنمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی،  دام، طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وا

 عراق –مکان: نمایشگاه بین المللی بغداد 

 1401تیر  19-22زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد:ارائه میبه صورت رایگان زیر به همراه پکیج آوق  خدمات
 

 رفت و برگشت(ترانسفر فرودگاهی ) -

 روز در ایام نمایشگاه( 4به مدت رفت و برگشت  ) هتل به نمایشگاهترانسفر  -

 هتل در بوفه صبحانه -

 Wi-Fiاینترنت  -

 روز در ایام نمایشگاه( 4)به مدت  ناهار -

 

 

 

 

 
 گردد(پرواز رفت و برگشت )بر اساس تعرفه همان روز محاسبه می 

 اخذ ویزای عادی 

  دالر 60مترجم نمایشگاهی روزانه 

 ( به محل نمایشگاه  حمل بار از ایران )استاندارد کیلوگرمی 30های بندیکیلوگرم در بسته 200تا بغداد انبار تهران       

 )با هماهنگی قبلی با شرکت آوای موفق ایرانیان( به صورت رایگان

 گردد.دالر محاسبه می 5کیلوگرم به باال بابت هر کیلوگرم  200از 

  برگزاری جلساتB2B 

  ،دالر  40بابت هر مترمربع غرآه مبلغ به مشارکت کنندگان ایرانی در بخش پاویون ایران در نمایشگاه آوق

 گیرد.یارانه نمایشگاهی تعلق می

 

 

 

 

 

 خدمات نمایشگاهی

 کیج های اقامتی 



 

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در

 بستهنمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی،  دام، طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وا

 عراق –مکان: نمایشگاه بین المللی بغداد 

 1401تیر  19-22زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استفاده از پکیج خدمات فوق منوط به تکمیل و ممهور نمودن این فرم به مهر شرکت می باشد 

  در صورت هرگونه تغییر در نرخ خدمات در زمان برگزاری بسته خدمات مسافرتی براساس شرایط روز تهیه گردیده و

 نمایشگاه، تغییرات به اطالع متقاضی رسیده و نسبت به اخذ یا عودت مابه التفاوت اقدام خواهد گردید.

 .تکمیل و ارسال این فرم در صورت نیاز به استفاده از پکیج خدمات سفر الزامی می باشد 

 مان با ارسال فرم الزامی می باشد.ارسال تصویر صفحه اول پاسپورت همز 

 

............ متقاضی استفاده از خدمات پکیج ..................................... مدیرعامل/ نماینده تام االختیار شرکت ......................اینجانب .............

 ......... نفر با مشخصات زیر می باشم....برای ....اقامتی 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                      

 تاریخ           

 مهر و امضاء

 

 شماره پکیج شماره همراه شماره پاسپورت نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

     

 

 

  

 فرم درخواست پکیج اقامتی

 کیج های اقامتی 
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