




اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي

به نام خدا

جناب آقاي گلشيرازي

رئيس محترم اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان 

اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در سليمانيه نمايشگاهموضوع: 

با سالم،

سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در  16/5/1401مورخ  1276733احتراماً نامه شماره  

عامل شركت پارس رستاك و مجري نمايشگاه  مديرسليمانيه عراق در خصوص اهم موارد مطروحه در مالقات با 

 به مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت ،(1401 آبان 14لغايت  10اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در سليمانيه )

.گردد مي ايفاد پيوست

ساالريان عليرضا  

 نمايندگي رئيس

رونوشت  :
جناب آقاي  کمیلی رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

جناب آقاي مهندس طحانیان مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههاي بین المللی استان اصفهان 
جناب آقاي  سهل آبادي رئیس محترم هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

١٢٨٠٢٧٣/٩٩٥٤ :شماره   
 ٢٠/٠٥/١٤٠١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



سليمانيه -اسالمي اريان جمهوري  سركنسولگري

به نام خدا

جناب آقاي عنايتي

دستيار وزير و مديركل محترم خليج فارس 

مجريان نمايشگاه اختصاصي ايران در سليمانيه با اينجانب مالقاتموضوع: 

با سالم

عامل شركت  مدير الذاكرين سعيد مهدي آقاي ،1401مرداد ماه  13به استحضار مي رساند صبح پنج شنبه  احتراماً

آقايان  ( به همراه1401آبان  14-10پارس رستاك و مجري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در سليمانيه )

حسين زاده مدير عامل شركت ميثاق فريوران و مهاجر مدير عامل شركت پيام نگاران فاطر )از شركت هاي داراي تجربه 

موفق در برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در خارج از كشور و داخل كشور و به عنوان شركت هاي همكار با شركت پارس 

يك كنسرسيوم( در محل سركنسولگري با اينجانب مالقات نمودند. در رستاك براي برگزاري نمايشگاه اختصاصي در قالب 

 مورد اين ديدار در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن نمايشگاه اختصاصي گفتگو و تبادل نظر شد. اهم مطالب به شرح زير

:گيرد مي قرار اشاره

 به  ق مشترك بازرگاني ايران و عراق ومقرر گرديد مجري نمايشگاه ضمن هماهنگي با سازمان توسعه تجارت و اتا-

 حضور با تهران در را همايشي ماه، شهريور در كشور معتبر و بزرگ هاي هولدينگ و ها شركت ترغيب منظور

 اقليم واردكنندگان و كنندگان صادر اتحاديه و سليمانيه بازرگاني اتاق) سليمانيه از تجاري هياتي و اينجانب

د. پيش از اين ديدار و با هماهنگي صورت گرفته از طرف سركنسولگري، مجريان نماي ريزي برنامه( كردستان

در حاشيه نمايشگاه اختصاصي، با   B2Bنمايشگاه براي همين منظور و همچنين هماهنگي برگزاري نشست 

و رئيس اتحاديه صادر كنندگان و واردكنندگان اقليم و همچنين معاون اتاق بازرگاني سليمانيه ديدار و گفتگ

 نمودند. طرف عراقي براي هر گونه همكاري در اين زمينه اعالم آمادگي كردند.

تاكيد اينجانب مبني بر اينكه سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران همچون رويدادهاي گذشته در برگزاري اين -

 نخواهد كرد. نمايشگاه در كنار شما خواهد بود و از هيچ كمكي براي بهتر برگزار شدن نمايشگاه دريغ 

 برنامه و تنظيم نمايشگاه، تا مناسب فاصله يك در نمايشگاه كاالهاي ورود جهت زمانبندي برنامه گرديد تاكيد  -

 .گردد ريزي

 جذب و ريزي برنامه ايران، اسالمي جمهوري نام به نمايشگاه بودن اختصاصي ماهيت به توجه با اينكه بر تاكيد-

در سركنسولگري. شود برگزار ايران اسالمي جمهوري شأن در نمايشگاهي ي باشد كهنحو به توانمند هاي شركت

 .دارد اي ويژه حساسيت خصوص اين

١٢٧٦٧٣٣/١٠٧٤ :شماره   
 ١٦/٠5/١٤٠١ :تاريخ 

 ندارد  :پيوست
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 و معتبر تجار و بايد از قبل برنامه ريزي دقيق و منسجمي انجام شود و از شركت ها B2Bدر خصوص همايش -

ها و محصوالت شركت هاي ايراني به زبان هاي كردي  توانمندي معرفي بروشور تهيه. شود دعوت اقليم در مرتبط

و انگليسي حتما در اولويت كاري باشد و از قبل از نمايشگاه، در اختيار طرف هاي مقابل گذارده شود. ما اين تجربه 

شركت هاي دانش بنيان در زمان افتتاح مركز تجارت و خانه نوآوري و فناوري ايران در   B2Bخود را در همايش 

انيه داشته ايم و از تجربه دوستان همكار معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري در اين زمينه مي توانيد سليم

 استفاده كنيد. 

تاكيد بر اينكه تبليغات نمايشگاه، چه تبليغات محيطي و چه در سطح رسانه ها و شبكه هاي تلويزيوني و چه -

فضاي مجازي بسيار مهم است و ضرورت دارد مجريان نمايشگاه در اين خصوص برنامه ريزي مناسبي را انجام 

 دهند.

ه مهم است. )حوزه هاي كشاورزي، دام و طيور، تنوع بخشيدن به گروه هاي كااليي شركت كننده در نمايشگا-

 ... (.و پوشاك مبلمان، پزشكي، تجهيزات و دارو صنعتي و ماشين آالت خطوط توليد، مواد غذايي،

تجربه ثابت كرده است فروش كاال در هنگام برگزاري نمايشگاه انجام نگيرد، زيرا هدف نمايشگاه كه همان معرفي -

 اثر و دهد مي قرار الشعاع تحت برگزاري مذاكرات تجاري و انشااهلل عقد قراردادهاي تجاري را كاالهاي ايراني و

 باشد، ايران سوغات يا و دستي صنايع مانند اقالم برخي فروش بر اصراري چنانچه. داشت خواهد همراه به معكوس

صنايع دستي و سوغات نيز  آنكه ضمن. شوند گذاشته فروش معرض به جداگانه سالن يك در است ضروري حتما

بايد از شركت هاي معتبر و برندهاي شناخته شده باشد.

 توانمند هاي استان بويژه كشور مختلف هاي استان از توانمند هاي شركت و توليدات حضور تاكيد بر تالش براي-

، همدان، مازندران و استانهاي شرقي آذربايجان فارس، رضوي، خراسان اصفهان، قزوين، البرز، تهران، مانند صنعتي

همجوار كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي و البته بقيه استان هاي كشور؛ سركنسولگري قبال برگزاري 

نمايشگاه اختصاصي را به تمام دفاتر وزارت امور خارجه در سطح استان هاي كشور اطالع رساني كرده است و 

 مام استانهاي كشور در اين نمايشگاه باشيم. اميدواريم شاهد حضور پررنگ و قوي از ت

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به سازمان توسعه تجارت، اتاق ايران، اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق 

.گردد منعكس  ها استان بازرگاني هاي اتاق و

شوشتري مهدي  

سركنسول

 













 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي
 

 فوري          

 به نام خدا

 

 جناب آقاي دكتر قيصري

 رئيس محترم شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 

نمايشگاه بين المللي در زمينه اكو توريسم سالمت و تجهيزات پزشكي در كشورهاي برزيل و  برگزاريموضوع: 

 امارات متحده عربي

 با سالم،

به آگاهي  احتراماً بر اساس اطالع واصله از نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در برزيل و امارات متحده عربي          

 hospitalar.comآدرس وب سايت و با   HOSPITALAR بزرگترين نمايشگاه تجهيزات پزشكي برزيل با عنوانمي رساند 

در شهر سان پائولو برگزار خواهد گرديد. همچنين نمايشگاه هاي  به مدت چهار روز 1402دوم خرداد ماه سال  در تاريخ

شركت هاي دانش بنيان كشورمان با شبكه جهاني و  مشابهي در دوبي با عناوين ذيل برگزار مي شود كه براي تعامل بهينه

 داري قرار گيرد:اكوسيستم سالمت و تجهيزات پزشكي مي تواند مورد بهره بر

patientsafety-me.com  در هتل لمردين دوبي؛ 1401مهرماه  7از 

medlabme.com در مركز تجارت جهاني دوبي 1401بهمن ماه  17 از. 

 اين و منعكس اصفهان استان در ذيربط اقتصادي فعالين و ها شركت به مراتب فرمايند دستور است خواهشمند         

 .ه اقدامات مطلع نمايندنتيج از را نمايندگي
 

 

 
                                         

 ساالريان عليرضا  

 نمايندگي رئيس
 

                          

 : رونوشت

 جناب آقاي  كميلي رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 كشاورزي اصفهانجناب آقاي گلشيرازي رئيس محترم اتاق بازرگاني صنايع، معادن و 

 جناب آقاي  سهل آبادي رئيس محترم هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

  ٩٩٥٤ / ١٢٨٣٥٥٥ :شماره 
 ٢٣/0٥/١٤0١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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جناب آقاي مهندس طحانیان مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههاي بین المللی استان اصفهان 
جناب آقاي  توالئی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کاشان 
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