




























اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي

به نام خدا

جناب آقاي دكتر قيصري

رئيس محترم شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 

نمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني در بصره برگزاريموضوع: 

با سالم،

سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در بصره در خصوص  1401/  5/  9مورخ  1269181احتراماً، نامه شماره 

آذرماه  18لغايت  9نمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني با همكاري سازمان توسعه و تجارت كشورمان از تاريخ برگزاري 

 سال جاري در شهر بصره، جهت مالحظه به پيوست ايفاد مي گردد.

باتوجه به توانمندي هاي باالي شركت هاي دانش بنيان كشور در استان اصفهان  خواهشمند است دستور فرمايند 

ه منظور عرضه دستاوردهاي خالقانه و محصوالت فنآورانه ايراني با ظرفيت هاي صادراتي، مراتب به شركت هاي مورد و ب

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

ساالريان عليرضا  

 نمايندگي رئيس

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

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

١٢٨٣١٩٠/٩٩٥٤ :شماره   
 ٢٣/٠٥/١٤٠١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



بصره  -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري

به نام خدا

جناب آقاي   صفري

معاون محترم ديپلماسي اقتصادي 

حضور شركت هاي توانمند ايراني )بويژه در حوزه دانش بنيان( در نمايشگاه اختصاصي  درخواستموضوع: 

كاالهاي ايراني در بصره عراق

با سالم،

احتراماً، به استحضار مي رساند طبق برنامه ريزي به عمل آمده، مقرر است نمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايرانيي بيا 

باتوجيه بيه در بصيره عيراب برايزار .يود   1401آذرماه  18تا  9همكاري سازمان توسعه و تجارت كشورمان طي روزهاي 

توانمندي هاي باالي كشورمان در زمينه هاي مختلف و بويژه علم و فنياوري، ييشينداد ميي ايردد كيه عي وه بير حضيور 

.ركتداي توانمند ايراني، .ركت هاي طراز اول دانش بنيان كشور بويژه در حيوزه هيايي نريير دارو و تجدييزات يز.يكي، 

تاوردهاي خ قانه و محصوالت فنآورانه ايراني با ظرفيت هاي صادراتي نيز، خدمات فني و مدندسي و     به منرور عرضه دس

در اين نمايشگاه .ركت نمايند  ضمن ارسال تصوير برو.ور و اط عات تماس نمايشگاه مزبور به ييوست، خواهشمند اسيت 

ز تعام ت علم و فناوري و    ، از دستور فرمايند ضمن انعكاس مراتب به اتاب بازرااني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مرك

هراونه نرر و يا نتيجه اي، اين سركنسولگري را مطلع نمايند 

عابدي  علي  

سركنسول

: رونو.ت

کلیه دفاتر وزارت امور خارجه در داخل کشور 

 

١٢٦٩١٨١/١٠٧٢ :.ماره   
٠٩/٠5/١4٠١ :تاريخ 

 دارد  :ييوست





،با سالم

كاركنـان سـازمان يتعاون يشگاهيو نما يگروه بازرگان يشركت نوكاپ با همكار رساند يم اطالع به ،احتراماً��
در رانيج.ا.ا ياختصاص شگاهيكننده نمابرگزار ران،يسازمان توسعه تجارت ا ي) با مجوز رسمتوكيتوسعه تجارت (ا

.باشد يعراق م -بصره  يشگاهيمركز نما

اقـدام شـتر ياطالعـات ب  افـت يجهت در ريز ينكهايل قيمذكور از طر شگاهيبه حضور در نما ليدر صورت تما لطفاً
.دييفرما
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سپاس با

نوكاپ شركت - يگرشاسب ريام


	header.pdf (p.1)
	combinepdf (46).pdf (p.2-20)

