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 آقاى مهندس جهانگیرى   ، معاون اول محترم ریاست جمهورى
 

 احتراما پیرو برگزارى  دو دوره موفق  نمایشگاه اختصاصى ایران ،  با حضور  

.

 و جناب آقاى مهندس نعمت زاده ، وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و هیات همراه به کشور عراق برگزار شد ، در نظر است سومین دوره 
نمایشگاه اختصاصى جمهورى اسالمى ایران در بغداد ، با محوریت پروژه بغداد و نمایشگاه ماشین آالت صنعتى و خطوط تولید را با حمایت   

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت  و سازمان توسعه تجارت ایران ، در زمینه هاى نفت و گاز ، صنعت ، خودرو و قطعات خودرو ، آب و برق ، خدمات 

فنى - مهندسى ،  ساختمان ، لوازم خانگى ، مبلمان ادارى و منزل و صنایع غذایى و کشاورزى در تاریخ   26 الى   29دى ماه  سال جارى برگزار گر دد 
با عنایت به رویکرد جدید کشور عراق جهت تامین بخشى از نیازهاى زیربنایى و عمرانى خود از طریق کشور ایران بر اساس توافقات فى ما بین
 دو کشور، جهت توسعه و ارتقا روابط اقتصادى و سیاسى خود در باالترین سطح ، برپایى نمایشگاه مذکور در دستور کار مسئوالن دو کشور براى

 سومین سال متوالى ، قرار گرفته است تا از رهگذر برپایى این نمایشگاه که با حضور هیات بلند پایه ایرانى و همچنین مقامات و مسووالن تراز اول 
عراقى ، برنامه ریزى شده است ، زمینه همکارى دو کشور در سطح گسترده اى فراهم گر دد .

لذا با عنایت به اهمیت بازار کشور عراق ، لزوم حضور  شرکت هاى توانمند ایرانى در این نمایشگاه مورد تایید مسئوالن دو کشور بوده و برپایى 
نشست ها و مذاکرات تخصصى همزمان با برگزارى نمایشگاه با حضور طرف هاى عراقى و ایرانى نیز پیش بینى شده است تا زمینه معرفى هر چه بهتر 

توانمندى هاى شرکت هاى حاضر در نمایشگاه به طرف هاى عراقى فراهم گردد . ( شایان ذکر است صالحیت حضور در نمایشگاه مذکور ، توسط 
کارشناسان ستاد اجرایى تعیین خواهد شد .

rd

اختصاصى سومین نمایشگاه
جمهورى اسالمى ایران

پروژه بغداد

26 الى 29   دى ماه  1395 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى بغداد
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همزمان با

اولین نمایشگاه 
ماشین آالت صنعتى 
 و 
 خطوط  تولید

با توجه به اینکه آن شرکت محترم در لیست شرکت هاى مورد نظر جهت دعوت در این نمایشگاه قرار گرفته است و  از طرفى با عنایت به محدودیت 
ثبت نام شرکت هاى متقاضى و زمان اندك تا برگزارى نمایشگاه خواهشمند است نسبت به ثبت نام و هماهنگى هاى الزم جهت حضور فعال در این 

نمایشگاه تا تاریخ    1395/09/20  دستورات الزم را صادر نمایید . 

 شماره نامه

تاریخ

OCT/
:: فکس 051-38921306 تلفن 

تهران - میدان صنعت - خیابان خوردین - خیابان توحید یکم - پالك 32 - طبقه دوم

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 81 - مجتمع صیاد



مجرى و ناظر نمایشگاه   :     شرکت سهامى نمایشگاه هاى بین المللى تهر ان

هزینه هر متر مربع اجاره غرفه                     235     دال ر

  جانمایى بر اساس اولویت واریز وجه و پس از مشخص شدن گروه کاالیى  ، در مجمع راهبردی   ***
.برگزاری نمایشگاه ، صورت خواهد گرفت

 طبق قوانین نمایشگاهى ، مهر و امضاى این فرم به معناى ثبت نام قطعى مى باشد  و مشارکت  ***
. کنندگان محترم مى بایست هزینه غرفه ثبت نامى خود را طبق تاریخ هاى اعالم شده پرداخت نمایند

  با توجه به اهمیت برگزارى صحیح نمایشگاه و پیش بینى هاى الزم در این راستا ، امکان کنسل کردن ****

.غرفه ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود

: جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

: کارشناس شما در امور ثبت نام

:داخلى: تلفن ثابت

: تلفن همراه

: ایمیل
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اجرا و برگزاری نمایشگاه   :     شرکت راهکار تجارت کوشا

واگذاری و فروش   :    گروه توسعه نمایشگاهی اوژن

/OCTکد شناسه

:: فکس 051-38921306 تلفن 
تهران - میدان صنعت - خیابان خوردین - خیابان توحید یکم - پالك 32 - طبقه دوم

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 81 - مجتمع صیاد
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 نام شرکت
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Company Name

.....................................................................................................................................................................................................................................................

نام مدیر عامل

 Name

آدرس کارخانه

: تلفن همراه : فکس ثابت
خلى
تلفن 

 دا

 وب سایت پست الکترونیکى

:

:

:

:

:

:
:

: :

فرم ثبت نام

میزان صادرات سال گذشته :

نام کشور هایى که تاکنون به آنها صادرات داشته اید :

:متراژ درخواست غرفه ( حداقل متراژ 12 متر )

محل مهر و امضا :

خیربلىآیا دوره قبل این نمایشگاه حضور داشته اید :

/OCTکد شناسه

:: فکس 051-38921306 تلفن 
تهران - میدان صنعت - خیابان خوردین - خیابان توحید یکم - پالك 32 - طبقه دوم

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 81 - مجتمع صیاد
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