
 

 

 

 
 

 

 
 علی فرزاد مهاجری  جناب آقای     

 انجمن صادرکنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات فنی و مهندسی ایران محترم  دبیر    

 "عراقایران و  B2B تجاری نشستدومین "و برگزاری به اربیل عراقتجاری هیأت اعزامموضوع:      

 بندیچاپ و بسته ،یکبار مصرف-پالستیک، کاالهای سوپرمارکتی، بهداشتی-شوینده ،غذاییمواد  تخصصی

 ؛با سالم و احترام

تولید کنندگان ایران و تجار عراق و بازاریابی صادراتی رساند، با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین به استحضار می 

 حمایت و نظارتبا  "مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا  "، نماینده فروش در عراقمحصوالت ایرانی و یافتن 

 اعزامرا با  "عراق ایران و   B2Bتجاری  نشستدومین  "د ندر نظر دار " اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق "

تاجر تراز  100و  ایران بازرگانیتولیدی و  شرکت 50 حدود با حضور عراق و کشورمان به اربیلیک هیأت تجاری از 

 د. نبرگزار نمای اربیلدر  1400دی ماه  30و  29 ، در تاریخعراق اقلیم کردستاناول 

 باشد.می 1400 ماه بهمن 1 و تاریخ بازگشت جمعهدی  28 شنبهسه تجاری تأاعزام هینظر جهت  موردتاریخ 

تراز اول اقلیم تجار  ،بخش خصوصی و دولتی عراقهای تشکلحضور میدانی و همکاری با  الزم به ذکر است از طریق

از ایشان جهت حضور در این فروم  ،شناخت دقیق از حوزه فعالیت تجار مذکوربا و  شدهشناسایی اق کردستان عر

 .استمده عمل آتجاری دعوت به

این فرصت  خواهشمند است این رویداد تجاری به اعضای محترم اطالع رسانی گردد تا ازرو ایناز 

 د.نمند شوخود در بازار عراق بهره ریابی و توسعه بازار محصوالتمغتنم جهت بازا

مراتب قبول  راستای حمایت از اعضا و فعاالن تجاری، در "عراق اتاق مشترک بازرگانی ایران و"شایان ذکر است 

 ،مهر و امضای ذیل قرارداد منعقدهو در صورت  را پذیرفته این نشست تجاری داوری در قرارداد منعقده با مجری

 250از یارانه  در صورت داشتن عضویت معتبر ،همچنین اعضای این اتاق خدمات حکمیت را اعطا خواهد نمود.

  گردند.برخوردار می دالری در ثبت نام سطح دو 100دالری در ثبت نام سطح یک و  150دالری برای اسپانسری، 

، برنامه و شرایط ثبت نام و تجاری نشستتجاری، لیست تجار عراقی حاضر در این  نشستفراخوان به پیوست 

 گردد.می اعالمحضور در این نشست تجاری 

 وزارت امور خارجه، شرکتبوده و به دلیل لزوم هماهنگی و ارسال لیست به  1400ماه دی 18 ،نامآخرین مهلت ثبت

 باشد.می غیرقابل تمدیدهواپیمایی و مرز زمینی، 

 یحیی آل اسحاق

 اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراقرئیس 
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