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نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران اهمیت برگزاری  ششمین
تاجیکستان-دوشنبه

:برجمهوررییستاکید

ایمنطقههایهمکاریاهمیت
سیاستهایاولویتازتاجیکستانباارتباط

خارجی
درروابطتوسعهبرایهاظرفیتهمهازاستفاده

وتجاریاقتصادی،سیاسی،مختلفهایزمینه
فرهنگی

هرمنافعجهتدرگامیکشور،دوبینخوبروابط
ملتدووکشوردو



نمایشگاه مشهد پیشرو در برگزاری نمایشگاههای خارجی 

قالبدردنیاقاره4درخارجیرویداد70ازبیشبرگزاری
،ایراناسالمیجمهوریاختصاصینمایشگاهبرگزاری
زاماعوتخصصیوالمللیبینهاینمایشگاهدرمشارکت
شرکت1400ازبیشمشارکتبابازاریابیتجاریهیاتهای

ایرانی

صادراتخادمنمایشگاهتنها



و83،84،85،90سالهایطیمشهدالمللیبیننمایشگاه•
درایراناسالمیجمهوریاختصاصینمایشگاههای98

گزاربرنمایشگاهآخرین.استنمودهبرگزارراتاجیکستان
هبتوجهباوگستردهرایزنی هایباوقفه،سال8ازپسشده

روابطمنظورگسترشبهارزی،نوساناتوتحریم شرایط
وایرانمیانهدفبازارشناساییواقتصادیوتجاری

.گردیدبرگزار98سالدرتاجیکستان



ایران در تاجیکستان. ا.اقدامات عملیاتی برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی ج

درخواستوکشورتجارتومعدنصنعت،محترموزیربارضویخراسانمحترماستاندارمکاتبه•
.1400سالتقویمطبقهانمایشگاهبرگزاریمجوزصدور

هماهنگی بابت امور مربوطه با رایزن محترم اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان•

.تهیه و ارسال طرح توجیهی به سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری توسط این شرکت•

جهت1398سالدرتاجیکستاندرکشورماناختصاصینمایشگاهدورهپنجمینکنندگانشرکتازدعوت•
.شدهیادنمایشگاهضعفوقوتنقاطبررسی

ویرضوخراساناستانداریدرمربوطجلساتطیمرتبطخصوصیبخشهایودولتیسازمانهایباهماهنگی•
.استانتجارتوصنعت،معدنسازمان



ردنوبتششمیـنبرایکشـورماناختصــاصینمایشگاهبرگــزاریموضوعبررسیوطرح•
ولتیدوهایدستگاهنمایندگانحضوربااستانتجارتومعدنصنعــت،سازمانپایشکمیتــه
:ازمتشکلذیربطخصوصی

رضویخراساناستانتجارتومعدنصنعتسازمان
رضویخراساناستانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانیاتاق
رضویخراساناستانصنعتیهایشهرکشرکت
تاجیکستانوایرانمشترکاتاق
رضویخراساناستانصادرکنندگاناتحادیه
رضویخراساناستانکشاورزیجهادسازمان
مشهداصنافاتاق
مشهدفردوسیدانشگاه
...



جمهوریاختصاصینمایشگاهششمینپوسترازرونمایی
دوشنبهشهر _تاجیکستانجمهوریدرایراناسالمی

ابکهرضویخراسانبازرگانیاتاقتجارتکمیسیونتخصصینشستدر
خراساناستانداریاقتصادیاموروهماهنگیمعاوناشرفیآقایانحضور
،رضویخراسانتجارتومعدن،صنعتسازمانمعاونمقدمغفوری،رضوی

هایهبازارچهماهنگیمسئولحقیقی،تاجیکستانوایراناتاقرئیسروشنک
اتحادیهرئیسشیردلرضوی،خراساناستانداریخارجیروابطومرزی

رگزاربخصوصیبخشودولتیهایسازمانمسئولینازجمعیوصادرکنندگان
هرشدرایراناسالمیجمهوریاختصاصینمایشگاهششمینپوستر،گردید

.شدرونماییتاجیکستاندوشنبه



آغاز مقدمات اجرایی پروژه و تهیه محتوا

توسعهسازمانمانندمرتبطمراجعازپایهاطالعاتآوریجمع•
وتجاریاطالعاتمنابعدیگروایرانبازرگانیاتاقایران،تجارت

تاجیکستانکشوراقتصادی

مقدماتینامثبتفرمتهیه•

ستادتجهیزوبازاریابیتیمتشکیل•



آغاز عملیات بازاریابی از آذر ماه سال جاری

و فرمهای ثبت نام بر روی وب سایت نمایشگاهمربوطه درج پوستر، اطالعات •



1400آغاز عملیات بازاریابی از آذر ماه سال 

مرتبطخصوصیودولتیهایدستگاهبامکاتبه•

رضویخراساناستانداریطریقازکشورسراسراستانداری هایبهرسانیاطالعومکاتبه•

خصوصینهادهایوهااتحادیهسازمانها،بهمربوطهفرمهایارسال•

بازاریابیتیمتوسطشرکتهامقدماتینامثبت•

ابتببنیاندانششرکتهایشکوفاییوآورینوصندوقسازیتوانمندمدیریتبامکاتبه•

پوششتحتهایشرکتبهیارانهاختصاص

عاملیرمدومدیرههیئترئیسوتجارتومعدنصنعت،وزیرمحترممعاونتبامکاتباتپیگیری•

اعضاءبهیارانهاختصاصبابتایرانصنعتیشهرک هایوکوچکصنایعسازمان

تجارتومعدنصنعت،وزارتعمومیصنایعمحترممعاونتبامکاتباتپیگیری•

.یارانهاختصاصخصوصدرپیگیریورضویخراسانصنعتیشهرکهایشرکتبامکاتبه•



اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران•

متر مربع فضای 800اعالم برگزاری نمایشگاه آتی در مساحت •
.نمایشگاهیمفید 

هنمایشگاادارهرئیسوپشتیبانیومالیامورمعاونسفر•
انجامجهتتاجیکستانبهمشهدالمللیبیننمایشگاهخارجی

ابالزمتوافقاتانجاموکشورمانسفارتباالزمهماهنگیهای
.گاهنمایشبرگزاریمحلوتاجیکستانکشوربازرگانیاتاق

تانتاجیکسکشورهایرسانهوگروهاقامتمحلهتلباتوافق•
.نمایشگاهرسانیاطالعبرای



جمع آوری اقالم نمایشگاهی غرفه داران



مراحل آماده سازی





افتتاحیهمراسم
انششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری تاجیکست

ایی این درمراسم افتتاحیه این نمایشگاه که درمحل کاخ باربد، محل برپ
هاد رضـوی،فر نظری،استاندارخراسـان  : ،آقایانرگردیـد نمایشگاه برگزا

، تاجیکسـتان جمهـوری  تکنولوژی نـو     و وزیر صنعتبیلدرزاده، معاون 
یـران  صابری، سفیرفو  ق العاده و نماینده تام االختیار جمهوری اسالمی ا

اتــاق بازرگــانی یس ئــرزاده، در تاجیکســتان، جمشــید جمعــه خــان
ساناقتصادی استانداری خراهماهنگی امورتاجیکستان،اشرفی،معاون

شـرق  شمال و در خارجه امور رضوی، وحیدی، معاون نمایندگی وزارت
رضـوی،  خراسـان صنعت، معدن وتجـارت سازمان یس ئر، رجبیکشور، 

ی اقتصادی، سرمایه گـذاری و مشـارکت هـا   رئیس کمیسیون دبیریان،
و نایـب رئـیس   سـخنگو  ،بگلـو حـاجی  مشهد ،شورای اسالمی شهر 

ـ سلیمی خانم و اسالمی شهر مشهدکمیسیون اقتصادی شورای  و ، عض
جمعی از سفرای کشـورهای و هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد 

.مختلف حضور داشتند



:استاندار خراسان رضوی ،یعقوب علی نظری
موثر در نمایشگاه تاجیکستانخدمات فنی و مهندسی ارائه دستاوردهای صنعتی، فرهنگی، 

اهالیوهاشرکتبانمایشگاهایندرفعالهایشرکتامیدواریم"
درهمدوجانبههایفعالیتهایزمینهتاجیکستاندرتجارتوصنعت

".کننداجراوریزیبرنامهتاجیکستاندرهموایران

نایطریقازایرانتجاریواقتصادیتوانمندی هایباآشنایی"
ودبینهمکاریبرایرابهتریوبیشترهایفرصتنمایشگاه

."کردخواهدفراهمکشور



:ایراناسالمیسفیرفو  ق العاده و نماینده تام االختیار جمهوری محمد تقی صابری، 
همزبان تحول خوب در جهت توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و یک 

هبایرانویژهتوجهدهندهنشاننمایشگاهاینشدندایرتردیدبدون
دولتسیاست هایاجرایراستایدروتاجیکستانباروابطتقویت

ایکشورهوهمسایگانباروابطتوسعهخصوصدرایراناسالمیجمهوری
هایزمینهدرمنطقهکشورهایارتباطاتتقویت.استمنطقهدوست
ههزینچشمگیرکاهشبهتجاری،واقتصادیحوزهدرویژهبهومختلف

.کردخواهدکمکمنطقههایملتپیوندهایتحکیمومبادالت



زادهخانجمعهجمشید
:تاجیکستانتجارت و صنایع اتاقرییس

صادیاقتمناسباتتوسعهورشدبهنمایشگاهاینشکبدون
.کردخواهدکمکبرادرودوستکشوردوبینتجاریو

نه هازمیهمهدرایرانوتاجیکستانمیانروابطخوشبختانه
ویژهبهوعالیمقاماتارادهازاینکهاستبهبودیبهرو

.استگرفتهنشاتکشوردوجمهورروسای

هبنسبتایرانیطرفتوجهنمایشگاه،اینبرگزاریبا
تاجیکستانباتجاریواقتصادیهایهمکاریگسترش
.یافتخواهدافزایش



ایران در دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان. ا.برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی ج
شناسایی نمایشگاه بین المللی مشهد، به منظور  گسترش روابط تجاری و اقتصادی وتوسط شرکت 

بازار هدف بین ایران و تاجیکستان و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی 



تولید مقاطع فوالدی•
پتروشیمی •
نوری سیم و کابل های مخابراتی، برق و فیبر•
ساختمانی مصالح •
خدمات فنی ومهندسی •
ماشین آالت صنعتی •
حمل و نقل بین المللی •
ماشین آالت و ادوات کشاورزی•
مواد غذایی •
لوازم خانگی •
... تجهیزات پزشکی •

.دو بسیاری زمینه های دیگر برگزار گردی

متر مربـع  780در قالب نفر از فعاالن عرصه تجارت و اقتصاد  120شرکت ایرانی و 50این نمایشگاه با حضور 
:در زمینه های مختلف از جملهفضای  مفید نمایشگاهی و 



زادهیذوقوجمهوری تاجیکستاننوهایتکنولوژیوصنعت وزیرکبیرشیرعلی:آقایانبازدید
جمهوریاختصاصینمایشگاهششمینازتاجیکستانجمهوری تجارتویر توسعه اقتصادوز

تاجیکستانکشوردرایراناسالمی



یاختصاصنمایشگاهششمینازتصویریگزارش
انتاجیکستدوشنبهشهردرایراناسالمیجمهوری













ونمونهبرترهایغرفهمراسم اختتامیه وتقدیر از 
در( ص)همزمان با برگزاری همایش به مناسبت مبعث رسول اکرم 

سفارتخانه جمهوری اسالمی ایرانمحل 



هدوشنبدرایراناسالمیجمهوریسفارتشاموضیافتصمیمانهجلسهبرگزاری 



نگاهی به برخی از دستاوردهای
یران  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ابرگزاری ششمین 

تاجیکستان-دوشنبه



گسترشدرراستاینظرتبادلوتاجیکستانختالناستاناستانداربانشست
مشترکهمکاری هایافزایشودوکشورتعامالت



شهریمدیرانومشهدشهراسالمیشورایاعضای،رضویخراساناستانداربازدید
تاجیکستاندنغرهوکوالبشهرهایوختالناستانهایتوانمندیاز



همراههیئتوزادهحکیمقربانآقایختالناستاندارحضورباجلسهبرگزاری
بکوالشهرمحلدرهمراههیئتونظریآقایرضویخراساناستاندارباتاجیکستانی

نزدیکآیندهدرگردیدمقررشدهانجامبرنامه ریزیاساسبر
رفتهگصورتمذاکراتجمع بندیبرایتاجیکستانختالناستاندار

هبرضویخراسانبادوجانبههمکاری هایتفاهمیادداشتامضایو
.نمایدسفرمشهد



ارخانهنارک،کوقدیمیبزرگنیروگاهوسد،کوالبآزادمنطقهازایرانیهیئتبازدید
دیگرپروژهچندوشهرایننخریسی

.کالنشهراینویژههایظرفیتومختلفهایحوزهدرمقدسمشهدتوانمندی هایازگزارشیارائه•
اسالمیشورایاقتصادیکمیسیونرئیستوسطمابینفیوتعامالتهمکاریبرایمشهدشهریمدیریتآمادگی•

.شهردارعالیمشاوروشهر
وهاظرفیتازودیدارشهردارکوالببامشهدشهریمدیریتوشهراسالمیشورایاعضایبازدیداینطی•

سطنیزتومابینفیتعامالتوهمکاریبرایمشهدشهریمدیریتوآمادگیشدهمطلعشهراینتوانمندیهای
.شداعالمشهردارعالیمشاوروشهرشورایاقتصادیکمیسیونرئیس





( میرسید علی همدانی ) حضور بر مزار عالم وارسته 



تاجیکستانوایرانصادرکنندگانوکنندگانتولیداقتصادیهمایشبرگزاری

وریجمهاالختیارتامنمایندهوالعادهسفیرفو  قحضوربا
هیئت،مشهدشهراسالمیشورایاعضای،ایراناسالمی

انمتخصصوکارشناسان،مشهدشهریمدیریتتخصصی
شرکتودارانغرفهازجمعیواقتصادیهایحوزه

.نمایشگاهدرحاضرکنندگان



فعاالنوتجارازتن200ازبیشحضورباکههمایشایندر
باآشناییضمنحاضرانشد،برگزارکشوردواقتصادی

هایزمینهخصوصدرکشور،دواقتصادیظرفیت های
در.دکردننظرتبادلوگفتگواقتصادیهایهمکاریتوسعه

.رسیدامضاءبهقراردادچندینهمایشاین



باهمایشایندرکشوردوصنعتیواقتصادیمختلفهایبخشبینهمکاریهاینامهتفاهمامضا
ورایشاعضای،تاجیکستاندرایراناسالمیجمهوریاالختیارتامنمایندهوالعادهسفیرفو  قحضور

هایحوزهمتخصصانوکارشناسان،مشهدشهریمدیریتتخصصیهیئت،مشهدشهراسالمی
خانهکتابدرمحلاختصاصینمایشگاهدرحاضرکنندگانشرکتودارانغرفهازجمعیواقتصادی

.دوشنبهشهردرکشوراینملی



جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستانسفارتخانه نشست مشترک در محل برگزاری

وایرانبازرگانیمشترکاتاقمدیرههیئتاعضایحضوربا
لمدیرعامورضویخراسانکنندگانصادراتحادیهتاجیکستان،

مشهدالمللیبیننمایشگاه شرکت

هایزمینهدرآیندههایبرنامهخصوصدرنظرتبادلوبررسی
گاهنمایشبرگزاریوتاجیکستانوایراناقتصادیروابطتوسعه

ایراناسالمیجمهوریاختصاصی



:تاجیکستانجمهوریاقتصادوتجارتوزیرمعاونشریف،دلشاد

زرگانیبااقتصادیمختلفهایزمینهدرکشوردوبینارتباطتقویت
رکمشتاقتصادیهایفعالیتوهاکارخانهتاسیسچونفرهنگیو

دوبینتعامالتافزایشبرایایرانبهتاجیکستانیمسئوالنسفر
نزدیکایآیندهدرکشور



مجید دبیریان
:مشهدکمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی شهر رئیس 

حضور پررنگ شهرداری مشهد در ارائه ظرفیت های این شهر
معرفی فرصت های مختلف در حوزه فناوری، خدمات شهری،

حوزه های مختلف اقتصادی و هوشمند سازی

برای،داردوجودمشهددرکههاییظرفیتمعرفیباما"
دراریگذسرمایهبرایتاجیکستانیگذارانسرمایهپذیرش
زاکهاینبهتوجهباهمچنین.کردیمآمادگیاعالممشهد

درصنعترشدسالهایعنوانبه2026تا2022سال
وحضوربرایراخودآمادگیشدهنامگذاریتاجیکستان

هایپروژهانجاموساختمانحوزهدرتخصصیهایفعالیت
"داریممیاعالمراتاجیکستاندرمشارکتی



:مشهدشهراسالمیشورایرئیسههیئتعضوفاطمه سلیمی،

وبیخفرصتتاجیکستانجمهوری اسالمی ایران دراختصاصینمایشگاه
.می باشدمقدسمشهدشهریمدیریتهایتوانمندیمعرفیبرای

وضوعمبانقالی،فرهنگیبحثدرونمایشگاهاینحاشیهدر"
موردبسیارکهکرده ایمبرگزارراشاهنامهدرزنانحضور

زبان،ریشهیکازمازیراگرفتقرارکشوراینمردماستقبال
واندمی تتاجیکستانوایرانروابطقطعاوهستیمدینیکو

گیفرهنواقتصادیفعالیت هایگسترشبرایخوبیشروع
".باشد



یعقوبیمهدی

:مقدسمشهدشهردارعالیمشاور

نی و استقبال مسئوالن تاجیکستان از صدور تجربیات ف•
.کشوربه این شهرداری مشهد آموزشی 

مناسبی برای ایجاد درآمد برای زمینه فراهم شدن •
.درتاجیکستانشهرداری و پیمانکاران بخش خصوصی 

ظرفیت ها و دستاوردهای مدیریت شهری ارائه راهکارها، •
ه مشهد در حوزه جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله را ب

.دوشنبهمدیران شهری شهر 

ه در همین راستا مقرر شد تا در حوزه خدمات شهری و مدیریت پسماند یکی از چهار نواحی شهر دوشنب"
ا دریافت تاجیکستان به صورت آزمایشی به شهرداری مشهد سپرده شود تا تجربیات خود را در این زمینه ب

".هزینه به آنان منتقل کنیم



:رضویخراسانوتجارتمعدن،صنعتسازمانیسئرامیر رضا رجبی، 

"استتاجیکستانکشوربهصادراتپنجرهرضویخراسان"

.صنعتیهمکاری خراسان رضوی با تاجیکستان برای احداث شهرک 

.تانتاجیکسهمکاری مشترک شرکت های دانش بنیان و فناوری های جدید با 

بخشهمکاریباتاجیکستانبهصادراتراهنقشهزودیبه"
".دهیممیقراراقتصادیفعاالندیدمعرضدرخصوصی



زمینهدرسرخسوتاجیکستانآزادمناطقبینمشترکهمکارینامهتفاهمدوامضا
.لجستیکساختزیروصنعتیحوزهدرگذاریسرمایهجهتمشترکهمکاری

رانزیتتامورتاجیکیشرکتیکمنطقه،ریلیزیرساختهایازاستفادهباشدمقررهمچنین
.دهدانجاماقتصادیویژهمنطقهدرراسرخساز



تانتاجیکسنمایشگاهویژهدرپاویونمشهدشهرداریهایقابلیتوهاتوانمندیارایه



کت ها عقد قرارداد همکاری شرکتهای ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاه با شر•
یران و اهالی صنعت و تجارت در تاجیکستان در زمینه فعالیت های دو جانبه در ا

:و  در تاجیکستان از جمله

خراسانرضویقدسنانشرکت

زرکوهگوگردشرکت

صنایع غذایی گرینه

(انتاسیس کارخانه در تاجیکست)کارخانه ماشین سازی ماهان

شرکت فوالد مبارکه

شرکت آریا بارون

شرکت آلومینیای ایران

شرکت حسام صنعت شرق ، درحوزه صنایع روشنایی







مشارکت کننده دردارانغرفهنقطه نظرات برخی از 
:تاجیکستانششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در 

،ایرانآلومینیای:جملهازدارانغرفهازبرخیآمادگیاعالم
ماشینوکوهدشتعسل،اصفهانمبارکهفوالد،بارونآریا

مشارکتبرایزرکوهگوگرد،محالتهایفرآورده،ماهانسازی
.قرقیزستان1401سالنمایشگاهدر



مشارکت کننده دردارانغرفهنقطه نظرات برخی از 
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان

گرینهشرکتازمحرابیآقای :
راتمذاکتاجیکستانخوددرهایباطرفبودوخوبیبسیارنمایشگاه

لسهجوکردیمهماهنگتاجیکستاناصنافباهمچنینداشتیمخوبی
تاثیرگذاروعالیبسیارنمایشگاهاین.کردخواهیمبرگزارراای
رازایدکهاستبرداشتهتاجیکستانراکشورنامهگمرکیعوارض.بود
دریافتماازخامهازجملهلبنیمحصوالتجهتتومان6000کیلوهر
.شدبرداشتهنمایشگاهایندرکردندکهمی

درB2Bجلساتداشتندپیشنهاد،قرقیزستاننمایشگاهدرحضوربرایآمادگیاعالمضمنشرکتاین
نایهمچنین.شودبرگزارمجزاتخصصیمیزهایصورتبهوغیرهغذاییمواد،ساختمان،برقهایحوزه

مکملتواندمیخودشانگفتهبهکهداشتندمذاکراتیختالناستانشهرکوالبازشرکتیبامجموعه
.باشدتاجیکستاندرمحصوالتشانبرایخوبی



مشارکت کننده دردارانغرفهنقطه نظرات برخی از 
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان

ماهانسازیماشینشرکت
درتاجیکستانکارخانهاحداثخصوصدرآمادگیاعالم

باواماستقرارورسیدهانجامبهامورمربوطهرصدد80تا70رابطهایندر
.نماینددریافتساله10اقساط

زرکوهگوگردشرکت

همنمایشگاهوبودهبسیارخوبگوگردشرکتمحصوالتازاستقبال
.سته ابودموفقوعالیبسیارشدهتعیینپیشازاهدافتحققدرراستای

رایزنبهراآناطالعاتوکردیمرایزنیمجموعه2باما
نهاآبابتوانیمتاییدصورتدرتاایمدادهسفارتاقتصادی

.گرددفراهمقراردادعقدامکانوباشیمداشتهمذاکره

نان قدس رضویشرکت



بازتاب خبری گسترده  









شماسپاس از توجه و همراهی 


