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مقــدمه:
پــس از چهــار دوره برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی
جمهــوری اســامی در تاجیکســتان -دوشــنبه در
ســالهای 1390،1385،1384،1383 :و نظــر بــه
دریافــت مجــوز برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی در
تاجیکســتان در ســال  97بــا پیشــنهاد جنــاب آقــای
صابــری ســفیر محتــرم جمهــوری اســامی ایــران در
تاجیکســتان بــرای اخــذ مجــوز از کشــور مذکــورو تاکیــد
جنــاب آقــای رزم حســینی ،اســتاندار محتــرم خراســان
رضــوی مبنــی بــر گســترش تجــارت بــا جمهــوری
تاجیکســتان و آســیای میانــه در جهــت توســعه بازارهــا
 ،اشــتغال زایــی  ،انتقــال فــن آوری و تقویــت مبــادالت
تجــاری بــا بــازار مناســب تاجیکســتان نظر به تشــابهات
فرهنگــی  ،زبــان مشــترک و الگــوی مصــرف مشــابه کــه
راه ورود بــه ســایر کشــورهای  CISرا نیــز خواهد گشــود،
شــرکت نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد از برگــزاری ایــن
نمایشــگاه اســتقبال نمــود.
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گامهاینخست
دربرگزارینمایشـــگاه:
بــا توجــه بــه اینکــه مبادلــه خدمــات فنــی و مهندســی
و توســعه همکاریهــای علمــی و دانــش بنیــان فراینــد
صنعتــی شــدن دو کشــور را شــتاب مضاعــف خواهــد
بخشــید موضــوع برگــزاری نمایشــگاه مزبــور مــورد
مذاکــره قــرار گرفت و تاریــخ 9/30لغایــت98/10/03برای
برگــزاری ایــن نمایشــگاه تعییــن گردیــد.
بــه همیــن منظــور اقدامات عملیاتی توســط نمایشــگاه
بیــن المللــی مشــهد آغــاز گردید.

 برگــزاری جلســات شــورای سیاســت گــذاری در دفتــرجنــاب آقای رســولیان ،معاونــت محترم هماهنگــی امور
اقتصــادی اســتانداری خراســان رضــوی بــا حضــور کلیــه
دســتگاههای اجرائــی ذیربــط و تشــکیل ســتاد اجرائــی
به مســئولیت نمایشــگاه بین المللی مشــهد و متشکل
از ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت خراســان رضــوی
 ،اتــاق بازرگانــی صنایــع  ،معــادن و کشــاورزی اســتان ،
نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در شــمال و شــرق کشــور،
اداره کل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان  ،ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان  ،اتحادیــه
صادرکننــدگان خراســان رضــوی  ،شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی اســتان  ،اتــاق اصنــاف مشــهد  ،دانشــگاه
فردوســی ،موسســه ســازمان اقتصــادی رضــوی و ســایر
دســتگاه هــای مربوطــه.
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دریافت مجـوز برگزاری از سازمان توسـعه تجارت کشور:
 بــا پیگیــری اســتانداری خراســان رضــوی ،ســازمان صنعــت  ،معــدن و تجــارت اســتان و رئیــس محتــرم مجمــعنماینــدگان اســتان ،نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد پــس از انجــام مکاتبــات و پیگیــری هــای مســتمر موفــق بــه
اخــذ مجــوز از ســازمان توســعه تجــارت ایــران در کوتاهتریــن زمــان ممکــن گردیــد.

تهیهوتنظیمدستورالعمل
برگزارینمایشگاه:
پس از تشــکیل جلســات هماهنگی بــرای برگــزاری پنجمین
نمایشــگاه اختصاصی ج.ا.ایران در تاجیکســتان – دوشــنبه
مقدمــات اجرایــی شــدن پــروژه بــا جمــع آوری اطاعــات الزم
آغــاز گردید.
در قــدم اول از طریــق تارنمــای ســازمان توســعه تجــارت
کشــور ،اتــاق بازرگانــی ایــران و دیگــر منابع اطاعــات تجاری
و اقتصــادی کشــور تاجیکســتان تهیــه و بــر اســاس آن فــرم
ثبــت نــام مقدماتــی و اطاعــات پایــه تهیــه گردیــد.

برنامهریزیوبازاریابی:
بــاتوجــهبهزمانانــدکتا پایانمهلــتبازاریابــی( 15روز) ،مقرر
شــد بــا همــکاری نزدیــک ســازمان هــای دولتــی و نهادهــای
خصوصــی هفتــه اول بــرای ثبــت نــام و واریــز وجــه غرفــه
هــا اختصــاص یابــد .در ادامــه فرمهــای تکمیلــی مربــوط
بــه روادیــد ،بلیــط هواپیمــا ،هتــل و فرمهــای عــدل بنــدی و
فاکتــور اقــام ارســالی در اختیــار شــرکتها قــرار گرفــت .پــس
از اعــام مــوارد مــورد نیــاز شــرکت کننــدگان وجــوه مربــوط
اخــذ و اقــدام بــرای انجــام هــر کــدام از مــوارد آغــاز گردیــد و
در نهایــت هفتــه ســوم بــرای جمــع آوری اقــام نمایشــگاهی
طبــق اســتاندارد بســته بنــدی صادراتــی در نظــر گرفته شــد.
اطاعــات تجاری ،فرهنگی و اقتصادی جمهوری تاجیکســتان
تهیــه ،تکثیــر و روی تارنمــای شــرکت و شــبکه هــای اجتماعــی
راه انــدازی شــده قــرار گرفــت و در جلســات بعدی نیــز بصورت
آمــاده در اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار گرفت.

تهیهپوستر،استندواقالمتبلیغاتیو

اطالع رسانی در تارنما و شبکه های اجتماعی:

در جهــت اطــاع رســانی موثرتــر واحــد نمایشــگاه خارجــی بــا همــکاری روابــط عمومــی نمایشــگاه بیــن المللــی
مشــهد بــرای تهیــه طــرح اســتند و پوســتر نمایشــگاه اقــدام و در فاصلــه ای کوتــاه اســتند نمایشــگاه در روز شــروع
بازاریابــی در تمامــی ســازمانهای دولتــی مرتبــط و نهادهــای خصوصــی قــرار گرفــت .بعــاوه دو بــرگ فــرم ثبــت
نــام مقدماتــی بــه همــراه پوســتر روی تارنمــای شــرکت نیز در دســترس قــرار گرفــت .عاوه بــر آن در شــبکههای
اجتماعــی بــا تشــکیل گــروه هــای کاری ،اطــاع رســانی بــه متقاضایــان و دســت انــدرکاران نمایشــگاه صورت
پذیرفــت.

_مذاکره،عقدقراردادوتفاهمباتیممجرببازاریابی
_اختصاصمکانمناسبوتجهیز آن
_جمعآوریاطالعات

_اطالعرسانی

شروع ثبت نام از  ۱۸آبان ماه ۱۳۹۸
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برگـــزاریجلساتباسازمانهای
دولتیوتشکلهایخصــوصیمرتبط:

مذاکــرات بــرای نحــوه ارســال اقــالم
نمایشــگاهی بــه کشــور تاجیکســتان:

در طــول انجــام امــور اجرایــی نمایشــگاه جلســات متعــددی بــا ســازمانها ،اتــاق مشــترک ایــران و تاجیکســتان ،اتــاق
اصنــاف ،شــرکت شــهرکهای صنعتــی خراســان و تجــار و تولیــد کننــدگان برگــزار گردیــد .از جملــه جلســه توجیهــی
در محــل ســالن آمفــی تئاتــر ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان در روز  98/08/25بــا حضــور بیــش از صــد
تــن از مدیــران شــرکت هــا ،و بــا حضــور نمایندگانــی از اســتانداری خراســان رضــوی ،ریاســت اتــاق مشــترک ایــران و
تاجیکســتان ،معاونــت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مدیــران نمایشــگاه مشــهد و دیگــر مســئولین تشــکیل
و طــی آن اطاعــات تجــاری و اقتصــادی کشــور تاجیکســتان بــه اطــاع حضــار رســید .طــی ایــن جلســه جنــاب آقــای
صابــری  ،ســفیر محتــرم کشــورمان در جمهــوری تاجیکســتان نیــز از طریــق ارتبــاط بــر خــط بــا حاضریــن در جلســه
نــکات ارزشــمندی را در اختیــار آنــان قــرار دادنــد.

در طــول مــدت بازاریابــی طــی چندیــن جلســه مذاکراتــی بــا اتاق مشــترک
بازرگانــی دو کشــور در مــورد نحــوه ارســال بــار و ترخیــص آن انجــام شــد.
طــی ایــن جلســات مقــرر گردیــد حمــل کاالهــای نمایشــگاهی بصــورت
ریلــی بــا واگــن صــورت گیــرد و بــا توجــه بــه تمایــل شــرکت هــا بــه فــروش
یــا واگــذاری کاالهــای حمــل شــده بــه نمایشــگاه ،همچنیــن هزینــه و زمان
بــاالی الزم بــرای برگشــت کاال از تاجیکســتان بــه ایــران ،در مشــورت بــا
اتــاق مشــترک ایــران و تاجیکســتان مقــرر شــد ترخیــص کاال بصــورت دائــم
صــورت پذیــرد.

حضــور در همایــش مدیــران خانــه هــای صنعــت
و معــدن سراسرکشــور در محــل تــاالر همایــش
نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد و همچنیــن
بازاریابــی حضــوری در نمایشــگاه بیــن المللــی
ســاختمان مشــهد و ارائــه پکیــج نمایشــگاهی ،
حضــور در جلســات دیگــری کــه در محــل اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و تاجیکســتان ،ســازمان
جهــاد کشــاورزی و اتــاق اصنــاف برگزارشــد و پــس
از طــرح موضــوع و در اختیــار گــزاردن اطاعــات
مربــوط بــه نمایشــگاه بــه ســواالت حاضرین پاســخ
داده شــد و در پایــان فرمهــای ثبــت نــام بــه شــرکت
کننــدگان تحویــل گردیــد.

فرمهــا و اطاعــات مربــوط بــه اقــام نمایشــگاهی آمــاده و از طــرق
مختلــف بــرای متقاضیــان ارســال گردیــد .پیگیــری مســتمر بــرای جمــع
آوری اقــام نمایشــگاهی غرفــه داران توســط تیــم بازاریابــی و
مســئول مربــوط صــورت گرفــت.
بــه دلیــل محدودیــت شــدید زمــان و عــدم تکمیــل اقــام
نمایشــگاهی در زمــان مقــرر ،نمایشــگاه بین المللی مشــهد
بــا تغییــر برنامــه ،کاالهــای نمایشــگاهی را بــا هماهنگــی
شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی معرفــی شــده از
ســوی اتــاق مشــترک ج.ا .ایــران و تاجیکســتان
توســطتریلیچــادریبــهتاجیکســتانارســالنمود.

ارســال پســت الکترونیکــی بــرای کلیــه شــرکت هــای
صادرکننــده نمونــه در ســطح کشــور و ارســال پنــل
پیامــک بــرای شــرکت هــای دارای ظرفیتهــای
صادراتــی بــه کشــور تاجیکســتان.

طــی هفتــه نخســت بازاریابــی تعــداد محــدودی
از شــرکتها ثبــت نــام خــود را قطعــی نمودنــد.
بنابرایــن در ادامــه کار بازاریابــی ،ارســال فرمهــای
تکمیلــی ،جمــع آوری آنها و دریافــت وجه همزمان
صــورت گرفــت.
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همزمــان مکاتبــات متعــدد بــا ســفارت کشــورمان در دوشــنبه از طریــق
نمایندگــی وزارت خارجــه در مشــهد صــورت پذیرفــت و بــرای تســهیل
در ترخیــص بــار و کاهــش هزینــه هــای آن درخواســت همــکاری گردیــد.
ضمــن آن بــا کارکنــان ســفارت کشــورمان در جهــت مذاکــره بــا اتــاق
بازرگانــی کشــور تاجیکســتان ،کاخ باربــد( محــل برگــزاری نمایشــگاه )،
تهیــه پوســتر ،بیلبــرد ،کارت شناســایی غرفــه داران ،دعوتنامــه تجــار و
تولیــد کننــدگان کشــور تاجیکســتان ،نحوه طراحــی و رعایــت ماحظات
ســفارت کشــورمان و بســیاری دیگــر از مــوارد در امــر اجــرا بطــور مســتمر
هماهنــگ گردیــد.

دریافتروادید،
رزروبلـیطوهتــل
غرفــه داران و مسئولین:
همزمــان لیســت غرفــه داران نمایشــگاه بــرای رزرو بلیــط بــه شــرکت هواپیمایــی ارســال گردیــد ،از طرفــی بــرای
متقاضیــان دریافــت روادیــد بصــورت مســتمر  IDجهــت دریافــت روادیــد اخــذ و بــرای غرفــه دارانــی کــه بــه دلیــل
مشــغله کاری امــکان مراجعــه بــه ســفارت کشــور تاجیکســتان در تهــران را نداشــتند صــدور روادیــد الکترونیــک
درخواســت گردیــد.
در ادامــه لیســتهای مذکــور بســته بــه نیــاز شــرکتها یــا دیگــر ماحظــات ،بارهــا بــه روزآوری و بــه آژانــس هواپیمایی و
دفتــر ســفارت جمهــوری تاجیکســتان در مشــهد اعــام گردیــد .بعاوه لیســت غرفــه دارانــی که بــرای دریافــت روادید
قصــد مراجعــه بــه ســفارت کشــور تاجیکســتان در تهــران را داشــتند طــی نامــه ای بــه ســفارت آن کشــور در تهــران
اعــام گردیــد.
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ســــفرابتدایی

عقدقرارداد،هماهنگی
اطالعرســانیگســـترده
سفراستاندارمحترم
ومقدماتبرگزارینمایشگاه :خراسانرضوی،مسئولین،
در تاریــخ  14آذر مــاه ســفر مشــاور خارجــی نمایشــگاه هیئت همراه و غرفه داران
مشــهد جهــت عقــد قــرارداد بــا اتــاق بازرگانــی آن کشــور
و محــل برگــزاری نمایشــگاه بــه مــدت یــک هفتــه انجــام بهدوشنبه_تاجیکستان:
شــد .پــس از آن در تاریــخ  24آذر مــاه مدیــر پــروژه
نمایشــگاه جهــت پیگیــری امــور تبلیغــات ،غرفــه بنــدی
و تحویــل اقــام نمایشــگاهی و ســایر امــور اجرایــی بــه
دوشــنبه ســفر نمــود.

تحویلاقالمنمایشگاهی
غرفهداران و آماده سازی
غرفهها:

اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی ،معاونــت محتــرم
هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی،
ریاســت محتــرم ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
استان،ریاســت محتــرم کمیســیون عمــران ،حمــل و
نقــل و ترافیــک شــورای اســامی شــهر مشــهد،مدیر
عامــل محترم نمایشــگاه بین المللی مشــهد ،ریاســت
محتــرم اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و تاجیکســتان،
هیئــت همراه و غرفه داران نمایشــگاه در روز پنجشــنبه
مــورخ 98/09/28توســط هواپیمایــی وارش از مشــهد
بــه مقصــد دوشــنبه -تاجیکســتان ســفر نمودنــد.
ســفر اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی و برگــزاری
پنجمیــن نمایشــگاه اختصاصــی ج.ا.ایــران درحالــی
انجــام گردیــد کــه نزدیــک بــه  5ســال روابــط دو کشــور
بــه پاییــن تریــن ســطح خــود رســیده بــودو ایشــان در
بــدو ورود بــه دوشــنبه مــورد اســتقبال معــاون محتــرم
نخســت وزیــر ،وزیــر محتــرم صنایــع و فــن آوریهــای
جدیــد جمهــوری تاجیکســتان و چنــد تــن دیگــر از
مســئولین دولتــی آن کشــور و ســفیر محتــرم ج.ا.ایــران
در جمهــوری تاجیکســتان قــرار گرفتنــد.

اطالعرسانینمایشگاه:
تلویزیوندوشنبهHD
تلویزیونتاجیکستان
تلویزیونجهاننما
رادیو وطن
رادیو امروز
چاپآگهینمایشگاهدر:
هفتهنامهآسیاپلوس
هفتهنامهتاجیکستان
نصب بیلبرد نمایشگاه در پنج نقطه کلیدی شهر

دوشنبه
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برگــزاریمراســمافتتــاحیه:

بــا همــکاری ســفارت محتــرم کشــورمان و اتــاق
بازرگانــی و صنایــع و معــادن جمهــوری تاجیکســتان
مراســم افتتاحیــه پنجمیــن نمایشــگاه اختصاصــی
جمهــوری اســامی ایــران در ســاعت  10صبــح شــنبه
مــورخ  98/10/30بــا حضــور جنــاب آقــای رزم
حســینی ،اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی؛ جنــاب
آقــای صابــری ،ســفیر محتــرم کشــورمان در جمهــوری
تاجیکســتان؛جناب آقــای رســولیان ،معــاون محتــرم
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتان؛ جنــاب آقــای
بهارونــد ،ریاســت محتــرم کمیســیون عمــران ،حمــل و
نقــل و ترافیــک شــورای اســامی شــهر مشــهد؛ جنــاب
آقــای صیفــی ،مدیــر عامــل محتــرم نمایشــگاه بیــن
المللــی مشــهد؛ آقــای نعمــت ا ..حکمــت ا ..زاده ،وزیــر
محتــرم رشــد اقتصــادی جمهــوری تاجیکســتان؛جناب
آقــای ضــراب الدیــن فیــض ا ..زاده ،وزیــر محتــرم
صنایــع و فــن آوریهــای جدیــد جمهــوری تاجیکســتان؛
جنــاب آقــای محمــد علــی وطــن زاده ،دبیــر محتــرم
شــورای امنیــت ملــی جمهــوری تاجیکســتان؛ جنــاب
آقــای جمشــید جمعــه خــان زاده ،ریاســت محتــرم اتاق
بازرگانــی ،صنایــع و معــادن جمهــوری تاجیکســتان؛
10

جنــاب آقــای همرلــی زاده ،ریاســت محتــرم کمیتــه
دولتــی ســرمایه گــذاری و امــوال دولتــی؛ نماینــدگان
محتــرم کشــورهای خارجــی مقیــم جمهــوری
تاجیکســتان و ســفرای کشــورهای کــره جنوبــی ،ژاپــن،
قرقیزســتان ،پاکســتان ،هنــد ،اوکرایــن و تعــداد
زیــادی از تجــار ،بازرگانــان و تولیــد کننــدگان ایــران و
تاجیکســتان و مــردم محلــی برگــزار گردیــد.
11

مشـارکتکنندگاندرنمایشـــگاه:
حضــور  85شــرکت تولیــدی و فعالیــن اقتصــادی در قالــب 1200
متــر مربــع فضای نمایشــگاهی و در زمینه های مختلــف از جمله:
صنایعغذایی،
بهداشتی،درمانی،
بخشهایمختلفتولیدی،
ماشینآالتکشاورزی،
مصالحساختمان،
صادراتخدماتفنیومهندسی،
فرش و لوازم خانگی،
خدماتفرهنگیوبسیاریزمینههایدیگر

85
COMPANY

1200
AREA

بازدیدمسئولیندوکشورازمشارکتکنندگاندرنمایشگاه:
پــس از مراســم افتتاحیــه مســئولین دو کشــور و هیئتهــای همــراه از نمایشــگاه بازدیــد نمودنــد ،ایــن بازدیــد بیش از
یــک ســاعت بــه طــول انجامیــد و طــی آن مقامــات دولتــی و حاضــران در مراســم افتتاحیــه از تمامــی غرفــه هــا بازدید و
بــه توضیحــات آنــان در مــورد تولیداتشــان پرداختند .
طــی برنامــه ریــزی انجــام شــده در هماهنگــی بــا ســفارت کشــورمان بازدیــد جنــاب آقــای صابــری ،ســفیر محتــرم
کشــورمان و آقــای حســن اســد ا ..زاده ،ریاســت محتــرم آریــان بانــک تاجیکســتان در روز دوشــنبه ،دوم دی مــاه
از نمایشــگاه از ســاعت  9صبــح تــا ســاعت  11بطــور مفصــل انجــام و مذاکــرات مفیــدی بــا تمامــی غرفــه داران
صــورت پذیرفــت.
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مراسمضیافتشام
و شـب یلدا در محل
ســفارتکشـــورمان
بــا دعــوت ســفیر محتــرم کشــورمان و بــا حضور
اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی ،فعالیــن
اقتصــادی کشــورمان و شــرکت کننــدگان
در نمایشــگاه اختصاصــی ج.ا.ایــران در
ضیافــت شــام ،فرصــت مناســبی برای
طــرح مســائل و مشــکات کاری
فراهــم گردیــد .

همایش تجار و فعاالن اقتصــادی دو کشور با حضور
صدتن از فعالین اقتــصادی تاجیکستان:

در روز ســوم نمایشــگاه ( دوشــنبه ) 98/10/02،طبــق برنامــه تدویــن شــده بــا اتــاق بازرگانــی تاجیکســتان و ســفارت
کشــورمان ،شــرکت نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد بــا آمــاده ســازی ســالن آمفــی تئاتــر در محــل کاخ باربــد و ســالن
پذیرایــی بــرای مذاکــرات رو در رو و پذیرایــی ،همایــش میــان تجــار دو کشــور با حضور ســفیر محترم کشــورمان؛ ریاســت
محتــرم آریــان بانــک تاجیکســتان و هیئتهایــی از اتاقهــای بازرگانــی خجنــد و دیگــر شــهرهای تاجیکســتان برگــزار
گردیــد .طــی ایــن نشســت مشــترک ابتــدا مقامــات دو طــرف طــی ســخنرانی خــود بــه معرفــی مشــترکات فرهنگــی
و تجــاری دو کشــور پرداختنــدو ســپس نماینــده اتــاق بازرگانــی کشــور تاجیکســتان بــه ظرفیــت هــای پیــش روی دو
کشــور بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک اشــاره نمودنــد .پــس از آن چهــار تــن از غرفــه داران کشــورمان و همچنیــن ســه
تــن از تجــار تاجیکســتان ســخنرانی داشــتند .ایــن مراســم مدت ســه ســاعت به طــول انجامیــد و در پایــان حاضــران در
مراســم فرصــت یافتنــد تــا در مذاکــرات رودر رو در ســالنی کــه بــه ایــن منظــور آماده شــده به بحــث و گفت گــو بپردازند.

در روز دوم نمایشــگاه
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مراسم ضیافت شام در
محلآریانبانکتاجیکستان:
به پیشــنهاد آریــان بانــک تاجیکســتان ،شــرکت کنندگان
و برگــزار کننــدگان نمایشــگاه در ضیافــت شــامی در روز
چهارشــنبه مــورخ  98/10/04حاضــر شــدند .طــی ایــن
مراســم که بــا حضــور جناب آقــای صابــری ،ســفیر محترم
کشــورمان و جنــاب آقــای حســن اســدا ..زاده ،ریاســت
محتــرم آریــان بانــک تاجیکســتان انجــام شــد دو طــرف
ســخنان کوتاهــی در بــاره دوســتی دو کشــور و روابــط
دیرینــه آنــان ،همچنیــن آمادگــی کامــل مســئولین دو
طــرف بــرای تســهیل روابــط تجــاری دو جانبــه ایــراد
نمودنــد .پــس از صــرف شــام طبــق برنامــه ریــزی اعــام
شــده لــوح یــاد بــود از طــرف شــرکت نمایشــگاه بیــن
المللی مشــهد و ســفارت کشــورمان بــه غرفــه داران اهدا
گردیــد ،همچنیــن هدیــه ای نیــز از جانــب آقــای اســدا..
زاده بــه رســم یــاد بــود بــه میهمانــان تقدیــم شــد.

نتایجاولیهمذاکراتو
قراردادهای کاری فعالین اقتصادی حاضر در نمایشگاه :
 -1مذاکرات و توافقات اولیه برای تاسیس نمایندگی آریان بانک در استان خراسان رضوی.

 -2مذاکــرات و توافــق اولیــه برای ایجاد شــرکت مشــترک گردشــگری مابین اســتان خراســان رضــوی و جمهوری
تاجیکستان.

 -3مذاکــرات و توافقــات اولیــه بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک در مناطــق آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکســتان
توســط واحــد هــای تولیدی حاضــر در نمایشــگاه.
 -4توافــق اولیــه بــرای توســعه مــراودات تجــاری و تاســیس نمایندگــی هــای فروش توســط شــرکتهای بازرگانی
و صنایــع تولیــدی حاضر در نمایشــگاه.
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نگاهیبهبرخیازدستاوردهای
برگزاریپنجمیننمایشگاهاختصاصیجمهوری
اسالمیایراندر دوشنبه-تاجیکستان
نتایجدیداراسـتاندارخراسانرضویباوزیـرانرژی،رئیـستاجیکیاتاق

مشترکاقتصـادی،وزیرصنعتوتکنولوژیونخستوزیرتاجیکستان
تعمیق روابط دو جانبه دو کشور پس از چند سال کاهش روابط تجاری

توافقات دو کشور در حوزه آب و انرژی

تسهیل در صادرات محصوالت غذایی جمهوری اسامی ایران به جمهوری تاجیکستان

توسعه همکاری دانشگاهی میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های جمهوری تاجیکستان

همکاری در حوزه گردشگری و توریست درمانی
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اعالم آمادگی خراسان رضوی در زمینه های:
تدوین استاندارد ملی جمهوری تاجیکستان و آموزش در این زمینه

میزبانی از کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین دو کشور

مشارکت شرکتهای صنایع معدنی خراسان رضوی در حوزه معدن طا ،مس و روی ،کشاورزی و صنایع سبک
جمهوری تاجیکستان

پیشنهاد برگزاری همایش تجار و بازرگانان دو کشور به همراه مدیران دستگاههای مربوطه در مشهد
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ضراب الدین فیض ا ..زاده ،وزیر صنعت و
تکنولوژیهاینوجمهوریتاجیکستان
ضمــن تشــکر از برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران بــا محوریــت خراســان رضــوی
در شــهر دوشــنبه ،همکاریهــای صنعتــی دو کشــور را مهــم ارزیابــی کــرد و بــا اســتقبال از ســرمایهگذاری
مشــترک ،خواســتار حضــور شــرکتهای خراســانی در فــرآوری پنبــه ،آلومینیــوم و ســرمایهگذاری در صنایــع
نســاجی و توســعه همــکاری در بخــش صنایــع نفتــی شــد.
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بازتابخبریگسترده
نشستفعاالنتجاریکشورمانباریاستبانک
دولتیآریانبانکتاجیکستان
آقای حسن اسد ا ..زاده
شرکت فوالد خراسان

شبکه بازار رضوی

شرکت صبا باتری

شرکت سیم و کابل دامغان
شرکت آسا برودت توس

بازدیـــداسـتاندارخراســــان
رضوی،ســفیرکشـــورماندر
تاجیکستانوهیئتهمراهاز
منطقهویژهاقتصادیختالن
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تهیهوتنظیم:
شرکتنمایشگاهبینالمللیمشهد
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