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 :ک لیست اعضاء هیأت مکزی

 

field work Name Ro زمینه کاری نام ردیف

w 

6 
آلبرتو 

 گوتییرز

تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و 

درمانگاهی، صنعت هتل، تولید کننده 

 ذرت

Medical equipment, 
Hospital and clinic, 

Hotel industry, Corn 
producer 

Mr. Alberto 

Gutierrez 
1 

2 
امیل نمه 

 مارتینز

ماشین االت کشاورزی، تجهیزات 

گلخانه ای آکواپونیک و 

 هیدروپونیک

Agricultural machinery, 
equipment of 
greenhouse  

Mr. Emil Neme 

Martinez  
 

2 

3 

هکتور 

کارانزا 

 پاندو

ماشین االت سنگین، تجهیزات لرزه 

 شناسی وصنایع وابسته به نفت و گاز

 

Heavy machinery, 
seismic equipment and 
oil and gas industries 

Mr. Hector 

Carranza Pando  

  

 

3 

4 

مانوئل 

گارسیا 

 اورتگا

 صنایع لبنیات، هتل و توریست 
Dairy industry, hotel 

and tourists 

Mr. Manuel 

Garcia Ortega 
 

4 

5 
سپاستین 

 پاتیال

تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و 

 درمانگاهی، هتل

Medical ,Hospital and 
clinic equipment, Hotel  

Mr. Sebastian 

Lapati Clausell  
 

5 

1 

ماریو 

کارلو 

رودریگوئ

 ز

 دارو، گوشت حالل و صنعت بیمه

 
Medicine, solvent meat 

and the insurance 
industry 

Mr. Mario Carlo 

Rodriguez Y 

Gonzalez    
 

6 

7 

رائول 

الکازار 

 اوروگییا

سیستم های امنیتی تشخیص چهره، 

اثر انگشت، شیشه های ضد گلوله و 

 ماشین های ضد گلوله                

Face Detection 
Security Systems, 

Fingerprints, 
Bulletproof Glasses 

and Bulletproof 
Vehicles 

Mr. Raul Alcazar 

Urrutia  
 

7 

8 
الخاندرو 

 ایسونزا

صنعت نفت و نانو تکنولوژی برای 

گاز، نانو تکنولوژی برای صنایع 

 رنگ، پالستیک

Nanotechnology for 
the oil and gas 

industry, 

Mr. Alejandro 

Isunza 

 

8 
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 8در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور هیأتی  16/7/66شنبه مورخ یکروز  دراین جلسه  -

و فعالین اقتصادی ها اتحادیه ، مدیران دولتی با مهدویبه سرپرستی آقای  نفره از کشور مکزیک

استان جهت اشنائی با توانمندیهای یکدیگر بمنظور توسعه روابط تجاری فی مابین دو کشور ایران و 

 .مکزیک برگزار گردید

 

 .نایی اعضاء هیأت با استان خراسان رضوی پخش گردیدشدر ابتدا کلیپ توانمندیهای استان جهت ا -

من خوشامد گویی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد ضمحترم  عضو وکلی زادهآقای مهندس ت سپس -

اعالم داشتند این دومین بار در سال جاری است که در اتاق پذیرای هیات اقتصادی از  مهمانانبه 

 صادی با کشور مکزیک اظهار عالقه عه روابط اقتسنسبت به توکشور مکزیک هستیم و در ادامه 

 .ه و برگزاری اینگونه نشستها را گامی مهم در این راستا دانستند نمود

برد و سود دوطرفه  -اد روابط در قالب بردجایشان مهمترین مسئله در توسعه روابط فی مابین را، ای -

 .کید نمودندأو در ادامه بر روابط دوجانبه مستحکم و پایدار ت دانسته
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خراسان اتاق بازرگانی مان نوازی مردم مشهد و ضمن تشکر از مه مهدوی رییس هیات نیزآقای  -

رضوی جهت برگزاری جلسات و مالقاتها هدف از سفرخود را توسعه روابط اقتصادی دوجانبه با 

هیات از کشور مکزیک در ایران حضور ن یاین هفتم داشتند اعالماستان خراسان رضوی دانسته و 

روز در ایران حضور خواهند داشت و افزودند مکزیک کشوری  11می باشد و این هیأت به مدت 

توسعه یافته بوده که بدنبال شرکای تجاری جدید می گردد و هدف از سفر هیات را بررسی بازار 

ی اظهار عالقه و امیدواری با استان خراسان رضو یو نسبت به توسعه روابط اقتصادایران دانسته 

 .ندنمود

به معرفی خود و زمینه های کاری و و فعالین اقتصادی حاضر در جلسه پس از آن اعضاء هیأت  -

 .عالقمندی های خود در مذاکرات پرداختند

 

با ارزوی سفری خوش و پربار برای مهمانان  اقای مهندس توکلی زاده در پایان مالقات عمومی  -

 . جهت مذاکرات تجار در اتاق برگزار خواهد شد B2Bدامه مالقاتهای اعالم داشتند در ا
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مینه های رفته و مذاکراتی در ز B2Bافراد به اتاق های تعیین شده جهت مالقاتهای  در ادامه جلسه -

صادرات زعفران، خشکبار، انتقال تکنولوژی تجهیزات پزشکی، نانو تکنولوژی ، سرمایه گذاریهای 

صورت پذیرفت و اطالعات تماس میان شرکتهای ایرانی مذاکراتی  مشترک و مشارکت در تجارت 

 .و مکزیکی مبادله گردید و ادامه مذاکرات به تماسهای بعدی موکول شد

 :ها مذاکراتی به شرح ذیل صورت پذیرفتمالقاتدر طی این  -

مانوئل گارسیا اورتگا درخصوص صادرات پسته ، اجیل و خشکبار خشکبار با اقای  واتحادیه اجیل  -

 . ایران به مکزیک مطابق نمونه مذاکره نمودند

شرکت پلی سوله با اقای امیل نمه درخصوص مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و ساز قطعه   -

 .دنیا و تهیه اسکلتهای فلزی برای مقاصد و مصارف مختلف صنعتی مذاکره نمودنددر هر نقطه 

آقای غفوری فرد از طرف سازمان اقتصادی استان قدس رضوی در زمینه سیستم های کاشت  -

گلخانه ای، اکواپونیک، هیدروپونیک و همچنین سرمایه گذاریهای مشترک برای بهره برداری هرچه 

 . تان مذاکره نمودندبیشتر از پتانسیلهای اس

شرکت زردشت مهربینالود فعال در زمینه کشاورزی با اقای امیل نمه و مانوئل گارسیا درخصوص  -

 . صادرات پسته، آجیل و خشکبار  به مکزیک مذاکره نمودند

آقای رخصت از شرکت مهتا رنگ توس با اقای الخاندرو درخصوص تولید محصوالت پالستیک  -

 . نمودند نانوی ضد باکتری مذاکره

با اقای الخاندرو  آقای اسالمی از اتحادیه تولیدکنندگان پالستیک درخصوص پالستیکهای زباله -

 . ه نمودند و قرار شد اقای الخاندرو نمونه محصوالت خود را برای اقای اسالمی ارسال نمایندمذاکر

الخاندرو تبادل آقای خاوری نائب رئیس اتاق اصناف، در حوزه الکترونیک و مسائل ایمنی با آقای  -

 . نظر کردند

 . اقای تیموری از انجمن مدیران استان درخصوص تولید پالستیک با اقای الخاندرو مذاکره نمودند -

پی و خدمات قلب  اقای عباسی از بیمارستان امام رضا درخصوص مشارکت در احداث واحد اندوسکو -

در مشهد و هرات و انتقال تکنولوژی و احداث و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاهها توسط طرف 

مکزیکی و تامین بیمار و انجام عملیات توسط طرف ایرانی مذاکره نمودند و مقرر شد جهت 
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د و با ریاست مذاکرات بیشتر درخصوص نحوه مشارکت و قرارداد، از بیمارستان امام رضا بازدی

 . بیمارستان مالقات نمایند

صادرات دستگاه های  ضدعفونی کننده اقای سرابی از شرکت ایمن الکترونیک باختران درخصوص  -

هوا و دستگاه بی خطر ساز زباله های بیمارستانی با اقای الپاتی مذاکره نمودند و با سازنده دستگاه 

 . ر با ایشان نیز مذاکره شودقرار مالقاتی هماهنگ شد تا جهت مذاکرات بیشت

 


