
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 هاي جنوبی عراق المللی استان هاي بين نمايشگاه فهرستموضوع: 

 باسالم

 

 به منضم( عراق)بصره در ايران اسالمی جمهوري سركنسولگري ي نامه پيوست به احتراماً      

 .گردد می ارسال ، مقتضی اقدام و برداري بهره و مالحظه جهت عراق جنوبی هاي استان هاي نمايشگاه فهرست

 

 
                                         

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت نمايشگاههاي بين المللي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي  - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 امور عراق جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره  - 

 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 جناب آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 ايش و مقابله با تحريم هااداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پ  - 

 

  ٦٦٩٢ / ٨٨٢ / ٨٩٩٦٦٢ :شماره 
 ٢٨/٢٦/89٦٢ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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(2019-2020)فهرست نمایشگاههای استان های جنوبی عراق  

وان نمایشگاهنع نام شرکت مجری تاریخ برگزاری محل برگزاری  ردیف 

نمایشگاه بین المللی 

تلفن تماس:- بصره  

91337856249600  

نمایشگاهی  اهرام  تشرك 2019/12/3-5

 مصر

 بین المللی نفت وگاز
 1 

 ذي قار

009647708885609 

009647905984770 

0192  سومین نمایشگاه بین المللی شركت مجد االعمال 12/9-12/
گردشگري ،بازرگانی ،صنعتی 

 وساختمانی
2 

تلفن تماس -میسان  

009647901755296 

009647702829999 

62-32/02/2020 هفتمین جشنواره ونمایشگاه بین المللی  شركت شاهین طالیی 

 3 انرژي،ساختمان وسرمایه گذاري

تلفن تماس - واسط  

009647901755296 

009647702829999 

9-6/03/2020 چهارمین جشنواره ونمایشگاه بین  شركت شاهین طالیی 

 4 المللی خرید،صنایع وبازرگانی

تلفن تماس -  ذی قار

009647901755296 

009647702829999 

9-6/04/2020 اولین جشنواره ونمایشگاه بین المللی  شركت شاهین طالیی 

 5 انرژي،ساختمان وسرمایه گذاري

نمایشگاه بین المللی 

 بصره

9133967856200  

/...04/2020 اهرام  نمایشگاهی  تشرك 

 مصر

 هفتمین همایش ونمایشگاه سالمت
 6 

نمایشگاه بین المللی 

 بصره

9133967856200  

24-3/04/2020 ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر
 ششمین جشنواره خرید 

 
7 

تماستلفن  -ذی قار  

009647901755296 

009647702829999 

6-4/09/2020 ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر

نمایشگاه و همایش بین المللی ذي قار 

در زمینه انرژي ، ساخت و ساز و 

 سرمایه گذاري
 

 نمایشگاه بین المللی

 بصره

9678562913300  

7-5/12/2020 ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر

 بین المللی نفت وگاز

8 

نمایشگاه بین المللی 

 بصره

9678562913300  

2020طی سال  ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر
ششمین نمایشگاه مواد غذایی 

 وآشامیدنی
 و فودگرا هبصر

9 



نمایشگاه بین المللی 

 بصره

9678562913300  

2020طی سال  ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر
سبک به چهارمین نمایشگاه بین المللی 

 عراق
 پوشاک ،چرم وفرش براي 

 خانه ، مبلمان و هتل ها

10 

نمایشگاه بین المللی 

 بصره

9678562913300  

2020طی سال  ت نمایشگاهی  اهرام شرك 

 مصر
هفتمین نمایشگاه پالستیک و 

 و بسته بنديچاپ ،پتروشیمی ، كاغذ 
11 
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