
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

دراتی جمهوري اسالمی ايران در نمايشگاه تخصصی توانمنديهاي صنعتی و محصوالت برند صا گزارشموضوع: 

 اربيل

 با سالم

 اسالمي جمهوري سركنسولگري ي نامه پيوست به 22/22/8951 مورخ 97275 ي ه شمار ي نامه پيرو احتراماً         

 جمهوري صادراتي برند محصوالت و صنعتي هاي توانمندي تخصصي نمايشگاه گزارش به منضم عراق اربيل در ايران

 گردد. اد ميايف مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت اربيل در ايران اسالمي

 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

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

 رضوي خراسانمديرعامل محترم شركت نمايشگاههاي بين المللي   - 

 مديركل محترم اتاق تعاون خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اصناف مشهد مقدس  - 

 صنايع خراسان رضوي رياست محترم انجمن مديران  - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 اربيل -جناب آقاي  عبادي سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 785301/765/5538 :شماره 

 6/4/7550 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 دي دوجانبهجناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصا  - 

 ، پايش و مقابله با تحريم ها تياداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاوم  - 

 جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق  - 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 اربيل -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 جناب آقاي  عنايتي 

 دستيار محترم وزير و مديركل خليج فارس

گزارش نمايشگاه تخصصي توانمنديهاي  صنعتي و محصوالت برند صادراتي جمهوري اسالمي  ارسالموضوع: 

 ايران در اربيل

 با سالم؛

 12 الي 12 تاريخ از ايران اسالمي جمهوري صادراتي كاالي معرفي اختصاصي نمايشگاه: مستحضريد          

 2931 ماه خرداد

محل  در  سركنسولگري اين كامل باحمايت كشور تجارت توسعه سازمان مجوز اساس بر(  1123 ژوئن 22 تا22) 

 .گرديد برگزار دايمي نمايشگاههاي بين المللي اربيل اقليم كردستان عراق

 هاي گروه تمام در كشور صادراتي برتر برند محصوالت و توليدي هاي ظرفيت معرفي هدف با نمايشگاه اين     

 .شد اجرايي و ريزي برنامه  عراق كردستان اقليم كارآفرينان و تجار به كاالهايي

)گزارش متني و مصور( و ذيال )گزارش متني( ضمن ارسال گزارش اين نمايشگاه، خواهشمند است پيوست به   

دستور فرماييد نسخه اي از اين گزارش به سازمان توسعه تجارت كشور و اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني 

 د.مشترك ايران و عراق و ستاد توسعه روابط اقتصادي با عراق و سوريه منعكس نماين

----------  

 متن گزارش:

 رويداد نمايشگاهي:

 در( 1113 ژوئن 11) 1931 خرداد 11 مورخ 11 شنبه سه  نمايشگاه اختصاصي كاالهاي صادراتي جمهوري اسالمي ايران

 .يافت ادامه روز 5 مدت به و گرديده  افتتاح اربيل المللي بين نمايشگاههاي محل

مرتضي عبادي سركنسول كشورمان در اربيل عراق، صفين ديزه اي، وزير وسخنگوي  مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با حضور

 اتاق اتحاديه رييس  خياط، جليل دارا  اربيل، استاندار معاون عبداهلل طاهر كابينه محلي اقليم، نوزاد هادي استاندار اربيل، 

در تاريخ  11هيات همراه و تجار وبازرگانان ساعت  و گمركات ومديران اقتصادي هاي وزارتخانه معاونان اقليم، بازرگاني هاي

 در محل نمايشگاه بين المللي اربيل آغاز به كار كرد. 1931خرداد 11

 31223/269/2112 :شماره 

 2/4/2931 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 به اقليم هاي استان ديگر و اربيل اقتصادي فعالين و مشاغل صاحبان و تجار با متنوعي ديدارهاي و ها نشست همچنين 

 :پذيرفت صورت ذيل شرح

 جلسات و بازديدها:

شركتهاي ايراني حاضر در نمايشگاه با همتايان عراقي خود در گروههاي كااليي متنوع در حاشيه  B2Bنشست تخصصي  -

 نمايشگاه.

 جلسه اعضاي اتاق بازرگاني استان گلستان با رييس نمايندگي و كارشناسان بخش اقتصادي -

 سان بخش اقتصاديجلسه اعضاي اتاق بازرگاني استان زنجان با رييس نمايندگي و كارشنا -

 نشست تبادل نظر شركتهاي مبلمان و فرش و دكوراسيون با رييس نمايندگي و كارشناسان بخش اقتصادي -

 نشست تبادل نظر شركتهاي توليد پوشاك و پارچه با رييس نمايندگي و كارشناسان بخش اقتصادي-

ز جوايز صادراتي با رييس اتحاديه اتاقهاي بازرگاني ضيافت ناهار و نشست مديران و نمايندگان شركتهاي ايراني برخوردار ا-

 اقليم كردستان عراق در سالن كنفرانس اتاق بازرگاني اربيل.

 مشاركت اربيل در كشورمان اختصاصي نمايشگاه در كه ايران اسالمي جمهوري تجاري و توليدي فعاالن  ضيافت مراسم در 

ضيافت ناهار اتحاديه اتاق هاي بازرگاني اقليم كردستان شركت و سپس در  در اربيل در ايران.ا.ج سركنسول اتفاق به  كردند

 خصوص گسترش روابط اقتصادي و تجاري بحث و تبادل نظر كردند.

آقايان عبادي و داراجليل خياط، رييس اتحاديه بازرگاني اقليم آمادگي طرفين براي گسترش روابط و تسهيل در همكاري 

 ر دادند.هاي مشترك را مورد تاكيد قرا

 مديره هيات  نشست هياتهاي اتاقهاي بازرگاني گلستان و زنجان با رييس اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان اربيل و-

 .عراق كردستان اقليم تجار از شماري و اتحاديه اين

 برنامه بازديد از مراكز تجاري و اقتصادي اربيل براي شماري از شركتهاي ايراني.-

 ات اقليم كردستان عراق سركنسول ج.ا.ايران در مراسم افتتاحيه :اظهارات و مقام

 صفين دزه اي، سخنگوي حكومت اقليم كردستان عراق: -الف

جمهوري اسالمي ايران كشور دوست و همسايه عراق است و با اقليم كردستان هم جداي از مناسبات سياسي، داراي  -

 روابط ويژه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

هر تنش آمريكا با اين كشور به زيان عراقي ها خواهد بود و در مدت اخير هم مشاهده كرده ايم كه دولتمردان عراقي و  -

مسئولين اقليم كردستان بارها بر لزوم احترام به قوانين بين المللي و پرهيز از سياست تحميل فشار و تحريم تاكيد كرده 

 .اند

ن اقتصادي به بازار مهمي براي توليدكنندگان و صادركنندگان كشورهاي مختلف به اقليم كردستان عراق با خاتمه بحرا-

 ويژه كشورهاي همسايه تبديل شده است.

 .اميدواريم نمايشگاه اختصاصي ايران هم مشوق خوبي براي توسعه روابط كنوني اربيل و تهران باشد -

 المي ايران در اقليم كردستان هستيم.ما خواهان استفاده از توان و تجربيات بخش خصوصي جمهوري اس -

هميشه هم اعالم كرده ايم كه صادركنندگان ايراني با هدف ماندگاري بيشتر در بازارهاي اقليم به كيفيت و قيمت مناسب  -

 .كاالها و محصوالت خود توجه داشته باشند

 نوزاد هادي، استاندار اربيل : -ب

برگزاري نمايشگاه اختصاصي كشورهاي مختلف جهان در اقليم كردستان عراق نشان دهنده ثبات اقتصادي و امنيتي اين  -

 .منطقه است

برگزاري نمايشگاه اقتصادي ايران در اربيل اقدام ارزنده اي در راستاي توسعه و تحكيم روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه  -
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 .استقبال مي كنيم است و ما از چنين فعاليت هايي

برگزاري اين نمايشگاه ثابت مي كند كه در شرايط كنوني مبادالت بازرگاني ايران و اقليم كردستان عراق به روال طبيعي -

 .خود ادامه دارد

 در اقليم كردستان و عراق از كاال و محصوالت ايراني به وفور استفاده مي شود. -

وجود گذرگاههاي مرزي مشترك نيز عامل مهمي در توسعه و تحكيم اين روابط است اما نيازمند ارائه تسهيالت مناسب  -

 .به تجار و فعاليت اقتصادي دو طرف هستيم

 . ميكنم از خدمات كنسولگري جمهوري اسالمي ايران به اتباع اقليم تقدير  -

مهوري اسالمي ايران كه با تسهيالت مناسب ارائه ويزا از سوي كنسولگري سفر روزانه شمار زيادي از مردم اقليم به ج -

 .صورت مي گيرد، عمق روابط اجتماعي ما را نشان مي دهد
 

 دارا جليل خياط رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني اقليم كردستان عراق: -ج

ابط حسنه اي است، از سوي ديگر مردم اقليم اقليم كردستان عراق با جمهوري اسالمي ايران در كليه زمينه ها داراي رو -

كردستان مصرف كننده بخش زيادي از كاالهاي ايراني هستند و چنين نمايشگاه هايي مي تواند زمينه حضور و ماندگاري 

 .اقتصادي ايران را در بازارهاي اقليم بيشتر كند

اهد داد و مي تواند مبلغ هميشگي براي كاالها اقليم كردستان به مقوله كيفيت كاالهاي وارداتي خود بسيار اهميت خو -

نيز باشد و تنها انتظار ما از صادركنندگان ايراني نيز اين است كه به اين خواسته ما توجه كنند كه در راستاي منافع 

 .اقتصادي مشترك خواهد بود

، ضمن آنكه تجارت اقالم درماني و بر اساس قوانين بين المللي نمي توان كشورها را از داشتن روابط با يكديگر منع كرد -

 .غذايي هم با چنين تحريم هايي در ارتباط نيست و ما به فعاليت هاي خود ادامه خواهيم داد

اربيل خواهان توسعه و تحيكم بيشتر روابط با تهران است و ما به عنوان اتحاديه اتاقهاي بازرگاني اقليم كردستان بر اين  -

 .هاي خود پرداخته ايم اساس به اجرايي كردن برنامه
 

 :سركنسول ج.ا.ايران-د

عمق روابط ايران و اقليم و درهم تنيدگي اجتماعي و فرهنگي ميان دو طرف موجب شده است كه سياست هاي تحريمي  -

 .آمريكا بر اين روابط تاثيرگذار نباشد

آغاز به كار كرده است كه در سنوات   نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران با شركت دهها شركت و مركز توليدي  -

 .گذشته تاكنون به عنوان نخستين و بزرگترين نمايشگاه محسوب مي شود

روابط بسيار نزديكي در ميان تجار و فعالين بازرگاني كرد با همتايان ايراني وجود دارد و اميدواريم كه فرصت برگزاري  -

 .كنند فراهم پيش از بيش را  انند زمينه گسترش روابطنمايشگاه هم موجب شود آنها به دور از واسطه ها بتو

 به توجه با است اين بر ما سعي. است كردستان اقليم در ايراني كاالي معرفي براي مناسبي  فرصت  برگزاري نمايشگاه  -

 .كنيم برداري بهره كردستان اقليم با اقتصادي روابط توسعه در ها ظرفيت تمامي از جانبه دو عميق روابط

تحريم هاي اعمالي آمريكا بيشتر از آنكه بتواند بر نوع روابط اقتصادي و تجاري جمهوري اسالمي ايران و اقليم كردستان  -

 .عراق تاثيرگذار باشد، يك جنگ رواني است كه فاقد هر گونه تاثيرگذاري در اين روابط تاريخي است

 

 مالحظات:

 به كااليي گروه 19 قالب در  والت و توانمنديهاي صنعتي خود رامحص شركت و مركز توليدي 111در اين نمايشگاه  -
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 .گذاشتند بازديدكنندگان ديد معرض در عصر 1 تا صبح11 ساعت از روز پنج  مدت

استان ) استانهاي اذربايجان شرقي و غربي  11واحدهاي برتر توليدي، خدماتي و صادراتي كشور از  كتهاي مذكور شاملشر

رگان و كرمان و يزد و قم و اصفهان و چهارمحال بختياري و كرمانشاه و كردستان و خوزستان و و زنجان و تهران و گ

متري در سالني به  11غرفه  965همدان و البرز و گيالن و سمنان و مشهد و مازندران و اردبيل و مركزي( و در غالب 

 .مترمربع در نمايشگاه حضور يافتند 511هزار و  7مساحت 
 و نمايشگاه وضعيت خصوص در  حاضر شركتهاي نمايندگان با  مرحله در نمايشگاه حضور يافته و 4طي  رييس نمايندگي-

 ارايه آنان به عراقي طرفهاي با تجاري موثر مذاكره  براي الزم هاي توصيه و مشورتها  و نموده گفتگو آنها كاري پيشرفت

 .داد

ي نمايندگي با استقرار در محل نمايشگاه ضمن سركشي به اقتصاد بخش كارشناسان نمايشگاه برپايي  روزهاي  طي -

يكايك غرفه ها و گفتگو با نمايندگان شركتهاي ايراني به پرسشهاي كاري آنان پاسخ گفته و راهنماييهاي الزم را به ايشان 

 ارايه مي دادند.

ن نمايشگاه گسترده بوده موجب استقبال تجار و فعاالن اقتصادي و مردم اقليم كردستان و استان هاي همجوار از اي -

 رضايتمندي شركتهاي ايراني گرديد.

 1 مجموعا نمايشگاه؛ دستاورد و خروجي افزايش  به ابتكار رييس و كارشناسان بخش اقتصادي نمايندگي و با هدف -

نفر  971ت مد به اربيل تجاري سنديكاهاي و بازرگاني اتاقهاي محل در يا و نمايشگاه حاشيه در تخصصي و كاري نشست

 ساعت برگزار شد.

 تجاري قراردادهاي و موثر تجاري مذاكرات نمايشگاه در حاضر شركتهاي اتفاق به قريب و نمايشگاه مجري اذعان بنابه - 

 .است گرديده منعقد   عراقي طرفهاي با نمايشگاه اين در رضايتبخشي

يشگاه ضمن تمجيد از ابتكار برپايي نمايشگاه اختصاصي نما اين  فعاالن اقتصادي و تجار كرد عراقي بازديد كنندگان از -

 تكرار خواستار ؛ محصوالت اين  محصوالت صادراتي ج.ا.ايران و ابراز رضايت از كيفيت قابل قبول و قيمت مناسب

 كااليي گروههاي در ويژه به تخصصي قالبهاي در و نزديكتر زماني هاي بازه در ايراني محصوالت اختصاصي نمايشگاههاي

 بودند. "پتروشيمي " و   "برق و الكترونيك "و  "ساختمان"
 

 

 

 

 
                                         

 مرتضي عبادي   

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 ستاد توسعه اقتصادي ايران با عراق و سوريه   - 

 سازمان توسعه تجارت ايران  - 

 جناب آقاي  انصاري معاون محترم ديپلماسي اقتصادي  - 

 جناب آقاي  جابري انصاري معاون محترم امور مجلس و ايرانيان  - 
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 اقتصادي دوجانبه ابطجناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش رو  - 

 جناب آقاي  صدري رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در اروميه  - 

 تبريز -جناب آقاي   عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان آذزبايجان شرقي   - 

 اردبيل -رفي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان اردبيلجناب آقاي  ژ  - 

 انزلي -جناب آقاي  داداشي رييس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان  گيالن   - 

 ساري -جناب آقاي  اميري گرزالديني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران   - 

 مشهد -در استان خراسان رضوي  ارجهارباب خالص مشاور وزير و رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خجناب آقاي    - 

 جناب آقاي  مسافري رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در گرگان  - 

 بيرجند -جناب آقاي  عجم رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  در خراسان جنوبي   - 

 كرمانشاه -انشاهنياز رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان كرم جناب آقاي  بي  - 

 جناب آقاي  ساالريان رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان  - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در كرمان  - 

 قم -جناب آقاي  رباني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان قم  - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در اهواز  - 

 صادقي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در كيش ربابجناب آقاي  ا  - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در قشم  - 

 زاهدان -جناب آقاي  قربانيان سرپرست محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 هارقاي  طوسي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در چابجناب آ  - 

 جناب آقاي  خليلي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در شيراز  - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در بندرعباس  - 

 وشهرجناب آقاي  عربلو رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در ب  - 

 يزد -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 بجنورد -شنوائي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان شمالي   ايجناب آق  - 

 جناب آقاي  مسعوديان سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در سليمانيه  - 

 جناب آقاي  مكارم سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در  نجف اشرف  - 

 اسالمي ايران در كربال مهوريجناب آقاي  حسينيان سركنسول محترم ج  - 

 جناب آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره  - 

 جناب آقاي   لطفي مدير كل محترم دفتر بررسي گزارش ها  - 
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 :رویداد نمایشگاهی

 

سالمی  جمهوری صادراتی  کاالهای اختصاصی   نمایشگاه    محل در (2019 ژوئن 11) 1398خرداد  21مورخ  11 شنبه  سه   ایران ا

 .یافت ادامه روز 5 مدت به وگردیده   افتتاح اربیل المللی بین نمایشگاههای

 کابینه وسخنگوی وزیر ،ای دیزه صفین عراق، اربیل در کشورمان سرکنسول عبادی مرتضی  حضور  با نمایشگاه مراسم افتتاحیه این  

ستاندار  هادی نوزاد اقلیم، محلی ستاندار  معاون عبداهلل طاهر  اربیل، ا  بازرگانی های اتاق اتحادیه رییس ، خیاط جلیل دارا  اربیل، ا

صادی  های وزارتخانه نامعاون اقلیم،  در 1398 خرداد21 تاریخ در 11 ساعت  وبازرگانان تجار و همراه هیات و گمرکات ومدیران اقت

 .کرد کاره ب آغاز اربیل المللی بین نمایشگاه محل

ستان های اقلیم       های متنوعیو دیدار هاهمچنین نشست    به شرح ذیل  با تجار و صاحبان مشاغل و فعالین اقتصادی اربیل و دیگر ا

 صورت پذیرفت:
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جلسات و بازدیدها:

 

 

 

 

 

شسسرکتهای ایرانی حا سسر در نمایشسسگاه با همتایان عراقی خود در گروههای کاالیی متنوا در حاشسسیه   B2Bنشسسسسست تخصسسصسسی  -

 نمایشگاه.

 جلسه اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان با رییس نمایندگی و کارشناسان بخش اقتصادی -
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 جلسه اعضای اتاق بازرگانی استان زنجان با رییس نمایندگی و کارشناسان بخش اقتصادی -

 نشست تبادل نظر شرکتهای مبلمان و فرش و دکوراسیون با رییس نمایندگی و کارشناسان بخش اقتصادی -

 رییس نمایندگی و کارشناسان بخش اقتصادی ت تبادل نظر شرکتهای تولید پوشاک و پارچه بانشس-

صادراتی با رییس اتحادیه اتاقهای بازرگانی اقلیم         - شرکتهای ایرانی برخوردار از جوایز  شست مدیران و نمایندگان   یافت ناهار و ن

 کردستان عراق در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اربیل.

  کردند مشارکت اربیل در کشورمان اختصاصی نمایشگاه  در که ایران اسالمی  جمهوری تجاری و تولیدی فعاالناسم  یافت    در مر 

سول    اتفاقه ب ستان  اقلیم بازرگانی های اتاق اتحادیه ناهار  یافت  درج.ا.ایران در اربیل  سرکن صوص  در سپس  و شرکت  کرد   خ

 .کردند نظر تبادل و بحث تجاری و اقتصادی روابط گسترش

 های همکاری در تسسسسهیل و روابط گسسسسترش برای طرفین آمادگی اقلیم بازرگانی اتحادیه رییس ،خیاط داراجلیل و عبادی آقایان

 .دادند قرار تاکید مورد را مشترک

مدیره این  نشسسسسست هیاتهای اتاقهای بازرگانی گلسسستان و زنجان با رییس اتحادیه صسسادرکنندگان و وارد کنندگان اربیل و  هیات-

 اتحادیه و شماری از تجار اقلیم کردستان عراق.

 برنامه بازدید از مراکز تجاری و اقتصادی اربیل برای شماری از شرکتهای ایرانی.-
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5 
 

(2019 ژوئن 11) 1398خرداد  21مورخ  11 شنبه سه  ایران اسالمی جمهوری صادراتی کاالهای اختصاصی نمایشگاه  
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ج.ا.ایران در مراسم افتتاحیه : سرکنسول اظهارات و مقامات اقلیم کردستان عراق

 

 

 :سخنگوی حکومت اقلیم کردستان عراق ،صفین دزه ای -الف

جمهوری اسالمی ایران کشور دوست و همسایه عراق است و با اقلیم کردستان هم جدای از مناسبات سیاسی، دارای روابط ویژه           -

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

کرده ایم که دولتمردان عراقی و مسئولین  هر تنش آمریکا با این کشور به زیان عراقی ها خواهد بود و در مدت اخیر هم مشاهده  -

ند               تاکید کرده ا یاسسسست تحمیل فشسسسار و تحریم  به قوانین بین المللی و پرهیز از سسسس بارها بر لزوح احتراح  تان   .اقلیم کردسسسس

 با خاتمه بحران اقتصسسادی به بازار مهمی برای تولیدکنندگان و صسسادرکنندگان کشسسورهای مختلی به ویژه کردسسستان عراق اقلیم-

 .کشورهای همسایه تبدیل شده است

 .امیسسدواریم نمسسایشسسسگسساه اختصسسسساصسسسی ایران هم مشسسسوق خوبی برای توسسسسعسسه روابط کنونی اربیسسل و تهران بسساشسسسسد    -

 ما خواهان استفاده از توان و تجربیات بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران در اقلیم کردستان هستیم. -

یرانی با هدف ماندگاری بیشتر در بازارهای اقلیم به کیفیت و قیمت مناسب کاالها   همیشه هم اعالح کرده ایم که صادرکنندگان ا   -

 .و محصوالت خود توجه داشته باشند
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 :استاندار اربیل  ،نوزاد هادی -ب

برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشورهای مختلی جهان در اقلیم کردستان عراق نشان دهنده ثبات اقتصادی و امنیتی این منطقه         -

 .است

برگزاری نمایشگاه اقتصادی ایران در اربیل اقداح ارزنده ای در راستای توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه است و         -

 .ما از چنین فعالیت هایی استقبال می کنیم

روال طبیعی خود  برگزاری این نمایشسسگاه ثابت می کند که در شسسرایط کنونی مبادالت بازرگانی ایران و اقلیم کردسسستان عراق به -

 .ادامه دارد

 .در اقلیم کردستان و عراق از کاال و محصوالت ایرانی به وفور استفاده می شود -

وجود گذرگاههای مرزی مشترک نیز عامل مهمی در توسعه و تحکیم این روابط است اما نیازمند ارائه تسهیالت مناسب به تجار       -

 .و فعالیت اقتصادی دو طرف هستیم

 . میکنم کنسولگری جمهوری اسالمی ایران به اتباا اقلیم تقدیر  از خدمات -

سفر روزانه شمار زیادی از مردح اقلیم به جمهوری اسالمی ایران که با تسهیالت مناسب ارائه ویزا از سوی کنسولگری صورت می   -

 .گیرد، عمق روابط اجتماعی ما را نشان می دهد

 

 :های بازرگانی اقلیم کردستان عراقدارا جلیل خیاط رئیس اتحادیه اتاق  -ج

اقلیم کردسسستان عراق با جمهوری اسسسالمی ایران در کلیه زمینه ها دارای روابط حسسسنه ای اسسست، از سسسوی دیگر مردح اقلیم      -

کردستان مصرف کننده بخش زیادی از کاالهای ایرانی هستند و چنین نمایشگاه هایی می تواند زمینه حضور و ماندگاری اقتصادی  

 .دایران را در بازارهای اقلیم بیشتر کن

اقلیم کردستان به مقوله کیفیت کاالهای وارداتی خود بسیار اهمیت خواهد داد و می تواند مبلغ همیشگی برای کاالها نیز باشد        -

شترک             صادی م ستای منافع اقت سته ما توجه کنند که در را ست که به این خوا صادرکنندگان ایرانی نیز این ا و تنها انتظار ما از 

 .خواهد بود
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ساس ق  - شتن روابط با یکدیگر منع کرد،  من آنکه تجارت اقالح درمانی و غدایی      بر ا شورها را از دا وانین بین المللی نمی توان ک

 .هسسم بسسا چسسنسسیسسن تسسحسسریسسم هسسایسسی در ارتسسبسساط نسسیسسسسست و مسسا بسسه فسسعسسالسسیسست هسسای خسسود ادامسسه خسسواهسسیسسم داد       

ست و ما به عنوان     - شتر روابط با تهران ا سعه و تحیکم بی ستان  بازرگانی هایاتاق دیهاتحا اربیل خواهان تو ساس    اقلیم کرد بر این ا

 .به اجرایی کردن برنامه های خود پرداخته ایم

 

 :ج.ا.ایران سرکنسول-د

عمق روابط ایران و اقلیم و درهم تنیدگی اجتماعی و فرهنگی میان دو طرف موجب شده است که سیاست های تحریمی آمریکا      -

 .بر این روابط تاثیرگذار نباشد

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران با شرکت دهها شرکت و مرکز تولیدی آغاز به کار کرده است که در سنوات گذشته             -

 .تاکنون به عنوان نخستین و بزرگترین نمایشگاه محسوب می شود

سیار نزدیکی در میان تجار و فعالین بازرگانی کرد با همتایان ایرانی وجود دارد و امید  - شگاه   روابط ب واریم که فرصت برگزاری نمای

فراهم کننسسد                                بط خود را بیش از پیش  عمیق ر.ا ننسسد زمینسسه ت توا ب نهسسا بسسه دور از واسسسسطسسه هسسا   .هم موجسسب شسسسود آ

ستان       - سبی برای کاالی ایرانی در اقلیم کرد شگاه را فرصت و مبلغ منا ست. برگزاری نمای ست با توجه به روابط     ا سعی ما بر این ا

نبسسه از       هره برداری کنیم                        عمیق دو جسسا قلیم کردسسسستسسان ب قتصسسسسادی بسسا ا بط ا  .تمسسامی فرفیسست هسسا در توسسسسعسسه روا

ستان عراق        - سالمی ایران و اقلیم کرد صادی و تجاری جمهوری ا شتر از آنکه بتواند بر نوا روابط اقت تحریم های اعمالی آمریکا بی

ین                یرگسسذاری در ا ث نی اسسسسست کسسه فسساقسسد هر گونسسه تسسا یرگسسذار بسساشسسسسد، یسسا جنسس  روا ث بط تسساریخی اسسسسست     تسسا  .روا

 

 مالحظات:

  پنج  مدت بهگروه کاالیی  13محصوالت و توانمندیهای صنعتی خود را  در قالب     تولیدی مرکز و شرکت 221 نمایشگاه در این  -

 در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشتند. عصر۷ تا صبح10 ساعت از روز

شامل شر  صادراتی   هایواحد کتهای مذکور  شور از  برتر تولیدی، خدماتی و  شرقی و غربی و       21ک ستانهای اذربایجان  ستان ) ا ا

شاه و کردستان و خوزستان و همدان و البرز       صفهان و چهارمحال بختیاری و کرمان زنجان و تهران و گرگان و کرمان و یزد و قم و ا

شهد و مازندران و اردبیل و مرکزی( و     سمنان و م ساحت     12غرفه  365غالب در و گیالن و  سالنی به م   500هزار و  ۷متری در 

 .در نمایشگاه حضور یافتندمترمربع 
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 و نمایشسسگاه و سسعیتمرحله در نمایشسسگاه حضسسور یافته و  با نمایندگان شسسرکتهای حا سسر  در خصسسوص  3رییس نمایندگی طی -

 کره موثر تجاری با طرفهای عراقی به آنان ارایه داد.پیشرفت کاری آنها گفتگو نموده و  مشورتها و توصیه های الزح برای  مذا

شی به یکایا                - سرک شگاه  من  ستقرار در محل نمای صادی نمایندگی با ا سان بخش اقت شنا شگاه کار طی  روزهای  برپایی نمای

 ایشان ارایه می دادند. غرفه ها و گفتگو با نمایندگان شرکتهای ایرانی به پرسشهای کاری آنان پاسخ گفته و راهنماییهای الزح را به

بوده موجب ر ایتمندی  مردح اقلیم کردستان و استان های همجوار از این نمایشگاه گسترده      تجار و فعاالن اقتصادی و  استقبال  -

 شرکتهای ایرانی گردید.

شگاه؛ مجم         - ستاورد نمای صادی نمایندگی و با هدف  افزایش خروجی و د سان بخش اقت شنا ست      8وعا به ابتکار رییس و کار ش ن

سندیکاهای تجاری اربیل به مدت         شگاه و یا در محل اتاقهای بازرگانی و  شیه نمای صصی در حا ساعت برگزار   3۷0کاری و تخ نفر 

 شد.

بنابه اذعان مجری نمایشسسسگاه و قریب به اتفاق شسسسرکتهای حا سسسر در نمایشسسسگاه مذاکرات تجاری موثر و قراردادهای تجاری        - 

 میلیون دالر( منعقد گردیده است. 3گاه با طرفهای عراقی )به ارزش بیش از ر ایتبخشی در این نمایش

فعاالن اقتصسسادی و تجار کرد عراقی بازدید کنندگان از  این نمایشسسگاه  سسمن تمجید از ابتکار برپایی نمایشسسگاه اختصسساصسسی       -

شگاههای            ستار تکرار نمای سب  این محصوالت ؛ خوا صادراتی ج.ا.ایران و ابراز ر ایت از کیفیت قابل قبول و قیمت منا محصوالت 

برق و  "و  "ساختمان "ی زمانی نزدیکتر و در قالبهای تخصصی به ویژه در گروههای کاالیی   اختصاصی محصوالت ایرانی در بازه ها   

 بودند. "پتروشیمی "و  "  الکترونیا

 29/3/8139تهیه کننده:جواد کریمی،کارشناس اقتصادی
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