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حمایت کنندگان :

محل برگزاری نمایشگاه :مکان نمایشگاههای بینالمللی دمشق

 -1اتاق بازرگانی و صنایع سوریه
 -2کمیته عالی سرمایه گذاران در مناطق آزاد سوریه

برگزارکنندهITF Group (International Trade Fairs) :
مساحت تقریبی 4000 :متر مربع

 -3بنیاد حمایت از صادرات و سرمایه گذاری سوریه

 جمهوری عربی سوریه کشوری است در منطقه خاورمیانه که پیش از این بخش عمدهای از سرزمین شام بود.دمشق پایتخت سوریه است و این شهر را دروازه تاریخ مینامند و معروف است که این شهر که از کهنترین شهرهای جهان میباشد ،از  8تا 10هزار سال قبل از میالد پیوسته محل سکونت انسان بودهاست و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا مینامند.
 سوریه یکی از  40کشوری است که بر اساس رده بندی سازمان توسعه تجارت ،در «اولویت اول در بازار هدف» تجارت ایران قرار گرفته است. اقتصاد سوریه زیر سایه نفت و کشاورزی است که نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند. رئیس جمهور سوریه نیز عنوان کرده ،میباید شرکتهای ایرانی در روند و پروسه بازسازی سوریه در اولویت قرار گیرند و در شرایطی کهبسیاری از کشور ها همچون ترکیه ،چین و  ...در صدد حضور جدی در بازسازی این کشور هستند ،تا در سایه آن منافع اقتصادی حداکثری مورد
نظر خویش را تامین کنند ،امر مذکور (در اولویت قرار گرفتن شرکتهای ایرانی در حوزه بازسازی سوریه) فرصتی منا سب و مغتنم ،برای تسریع
شکوفایی و توسعه اقتصادی ایران به شمار میرود.
 براوردهای سازمان ملل نیز موید این واقعیت است که بازسازی سوریه ،قریب به  388میلیارد دالر هزینه در بر خواهد داشت ،رقمی که درصورتحضور ایران در عرصه سازندگی این کشور ،اقتصاد ایران را با تحوالت جدی ،شکوفایی و رونق قابل توجهی همراه خواهد ساخت.
خدمات فنی و مهندسی ،جادهسازی ،پل سازی ،ساختمان سازی ،سیستمهای آبرسانی ،دارو و تجهیزات پزشکی ،صنایع غذایی ،کشاورزی ،معدن
و لوازم خانگی ،مصالح ساختمانی ،حمل ونقل و گردشگری حوزههایی هستند که میتوان روی آنها با طرف سوریهای کار مشترک انجام داد.
معاونت وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مذاکرات تجارت ازاد با سوریه اظهار داشت :در مذاکرات میان طرفین
و بنا به درخواست طرف سوری مقرر شد  88قلم کاالیی ،شامل 14قلم محصوالت کشاورزی و  74قلم کاالی صنعتی ،که از موافقتنامه مستثنی
شده بود از حالت استثنا خارج کنیم تا تجارت بین دو کشور توسعه یابد .وی افزود :اکنون تعرفهها بر روی کاالهای توافق شده ،به غیر از  88قلم
کاالی یاد شده ،به %4کاهش پیدا کرده و در مرحلۀ بعد به صفر خواهد رسید .وی همچنین از ایجاد خط اعتباری  1میلیارد دالری میان ایران و
سوریه در آیندۀ نزدیک خبر داد و افزود :موافقتنامه تجاری بین دو کشور می تواند عامل شتاب دهنده روابط تجاری و اقتصادی دو کشور باشد .
جهت اگاهی بیشتر عالقهمندان به حضور در بازار سوریه با ثبت نام و مشارکت در پاویون ایران در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و
فن آوری های نوین صنعت و ساختمان دمشق و ارسال محصوالت  ،کاال و خدمات و مشارکت در طرحها و پروژههای کشور سوریه لطفا به لینکهای
ذیل مراجعه کنید:
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هزینه هر متر مربع غرفه با تجهیزات استاندارد 350 :یورو
اخرین مهلت ثبت نام98/ 11/ 25 :
اخرین مهلت تحویل نمونه نمایشگاهی 98/ 11/ 29 :

معاون

کلیه بخش های نمایشگاهی شامل  :صنعت ساختمان ،راه سازی ،بازسازی ابنیه ،آب و برق و انرژی ،صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،خدمات فنی و مهندسی ،رنگ و روغن ،تولید ابزار و ماشین آالت،
صنعتی ،شیمیایی ،کاشی سرامیک و سرویسهای بهداشتی ،صنایع شوینده و بهداشتی ،آلومینیوم ،مصالح ساختمانی ،برق و روشنایی ،ذوب آهن ،فوالد ،لوله سازی ،مبلمان ،نساجی و بافندگی،
پالستیک بسته بندی و چاپ ،کاغذ و پالپ ،ماشینهای معدنی ،حمل و نقل جاده ای ،دریایی ،کشتیرانی ،ریلی و هوایی ،صنایع خودروسازی و قطعات ،الستیک سازی ،صنعت کشاورزی و غذایی،
نوشیدنی ،دام و طیور ،صنایع دارویی و سالمت  ،تجهیزات پزشکی ،فناوریهای نوین ،رایانه و ...

www.parspegahtejarat.com
www.itfgroupexpo.com
آدرس دفتر تهران :بزرگراه ستاری ،بلوار فردوس شرقی ،پالک  ،388طبقه سوم ،واحد 14
وب سایت www.parspegahtejarat.com :
تلفن دفتر آذربایجان+ 994125959507 :
فکس:

+ 994124378010

ایمیل info@parspegahtejarat.com :
فکس+ 994124378010 :

