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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

روسای محترم تشکل های ملی وابسته به اتاق بازرگانی ایران

با سالم و احترام،

طبق اطالع واصله از وزارت امور خارجه، هفتمین نمایشگاه چین و اوراسیا در تاریخ ٣ لغایت ٧ سپتامبر 

٢٠٢٠ در شهر ارومچی چین و در فضایی به مساحت ١٠ هکتار و در ١٢ بخش برگزار خواهد شد. در طی دوران 

برپایی این نمایشگاه، سمینار همکاری های اقتصادی و صنعتی در حوزه های تجارت الکترونیک، حمل و نقل، 

نساجی و پوشاک نیز برگزار خواهد شد.

طبق اظهارات مقامات محلی در مراسم معرفی نمایشگاه، در طی شش دوره برپایی نمایشگاه، بیش از پنج 

هزار شرکت از بیش از ٧٠ کشور توانسته اند قریب به پنجاه همایش در سطوح باال در زمینه های اقتصادی، 

تجاری، علمی و فناوری و غیره برگزار کنند و قراردادهایی به ارزش یک تریلیون یوان در پروژه های داخلی و 

حدود ٣٠ میلیارد دالر در حوزه تجارت خارجی منعقد کنند.

در ادوار گذشته نیز شرکت هایی از کشورمان در این نمایشگاه حاضر و به ارائه محصوالت خود پرداختند. 

با توجه به اشتراکات فرهنگی کشورمان با منطقه سین کیانگ و استقبال مردم بومی این منطقه از محصوالت ایرانی، 

این نمایشگاه می تواند محلی برای حضور موثرتر صادرکنندگان کشورمان در بخش های گوناگون تولیدی باشد.

 www.caeexpo.org عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت نمایشگاه به آدرس

مراجعه فرمایند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی رویداد فوق به اعضای آن تشکل 

اقدام الزم مبذول فرمایند.
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