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جناب آقای مهندس کاوه زرگران

دبیرکل محترم کانون انجمن صنایع غذایی ایران

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای واردکننده و تولیدکننده فراورده های غذایی و آشامیدنی

دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران 

MedFood Qatar  –موضوع: نمایشگاه مواد غذایی قطر

سالم علیکم؛

احتراما نظر به نام گذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی و با عنایت به اهداف اسناد باالدستی 

و سیاست های اقتصاد مقاومتی، هرگونه حضور موثر و سازنده و پایدار در بازارهای بین المللی و توسعه صادرات مستلزم 

حضور فعال، هدفمند و گسترده در نمایشگاه های فرامرزی است، لذا به اطالع می رساند نمایشگاه مواد غذایی قطر– 

MedFood Qatar در تاریخ ۴-۱ اکتبر ۲۰۱۸ مطابق با ۱۲-۹ مهر ماه ۱۳۹۷ به عنوان یکی از بازارهای هدف برای 

محصوالت سالمت محور ساخت ایران، انتخاب گردیده است.

به منظور ارائه چهره موفق صادرات ایران در حوزه فرآورده های سالمت محور، مستدعیست نسبت به اطالع رسانی به شرکت 

های تحت نظارت و مرتبط، اقدام الزم را معمول و در اسرع وقت نسبت به ارسال فهرست شرکت های متقاضی حضور در 

نمایشگاه فوق الذکر، دستور الزم را مبذول فرمایید.

با عنایت به نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه و زمان الزم جهت تهیه روادید و مجوزهای الزم برای حضور در این نمایشگاه، 

مزید امتنان خواهد بود چنانچه لیست اسامی شرکت ها را به تفکیک شرکت های دانش بنیان و غیره به همراه متراژ 

درخواستی آنان، تا تاریخ ۹۷/۶/۱۰ به دبیرخانه مرکزی برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران به آدرس مندرج در ذیل این 

نامه ارسال نمایید.

ضمناً بروشور اطالعات نمایشگاه جهت هرگونه بهره برداری الزم  به پیوست ایفاد می گردد.

دبیرخانه مرکزی برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران :

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۲۱۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۸۲۰۹۸

Info.arpex@gmail.com :ایمیل

آدرس: تهران، میدان فاطمی، فلسطین شمالی، نبش زرتشت، شماره ۵۶۲، طبقه ۳، واحد ۷
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رونوشت:

جناب آقای سعادتدار کارشناس مسئول روابط عمومی جهت پیگیری

مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاهی آرپکس جهت استحضار و پیگیری تا حصول نتیجه

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

