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  دکتر سلیمانجاهی جناب آقای

   سندیکای داروهای انسانی ایرانریاست محترم 

 با عرض سالم و احترام

جناب آقای مهدی صادقی نیارکی، مدیر کل صنایع غذایی، تیرماه سال جاری  05مورخه  54880/10عطف به نامه شماره 

دوازدهمین »به استحضار می رساند که داروئی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن سندیکای معظم 

به  «دوازدهمین نمایشگاه بین المللی داروی آسیا»همزمان با  «نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سالمت آسیا

ایی، از کشورهای آمریکشگاه های بین المللی پاکستان و با حضور شرکت های بزرگ و فعال در این حوزه همت شرکت نمای

بین  در مرکز نمایشگاه های  (6959شهریور تا اول مهر  )سی 0061سپتامبر  00الی  00 از تاریخ سیاییاروپایی و آ

 کراچی پاکستان برگزار خواهد شد.المللی 

فوت مربع در نمایشگاه حضور  695000کشور بزرگ دنیا در مساحتی به ابعاد  89شرکت از  569در  سال گذشته حدود 

 گردید.برگزار  نیز سمینار و کارگاه جنبی 66داشتند و 

ر ایران، در حال برنامه ریزی جهت حضور شرکتها و نماینده انحصاری نمایشگاه مذکور د تنها موسسه مبین به عنوان

و شرکت های  حاضر ری نشست های تخصصی چند جانبه بین مدیران شرکت های ایرانیبرگزا دانشگاههای مرتبط و

 آمریکایی، اروپایی و پاکستانی در حاشیه نمایشگاه می باشد. بین المللی، 

حضور بزرگترین شرکت های فعال در حوزه سالمت و دارو در این نمایشگاه از سراسر دنیا بویژه شرکت های امریکایی و 

رکت شهمسایه فرصت مناسبی را برای در کنار شرکت های آسیایی و بازدیدکنندگان کشورهای  ند ملیتیو چ اروپایی

آشنایی و رایزنی با آنها در فضایی مناسب تا شرکت های ایرانی ضمن  تعامل در این حوزه ایجاد خواهد کردهای ایرانی و 

 و توسعه گردشگری سالمت گامهای ، در خصوص گسترش صادرات خدمات سالمت و محصوالت داروییو تخصصی

 ارزنده ای بردارند. اساسی و

لذا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان بویژه در حوزه سالمت و دارو، پیشنهاد 

ه افعال در این حوزه در نمایشگ و متخصصای خاصی برای شرکت های تابعه فض معظم سندیکایمی شود با حمایت آن 

فرصت مناسبی برای تعامل با شرکت ها و بازدیدکنندگان حاضر پرداخته و برای توسعه صادرات  اختصاص یابد تا

توانمندی های صادراتی ایران در »نشست تخصصی با عنوان یک محصوالت و خدمات خود اقدام نمایند. در ضمن 

 خواهد شد. برگزارمایشگاه در سومین روز ن« حوزه سالمت و دارو

به حضورتان تقدیم  ین المللی و منطقه ایهمچنین تقاضای وقت مالقات جهت توضیح اهمیت اتفاق فوق در سطح ب

 میگردد.

 .دستور تسریع موجب امتنان استنظر به کمی وقت 

 قبال از حسن تدبیر و بذل توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.
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