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در راستای توسعه صادرات و رونق تولید با همکاری و حمایت شورای عالی مناطق آزاد و ویژه  اجالس اکسپرتکس

اقتصادی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت راه و شهرسازی، فرمانداری تهران، اتاق تعاون 

 صادرات و تولید سرآمدان مشترک اجالس بزرگترین قالب در را ،تعدادی از اتاق های بازگانی مشترک ایران ایران و

 افغانستان، روسیه، عمان، سوریه، قطر، ، عراق هند، کشورهای بارزگانی های اتاق و تجاری نمایندگانحضور  با ایران

 نیب یها شیدر مرکز هما 1398آبان  26 خیدر تارترکیه -و همچنین اتاق ایران آذربایجان جمهوری  و ازبکستان

    .گردید برگزار مایصدا و س یالملل

                                                                

واردات   ،خدمات فنی و مهندسی  ،  باالخص در حوزه صادرات کاال  ،این اجالس با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری

مقایسه و بررسی ظرفیت ها و نیازهای کشورهای منطقه را با هدف  فرصت، برای نخستین بار تکنولوژی و دانش فنی

های صادراتی شرکتهای توانمندیارائه و اتاق های بازرگانی دیگر کشورها و  بازرگانانبازاریابی، صادرات و دیدار با 

 آورد.فراهم  را تولیدی و خدماتی ایرانی
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ترکیه و صادراتی کشور با فرصت های ترکیه با هدف آشنایی تجار و بازرگانان ایرانی -در این راستا اتاق بازرگانی ایران

با دعوت   ،اتاقاین  جهت ایجاد فرصت های بازاریابی، عالوه بر دعوت از اعضاء    ،بازرگانان ترکیهدیدار با تجار و  همچنین  

موسیاد کشور ترکیه که اسامی آن در جدول ذیل اعالم  انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل و DEIKاز سازمان 

 میگردد، شرکت نمود.

 :(DEIKلیست مدعوین از سازمان دئیک )

 Name Position 

1 Ümit Kiler Chairman of DEİK/Turkey-Iran Business Council 

2 Pınar Topdaş Member of Chamber 

3 Ömer Faruk Celik Board Chamber 

4 Nail Olpak Chairman of DEİK 

5 İbrahim Duru Chief of Cabinet to the Chairman of DEİK 

6 Fatih Yucelik Vice Chairman of DEİK/Turkey-Iran Business Council 

7 Ece Göncü Saka Member of DEİK/Turkey-Iran Business Council 

8 Şafak Onder CEO of Akev/ Lubricant Trader 

 :(MUSIADموسیاد ) انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقللیست مدعوین از 

Position Name  

صنعتگران مستقلرئیس انجمن بازرگانان و    FATIH ÇAYABATMAZ 1 

DOĞRAR METAL ABDULLAH DOĞRAR 2 

DOĞRUYOL TEKSTİL AYHAN DOĞRUYOL 3 

SAMSUN AKKOR KATI YAKIT TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ. ABDÜLAZİZ AKBAY 4 

ETM MÜHENDİSLİK Dr TRAFO RAMAZAN KUZU 5 

AKGÜN ELEKTRİK MURAT BOZKAYA 6 

AKGÜN ELEKTRİK MEHMET AKGÜN 7 

FATİH FERFORJE İSMAİL FİLİZ 8 

FATİH FERFORJE KEMAL FİLİZ 9 

GÜRLESİN TEKSTİL-GÜRLESİN GLOBAL HÜSEYİN GÜRLESİN 10 

GÜRLESİN TEKSTİL-GÜRLESİN GLOBAL OSMAN GÜRLESİN 11 

GÜRLESİN TEKSTİL-GÜRLESİN GLOBAL NECDET KIVCI 12 
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 مدعوین ایرانی:لیست 

 شرکت / سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 نفت پارسمدیرعامل  خلیلی آقای دکتر 1

 ایتراک مدیرعامل سمائی آقای 2

 ایتراک مدیرعاملمعاون  آقای پاکدامن 3

 ایرانول نفت شرکت مدیرعامل آقای دکتر اسحاقی 4

 سپاهان احیا روانکاران مدیرعامل پور عظیمی آقای 5

 ایکاپ مدیرعامل آقای محمدرضا معتمد 6

 حیاتپارس  مدیرعامل آقای عثمان آکسوی 7

 آذرپاد قشم مدیرعامل آقای کاپیتان افشاری 8

 نفت سپاهان مدیرعامل آقای زندی 9

 گروه توسعه و صنایع و معادن شهر مدیرعامل آقای دکتر احمدی 10

 ه یو ترک رانیمشترک ا بازرگانی اتاق دوم  سیرئ بینا محمدرضا رستمی 11

 هیو ترک رانیمشترک ابازرگانی اتاق  یمشاور عال سید وحید پیمان 12

 هیو ترک رانیمشترک ابازرگانی اتاق  رهیمد ئتیعضو ه انتظار )پگاه انتظار(حسن  13

 سفیر کشور ترکیه در ایران  آقای دریا اورس 14

 در تهران  هیسفارت ترک یبازرگان رایزن آقای جنگیز گورسل 15

 در تهران  هیسفارت ترک یبازرگان رایزن بداهلل اسکایع آقای  16

 

 

اشخاص ذیل در خصوص بررسی فرصت های بازاریابی و صادرات صبح بصورت رسمی شروع شد.    10اجالس در ساعت  

 به کشورهای منطقه در این اجالس سخنرانی نمودند. 
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 شرکت / سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

  اجالس دبیرکل خانپور حمیدرضا آقای 1

 قزوین استان صنعتی های شهرک محترم شرکت و مدیرعامل

 سخنرانی مدیریت محترم عامل بانک کارآفرین  آقای مهندس حمید تهرانفر 2

 سخنرانی رایزن اقتصادی سابق ایران در کشور قطر  آقای مهندس باقری 3

 سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت ایمر گاز پاد آقای دکتر حمید هنرمند 4

 سخنرانی ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان آقای مهندس محسن ضرابی  5

6 Mr. Rustam Zhiganshin   نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه  رییس سخنرانی 

7 Mr. Pavel Bukhanov  سخنرانی رییس مرکز صادرات فدراسیون روسیه 

امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران وسخنرانی معاون  آقای دکتر مظفر علیخانی 8  

 دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 

 وترکیه  ایران بازرگانی مشترک اتاق  محترم ریاست سخنرانی آقای مهندس مهرداد سعادت دهقان 9

10 Mr.Nail Olpak محترم شورای اقتصادی خارجی کشور ترکیه    ریاست سخنرانی 

 

 

باحضور  

 همانانیم 

از  ژهیو

 جمله :

 جناب آقای داشدیکپال نندیشور دبیرمحترم بازرگانی سفارت هند در ایران 

 جناب آقای احمد سعید سادات سرپرست اتشه تجاری سفارت افغانستان در ایران 

 عربی سوریه در ایران جناب آقای سعید خمیس رایزن بازرگانی سفارت 

 جناب آقای عبداهلل سعید رازق رییس شورای تجارت عامه قطر

 قطر oocapجناب آقای صالح  صبا خلیفه مدیر عامل هلدینگ صنعت صنایع نفتی 

 جناب آقای والدیسالوپرپلکین معاون رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه 

 بازرگانی فدراسیون روسیه  جناب آقای رستم مراتلیو معاون رییس نمایندگی

 جناب آقای الکساندر گوشچین معاون تجارت نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه 

 جناب آقای الکسی افیمو معاون رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در حوزه ساختمان             

نیز بین برخی از اعضا و شرکتهای داخلی با تجار و بازرگانانی از کشور ترکیه  B2Bدر پایان نیز جلسات و مذاکرات  

 برگزار گردید. 
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های تجار ترک ای داشته و ضمن برقراری جلسات و همکاریهای کشور ترکیه نیز بازتاب گستردهاین اجالس در رسانه

را بازاری جذاب با پتانسیل های باالی تجاری معرفی ها و صنایع فعال ایرانی در حوزه های متنوع، ایران با شرکت

 نمودند.

 

                 

 

           


