
 

 

 
 

 

 

 

 

 كراچي -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

 فوري          

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي   سالك 

 يزد -رئيس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه 

 جناب آقاي  صفري فرخد 

 رئيس محترم  اداره امور پاكستان

 دومين نمايشگاه بين المللی محصوالت مصرفی پاكستان در كراچی برگزاريموضوع: 

 با سالم و احترام،

 المللي بين نمايشگاه دومين خصوص در نمايندگي آن 7931/  71/  71 مورخ 671712 شمارۀ نامۀ به بازگشت         

 شده تهيه اطالعيه ارسال ضمن شود، مي برگزار كراچي در سالجاري آذرماه 9 الي 7 از كه پاكستان مصرفي محصوالت

 از تركيبي نمايشگاه آن رساند؛ مي گاهي ميالد نور( به اطالعنمايش شركت) مذكور نمايشگاه ايراني كننده هماهنگ توسط

 مواد التحرير، لوازم كفش، و كيف بازي، اسباب بهداشتي، و آرايشي لوازم قبيل از گوناگون هاي حوزه در نمايشگاه 77

  .باشد مي غيره و اداري مبلمان اداري، تجهيزات خانگي، لوازم غذايي،

هاي حاضر در نمايشگاه توسط شركت  هاي زير براي شركت صورت گرفته، مشوق هاي ها و پيگيري حسب هماهنگي

 هماهنگ كننده در نظر گرفته شده است:

 روز 1شب و  1اقامت رايگان در هتل به مدت  .7

 پذيرايي رايگان )صبحانه، ناهار و شام( در طول مدت اقامت .6

 ترانسفر داخلي رايگان در طول زمان نمايشگاه .9

 نمايشگاه از پاكستاني تاجر هزار 17 از بيش گذشته سال برگزاركننده، شركت توسط شده ارائه آمار رشايان ذكر است بناب

 هاي شركت توسط نمايشگاهي فضاي مترمربع 977 از بيش كنون تا نيز جاري سال نمايشگاه براي. كردند بازديد مذكور

 ي افزايش يابد.برگزار زمان تا ميزان اين شود مي بيني پيش و است شده رزرو ايراني

 در صادراتي توان داراي ايراني هاي شركت شود مي توصيه پاكستان بازار با توجه به اهميت و تنوع اين نمايشگاه و ظرفيت

 اتاق بزرگ، هاي شركت به پيوستي شده تهيه اطالعات و بروشور فرمايند دستور لطفا. نمايند شركت مذكور نمايشگاه

 و هماهنگي براي عالقمندان و گرديده رساني هاي صنفي آن استان اطالع ورزي و انجمنكشا و معادن صنايع، بازرگاني،

  .فرمايند حاصل تماس نمايشگاه آن ايراني كننده هماهنگ تماس هاي شماره با بيشتر اطالعات

  ٩٢٢٢ / ٣٣٢ / ٣٩١٩١٢ :شماره 
 ٩١/٢7/٩٢١1 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 محمدي احمد  

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  هنردوست سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در اسالم آباد  - 

 تسهيل تجارت خارجي ادارهجناب آقاي  كوزه چي رئيس محترم   - 

 اروميه -جناب آقاي  ابراهيمي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 در اصفهان جناب آقاي  ساالريان رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در بوشهر  - 

 تبريز -جناب آقاي   عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان آذزبايجان شرقي   - 

 جناب آقاي  طوسي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در چابهار  - 

 مشهد -محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزير و رئيس   - 

 زاهدان -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 شيراز -استان فارس -جناب آقاي  مهدي بيرقدار رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 جناب آقاي  مسافري رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در قشم  - 

 قم -اب آقاي  رباني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان قمجن  - 

 كرمانشاه -نمايندگي وزارت امور خارجه در استان كرمانشاه محترمجناب آقاي  سبحاني پور رئيس   - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در كيش  - 

 اردبيل -استان اردبيلجناب آقاي  ژرفي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در   - 

 بيرجند -نمايندگي وزارت امور خارجه  در خراسان جنوبي   - 

 بجنورد -جناب آقاي  شنوائي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان شمالي   - 

 جناب آقاي  حاجي عليخاني سرپرست نمايندگي وزارت امور خارجه در اهواز  - 

 زنجان -ي پيله رود  رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان زنجان جناب آقاي   خير  - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در قزوين محترمجناب آقاي  باقر رئيس   - 

 نمايندگي وزارت امور خارجه در كرمان  - 

 رگانگ -استان گلستان  -جناب آقاي  اميرشاهي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در بندرعباس  - 

 انزلي -جناب آقاي  داداشي رييس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان  گيالن   - 

 ساري -جناب آقاي  اميري گرزالديني رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران   - 

 

 

 


