
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارجه رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

 فوري          

 به نام خدا

 

 معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 گوانجو-مراتب برگزاري نمايشگاه بين المللي تجهيزات و فناوري لجستيك چين اعالمموضوع: 

 با سالم،

احتراماً، بنا به اطالعات دريافتي از اداره هماهنگي و پايش روابط اقتصادي وزارت متبوع؛ به آگاهي مي          

 1401خرداد ماه  7لغايت  5گوانجو از تاريخ -بين المللي تجهيزات و فناوري لجستيك چين رساند نمايشگاه

هاي در اين رويداد جديدترين دستاوردها و فناوري در شهر گوانجو برگزار مي گردد. (2022مي  26-28)

 .دحوزه حمل و نقل و لجستيك عرضه خواهد ش

 ارائه به مترمربع هزار 30 وسعت به فضايي در شركت 400 از بيش گذشته سال نمايشگاه در       

كميلي در وب ت اطالعات ساير. كردند بازديد رويداد اين از نفر هزار 30 از بيش و پرداختند خود محصوالت

/  5  تاريخ تا نمايشگاه در شركت متقاضيان گردد مي پيشنهاد .دباشدر دسترس مي www.chinalet.cn تساي

 .نمايند اقدام غرفه اخذ و نام ثبت به نسبت 1401/  1

 .دگرد منعكس ذيربط مراجع به مراتب فرمايند دستور است خواهشمند         

 
 

 

 
 

 
 

 
                                         

 بهشتي منفرد محمد  

  ٩٩٥٠ / ١٠٢٩٧١٧ :شماره 
 ١٧/١٠/١4٠٠ :تاريخ 

 به شرح متن-دارد  :پيوست
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 وزير و رئيس نمايندگي شاورم
 

                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي حترممديرعامل م  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت نمايشگاه بين المللي مشهد  - 

 يران در پكنجناب آقاي كشاورززاده سفير محترم جمهوري اسالمي ا  - 

 جناب آقاي پرواز سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در شانگهاي  - 

 گوانجو -جناب آقاي درويشي متولي سركنسول محترم  جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي محسني گركاني سرپرست محترم اداره هماهنگي و پايش روابط اقتصادي  - 

 م هماهنگي امور نمايندگي هاي داخل كشورجناب آقاي پيرپيران مسئول محتر  - 

 

 

 


