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به نام خدا

جناب آقاي  قنادزاده

سرپرست محترم اداره كل آفريقا سازمان توسعه تجارت ايران 

٢٠٢٢ثبت نام و شركت نمايشگاه بين المللي حالل نيجريه  اطالعاتموضوع: 

با سالم؛

دومين نمايشگاه بين  با موضوع اطالع رساني برگزاري 1400اسفندماه  9مورخ  1094190احتراما، پيرو نامه شماره 

واصله 1400اسفندماه  7مورخ  1090387نامه شماره ( مجددا 1401شهريورماه  25تا  23)ابوجا،  المللي حالل نيجريه

سفارت كشورمان در ابوجا، متضمن گزارش برگزاري نمايشگاه سال گذشته و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام در نمايشگاه 

 .ايفاد مي گردد  عالقمند هاي شركت به انعكاس و آگاهي جهت سال جاري

 طرف از         

ولي اله محمدي نصرآبادي 

وزير و مديركل آفريقا دستيار
محمد سليماني 

 رونوشت :

 صنايع ،معادن و كشاورزي ايران جناب آقاي مهراني سرپرست محترم معاونت بين الملل اتاق بازرگاني،

 جناب آقاي  خوانساري رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

المللي جمهوري اسالمي ايرانجناب آقاي قنبري معاون محترم امور نمايشگاهي شركت سهامي نمايشگاههاي بين

 ابوجا -آقاي علي بك سفير محترم جمهوري اسالمي ايران  جناب

 خانم قائدي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در بوشهر سركار

 تبريز -آقاي  عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  جناب

 شيراز -رسفا اناست -آقاي مهدي بيرقدار رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  جناب

 مشهد -آقاي بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي  جناب

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

١٢٥١٩٠٧/٩٢٣ :شماره   
 ٢٥/٠4/١4٠١ :تاريخ 

 ١4:٣٥:٥٢ زمان :

 دارد  :پيوست



به نام خدا

جناب آقاي پيلتن

مديركل محترم دفتر بازرگاني عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران 

٢٠٢٢ثبت نام و شركت نمايشگاه بين المللي صنايع حالل نيجريه  اطالعاتموضوع: 

با سالم و احترام؛

، واصله از سفارت جمهوري اسالمي ايران در ابوجا و 1400اسفندماه  7مورخ  1090387به پيوست تصوير نامه شماره 

 ثبت اطالعات ( وHALAL EXPO NIGERIA 2021)  نيجريه حالل صنايع المللي بين منضم به گزارش نمايشگاه

 خواهد برگزار ابوجا در (2022 سپتامبر 16 الي 14) 1401 شهريورماه 25الي  23 تاريخ در كه آينده سال نمايشگاه در نام

 .گردد مي ايفاد  عالقمند هاي شركت به انعكاس و آگاهي جهت شد،

 آن در حالل محصوالت مصرف بزرگ بازار نيجريه، نفري ميليون 200 از بيش جمعيت به توجه با كه شايان ذكر است

كشور مختلف از جمله آمريكا، انگلستان، آلمان، بلژيك، ژاپن، كره جنوبي، تايوان،  18 از شركت ها ده استقبال و كشور

 هاي شركت گسترده، رساني اطالع ضمن انتظار مي رود، 2021هند، تركيه و اندونزي از نمايشگاه بين المللي صنايع حالل 

 غيب شوند.تر نيجريه حالل صنايع آينده سال نمايشگاه در حضور براي كشورمان توانمند

 ولي اله محمدي نصرآبادي 

وزير و مديركل آفريقا دستيار

 رونوشت :

 جناب آقاي  خسروجردي رئيس محترم اتاق بازرگاني مشترك ايران و آفريقا

 الملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايرانكرباسي معاون محترم بين جناب آقاي

 جناب آقاي  خوانساري رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

المللي جمهوري اسالمي ايرانجناب آقاي قنبري معاون محترم امور نمايشگاهي شركت سهامي نمايشگاههاي بين

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

 مشهد -آقاي بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي  جناب

 دگي وزارت امور خارجه در بوشهرخانم قائدي زاده رئيس محترم نماين سركار

 گيالن ) انزلي( -محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  سآقاي داداشي رئي جناب

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

١٠٩٤١٩٠/٩٢٣ :شماره   
 ٠٩/١٢/١٤٠٠ :تاريخ 

 ١8:٣٢:5٣ زمان :

 ددار  :پيوست



به نام خدا

جناب آقاي محمدي نصرآبادي

دستيار وزير و مديركل محترم آفريقا 

(٢٠٢٢ HALAL EXPO Nigeriaنمايشگاه حالل نيجريه)  برگزاريموضوع: 

با سالم؛

 اين اطالعات بروشور پيوست به ،2022 سپتامبر 16 الي 14 تاريخ در نيجريه حالل نمايشگاه برگزاري به نظر احتراماً،

 .گردد مي ارسال مقتضي اقدام و اطالع جهت 2021 سال در نيجريه اكسپو حالل گزارش همراه به نمايشگاه

 محمد علي بك 

ابوجا -جمهوري اسالمي ايران  سفير

١٠٩٠٣٨٧/٣٢٢١ :شماره   
 ٠٧/١٢/١4٠٠ :تاريخ 

 ١٣:١:٢٨ زمان :

 دارد  :پيوست
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