
 

 

 

 

 مديريت محترم شركت
تاجیکستان به استحضار می رساند از آنجا كه اقالم نمايشگاهی غرفه داران  -نظر به برگزاری پنجمین نمايشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ايران در دوشنبهاحتراماً 

سال گرديده،  شکاه ار سبی برایاين نماي صت منا ست وجود  فر شده ا صورت نمايش كاتالوگ در غرفه ای كه به اين منظور در نظر گرفته  شركت محترم ب ضور آن  ح

صورت تمايل به صورت دارد. در  شگاه ب ضور در اين نماي ستند،  كاتالوگ، ح ستور فرمايید جدول زير را تکمیل  CDا و به همراه اقالم يا ديگر اقالم تبلیغاتی لطفاً د

  . شركت ارسال فرماينداين به مربوط 

شنبه،  شورمان در دو سفیر ك ستان ،  شور تاجیک سمی ك ضوی و هیئت همراه، مقامات ر سان ر ستاندار محترم خرا ضور ا صی ايران با ح صا شگاه اخت ست اتاق نماي ريا

 بازرگانی اين كشور و ديگر مقامات و دست اندركاران مرتبط با اين نمايشگاه افتتاح خواهد شد. 

زستان، ستان در جنوب آسیای مركزی و در غرب چین واقع شده است. اين كشور مرز دريايی ندارد. كشورهای همسايه تاجیکستان عبارتند از: چین، قرقیكشور تاجیک

كشور می توان به نفت  درصد آبهای منطقه آسیای مركزی در اين كشور می باشد. از ديگر منابع اين 50درصد اين كشور كوهستانی است و  93افغانستان و ازبکستان. 

شاره كرد. جمعیت اين كشور  مسلمان اهل  %85میلیون نفر است كه  3/8و گاز به میزان كم، ذغال، روی، طال، تنگستن، اورانیوم، جیوه، سرب و سنگهای ساختمانی ا

سماعیلی ( و  %5سنت،  س %10شیعه) ا ست كه قابل فهم برای پار سمی تاجیکی ا ستند. زبان ر شدديگر اديان ه ستان با زبان و خط  ی زبانان می با شتر مردم تاجیک بی

 ( می باشد. 1370شهريور ماه  18) 1991سپتامبر، كه تاريخ اعالم استقالل اين كشور از اتحاد جماهیر شوروی در سال  9. تاريخ استقالل اين كشور پارسی آشنا هستند

و برای محصوالت غیر  93/11، برای محصوالت كشاورزی: 41/6الر، متوسط نرخ تعرفه كل محصوالت: د1280میلیارد دالر، درآمد سرانه:  6/6تولید ناخالص داخلی: 

سازمانهای عمده بین المللی  8میلیون دالر، نرخ تورم:  230كیلومتر، حجم مبادالت تجاری با ايران:  950،طول خطوط راه آهن:  01/6كشاورزی:  درصد. عضويت در 

سازمان تجارت ج صندوق بو منطقه ای:  شترک المنافع،  شورای م سکو، جامعه  سالمی، يون شانگهای، كنفرانس ا سازمان  سازمان ملل متحدهانی،   ین المللی پول، 

 جنبش عدم تعهد.و 

 

 لطفا اقالم تبلیغاتی را جهت كاتالوگ شو با مشخصات ذيل ارسال و از واحد نمايشگاه های خارجی رسید دريافت نمايید.

  كیلوگرم می باشد. 7ارسالی جهت كاتالوگ شو حداكثر وزن اقالم 

 .صرفا برای تمام شركت كنندگان در كاتالوگ شو يک صفحه آگهی رنگی رايگان در كتاب نمايشگاه در نظر گرفته شده است 

  14.8 ابعاد طرح ارسالی جهت درج در كتاب نمايشگاهx21cm .بصورت عمودی( می باشد( 

 طرح  یرنگ یفضاCMYK 

 ليفرمت فاTIF  اي PSD  اي JPG رفشردهیغ  

 300 ليفا تیفیكdpi 

 باشد. یسیانگل اي یکیبه زبان تاج حایترج یطراح 

 ريال می باشد. 35.000.000هزينه حضور در كاتالوگ شو مبلغ 

 نهيطبق گز یچاپ آگه یشررركت .....................................................، تقاضررا اریتام االخت ندهي/ نما رواحدي..................................................................،  مد نجانبيا

...............، ....مورخ: ........... شماره: ..............................، دیرس یط ال،يشده به مبلغ ................................... ر ادي یآگه نرررهيانتخاب شده در جدول فوق را دارم. هز

شماره ) ساب  شهد  ی( نزد بانک مل0104238426003به ح شهد وار یالملل نیب شگاهيبه نام نما  8501كد  -شعبه م س ديگرد زيم ستاد برگزا همربوط دیو ر  یربه 

 شد. ليمشهد تحو شگاهينما
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