
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

 آني          

 بسمه تعالي

 
 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي

 نمايشگاه ساختمان در مالديو  برگزاريموضوع: 

 با سالم
 و اطالعات به منضم كلمبو در كشورمان سفارت 89/  1/  41 مورخ 10044 شماره نامه تصوير پيوست به احتراما         

 مالديو پايتخت ماله شهر در جاري شهريورماه 1 الي مرداد 14 مورخ ساختمان، نمايشگاه برگزاري به مربوط بروشورهاي

مند است دستور فرمائيد ضمن انعكاس موضوع به سازمان ها و مراكز خواهش. ميگردد ايفاد الزم اقدام و مالحظه جهت

      ذيربط، اين نمايندگي را از نتيجه اقدامات آتي مطلع نمايند. 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 رئيس نمايندگي وزير و مشاور

 
                          

 

 :  رونوشت

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

 مديرعامل محترم شركت نمايشگاههاي بين المللي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي  زائري اميراني سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در كلمبو  - 

 جناب آقاي  نويدمقدم سرپرست محترم اداره امور شبه قاره  - 

 بهجناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجان  - 

 استان ها يجناب آقاي  محمدي سرپرست محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارج  - 

 

 

 

 68554/222/5582 :شماره 

 71/2/7955 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 
 

 
 
 
 
 

 

 كلمبو -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

 یفور یلیخ          

 بسمه تعالی

 
 جناب آقای  انصاری 

 معاون محترم ديپلماسی اقتصادی

 جناب آقای  جابری انصاری 

 معاون محترم امور مجلس و ايرانیان

 جناب آقای  محمدی 

 مدير كل محترم كنسولی

 جناب آقای  ارباب خالص 

 مشاور وزير و رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در مشهد

 جناب آقای  بابائی راغب 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در تبريز

 جناب آقای  صدری 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در ارومیه

 جناب آقای  ساالريان 

 هانرئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در اصف

 نمايندگی وزارت امور خارجه در اهواز

 جناب آقای  طوسی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در چابهار

 جناب آقای  خلیلی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در شیراز

 جناب آقای  ربانی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در قم

 10044/220/4214 :شماره 

 42/2/4931 :تاریخ 

 دارد  :پیوست
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 جناب آقای  محمدی 

 نمايندگی وزارت امور خارجه در قشم رئیس محترم

 جناب آقای  ارباب صادقی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در كیش

 جناب آقای  ژرفی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در اردبیل

 جناب آقای  عربلو 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در بوشهر

 جناب آقای  عربلو 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در عسلويه

 جناب آقای  عجم 

 بیرجند -رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه  در خراسان جنوبی 

 جناب آقای  شنوائی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در خراسان شمالی در بجنورد

 جناب آقای   خیری پیله رود  

 زنجان -وزارت امور خارجه رئیس محترم نمايندگی 

 زاهدان -نمايندگی وزارت امور خارجه 

 جناب آقای  میريان 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در قزوين

 نمايندگی وزارت امور خارجه در كرمان

 جناب آقای  بی نیاز 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در كرمانشاه

 جناب آقای  مسافری 

 رم نمايندگی وزارت امور خارجه در گرگانرئیس محت

 جناب آقای  داداشی 

 ريیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در گیالن ) انزلی(

 جناب آقای  امیری گرزالدينی 

 رئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در مازندران ) ساری (

 جناب آقای  محمدی 
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 بندرعباسرئیس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در 

 يزد -نمايندگی وزارت امور خارجه 

 جناب آقای  موسوی 

 دستیار وزير و مدير كل محترم آسیای غربی

 جناب آقای  نويدمقدم 

 سرپرست محترم اداره امور شبه قاره

 و اطالعات مربوط به برگزاری نمايشگاه ساختمان در مالديو تاريخموضوع: 

 با سالم و احترام
 22تا  22نامه و بروشور اطالعات مربوط به برگزاري نمایشگاه ساختمان و سازندگي كه قرار هست از تاریخ 

در شهر ماله پایتخت كشور مالدیو برگزار گردد، 0121مرداد تا دوم شهریور ماه  10برابر با  2102ماه اوت 

ل وزارت صنعت معدن و تجارت و جهت مالحظه و انعكاس به اداره كل وزارت مسكن و شهر سازي ، اداره ك

هم چنین شركت هاي فعال در امور نمایشگاه هاي بین المللي، اتاق بازرگاني صنایع و معادن ایران و دیگر 

 جهات ذي ربط به پیوست ایفاد مي گردد.

مناسب و شایسته است همكاران محترم رؤساي دفاتر نمایندگي هاي وزارت متبوع در شهرهاي مختلف با 

كارشناسان اقتصادي استانداري ها و شهرداري ها ضمن انعكاس موضوع به تولید كنندگان، همكاري 

كارخانجات و عالقمندان ترتیبي اتخاذ فرمایند تا در صورت امكان با مشاركت در نمایشگاه مذكور، از فرصت 

ه برداري پیش آمده براي معرفي و صادرات مصالح ساختماني و تولیدات فراوان و متنوع كشورمان بهر

 نمایند.

با توجه به آكرادیته بودن این سفـــارت در مالدیو و عدم وجود روابط سیــاسي میــان دو كشـــور، چون    

SLANKA EXHIBITION&CONFERENCE SERVICE  نمایشگاه النكا و خدمات (

، بخش  كنفرانس( در كلمبو مستقر مي باشد و با برگزار كنندگان نمایشگاه در مالدیو همكاري خواهد داشت

قابل دسترسي در واتس آپ و تلگرام و هم چنین   0094777414643اقتصادي این سفارت با تلفن شماره

مایي عالقمندان ایراني مایل به شركت آماده كمك، مساعدت و راهن 5519arm@gmail.comئي میل

 در نمایشگاه مذكور مي باشد.       

 خواهشمند است از هرگونه نظر و پیشنهادي كه دارند این نمایندگي را مطلع فرمایند.
 

                                         

 محمد زائری امیرانی   

 سفیر
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