
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي وزارت دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 فهرست نمايشگاه بين المللی ارزروم تركيه ارسالموضوع: 

 با سالم؛

سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در  ۳۱۳۱ / ۳۱ / ۳۱مورخ  ۱۳۳۱۱۳ شماره نامه تصوير پيوست به - احتراماَ       

ارزروم، در خصوص ارسال فهرست نمايشگاه هاي بين المللي ارزروم جهت مالحظه، بهره برداري مقتضي و ارسال به جهات 

 ذيربط ايفاد مي گردد.

 
 طرف از                                        

   . 

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 عليپورطرق هادي

                          

 

 :  رونوشت

 اداره كل اطالعات خراسان رضوي -اموربيگانگان   - 

 جناب آقاي  عليمحمد قليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه  - 

 آنكارا  -جناب آقاي  فرازمند سفير محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  سلطان زاده سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در  ارزروم  - 

 

 

 

  ٥٥٨٢ / ٢٢٢ / ٤٤٥٨٣٣ :شماره 
 ٤٥/٤٢/٤٤٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 
 

 

 

 

 

 ارزروم  -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

           

 بسمه تعالی

 

 كليه دفاتر وزارت امور خارجه در داخل كشور

 ٨٩٣٣تا دي ماه  ٨٩٣١ميالدي )اسفند  ٠٢٠٢در سال  -نمايشگاه هاي بين المللی ارزروم ليستموضوع: 

 خورشيدي(

 با سالم و احترام

 مشخصات نمايشگاههاي تركيه، در نمايشگاهي تقويم از ايراني اقتصادي فعالين و شركتها آشنايي اهميت به توجه با       

تا دي ماه  8931ميالدي )اسفند  0202در محل پرديس نمايشگاهي رجب طيب اردوغان ارزروم در سال  شده بيني پيش

  .گردد مي ارسال پيوست به خورشيدي( 8933

شركت توياپ در تاريخ  توسط بهداشتي و آرايش لوازم و ازدواج مراسم ملزومات مبل، بر اساس اين تقويم نمايشگاه         

 در حاضر هاي شد. بخش خواهد ارزروم برگزار اردوغان طيب رجب نمايشگاهي مركز محل در8931اسفند  08-02

 دكوراسيون و لوازم تزئيني داخلي منزل، نورپردازي، ،تزئينات اداري و باغي ، و منزل مبلمان : از عبارتند نمايشگاه

و  آرايش لوازمظروف آشپزخانه تزئيني و كريستال،  خانگي، لوازم )لباس، البسه عروس و داماد، لباس محلي(، منسوجات

 .مي باشد بهداشتي

آقاي ميرهادي موسوي كارشناس اقتصادي نمايندگي جهت ارائه اطالعات تكميلي و هماهنگي جهت حضور در       

واتس اپ و تلگرام( و  – 22322902129020نمايشگاه ها با شماره تلفن) 

 معرفي مي شوند iranconsulate.erz@mfa.gov.irايميل

 
 

 نمايشگاه ازدواج:

مبل، دكوراسيون، تزئينات، لباس عروس، لباس داماد، لباس هاي مجلسي، 

 جهازيه، تداركات عروسي

08/80/8931 – 02/80/8931 

 02/80/8931 – 08/80/8931 نمايشگاه وسايل شخصي و آرايشي

 02/80/8931 – 08/80/8931 نمايشگاه مبل

 00/28/8933 – 08/28/8933 نمايشگاه عمران و تجهيزات ساختمان

نمايشگاه شهري، وسايل شهرداري، تجهيزات شهرسازي و زيباسازي 

 شهري

08/28/8933 – 00/28/8933 

  ٨٢٨٠ / ٠٠٢ / ٩٨٠٩٩٨ :شماره 
 ٨٩/٨٢/٨٩٣١ :تاريخ 

 ندارد  :پيوست
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 81/29/8933 – 89/29/8933 نمايشگاه كتاب

 20/20/8933 – 20/20/8933 نمايشگاه كشاورزي

 20/20/8933 – 20/20/8933 نمايشگاه دامپروري

 00/20/8933 – 09/20/8933 دومين نمايشگاه غذا و لذت هاي محلي

 
 

 
                                         

 سلطان زاده سجاد  

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  عليمحمد قليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه  - 

 آنكارا  -جناب آقاي  فرازمند سفير محترم جمهوري اسالمي ايران   - 
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