
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 نعت ، معدن وتجارت خراسان رضويرياست محترم سازمان ص

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 نمايشگاه فرش و صنايع نساجی تركمنستان برگزاريموضوع: 

 با سالم؛

 جمهوري سفارت از واصله تركمنستان، نساجي صنايع و فرش نمايشگاه برگزاري گزارش تصوير پيوست به  احتراماً        

 .گردد مي ارسال ذيربط جهات به انعكاس و مالحظه جهت آباد، عشق در ايران اسالمي

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

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

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 شركت فرش مشهد  - 

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  ترمجناب آقاي  مهاجر مديركل مح  - 

 جناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 

 

 

  ٥٥٩٤ / ٢٢٤ / ٠٩٩٥٥٤ :شماره 
 ٢2/٤0/90٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 باسمه تعالی

 نمایشگاه فرش ترکمنستان برگزاری

 

معاون  توسط پیام رئیس جمهور آن کشورقرائت نمایشگاه فرش و صنایع نساجی ترکمنستان روز یک شنبه یازدهم خرداد با 

مقیم  و روسای نمایندگی های خارجیترکمن ، جمعی از مقامات و  صنایع نساجی ، بورسرئیس کابینه وزیران در امور بازرگانی

 عشق آباد، در محل کاخ نمایشگاهی آن شهر  افتتاح شد. این نمایشگاه باشکوهی خاص برگزار گردید. 

ترکمنی با بهره گیری از هنرهای سنتی قوم ترکمن در غرفه آرایی، شکوه خاصی به  استفاده از فرش و سایر صنایع دست بافت 

 فضای نمایشگاه داده بود. 

با تب سنج میزان دمای بدن بازدیدکنندگان کنترل می شد اما هیچ اقدام احتیاطی دیگری در یشگاه اگرچه در بدو ورود به نما

 محل برگزاری نمایشگاه قابل مشاهده نبود و شرایط کامالً عادی به نظر می رسید.

آخرین  ساند.دولت ترکمنستان موفق شده است، فرش ترکمنی را به عنوان میراث معنوی فرهنگ بشری در یونسکو به ثبت بر

به همین مناسبت، مراسم متعددی در این  در آن کشور نامگذاری شده است.« روز فرش ترکمن» به عنوان « می» یکشنبه ماه

 کشور برگزار می شود. 

ترکمنستان با تولید بیش از یک صنایع نساجی و تولید فرش جایگاه ویژه ای در بخش تولید و کارآفرینی ترکمنستان دارد. 

 80محصول در منطقه آسیای مرکزی و حتی در جهان می باشد. بیش از  این تن پنبه در سال از تولیدکنندگان مهممیلیون 

شرکت که بیشتر آنها دولتی می باشند، در بخش تولید الیاف و منسوجات نخی در این کشور فعال هستند. الزم به ذکر است که 

 ساالنه بخشی از نیاز کشورمان به الیاف نخی از تولیدکنندگان ترکمنی تأمین می شود.

با حضور معاون رئیس کابینه وزیران، مقامات عالی رتبه ترکمن و « عشق آباد شهر سپید » ذشته نیز نمایشگاه هفته گ

 دیپلمات های مقیم عشق آباد  برگزار گردید. 

مربوط به تحوالت حوزه عمرانی و آبادانی شهر عشق آباد می باشد و « عشق آباد شهر سپید»یان ذکر است که نمایشگاه اش

شرکت های داخلی و خارجی ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در آن شرکت می کنند، به نظر می رسد، کاهش معموالً 

از جمله شهر عشق آباد، به عنوان مهمترین محور اهتمام رئیس جمهور و سایر درآمد دولت بر روند توسعه عمرانی کشور 

 ها در این شهرمتوقف گردد. و اجرای برخی از این پروژه  ی گذاشتهمقامات کشور تأثیر منف

بود که نمایشگاه  1398اسفندماه  28در این کشور برگزار شد،  فوق الذکر، نمایشگاهی نمایشگاهخرین بار که پیش از برگزاری آ

راساس جدول نمایشگاهی بظاهراً ویژه سالگرد تأسیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد. 

 گزار شود. اماًچندین نمایشگاه در عشق آباد بر 1399تا خرداد  ماه  1398اسفندماه  28در فاصله  ه استقرار بود تان،ترکمنس

به نظر می رسد که دولت ترکمنستان تصمیم به  برگزار نشدند. 19نمایشگاه های مذکور به دلیل نگرانی از  شیوع بیماری کوید 

 برگزاری نمایشگاه ها گرفته است. 

کنان بخش اقتصادی سفارت ضمن حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش ترکمنی به صورت مبسوط با برخی از مدیران کار

 شرکت های تولیدکننده بخش نساجی ترکمنستان مذ اکره و گفتگو نمودند. 
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