
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 مديركل محترم هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي

 مديرعامل محترم شركت برق منطقه اي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 ترم انجمن مديران صنايع خراسان رضويرياست مح

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

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي

 مديركل محترم منابع طبيعی خراسان رضوي

 مديركل محترم حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

 لی توسعه صنعت انرژي تركمنستان نمايشگاه و كنفرانس علمی جهات اص برگزاريموضوع: 

  با سالم

سفارت جمهوري اسالمي ايران ۷۳۱۵/  ۳/  ۷۸مورخ  ۷۶۶۱/  ۷۶۸/  ۱۵۳۸۷ شماره نامه تصوير پيوست به ، احتراما         

وزارت امور خارجه تركمنستان به همراه  ۷۳۱۵/  ۳/  ۵مورخ  ۶/  ۷۵00۱۱در عشق آباد به انضمام تصوير يادداشت شماره 

 و نمايشگاه برگزاري بر مبني كشور آن يرو و اتاق بازرگاني و صنايعن وزارت ۷۳۱۵/  8/  8۵ مورخ ۳۵۶ شماره نامه

 ذيربط مسئولين از دعوت درخصوص "جهت اصلی توسعه صنعت انرژي در تركمنستان" عنوان تحت علمي كنفرانس

 .گردد مي ارسال مقتضي اقدام و اطالع جهت مذكور علمي كنفرانس و نمايشگاه اين در حضور براي كشورمان

 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 22888/822/5599 :شماره 

 89/8/8852 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  زبيب مديركل محترم ديپلماسي اقتصاد مقاومتي، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 كل محترم اوراسيا مديرجناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و   - 

 جناب آقاي  احمدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 مرو  -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  رجبي رئيس محترم اداره انرژي و تغيير آب و هوا  - 

 و حمل و نقل انرژيحترم اداره همكاري هاي منطقه اي در حوزه جناب آقاي  خدائي رئيس م  - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عشق آباد  -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

 فوري          

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  زبيب 

 مديركل محترم ديپلماسی اقتصاد مقاومتی، پايش و مقابله با تحريم ها

 نمايشگاه  و كنفرانس علمی جهات اصلی توسعه صنعت انرژي تركمنستان  برگزاريموضوع: 

  با سالم

 انضمام به تركمنستان امورخارجه وزارت 7389/  3/  9 مورخ 4/  790081 شماره يادداشت پيوست به احتراما،         

 و نمايشگاه برگزاري بر مبني تركمنستان صنايع و بازرگاني اتاق و نيرو وزارت 7389/  8/  89 مورخ 394 شماره نامه

 مسئولين از دعوت خصوص در "جهت اصلی توسعه صنعت انرژي در تركمنستان" عنوان تحت علمي كنفرانس

 .گردد مي ارسال الزم اقدام دستور و اطالع جهت  علمي كنفرانس و نمايشگاه اين در حضور براي كشورمان ذيربط

  .نمايند مطلع را سفارت اين شده انجام اقدامات از فرمايند دستور است خواهشمند         

 
                                         

 سيد محمد احمدي   

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  ياري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (  - 

 مشهد -جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزير و رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 

 

 

 15387/768/7661 :شماره 

 78/3/7315 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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