
  

 

 

 

 

 مشهد -دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه رد استان خراسان رضوي 

  

  ٩٩٥٠ / ١٤٨٣٦٨٨ :شماره
 ١٠/١١/١٤٠١ :تاریخ

 ١٦:٣:٣٠ :زمان

 :پیوست
 دارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 یفور یلیخ                                                                                                                                  

سمه تعالیب

 جناب آقای چمندی

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 

 جناب آقای قنبری

 رئیس محترم سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی 

 جناب آقای دكتر كیانی

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 

 جناب آقای رجبی

 رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 

 جناب آقای  شافعی

 رئیس محترم اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و كشاورزی استان خراسان رضوی 

 نمايشگاه های كشاورزی و پزشكی در غنا برگزاریموضوع: 

 باسالم

 این متبوع توزار آفریقاي كل اداره ١٤٠١/  ١١/  ٨ مورخ ١٤٨٠٩٩٠ شماره نامه تصویر پیوست به احتراماً؛      

/  ١2/  2٤ يروزها در ترتیب به دارویي-پزشكي و جنگلداري-كشاورزي هاينمایشگاه برگزاري خصوص در نمایندگي

 مالحظه، جهت ،( ناغ)  آكرا شهر در( 2٠2٣ سال مي ٣ با برابر) ١٤٠2/  ٠2/  ١٣ و  (2٠2٣ سال مارس ١٥ )برابر با١٤٠١

 .گردد مي ایفاد نمایندگي، این به نتیجه اعالم و الزم اقدام هرگونه دستور

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد

 وزير و رئیس نمايندگی مشاور
 

                          

 رونوشت :

 جناب آقاي شیردل رئیس محترم اتحادیه صادركنندگان استان خراسان رضوي

 جناب آقاي بابازاده خراساني رئیس محترم اتحادیه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي
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 ي بین المللي مشهدجناب آقاي صیفي مدیرعامل محترم شركت نمایشگاه ها

 آقاي محمدي نصرآبادي دستیار وزیر و مدیركل محترم آفریقا جناب

 آقاي چگني مدیر كل محترم دفتر دیپلماسي اقتصاد مقاومتي جناب

 آقاي رضائي رئیس محترم اداره سوم آفریقا جناب

 ابوترابي سرپرست محترم موقت سفارت جمهوري اسالمي ایران در واگادوگو آقاي

 مسئول محترم هماهنگي امور نمایندگي هاي داخل كشورآقاي زمانیان كوپائي  جناب

 

 



  

 

 

 

 

 

  

  ٩٢٣ / ١٤٨٠٩٩٠ :شماره
 ٠٨/١١/١٤٠١ :تاریخ

 ١6:55:5٣ :زمان

 دارد :پیوست
 

 

 

 

 

 

 

 فوري                                                                                                                                  

سمه تعالیب

 جناب آقاي  قنادزاده

 مدير كل محترم دفتر آفريقا سازمان توسعه تجارت ايران 

 جناب آقاي فتحی

 مدير كل محترم دفتر امور بين الملل و سازمان هاي تخصصی وزارت جهاد كشاورزي 

 جناب آقاي دكتر نيكنام

 الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیهاي بيندستيار ويژه محترم وزير و مديركل همكاري 

 ت هاي ايرانیتاريخ برگزاري نمايشگاه هاي كشاورزي و پزشكی در كشور غنا و دعوت از شرك اعالمموضوع: 

 با سالم و احترام؛

 رساني درخصوص برگزاريبه پیوست تصویر نامه واصله از سفارت جمهوري اسالمي ایران در اكرا متضمن اطالع

 سال مارس ١5 )برابر با١٤٠١/  ١٢/  ٢٤ارویي به ترتیب در روزهاي د-نگلداري و پزشكيج-هاي كشاورزينمایشگاه

 .گرددمي ارسال زمال اقدام و مالحظه جهت(  غنا)  آكرا شهر در( ٢٠٢٣ سال مي ٣ با برابر) ١٤٠٢/  ٠٢/  ١٣ و  (٢٠٢٣

 
                                         

 

 
 

                          

 رونوشت :

 الملل اتاق تعاون ایراناون محترم اقتصادي و امور بینجناب آقاي ضیغمي مع

 جناب آقاي  یاوري معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگاني،صنایع ، معادن و كشاورزي ایران

 آقاي گرامي نازكسرا سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در اكرا جناب

 صفهانا -آقاي ساالریان رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در استان اصفهان جناب

 شهدم -آقاي بهشتي منفرد رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي  جناب

 بریزت -زاده سرپرست محترم نمایندگي وزارت امور خارجه آقاي نجف  جناب

 زدی -آقاي بهرامي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه  جناب

 رمانك -خانم عباسي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه  سركار

 زوینق -آقاي عمیدي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه  جناب
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