
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 آني          

 به نام خدا

 

 جناب آقاي حقيقيان

 دستيار وزير و مديركل محترم اوراسيا 

 در باكو« مرمت، بازسازي و توسعه قره باغ آذربايجان»اولين نمايشگاه بين المللي  برگزاريموضوع: 

  با سالم و احترام؛

و هم چنين  (Baku Expo Center) باكو المللي بين هاي نمايشگاه مركز رساني اطالع پايگاه خبر پايه بر         

اولين نمايشگاه مرمت، بازسازي و »اطالعات اكتسابي بخش اقتصادي اين نمايندگي از وزارت اقتصاد جمهوري آذربايجان، 

 و ساخت المللي بين نمايشگاه ششمين و بيست همزمان با RebuildKarabakhبا عنوان « توسعه قره باغ آذربايجان

سيزدهمين نمايشگاه بين  " و( نمايندگي اين 1400 / 5 / 27 مورخ 872363 شماره نامه رونوشت موضوع) باكو در ساز

طي    AQUATHERM BAKUبا عنوان   "المللي گرمايش، تهويه مطبوع، تجهيزات آبرساني، لوله كشي و استخر

 به نمايشگاه آن سايت وب طريق از بيشتر اطالعات برگزار خواهد شد. 1400مهرماه  28-30سه روز از تاريخ 

 .باشد مي در دسترس aquatherm.az :نشاني

 شركت گذاري سرمايه پيشنهادات و خالقانه هاي حل راه فرد، به منحصر تجارب نمايش پي در كه نمايشگاه اين         

هاي عالقمند از كشورهاي مختلف، در يك پلت فرم است، بستر مناسبي براي شكل گيري ارتباط و گفتگو ميان نمايندگان 

شركت هاي حاضر و سازمانهاي دولتي مسئول در جمهوري آذربايجان خواهد بود و در راستاي تاكيد رئيس جمهوري اين 

 ربايجان است، مي باشد.كشور مبني بر اينكه بازسازي قره باغ الويت اصلي آذ

 خواهد پوشش را اقتصادي هاي فعاليت از وسيعي طيف نمايشگاه اين باغ، قره اقتصادي ظرفيت و غني منابع به نظر         

 فنآوري بهداشت، استخراجي، صنايع ايمني، گذاران، سرمايه و ها بانك: نظير مختلف هاي بخش از ها شركت و داد

 ميراث و گردشگري نقل، و ايي، كشاورزي، ساخت و ساز، راه سازي و زيرساخت، حمل غذ صنايع آموزش، اطالعات،

 بنياد توسط مذكور نمايشگاه سازد مي نشان خاطر. اند شده دعوت آن در مشاركت براي اكولوژي، و انرژي فرهنگي،

 و توسعه صادراتو بنياد  (SMBDA) آذربايجان جمهوري متوسط و كوچك مشاغل توسعه آژانس باغ، قره بازسازي

 و بيشتر اطالعات كسب حمايت مي شود. ضمنا عالقمندان مي توانند جهت (AZPROMO) آذربايجان گذاري سرمايه

 مراجعه نمايند.  RebuildKarabakh.az نشاني به رساني اطالع پايگاه به نام ثبت

سعه تجارت، اتاق هاي بازرگاني، انجمن ها و تو سازمان به ويژه به ربط، ذي نهادهاي به رساني اطالع منظور به مراتب     

كنفدارسيون هاي فعال و ذيل آنها، و همچنين آن دسته از شركت هايي كه براي مشاركت در امر بازسازي قره باغ 

  توانمندي و انگيزه الزم و كافي را دارند، ايفاد مي گردد.

 

  ١٤١١ / ٨٧٨٨٦٠ :شماره 
 ٠٤/٠٦/١٤٠٠ :تاريخ 

 ١5:٧:٤9 زمان :

 دارد  :پيوست
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 سيدعباس موسوي 

 باكوجمهوري اسالمي ايران در  سفير
                          

 

 :  رونوشت

 هاي اقتصاديدفتر هماهنگي  - 

 جناب آقاي  صبوري مدير كل محترم دفتر ديپلماسي اقتصاد مقاومتي  - 

 جناب آقاي  علوي سبزواري مدير كل محترم دفتر همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي  - 

 كليه دفاتر وزارت امور خارجه در داخل كشور  - 

 

 

 


