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 اتوماسیون اداری

83/99/9818 

 /د94898/97

 دارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 عضو محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 با سالم

هیات احتراماً، به استحضار می رساند طبق اطالع دریافتی از دفتر معاون اول محترم رییس جمهور و سفارت سوییس در تهران، یک 

اسفند ماه سالجاری در تهران خواهند  3و 7به سرپرستی رییس جمهور این کشور در تاریخ  شرکت سوییسی 83تجاری متشکل از 

 اسفند ماه در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران 3شنبه بود. بر همین اساس، در نظر است نشستی تجاری با حضور این هیات در روز 

ست، خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در این نشست برگزار گردد. ضمن ارسال لیست شرکتها و زمینه فعالیت آنان به پیو

 ایمیلو یا  33381258یا  33352888از طریق دورنگار به شماره  پنجم اسفند ماهفرم ذیل را تکمیل و تا تاریخ 

s.rasekhchi@iccim.ir  .ارسال نمایند 

 برنامه نشست:

  ست رسمی رییس جمهور سوییسانجام بازرسی و چک امنیتی جهت حضور در نش 88:11-88:82ساعت 

  سخنرانی های رسمی با حضور رییس جمهور سوییس و مقامات بلندپایه ایرانی 88:82-88:82ساعت 

  مالقات های رو در رو 82:11-80:11ساعت 

  پذیرد.اسفند انجام  9با عنایت به انجام بازرسی های امنیتی پیش از ورود به نشست رسمی، الزم است حتما ثبت نام تا روز 

 .از آوردن هرگونه وسایل اضافی ) موبایل، تبلت، لپ تاپ، سوییچ، دوربین و ...( خودداری نمایید 

 .باتوجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. پس از تاریخ اعالم شده ثبت نام صورت نمی گیرد 

  فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.کسانی مجوز حضور در نشست رسمی را خواهند داشت که 

  :39788848-39788843تلفن های تماس با کارشناسان 

 سمت:   نام شرکت:    نام و نام خانوادگی:

 دورنگار:    تلفن :     زمینه فعالیت:

 نام شرکت سوییسی که تمایل به مالقات دارید:

#signature# 


