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 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

                                                                                                                            

 روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

 

 احترام و سالم با

 یبازرگان بخش به یخارج یها شرکت مراجعه و رانیا اتاق عضو یاقتصاد فعاالن یمعرف موضوع تیاهم به تیعنا با

 ع،یصنا ،یبازرگان اتاق یهمکار و ارتباط  یبرقرار منظور به یرانیا یها شرکت اطالعات افتیدر جهت رانیا یها سفارتخانه

 به را خود عضو هزار  36 از شیب اعضاء یرکتوریدا یاطالعات بانک بار نینخست یبرا دارد نظر در رانیا یکشاورز و معادن

 هیکل نیب در و منتشر رانیا اتاق یاعضا جامع کتاب و رانیا اتاق تیسا ران،یا اتاق همراه تلفن  شنیکیاپل در یسیانگل زبان

 در یخارج یها سفارتخانه هیکل کشورها، هیکل در یبازرگان یها اتاق کشور، از خارج در رانیا یندگینما دفاتر ها، سفارتخانه

 .دینما ارسال رهیغ و رانیا

 یدسترس نحوه و مشخصات ،ینشان ارائه ضمن باشد یم آن یمتول رانیا اتاق که یالملل نیب یرسان اطالع پروژه مگا نیا در

 یمعرف جداگانه صورت به عضاا تک تک ییاقتصاد یها تیفعال نهیزم رانیا یبازرگان اتاق یاعضا به جهان یاقتصاد فعاالن

 در رانیا اتاق و  عضو هزار 36 یبرا را کشور از خارج در معتبر یتجار یشرکا افتنی و یدسترس امکان که ینحو به شده

 .دینما فراهم کشور

 نیا در یاقتصاد فعاالن اطالعات درج با که ینحو به  باشد یم آن یخیتار کارکرد پروژه مگا نیا یها تیمز از  گرید یکی

 .دیگرد خواهد درج و ثبت رانیا یبازرگان و تجارت خیتار در بازرگانان و تجار – دکنندگانیتول ادی و نام کتاب

 یها شرکت عامل رانیمد با یجنابعال با مصاحبه بر عالوه رانیا یها تشکل یمعرف بخش در د؛یگرد مقرر راستا نیهم در

 .گردد یمعرف ها شرکت آن یالملل نیب و یداخل یها یتوانمند و مصاحبه تشکل، هر عضو نام صاحب و معتبر نام، خوش

 یرکتوریدا واحد به محترم تشکل آن عضو طیشرا حائز یها شرکت از یتعداد یمعرف ضمن خواهشمند است دستور فرمایید

 نیا با آنها یهمکار ضرورت و تیاهم بر اطالع رسانی مناسب به اعضای  محترم تشکل مربوطه با رانیا اتاق یعموم روابط

 .دییفرما مبذول را الزم مساعدت و یهمکار پروژه
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