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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

                                                                                                                                                         آنی

روسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران                                                                                            

                                                 
با سالم؛

        احتراماً، به استحضار میرساند معاونت محترم بین الملل اتاق ایران طی اطالعیه زیر در نظر دارد نشستی غیر حضوری 

با موضوع " بررسی فرصت ها و ظرفیت های تجاری موجود میان ایران و ویتنام در وضعیت اقتصادی کنونی " 
برگزار نماید. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطالع رسانی مقتضی در این ارتباط به اعضاء محترم، فهرست 

عالقمندان به شرکت در نشست موصوف را جهت ارسال لینک جلسه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به 

معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال نمایند.

 
”به استحضار میرساند، معاونت امور بین الملل اتاق ایران در نظر دارد در خصوص بررسی فرصتها و ظرفیتهای تجاری موجود 

میان ایران و ویتنام در وضعیت اقتصادی کنونی، یک جلسه رایزنی با جناب آقای موسوی، ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران 

و ویتنام را در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ با حضور نمایندگان اتاق های شهرستان و روسای تشکلها و کمیسیون های مرتبط 

و از طریق ویدئو کنفرانس(برنامه اسکایپ) و با دستور کار ذیل برگزار نماید.

لذا از جنابعالی دعوت بعمل میآید در جلسه مذکور شخصا حضور به هم رسانید (لینک حضور در جلسه ویدیو کنفرانس متعاقبا 

ارسال خواهد شد.)

دستور کار جلسه:

طرح فرصت ها و بررسی چالش ها و موانع مربوط به همکاری بخش خصوصی با کشور ویتنام

ارائه آخرین وضعیت تحوالت منطقه، همکاری های دو کشور و چشم انداز توسعه مناسبات و همکاری ها و فرصت های موجود میان 

ایران و ویتنام

ارائه مشکالت و راهکارهای پیشنهادی جهت تسهیل ورود شرکت های ایرانی به بازار ویتنام"
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