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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  UNGMو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن
ﺑﺎ ﺳﻼم ؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /43/14940ص ﻣﻮرخ  1397/12/19ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن
و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  UNGMو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.

ااتق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اریان
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Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

ندارد

اتوماسیون اداری
باسمه تعالی
رؤسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
با سالم و احترام،
به استحضار می رساند ،سفارت جمهوری اسالمی ایران در تایلند طی متن ذیل ،ضمن تشریح بازار جهانی ملل متحد
(  ،)UNGMخواستار معرفی سامانه مربوطه و مزایای عضویت در آن به مجموعه ها و فعاالن اقتصادی کشور شده است .با
عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم اطالع رسانی گردد.

" شبکه گسترده ملل متحد در تمامی کشورها نیازمند خدمات متفاوت مصرفی و مهندسی است .در راستای
شعارهای توسعه ای ملل متحد و با هدف فراگیری و ایجاد فرصت برابر برای همه و البته به منظور تشویق شرکت های
حاضر در کشورهای در حال توسعه ،سامانه ای واحد با عنوان بازار جهانی ملل متحد (The United Nations Global
) Marketplaceایجاد گردیده است.
سامانه مزبور در قالب تارنمای  http://www.ungm.orgبازاری بالقوه با ظرفیت سالیانه  17میلیارد دالر کاال و
خدمات با ایجاد یک پنجره واحد در خصوص نیازمندی های بخش های مختلف ملل متحد در قالب طبقه بندی کاال و
خدمات طبق استاندارد  UNSPSCدر سراسر جهان ،فرصتی بی نظیر برای ورود شرکت های ارائه دهنده بیش از پنجاه هزار
نوع کاال و خدمات است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای عضویت در نظام ملل متحد،
سامانه مزبور به نهادهای مربوطه داخلی معرفی و با توجه به مزیت های گوناگون حضور در آن ،ساز و کار تشویقی ویژه ای
برای آن تعریف گردد".
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