
 /ص   2907/01/3000
07/09/1401 

 دارد 
 

 

 

 

 به نام خدا 

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو 
 

 فراخوان اتاق بازرگاني ايران براي سفر هيات ايراني به روسيه موضوع: 
 

 با سالم؛ 

معاون محترم استان ها و تشکل ها    07/09/1401/ص مورخ  8104/14احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره           

فراخوان اتاق بازرگاني ايران براي سفر هيات ايراني به   " اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع 

 جهت استحضار ارسال میگردد . " روسيه

 

                                                                                         

 

 

 

  
 
 

  

  

 



۱۴۰۱/۰۹/۰۷

۱۴/۸۱۰۴/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به اطالع می رساند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در نظر دارد در راستای توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، هیأت بزرگی متشکل از تجار، بازرگانان و 
فعاالن اقتصادی به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی، ریاست محترم اتاق ایران را در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ به 

مدت ۴ روز به شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه اعزام نماید. 
در این سفر تجاری مالقات های متعدد با مقامات روسی و همچنین جلسات B2B با فعاالن اقتصادی و 
همتایان روسی پیش بینی شده و مقرر گردیده سفر توسط یک هواپیمای چارتر صورت پذیرد. همچنین بر 
اساس توافقات به عمل آمده، اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران، ۵۰ درصد هزینه اعزام این هینت به 

مسکو را پرداخت می نماید.
لذا ضمن ارسال فراخوان اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به شرح پیوست، خواهشمند است 

دستور فرمایید، نسبت به اطالع رسانی رویداد مذکور به اعضای محترم تشکل اقدام الزم مبذول فرمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

رونوشت:

سرکار خانم نیلوفر اسدی مدیر محترم روابط دوجانبه و چند جانبه 
جناب آقای سید جواد زمانی معاون محترم استانها و تشکلها

جناب آقای سید محمد مهدی ساعتچی کارشناس محترم روابط دوجانبه و چند جانبه 
سازمان توسعه تجارت

اتاق کرج مسئول دبیرخانه اتاق کرج
اتاق یزد مسئول دبیرخانه اتاق یزد

اتاق همدان مسئول دبیرخانه اتاق همدان
اتاق یاسوج مسئول دبیرخانه اتاق یاسوج
اتاق گرگان مسئول دبیرخانه اتاق گرگان

اتاق مشهد مسئول دبیرخانه اتاق مشهد
اتاق کرمانشاه مسئول دبیرخانه اتاق کرمانشاه

اتاق کرمان مسئول دبیرخانه اتاق کرمان
اتاق کاشان مسئول دبیرخانه اتاق کاشان

اتاق قم مسئول دبیرخانه اتاق قم
اتاق قزوین مسئول دبیرخانه اتاق قزوین

اتاق شهرکرد مسئول دبیرخانه اتاق شهرکرد
اتاق شیراز مسئول دبیرخانه اتاق شیراز
اتاق سمنان مسئول دبیرخانه اتاق سمنان
اتاق ساری مسئول دبیرخانه اتاق ساری
اتاق زنجان مسئول دبیرخانه اتاق زنجان

اتاق زاهدان مسئول دبیرخانه اتاق زاهدان
اتاق رشت مسئول دبیرخانه اتاق رشت

اتاق خرمشهر مسئول دبیرخانه اتاق خرمشهر
اتاق سنندج مسئول دبیرخانه اتاق سنندج
اتاق  تهران مسئول دبیرخانه اتاق تهران

اتاق تبریز مسئول دبیرخانه اتاق تبریز
اتاق بیرجند مسئول دبیرخانه اتاق بیرجند

اتاق خرم آباد مسئول دبیرخانه اتاق خرم آباد
اتاق بوشهر مسئول دبیرخانه اتاق بوشهر

اتاق بندرعباس مسئول دبیرخانه اتاق بندرعباس
اتاق بجنورد مسئول دبیرخانه اتاق بجنورد

اتاق ایالم مسئول دبیرخانه اتاق ایالم
اتاق اهواز مسئول دبیرخانه اتاق اهواز

اتاق اصفهان مسئول دبیرخانه اتاق اصفهان
اتاق ارومیه مسئول دبیرخانه اتاق ارومیه

اتاق اراک مسئول دبیرخانه اتاق اراک
اتاق آبادان مسئول دبیرخانه اتاق آبادان

اتاق اردبیل مسئول دبیرخانه اتاق اردبیل
 اتاق ایران و افغانستان اتاق ایران و افغانستان
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