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اتوماسیون اداری

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

۱۴/۶۷/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران                                                           فوری

با سالم و احترام،

    به پیوست، تصویر نامه شماره ۱۷/۹۶/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ معاونت محترم بینالملل اتاق ایران در خصوص 
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در شصت و دومین نمایشگاه بینالمللی بازرگانی دمشق/سوریه 

(شهریورماه ۱۴۰۰) جهت استحضار تقدیم میگردد. 
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی در اسرع وقت به اعضای محترم آن تشکل، اطالعرسانی 

گردد. 
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

۱۷/۹۶/د

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

جناب آقای علیخانی

معاون محترم استانها و تشکلها

باسالم واحترام

   خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به ارسال متن ذیل به کلیه تشکلهای وابسته به اتاق ایران اقدام 

الزم مبذول نمایند.

   طبق اطالع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران قرار است پایون جمهوری اسالمی ایران در شصت 

ودومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق/سوریه ( شهریورماه ۱۴۰۰ ) توسط شرکت سهامی 

نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مجری نمایشگاه برگزار گردد.

     ضمن ارسال تصویر مجوز نمایشگاه مذکور ( تصویر پیوست ) ، خواهشمنداست دستور فرمائید 

موضوع به نحو مقتضی به اعضای آن تشکل محترم اطالع رسانی نمایند. شایان ذکر است متقاضیان جهت 

کسب اطالعات بیشتر می توانند با مراجعه به سایت شرکت مجری از طریق شماره تماسهای مندرج در 

این تارنما با دفتر نمایشگاههای خارجی شرکت تماس برقرار نمایند.
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