
 

 

 

  ، اتاقهای بازرگانی مشترک و تشکلهای صنفیروسای محترم اتاقهای بازرگانی استانی

 با سالم و احترام 

 ۸۳۴بالغ بر در فضایی  جهان یتجار دادیرو نیبزرگتربه عنوان  یبد ۰۲۰۲اکسپو  شگاهیرساند نما یبه استحضار م 

 نیفرورد ۲۲لغایت  ۲۸۲۲مهر  9 خیاز تار ،ماه ۶ به مدتکننده  دینفر بازد ونیلیم ۰۲کشور جهان و  ۰۲۲هکتار و با حضور 

 .می گردد گزاربر یامارات متحده عرب -یدر شهر دب ۲۸۲۲

گی، فرهن ، اجتماعی،یتجار دادیرو نیو بزرگتر کیو المپ یبعد از جام جهان یمهم جهان دادیرو نیسوم شگاهینما نیا

کاالها و خدمات خود  یو معرف یجهت برند ساز یرانیا یهاشرکت یبرا یرینظ یجهان است که فرصت بعلمی و آموزشی 

 .فراهم نموده است یدر کالس جهان

 یرمناسبات تجا شیو افزا گاهیاکسپو به منظور ارتقاء جا یستاد مل یو امارات با همکار رانیا یلذا اتاق مشترک بازرگان

را  رانیا مشارکت اقتصادیو  یتجار یهافرصت بستهدر نظر دارد  یالمللنیمهم ب دادیرو نیدر ا یرانیبزرگ ا یشرکت ها

به شکل  نیو همچن ینسخه چاپ ۲۲،۲۲۲ بالغ بر راژیدر ت رانیا ربرت هایشرکت یمعرف "رانیکتاب ا"با عنوان 

 دکنندگانیبازد اریدر اخت رانیا ونیچاپ و در پاو یسیافزوده و به زبان انگل تیواقع یو با استفاده از تکنولوژ یکیالکترون

 دهد. اکسپو قرار

 ،یکبان ستمیو مقررات س نیقوان ،یخارج یگذارهیسرما یهاو فرصت یاقتصاد یهاتیظرف یمعرف برعالوه  کتابدر این 

رتر ب هایشرکت یبرا غیامکان تبل ،رانیا یو گردشگر یفرهنگ یجاذبه ها المت وس سمیتور ،و حمل و نقل تیترانز

،  VIPهمانان یمقامات م اریدر اخت میبه طور مستق اخود ر یهمکار طیدر نظر گرفته شده است تا اطالعات و شرا رانیا

 .دنهمه کشورها قرار ده سپو ازاک دکنندگانیو بازد گذارانهیو سرماتجار 

رصت ف بهره برداری از مشارکت وآن ریاست محترم خواهشمند است نسبت به اطالع رسانی به اعضا جهت بدینوسیله از 

 .مساعدت الزم را مبذول فرمائید یجهان یمحصوالت و خدمات خود به بازارها یمعرف بی نظیر

 تماس حاصل نمایند. Time Iran Business دبیر خانه؛ موسسه با اعضای محترم جهت کسب اطالعات و مشاکت
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3002/0055  

 ندارد

 با تشکر و احترام                

 فرشید فرزانگان                    

 س اتاق ایران و اماراترئی            

 Time Iran Business دبیرخانه کتاب ایران: موسسه

۲9۲۰ ۰۰۶ ۸۰۲۲و    ۴۴۲8۲۰8۸اطالعات تماس:    

 


