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باسمه تعالی

جناب آقای سید محمد اتابک                                                                                                                  فوری
 رئیس محترم انجمن صنعت سیمان

جناب آقای مرتضوی
 رئیس محترم کانون صنایع غذایی

جناب آقای عبدالهی نمین
رئیس محترم انجمن شرکت های مهندسی و ساخت

جناب آقای دادمان 
رئیس محترم انجمن شرکت های ساختمانی

جناب آقای مهندس انصاری
رئیس محترم انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران

جناب آقای عبدالهی نمین
رئیس انجمن شرکت های مهندسی و ساخت

جناب آقای بهزاد محقق حضرتی
 رئیس انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز وپتروشیمی

جناب اقای میراسالم تیموری
رئیس انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران

جناب آقای احمد خرم 
رئیس محترم تولیدکنندگان وفن آوران صنعتی ساختمان 

جناب آقای محمد احمدی
رئیس محترم انجمن شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

جناب آقای عباس منصوریان
رئیس محترم انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران

جناب آقای اسالمی
رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی

جناب آقای زکی پور
رئیس محترم اتحادیه تولید وصادرات نساجی وپوشاک ایران 

جناب آقای سلطانی
رئیس محترم انجمن تولید کنندگان وصادرکنندگان ماکارونی

جناب آقای بیوک
رئیس محترم انجمن صنایع بیسکویت ، شیرینی وشکالت ایران

جناب آقای بهرامن
رئیس محترم خانه معدن ایران

جناب آقای آزاد مرد
رئیس محترم سندیکای صنایع کنسرو ایران
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 گیرندگان محترم لیست پیوست                                                                    فوری

باسالم

   احتراماً، به اطالع میرساند همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران وعمان با حضور جناب 

آقای دکتر علی بن مسعود بن علی السنیدی وزیر محترم تجارت وصنایع عمان و روسای اتاق های 

بازرگانی دو کشور وهیات تجاری عمان وجمعی از فعالین اقتصادی کشورمان در زمینه های سرمایه 

گذاری ، هتل سازی ، مواد غذایی، فروشگاههای زنجیره ای ، پوشاک ، معادن ، مصالح ساختمانی ، 

خدمات فنی ومهندسی، انبوه سازی مسکن، قیر ، نفت وگاز و پتروشیمی  در روز یکشنبه مورخ 

۹۸/۹/۱۷ ساعت   ۱۰:۰۰ صبح در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد . 

     لذا ضمن دعوت از جنابعالی جهت حضور در همایش مذکور ، خواهشمنداست دستور فرمائید به 

اعضای محترم آن تشکل برای شرکت در همایش اطالع رسانی بعمل آورده و با توجه به محدویت جا 

اسامی شرکت کنندگان را طبق جدول ذیل بصورت مکتوب جهت ثبت نام در لیست همایش حداکثر تا 

تاریخ ۹۸/۹/۱۳ از طریق شماره نمابر ۸۸۸۲۵۱۱۱ و یا شماره تلفن های ۸۵۷۳۲۳۸۴ و ۸۵۷۳۲۳۹۶ به 

کارشناس مربوطه در این معاونت اعالم نمایند.

شماره تماس زمینه فعالیت نام شرکت  نام ونام خانوادگی وسمت نماینده ردیف

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/

