
 

 
 

 

 علیخانی  یآقا جناب

 های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانها و تشکلمعاونت محترم استان

 با سالم

 تـوسـعه سـازمـان مـجوز بـا متحـده یعـربـ امـارات در ـرانیا یتـجار مـرکـز ،رساندیمـ اسـتحضار بـه احـترامـاً          

 و ــرانیا یتــجار روابــط تــوســعه هــدف بــا ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ مــورخ ۱۸۹۲۶/۱۰۰/۱۴۰۰ شـماره بـه ـرانیا تـجارت

 شده سیتاس یدب شهر در فارس جیخل منطقه در رانیا یاقتصاد فــعاالن ترپــررنــگ حــضور و متحــده یعــربــ امــارات

 .است

 تــجارت مــنطقه دراداری  مــناســب یفــضا اخــتصاص بــا امارات عربی متحده در ــرانیا یتــجار مــرکــز

همکاری تیم بازاریابی توانمند با  و را فراهم کرده تجار و بازرگانان در هاب صادراتی منطقه متمرکز زمینه حضوری دبــ یجــهانــ

 کشور اقدام نموده است. تولیدی و صادراتیهای بین المللی برای معرفی ظرفیت

بسـتری هـوشـمند بـاشـگاه مـجازی رهـبران کسـب و کـار ایـران مرکز تجاری ایران در امارات با همکاری  همچنین

 کـه از طریق آدرس اینترنتیکرده است،  کشور ایجادصادرات و واردات اندکاران تولید، دست بـرای تـبادل اطـالعـات

www.BizLeadersHub.com  باشد.می یقابل دسترس 

پلتفرم دایرکتوری پلتفرم مرکز تجاری مجازی، ایران با دارا بودن موتور جستجوی کسب و کار، رهبران کسب و کار  باشگاه مجازی

 همچنین، و پلتفرم نمایشگاه مجازی های تجاریمالقاتپلتفرم  های تجاری،معرفی فرصتپلتفرم  ،کسب و کاردیجیتال 

مشارکت مرکز تجاری ایران در بــا است  توسعه بازارهای هدف صادراتی توانستهوثر برای مـ متعدد و هایز ویژگیابرخورداری 

ر را در خارج از کشوایران  هیبریدیتجاری اولین مرکز  مورد نیاز برای ایجادافزاری افزاری و نرمهای سختامارات زیرساخت

 آورد. فراهمدر کشورهای عربی بویژه امارات عربی متحده و شمال آفریقا  یرانیا برند ۱۰۰۰ خدمات و مـحصوالت یمـعرفـ جهت
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تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی های ایران بعنوان متولی اثرگذار بخش خصوصی برای معرفی پتانسیل یاز آنجا که اتاق بازرگان

نیز پیشگامان عرصه های اقتصادی های بازرگانی سراسر کشور و تشکلاعضاء اتاقباشد و در بازارهای هدف صادراتی میکشور 

در مرکز تجاری ایران در امارات با همکاری باشگاه مجازی رهبران کسب و کار ایران ترین مرجع ارزآوری هستند، اصلیتجارت و 

مجازی مزبور و موتور جستجوی رت بازرگانی در باشگاه کارت عضویت اتاق و کانام از دارندگان ثبتماه نسبت نظر دارد تا پایان دی

 کسب و کار ایران بصورت رایگان اقدام نماید.

تکمیل بانک  ریمس در راهای اقتصادی، این مجموعه های سراسر کشور و تشکلرسانی به اتاقلذا خواهشمند است با اطالع

 .دینمائ یاری یرنفتیغ صادرات توسعه والملل نیب یابیبازارهای اقتصادی، تبادل اطالعات بنگاه د ایرانی،برن ۱۰۰۰ اطالعاتی

 .پیشاپیش از بذل توجه و حمایت حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارد

 

 
 

 با احترام

 محمدرضا طالئی

 رئیس
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