
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت ارتقاء کسب و کارهای بین المللی                                                        

دفتر ترویج تجارت                                                           
مدیرکل

١٤٠١/١١/٠۲

سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

١١۲٠۵١۶۷

دارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

آدرس: تهران- ولیعصر(عج)- بزرگراه شهید چمران    تلفن: ۲١۹١۹    صندوق پستی: ١١٤۸ تجریش    کدپستی:١۹۳۹۵    دورنگار: ۵-۲۲۶۶٤٠٤٤
وب سایت: http://www.tpo.ir        پست الکترونیک: info@tpo.ir        تلفن گویا: ۲١۹١۹

معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت بین الملل اتاق تعاون ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

جناب آقای امیرحسین کمیلی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت اصفهان
جناب آقای محمدکاظم صادقیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت یزد

جناب آقای صابر پرنیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
جناب آقای اکبر ابدالی محمدی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قم

جناب آقای تیمور پورحیدری-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت گیالن
جناب آقای رامین ربیعی-مدیرکل محترم صنعت ، معدن وتجارت استان البرز

جناب آقای درویش علی حسن زاده-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت گلستان
جناب آقای مجید گلشنی منفرد-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

جناب آقای ایرج حسن پور-مدیرکل محترم مدیر کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
جناب آقای محمد بختیار خلیقی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کردستان

جناب آقای رضا محمدرحیمی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت ایالم
جناب آقای مسلم مروجی فرد-مدیر کل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

جناب آقای خلیل قاسمی-مدیرکل  محترم صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
جناب آقای حسین حاجی بگلو-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی
جناب آقای مهندس سرتیپی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی

جناب آقای سجاد رستمی کندری-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
جناب آقای حمیدرضا فالح-سرپرست محترم صنعت،معدن وتجارت خوزستان

جناب آقای یادگار احمدی لیوانی-مدیر کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان
جناب آقای عزیزاله افضلی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت قزوین

جناب آقای مهدی حسینی نژاد-مدیر کل محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان
جناب آقای جعفری-مدیر کل محترم صنعت،معدن وتجارت استان لرستان

جناب آقای محمد حسن صبوری دیلمی-سرپرست محترم اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران
جناب آقای علی جودکی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت مرکزی
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١٤٠١/١١/٠۲

سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

١١۲٠۵١۶۷

دارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :
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جناب آقای رامین صادقی-مدیر کل محترم صنعت،معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای مهدی صفوی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت بوشهر

جناب آقای سیجانی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت تهران
جناب آقای  حامد حسن نژاد-سرپرست محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای رجبی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
جناب آقای حمید رضا ایزدی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت فارس
جناب آقای محسن دارابی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه

جناب آقای احمد شانیان-مدیرکل محترم اداره صنعت،معدن و تجارت استان همدان
جناب آقای کریم روزبهان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

موضوع : برگزاری پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه چرم دمشق-سوریه بهمن ماه ١٤٠١

باسالم و احترام
با عنایت به موافقت این سازمان با اعطای مجوز شماره ١٤٠١/٣٢٠/٣٩٥١٦ مورخ ١٤٠١/٩/١٥ به شرکت پارس رستاک 
جهت برگزاری پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع،ماشین آالت و محصوالت چرم سوریه-دمشق که 
از تاریخ ٢٧ لغایت ٣٠ بهمن ماه سالجاری برگزار می گردد خواهشمند است دستورفرمایید نسبت به اطالع رسانی موضوع 

به شرکتهای تولیدی صادراتی و عالقمندان اقدام الزم صورت پذیرفته و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس گرفته شود:

تلفن:٨٨٥٤٠٢٥٢-٠٢١
فاکس:٨٨٥٠٦٩٩٣-٠٢١

تلفن همراه:٠٩٠١٣٣٨٨٦٩٤

محمود بازاری
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سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

١١۲٠۵١۶۷

دارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

آدرس: تهران- ولیعصر(عج)- بزرگراه شهید چمران    تلفن: ۲١۹١۹    صندوق پستی: ١١٤۸ تجریش    کدپستی:١۹۳۹۵    دورنگار: ۵-۲۲۶۶٤٠٤٤
وب سایت: http://www.tpo.ir        پست الکترونیک: info@tpo.ir        تلفن گویا: ۲١۹١۹



معاونت صنایع عمومی                                                              
دفترصنایع منسوجات و پوشاک                                                                                  

مدیرکل

آدرس(ساختمان شهید الهی): خیابان نجات الهی- خیابان شهید کالنتری- پالک ۷۵
تلفن: ۸۱۷۶۱    فکس: ۸۸۹۰۷۳۰۹    صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۶۱۷    کد پستی: ۱۵۹۸۸۴۷۶۱۵

آدرس اینترنتی: HTTP://WWW.MIMT.GOV.IR      پست الکترونیک: INFO@MIMT.GOV.IR     مرکز یکپارچه پاسخگویی: ۱۲۴

۱۴۰۱/۱۱/۰۳
سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

۱۱۲۰۸۵۱۸

ندارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

جناب آقای رامین ربیعی-مدیرکل محترم صنعت ، معدن وتجارت استان البرز
جناب آقای رجبی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

جناب آقای سیجانی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت تهران
جناب آقای امیرحسین کمیلی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت اصفهان

موضوع : برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک، کیف، کفش و نساجی در کشور روسیه

با سالم و احترام؛
    نظر به برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک، کیف، کفش و نساجی در کشور روسیه در نیمه اول و دوم 
اسفندماه سالجاری(۱ تا ۴ و ۲۳ تا ۲۶ اسفندماه)، با عنایت به اجرای برنامههای حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی جهت حضور فعال صنایع کوچک و متوسط در بازارهای بینالمللی که بر اساس نامه شماره ۳۵۳۷۱-۱۴۰۱ مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به شرکت شهرکهای صنعتی کلیه استانها منعکس گردیده است و نیز سایر حمایتها از سوی ارگانهای 
مربوطه، خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی و با قید فوریت به واحدهای ذیربط اطالعرسانی و نتیجه را به این دفتر 

منعکس نمایند.

رونوشت: 
جناب آقای برادران،معاون محترم صنایع عمومی،جهت استحضار

محسن گرجی



سازمان توسعه تجارت ایران
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١٤٠١/١١/٠١

سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

١١۲٠٠۲۹۳

دارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

آدرس: تهران- ولیعصر(عج)- بزرگراه شهید چمران    تلفن: ۲١۹١۹    صندوق پستی: ١١٤۸ تجریش    کدپستی:١۹۳۹۵    دورنگار: ۵-۲۲۶۶٤٠٤٤
وب سایت: http://www.tpo.ir        پست الکترونیک: info@tpo.ir        تلفن گویا: ۲١۹١۹

جناب آقای قاسمیان-مدیر کل محترم امور بین الملل وزارت نفت
جناب آقای فروزنده-مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت

موضوع : اعالم برگزاری پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی سوریه - دمشق اسفند  ١٤٠١ توسط شرکت 
صنعت نمایش و همایش پرشین   

باسالم و احترام
با سالم 

      احتراماً، با عنایت به برنامه های این سازمان در زمینه معرفی توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران به بازارهای 
کشورهای هدف از جمله سوریه و با توجه به موافقت (مجوز شماره ١٤٠١/٣٢٠/٤٤٤٢١مورخ ١٤٠١/١٠/١٤تصویر پیوست) 
با برگزاری پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی سوریه - دمشق اسفند  ١٤٠١ توسط شرکت 
صنعت نمایش و همایش پرشین ، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به ذینفعان مرتبط اطالع رسانی نمایند. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام میتوانند با سـتاد برگزاری پاویون ( شـماره تمـاس :  دفتر  ٠۹١٢٠۷٢۷٣۵۸  سرکار 

خانم محمودی ) ارتباط برقرار نمایند.

رونوشت: 
جناب آقای پیمان پاک-معاون محترم وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران جهت استحضار

جناب آقای عالئی طباطبایی-معاون محترم ارتقاء کسب و کارهای بین المللی جهت استحضار
جناب آقای مهندس سرتیپی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی جهت استحضار

جناب آقای صابر پرنیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی جهت استحضار

فرزاد پیلتن
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جناب آقای احمد شانیان-مدیرکل محترم اداره صنعت،معدن و تجارت استان همدان جهت استحضار
جناب آقای رجبی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی جهت استحضار

جناب آقای اکبر ابدالی محمدی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قم جهت استحضار
جناب آقای امیرحسین کمیلی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت اصفهان جهت استحضار

جناب آقای جعفری-مدیر کل محترم صنعت،معدن وتجارت استان لرستان
جناب آقای محسن دارابی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه جهت استحضار
جناب آقای رامین ربیعی-مدیرکل محترم صنعت ، معدن وتجارت استان البرز جهت استحضار

جناب آقای مجید گلشنی منفرد-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان زنجان جهت استحضار
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجان شرقی-رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجان شرقی  
جهت استحضار

رئیس محترم اتاق اصناف استان زنجان-رئیس محترم اتاق اصناف استان زنجان جهت استحضار
اتاق محترم بازرگانی،صنایع،معدن و کشاورزی استان همدان-اتاق محترم بازرگانی،صنایع،معدن و کشاورزی استان همدان جهت استحضار

رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی استان البرز-رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی استان البرز جهت 
استحضار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-جناب آقای گلشیرازی رئیس محترم  رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان

رئیس محترم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه-رئیس محترم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ارومیه جهت استحضار

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن کشاورزی لرستان-رئیس محترم اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن کشاورزی لرستان جهت استحضار








