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جناب آقای علمدار یزدی
رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد
با سالم و احترام ؛
به استحضار می رساند پیرو نامه شماره18/ 191مورخ  1397/03/29استانداری یزد از مجموعه شما جهت همکاری در طرح ملی آسیب زدایی
تجاری کشور که با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور ،وزارت امورخارجه ،وزارتصنعت ،معدن ،تجارت با مکانیزم
شناسایی شرکای بالقوه بین المللی در قالب نشستهای مشترک در ایران و سایر کشورها دعوت میگردد در " نشست بین المللی توسعه
همکاریهایاقتصادی ایران و آفریقا” با محوریت " شناسایی و معرفیسفیران برند و صنعت ایران" و با دعوت از سفرای عالی و
رایزنان بازرگانی کشورهای اتحادیه آفریقا در تاریخ  8مردادماه  1397به همراه کارگاه های جانبی در تاریخ  9مرداد ماه در محل اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به عنوان مهمان ویژه حضور بهم رسانید.
با توجه به ارزیابی الگو مزیت نسبی قاره آفریقا به عنوان سرزمینی پهناور و بازارهای بکر صادراتی به عنوا ن یکی از برترین شرکای استراتژیک
تجاری می تواند اولویت اول این طرح ،فرصت های همکاری مشترک با برندهای بین المللی باشد.
الزم به توضیح است بر اساس مصوبات شورای عالی سیاستگذاری ،تشکیل هیئت برگزیده و اقتصاد کشور که به عنوان نماینده ایران در سلسله
نشست ها و دیدارهای رسمی بین المللی حضور خواهند داشت در دستور کار قرار گرفته است و در اختتامیه این مراسم با شکوه از جنابعالی و
مجموعه محترمتان به عنوان واحد نمونه و نماینده در هیئت بلندپای ایرانی نشان عالی سفیر صنعت و اقتصاد کشور اعطا خواهد شد.
لذا از جنابعالی دعوت می شود به عنوان یکی از مدیران نامی اقتصاد ایران ضمن حضور در این نشست بین المللی ،در صورت صالحدید
دستورات الزم در خصوص اطالع رسانی به شرکتهای ذیربط جهت مشارکت فعال در طرح و معرفی توانمندی های رقابتی آن مجموعهها را
صادر فرمایید.
پست الکترونیک شرکتayandehpajouhansharif@gmail.com :
جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی به شماره تماس  02188957344و  09147621293جناب آقای ابراهیمی کارشناس اجرایی
تماس حاصل نمایید.
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