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دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به استحضار میرساند طبق اطالع واصله از وزارت امورخارجه کشورمان قراراست یک هیات تجاری 
هفت نفره  متشکل از رئیس و چند تن ازاعضای اتحادیه ملی انجمن بازرگانان، کارآفرینان وسرمایه گذاران سنگال ( 
طبق  لیست پیوست ) از تاریخ ١٤٠١/٤/٣ لغایت ١٤٠١/٤/١٠ به کشورمان سفر نمایند، در صورت تمایل به میزبانی هیات 
مذکور مراتب را تا پایان روز دو شنبه مورخ ١٤٠١/٣/٣٠ جهت انجام هماهنگی های الزم به معاونت بین الملل اتاق 
ایران اعالم نمایند. هیات دو روز اول اقامت در تهران خواهند بود خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو 

مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

ضمنا ًجناب آقای احمد حاتم زاده کارشناس ارشد  معاونت بین الملل اتاق ایران به شماره ٨٥٧٣٢٣٨٤  جهت 
هماهنگی  در خصوص هیات مذکورمعرفی می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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اتحادیه ملی تشکلهای بازرگانان،
عاملین  اقتصادی و سرمایه گذاران سنگال

N° نام ونام خانوادگی شرکت سمت زمینه فعالیت تلفن/واتساپ
01 شیخ سیسه گروه شیخ سیسه رئیس اتحادیه تجار، 

کار فرمایان  
وصنعتگران سنگال

 / راه و شبکه های مواصالتی  / پیمانکار عمومی
ساختمان تاسیسات  عمومی / بازرگانی

776888674

02 سرین تیرنوامباکه سادکومی استاد دانشگاه، دکتری 
مدیریت تجاری ، 
مشاور فنی رئیس 
جمهور سنگال

کشاورزی/صنایع تبدیلی/حفاری/تجهیزات 
کشاورزی/نمایندگی/توزیع

776382773

03 آال دینگ گروه شرکتهای کارفور امالک / انرژی / زیرساخت / تجارت عمومی / 
خدمات متفرقه

773548025

04 گانا دی ین دی ین دیزاین پالس نساجی / پوشاک / کفش / کیف / حمل و نقل 784581060

05 مالیک سیسه کورمالیک نمایندگی خودرو / فروش خودرو 776428667

06 عثمان دیانه دیاما تجارت عمومی / بسته بندی / پوشاک 784128572

07 پاته گویه ژنرال اندوستریل صنعت / نمایندگی / خدمات متفرقه 778510745


