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 ریاست محترم 

 انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران •

 انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران •

 تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت •

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران •

 صادراتی فرآوده های شیرین بیان ایراناتحادیه تولیدی ـ  •

 اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران •

 سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران •

 اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور  •

 انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران •

 ایران انجمن آردسازان  •

 اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران  •

 گان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران دانجمن تولید کنندگان و صادرکنن •

 واردکنندگان محصوالت دخانی  صادرکنندگان و ،انجمن تولیدکنندگان •

 انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران •

                                      ن اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایرا •

 روغن نباتی ایرانصادرکنندگان انجمن تولیدکنندگان و  •

 اتحادیه صادرکنندگان روده ایران •

 سندیکای صنایع کنسرو ایران •

 کانون انجمن های صنایع غذایی ایران •

 انجمن تولیدکنندگان شیر خشک و غذای کودک •

 انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات •

 انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت •

 نغذایی ایرا-سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی •
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 سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه  •

 سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران •

 

 با سالم و احترام 

مستحضرید مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران در همانگونه که  وآرزوی سالی توام با موفقیت  نوضمن تبریک سال 

راستای تکالیف متعدد قانونی خویش در زمینه رتبه بندی فعالین اقتصادی عملیات اجرایی رتبه بندی را با تعداد 

 آغاز نموده است .ه موفق به تایید صالحیت شده اند ،قابل توجهی از موسسات ک

حداکثری از توان و تخصص تشکل های عضو اتاق در راستای تدوین ، استفاده یکی از مهم ترین برنامه های مرکز

ه جلساتی در سال گذشته در مرکز برگزار و از لشاخص های تخصصی هر گرایش میباشد که در همین راستا سلس

 حضور و نظرات آن انجمن در تدوین شاخص های تخصصی استفاده شده است .

ن انجمن خواهشمند است یک نفر را به آد رتبه بندی اعضای محترم به منظور آشنایی هر چه بیشتر و تسهیل فراین

 نمایید.عنوان نماینده آن انجمن در امور رتبه بندی به مرکز معرفی 

 صمیمانه سپاسگزاریم .شما پیشاپیش از همکاری 
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