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 شرقی استان آذربایجان ، معادن و کشاورزیصنایع ،بازرگانی رئیس محترم اتاق

 ریاست محترم اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی

 ریاست محترم خانه صنعت استان آذربایجان شرقی

 استان آذربایجان غربیرئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ریاست محترم اتاق تعاون استان آذربایجان غربی

 ریاست محترم خانه صنعت استان آذربایجان غربی

 استان اردبیلبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان اردبیل

 ریاست محترم خانه صنعت استان اردبیل

 اصفهاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان اصفهان

 ریاست محترم خانه صنعت استان اصفهان

 البرزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 استان البرزریاست محترم اتاق تعاون 

 ریاست محترم خانه صنعت استان البرز

 ایالم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانمحترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان ایالم

 ریاست محترم خانه صنعت استان ایالم

 ربوشه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانمحترم  رئیس

 اون استان بوشهرریاست محترم اتاق تع

 ریاست محترم خانه صنعت استان بوشهر

 تهران استاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان تهران

 ریاست محترم خانه صنعت استان تهران
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 یبختیارچهارمحال و  استاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان چهارمحال و بختیاری

 ریاست محترم خانه صنعت استان چهارمحال و بختیاری

 یخراسان جنوباستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

 ریاست محترم خانه صنعت استان خراسان جنوبی

 رضوی اسانخراستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی

 ریاست محترم خانه صنعت استان خراسان رضوی

 یخراسان شمالاستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان خراسان شمالی

 ریاست محترم خانه صنعت استان خراسان شمالی

 وزستانخاستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان خوزستان

 ریاست محترم خانه صنعت استان خوزستان

 نزنجااستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 تعاون استان زنجانریاست محترم اتاق 

 ریاست محترم خانه صنعت استان زنجان

 سمناناستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان سمنان

 ریاست محترم خانه صنعت استان سمنان

 ان و بلوچستانسیستاستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ان و بلوچستانسیستریاست محترم اتاق تعاون استان 

 ان و بلوچستانسیستریاست محترم خانه صنعت استان 
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 سفاراستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان فارس

 ریاست محترم خانه صنعت استان فارس

 نقزویاستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان قزوین

 ریاست محترم خانه صنعت استان قزوین

 قماستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان قم

 ریاست محترم خانه صنعت استان قم

 کردستاناستان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان کردستان

 ریاست محترم خانه صنعت استان کردستان

 کرماناستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان کرمان

 ریاست محترم خانه صنعت استان کرمان

 کرمانشاهاستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان کرمانشاه

 ریاست محترم خانه صنعت استان کرمانشاه

 احمدبویرکهگیلویه و  استاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 احمدبویرریاست محترم اتاق تعاون استان کهگیلویه و 

 احمدبویرریاست محترم خانه صنعت استان کهگیلویه و 

 گلستان استاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 گلستانریاست محترم اتاق تعاون استان 

 گلستانریاست محترم خانه صنعت استان 
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 گیالناستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 محترم اتاق تعاون استان گیالنریاست 

 ریاست محترم خانه صنعت استان گیالن

 لرستاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان لرستان

 ریاست محترم خانه صنعت استان لرستان

 مازندراناستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان مازندران

 ریاست محترم خانه صنعت استان مازندران

 یمرکزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان مرکزی

 ریاست محترم خانه صنعت استان مرکزی

 هرمزگاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان هرمزگان

 ریاست محترم خانه صنعت استان هرمزگان

 همداناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان همدان

 ریاست محترم خانه صنعت استان همدان

 یزداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترم  رئیس

 ریاست محترم اتاق تعاون استان یزد

 ریاست محترم خانه صنعت استان یزد

 بالقوه انیسامانه مشتراندازی رسانی راهاطالع موضوع:

 با سالم و احترام
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رسانی ایجاد فضای رقابتی و شفاف و نیز اطالعبندی بازار، رساند این سازمان به منظور توسعه و طبقهبه استحضار می

و با هدف تقویت حضور حداکثری بخش خصوصی و تعاونی  هدفمند عرضه سهام شرکتها و بنگاههای مشمول واگذاری

نموده است.  www.ipo.ir بر روی پایگاه اینترنتی خود به نشانی "سامانه مشتریان بالقوه"اندازی توانمند، اقدام به راه

بندی آنان حسب توان مالی، موقعیت مذکور عالوه بر امکان ذخیره اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی، قابلیت طبقه سامانه

امکان ثبت تقاضای خرید و همچنین درخواست بازدید که جغرافیایی  مورد تقاضا و صنعت مورد نظرشان را دارد. ضمن این

 باشد.م میاز شرکتهای در حال عرضه از طریق سامانه مذکور فراه

نام اشخاص در این سامانه؛ آگهی عرضه سهام شرکتها و بنگاههای مشمول الزم به ذکر است که در صورت ثبت

رسانی خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به های اعالم شده اشخاص؛ اطالعواگذاری، متناسب با شاخصه

نی شود و در صورت صالحدید، لینک سامانه صدراالشاره بر روی پایگاه رسانحو مقتضی به اعضای آن نهاد محترم اطالع

 پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت احتمالی است. یآماده 88083640شماره تلفن اینترنتی مجموعه متبوع قرار گیرد. 
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