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روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
با سالم و احترام
به اطالع می رساند اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با همکاری سفارت تایلند در تهران در نظر دارد
یک هیات تجاری و اقتصادی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ،ریاست
محترم اتاق ایران از تاریخ  30بهمن لغایت  4اسفند م اه سال جاری به کشور تایلند اعزام نماید .خواهشمند است دستور
فرمایید اطالع رسانی جهت حضـور اعضـای محترم آن تشکل انجـام گردد تا با مراجعه به لینک مربوطه به آدرس
 http://chambertrust.irاقدام به ثبت نام در هیأت اقتصادی مذکور نمایند.
مدارک الزم جهت ثبت نام:
 - 1ارائه ی فیش علی الحساب به مبلغ  25.000.000ریال به حساب شماره 0105994103006بانک ملی شعبه خشایار
بنام اتاق بازرگانی ایران (هزینه بلیط شامل پرواز اکونومی ماهان بصورت علی الحساب و خروجی)
 - 2ارائه ی مبلغ  1000دالر به حسابداری اتاق ایران (هزینه ی اقامت در اتاق سینگل هتل پنج ستاره با صبحانه،
ترانسفر فرودگاهی و روزانه و روادید تجاری)

 در صورت درخواست بلیط کالس تجاری مبلغ علی الحساب هزینه50.000.000 :
 شماره ی شبا IR200170000000105994103006 :بانک ملی

 برای افرادی که عضو اتاق نیستند یا اعتبار کارت عضویتشان به پایان رسیده است15 ،درصد به مبالغ مذکور
افزوده خواهد شد.

 در صورت درخواست اقامت دو نفر در یک اتاق از هزینه های دالری کسر می گردد.
 - 3دو قطعه عکس رنگی جدید با زمینه سفید
 - 4تصویر صفحه اول گذرنامه معتبر با حداقل  6ماه اعتبار از تاریخ 1396/11/30
 - 5تکمیل فرم ویزای تایلند و بارگذاری آن به در سامانه ی ثبت نام

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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 - 6تکمیل فرم اطالعات شرکت به زبان فارسی و انگلیسی و بارگذاری آن به صورت فایل word
*هزینه هرگونه تغییر و یا انصراف از حضور فرد اعزامي در برنامه ی از پیش هماهنگ شده که منجر به پرداخت جریمه
به آژانس هواپیمایي ،هتل محل اقامت و  ...شود ،بر عهده فرد اعزامي خواهد بود.
مهلت ثبت نام تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1396/11/18می باشد.
تاریخ رفت :روز دوشنبه مورخ  30بهمن ماه  1396مصادف با  19فوریه 2018

o

پرواز ماهان:

زمان حرکت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بانکوک :ساعت  21:45شب به وقت تهران (شماره ی پرواز
-W5051ورود به بانکوک ساعت  07:45صبح روز بعد)

تاریخ برگشت :جمعه  4اسفند ماه  1396مصادف با  23فوریه 2018

o

پرواز ماهان:

زمان حرکت از فرودگاه بانکوک به فرودگاه امام خمینی :ساعت  23:35شب به وقت تهران (شماره ی پرواز
 -W5050ورود به تهران ساعت  04:00صبح)

*انتخاب نوع بلیت یا  Economyیا  Businessبر عهده فرد اعزامی است.
برای کسب اطالعات بیشتر با سرکار خانم اسدی ،کارشناس ارشد تایلند درمعاونت امور بین الملل اتاق ایران به شماره
 85732376تماس حاصل فرمایید.

رونوشت  :جناب آقای سیف معاون محترم امور تشکلها برای اطالع و اقدام مقتضی

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تهران  -کدپستی  - 1583648499خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ،شماره  175صندوق پستی 15875 - 4671
تلفن85730000 :

فکس85733333 :

www.iccima.ir email:info@iccima.ir

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن و کشاورزی اریان

تاریخ

شماره
پیوست

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

1396 /10/25

/17 /10254ص
ندارد

اتوماسیون اداری

نا

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تهران  -کدپستی  - 1583648499خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ،شماره  175صندوق پستی 15875 - 4671
تلفن85730000 :

فکس85733333 :

www.iccima.ir email:info@iccima.ir

