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 باسمه تعالی

 

 فوری                        های وابسته به اتاق ایرانرؤسای محترم تشکل

 

 و احترام، سالمبا 

و شرایط مندرج در با همکاری سفارت تایلند در تهران طبق اطالع معاونت محترم بین الملل اتاق ایران، در نظر است  

تجاری و اقتصادی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع به سرپرستی جناب آقای مهندد  شدافعی،  یهیاتذیل این نامه، 

. خواهشمند اسدت گردداسفند ماه سال جاری به کشور تایلند اعزام  4بهمن لغایت  30ریاست محترم اتاق ایران از تاریخ 

  شود.اطالع رسانی مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم دستور فرمایید 

اقددام بده  http://chambertrust.irمربوطه به آدر   لینکبا مراجعه به  شایان ذکر است عالقمندان می توانند

 ثبت نام در هیأت اقتصادی مذکور نمایند.

 

 

 :نام ثبت جهت الزم مدارک

 رانیا یبازرگان اتاق بنام اریخشا شعبه یمل بانک0105994103006 شماره حساب به الیر 25.000.000 مبلغ به الحساب یعل شیف ی ارائه -1

 (یخروج و الحساب یعل بصورت ماهان یاکونوم پرواز شامل طیبل نهیهز)

 و روزانه و یفرودگاه ترانسفر صبحانه، با ستاره پنج هتل نگلیس اتاق در اقامت ی نهیهز) رانیا اتاق یحسابدار به دالر 1000 مبلغ ی ارائه -2

 (یتجار دیرواد

 50.000.000: نهیهز الحساب یعل مبلغ یتجار کالس طیبل درخواست صورت در ·

 یمل بانک 200170000000105994103006IR: شبا ی شماره ·

 .شد خواهد افزوده مذکور مبالغ به درصد15 است، دهیرس انیپا به تشانیعضو کارت اعتبار ای ستندین اتاق عضو که یافراد یبرا ·

http://www.iccima.ir/
https://goo.gl/CG6x6T
https://goo.gl/CG6x6T
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 .گردد یم کسر یدالر یها نهیهز از اتاق کی در نفر دو اقامت درخواست صورت در ·

 دیسف نهیزم با دیجد یرنگ عکس قطعه دو -3

 30/11/1396 خیتار از اعتبار ماه 6 حداقل با معتبر گذرنامه اول صفحه ریتصو -4

 نام ثبت ی سامانه در به آن یبارگذار و لندیتا یزایو فرم لیتکم -5

  word لیفا صورت به آن یبارگذار و یسیانگل و یفارس زبان به شرکت اطالعات فرم لیتکم -6

 محل هتل ،ییمایهواپ آژانس به مهیجر پرداخت به منجر که شده هماهنگ شیپ از ی برنامه در یاعزام فرد حضور از انصراف ای و رییتغ هرگونه نهیهز*

 .بود خواهد یاعزام فرد عهده بر شود،...  و اقامت

 .باشد یم 18/11/1396 مورخ چهارشنبه روز یادار وقت آخر تا نام ثبت مهلت

 2018 هیفور 19 با مصادف 1396 ماه بهمن 30 مورخ دوشنبه روز: رفت خیتار

 :ماهان پرواز* 

 ساعت بانکوک به ورود-W5051 پرواز ی شماره) تهران وقت به شب 21:45 ساعت: بانکوک فرودگاه به ینیخم امام فرودگاه از حرکت زمان*

 (بعد روز صبح 07:45

 2018 هیفور 23 با مصادف 1396 ماه اسفند 4 جمعه: برگشت خیتار

 :ماهان پرواز •

o پرواز ی شماره) تهران وقت به شب 23:35 ساعت: ینیخم امام فرودگاه به بانکوک فرودگاه از حرکت زمان W5050- تهران به ورود 

 (صبح 04:00 ساعت

 .است یاعزام فرد عهده بر Business ای Economy ای تیبل نوع انتخاب*

 حاصل تماس 85732376 شماره به رانیا اتاق الملل نیب امور درمعاونت لندیتا ارشد کارشناس ،یاسد خانم سرکار با شتریب اطالعات کسب یبرا

 .دییفرما

http://www.iccima.ir/

