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 ندارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 عضو محترم اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 عراق موضوع: اعزام هیأت تجاری به

 با سالم

رساند بر اساس هماهنگی با دولت محترم، اتاق ایران در نظر دارد همزمان با سفر ریاست محترم احتراماً، به استحضار می     

هشتم تا دهم جمهوری به کشور عراق هیات اقتصادی ج. ا. ایران را به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران در تاریخ 

یادشده می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری  به این کشور اعزام نماید. عالقمندان به حضور در هیات 5931فروردین ماه 

تکمیل و ارسال نمایند.   www.iccima.ir/delegationsبه آدرس  فرم آنالیننسبت به تکمیل  55/51/5931شنبه سه

و تنها فرم تکمیل شده به به فرم های ناقص و یا پرشده به صورت دستی رسیدگی نخواهد شد الزم به ذکر است که 

 . صورت آنالین مورد پذیرش است

تالش بر این است که پرواز با هواپیمای اختصاصی صورت پذیرد، بر همین اساس، هزینه سفر شامل پرواز اختصاصی، هتل، 

 ریال می باشد.  4808880888و حفاظت مبلغ  VIPترانسفر داخلی، سالن همایش ها، ویزا، 

ه دلیل مالحظات امنیتی، امکان الحاق به گروه در محل و خارج از گروه در نشست ها و همایش ها وجود تاکید می گردد که ب

 ندارد و کلیه اعضا می بایست در پرواز و نشست ها بصورت گروه هیات تجاری اتاق ایران شرکت داشته باشند. 

شوند. الزم است مطالعه بعمل آمده، برگزیده میشده در های بخشی تعیینشده و اولویتمتقاضیان بر اساس روش کار تدوین

، مبلغ مذکور را بالفاصله واریز نمایند. بدیهی است با توجه به مدت زمان الزم برای دریافت دعوتنامهبرگزیدگان پس از 

 ( ثبت نام بعمل55/51/31شنبه )که اعضا تا پایان وقت اداری سه الزم استصدور ویزا و تدارکات سفر و نشست ها، 

 . آورند

و یا با شماره تلفنهای    hatam53@gmail.comدر صورت هرگونه پرسشی لطفا با کارشناس مربوطه با ایمیل 

 تماس حاصل فرمایید 39781838-39781879-39781878

 

http://www.iccima.ir/
mailto:hatam53@gmail.com

