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باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

با سالم و احترام،
معاونت محترم بین الملل اتاق ایران، طی اطالعیه ذیل موضوع اعزام یک هیأت تجاری به سرپرستی جناب 
آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران به پاکستان، در فاصله زمانی ۲۲ الی ۲۵ آبان ماه سالجاری و 
همزمان با برگزاری بیست و نهمین اجالس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اسالمی و بیست و هفتمین اجالس کمیته 
های تخصصی اتاق های بازرگانی اکو را اعالم نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید با عنایت به ضیق وقت و 

مهلت تعیین شده جهت ثبت نام، مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم اطالع رسانی گردد.

"به استحضار می رساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری بیست و نهمین 

اجالس هیأت رییسه اتاق بازرگانی اسالمی و بیست و هفتمین اجالس کمیته های تخصصی اتاق های بازرگانی اکو در شهر کراچی 

پاکستان، یک هیأت تجاری را به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی، ریاست محترم اتاق ایران از تاریخ ٢٢ لغایت ٢٥ آبان ماه 

سالجاری به شهر کراچی اعزام نماید.

هزینه حضور در هیئت تجاری ٥۸۸ دالر + ١٢۰ میلیون ریال (١٢ میلیون تومان بابت بلیط اکونومی- و یا ٢٧ میلیون تومان بابت بلیط 

بیزینس) بصورت علیالحساب برای هر نفر عضو و برای غیر اعضای اتاق بازرگانی و با احتساب ١٥ درصد افزایش هزینه، ٦٧٧ دالر+ 

١٣۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (١٣ میلیون و هشتصد هزار تومان-بابت بلیط اکونومی و یا ٣١ میلیون تومان بابت بلیط بیزینس) و شامل 

موارد زیر خواهد بود: 

هزینه سه شب اقامت در هتل مووِن پیک -
هزینه روادید تجاری -

پرواز تهران-کراچی-تهران با هواپیمایی قطر یا امارات -
هزینه ترانسفر -

الزم است عوارض خروج از کشور (از طریق سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور) قبل از اعزام توسط متقاضی پرداخت شده و 

پرینت تأیید پرداخت و کد مربوطه همراه وی باشد.

متقاضیان بلیط بیزینس باید ما به التفاوت نرخ بلیط را به حساب شماره ١٥١٥١١٥١١٥ (شناسه واریز ٩٩۰۰۰۸۰٥٩١٤١-شبا 

IR46  0120  0000  0000  1515  1151  15 واریز و رسید آن را به همراه ارز مورد نظر به حسابداری اتاق ایران تحویل نمایند.

عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام میتوانند به لینک ثبت نام و یا آدرس 

https://chambertrust.ir/announcements/business-opportunities.html مراجعه فرمایند.
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الزم است پس از تکمیل فرم و ثبت نهایی آن، مدارک زیر حداکثر تا تاریخ ٩۸/۸/١٣ به معاونت امور بینالملل اتاق ایران، تحویل 

داده شود: 

فرم پر شده درخواست ویزا به صورت پشت و رو  .١

درخواست کتبی رزرو هتل .٢

اصل و کپی از صفحات گذرنامه (اعتبار ٧ ماه از زمان اعزام)  .٣

سه قطعه عکس ٣*٤ رنگی  .٤

کپی کارت ملی .٥

کپی کارت پایان خدمت .٦

کپی کارت بازرگانی و مدارک مثبته شرکت یا پروانه کسب .٧

پرینت سه ماهه حساب بانکی .۸

کپی از تمام صفحات شناسنامه  .٩

پرینت پرداخت عوارض خروج از کشور .١۰

پرینت تأیید ثبت نام از لینک اعالم شده .١١

تحویل مبلغ ارزی به امور مالی اتاق ایران و ارائه رسید آن .١٢

تحویل رسید بانکی واریز هزینه ریالی (دارای شناسه پرداخت) .١٣

عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مشارکت و ثبتنام در هیأت اعزامی می توانند با آقای مهدی ساعتچی، 

کارشناس ارشد پاکستان در امور بینالملل اتاق ایران به شماره ۸٥٧٣٢٣٥٦ تماس حاصل فرمایند.
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