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باسمه تعالی

فوری رؤسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

با سالم و احترام،
به استحضار می رساند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد یک هیأت تجاری و 
سرمایه گذاری را در فاصله زمانی ۱۷ لغایت ۲۰ آذرماه سالجاری و همزمان با برگزاری "کنفرانس مقامات بلند پایه 

سرمایهگذاری عمومی و خصوصی سازمان همکاریهای اسالمی(OIC)" به شهر استانبول-ترکیه اعزام نماید.
شایان ذکر است که در همایش سرمایه گذاری فوق الذکر، نمایندگان بخش های خصوصی از ۳۰ کشور 
اسالمی عضو سازمان همکاری های اسالمی (OIC) شرکت نموده که این امر فرصت مناسبی را برای مذاکرات رو 

در رو میان تجار و فعالین اقتصادی کشورمان با همتایان در ۳۰ کشور اسالمی فراهم می آورد.
شرایط همراهی هیأت و هزینه های مربوطه به شرح ذیل اعالم شده است. خواهشمند است دستور فرمائید 

مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم اطالع رسانی گردد.

"هزینه حضور در هیأت مذکور، برای اعضای اتاق ایران ، ۱۰۰ یورو + ٣٤ میلیون ریال (بلیط اکونومی) یا  ۱۰۰ یورو + ٧۰ میلیون ریال 

(بلیط بیزینس) و برای افراد غیرعضو با ۱٥% افزایش، ۱۱٥ یورو + ٣۹ میلیون ریال ( بابت بلیط اکونومی) و یا ۱۱٥ یورو+ ۸۱ میلیون 

ریال (بلیط بیزینس) در نظر گرفته شده است. این هزینه به صورت علی الحساب و شامل هزینه بلیط هواپیما و ترانسفر داخلی بوده 

و هزینه هتل بر عهده اعضای محترم شرکت کننده خواهد بود.

IR46   متقاضیان بلیط بیزینس باید مابه التفاوت نرخ بلیط را به حساب شماره ۱٥۱٥۱۱٥۱۱٥ (شناسه واریز ۹۹۰۰۰۸۰۶٣۱۰۰ -شبا

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

همچنین الزم است عوارض خروج از کشور (از طریق سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور) قبل از اعزام توسط متقاضی محترم 

پرداخت شده و پرینت تأیید پرداخت و کد مربوطه همراه وی باشد.

عالقـهمنـدان جهـت کسـب اطـالعـات بیشتر و ثبت نــام مـیتواننـد بـه لینک ثبت نام و یـا آدرس هیئت-های-

تجاری/https://chambertrust.ir مراجعه فرمایند.

الزم است پس از تکمیل فرم و ثبت نهایی آن، مدارک زیر حداکثر تا تاریخ ۹۸/۹/٥ به معاونت امور بینالملل اتاق ایران، تحویل داده 

شود:

کپی کارت ملی .۱

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/
https://chambertrust.ir/iran-turkey
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کپی گذرنامه  .۲

کپی کارت بازرگانی  .٣

پرینت پرداخت عوارض خروج از کشور .٤

پرینت تأیید ثبت نام از لینک اعالم شده .٥

تحویل مبلغ ارزی به امور مالی اتاق ایران و ارائه رسید آن .۶

درخواست کتبی رزرو هتل (در صورت نیاز به رزرو هتل) .٧

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

کارشناس ارشد ترکیه در امور بینالملل اتاق ایران با شماره ۸٥٧٣۲٣٥۶ تماس حاصل فرمایند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی رویداد فوق به تشکل های اتاق ایران اقدام الزم و عاجل 

مبذول فرمایند.
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