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 آنی           

 

 هیو روس رانیمشترک ا یعضو محترم اتاق بازرگان
 

 سالم، با

بدینوسیه به استحضار می رساند این اتاق در نظر دارد هیات بلند پایه تجاری را به سرپرستی  "احتراما

ال ماه سشهریور 21الی 21مورخ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  هادی تیزهوش تابانجناب آقای 

( جهت شرکت در هفدهمین اجالس شورای بین المللی همکاری های تجاری 1122سپتامبر  5لغایت 3)جاری 

 اعزام نماید، ولگاگراد( -)مسکوبه کشور روسیه (ICBCاتاق بازرگانی و صنعت کشور های حاشیه دریای خزر )

صورت تمایل به  شرکت محترم دعوت می شود در آنلذا با عنایت به اهمیت رویداد یاد شده از 

به  13/15/79شنبه مورخ سه شرکت در هیات مذکور مدارک الزم را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز 

الزم به ذکر است هزینه پکیج و سایر موارد در دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ارسال فرمایند.

 اعالم می گردد. "اسرع وقت متعاقبا

 مدارک مورد نیاز:

 با مهر و امضاء تکمیل شده پیوست فرم -2

 دو قطعه عکس رنگی)پشت تصویر رنگ روشن(-3

 ماه از زمان اعزام( به همراه نشانی منزل و محل کار 6اصل گذرنامه )با اعتبار -1

 22212121 تلفن تماس برای کسب اطالعات بیشتر:

 هادی تیزهوش تابان        

 ن و روسیهرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایرا      
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 فرم ثبت نام:

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

                First Name 

                Last name 

 

 نام شرکت:

                Company Name 

 

 داخلی:      تلفن ثابت:

 فاکس:      تلفن همراه:

 آدرس الکترونیک:

 وب سایت:

 نماینده شرکت:

 شماره تماس ضروری:

 آدرس:

 مشخصات افراد متقاضی حضور در سفر هیات تجاری:

 

 درخواست استفاده از اتاق سمت سازمانی شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

   Double Single 

2     

1    

3     

1    

 :توجه 

 روز کاری می باشد. 21زمان الزم جهت اخذ روادید عادی -

 ه، شنبه و چهارشنبه تعطیل میباشد.توجه فرمائید سفارت روسیه روزهای جمع 

 ریال به هزینه های ذکر شده اضافه می گردد. 0666666مبلغ  ساعت کاری( 91)در صورت نیاز به ویزای فوری-

 به علت چارتر بودن هتل در پکیج ارائه شده، پس از ثبت نام، امکان لغو و کنسلی وجود ندارد.-


