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 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی
 

 آنی       های وابسته به اتاق ایرانرؤسای محترم تشکل
 

 و احترام، سالمبا 

معاونت محترم بین الملل اتاق ایران طی اطالعیه ذیل موضوع اعزام هیأت تجاری اتااق، باه سرپرساتی بنااا   اای  

برگازاری اباالک کمیسایون مکاترر ایاران و دکتر سالح ورزی نایب رئیس محترم اتاق ایران به صوفیه را که همزمان باا 

پذیرد، اعالم نموده است. خواهکامند اسات دساتور شهریور ماه سال باری انجام می 30الی  26بلغارستان در فاصله زمانی 

 فرمائید مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم اطالع رسانی گردد.
 

 

 

 عضو محترم اتاق ایران،

بههه براهه اری اجههیی نمیسههیون مشههترا همکههاری هههای ایههران و بت ارسههتان بههه ریاسههت بههه اعههی  مههی رسههاند بهها ع ایههت 

شهههریور مههاه سهها، جههاری،  30ل ایههت  26ج ههاآ آقههای آیونههدی، وریرمحتههرم راه و شهرسههاری یر شهههر یههوفیا یر تههاریخ 

ر ههیم محتههرم  اتههاق بارراههانی ایههران یر ندههر یاری یههر هیاههت ترههاری را بههه سرپرسههتی ج ههاآ آقههای ینتههر سههی  ورری، نا هه 

 اتاق ایران به این نشور اع ام نماید.

 مه دسی می باشد. -رمی ه های فعالیت توییه شده: راه و شهرساری و یدور یدمات ف ی 

 لی ر ثبت نامعیقم دان می توان د آمایای یوی را جهت حضور یر این هیات ار عریق مراجعه به 

opportunities.html-http://chambertrust.ir/announcements/business  .اعیم نمای د 

 یورو 1150میتیون ریا، +  100ه ی ه پکیج با بتیط انونومی:  -

 یورو 1150ریا، + میتیون  220ه ی ه پکیج با بتیط بی نم:  -

  :1397شهریورماه  11مهتت ثبت نام 

  ،شهه  اقامههت یر هتههل پهه ج سههتاره یر یههوفیا و ترانسهه ر فرویاههاهی و  4پکههیج شههامل بتههیط رفههت و براشههت هواپیمهها

 شهری می باشد.

  واریهه  و رسههید  بانههر متههی شههعبه یشههایار بههه نههام اتههاق ایههران 0105994103006بههه حسههاآ شههماره ه ی ههه ریههالی

 ربوعه یر فرم ثبت نام بارا اری اریی.بانکی م

 .ه ی ه یورویی به امورمالی اتاق ایران تحویل اریی 

 مبههال  یریههد بههه 15شههرنت هههایی نههه عضههو اتههاق نیسههت د یهها اعتبههار نههارت عضویتشههان یاتمههه یافتههه اسههت،  بههرای

 .مذنور اف ویه یواهد شد ریالی و ارری
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