
 
 

 

 به نام حق
 آدمهاي کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب براي ساختن ایده هاستهدف 

   021 – 84087تماس:   تلفن   32نشانی: خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه ي دل افروز، پالك
 10103444238: شناسه ملی     411366963493: کداقتصادي  1511714511:  ) کدپستی204(داخلی آقاي سالک نام: مسئول ثبت

 

              

 نماید:ري شرکت ارتباطات صنعت آتی پارس برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکا

 الملل همایش بازار سرمایه بین
 سائوپائولو و ریو دوژانیرو      -اوراق بهادار و کاالي برزیل و بازدید از بورس  

 Bolsa do Rio BOVESPA - BM&F - ونهادهاي مالی برزیل
   ترین گروه بورس آمریکاي جنوبی)(بزرگ 

  

  

  
 زمان بازدید:

 
وجود  بنديهاي پروازي امکان تغییرات جزئی در این زمان(به دلیل محدودیت 1398دي ماه   23لغایت  17از 

  دارد).
 باشد؛ هاي ذیل میهاي بازدید شامل هزینههزینه هزینه بازدید:

اقامت  شب ریودوژانیرو، 2,5شب سائوپائولو، 3ـی، ویزا،ی و غیرآموزشی شامل جلسات تخصصدالر بابت خدمات آموزش 3300مبلغ  •
 .ستـاره (اتــــاق دو نفره)، صبحانه، ناهار، ایاب و ذهاب فرودگاهی و بازدیدها 4در هتل 

 هاي سفر توسط متقاضی تامین و پرداخت شده باشد.شود که تمامی هزینهنام فقط زمانی قطعی میتوجه: ثبت
 آقاي مهندس یاوري؛ شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس   مدیر بازدید:

 22377398نمابر:      22087028و  22360035-9تلفن تماس:   
 مدارك الزم:

 

  

 هزینه بلیط هواپیما: 

 نامتکمیل فرم ثبت .1
 ماه اعتبار  6ارائه اصل پاسپورت با حداقل  .2
 نامه از شرکت یا سازمان مربوطهتهیه معرفی .3

 گردد.مستقیماً اعالم میسایر مدارك الزم از سوي شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس، 
 

 .شودکنندگان به آژانس مربوطه پرداخت میبلیت هواپیما توسط این شرکت رزرو و هزینه آن بطور جداگانه توسط شرکت

  کنند.نام میبه دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت  09/09/98تا پایان وقت اداري روز   نام:مهلت ثبت
 بندي فوق حداکثر توجه را داشته باشید.خواهشمند است با توجه به طوالنی بودن روند اخذ ویزاي برزیل ، نسبت به زمان •

 
 نام:ثبت نحوه

 

 ل مدارك خواسته شده به آدرس شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی کانون و ارسا نام از روي سامانه آموزشتکمیل دقیق فرم ثبت
 . پارس

 گردد:نام نموده به ترتیب ذیل شامل کسر از وجوه ارزي میانصراف از شرکت در بازدید توسط متقاضیان ثبت؛ انصراف .1 نام:لغو ثبت          
 گردد. وجوه ارزي کسر می %10 روز بعد 10نام تا از زمان ثبت -
 گردد. وجوه ارزي کسر می %50نام  تا یک ماه قبل از سفر،روز بعد از ثبت 10بین  -
 گردد. وجوه ارزي کسر می %80مانده به برگزاري سفر ماهکمتر از یک  -
 کمتر از یک هفته مانده به سفر هیچ وجه پرداختی مسترد نمی شود. -

 گردد. وجوه ارزي کسر می ٪20 چنانچه برنامه اجرا گردد لیکن فردي موفق به اخذ ویزا نگرددعدم صدور ویزا؛  .2
 


