
 
 

 

 حقبه نام 
 هدف آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست

   021 – 84087تماس:   تلفن   32نشانی: خيابان وليعصر، باالتر از خيابان بهشتی، کوچه ی دل افروز، پالک

 10103444238: شناسه ملی     411366963493: کداقتصادی  1511714511:  ( کدپستی204)داخلی آقای سالک نام: مسئول ثبت

 

              

 نماید:برگزار میری شرکت ارتباطات صنعت آتی پارس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همكا

  المللهمايش بازار سرمايه بين
      سائوپائولو و ريو دوژانيرو -اوراق بهادار و کاالی برزيل و بازديد از بورس  

 Bolsa do Rio BOVESPA - BM&F - ونهادهای مالی برزیل

    ترین گروه بورس آمریکای جنوبی()بزرگ 

  

 :ازدیدزمان ب

 
  7139  اسفند  3 لغایت بهمن 82از 

 باشد؛ های ذیل میهای بازدید شامل هزینههزینه :بازدید هزینه

  اقامت  شب ریودوژانيرو، 2.5 شب سائوپائولو،3ـی، ویزا،ی و غيرآموزشی شامل جلسات تخصصبابت خدمات آموزشدالر  3500مبلغ
 ستـاره )اتــــاق دو نفره(، صبحانه، ناهار، ایاب و ذهاب فرودگاهی و بازدیدها 4در هتل 

 دالر( 2500ر مبلغ )به ازاء هر نف. های محترم نیز میسر می باشدی اولین بار: امکان حضور خانوادهبرا
 های سفر توسط متقاضی تامین و پرداخت شده باشد.شود که تمامی هزینهنام فقط زمانی قطعی میتوجه: ثبت

 آقای مهندس یاوری؛ شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس   مدیر بازدید:
 22377398نمابر:      22087028و  22360035-9تلفن تماس:   

 مدارك الزم:
 

  

 هزینه بلیط هواپیما: 

 نامتکميل فرم ثبت .1

 ماه اعتبار  6ارائه اصل پاسپورت با حداقل  .2

 نامه از شرکت یا سازمان مربوطهتهيه معرفی .3
 گردد.سایر مدارك الزم از سوی شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس، مستقیماً اعالم می

 
 شود.کنندگان به آژانس مربوطه پرداخت میتوسط شرکت طور جداگانهه هواپيمای امارات توسط این شرکت رزرو و هزینه آن ب بليط

  کنند.نام میمحدودیت ظرفيت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبتدليل به   30/10/97 تا پایان وقت اداری روز  نام:مهلت ثبت
 بندی فوق حداکثر توجه را داشته باشید.خواهشمند است با توجه به طوالنی بودن روند اخذ ویزای برزیل ، نسبت به زمان 

 
 نام:نحوه ثبت

 

 به نشانی کانون سامانه آموزشینام از روی تکميل دقيق فرم ثبت sts.seba.ir ل مدارك خواسته شده به آدرس شرکت و ارسا
 ارتباطات صنعت آتی پارس

 

 گردد:نام نموده به ترتيب ذیل شامل کسر از وجوه ارزی میمتقاضيان ثبترکت در بازدید توسط انصراف از ش؛ انصراف .1 نام:لغو ثبت          

 گردد. وجوه ارزی کسر می %10 روز بعد 15نام تا از زمان ثبت -

 گردد. وجوه ارزی کسر می %50تا یک ماه قبل از سفر،نام روز بعد از ثبت 15بين  -

 گردد. وجوه ارزی کسر می %80مانده به برگزاری سفر ماهکمتر از یک  -

 شود.ه سفر هيچ وجه پرداختی مسترد نمیکمتر از یک هفته مانده ب -

 گردد. وجوه ارزی کسر می ٪20 چنانچه برنامه اجرا گردد ليکن فردی موفق به اخذ ویزا نگرددعدم صدور ویزا؛  .2

  د.گردها مسترد میکليه هزینه ،در صورت عدم برگزاری دوره عدم برگزاری؛ .3

  

 

 
            


