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شماره ثبت 94422:
مذیریت محترم عبمل /آمًزش /مىببع اوسبوی ي پطتیببوی/مبلی اداری /مذیران ببزرگبوی ي مسئًلیه خریذ خبرجی/گمرگی ي قراردادَب

ّوایص سزاسزی هْارت ّای ترصصی ٍ کاربززی
هسیزیت ذزیس ٍ سفارضات ذارجی با آذزیي اطالعات ٍ تغییزات آى

( رٍس اٍل )

آشنایی با آخریه فنون و روش های گمرکی و ترخیص کاال
زر ضزایط باسرگاًی کطَر( رٍس زٍم ) ( همراه با پرسش و پاسخ )
 00 ٍ 02ذززاز هاُ  - 2171سالي ّوایص ّای بیي الوللی ّتل هارلیک تْزاى
سرٌزاى ( :آقای علیزضا راضسی اضزفی ) :

مطبيرٌ امًر اقتصبدی ي ببزرگبوی  ،کبرضىبس رسمی دادگستری ،

امًر کبرضىبسی در گمرک ي يزارت ببزرگبوی (  11سبل )  ،امًر مذیریتی ي مطبيرٌ در يزارتخبوٍ َب ي سبزمبن َبی ديلتی (  12سبل )
مذیر عبمل ي عضً َیئت مذیرٌ ي فعبلیت در بخص خصًصی (  10سبل )  ،استبد داوطگبٌ
کلیٍ ديرٌ َب بصًرت درين سبزمبوی ي در محل ضرکت متقبضی قببل اجرا خًاَذ بًد .
هراطبیي ّوایص  8هسیزاى عاهل ٍ هسیزاى باسرگاًی ،کارضٌاساى باسرگاًی ضزکت ّا ٍ هَسسات زٍلتی ٍ ذصَصی  ،تجار  ،باسرگاًاى ،
ٍارزکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى کاال  ،کارضٌاساى ٍ کارکٌاى هَسسات کطتیزاًی ٍ ًوایٌسگی ّای کطتیزاًی  ،حول ٍ ًقل  ،باًک ّا ،
کارضٌاساى ٍ ارسیاباى گوزک  ،کارگشاراى ٍ حق العول کاراى گوزکی  ،تزذیص کاراى  ،هسیزاى ٍ کارضٌاساى باسرگاًی ذارجی ٍ
گوزکی هَسسات ٍ ضزکت ّا ٍ ًْازّای باسرگاًی
تِ جْت آضٌائی ٍ آگاّی تا اصَل ٍ همزرات ٍ ضَاتط ٍ فزآیٌذ هؼاهالت تاسرگاًی خارجی  ،ثثت سفارش اس آغاس تا اًتْا ٍ آضٌایی ّز چِ تیطتز
تا هثاًی خزیذ خارجی  ،اػتثارات اسٌادی ٍ ایٌىَتزهش  ٍ 0202گزدش وار ٍ هزاحل خزیذ خارجی  ،اسٌاد تاسرگاًی خارجی ٍحول ٍ ًمل تیي
الوللی ٍ تارًاهِ  ،تیوِ ٍ تاسرسی واال ٍ گوزن ٍ هزاحل تزخیص واال ٍ آضٌایی تا همزرات صادرات ٍ ٍاردات لاًَى اهَر گوزوی  ،هَسسِ
ًَآٍراى داًص پَیاى افك ّوایص دٍ رٍسُ " هسیزیت ذزیس ٍ سفارضات ذارجی ٍ آضٌایی با آذزیي فٌَى ٍ رٍش ّای گوزکی زر ضزایط
باسرگاًی کطَر " را تزای هذیزاى ٍ وارضٌاساى ػالی ضزوتْا ٍ ساسهاًْا تزگشار هی ًوایذ  ،در پایاى ّوایص تزًاهِ پاًلی تٌظین گزدیذُ وِ
ضزوت وٌٌذگاى هحتزم هی تَاًٌذ سَاالت خَد را هطزح ًوایٌذ .

خ ًاَشمىذ است جُت ثثت وام ي کسة اطالعات تیشتز در َمایش تا شمارٌ تلفنه َنا 55402322 ،55402322ي تلفکن  55402322تمنا

حاصل فزماییذ.
دتیز ّوایص

تٌیادیاى

**** عناوین و سرفصل مطالب ارایه شده در همایش

****
دتیز ّوایص

اول )
های روز
(سیالبس
همایش
محورهاي

ًکات هْن زیگز ً ( 8حَُ تؼییي ارسش واال ّا در گوزن ،

دوتز ػلی فزاّاًی

هحاسثات گوزوی  ،همزرات واالّای هتزٍوِ  ،ضَاتط لاًًَی ٍ ًحَُ

ٍ -2اصُ ّا  8تعبریف  ،ياشٌ َب ي اصطالاحبت ببزرگبوی ي گمرکی  ،پبسخ بٍ سؤاالت
 - 0اسٌاز  8اسىبد ببزرگبوی ،اسىبد ببوکی  ،اسىبد احمل  ،اسىبد ي فرم َبی ببزرگبوی



ي گمرکی ( تعریف – وحًٌ صذير – کبربرد ) ،پبسخ بٍ سؤاالت

رسیذگی تِ اػتزاضات صاحثاى واال در گوزن )
 آًالیش کاهل فزایٌس یک هعاهلِ باسرگاًی ذارجی اس آغاس تا اًتْا


 استاًسارزّای کاالّا ٍ ًحَُ اذذ گَاّی استاًسارز
 -1ایٌکَتزهش  8 0222وقص ایىکًترمس در معبمالت ببزرگبوی ،ترم َبی ایىکًترمس 2010
  ثبت سفارش کاال اس طزیق سیستن ثبتارش
 مسئًلیت َبی فريضىذگبن ي خریذاران در ایىکًترمس  ،پبسخ بٍ سؤاالت
،
  ضزایط تجارت بیي الولل Incoterms

 -2بیوِ حول ٍ ًقل کاال  8کلیبت بیمٍ  ،اصًل بیمٍ  ،مقررات ي ريیٍ َبی بیمٍ َبی احمل ي 
ً حَُ پززاذت ّای بیي الوللی ٍ اعتبارات اسٌازی
احمل
َبی
بیمٍ
صذير
ضًابط
،
المللی
بیه
وقل
ي
احمل
َبی
بیمٍ
کلًزَبی
،
المللی
بیه
وقل


ً قص بیوِ ّای حول ٍ ًقل زر ذزیس ّای ذارجی
ي وقل بیه المللی ،پبسخ بٍ سؤاالت

 باسرسی کاال ٍ هسائل آى
 -3استاًسارز  :وقص استبوذارد در ياردات ي صبدرات کبالَب  ،مقررات استبوذارد کبالَب ،

 بزذی اهَر تزذیص کاال
تعبریف ي وطبوٍ َب  ،وحًٌ دریبفت گًاَی استبوذارد ( قبل از احمل ي رسیذن کبال  ،بعذ از
 تعاهل ٍ پاسد بِ سَاالت ٍ هطکالت ضزکت کٌٌسگاى
رسیذن کبال بٍ گمرک )  ،استبوذاردَبی مًرد قبًل مًسسٍ استبوذارد
 -باسرسی کاال  8تعبریف ببزرسی کبال  ،قًاعذ ي مقررات ببزرسی کبال  ،ضرایط ضرکت َبی
4
ببزرسی کبال  ،وقص ضرکت َبی ببزرسی در معبمالت خبرجی  ،گًاَی َبی ببزرسی


 -5اعتبارات اسٌازی  8تعریف اعتببرات اسىبدی  ،مکبویسم اعتببرات اسىبدی  ,عًامل مرتبط بب
اعتببرات اسىبدی  ،مسایبی اعتببرات اسىبدی  ،پبسخ بٍ سؤاالت

 -6بزرسی ًقطِ بِ ًقطِ فزایٌس یک هعاهلِ باسرگاًی ذارجی اس ًقطِ صفز تا صس

( سیالبس های روز دوم )

 آگاّی اس ٍاصُ ّای جذیذ ٍ هفاّین آى ّا
 ضٌاخت اسٌاد گوزوی ٍ ًحَُ صذٍر ٍ وارتزد آى ّا
 آگاّی اس تغییزات هَاد جذیذ لاًَى اهَر گوزوی
 آگاّی اس رٍیِ ّای گوزوی در لاًَى جذیذ

فٌَى ٍ رٍیِ ّای ٍارزات ٍ اًَاع آى اس ًظز ضزایط ٍرٍز  ،اس ًظز گوزکی ٍ ارسی


 هحاسثات گوزوی ( هحاسثِ  :تؼزفِ گوزوی ،هالیات تز

( وارت تاسرگ اًی ٍ وارتزد آى  ،حك پزچن  ،همزرات هزسًطیٌاى ٍ پیلِ ٍراى – چگًَگی

ارسش افشٍدُ  ،ػَارض گوزوی  ،تیوِ هحلی )



 هْن تزیي هباحث قاًَى ٍ هقزرات صازرات ٍ ٍارزات8



هشایای آى  ،جَایش ٍ هطَق ّای صادراتی )

 اقساهات السم قبل اس اًجام یک هعاهالت باسرگاًی ذارجی
 (هٌثغ یاتی – ایزاى وذ – استاًذارد – ثثت سفارش )
 اقساهات السم ٌّگام اًجام یا اًعقاز یک هعاهالت باسرگاًی ذارجی 8


( ایٌىَتزهش  ، 0202فٌَى پزداخت ّای تیي الوللی اس جولِ اػتثارات اسٌادی UCP

 ، 600تزٍات اسٌادی  ،فایٌاًس  ،ریفایٌاًس  ،ضواًت ًاهِ ّای ارسی  ،تیوِ ّای حول

ً مل تیي الوللی  ،تارًاهِ ٍ راُ ًاهِ ّای تیي الوللی )
ٍ

 اقساهات السم پس اس اًجام هعاهالت باسرگاًی ذارجی  ( 8تاسرسی واال ٍ

ٍ یضگیْای آى  ،چگًَگی اظْارواال تِ گوزن  ،اًجام تطزیفات گوزوی  ،تزخیص واال )
ٍرٍد ٍ تزخیص واالّایی وِ ضزایط ٍرٍد یا تؼزفِ آًْا تغییز هی وٌذ  ،لاًَى استزداد ٍ

آگاّی اس ًحَُ تؼییي ارسش واالّای ٍارداتی ٍ صادراتی در گوزن

 آگاّی اس هَاػیذ ٍ هْلت ّای جذیذ تَلف واال در
گوزن ( واالی هتزٍوِ )
 آگاّی اس هَاػیذ ٍ هْلت ّای جذیذ هزٍر سهاى در گوزن

 آگاّی اس هَارد جذیذ هؼافیت ّای گوزوی

 آگاّی اس هَارد هوٌَػیت ّای لاًًَی ٍاردات ٍ صادرات
 آگاّی اس هَارد جذیذ تخلفات ٍ لاچاق گوزوی ٍ جزاین آى ّا

 آگاّی اس ًحَُ اػتزاض تِ گوزن
 آگاّی اس چگًَگی دفاع اس پزًٍذُ ّای اختالفی در
گوزن ٍ همزرات آى
 آگاّی اس همزرات وارگشاری ( حك الؼولىاری ) در گوزن



 شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز در همایش :

تىویل دلیك فزم ثثت ًام ٍ ارائِ فیص تاًىی تِ اسای ّز ًفز 1/422/222ریاال

تاِ

ضوارُ حساب ً 2022002603222شد تاًه هلی ایزاى تىام مًسسٍ وًآيران داوش پًیان افق (قاتل ياریش در کلیٍ شعة تاوک ملی  ( .شزکت کىىذگان تیش اس
 5وفز می تًاوىذ اس  %01تخفیف ي تیش اس  01وفز اس  %01تخفیف تزخًردار گزدوذ ).
 گواهینامه  :در پایان تزوامٍ تٍ شزکت کىىذگان محتزم گًاَیىامٍ حضًر در َمایش اَذاء می گزدد .
 نحوه انصراف  :مستلشم است شزکت کىىذگان در صًرت اوصزاف تصًرت مکتًب  84ساعت قثل اس تزگشار َمایش  ،اوصزاف خنًد را اعنالم ومایىنذ ي
شُزیٍ تا کسز  %01مستزد می گزدد  ( .پ اس مذت مذکًر اوصزاف مقذير ومی تاشذ ) .

ضوي ارسال هطخصات ّوایص هذوَر خَاّطوٌذ است جْت وسة اطالػات تیطتز تاا ضاوارُ تلفاي ّاای  55402322 ،55402322ي تلفکن

 55402322تما حاصل فزماییذ ( .کس ) 5001 8
دتیز خاًِ ّوایص
ًطاًی زبیزذاًِ  8تْزاى – ذیاباى سپاُ جٌَبی –سِ راُ فرزآباز – ذیاباى هطکی  -خ ًاطقی ( ذَرضیس )  -بي بست بْوي  -پالک ٍ – 2احس 0

