شمارهICC/99/537 :
تاریخ 1399/10/27 :

Webinar on Trade Facilitation Agreement
پیوستن به سازمان تجارت جهانی ( )WTOهدف کشورمان پس از رفع محدودیتها است .ولی قبل از اتمام مراحل الحاق
میتوانیم از رقابتی شدن تجارت در کشور و اثرگذاری آن برجامعه بازرگانی ،در نتیجه اجرای مفاد موافقت نامه تسهیل
تجارت ( )TFAو با رعایت اصول آن بهره مند گردیم .کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد با برگزاری وبینار
موافقتنامه تسهیل تجارت ،به بحث و تبادل نظر در خصوص تسهیل تجارت و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور
بپردازد.

زمان :دوشنبه و سهشنبه 5 - 4 ،اسفندماه  | 1399ساعت 14:30 :الی 17:30
اساتید .1 :آقای دکتر رضا گلی
 عضو (مدعو)کميسيون تسهيالت گمرکی و تجاری کميته ايرانی ICC
 مدير کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان يافته ،سازمان گمرک ج.ا.ا

 .2آقای مجتبی شیشه چی ها
 عضو کميسيون رسيدگی به اختالفات گمرکی
 مشاور رييس کل سابق گمرک جمهوری اسالمی ايران در امور بين الملل
 مديرکل سابق دفتر تعرفه و دفتر ارزش گمرک ج.ا.ا

 .3آقای محمود رستم افشار
 دبير کميسيون تسهيالت گمرکی و تجاری کميته ايرانی اتاق بازرگانی بينالمللی ()ICC
 کارشناس خبره حمل و نقل بين المللی
 رييس هيئت مديره شرکتهای گروه زنجيره

ثبتنام و اطالعات بیشتر:
از عالقمندان دعوت میشود برای ثبت نام در دوره آموزشی فوق ،هزينه شرکت در دوره را (مبلغ 4.000.000ريال
برای اعضای کميته ايرانی و  6.500.000ريال برای غيراعضا) تا تاريخ شنبه  2اسفندماه  1399به شماره حساب
 1550050092کدشناسه  991547نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد )6325/5به نام کميته ايرانی اتاق بازرگانی
بينالمللی واريز و اسامی شرکتکنندگان را به همراه تصوير فيش واريزی به دبيرخانه کميته ايرانی ارسال نمايند.
تلفن )021( 88306127
فکس )021( 88346537
ایمیل icciran@icc-iran.com
اطالعات بیشتر و ثبتنام آنالینicc-iran.org :

پيوستن به سازمان تجارت جهانی ( )WTOهدف کشورمان پس از رفع محدوديتها است .ولی قبل از آن با اجرای مفاد
"موافقتنامه تسهيل تجارت" و با رعايت اصول زير میتوانيم موقعيت تجاری کشور و کارايی جامعه بازرگانی را بهبود بخشيم:
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کاربرد اطالعات مربوط به کاال ،پيش از ورود آن جهت تسريع فرايند بررسیهای گمرکی
شفافيت و قابليت پيشبينی اقدامات گمرکی و مديريت فعاليتهای نهادهای مختلف در سازمانهای مرزی
استانداردسازی و ساده کردن اظهارنامه کاالها و اسناد ضميمه آن
رويههای شفاف برای شناسايی فعاالن اقتصادی مجاز ()AEO
استفاده حداکثری از فناوری اطالعات
اعمال کمترين کنترل فيزيکی جهت حصول اطمينان از رعايت قوانين گمرکی
استفاده از مديريت ريسک و کنترلهای مبتنی بر مميزی پس از ترخيص کاال
اعمال ارزيابی و بازرسیهای مشترک در ترمينالهای مرزی کشورهای عضو
مشارکت با جامعه تجاری بينالمللی

کمیسیون تسهیالت گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی ( )ICCدر نظر دارد با برگزاری
وبینار"موافقتنامه تسهیل تجارت" ،نقطه نظرات کارشناسی و مدیریتی مربوط به  TFAرا با تکیه بر محورهای زیر
برگزار و جامعه اقتصادی کشور را برای تشکیل "کمیته ملی تسهیل تجارت" و "نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی
کشور" آماده نماید.








کاهش هزينه های تجاری فعاالن اقتصادی
آشنايی با استانداردها و ضوابط بين المللی گمرک بويژه کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو
انتشار قوانين و مقررات تجاری ،بازرگانی و گمرکی
همکاری با سازمان های متولی تجارت فرامرزی
نقش ترانزيت در تجارت بين المللی
تشکيل کميته ملی تسهيل تجارت و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور
شرکتکنندگان:
بدين وسيله از کليه بازرگانان و شرکتهای فعال در معامالت بينالمللی مربوط به صادرات و واردات و محموالت
ترانزيتی شامل خريدار ،فروشنده ،متصدی حمل ،بيمهگر ،بانک ،شرکتهای بازرسیکاال ،گمرک ،حقوقدانان و وکالی
دادگستری و شرکت هايی که در بخش فورواردينگ و اسناد و قراردادهای حمل همکاری می نمايند دعوت می شود در
اين همايش شرکت نمايند.

نام

تلفن همراه:

نام خانوادگی:

تلفن:

نام شرکت:
فکس:
سمت در شرکت:
ایمیل:
عضویت در کمیته ایرانی  :ICCبله

خیر

Title (Mr/Dr/Mrs/etc.):
Family name:
First name:
Position:
Company:

مبلغ واریز شده:
شماره فیش واریزی :
تاریخ فیش واریزی :

تاریخ

امضاء

