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 )این دوره به صورت آنالین برگزار میگردد(  ساعت آموزشی 27مدت دوره : 

  نجاتی زاده حبیب اهلل خدایی و جناب آقای ساسان جناب آقای : ینمدرس

 برگزاری دوره : ی هاروز

 02/11/1400شنبه از  دوره شروع ، مطابق برنامه زمانبندی

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق از  میباشد ریال 000/400/19  دوره شهریه
 

 های آموزشی :سرفصل
 فرآیند واردات قطعی آشنایی با مراحل گام به گام )نقشه راه( -
 سامانه جامع تجارت ایراننحوه ثبت نام و دریافت رمز عبور و نام کاربری در  -
 مختلف در سامانه جامع تجارت ایراننحوه ایجاد و دریافت نقش های کاربری  -
 نحوه جستجو و دریافت شناسه فروشنده خارجی -
 ایجاد درخواست، پیگیری ثبت سفارش تا صدور آن در سامانه جامع تجارت ایران -
 آشنایی با فرآیندهای پس از ثبت سفارش، تمدید و ویرایش در سامانه جامع تجارت ایران -
 تغییرات آنگروه بندی کاالهای وارداتی و آخرین  -
 آشنایی با سامانه نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی کشور( -
 نحوه تامین ارز واردات کاالهای اساسی بدون نیاز به استفاده از سامانه نیما -
 نحوه تامین ارز واردات کاالهای غیراساسی از طریق خرید ارز از صرافی ها و بانک ها از طریق سامانه نیما -
 واردات کاالهای غیراساسی از طریق ارز حاصل از پروانه صادراتینحوه تامین ارز  -
 نحوه تامین ارز واردات کاالهای غیراساسی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران -
 گمرک در کاال اظهار مقدمات -
 کاال گذاری ارزش -
 داخلی حمل های پایانه با گمرک ارتباط -
 مرکگ سامانه از انتظامی نیروهای استعالم -
 الکترونیکی ترخیصیه و مانیفست -
 اسناد بارگذاری و کاال اظهار -
 خروج درب در کامیون خروج و ورود فرآیند -
 ترخیص از پس سامانه و مقصد انبارهای -
 الکترونیکی دهنده پرداخت مجوز های سازمان و همجوار سازمانهای با گمرک ارتباط -
 ارز منشأ تعیین و مالیاتی امور سازمان و مرکزی بانک با گمرک ارتباط -

 

اظهار  ، خرید و فروش ارز نیمایی و NTSWجامع ثبت سفارش واردات کاال از طریق سامانه  دوره آموزشی

 (EPLاز راه دور در گمرک )
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 دوره آموزشی

 (EPLو اظهار از راه دور در گمرک ) NTSWجامع ثبت سفارش واردات کاال از طریق سامانه 

 

 . ................................................د ملی : ....ک            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :

 ......................................... قطع تحصیلی :م             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ مت:س             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

 ...................................................................................آدرس : ..................................................................................

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .............................................................................آدرس ایمیل : ............................................................................

    ...............................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................................................

 ....................................................................................................................  امضاء : .............تاریخ : ......................

 

 

 

 


