موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ()ITECC

دوره آموزشی دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به صادرات فراورده های نفتی
(سامانه ثامن و سامانه های گمرک)
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

مدت دوره  8 :ساعت در  2جلسه
مدرس :جناب آقای نجاتی زاده
روزهای برگزاری  24 :و  26مرداد ماه از ساعت  16:00لغایت 20:00
شهریه کارگاه  5/380/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 تبیین دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 تشریح بخشنامه های صادره از گمرک ایران در خصوص صدور
فرآورده های نفتی
 استاندارد سازی فرآورده های نفتی
 سامانه های مرتبط با صدور فرآورده های نفتی (ثامن – انبارگمرک) و
چگونگی اظهار فرآورده های نفتی در سامانه EPL
محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید( .واتس اپ)09025445159 :خانم ساالرکیا

فرم ثبت نام دوره آموزشی دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به صادرات فراورده های نفتی (سامانه ثامن و
سامانه های گمرک)
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید( .واتس اپ)09025445159 :خانم ساالرکیا

