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۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۷/۱۵۱۱۴/ص
ندارد

اتوماسیون اداری

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

فوری

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکلهای وابسته به اتاق ایران

با سالم و احترام،

به اطالع میرساند اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به منظور توسعه ارتباطات تجاری بین دو کشور همسایه ایران 

و روسیه، همایش "همکاری های گمرکی ایران ور روسیه، راهکارهای رفع مشکالت موجود" را در روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ 

در محل ساختمان اصلی آن اتاق و با حضور مدیران گمرکات روسیه و ایران، وزارت نیرو و سفارت روسیه در تهران برگزار 

نماید. 

اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:

اظهارنامه وارداتی روسیه و تفاوت آن با اظهارنامه صادراتی ایران -

ارزش گذاری کاالهای صادراتی -

نحوه ترخیص کاالهای فاسد شدنی -

ورود موقت کاال به روسیه جهت حضور در نمایشگاه و شرکت در پروژه ها -

ترانزیت کاال از روسیه -

تبادل گواهی مبدأ و الزامات گمرک روسیه در چگونگی و تنظیم آن -

کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه، دالیل عملیاتی نشدن، مزایا و راه های بهره برداری مؤثر از آن -

جایگاه اقتصادی روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا -

عالقه مندان برای کسب اطالعات تکمیلی در این خصوص می توانند با شماره تلفن ۸۸۷۲۵۲۶۹ تماس گرفته و یا به 

بخش رخدادهای اقتصادی وب سایت اتاق تهران به آدرس www.tccim.ir مراجعه فرمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی رویداد مذکور به اعضای آن تشکل اقدام الزم مبذول و این 

معاونت را از نتیجه مطلع فرمایند.
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رونوشت:

جناب آقای حالج، معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران-بازگشت به نامه شماره ۹۸/۲۰۸۶۲/  -
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