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 همایش بزرگ فرصت هاى
 تجارى در حوزه صنایع غذایى 

MOSCOW

............/.............../.................. : تاریخ

:  خدمات سفر  شامل 

: مدارك الزم  
اصل گذرنامه با حداقل   شش ماه  از زمان بازگشت از سفر 

یک قطعه عکس رنگى تمام رخ  4*3  بدون ژست با زمینه سفید 

 

بدینوسیله اطالعات و هزینه این سفر را به استحضار مى رساند 

1396/11/15     ساعت   45 : 08  صبح از فرودگاه امام خمینى تهران   پرواز مستقیم رفت   :                  

 پرواز مستقیم برگشت    :          پنجشنبه 1396/11/19     ساعت    13:45   ظهر   از فرودگاه  ونوکوو  مسکو

  ویزا
 ترانسفر فرودگاهى ، ترانسفر شهرى و استقبال فرودگاهى 

بازدید از نمایشگاه PRODEXPO 2018      کارت ورود به نمایشگاه      
اقامت 4 شب  و  5  روز           

به علت محدود بودن تعداد بلیط ها و اتاق هاى رزرو شده در صورت تکمیل تعداد ، نرخ هاى جدید متعاقبا 
اعالم خواهند شد .   *

همزمان با برگزارى  نمایشگاه غذایى پرادکسپو روسیه

*
*

 *   تکمیل فرم مشخصات فردى

. توجه فرمایید که سفارت روسیه روزهاى جمعه ، شنبه و چهارشنبه تعطیل مى باشد -

ترانسفرهاى جلسات ،

... :

+

:شماره

 هیئت تجارى -بازاریابى اعزامى

 ،

 با سالم و احترام    

با توجه به رویکرد دو کشور جمهورى اسالمى ایران و روسیه در جهت گسترش روابط تجارى   به استحضار مى رساند   

. 

اقدام به اعزام هیات تجارى و بازاریابى  به کشور روسیه مى نماید ، با توجه به تجربه بسیار موفق و چشمگیر چهار هیات اعزامى پیشین در سالهاى 
2017،2016،2015،امکانات مناسبى را جهت شرکت هاى عالقه مند به حضور در بازار مواد غذایى روسیه فراهم آورده است. با توجه به  رویکرد  
مثبت دولت هاى روسیه   و جمهورى اسالمى ایران     ، پیرامون گسترش روابط تجارى ،  از جمله تفاهم نامه هاى اخیر  این دو کشور در حوزه  

گمرکات که شامل اختصاص تخفیفات گمرکى به کاالهاى ایرانى و همچنین دستور مستقیم رئیس جمهور روسیه مبنى بر جایگزینى  کاالهاى ایرانى 
در این حوزه مى باشد، فرصت مناسبى جهت حضور شرکت هاى ایرانى در این حوزه فراهم مى آورد

: توجه
-

.
  زمان الزم جهت صدور ویزاى عادى  10  روز کارى مى باشد ، بدون احتساب زمان  7  روز مانده به اعزام

در صورت نیاز به ویزاى فورى  (48  ساعت کارى ) مبلغ  100  دالر  به هزینه هاى ذکر شده اضافه مى گردد

یکشنبھ

5-9 8
بهمن 15-19

84- 8

پنجمین

همراهى لیدر و سرپرست گروه در تمام مدت سفر 

25

اتاق بازرگانیمشترك  ایران- روسیه

    +     سیم کارت       

  امکان شرکت در کنفرانس ها و جلسات جانبى نمایشگاه    از جمله کنفرانس خرده فروشى و همایش غذاى روسى و   
افتتاح حساب بانکى و کارت اعتبارى         
جلسه با شوراى بازرگانانایران در روسیه 

بازدید از مرکز تجارى فود سیتى  + یک گشت شهرى             

جهت افتتاح حساب بانکى و کارت اعتبارى  مى بایست حتما قبل از سفر درخواست کتبى ارائه شود و فرم ها تکمیل گردند . *** 
اعطاى گواهى نامه حضور در نمایشگاه و هیات از طرف اتاق مشترك ایران و روسیه       ***** 

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 18 - مجتمع صیاد

:  تلفن :                                          فکس 

تهران - میدان صنعت -  بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6 - طبقه سوم
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برنامه سفر هیات تجارى

تاریخعنوانروز
توضیحات

عصرصبح

شنبه

1396/11/16
بازدید گروهى از نمایشگاه با همراهى لیدر و مترجم

از ساعت  10  صبح   

چهار شنبه

1396/11/19

جلسه مشترك شوراي بازرگانان

ایران

 به منظور تسهیل تبادل کاالهاى  تجارى 
بین ایران و روسیه ، تفاهم نامه  کریدور سبز 

گمرکى میان روساى کل گمرکات دو 
. کشور امضا شد 

 هدف از این تفاهم نامه ضرورت توسعه 
تجارت بین دو کشور از طریق تسریع  در 

.

انجام تشریفات گمرکى ، افزایش  حجم 
تجارت و ایجاد شرایط مطلوب   براى 
فعاالن تجارى و توسعه همکارى هاى 

گمرکى به ویژه در زمینه تبادل الکترونیکى 
اطالعات و افزایش کارایى کنترل هاى 

گمرکى اعالم شده است 

بازدید از نمایشگاه   2

تحویل اتاق ساعت  7  صبح  
و حرکت به سمت فرودگاه

پنجشنبه بازگشت به تهران ورود به تهران ساعت  517:45

FOOD CITY بازدید از مرکز

 بزرگترین مرکز خرده فروشى
مواد غذایى در روسیه

 بر اساس این گزارش اهم موارد این سند
 همکارى عبارتند از تبادل اطالعات مربوط
 به کاالها و وسایل حمل و نقل فعاالن حوزه

. تجارت خارجى بین دو کشور مى باشد
 همچنین ارائه الکترونیکى اطالعات به گمرك

 طرف دیگر معاهده قبل از اظهار کاال به گمرك
 مقصد و نیز تصاویر اسنادى نظیر فاکتور ،

 اسناد محموله و حمل و ... با هدف تسریع در
 انجام تشریفات گمرکى ، کاهش تعداد اسناد

 مورد نیاز و حداقل نمودن کنترل هاى گمرکى
 بر اساس تحلیل اطالعاتى کاالها در چارچوب

.سیستم مدیریت ریسک

: مزایاى استفاده از کریدور سبز گمرکى *

اولویت داشتن در گمرکات طرفین براى ترخیص کاالهاى خود
     استفاده از مزایاى تسریع در انجام تشریفات گمرکى در گمرکات طرفین

 عدم انجام کنترل هاى فیزیکى براى اشخاص فاقد سابقه تخلف و در 
صورت نیاز به کنترل فیزیکى در حداقل زمان ممکن

 پذیرش اظهار نامه گمرکى شرکت هاى مشمول با حداقل اسناد ، به شرط
ارائه اسناد در مهلت تعیین شده

 ارائه درخواست با هدف بررسى صحت و سقم اطالعات اظهار شده کاالهاى
تبادل شده بین دو کشور با در نظر گرفتن قوانین حاکمیتى دو کشور

*
*
*

*

*

:* موافقت نامه جدید همکارى گمرکى بین ایران و روسیه 

 روساى گمرکات ایران و روسیه موافقت نامه دوجانبه اى در زمینه همکارى
 و کمک متقابل ادارى در امور گمرکى امضا کردند .این موافقت نامه با هدف
 به روز کردن قانون موافقت نامه همکارى هاى گمرکى بین دو کشور مصوب

 سال 1377 ) و  به منظور استفاده از فناورى هاى نوین تدوین شده و پس
 از ارائه به طرف روسى و مکاتبات صورت گرفته و انجام مراحل مربوطه ،

.   امضا شد

)

: هدف از امضاى این موافقت نامه عبارتست از
اطمینان از اجراى صحیح قوانین گمرکى دو کشور

پیشگیرى و تحقیق در خصوص تخلفات گمرکى
همکارى در خصوص امنیت عرضه کاال در چارچوب زنجیره تامین جهانى

ارایه کمک به یکدیگر در جهت تسهیل تشریفات گمرکى
ارائه کمک فنى در خصوص آشنایى با فناورى هاى گمرکى طرفین

تبادل تجربیات به یکدیگر و آموزش کارکنان
تبادل خودکار اطالعات کاالهاى مبادله شده بین دو کشور

. ارایه درخواست به یکدیگر در مواردى که ظن تخلف گمرکى وجود داشته باشد

*
*
*
*
*
*
*
*

تفاهم نامه تبادل اطالعات ارزشى گمرکى کاال  *:
تفاهم نامه تبادل اطالعات ارزش گمرکى کاال و وسایط نقلیه مبادله شده بین

. دو کشور ایران و روسیه ، نیز به امضاى روساى گمرکات دو کشور رسید
 هدف از امضاى این تفاهم نامه ، همکارى و مساعدت متقابل بین طرفین به

 منظور ارزیابى صحیح ارزش کاالهاى مبادله شده بین دو کشور از طریق
. تبادل اطالعات مربوط به ارزش گذارى کاالهاست

 موضوع همکارى :   بررسى شیوه هاى محاسبه و کنترل ارزش گمرکى
 کاالهاى جابجا شده به منظور ارتقاى کارایى روش هاى اعمال شده براى
 حصول دقت اطالعات اظهار شده از طریق اقداماتى نظیر تبادل تجارب

 کارشناسان بین طرفین ، مهمترین موضوع همکارى ایران و روسیه در قالب
. تفاهم نامه ذکر شده است

1396/11/17
گشت شهري، بازار و مرکز خرید مسکو

الزم به ذکر است که این برنامه اولیه مى باشد و امکان تغییر در زمان یا نوع برنامه ها وجود دارد

 جهت کسب اطالعات بیشتر ، لطفا با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید 

: کارشناس شما در امور ثبت نام

:داخلى:

:

تلفن ثابت

تلفن همراه

:پست الکترونیکى

اطالعات کارشناس امور ثبت نام
:

یکشنبهپرواز به مسکو1
1396/11/15

ساعت 14:00
ورود به هتل

CHECK IN

تحویل اتاق ساعت 15:00
استراحت و وقت آزاد

شنبه3

4

بازدید

1396/11/18

MOSCOW
International Food Exhibition

 همایش بزرگ فرصت هاى
 تجارى در حوزه صنایع غذایى 

همزمان با برگزارى  نمایشگاه غذایى پرادکسپو روسیه

 هیئت تجارى -بازاریابى اعزامى

چهارمین

85-9

بهمن 15-19

84- 8

دو

سھ

برنامه تخصصی

پنجمین

25

میدان سرخ ، باغ الکساندر ،یادبود سرباز گمنام ،میدان مانژ،آربات 
قدیم ،کلسیاى مسیح منجى،ایستگاههاى تاریخى مترو و...

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 18 - مجتمع صیاد

:

-
 تلفن :                                          فکس 

تهران - میدان صنعت -  بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6  طبقه سوم
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 خدمات جانبى هیات تجارى 

هزینهتوضیحات برنامهبرنامه جانبى

 هیات اعزامى جهت
 بازدید از نمایشگاه
صنایع غذایى روسیه

هر نفر در اتاق دبل

$ 100براى هر روز همراهى مترجم  به طور اختصاصىمترجم اختصاصى روزانه

 گشت بر روى رودخانه مسکو با پذیرایىدر کشتى         
یخ شکن

$گشت کروز                    

 لطفا برنامه هاى جانبى مورد نظر خود را انتخاب نمایید

 بدیهى است که نرخ هاى اعالم شده به هزینه دالرى پکیج اضافه خواهند گردید

60

:

.

کنفرانس ها و 
همایش هاى جانبى 

نمایشگاه

 قیمت ها متعاقبا  
اعالم خواهد شد

کنفرانس خرده فروشى

همایش غذاى روسى

رقابت چشیدن غذاها

نمایش غذاهاى جدید

MOSCOW
International Food Exhibition

 همایش بزرگ فرصت هاى
 تجارى در حوزه صنایع غذایى 

همزمان با برگزارى  نمایشگاه غذایى پرادکسپو روسیه

 هیئت تجارى -بازاریابى اعزامى
پنجمین

85-9

84-8

بهمن 15-19

84- 8

84- 8

ھتل 4 ستاره  
CROWN PLAZA

GOLDEN RING

ھتل 5 ستاره تاپ
VEGA

IZMAILOVO

DOUBLE

SINGLE

1320 $680 $

2070 $930 $
SINGLE

DOUBLE

25

  ویزا
 ترانسفر فرودگاهى ، ترانسفر شهرى و استقبال فرودگاهى 

بازدید از نمایشگاه PRODEXPO 2018  کارت ورود به نمایشگاه    +    

ترانسفرهاى جلسات ،
     +      سیم کارت       

اقامت 4 شب  و  5  روز           
همراهى لیدر و سرپرست گروه در تمام مدت سفر 

یک گشت شهرى             بازدید از مرکز تجارى فود سیتى 

...   

 :
   امکان شرکت در کنفرانس ها و جلسات جانبى نمایشگاه   

از جمله کنفرانس خرده فروشى و همایش غذاى روسى و

افتتاح حساب بانکى و کارت اعتبارى         
 جلسه با شوراى بازرگانان روسیه در مسکو 

+

دعوتنامه هاى تجارى 
با تخفیف ویژهماهه و سه ماههیک 

ھزینھ بلیط بھ صورت روز محاسبھ می گردد و منوط بھ تاریخ ثبت نام می باشد در حال حاضر قیمت آن 1650000 
تومان می باشد در صورت تغییر نرخ ما بھ التفاوت آن محاسبھ خواھد گردید.

هزینه بلیط هواپیما در پکیج محاسبه نشده است و جدا از قیمت پکیج دریافت مى شود 

مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 18 - مجتمع صیاد

:

-
 تلفن :                                          فکس 

تهران - میدان صنعت -  بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6  طبقه سوم
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فرم ثبت نام 
 :      .......................................................................................................................................................................... 1-  نام و نام خانوادگى مدیر عامل  

 First Name

 Last Name

 :      ..................................................................................................................................................................................................................... 2- نام شرکت  

Company Name

داخلى   :3- تلفن ثابت    :

5- فکس  : 4- تلفن همراه    :

7- وب سایت  :6- ایمیل    :
:

:  

8- نماینده شرکت    

9- شماره تماس ضرورى  

10- آدرس    :

سمت سازمانى در شرکت   نام و نام خانوادگى     ردیف  

 تعداد افراد متقاضى حضور در تور  :  ....................... نفر با مشخصات زیر

1

2

3

4

:

 محل مهر و امضاى شرکت کننده  

تاریخ

:

مشخصات افراد متقاضى حضور در سفر هیات تجارى 

 توجه :   با توجه به محدودیت ظرفیت ، ثبت نام قطعى و نهایى منوط به تاییدیه واحد اجرایى مبنى بر عدم تغییر
. نرخ ها و صدور بلیط مى باشد ، حتى در صورت واریز وجه

MOSCOW
International Food Exhibition

 همایش بزرگ فرصت هاى
 تجارى در حوزه صنایع غذایى 

همزمان با برگزارى  نمایشگاه غذایى پرادکسپو روسیه

 هیئت تجارى -بازاریابى اعزامى

VISO EXPOکلیه خدمات ارائه شده ، از طرف شرکت                                 در روسیه اجرا مى گردد . 

85-9
بهمن 15-19

پنجمین

ھتل 5 ستاره تاپ
CROWN PLAZA

GOLDEN RING

ھتل 4 ستاره
VEGA

IZMAILOVO

DOUBLE

680 $
DOUBLE

1320 $
SINGLE

2070 $
SINGLE

930 $
DOUBLE

680 $
DOUBLE

1320 $
SINGLE

2070 $
SINGLE

930 $

25

ھزینھ بلیط بھ صورت روز محاسبھ می گردد و منوط بھ تاریخ ثبت نام می باشد در حال حاضر قیمت آن 1650000 
تومان می باشد در صورت تغییر نرخ ما بھ التفاوت آن محاسبھ خواھد گردید.

هزینه بلیط هواپیما در پکیج محاسبه نشده است و جدا از قیمت پکیج دریافت مى شود 
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