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   شرایط صادرات سیمان و کلینکر
به پیوست تصویر نامه شماره 79526 /60 مورخ 
13 /3 /98 وزیر محترم صنعت معدن و تجارت 
کلینکر  و  سیمان  صادرات  ساماندهی  موضوع 
و  صادرکنندگان  منفی  رقابت  از  جلوگیری  و 
صنفی  انجمن  درخواست  به  بنا  همچنین 
واحدهای  و  سیمان  صنعت  کارفرمایان 
شهریور  پایان  تا  خردادماه  نیمه  از  تولیدکننده، 
تولیدکننده  های  شرکت  صرفًا  ی،  جار سال  ماه 
مندرج در لیست اعالم شده و یا نماینده رسمی 
ذیل  کلینکر  و  سیمان  صادرات  به  مجاز  آنان 
مذکور  جدول  در  مندرج  طبقه بندی  کدهای 
رسمی  نمایندگان  است  ذکر  به  الزم  می باشند. 
سوی  از  صرفًا  باید  نیز  موصوف  تولیدکنندگان 
و  شده  معرفی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

گمرکات اجرایی  کلیه  از سوی دفتر صادرات به 
ارز  برگشت  مسئولیت  همچنین،  گردد.  ابالغ 
کشور به عهده شرکت های  حاصل از صادرات به 
از  پس  که  بود  خواهد  صادرکننده  و  تولیدکننده 
کنترل بازرگشت ارز حاصل از صادرات  بررسی و 
مجاز  صادرکنندگان  فهرست  نیما،  سامانه  به 
توسط  متعاقبًا  بعدی،  زمانی  مقاطع  برای 
این  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاونت 

وزارتخانه ارسال می شود.

http://www.irica.gov.ir/services/

circularinformation/thumbnail/1299238/

standalone/1/template/

rulTemplateUserRULViewForm/1299238.htm

  لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصوالت سنگ آهن
7 /3 /98وزیر  مورخ   60/ 73446 نامه  براساس 
ساماندهی  موضوع  تجارت  و  معدن  صنعت 
اطمینان  حصول  و  معدن  بخش  محصوالت 
و  اقالم،  این  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  از 
از  استفاده  با  دولت  حقوق  تضییع  از  جلوگیری 
 98/ 03/ 15 یخ  تار از  غیر،  بازرگانی  کارت های 
کد  ذیل  آهن  سنگ  محصوالت  صادرات 
واحدهای  طریق  از  صرفًا   2601 طبقه بندی 
گندله آهن  کنستانتره و  تولیدکننده سنگ آهن، 
ی  جار روال  با  مطابق  و  آنان  رسمی  نماینده  یا  و 

کل  مدیر  تایید  از  پس  فوالدی  محصوالت  برای 
و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی  صنایع  دفتر 
تجارت )آقای سیف اهلل امیری( در سامانه جامع 
همچنین،  بود.  خواهد  امکان پذیر  گمرکی  امور 
نمایندگان  یا  و  تولیدکنندگان  اسامی  کنترل 
رسمی آنها قبل از تایید سیستمی به عهده دفتر 

مذکور است.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1297051/1297051.htm

  شرایط صادرات لوله، پروفیل، میلگرد و تیرآهن
مورخ   398/ 97/ 1635526 بخشنامه  یرو 
27 /12 /97 موضوع شرایط صادرات محصوالت 
 98/ 2/ 21 مورخ   60/ 54862 نامه های  و  فلزی، 
صنعت،  وزیر   98/ 2/ 21 مورخ   60/ 54863 و 
صدور  یخ  تار از  می دارد:  اعالم  تجارت  و  معدن 
نامه های مزبور تا پایان خرداد ماه سال جاری صرفًا 
شرکت های مندرج در فهرست پیوست نامه های 
محصوالت  صادرات  به  مجاز  شده،  اشاره 
طبقه بندی  کدهای  و  مشخصات  )با  فوالدی 
تأیید  و  می باشند  فهرست ها(  آن  در  شده  اعالم 

صنایع  )دفتر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شرکت های  محصوالت  صادرات  برای  معدنی( 
یاد شده الزم نیست. بدیهی است صادرات سایر 
این  موضوع  اقالم  از  غیر  )به  فوالدی  محصوالت 
بخشنامه های  مفاد  رعایت  به  منوط  بخشنامه(، 
و  معدن  صنعت،  وزارت  تأییدیه  اخذ  و  قبلی 

تجارت خواهد بود.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1274527/1274527.htm

بخشنامه های تجاری
خودداری از ارسال کاالهای صادراتی به مرز سومار
براساس نامه 251819 /98 مورخ 29 /2 /98 اداره 
کرمانشاه در خصوص مسدود  کل گمرگات استان 
کاالهای صادراتی  شدن مرز سومار و عدم تخلیه  
کاالهای صادراتی در مرز  و دپوی حجم زیادی از 
که  عدیده ای  مشکالت  از  جلوگیری  جهت  به  و 
تا  گردد،  حادث  این خصوص  در  است  ممکن 
کاالی صادراتی به  گونه  از ارسال هر  اطالع ثانوی 
مرز سومار خودداری شده و مرز مسدود خواهد بود.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1280452/1280452.htm

لغوعوارض صادراتی خرما
 98/ 3/ 7 مورخ   60/ 73376 نامه  ارجاع  پیرو 
ردیف  )طی  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر 
اتوماسیون  سیستم  در  مذکور  نامه  ارجاعات   9
صادراتی  عوارض  وضع  درخصوص  اداری( 
مورخ   60/ 83393 نامه  براساس  و  خرما، 
تصمیمات  حسب  و  موصوف  دفتر   98/ 3/ 21
عوارض  بازار،  تنظیم  کارگروه   98/ 3/ 20 مورخ 

صادراتی خرما لغو می گردد.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1306253/1306253.htm

رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی وپیاز
و    ،98/ 1/ 11 مورخ   98/ 15107 بخشنامه  پیرو 
درخصوص   1398/1/10 مورخ   60/21605 نامه 
نامه  و  پیاز  و  سیب زمینی  صادرات  ممنوعیت 
صنعت  وزیر   98/ 2/ 30 مورخ   60/ 65830
با توجه به ضرورت استمرار  و  معدن و تجارت، 
صادرات  ممنوعیت  کشور،  بازار  تنظیم  و  تولید 

سیب زمینی و پیاز لغو  شد.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1284272/1284272.htm

نماینده ترخیص شرکت توسعه منابع انرژی توان
گمرک   _ 01 /98 /صادرات  نامه  براساس 
642803 مورخ 17 /1 /98 ، آقایان جواد نصرتی 
نماینده   عنوان  به  مجیدی  جواد  و  موموندی 

شرکت مذکور اعالم شدند.

کتاب های منتشر شده و سازمان های فعال در حوزه قانون، مقررات و تجارت خبرنامه مقررات صادرات و واردات  فصل مشترک خبرهای روز، اطالعات، 
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کتاب های منتشر شده و سازمان های فعال در حوزه قانون، مقررات و تجارت خبرنامه مقررات صادرات و واردات  فصل مشترک خبرهای روز، اطالعات، 

خبرهای تجاری
کشاورزی  محصوالت  بیشتر  بذر  واردات 

نیمایی شد
از  کشاورزی  محصوالت  بیشتر  مصرفی  بذر 
کاالیی تغییر یافت  گروه دو  کاالیی به  گروه یک 
و واردکنندگان از این بعد می توانند آن را با ارز 

کنند. نیمایی   وارد 

ابالغ بسته روش برگشت ارز حاصل از صادرات
وزرات صنعت، معدن و تجارت پیرو نامه 31 
خصوص  در  مرکزی  بانک   1398 اردیبهشت 
از  حاصل  ارز  برگشت  نحوه  سیاستی  بسته 
تعهد  رفع  نحوه  و  جاری  سال  در  صادرات 
صادرکنندگان،  گذشته  سال  صادراتی  ارز 
از  حاصل  ارز  برگشت  چگونگی  جدید  بسته 
سازمان های  به  را  جاری  سال  در  صادرات 
ابالغ  کشور  سراسر  تجارت  و  معدن  صنعت، 

کرد.
بر این اساس حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر 
تاریخ  از  پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه 
کوتاژ  )پروانه( صادراتی است و در صورت نیاز به 
مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقالم کشاورزی، 
کاالیی با  گروه های  فرش و صنایع دستی و سایر 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های  نظر 
نفت حسب مورد، امکان تمدید مهلت مذکور و 

اعالم آن به بانک مرکزی وجود دارد.
برای  پتروشیمی  شرکت های  تعهد  میزان 
چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
جدول  مطابق   ،1398 سال  در  کشور  تجاری 

اعالمی وزارت نفت خواهد بود.
تعهد  ارائه  به  مکلف  صادرکنندگان  کلیه 

ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه 
ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در 
از  می توانند  ذیربط  سامانه های  در  فوق  جدول 
و  نیما"  "سامانه  در  فروش  جایگزین  روش های 
یا" واردات در مقابل صادرات" جهت رفع تعهد 

ارزی خود استفاده نمایند.
http://www.iribnews.ir

  بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 
صادرکنندگان

سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
با  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  واردات  و 
معدن  صنعت،  سازمان های  به  نامه ای  ارسال 
با  کرمان،  استان  جنوب  و  استان   31 تجارت  و 
موضوع )بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از 
صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 
را  ارز صادرات  بازگشت  نحوه  97 صادرکنندگان( 

ابالغ کرد.
از  حاصل  ارز  برگشت  نحوه  سیاستی  بسته 
ارز  تعهد  رفع  نحوه  و   1398 سال  در  صادرات 
نامه  براساس  صادراتی سال 1397 صادرکنندگان 
مرکزی  بانک   1398/2/31 مورخ   98/65694

جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است:

واردات در مقابل صادراتاسکناسسامانه نیماگروه صادراتی

کثر 10 درصدحداقل 60 درصدمجموعه پتروشیمی ها مابقی برای خودحدا

کثر 20 درصدحداقل 50 درصدسایر صادرکنندگان مابقیحدا

استفاده از تمام روش های فوق جهت رفع تعهد 	 
در  فروش  اطالعات  ثبت  به  منوط  صادراتی، 

سامانه های مربوطه است.
حداکثر زمان رفع تعهد هر پروانه سبز صادراتی، 	 

صادراتی  )پروانه(  کوتاژ  تاریخ  از  ماه   4
برای  بیشتر  مهلت  به  نیاز  درصورت  و  است 
و  فرش  کشاورزی،  اقالم  صادرکنندگان 
نظر  با  کاالیی  گروه های  سایر  و  صنایع دستی 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت 
حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعالم 

آن به بانک مرکزی وجود دارد.
میزان تعهد شرکت های پتروشیمی برای بازگشت 	 

ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در 
سال 1398، مطابق جدول اعالمی وزارت نفت 

خواهد بود.
ارزی 	  تعهد  ارائه  به  کلیه صادرکنندگان مکلف 

برگشت ارز حاصل از صادرات می باشند.
عرضه 	  امکان  عدم  درصورت  صادرکنندگان 

ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در 
از  می توانند  ذیربط  سامانه های  در  فوق  جدول 
و  نیما«  »سامانه  در  فروش  جایگزین  روش های 
یا »واردات در مقابل صادرات« جهت رفع تعهد 

ارزی خود استفاده نمایند.

نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397

صادرکنندگان با عملکرد 
بیش از 70 درصد

بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران نســبت بــه معرفــی آنهــا بــه ســازمان امــور 	 
مالیاتــی، ســازمان توســعه تجــارت ایــران، گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر 
دســتگاه های ذیربــط جهــت اســتفاده از مشــوق های صادراتــی اقــدام می نمایــد.

صادرکنندگان با عملکرد 
کمتر از 70 درصد

تــا پایــان تیرمــاه ســال 1398 مهلــت دارنــد مطابــق دســتورالعمل های پیشــین 	 
نســبت بــه رفــع تعهــد ارز حاصــل از صــادرات خــود اقــدام نماینــد.

و... . 1 مالیاتــی  نظیــر معافیــت  و مشــوق های صادراتــی  از معافیت هــا 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی  آمــار عملکــرد اعالمــی  بــا  مطابــق 

ایــران بــه ســازمان امــور مالیاتیبــه تناســب برخــوردار خواهــد شــد.
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی . 2

و  تخصیــص  ســفارش،  ثبــت  جهــت  الزم  محدودیت هــای  ایــران 
تأمیــن ارز واردات آن هــا را ایجــاد نمایــد.
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کتاب های تجاری

تجارت  امنیت  و  تسهیل  راهبردهای 
فرامرزی و نوسازی گمرکات جهان

ترجمه و تألیف: دکتر علیرضا مقدسی، ابراهیم 
زارعی

مشخصات: 330 صفحه، جلد نرم، وزیری، 
چاپ اول، 1397

قیمت: 45000 تومان
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آنچه در این کتاب می خوانید:
دستورالعمل گمرک قرن 21	 
و 	  امنیت  برای   WCO استانداردهای 

تسهیل تجارت
چارچوب استانداردهای SAFE سازمان 	 

تسهیل  و  امنیت  برای  گمرک  جهانی 
تجارت جهانی

هماهنگ سازی 	  و  ساده  کنوانسیون 
تشریفات گمرکی )کیوتو(

سازمان 	  تجارت  بهبود  رهنمودهای 
جهانی گمرک

 	WCO برنامه راهبردی
تجارت 	  امنیت  و  تسهیل  استراتژی های 

فرامرزی و نوسازی گمرکات جهان

   تسهیل و امنیت تجارت فرامرزی
مولفه های  از  یکی  خارجی  تجارت  ابزار  امروزه 
و  می رود  به شمار  کشورها  اقتصادی  قدرت  مهم 
»توسعه تجارت  استراتژی  این مهم،  به  نیل  برای 
قرار  پیشرو  کشورهای  کار  دستور  در  خارجی« 
گرفته است. یکی از پیشران های استراتژی توسعه 
تجارت خارجی، مقوله »تسهیل و امنیت تجارت: 
است که سازمان های بین المللی گمرکی و مرتبط 
گمرک  فرایند تجارت خارجی سازمان جهانی  با 
)WCO(، سازمان جهانی تجارت )WTO(، اتاق 
بازرگانی بین المللی )ICC( و مرکز توسعه و تسهیل 
تجارت سازمان ملل متحد )UNICEFACT( نیز 
یادی بر اجرای آن داشته  ودستورالعمل ها  کید ز تأ
و توصیه نامه های متعددی نیز در این زمینه تهیه 

و تصویب  نموده اند.
پرشتاب  و  سریع  رشد  به  توجه  با  بنابراین 
پیچیده تر  و   21 قرن  آغاز  در  بین المللی  تجارت 
اقتصاد  بر  آن  تأثیرات  و  کاری  محیط  شدن 
گمرک  جهانی  سازمان  تا  شد  باعث  جهانی 
وظایف  و  یت ها  مأمور به  توجه  با   )WCO(
 راهبردی خود در سطح جهان، برای تحقق راهبرد 
کنوانسیون ها،  تسهیل و امنیت تجارت جهانی، 
توصیه نامه های  و  دستورالعمل ها  برنامه ها، 
کشورهای عضو  گمرکات  منظمی را طراحی و به 
تجدیدنظر  کنوانسیون  کند.  ابالغ  و  پیشنهاد 
کیوتو  گمرکی  تشریفات  هماهنگ سازی  و  ساده 
تسهیل  برای  بین المللی  استانداردهای   ،)PKC(
با  گمرک  و  گمرک  با  )گمرک  تجارت  امنیت  و 
استانداردهای  چارچوب  و  تجاری(  جامعه 
برای تضمین و تسهیل تجارت جهانی  و   SAFE
و بسته های راهبردی آن و چهار بسته استراتژیک 
 ،)RP( مالیات  جمع آوری  بسته  جمله  از   WCO
اقتصاد  رقابت پذیری   ،)ODP( سازمانی  بهبود 
 ،DATAMODEL تخلفات  با  مبارزه  و   )ECP(
جابرسی  و  یسک  ر مدیریت  دستورالعمل های 
مجاز  اقتصادی  فعاالن  برنامه  ترخیص،  از  پس 
درست کاری  راهنمای  مجموعه   ،)AEO(

و  ظرفیت سازی  دستورالعمل    ،)INTEGRITY(
ابتکارات سازمان  از این قبیل اقدامات و   CBM
اینکه  زمینه است. ضمن  این  گمرک در  جهانی 
سازمان  باالدستی  سند  مهم ترین  و  اساسی ترین 
ابالغ  و  »تهیه  خصوص  این   در  گمرک  جهانی 
گمرک قرن 21 با هدف افزایش رشد  دستورالعمل 
و توسعه از طریق تسهیل تجارت و امنیت مرزی« 
در  جهان  گمرکات  راه  نقشه  درواقع  که  است 
زمینه تعالی سازمانی، اصالح و نوسازی، تسهیل 

تجارت و توسعه اقتصادی به شمار می رود.
 RKC کنوانسیون  گفت،  می توان  درواقع 
چارچوب  و   21 قرن  گمرک  دستورالعمل   و 
گمرک  مثلث  ضلع  سه    SAFE استانداردهای 
نوسازی  و  تجارت  تسهیل  ابعاد  در   21 قرن 

گمرکات جهان را تشکیل می دهند. 
و  رشد  کلیدی  محرک  بین المللی  تجارت 
تجارت  این  می رود.  به شمار  اقتصادی  توسعه 
باعث افزایش استانداردهای زندگی در کشورهای 
کاهش فقر  توسعه یافته و در حال توسعه شده و با 
پایدارتر،  جهانی  همچنین،  می کند.  همکاری 
ایمن تر و با تمایل بیشتر به صلح را ایجاد می کند. 
سیستم های  قوانین  توسط  بین المللی  تجارت 
تجارت  مقدمات  محلی،  و  چندجانبه  تجارت 
می شود.  کنترل  ملی  دولت های  و  امتیازی 
توسعه های جدید توسط تلفیقی از عوامل شامل 
ارتباطات  فناوری  و  سریع  تکامل  با  اطالعات 
و  نقل  و  حمل  روش های  در  پیشرفا   ،)ICT(

آزادسازی تجارت هدایت می شوند. 
مفاد  و  ویژگی ها  تشریح  ضمن  کتاب  این 
یکردهای  رو تبیین  و  پیش گفته  موارد  از  هریک 
چارچوبی  در  زمینه،  این  در   WTO و   WCO
 21 قرن  گمرک  استراتژی های  و  ابزارها  مشخص 
منبع  عنوان  به  می تواند  که  است  شده  تشریح 
قرار  عالقمندان  استفاده  مورد  علمی  و  آموزشی 

گیرد.
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