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اطالعاتی که نیاز دارید ،برتریای که به دنبالش هستید!

خبرنامه مقررات صادرات و واردات

ناشر :شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مدیر نشر الکترونیک :محمود فخیم ابوالفتحی
تهیهکننده :سارا محسنپور
روابط عمومی :زهرا عرفانی
نشــانی :تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی،
باال تــر از بلــوار کشــاورز ،نبــش کوچــه همــدان،
شــماره  I 1206تلفــن021 - 66939329 :
ایمیلinfo@cppc.ir :

تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فوالدی
تصویب آییننامه اصالحی ورود و صدور فلزات گرانبها
رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان
ضوابط ثبت سفارش و واردات تایر سنگین
الزام اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای
واردات کود
تمدید مهلت صادرات سیمان
ضوابط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام)

فروش اینترنتی

کتابهای تجاری

www.boofeketab.com

http://www.cppc.ir

www.boofeketab.com

خبرنامه مقررات صادرات و واردات 15 ،شهریورماه 1398

1

خبرنامه مقررات صادرات و واردات

فصل مشترک خبرهای روز ،اطالعات ،کتابهای منتشر شده و سازمانهای فعال در حوزه قانون ،مقررات و تجارت

بخشنامههای تجاری
تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فوالدی و
پروفیل واحدهای تولیدی معرفی شده
لوله و
ِ
پیرو بخشنامه شماره 41784698/71/
مورخ 0204/ 98/موضوع تمدید مهلت صدور
مقاطع طویل فوالدی و لوله و پروفیل توسط
واحدهای تولیدی معرفی شده و بخشنامههای
شماره 67276198/ 119/مورخ 2205/ 98/و
70110798/ 131/مورخ 2705/ 98/موضوع
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان
مقاطع طویل فوالدی و لوله و پروفیل ،و نامه
151522 60/مورخ 26/ 98/معاون امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت،صادرات مقاطع فوالدی و لوله و پروفیل
براساس آخرین نامههای ارسالی تا پایان شهریور
ماه سال جاری بدون نیاز به تأیید دفتر صنایع
معدنی این وزارتخانه تمدید شد.

ضوابط ثبت سفارش و واردات تایر سنگین
براساس بخشنامه  60/۱۵۴۴۱۷جلسه
ستاد مقابله با تهدیدهای تحریم مورخ
 ،۱۳۹۸/۰۴/30ضوابط ثبت سفـارش و واردات
انـواع تایر سنگین به شرح زیر است:
•شرکت های فاقد سابقه واردات تایر سنگین،
همانند کارت های بازرگانی جدید صادره
بعد از اسفندماه  ۱۳۹۶تا سقف  ۵۰۰هزار
دالر امکان ثبت سفارش داشته و پذیرش
درخواستهای جدید منوط به ایفای تعهد
ارزی ثبت سفارشات قبلی می باشد.
•سابقه واردات شرکتهای واردکننده تایر
سنگین ،مجموع سابقه واردات انواع تایرهای
 TBR، OTR، TBBو کشاورزی خواهد بود.
•ثبت و تایید ثبت سفارشات تایرهای سنگین
دارای قبض انبار قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
منوط به تایید مستندات قبض انبار توسط
دفتر خدمات بازرگانی وزارت متبوع است.
•ویرایش ثبت سفارشات تایرهای سنگین که
قبل از تاریخ  ۱۳۹۸/۰۴/۰۲کد هشت رقمی
از سامانه دریافت نموده اند ،بدون تغییر
افزایشی در مقدار و ارزش بالمانع است

تصویب آییننامه اصالحی ورود و صدور فلزات گرانبها
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت
صنعت از اصالح آییننامه ورود و صدور فلزات
گرانبها در وزارت صنعت و تصویب آن در
شورای پول و اعتبار خبر داد.
بر این اساس ،آییننامه ورود و صدور فلزات
گرانبها با پیگیری دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و
با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از جمله
بانک مرکزی ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
سازمان ملی استاندارد و واحدهای تولیدی بخش
خصوصی ،اصالح و در شورای پول و اعتبار
تصویب و سپس توسط بانک مرکزی ابالغ شد.
از آنجا که مرجع و متولی صنعتیای برای
پیگیری و رفع نواقص این آییننامه وجود نداشت،
دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت متولی این امر
شد زیرا این صنعت پتانسیل بسیار باالیی در امر
اشتغال و صادرات دارد.
با تصویب این آییننامه در شورای پول و اعتبار
و ابالغ آن توسط بانک مرکزی ،میتوان گفت این
آییننامه واقعیتر شده و مشکالت و موانعی که با
توجه به ماهیت صنعت طال و شرایط مترقب بر
فرایند آن تسهیل شده است.
همچنین ،با توجه به پتانسیل باالی ایران
در زمینه صادرات مصنوعات طال این آییننامه

میتواند در جهت افزایش تولید این صنعت در
داخل و صادرات آن تاثیرات بسزایی داشته باشد.
در تبصره  ۱ماده  ۴این آییننامه آمده است
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز تولید
میتوانند پس از تایید وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نسبت به ورود فلزات گرانبهای ذوب شده
خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات
مربوطه اقدام کنند؛ صدور تاییدیه انطباق شمش
وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
همچنین در تبصره ۲آیین نامه آمده است ورود
کاالهای صنعتی فلزات گرانبها توسط اشخاص
حقیقی یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و
مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و
تجارت مجاز است.
بدینترتیب،براساسماده،۶صدور مصنوعات
فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
ً
منحصرا با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت
کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه و با ضوابط قید
شده در آییننامه مجاز است .تمام این اصالحات
در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی و صادراتی
این صنعت انجام پذیرفته است.
https://www.irica.gov.ir/
circularinformation/1396091/1396091.htm

رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان ولزوم اخذ مجوز سازمان شیالت
براساس بخشنامه 42252997/ 114/مورخ
124/ 97/موضوع ممنوعیت صادرات  18قلم
کاالهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی ،و نامه
3081501/ 97/مورخ 76/ 97/معاون توسعه
بازرگانی و کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ،و
با توجه به اینکه ممنوعیت صادرات خوراک
آماده آبزیان طی نامه  020/6326مورخ 97/4/6
ً
صرفا معطوف به خوراک آبزیان استارتر (آغازین)
است که وارداتی بوده و نیاز داخلی دارند و با
توجه به اینکه صنعت خوراک آبزیان دارای تولید
مازاد در سایر خوراک آیزیان از جمله خوراک
آماده کپورماهیان ،قزلآال و ...میباشد که در
یک ردیف تعرفه قرار گرفتهاند ،لذا از این پس،
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صادرات خوراک آماده آبزیان ذیل کدطبقهبندی
 23099010پس از تأیید سازمان شیالت ایران
مجاز و بالمانع است .لذا پس از اظهار کاالی
موصوف جهت صادرات ،اطالعات اظهارنامه
بهصورت سیستمی به سازمان شیالت ایران
ارجاع شده و پس از صدور تأییدیه سیستمی آن
سازمان ،امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر
خواهد بود.
بدیهی است ممنوعیت صادرات سایر اقالم
موضوع بخشنامه صدراالشاره همچنان به قوت
خود باقی است.
https://www.irica.gov.ir/
circularinformation/1057826/1057826.htm
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خبرهای تجاری

ضوابط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام)

اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و
آب برای واردات کود الزامی شد
پیرو بخشنامه شماره  ۶۷۸۱۴/۹۶/42مورخ
 ۹۸/۲/24و نامه  ۳۵۵۸/۰۲/98مورخ
 ۹۸/۶/10دفتر مقررات و استانداردهای
بازرگانی داشتن گواهی ثبت از موسسه
تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی
برای ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی
ً
و کودها الزامی است .از این پس ،صرفا
کودهای نمونه که بصورت محدود وارد کشور
میگردند نیاز به اخذ مجوز جهادکشاورزی
دارند .همچنین بعد از تحوالت ارزی سال ۹۷
مجوز تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد کودی
و انواع کود به دستگاههای اجرایی مربوطه
(وزارت جهاد کشاورزی ،موسسه تحقیقات
خا ک و آب) محول شده است.

تمدید مهلت صادرات سیمان
3
براساس بخشنامههای /5598/ 47931/
مورخ 133/ 98/موضوع شرایط سیمان و
کلینکر و 55692098/ 93/مورخ 304/98/
واجدین شرایط صدور سیمان و کلینکر و
براساس نامه  71573/60 1مورخ 256/98/
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،مهلت صادرات
سیمان و کلینکر تا پایان آذر ماه سال جاری
ً
صرفا توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی
معرفی شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تمدید میشود.

تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ
براساس بخشنامه 39302298/ 62/مورخ
273/،98/و نامه 148436 60/مورخ
285/ 98/قائم مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،از این پس صدور هرکیلو مرغ
تحت ردیف تعرفههای ،2071200 ،2071100
 2071410 ،2971420 ،2071310و 2071490
مشمول پرداخت  50000ریال عوارض صادراتی
میگردد.
http://www.cppc.ir
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پیرو بند  4بخشنامه شماره 23046997/58/
مورخ 312/ 97/موضوع عدم قفل سیستمی
عایق رطوبتی بین گواهی رینگ صادراتی
بورس و اظهارنامههای صادراتی و بخشنامه
178988 315/مورخ 1809/ ،94/نامههای
113886 60/مورخ 35/ 97/و 15627260/
مورخ 66/ 98/دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نامه 3729010/
مورخ 0306/ 98/مدیر عملیات بازار شرکت
بورس کاالی ایران و همچنین نامه 249245
مورخ 0606/ 98/مدیرکل محترم بودجه ،منابع و
ارزیابی طرح های وزارت نفت و صورتجلسه مورخ
0305/ 98/این دفتر (در ارتباط با هماهنگی نحوه
اخذ و کسر سیستمی اسناد منشأ صادرات عایق
رطوبتی) اعالم میدارد از این پس:
درصورتیکه تولیدکننده عایق رطوبتی از محل
قیر خریداری شده از بورس (مطابق مفاد نامههای
ً
مذکور صرفا از رینگ داخلی بورس خریداری شده
باشد نه رینگ صادراتی) اقدام به تولید عایق
ً
رطوبتی نماید ،صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی
خرید قیر از رینگ داخلی بورس (کنترل اسناد منشأ
مربوطه توسط سازمان بورس) و ثبت گواهی قیر
مذکور به همراه اسناد منشأ مربوطه (وکیوم باتوم و)...
در سامانه ثامن و تأیید اصالت ،کسر و استهال ک
اسناد توسط سامانه مذکور و صدور پیش فاکتور و
اخذ کد رهگیری در آن سامانه بالمانع می باشد.
اگر تولیدکننده عایق رطوبتی از محل وکیوم
باتوم خریداری شده از رینگ داخلی بورس ،اقدام
به تولید عایق رطوبتی نماید (قیر مورد مصرف در
تولید عایق توسط همان واحد تولید شده است)
ً
صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی خرید وکیوم
باتوم از رینگ داخلی بورس (کنترل اسناد منشأ
مربوطه توسط سازمان بورس) و ثبت گواهی مذکور
به همراه اسناد منشأ مربوطه در سامانه ثامن و تأیید
اصالت ،کسر و استهال ک اسناد توسط سامانه
مذکور و صدور پیش فاکتور و اخذ کد رهگیری در
آن سامانه بالمانع می باشد.
اگر تولیدکننده عایق رطوبتی از محل وکیوم
باتوم یا قیر خریداری شده در خارج ازرینگ داخلی
بورس (واردات قطعی یا موقت) اقدام به تولید عایق

ً
رطوبتی نماید ،صادرات آن صرفا در صورت ارائه
اسناد واردات (قطعی یا موقت) وکیوم باتوم یا قیر
مصرف شده در تولید محموله صادراتی از طریق
سامانه ثامن ،پس از تأیید اصالت ،کسر و استهال ک
اسناد توسط این سامانه وصدور پیش فاکتور و اخذ
کد رهگیری در آن سامانه امکان پذیر است.
چنانچه صادرکننده عایق رطوبتی واحد
ً
ً
بازرگانی است ،الزاما باید محموله صادراتی را عینا
از رینگ صادراتی بورس خریداری نموده باشد و
ً
صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی خرید عایق
رطوبتی از رینگ صادراتی بورس (کنترل اسناد
منشأ مربوطه توسط بورس) و ثبت گواهی عایق
رطوبتی مذکور به همراه اسناد منشأ مربوطه ( قیر،
وکیوم باتوم و )...در سامانه ثامن و تأیید اصالت،
کسر و استهال ک اسناد توسط سامانه مذکور و
صدور پیش فاکتور و اخذ کد رهگیری در آن سامانه
بالمانع میباشد.
با توجه به اینکه انواع عایق رطوبتی مشمول
ضوابط استاندارد اجباری صادرات می باشد،
رعایت ضوابط موصوف در انجام تشریفات
صادرات آن الزامی است .همچنین گمرکات
موظفاند نسبت به کنترل میزان قیر استفاده شده
در کاالی صادراتی واسناد مربوطه اقدام نمایند.
بدیهی است در تمام مراحل مذکور باید طبق
روال ،بعد از اخذ کد رهگیری در سامانه ثبت
اطالعات معامالت نفتی (ثامن) ،نسبت به ثبت
در سامانه  WMSو دوراظهاری صادرات با فاکتور
در پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند.
توجه داشته باشید:
•جهت صادرات عایقهای رطوبتی ،عالوه بر
سایر مدارک و مستندات الزم برای صادرات،
ارایه اسناد و فاکتور منشاء خرید قیر نیز مورد نیاز
است.
•کاالهای معاملهشده در رینگ صادراتی مطابق
با ماده  18دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی،
برای همان کاال است که اطالعات آن بصورت
الکترونیکی برای گمرک ارسال و به عنوان اسناد
منشاء استفاده میشود.
https://www.irica.gov.ir/
circularinformation/1395973/1395973.htm

خبرنامه مقررات صادرات و واردات 15 ،شهریورماه 1398

3

خبرنامه مقررات صادرات و واردات

فصل مشترک خبرهای روز ،اطالعات ،کتابهای منتشر شده و سازمانهای فعال در حوزه قانون ،مقررات و تجارت

کتابهای تجاری
موبینگ و سازندگان جنگ روانی
(موبینگ و کیشهای شخصیتی،
ابرچالش رفتاری و ارتباطی
سازمانهای ایرانی)

پدیدآورنده :دکتر سید احمد طباطبایی
مشخصات 225 :صفحه
چاپ اول1397 ،
قیمت 28000 :تومان
ناشر :شرکت چاپ و نشر بازرگانی
آنچه در این کتاب میخوانید:
•موبینگ و کیشهای شخصیتی
•شناخت ابعاد کیشهای شخصیت
•تعاریف ،مفاهیم و کلیدواژهها
•راهبردها و مزیتهای رقابتی و کیش
شخصیتی
•آسیبشناسی موبینگ و ساختار شخصیتی
•وضعیت قربانیان و حامالن موبینگ
•مبانی اخالقی ،ارزشی و تطبیقی
•کیش شخصیت ،فرهنگ و موبینگ
•طرحواره شخصیت ،فرهنگ و موبینگ
•پیدایش مکاتب نوظهور در سایه کیشهای
شخصیتی و موبینگ

موبینگ و سازندگان جنگ روانی
همانطور که لئو تولستوی ،نویسندهی مشهور،
میگوید «بهترین واقعهی زندگی وقتی است که
انسان خودش را میشناسد!» اگر کسی به هر
دلیلی از کمبود شناخت کیش شخصیتی خود
رنج میبرد ،هیجانات ،توانمندیها و عالئق او
به جای خلق پیروزی و فرصتآفرینی ممکن
است موجبات شکستش را فراهم کند .بنابراین،
بیشک کتاب موبینگ و سازندگان جنگ روانی
کتابی متفاوت از تمام کتابهایی است که تا
بهحال برای ارتقای خود و رونق کسب و کارتان
خواندهاید.
اما موبینگ چیست؟
موبینگ ،آزار ارادی ،تکرارشونده ،زماندار،
هدفمند و برنامهریزیشده فردی ،گروهی یا
سازمانی ،آشکار و در بسیاری مواقع مخفی
و پنهانی است که با نقشه ذهنی مدیر علیه
کارکنان ،کارکنان علیه همکاران ،کارکنان با
مدیران باالدست ،مدیران با همکاران و یا سایر
افراد بهصورت نرم و سخت ،مرموزانه یا تحقیرآمیز
علیه فرد ،مدیر زیردست و حتی افراد باالدست
به کار گرفته میشود؛ و بهگونهای فرد موب شده
را دچار جنگ روانی نرم یا سخت مینماید که
نمیتواند دربرابر اطرافیان ،همکاران ،خانواده،
مقامات باالدست ،همقطاران و دیگران به دفاع
نظامدار از مشروعیت و مقبولیت و جایگاه
سازمانی و تخصصی و کاردانی خود بپردازد و
فرد را از طرحواره شخصیتی و فرهنگ انگیخته
دورتر میسازد .هرچند ابعاد موبینگ گسترده و
از کارکنان ،مدیران و یا همکاران ،در حوزههای
محدود تا گسترده ،از حوزه کار و خانه تا منطقه
و حوزه ملی و بینالمللی قابل تعمیم است ،اما
در این کتاب ،موبینگ در بین کارکنان و بهطور
مشخصتر ،از مدیران به کارکنان مورد توجه قرار
گرفته و بررسی میشود.
هرکس فقط یک سال در نظامهای دوانساالر
کار کرده باشد از کاستیهی نظام اداری آ گاه است
ً
و حتما شخصیتهای خودشیفته و خودبزرگبین
زیادی را با اختالالت کیش شخصیتی دیده است
که حتی بدون یک روز سابقه در کار سازمان مدیریت
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و برنامهریزی ،خود صحنهگردان میدان برنامهریزی
کالن کشور تصور کرده و چون صحنهگردانان واقعی
میدان سازمان ،خویش را ناندهنده کارکنان و
متخصصان دانسته و تمامی سازمان را در شکافی
ناروا و خودساخته به بازی موبینگ میبرند و روابط
انسانی را به جنگ روانی و سوءتفاهم و فرار از
واقعیتها تبدیل کرده و حسادتها را در محیط
کار دامن میزنند و تخم ناامیدی میپاشند .این
وضعیت چنان ریشه در فرهنگ دارد که حتی
مک لئود در کتاب «برنامهریزی در ایران» چنین
ً
مینویسد« :دیوانساالران ایرانی معموال فقط شغل
را تصاحب نمیکنند ،بلکه درواقع آن شغل را
مالک میشوند .این مالکیت معرف دارایی است
که آنان بدون زحمت چندانی حفظش میکنند.
اگر به این مایملک به غیر از محدودیتهای
یادشده ،کوچکترین تعرضی شود ،تعرضکننده
ً
با قاطعیت تمام ،هدف مقابله قرار میگیرد .تقریبا
هر عمل اداری مثبت نشانه تضعیف این حقوق
مالکیت قلمداد خواهد شد و پیشبینی تبعات
نهایی آن نیز غیرممکن است .عالوه بر آن ،در کل
نظام حقوقی نامتعادل مترتب بر مالکیت فوق،
ً
ارتقای یک فرد عمال تنزل حقوق همکاران وی تلقی
گشته ،تنبیهات اداری تعرض به قلمروی شخصی
صاحب شغل قلمداد میشوند و باعث رنجش
خاطر وی و هر فردی میگردند که همچون صاحب
شغل به اهمیت این حقوق مالکیت اعتقاد دارد.
حتی درخواست انجام نوع خاصی از کار ممکن
است به منزله تعرض ناروا به حریم شخصی و مجاز
صاحب شغل تلقی گردد .در چنین محیطی ایجاد
و توسعه دیوانساالران عقالیی که به مفهوم ماکس
وبری آن نزدیک باشد مسئله میشود».
کتاب موبینگ و سازندگان جنگ روانی ،جلد
اول ،تألیف دکتر سید احمد طباطبایی
برای تهیه این کتاب و کتابهای تجاری دیگر
سری به سایتهای زیر بزنید:

http://www.cppc.ir

www.boofeketab.com

www.boofeketab.com

