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    نمونه برداری و تطابق مشخصات کودهای کشاورزی قبل از ترخیص
پیرو بخشنامه شماره 248933 /98 /34 مورخ 
کود، و  29 /2 /98 موضوع شرایط صادرات انواع 
 98/ 4/ 11 مورخ   98/ 504/ 21845 شماره  نامه 
ی  کشاورز جهاد  وزارت  صادرات  توسعه  دفتر 
تطابق مشخصات  و  ی  بردار »نمونه  با  ارتباط  در 
از  خروج  از  قبل  صادراتی  ی  کشاورز کودهای 
گمرکات« از این پس، به منظور اطمینان از تطابق 
با  صادراتی  ی  کشاورز کودهای  مشخصات 
گمرک، قبل از خروج  محموله های اظهارشده در 
و  شده  ی  نمونه بردار کشور،  از  فوق  محموله های 
ک و  کودی به موسسه تحقیقات خا مشخصات 

آب و یا آزمایشگاه های همکار آن موسسه ارسال 
کودی  اظهارنامه های  در  آنالیز  نتایج  و  می شود 
کامل  بررسی خواهد شد. اطالعات  صادرکننده 
کودی  نمونه  مشخصات  فرم  و  آزمایشگاه ها 
کشور  کودی  مواد  اطالعات  جامع  پایگاه   در 
تحقیقات  موسسه  سایت  در   )www.kswri.ir(

ک و آب قابل درسترس است. خا

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

circularinformation/1352435/1352435.htm

  ساماندهی صادرات شیشه
 49/ 98/ 335465 شماره  بخشنامه های  پیرو 
مورخ   57/ 98/ 362275  ،98/ 3/ 13 مورخ 
 98/ 4/ 1 مورخ   69/ 98/ 415740 و   98/ 3/ 21
شیشه،  محصوالت  صادرات  ساماندهی  موضوع 
 98/ 5/ 30 مورخ   60/ 124944 نامه  براساس  و 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
شرکت های  تکمیلی  فهرست  تجارت،  و  معدن 

زیر  جدول  شرح  به  ایمنی  شیشه  تولیدکنندگان 
مجاز به صادرات انواع شیشه های ایمنی هستند. 
تا  فقط  قبلی  لیست های  مشابه  شرکت ها  این 
پایان مردادماه سال جاری مجاز به انجام صادرات 
است  بدیهی  می باشند.  مشخص شده  کاالی 
درصورت انجام تعهدات ارزی و تسویه در سامانه 

نیما، متناسبًا مجوزها تمدید می شود. 

تعرفه های مجاز به صادراتنام شرکتردیف

70071910-70071190آریا جام ارشیا1
70072190-70071990
70072900-70071920

درجام زاگرس2

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

circularinformation/1352403/1352403.htm

  دقت در اعمال مفاد بخشنامه های 206379 مورخ 96/3/29 و 1227208 مورخ 
98/11/7 رویه صادرات

مورخ   96/ 206379 بخشنامه های  پیرو 
 96/ 11/ 7 مورخ   96/ 1227208 و   96/ 3/ 29
و  تسهیل  با  مرتبط  دستورالعمل های  موضوع 
یه صادرات و براساس برخی مشاهدات  تسریع رو
گمرکات مرز خروج، از این  گمرکات داخلی و  در 
پس برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، 
یه  رو مراحل  صادرات،  مبدأ  اجرایی  گمرکات 
صادرات را وفق مفاد بخشنامه های صدراالشاره 

گذاری، یا محول نمودن  به دقت اجرا نموده و از وا
یابی  ارز قبیل  )از  خود  وظایف  از  بخشی  یا  تمام 
کاال توسط Ray- X و اخذ مجوزهای  کاال، بررسی 
قانونی برای مسیرهای سطح دو و سه( به گمرکات 

مرز خروج جدًا خودداری می کنند.    
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1365221/1365221.htm

خبرهای تجاری
فهرست کاالهای ممنوعه صادراتی به عراق

1- مواد مخدر                      2- آتش بازی
گازها  3- سالح و دخیره             4- مواد شیمایی و 

کلر  کود                                    6-   -5
7- مواد منفجره 

کشاورزی شماره  8- مواد درج شده در قانون منع 
)17( سال 1996 

- گیاه پنبه با تمام قطعاتش
- نهال درخت خرما وتمام قطعاتش

- درخت نخل و ....... اجزا و محصوالتش 
- گیاه حنا وقطعاتش به جز ساخت ایران 

- گیاه علف با تمام قطعاتش
- انگور با همه اجزا ومیوه هایش

- میوه ونهال درخت انبه وگواوا و کرم 
گیاه نارگیل واجزا ، فیبرها ومیوه هایش...علوفه   -

)پوست خارجی (
- نهال درخت زیتون وهر جزئ از درخت وشاخه 

زیتون 
- عسل نمل و قرص های شمعی و ملکه

کت ... برای حمل و  کاه و با گیاهی مانند  - مواد 
نقل واردات برای کشاورزی و غیر کشاورزی 

- شکر نیشکر
- گیاه ستراکه و بذرش

- موجودات حشری زنده به جز انگلها و شکارچیان 
کتری های مضر به گیاهان  - انگل ها وبا

کی مواد  کی که حا ک مناسب کشاورزی و خا - خا
ارگانیک باشد.

- گیاه هیپیکس
- گیاه گل ختمی

- نهال و میوه و جوانه برگ های گیاه خشخاش ... 
و )داتوره یا ناتوره (

- نهال ومیوه و جوانه وبرگ های گیاه سنبل آبی
- سیب ایرانی
- چای ایرانی 

9- سیگارهایی که هشدار ندارند 
10 - حیوانات و پرنده ها 

عکس  و  صوت  ضبط  ....و  فیلم های   -11
الت های مصنوعی تناسلی 

صوت  ضیط  و  برداری  فیلم  لوازم  ی  همه   -  12
پنهانی به شکل مواد یا ساعت یا عینک 

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
قطعی  جهت  سفارش  ثبت  انجام  نحوه 
در سامانه جامع  پروانه ورود موقت  نمودن 

تجارت
 97/ 430858 دستورالعمل   6- 9 بند  پیرو 
 60/ 121822 شماره  نامه  و   97/ 4/ 16 مورخ 
صادرات  مقررات  دفتر   98/ 04/ 31 مورخ 
وواردات در ارتباط با نحوه انجام ثبت سفارش 
در  موقت  ورود  پروانه  نمودن  قطعی  جهت 

سامانه جامع تجارت، به روش زیر اقدام شود:
دفتر  به  متقاضی  توسط  درخواست  ارائه   .1
پرونده  ارجاع  و متعاقبا  ایران  گمرک  صادرات 
صادرات  مقررات  دفتر  به  مذکور  دفتر  سوی  از 
 87 ماده  کارگروه  در  طرح  جهت  واردات  و 

گمرکی. آیین نامه اجرایی قانون امور 
تجارت  جامع  سامانه  در  درخواست  ثبت   .2
ایران توسط متقاضی و انتخاب نوع عملیات 
»از  ارز  تأمین  محل  و  ارز«  انتقال  »بدون  ارزی 
قانون  اجرایی  آیین نامه   38 ماده   9 بند  محل 

کارگروه مذکور. گمرکی« پس از موافقت  امور 
کارگروه  3. ارجاع سیستمی پرونده به دبیرخانه 
جهت  ذیربط  دستگاه های  سایر  و  فوق الذکر 

بررسی و اخد مجوز فنی
کد 8 رقمی ثبت سفارش پس از تأیید  4. اخذ 
به  پرونده  ارجاع  و   3 بند  در  ذکرشده  مراجع 
متعاقب  و  رهگیری  کد  یافت  در جهت  بانک 
انجام  جهت  گمرک  به  پرونده  ارجاع  آن 

تشریفات الزم.
در  سفارشات  ثبت  مهلت  است  ذکر  شایان 
غیرقابل  مهلت  این  و  بوده  ماه  دو  مذکور  یه  رو
متقاضیان  درصورتی که  ضمنًا  است.  تمدید 
درهم  و  امریکا  دالر  ارز  نوع  با  پروفرما  دارای 
تبدیل  به  نسبت  می بایست  باشند،  امارات 
آن به ارزهای دیگر براساس نرخ روز اعالم شده 
عمل  به  مقتضی  اقدام  مرکزی  بانک  طریق  از 
آورند. در خاتمه متذکر می گردد با توجه به موارد 
یه مذکور در  فوق از این پس ثبت سفارش با رو

استان ها قابل تایید نمی باشد. 

  اعالم لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فوالدی )مرحله پنجم، ششم و 
هفتم(

معاون   98/ 4/ 12 مورخ   60/ 104450 نامه  طی 
صنعت،  وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور 
شده  روز  به  و  تکمیلی  لیست  تجارت،  و  معدن 
و پروفیل )مرحله پنجم( اعالم  لوله  صادرکنندگان 

شد.
همچنین، پیرو بخشنامه 486106 /98 /83 
مورخ   71/ 98/ 417846 و   98/ 4/ 16 مورخ 
مورخ   60/ 115541 نامه  همچنین  و   98/ 4/ 2
معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون   98/ 04/ 24

یرو  نیز  و  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
 ،98/ 4/ 30 مورخ   91/ 98/ 556645 بخشنامه 
امور  نامه 132723 /60 مورخ 12 /5 /98 معاون  و 
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
شده  روز  به  و  تکمیلی  لیست  به  منضم  تجارت 

صادرات مقاطع طویل فوالدی اعالم شده است.
برای اطالع از اسامی صادرکنندگان به سایت 

گمرک ایران مراجعه فرمایید.

فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فوالدی )مرحله پنجم(

مقاطع طویل فوالدی تولیدی نام شرکت یا نماینده رسمی
جهت صادرات

نام شرکت یا نماینده رسمی
محصوالت لوله و پروفیل تولیدی جهت صادرات

کالف ذوب آهن اصفهان تیرآهن _ میلگرد شاخه و 
_ نبشی _ ناودانی

پروفیل فوالدی اصفهانکارخانجات نورد لوله یاران

کویرمیلگرد شاخهمجتمع فوالد خراسان پروفیل سازی جباریلوله فوالدین 

اصغر جاهدنیاصدرا پروفیل تهرانمیلگرد شاخهفوالد آذربایجان

کویر کالففوالد سپید فراب  جهان پروفیل پارسفوالدگران ابتکار نوین ایرانیانمیلگرد شاخه و 

گستر  مجتمع فوالد ظفر نوین 
بناب

نورد لوله و پروفیل میامی فوالد میلگرد شاخه
شرق

هیربد زرندیه

کالفآهن و فوالد بافق گل نردهنورد لوله تهران شرقمیلگرد شاخه و 

فوالد پروفیل مشهدخاور صنعت همامیلگرد شاخهآهن و فوالد سرمد ابرکوه

گرس کالفصبا فوالد زا وحدت خزرلوله و پروفیل صابریمیلگرد شاخه و 

یا کچوفوالد مهر سهندمیلگرد شاخهپرشین فوالد آر تولیدی صنعتی 

فوالد شاهین بناب )به 
نمایندگی از...(

سینا شرقپروفیل یزدمیلگرد شاخه

سپاهان سختفوالد صنعت مهدیمیلگرد شاخهآذر فوالد امین

یا سهند تبریزمیلگرد شاخهجهان فوالد سیرجان محکم لوله اشتهاردآر

کاوه اروند تعاونی فوالد علویجهمیلگرد شاخهفوالد 

کالفمجتمع فوالد آتیه خلیج فارس کیهانمیلگرد شاخه و  تولیدی لوله و پروفیل 

کرمان نیکان پروفیلمیلگرد شاخهمجتمع فوالد 

نورد صنعتی و ساختمانی 
فوالد یزد

کالف _ تیرآهن یهمیلگرد شاخه و  نیکان صنعت اژ

کاوه تیکمه داش کیان پرشیامیلگرد شاخهصنایع فوالد 

کالفسیما فوالد جهان لوله و پروفیل قزوینمیلگرد شاخه و 

یا ذوب شرکت بهین تجارت پرواز اوتانامیلگرد شاخهفوالد آر

یا صنعت دلیجانمیلگرد شاخه -تیرآهنمجتمع فوالد ظفر بناب آر

نورد و لوله سپنتا اهوازمیلگرد شاخه _ نبشیفوالد سپهر ایرانیان

نیک پروفیل نگینمیلگرد شاخهفوالد روهینا جنوب

http://www.irica.gov.ir/circularinformation/1359859/1359859.htm
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کتاب های تجاری

کمپین تبلیغاتی بازرگانی 
)از ایده تا اجرا(

پدیدآورنده: محمد بلوریان تهرانی
مشخصات: 338 صفحه، جلد نرم، وزیری، 

چاپ اول، 1397
قیمت: 44000 تومان

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آنچه در این کتاب می خوانید:
اصول تبلیغات بازرگانی	 
روانشناسی تبلیغات و رفتار 	 

مصرف کننده
آمیخته تبلیغات )آمیخته پیشبرد(	 
 	)IMC( ارتباطات یکپارچه بازاریابی
برنامه ریزی تبلیغات	 
طراحی کمپین تبلیغاتی	 
تبلیغات 	  روش های محاسبه ثمربخشی 

انجام شده
آژانس تبلیغاتی	 

   صفر تا صد کمپین تبلیغاتی در ایران
پیام  صدها  دریافت  معرض  در  روز  هر  شما 
تبلیغاتی هستید. این پیام ها از رسانه های متنوع 
و  روزنامه ها  تلویزیون،  رادیو،  مانند  مختلفی  و 
پوستر،  بین شهری،  و  شهری  تابلوهای  مجالت، 
و  کوتاه  پیام  اینترنت،  تراکت،  کاتالوگ،  بروشور، 

چندین محمل دیگر به سمع و نظر شما می رسد.
بعضی از این پیام ها نظرتان را جلب می کند و 
در همان لحظه یا همان محل به دقت به آن گوش 
برخی  می کنید.  فکر  یا  می کنید  نگاه  می کنید، 
دیگر را نمی پسندید و از آن می گذرید. مضمون و 
مفهوم بعضی از آن ها را به یاد می سپارید و بعدًا نیز 
تعقیب می کنید. برخی دیگر را به دیگران معرفی و 
و چه نخواهید  بازگو می کنید. شما چه بخواهید 
گوش، چشم و حتی حواس دیگر خود را در معرض 
تهاجم تبلیغاتی قرار داده اید و از آن گریزی ندارید.

از  را  دریافتی  پیام های  آخرین  بخواهید  گر  ا
مورد  ده  شاید  بکشید  بیرون  خود  نزدیک  حافظه 
کنید. در مورد بعضی ها،  کاماًل بازگو  را نیز نتوانید 
فقط نام محصول را به یاد می آورید. برخی دیگر را 
و  یا علمی  بودن  یعنی طنزآمیز  از لحاظ جاذبه ها 
مستند بودن به خاطر می آورید. در مورد چند پیام 

دیگر تصاویر را در ذهن خود مجسم می کنید و ...
کرده اید  تجربه  یا  شنیده اید  دیگر  جانب  از 
کشور  تنها در  نه  بازرگانی  تبلیغات  که هزینه های 
ما بلکه در همه جای دنیا خیلی سنگین است، 
کارها  پس چرا علی رغم این هزینه سنگین، همه 
چرا  نیستند؟  موفق  تبلیغاتی  فعالیت های  و 
به خاطر سپرده نمی شوند یا در هنگام لزوم به خاطر 

نمی آیند؟
از اصول تبلیغات به عنوان  گاهی  دانستن و آ
اختاپوس  یک  مانند  که  رشته ای  میان  علم  یک 
اقتصاد،  مانند  علمی  زمینه  یک  در  پایش  هر 
ادبیات،  هنر،  جامعه شناسی،  روان شناسی، 
کارگردانی، چاپ  و  نقاشی، فیلم سازی  گرافیک، 
و ... درگیر است، شما را قادر می سازد سهمی در 
برنامه ریزی و اجرا و یا کنترل فعالیت های تبلیغاتی 

کسب و کار خود داشته باشید.
مجموعه ای  یعنی  کسب  و  کار  فضای 
افراد،  رقبا،  روش ها،  قوانین،  سازمان ها،  از 

کتب و مقاالت و  دستگاه های ناظر دولتی و حتی 
ادبیات موضوعی است. این فضا در شرایط فعلی 
ایران بسیار پیچیده، پرتالطم،  و تجارت  اقتصاد 
مشکالت  بر  غلبه  برای  است.  پرریسک  و  متغیر 
و  سرمایه  سخت افزار،  تنها  تجاری،  و  اقتصادی 
تجهیزات کفایت نمی کند و باید به نرم افزارها یعنی 
اطالعات، مدیریت و دانش تخصصی مربوط به 

هر رشته نیز توجه نمود. 
مرحله  هر  در  ایران،  اقتصادی  بنگاه های 
باید  باشند،  که  محصول  عمر  یا  سازمان  عمر  از 
موازات  به  آنان  تبلیغات  و  اطالع رسانی  ابزار 
برابری  و  مقایسه  قابل  تکنولوژیک،  پیشرفت های 
با ابزارهای ارتباطی و رقابتی سایر عرضه کنندگان 

داخلی و خارجی باشد.
نیست.  جدیدی  رشته  بازرگانی،  تبلیغات 
نشان  اقتصادی  بنگاه  هر  سابقه  به  نگاهی 
تولید  فعالیت  موازات  به  فعالیت  این  می دهد، 
متولی  اوقات  گاهی  ولی  شده،  آغاز  سازمان  آن 
معینی نداشته و در بسی موارد تداوم و تناوب آن 
مورد قبول نبوده است. بنابراین، در مدیریت نوین 
و در عصر رقابت، فعالیت تبلیغاتی، یکی از چهار 
و  ارشد  مدیران  و  است  سازمان  هر  اصلی  رکن 
استراتژیست های هر سازمان باید تناسب الزم در 
کمیاب به چهار حوزه محصول،  تخصیص منابع 
کدام از بخش های  توزیع، تبلیغ و قیمت را در هر 
بازار و مشتری رعایت نمایند تا حصول به جایگاه 

موردنظر در ذهن مصرف کننده میسر شود. 
قلمی  با  تجاری«  تبلیغات  »کمپین  کتاب 
خالصه گویی،  و  ایجاز  نهایت  در  و  روان  بسیار 
بحث تبلیغات و لزوم طراحی و تنظیم یک برنامه 
هدفمند و مهندسی شده برای رسیدن به اهداف 

تجاری را مطرح و به رشته تحریر کشیده اند. 

کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی )از ایده تا اجرا(، 
تألیف محمد بلوریان تهرانی

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


