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   قانون حمایت از هنرمندان -استادکاران وفعالن صنایع دستی برای خروج موقت 
مصنوعات طال ونقره 

براساس نامه 104906مورخ 22 /5 /97 مشاور وزیر و 
مدیرکل دفتر وزارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 97/ 5/ 20 18916 /972100مورخ  نامه  به  منضم 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
از  حمایت  قانون  متن  به  مربوط  ضمائم  همراه  به 
و  صنایع دستی  فعاالن  و  استادکاران  هنرمندان، 
باتوجه به مفاد بند »ب« ماده 11 قانون مذکور، سقف 
به  نگین  بدون  نقره  از  شده  ساخته  ظروف  خروج 
سنگ های  و  نقره  زیورآالت  و  کیلوگرم  پنج  میزان 
قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برای هر نفر 
به منظور حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج 
وثایق معتبر  و  بانکی  ارائه ضمانت نامه  با  کشور  از 

افزایش می یابد، لذا:
و 	  استادکاران  هنرمندان،  مراجعه  درصورت 

موصوف  قانون  موضوع  دستی  صنایع  فعاالن 
بین المللی  نمایشگاه های  در  شرکت  جهت 
موقت  صادرات  تشریفات  باانجام  خارجی، 
برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به 
 میزان پنج کیلوگرم و زیورآالت نقره و سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی تا سه کیلوگرم پس از بررسی 
ارزش صادراتی کاالی اظهاری و اخذ تضمین به 
سپرده  بصورت  صادراتی  ارزش  برابر  یک  میزان 
ضمنًا  گردد.  اقدام  بانکی  ضمانت نامه  یا  و 
براساس مفاد مندرج در بند »ب« ماده 11 مبنی 
بر لزوم اعمال نظارت بانک مرکزی برای اجرای 
این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز درهرمورد 

الزامی است.
صرفًا 	  بخش  این  محموالت  اظهارنامه  پذیرش 

وفلزات  نقره  طال،  تخصصی  گمرکات  توسط 
فرودگاه  اصفهان،  تبریز،  یزد،  )مشهد،  گرانبها 

کز استان ها و نیز  امام خمینی)ره(( و گمرکات مرا
گمرکات مجاز هوایی خواهد بود.

نامه 	  آیین   10 ماده  ذیل   5- 4 بند  از  مستفاد 
تشریفات  واردات،  و  صادرات  مقررات  اجرایی 
محموالت صادرات موقت یادشده نیازمند ارائه 

کارت بازرگانی نمی باشد.
باتوجه به مفاد قانون یادشده، مجوزهای صادره 	 

برای حضور درنمایشگاه های بین المللی خارجی 
از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در هرمورد ابالغ و ارزش صادراتی، وزن 
و سایر مشخصات محموله نیز در مجوز یادشده 

درج می گردد.
درج دقیق مشخصات، اسکن تصاویر محموله، 	 

میراث  سازمان  سوی  از  صادره  مجوز  بارگزاری 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وسایر موارد 
بمنظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله 

ضروری می باشد .
ک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه خروج 	  مال

ارزش های  برابر  تضمین  میزان  محاسبه  و  موقت 
میراث  سازمان  سوی  از  صادره  مجوز  در  مندرج 
بود  خواهد  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
از طریق دفتر  و درصورت عدم درج ارزش مراتب 

بررسی و تعیین ارزش و تعرفه استعالم گردد.
پروانه های صادره صادرات موقت 	  اعتبار  مهلت 

برای محموالت فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد 
فرهنگی،  میراث  سوی  از  صادره  مجوز  در  اشاره 
بود و درصورت  صنایع دستی وگردشگری خواهد 
عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1106993/1106993.htm

   استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی 
مورخ   130/ 97/ 478318 بخشنامه  پیرو 
26 /4 /97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط 
نقلیه غیر موتوری )تریلر و نیمه تریلر ( فاقد شماره 
وسایط  موقت  خروج  تشریفات  انجام  انتظامی، 
نقلیه غیرموتوری فاقد شماره انتظامی، تا پایان سال 
است.  بالمانع  مربوطه  مقررات  رعایت  با  جاری 

احتمالی  سوء استفاده  هرگونه  از  جلوگیری  برای 
کاال  دقیق  کنترل  و  انطباق  امکان  شدن  فراهم  و 
پلمپ  الصاق  به  نسبت  باید  برگشت،  زمان  در 
نقلیه  وسایط  مختلف  قسمت های  به  شماره دار 
اقدام و شماره پلمپ های مذکور را نیز در سامانه 

مربوطه ذکر نمایند.

بخشنامه های تجاری
درج نرخ ارز بازار ثانوی در رویه صادرات کاالها
 97/ 08/ 13 مورخ   97/ 975352 نامه  براساس 
اجرای  در  ارتباطات:  و  اطالعات  فناوری  دفتر 
کمیته  صورتجلسه  ششمین  مصوبات   2 بند 
امور  در  هماهنگ  و  یکپارچه  سیاستگذاری 
ارز  ریالی  برابری  نرخ  پس  این  از  کشور،  ارزی 
واحد  پنجره  در  صادراتی  کاالی  ارزش  برای 
)نیما(  ارز  ثانویه  بازار  نرخ  فرامرزی؛   تجارت 
آمریکا  ارز »دالر  نوع  تعیین می شود. بدین منظور 
صادرات« با نام سه حرفی »EGP« با قابلیت درج 
است.  شده  ایجاد  مذکور  نرخ  هفتگی  میانگین 
باید  صادرات  بخش  خدمت گیرندگان  کلیه  لذا 
توجه داشته باشند هنگام تکمیل اظهارنامه های 
صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی، در فیلد 
نوع ارز، »دالر  آمریکا صادرات« را انتخاب نمایند . 
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1112787/1112787.htm

 مرجع تشخیص گلخانه ای بودن گوجه فرنگی 
صادراتی 

 97/ 846574 به  منتهی  بخشنامه های  پیرو 
شماره  نامه  براساس  و   ،97/ 07/ 16 مورخ 
معاون   97/ 07/ 25 مورخ   97/ 504/ 3986
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 
قبلی  شده  معرفی  نماینده  بر  عالوه  کشاورزی: 
مندرج در بخشنامه پیروی، آقای نبی اله قربانی 
جهادکشاورزی  وزارت  نماینده  به عنوان  نیز 
گلخانه ای  سیستمی  مجوزهای  درج  جهت 
در  صادراتی  گوجه فرنگی  محموله های  بودن 

سامانه جامع امورگمرکی، معرفی شده است.

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

circularinformation/1057826/1057826.htm

رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ واحشاء آن
براساس نامه 198047 /60 مورخ 26 /7 /97 وزیر 
صنعت، معدن و تجارت: صادرات گوشت مرغ 
بالمانع  منجمد  و  سرد،گرم  از  اعم  آن  احشاء  و 

است.

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، 

نکته های تجاری
اضافه شدن اقالم دی اتیلن کلراید ،متیل و اتیل 
استات به اقالم مشمول بند 27 دستورالعمل 

ماده 45
 پیرو بخشنامه 125945  /95  /245 مورخ 11  /7  /95
 موضوع خروج 15 قلم محموله های مایع نفت و گاز 
از ضوابط مندرج در »دستورالعمل اصالح و بهبود 
و  )ترانزیت(  عبور  صادرات،واردات،  فرآیندهای 
گازی و فرآورده ها و  معاوضه نفت خام، میعانات 
مشتقات نفتی«، و همچنین نامه 12301  /97  /ص 
کاهش  و  پیشگیری  معاون   97/  06/  26 مورخ 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  تقاضا 
کل  مدیر  مورخ 24 /06 /97  نامه 149230  بهمراه 
کاالهای صادراتی و وارداتی  کیفیت  دفتر ارزیابی 

سازمان ملی استاندارد ایران:
بخشنامه  موضوع  اقالم  ردیف   15 بر  عالوه 
خالص(،  )بصورت  کلراید  اتیلن  دی  پیروی، 
اتیل و متیل استات) بصورت خالص( نیز جزو 
 27 ماده  موضوع  صنعتی  و  شیمیایی  اقالم 
دستورالعمل فوق الذکر بوده، لذا در زمان انجام 
از  )خارج  موصوف  صدورکاالهای  تشریفات 
در  شده  اشاره  دستورالعمل  در  مندرج  ضوابط 
باال(، باید نمونه کاال جهت تعیین نوع و ماهیت 
تائید  آزمایشگاه های  به  اظهاری  محموله 
کل استاندارد ارسال و در  صالحیت شده اداره 
آزمون  نتیجه  مطابقت  و  ماهیت  تائید  صورت 
نمونه با محموله اظهاری، با رعایت کلیه ضوابط 

و مقررات مربوطه اقدام الزم صورت پذیرد.

عدم ممنوعیت صادرات پا وپنجه مرغ 
پیرو بخشنامه 741500 /97 /206 مورخ 21 /6 /97 
و با توجه به قلم هفتم فهرست ضمیمه بخشنامه 
موصوف مبنی بر ممنوعیت صادرات »مرغ زنده و 
نامه 35042 /100 /97  گوشت مرغ«، و همچنین  
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون   97/ 7/ 23 مورخ 
کل سازمان توسعه تجارت ایران،  تجارت و رئیس 
طبقه بندی  کدهای  )ذیل  مرغ«  پنجه  و  پا  »صرفًا 
ممنوعیت  مشمول   )02071430 و   02071320

صادرات »مرغ زنده و گوشت مرغ«  نمی شود.

   سقف مجاز ورود کاالی همراه مسافر
تا میزان هشتاد دالر )ساالنه( از پرداخت حقوق 	 

ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیر تجاری 
سود  برابر  دو  و  گمرکی  حقوق  اخذ  با  بودن 
ماده  )براساس  است  ترخیص  قابل  بازرگانی 
کاالی  گمرکی  138 آیین نامه اجرایی قانون امور 

همراه مسافر ورودی(
تجاری 	  جنبه  مسافر  همراه  کاالی  چنانچه 

ممنوعه  کاالهای  استثناء  به  که  باشد  نداشته 
پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می شود 
کاالی  اگر جنبه تجاری داشته باشد در مورد  و 
مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط 
به  مربوط  تشریفات  انجام  و  مقررات  رعایت  به 

کاالی تجاری است.
همراه 	  مستعمل  شخصی  اشیاء  و  سفر  اسباب 

مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد کاًل از پرداخت 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

ممنوع 	  به طورکلی  کاالها  برخی  صدور  و  ورود 
اسلحه  قمار،  وسایل  الکلی،  مشروبات  است. 
سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره، مواد مخدر؛ 

کاالیی  هر  و  عکس  فیلم،  تصاویر،  نشریات، 
باشد،  کشور  ملی  و  مذهبی  شئونات  مغایر  که 
کشور  رسمی  مذهب  مخالف  نوشته  نوع  هر 
و  یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی  و 
سایر کاالهایی که منع شرعی و قانونی دارند و یا 
گمرکی  ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه 

ممنوع شناخته شده است.
به 	  صرفًا  نو  مسافری  همراه  تلفن  گوشی  ورود 

برای هر مسافر مجاز است  تعداد یک دستگاه 
بین المللی  شناسه  و  اظهار  گمرک  به  باید  و 
. مسافران  ثبت شود  گمرک  در   )IMEI( گوشی 
آنالین  سامانه  طریق  از  ورود  از  پس  توانند  می 
گمرک نسبت به  گوشی تلفن همراه  رجیستری 
گوشی تلفن همراه خریداری شده اقدام  اظهار 
گوشی های تلفن  نمایند . لینک سامانه آنالین 
گمرک ایران به آدرس  همراه مسافری در سایت 

www.irica.ir در دسترس است .
http://www.irica.gov.ir/news/892439/892439.htm

  عدم نیاز به گواهی انطباق کاالهای صادراتی دارای پروانه کاربردنشان استاندارد

معاونت   97/ 5/ 22 مورخ   120119 نامه  براساس 
ارزیابی کیفیت سازمان مذکور، صادرات کاالهایی 
پروانه  دارای  و  بوده  اجباری  استاندارد  مشمول  که 
نیازمند  می باشند،  معتبر  استاندارد  نشان  کاربرد 
از  کاال  انطباق  گواهی  تاییدیه  اخذ  و  استعالم 
سازمان ملی استاندارد ایران نیستند.برای دسترسی 

عالمت  کاربرد  پروانه  اعتبار  وضعیت  آخرین  به 
به  اینترنتی  از طریق سامانه  استاندارد محصوالت 
همچنین  و   parvaneh/ isom.isiri.gov.ir نشانی 

سامانه پیامکی به شماره 10001517 مراجعه کنید.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1087412/1087412.htm

  رفع محدودیت صادرات از مرز فراه به افغانستان

سیمان  فوالد،  سوختی،  مواد  واردات  محدودیت 
سوی  از  افغانستان،  به  فراه  مرز  از  سرامیک  و 
دولت افغانستان رفع شده و صادرکنندگان ایرانی 

فوالد،  سوختی،  مواد  چون  کاالهایی  می توانند 
افغانستان  وارد  مرز  این  از  را  سرامیک  و  سیمان 

کنند. 

  ممنوعیت صادرات کدهای طبقه بندی »جوال و کیسه بسته بندی« 

دفتر   97/ 7/ 17 مورخ   60/ 189805 نامه  براساس 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت،  کدهای طبقه بندی »جوال و کیسه برای 

بسته بندی« شامل کدهای 48193000، 48194000، 
63053300 مشمول ممنوعیت صادرات هستند.
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کتاب های تجاری

راهنمای تجارت با عمان

پدیدآورنده: علی صادقی
مشخصات: 144 صفحه، جلد نرم، وزیری، 

چاپ اول، 1396
قیمت: 15000 تومان

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آنچه در این کتاب می خوانید:
اطالعات پایه	 
کار در عمان	  کسب و 
سرمایه گذاری خارجی	 
تراز تجاری	 
عمان و ایران	 
استان مسندم	 

   تجارت با عمان
 سلطان نشین عمان یکی از قدیمی ترین زیستگاه های
است  جغرافیایی  نقاط  اسرار آمیزترین  از  و  بشری 
کنکاش و پرسش گری مورخین بوده  که همواره مورد 
گذشته و با اجرای چندین  است. اما در سال های 
برنامه پنج ساله توسعه، این کشور به دلیل موقعیت 
دیپلماسی  مردم،  عمومی  فرهنگ  جغرافیایی، 
اقتصاد  و  قابوس  سلطان  صلح طلبی  بر  مبتنی 
از  اقتصادی دنیا  زیر ذره بین فعالین  رو به رشد آن، 
گرفته است. عمان  جمله سرمایه گذاران ایرانی قرار 
به گواه گزارش های بانک جهانی، محیطی امن برای 
کشور دنیا، رتبه  سرمایه گذاری است و در بین 190 
کسب  و کار دارد. این در حالی  32 را در راه اندازی 
که رتبه ترکیه و امارات متحد عربی به عنوان  است 
و   68 ایرانی،  تجار  سرمایه گذاری  مهم  مقصد  دو 
کشور های عربی حاشیه  که  34 است. در شرایطی 
خلیج فارس، شرایط تجارت را برای سرمایه گذاران 
مسیر  در  عمان  پادشاهی  کرده اند،  سخت  ایرانی 
جذب  برای  مناسبی  کار  و  کسب  محیط  تدارک 
اکنون  هم  که  به نحوی  است  ایرانی  سرمایه گذاران 
کشور به طور  تجار ایرانی مجازند در مناطق آزاد این 

کامل مالک شرکت خود باشند.
زیر ساخت های این کشور اعم از بنادر، مناطق 
آزاد، فرودگاه ها و راه آهن به طرز چشمگیری در حال 
توسعه است و امکان دسترسی فعالین اقتصادی 
منطقه خاورمیانه را به بازار های آفریقایی، عربی و 
کشور های حاشیه اقیانوس هند فراهم کرده است. 
همچنین از سویی بر اساس »موافقتنامه عشق آباد« 

و  ازبکستان  عمان،  ایران،  دولت های  بین  که 
ترانزیت  و اجرایی شده است،  تفاهم  ترکمنستان 
کلیدی بندرهای صحار در  شرق به غرب با نقش 
عمان و چابهار در جنوب ایران، بازار همسایه های 
شمالی ایران را نیز به بازار های اقیانوس هند، آفریقا 
کرده و به نظر می رسد در آینده  و خاورمیانه متصل 
کریدور تجاری بسیار مناسبی در خارج از  نزدیک، 

تنگه هرمز ایجاد کند.
دوستانه،  سیاسی  روابط  وجود  علیرغم  اما 
در  هماهنگی  به جهت  امنیتی  نزدیک  روابط 
کنترل تنگه هرمز، قرابت های فرهنگی و مذهبی و 
و  ایران  مناطق جنوبی  بین  دریایی  کوتاه  مسافت 
کشور  دو  این  تجاری  روابط  عمان،  شمالی  بنادر 
همسو و هماهنگ با ظرفیت های دو طرف، رشد 
که ارزش صادرات امارات متحده  نکرده به نحوی 

عربی، 30 برابر صادرات ایران به عمان است. 
و  ایرانی  تجار  آشنایی  عدم  می رسد  به نظر 
عمانی به ظرفیت ها و توانمندی های طرفین، عدم 
شناخت مطلوب ها و استاندارد های مورد توجه هر 
یک و همچنین رویکرد افراطی تجار ایرانی در توجه 
به تجارت با امارات متحده عربی از دالیل توسعه 
نیافتن روابط تجاری دو کشور ایران و عمان باشند، 
حال آن که سوابق تاریخی و همکاری های تجاری 
در  عمان  شمالی  مناطق  و  ایران  جنوبی  مناطق 
گذشته، از وجود  دو طرف تنگه هرمز در دهه های 
همکاری های  افزایش  برای  مستعد  بسیار  شرایط 

اقتصادی دو کشور، حکایت دارد. 
کتاب راهنمای تجارت با عمان، تألیف علی صادقی

   فرصت توسعه صادرات میوه و تره بار به عمان
و  کشور عمان  گفت:  ایران در عمان  بازرگانی  رایزن 
عمده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
کاهش نزوالت آسمانی،  اقلیم خشک و  به  با توجه 
ساالنه میلیون ها دالر انواع میوه، تره بار و صیفی جات 
کشورهای مختلف جهان تامین  مورد نیاز خود را از 

می کنند که ایران سهم پایینی از این بازار دارد.
تجارت  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بندر  افتتاح  به  با اشاره  ایران، عباس عبدالخانی 

کیلومتری پایتخت عمان  السویق در فاصله صد 
اظهار داشت:  بندر السویق  به عنوان نزدیک ترین 
ایران باعث  بندر عباس  و  بنادر جاسک  به  بندر 
سهولت رفت و آمد لنج های چوبی شده و فرصت 
کشاورزی با  مناسبی برای روانه شدن محصوالت 

کیفیت ایران به بازار عمان است.
وی قیمت مناسب و رقابتی، بسته بندی مناسب 
را به عنوان سه شرط  و داشتن تجربه و تخصص 

اصلی حضور در بازار میوه و تره بار عمان برشمرد 
و افزود: امید است با افتتاح بندر السویق و رفت 
کشتی ها و توسعه ناوگان حمل و  و آمد لنج ها و 
محصوالت  صادرات  سهم  افزایش  شاهد  نقل، 

کشورمان به بازار عمان باشیم.
گفتنی است، در حال حاضر محصوالت کشاورزی 
ایران همچون هندوانه، خربزه، کاهو، کلم و گل کلم، 

فلفل دلمه ای، سیب قرمز به عمان صادر می گردد.
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