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  صادرات و خروج کلیه محموله های داروهای ساخته شده و مواد 
اولیه دارویی
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بخشنامه های تجاری
روکش  نیوپان  بر  صادرات  ممنوعیت  شمول 

شده با کاغذ
پیرو بخشنامه 735515 /97 /204 مورخ 20 /06 /97، 
و تصویر نامه 291844 /60 مورخ 10 /11 /97 دفتر 
صنعت،  وزارت  سلولزی  و  شیمیایی  صنایع 
کاغذ،  با  شده  روکش  نئوپان  تجارت:  و  معدن 
ممنوعیت  مشمول  و  شده  تلقی  خام  نئوپان 
صادرات موضوع بخشنامه صدراالشاره می باشد.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1198914/1198914.htm

مرتعی  و  زراعی  خاک  صادرات  ممنوعیت  بر  تاکید 
)کشاورزی(

پیرو بخشنامه 82043 /58664 /747 /480 /71 /126 
صادرات  ممنوعیت  موضوع   90/ 04/ 22 مورخ 
کید  تأ مجددًا  مرتعی،  و  زراعی  کهای  خا
ذیل  »الف -2«  بند  مفاد  به  عنایت  با  می گردد 
ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
و  مرتعی   _ زراعی  ک  خا انواع  صادرات  کشور، 
یا  و  ژنتیکی  ذخائر  حفظ  جنبه  که  گونه هایی 
فی السابق  کما  باشند،  داشته  زیستی  محیط 
ممنوع می باشد، لذا در زمان اظهار محموله های 
ک صنعتی، بدوًا نظر  صادراتی تحت عنوان خا
صنعتی  تأیید  بر  )مبنی  استاندارد  آزمایشگاه 
بودن آن( استعالم می شود. همچنین باتوجه به 
اینکه در بخشنامه فوق الذکر مؤسسه تحقیقات 
ک زراعی  ک و آب در خصوص تشخیص خا خا
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  و 
ازطرف  مرتعی  ک  خا تشخیص  درخصوص 
درمورد  همچنین  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تنوع  حفاظت  ویا  ژنتیکی  ذخائر  حفظ  رعایت 
طرف  از  امورمناطق  و  زیستگاه ها  دفتر  زیستی، 
بعنوان مراجع  سازمان حفاظت محیط زیست 
احتمال  درصورت  شده اند،  تعیین  تشخیص 
اظهارشده  ک  خا نوع  بودن  مرتعی  یا  و  زراعی 
موصوف  مراجع  از  مراتب  صادرات،  جهت 

استعالم می شود.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1189504/1189504.htm

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

   ضوابط واردات الستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدا تولید
 1397/11/21 مورخ   60/299179 نامه  براساس 
نامه  و همچنین  و تجارت  وزارت صنعت، معدن 
برنامه ریزی  دفتر   1397/11/8 مورخ   60/288123
تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع درخصوص 
می رساند:  اطالع  به  سنگین،  الستیک  واردات 
کشورهای ثالث بدون  واردات الستیک سنگین از 

ذکر  به  الزم  است.  بالمانع  تولید  مبدآ  گواهی  ارائه 
است به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
گواهی  کیفیت الستیک، اخذ  و صحت اصالت و 
کنترل های استاندارد در  بازرسی در مقصد حمل و 

گمرکات کشور الزامی است.
farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid= 

1&pageid=23636&p=1&g=66&showitem=801

کلیه محموله های داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی تا     صادرات و خروج 
اطالع ثانوی با دریافت مجوز صادرات از اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

 1397/11/13 مورخ   60/292091 نامه  براساس 
نامه  و همچنین  و تجارت  وزارت صنعت، معدن 
بهداشت،  وزارت  مورخ 97/10/29   655/98806
دارو(،  و  غذا  )سازمان  پزشکی  آموزش  و  درمان 
داروهای  محموله های  کلیه  خروج  و  صادرات 
ساخته شده و مواد اولیه دارویی، تا اطالع ثانوی با 
دریافت صدور مجوز صادرات از اداره کل امور دارو و 
مواد تحت کنترل آن وزارت امکان پذیر بوده و خروج 
بهداشت،  وزارت  مجوز  بدون  کشور  از  کاالها  این 

درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد. لذا  باتوجه 
به نامه 7018 مورخ 97/5/29 رئیس جمهور و رئیس 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اولویت 
خروج  و  صادرات  کشور،  دارویی  نیازهای  تأمین 
کلیه محموله های ساخته شده و مواد اولیه دارویی 
تا اطالع ثانوی با اخذ صدور مجوز صادرات از اداره 

مزبور و تحت کنترل امکان پذیر خواهد بود..
http://farsi.tpo.ir/index.

aspx?fkeyid=&siteid= 1&pageid=23636&p 

=1&g=65&showitem=798

   مصوبه هیات وزیران در خصوص ورود خودرو و موتور سیکلت مخصوص مسابقات 
ورزشی در چند منطقه آزاد تجاری - صنعتی

 1397/11/21 مورخ   60/299279 نامه  براساس 
همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
مورخ  هـ  150701/ت55953  تصویب نامه 
1397/11/11 هیأت وزیران درخصوص ورود خودرو 
در  ورزشی  مسابقات  مخصوص  موتورسیکلت  و 
چند منطقه آزاد تجاریـ  صنعتی به اطالع می رساند:

ورزشی . 1 موتورسیکلت های  و  خودرو  ورود 
مخصوص مسابقات ورزشی صرفًا جهت تردد 
و  ورزشی  مسابقات  پیست های  محدوده  در 
مربوط  دستگاه های  و  تجهیزات  همچنین 
منطقه  محدوده  در  استفاده  جهت  صرفًا 
 _ تجاری  آزاد  مناطق  و  زرندیه  اقتصادی 
صنعتی دارای پروژه های مشابه با رعایت سایر 

مقررات مربوط مجاز است.
مصادیق و تعداد خودروها، موتورسیکلت ها، . 2

توسط  مربوط  دستگاه های  و  تجهیزات 
وزارت  نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی 
میزاث  سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان 
برنامه و بودجه کشور، گمرک جمهوری اسالمی 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  و  ایران 
تعیین  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   _ تجاری 

خواهد شد.
farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid 

=23636&p=1&g=66&showitem=800
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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
رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه 
ممنوعیت  وضع  و  آن  محصوالت  و  فرنگی 

صادرات چند قلم کاالی جدید
 97/ 10/ 19 مورخ   60/ 269888 نامه  براساس 
شماره  نامه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کل  رئیس   97/ 10/ 30 مورخ   97/ 100/ 50879

محترم سازمان توسعه تجارت ایران:
کدهای  شرح  )به  حبوبات  آخال  صادرات 
سازمان  کل  رئیس  نامه  در  مندرج  طبقه بندی 
بالمانع  ثانوی  اطالع  تا  ایران(  تجارت  توسعه 
بخشنامه  مفاد  مطابق  است  بدیهی  می باشد. 
جهت   ،94/ 10/ 22 مورخ   355/ 94/ 201044
کاال  تشخیص آخال حبوبات، الزم است نمونه 
کشاورزی  به معاونت امور زراعت سازمان جهاد 
استان ها ارسال و تأییدیه معاونت مذکور مبنی 
بر اینکه »نمونه ارسالی از نوع آخال حبوبات بوده 
کلش ها نیست«، اخذ می گردد.  کاه و  و از سایر 
هر  گمرکات  کل  مدیران  یا  ناظرین  )همچنین 
استان هماهنگی الزم با سازمان جهاد کشاورزی 
استان خود را جهت ایجاد امکان اخذ سیستمی 

تأییدیه اشاره شده را به معل می آورند.(
به  گوجه فرنگی و محصوالت آن  صادرات 
کدهای طبقه بندی مندرج در نامه اخیر،  شرح 
از تاریخ 20 /10 /97 لغایت 30 /11 /97 با رعایت 

سایر مقررات بالمانع می باشد.
کدهای  )تحت  ذیل  اقالم  صادرات 
سازمان  کل  رئیس  نامه  در  مندرج  طبقه بندی 
وزیر  نامه  ابالغ  تاریخ  از  ایران(،  تجارت  توسعه 

)19 /10 /97( تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد.
کاغذ و کارتن بسته بندی	 
 	BOPPفیلم
فیلم پلی استر شفاف	 
تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی	 
جوجه یک روزه	 
خام، 	  ابریشم  ابریشم،  کرم  پیله 

ضایعات ابریشم و نخ ابریشم
پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده 	 

شده

   واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد وارز به نرخ سامانه نیما از 
تاریخ 21/11/1397

براساس تصویب نامه شماره 154975 ا ت 56274 
درخصوص  وزیران  هیأت   1397/11/21 مورخ  هـ 
حقوق وردی گوشت قرمز، واردات انواع کوشع قرمز با 

حقوق ورودی چهار درصد )4%( و ارز به نرخ سامانه 
نیما از تاریه 1397/11/21 مجاز است.

farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid= 

1&pageid=23636&p=1&g= 66&showitem=802

  دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل )قارچهای دنبالن( اظهارشده تحت 
عنوان »سیب زمینی«

 97/ 10/ 25 مورخ   97/ 504/ 6106 نامه  براساس 
و  بازرگانی  توسعه  معاونت  صادرات  توسعه  دفتر 
کشاورزی و با توجه  کشاورزی وزارت جهاد  صنایع 
)قارچ  ترافل  قارچ  با  زمینی  سیب  ظاهری  تشابه 
وزارت  مجوز  به  منوط  آن  صدور  که  دنبالن(  های 
جهاد کشاورزی می باشد، در زمان انجام تشریفات 

تحت  اظهارشده  صادراتی  محموله های  گمرکی 
عنوان »سیب زمینی«، به منظور جلوگیری از خروج 
تحت  دنبالن(  )قارچ های  ترافل«  »قارچ  احتمالی 
شده  اتخاذ  الزم  ترتیبات  زمینی«،  »سیب  عنوان 

است.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1189449/1189449.htm

  ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

مورخ   259/ 97/ 930027 شماره  بخشنامه  پیرو   
مورخ   60/ 298497 شماره  نامه  و   ،97/ 08/ 01
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر   97/ 11/ 17

گوشت مرغ از تاریخ 01 /12 /97 تا پایان  صادرات 
ماه مبارک رمضان ممنوع است.

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

circularinformation/1195999/1195999.htm

   صادرات و خروج کلیه محموله های داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی تا 
اطالع ثانوی با دریافت مجوز صادرات از اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

 1397/11/13 مورخ   60/292091 نامه  براساس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه 
655/98806 مورخ 97/10/29 وزارت بهداشت، 
دارو(،  و  غذا  )سازمان  پزشکی  آموزش  و  درمان 
داروهای  محموله های  کلیه  خروج  و  صادرات 
ساخته شده و مواد اولیه دارویی، تا اطالع ثانوی با 
دریافت صدور مجوز صادرات از اداره کل امور دارو و 
مواد تحت کنترل آن وزارت امکان پذیر بوده و خروج 
بهداشت،  وزارت  بدون مجوز  کشور  از  کاالها  این 

درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد. لذا  باتوجه 
و  رئیس جمهور   97/5/29 مورخ   7018 نامه  به 
بر  مبنی  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  رئیس 
و  صادرات  کشور،  دارویی  نیازهای  تأمین  اولویت 
کلیه محموله های ساخته شده و مواد اولیه  خروج 
دارویی تا اطالع ثانوی با اخذ صدور مجوز صادرات 
از اداره مزبور و تحت کنترل امکان پذیر خواهد بود..
http://farsi.tpo.ir/index.

aspx?fkeyid=&siteid= 1&pageid=23636&p 

=1&g=65&showitem=798
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کتاب های تجاری

یک صد نکته درباره فعالیت در بازار چین

پدیدآورنده: مسعود کمالی اردکانی 
                   )رایزن پیشین بازرگانی ایران در چین(

مشخصات: 47 صفحه، جلد نرم، جیبی، 
چاپ اول، 1397

قیمت: 6000 تومان
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آنچه در این کتاب می خوانید:
اطالعات پایه	 
بررسی مبادالت تجاری ایران و چین	 
راه و روش و نکات تأسیس دفتر  تجاری	 
مقابله 	  روش های  و  کالهبرداری ها  انواع 

با آن
اعتبارسنجی شرکت های چینی	 
آداب و رسوم مذاکره با چینی ها	 

   بازار چین
چین شگفت انگیزترین پدیده تاریخ توسعه است. 
کمتر از 50 سال پیش یعنی در ده 1340 شمسی، 
گرسنگی  بیش از 45 میلیون نفر در چین به خاطر 
جان خود را از دست دادند. اما هم اکنون این کشور 
دومین اقتصاد جهان است و پیش بینی می شود تا 
یک دهه آینده به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل شود. 
و  صادرات  رشد  با  همزمان  چین  اقتصاد 
بزرگ  واردکننده  دومین  به  سرمایه گذاری،  جذب 
این  به  توجه  البته  که  است  شده  تبدیل  نیز  دنیا 
اولیه  مواد  به  واردات  این  عمده  بخش  که  نکته 
مربوط است و تبدیل به محصوالت با ارزش افزوده 
گردیده و سپس به تمام دنیا صادر می شود، نشان 

از تأثیر متقابل چین بر توسعه جهانی است. 
توسعه  مدل  گذشته،  سال   30 در  هرچند 
افزایش  بر  کشور مبتنی  اقتصادی و پیشرفت این 
صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی بوده اما 
بازارهای  افول  و  جهان  اقتصاد  وضعیت  تغییر  با 
ژاپن،  و  آمریکا  اروپا،  به خصوص  صادراتی 
کشور را تغییر  سیاست گذاران چینی مدل توسعه 
باالبردن  مصرف،  افزایش  سیاست های  و  داده 
واردات و افزایش سرمایه گذاری در خارج از مرزها 
گرفته اند. این تغییر، فرصت مناسبی  را در پیش 
به  برای دستیابی  اقتصادهای پویای جهان  برای 

بازار بزرگ چین را فراهم می کند.
با چین مراوده دارید  چنان چه درحال حاضر 
چه  و  واردات  )چه  ستدی  و  داد  می خواهید  یا  و 
راه بیندازید، توصیه می کنیم حتمًا  به  صادرات( 
درباره  نکته  صد  یک  کم حجم  کتاب  به  نگاهی 

کتاب شامل  فعالیت در بازار چین بیندازید. این 
که  است  اقتصادی  ترفندهای  و  تجاری  حقایق 
گذشته و  با توجه به هر دو مدل توسعه اقتصادی 
بازار   در  تحرک  چگونگی  در  را  شما  چین،  فعلی 
جهانی  عظیم  اقتصاد  این  با  تعامل  و  کشور  این 
کسب  هر  آغاز  از  قبل  درواقع  می کند.  راهنمایی 
و  نکات  است  الزم  چینی،  برادران  با  کاری  و 
کرده  کتاب را مطالعه  روش های ذکر شده در این 
روش های   اداری،  شیوه های  کاری،  فرهنگ  با  و 
سرمایه گذاری، فناوری های مرسوم وقوانین حقوقی 

و قواعد عرفی مرتبط در چین آشنا شوید.
آن  به  کتاب  این  در  که  مباحثی  جمله  از 

پرداخته می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نقش چین در اقتصاد جهانی و اهمیت بازار آن	 
جمعیت و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی	 
ناخالص 	  تولید  در  مختلف  های  بخش  سهم 

داخلی چین
عضویت در سازمان های اقتصادی بین المللی 	 

و منطقه ای
حجم تجارت خارجی و مقاصد مهم صادراتی	 
ساختار و ترکیب صادرات و شرکای مهم وارداتی	 
ساختار و ترکیب واردات چین	 
سهم چین از تجارت جهانی	 
بررسی مبادالت تجاری ایران و چین	 
زیرساخت های حقوقی- بازرگانی و 	 

موافقتنامه های  اقتصادی ایران و چین
سیاست تجاری چین	 
و ....	 

   رو ش های مقابله با اختالفات تجاری و کالهبرداری اینترنتی
از اعتبار و سابقه فعالیت شرکت مطمئن شوید.	 
حقوقی 	  بخش  با  الزم  مشورت های  اخذ  از  پس 

مرکز  یا  و  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
چینی  طرف  با  تجاری  قرارداد  اتاق  آن  داوری 

منعقد نمائید.
در قرارداد حتمًا بند داوری را بگنجانید.	 
)واریز 	  نقدی  پرداخت  روش  از  حدامکان  تا 

کاال(  دریافت  از  قبل  معامله  مبلغ  از  بخشی 
بپرهیزید.

هرگونه اعالم تغییر شماره حساب طرف معامله را 	 
از طریق مکاتبه رسمی تأیید نمایید.

از 	  واصله  شکایات  باشید  داشته  نظر  در 
شرکت های فروشنده مواد شیمیایی و معدنی در 
منطقه تیانجین و Hebei چین بسیار زیاد است.

   مراجع حل اختالف در چین
دفاتر حقوقی اتاق بازرگانی چین در 30 استان	 

کز داوری دو کشور	  مراکز حل اختالف و مرا
وکالی خبره	 

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

کتاب یک صد نکته درباره فعالیت  در بازار چین، 

تألیف مسعود کمالی اردکانی


