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   بخشنامه های تجاری

شده  تفویض  اختیار  اجرای  در  اجرایی  گمرکات  عملکرد  پیگیری   
جهت استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی

   استعالم عدم ساخت از دفتر تخصصی برای تعدادی تعرفه های 
مربوط به محصوالت آرایشی و بهداشتی 

و  اولیه  مواد  با  امسال  ارز  تامین  و  سفارش  ثبت  ویژه  اولویت     
واسطه ای

   امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه، قطعات و 
ملزومات ضروری خطوط تولید

   خبرهای تجاری

   کتاب های تجاری
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   پیگیری عملکرد گمرکات اجرایی در اجرای اختیار تفویض شده جهت استرداد حقوق 
ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی

مورخ   173/ 97/ 430886 بخشنامه  پیرو 
اختیار رسیدگی  تفویض  با  ارتباط  در   97/ 4/ 16
ورودی  حقوق  استرداد  درخواست های  به 
گمرکی(  امور  قانون   70 لغایت   66 مواد  )موضوع 
استان ها  کز  مرا گمرکات  و  نظارت  های  حوزه  به 
مورخ   272/ 97/ 1026692 دستورالعمل   پیرو  و 
بند  در  مندرج  الزامات  درخصوص   97/ 8/ 26
»ب« تبصره 7 قانون بودجه سال 97 و همچنین 
برای   98 سال  بودجه  قانون   7 تبصره  »ب«  بند 
یاد  قانونی  مواد  موضوع  ورودی  حقوق  استرداد 
تأیید  از  پس  روز   15 کثر  حدا مدت  ظرف  شده 
از  تعدادی  آنکه  به  عنایت  با  مربوطه،  اسناد 
دفتر  این  به  مراجعه  ضمن  تولیدی  واحدهای 
کندی روند رسیدگی به درخواست ها  درخصوص 
می  معترض  شده  اختیار  تفویض  گمرکات  در 
و  آموزش ها  علیرغم  رسد  می  نظر  به  و  باشند 
دفتر  این  توسط  پذیرفته  صورت  پیگیری های 
نتیجه مطلوب  رفع مشکالت موجود، هنوز  برای 
حاصل نگردیده و از آنجا که مقرر است طی برنامه 
مراجعه  به  نسبت  دفتر  این  سوی  از  منظم  ای 
عملکرد  بررسی  و  اجرایی  گمرکات  به  حضوری 
اختیار  یخ  تار از  موصوف  دستورالعمل  اجرای 

محترم  مقام  به  گزارش  ارایه  برای  شده  تفویض 
و  آمار  فرمایید  دستور  گردد،  اقدام  کل  یاست  ر
برای  واصله  درخواست های  به  مربوط  اطالعات 
لغایت   66 ماده  موضوع  ورودی  )حقوق  استرداد 
از  مربوطه  اظهارنامه های  امورگمرکی(  قانون   70
درخواستی  موارد  شرح  به  صادرکنندگان  طرف 
 10 کثر  حدا ظرف   )1 شماره  )فرم  کسل  ا فایل  در 
گردد. بدیهی است  کاری به این دفتر ارسال  روز 
عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر به منزله عدم 
و  بوده  صادرکنندگان  سوی  از  درخواست  وجود 
گمرک خواهد  مسئولیت آن با مدیریت محترم آن 
بود. ضمنًا دستور فرمایید در موارد آتی و در پایان 
به  حکم  صدور  به  منتج  پرونده های  آمار  ماه  هر 
فرمت  قالب  )در  پیوست   )2 شماره)  فرم  شرح 
ضمنًا  نمایند.  ارسال  دفتر  این  به  نیز  را  کسل(  ا
گمرکات  به  مربوط  صرفا"  بخشنامه  این  مفاد 
گمرکات  سایر  در  و  بوده  شده  اختیار  تفویض 

جنبه اطالعی دارد .

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

circularinformation/1266881/1266881.htm

   استعالم عدم ساخت از دفتر تخصصی برای تعدادی تعرفه های مربوط به محصوالت 
آرایشی و بهداشتی 

با عنایت به ضرورت مدیریت بهینه منابع ارزی و 
حمایت از تولید داخل، از تاریخ ابالغ نامه شماره 
صنعت،  وزارت   98/2/12 مورخ   60/45490
ذیل  تعرفه های  خصوص  در  تجارت،  و  معدن 

)محصوالت آرایشی و بهداشتی ( قبل از بررسی و 
تایید ثبت سفارش، استعالم عدم ساخت از دفتر 

صنایع غیر فلزی وزارت متبوع اخذ گردد.

ردیف نام کاال/ قلم وارداتی تعرفه
1( پودرها حتی پودرهای فشرده   33049100
33049900 2( سایر     
3( سایر     33059000

33061000 ک کننده دندان    4( مواد پا
33051000 5( شامپوها    

33049900 6( سایر     

بخشنامه های تجاری
ممنوعیت و لغو ممنوعیت چند قلم کاال

ابالغ شده،  و ممنوعیت های  پیرو محدودیت ها 
وزیر   98/ 2/ 3 مورخ   60/ 37605 شماره  نامه  و 

صنعت، معدن و تجارت:
 98/ 02/ 10 تاریخ  از  زیر  اقالم  صادرات  الف ( 

ممنوع می باشد:
دام سبک با سر تعرفه های 0104 ) مولد نژاد(	 
شتر با سر تعرفه های 010613 )مولد نژاد(	 
از 	  ریز  خرده  و  قیچی  دم  آخال،  ضایعات، 

 ،39152000  ،39151000( پالستیکی  مواد 
)39159000 ،39153000

ممنوعیت  صدراالشاره،  نامه  تاریخ  از  ب( 
با  غیرخوراکی  و  خوراکی  مرغ  تخم  صادرات 
سرتعرفه های 0407 ، سیب و پرتغال لغو  می گردد.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1257597/1257597.htm

مرجع صدور مجوز صادرات پودر آب پنیر
مورخ   387/ 97/ 1587019 بخشنامه  پیرو 
صادرات  شرایط  با  ارتباط  در  و   97/ 12/ 21
 98/ 501/ 308 نامه  همچنین  پنیر،  آب  پودر 
در  وزیر جهادکشاورزی  مورخ 27 /1 /98 معاون 
خصوص شرایط صادرات پودر آب پنیر موضوع 
 97/ 12/ 18 مورخ   60/ 323296 نامه   2 بند 
خصوص  در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پس  صرفًا  پنیر،  پودرآب  صادراتی  محموله های 
جامع  سامانه  )در  سیستمی  مجوز  صدور  از 
دفتر  شده  معرفی  نماینده  توسط  امورگمرکی( 
توسعه صادرات وزارتخانه مزبور )آقای دکتر عباس 
رعایت  با  موضوع  پذیرش  به  نسبت  صالح(، 
می شود.  اقدام  مربوطه  مقررات  و  سایرقوانین 
شرایط  بررسی  اینکه  به  عنایت  با  است  بدیهی 
جهادکشاورزی  وزیر  معاون  نامه  در  شده  ذکر 
باال( در حیطه اختیارات مرجع  )اشاره شده در 
کشاورزی(  صدور مجوز صادرات )وزارت جهاد 
شده  اشاره  سیستمی  مجوز  صدور  میباشد، 
از  احراز شرایط مذکور  منزله  به  جهت صادرات 

سوی آن مرجع خواهد بود.

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

circularinformation/1057826/1057826.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، 
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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
آمارهای تجارت خارجی روی موبایل ها قابل 

مشاهده است
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اقدامات جدید 
گمرک و آماردهی  کردن  در راستای الکترونیکی 
در  گمرک  اپلیکیشن  گفت:  خارجی،  تجارت 
حال حاضر قابل نصب روی گوشی های موبایل 
است و می تواند اطالعات به روز را منتشر کند. 

انتقال پنل دفتر مقررات صادرا ت و واردات به 
سایت وزارت صنعت معدن وتجارت 

و  مواد  و  اولیه  مواد  تعرفه های  فهرست 
قطعات واسطه ای بخش تولید 

 1397/12/25 مورخ   333226 بخشنامه  پیرو 
و  اولیه  مواد  واردات  تشویقی  بسته  با  ارتباط  در 
از  حاصل  ارز  محل  از  تولید  بخش  واسطه ای 
و  بخشنامه  این  مشمول  تعرفه های  صادرات، 
بسته  این  شدن  عملیاتی  برای  الزم  اقدامات 
 www.mimt.gov.ir صورت پذیرفته )به سایت
برای  تا تسهیل سازی حداکثری  کنید(  مراجعه 
سال  ویژه  اولویت  عنوان  به  اقالم  این  واردات 
1398 صورت پذیرد.  فهرست تعرفه های جدیِد 

سال 1398 نیز متعاقبًا ارسال می شود.
الزم به ذکر است مدت زمان بررسی پرونده 
متقاضیان مشمول این بسته )اعم از واحدهای 
واحدهای  با  قرارداد  دارای  بازرگانان  و  تولیدی 
تولیدی برای نیاز واحدهای تولیدی(، حداکثر 
24 ساعت تعیین شده و سقف و سابقه برای 

این پرونده ها لحاظ نمی گردد.

کاالهای  تفویض اختیار صدور مجوز ترخیص 
نمایشگاهی  

شده  وارد  کاالهای  نمونه  ترخیص  اجازه  صدور 
بین المللی  نمایشگاه های  کلیه  در  عرضه  برای 
»موارد   )6( ردیف  موضوع  کشور،  تخصصی 
قانون مقررات صادرات  استثناء« ذیل ماده )5( 
 )35( ماده  )ب(  بند   )2( ردیف  و  واردات  و 
آیین نامه اجرایی قانون مذکور، به شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران واگذار شد.

  اولویت ویژه ثبت سفارش و تامین ارز امسال با مواد اولیه و واسطه ای 
براساس گفتگوی سید مهدی نیازی با خبرنگار شاتا:

با توجه به اینکه گروه بندی های کاالیی متناسب 	 
کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست،  با شرایط 
گروه 4 با دو شرط داشتن ثبت سفارش  کاالهای 
و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان 
واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی 
به  ممنوعیت  از  قبل  کاالها  این  ارز  زیرا  ندارند. 
گر کاال وارد نشود عماًل باعث  خارج منتقل شده و ا
ارزی  تعهد  رفع  امکان  عدم  و  خسارت  ایجاد 
می شود و سیاستگذار در مقررات پیش بینی کرده 
شرایط  این  داشتن  با  کاال  ممنوعیت،  زمان  در 

امکان ورود به کشور را داشته باشد.
ثبت سفارش جدید برای این اقالم متوقف و تنها 	 

ثبت سفارش های تامین ارز شده از سوی بانک 
کرد.  پیدا  را  تجاری  فرآیند  ادامه  امکان  مرکزی 
حتی ثبت سفارش های تامین ارز نشده نیز باطل 
و ادامه فرآیند برای آنها متوقف شد. بنابراین با 
سفارش های  ثبت  صرفًا  اقالم،  این  ممنوعیت 
اقالم  این  برای  ارز  تامین  و  تخصیص  و  جدید 
سفارش های  ثبت  سایر  و  می شود  متوقف 
تامین ارز شده امکان ادامه فرایندهای تجاری و 

ترخیص و واردات کاال را خواهند داشت.
مستمر، 	  امری  کاال  واردات  و  تجارت  فرآیند 

از  بنابراین  است،  ماهه  چند  زمان  با  و  جاری 
سفارش،  ثبت  توقف  و  ورود  ممنوعیت  زمان 
حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر 
مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد 
نمی کند. واردات و ترخیص این کاالها با توجه 
به زمان بر بودن عملیات تجاری )خرید خارجی، 
گمرک مبدا،  نقل و انتقال ارز، حمل به بندر و یا 

حمل به مقصد، تخلیه و...( ممکن است چند 
ماه به طول انجامد. بنابراین واردات و ترخیص 
کاالها حتی چند ماه پس از ممنوعیت  این نوع 

ثبت سفارش امری طبیعی است.
براساس مصوبه دولت در 21 شهریور 97 و با توجه 	 

کشور و انباشت و دپوی  کاالهای وارد شده به  به 
مصوبه ای  در  وزیران  هیئت  گمرکات،  در  آن ها 
)از  گمرک  در  موجود  کاالهای  کلیه  داد،  اجازه 
که  خودرو(  از  غیر  به  و   4 گروه  کاالهای  جمله 
هستند،  شهریور   21 تاریخ  تا  انبار  قبض  دارای 
با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش 
بنابراین  کنند.  اقدام  خود  کاالهای  ترخیص  و 
سال  در  که  اقالم  این  واردات  از  دیگری  بخش 
گرفته بر اساس این مصوبه بوده  گذشته صورت 

و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.
گروه بندی کاالها، 	  از 16 مردادماه سال گذشته با 

و  اساسی  کاالهای  برای  صرفًا  تومانی   4200 ارز 
دارو تخصیص یافت و سایر کاالهای اولویت دار 
نیمایی  نرخ  به  ارز  با  سفارش  ثبت  دارای  و 
تخصیص و تامین ارز شده اند. از این تاریخ به 
بعد کاالهایی که مشمول ارز 4200 تومانی نبودند 
کشور باید مابه التفاوت تا  در صورت واردات به 

نرخ سامانه نیما را پرداخت کنند.
در سال 98 اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین 	 

ارز مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و استفاده از 
ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی های 
این حوزه است و با هدف تحقق شعار رونق تولید 
کاالیی تغییر  گروه های  و مدیریت واردات، برخی 

کرده که متعاقبًا اعالم می شود.
http://www.mimt.gov.ir

  امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید 

ثبت سفارش های بدون انتقال ارز مشمول مصوبه 
با مقادیر جزئی و حداکثر به میزان  هیئت وزیران، 
آن در سامانه  فرآیند  و  بوده  امکانپذیر  30 هزار دالر 
جامع تجارت پیاده سازی و اجرا شده است. فرآیند 
اجرایی این مصوبه شامل مراحل ثبت درخواست 
این  موضوع   38 ماده   9 بند  محل  از  متقاضی 
مصوبه، بررسی درخواست متقاضی توسط سازمان 

دستگاه های  از  فنی  مجوزهای  دریافت  استان، 
ذیربط )در صورت وجود ضابطه فنی بر روی تعرفه( 
انجام ثبت سفارش و پرداخت کارمزد، اظهار منشا 
ارز در بانک مرکزی و اظهار در سامانه گمرک است.
http://www.mimt.gov.ir
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کتاب های تجاری

مقدمه ای بر پول و سرمایه

پدیدآورنده: سید عبدالمحمد رضائی
مشخصات: 306 صفحه، جلد نرم، وزیری، 

چاپ اول، 1396
قیمت: 28000 تومان

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آنچه در این کتاب می خوانید:
تاریخچه تحوالت پول	 
نظریه های پولی	 
بانک و بانکداری	 
بانک مرکزی	 
تورم	 
اشتغال و بیکاری	 
ارز	 

   نقش پول در جریان قیمت ها و فعالیت های اقتصادی
نقش پول و ارز به عنوان یک ابزار مالی و اقتصادی 
بین  تجاری  مبادالت  برای  شده  شناخته  مشترک 
مسائل  با  و  بوده  اهمیت  با  بسیار  کشورها  و  مردم 
کشوری بسیار مرتبط است.  اقتصادی و توسعه هر 
در  بانکداری  و  پولی  سیاست های  پول،  امروزه 
بحران های  ایجاد  مالی،  و  اقتصادی  روابط  تنظیم 
بسیار  بحران ها  آن  رفع  راه  های  و  اقتصادی 
تاثیرگذار است. به عبارتی پول به عنوان یک معیار 
هماهنگی  ایجاد  ضمن  ارزش،  سنجش  مشترک 
مسائل  تحلیل  در  متخصصان  و  کارشناسان  بین 
اقتصادی، ارتباط نزدیکی را با مسائل مهم مالی و 
و  بیکاری  بهره،  نرخ  تورم،  نرخ  همچون  اقتصادی 

تولید داراست.
تحول  مسیر  در  پول  امروزه  که  آنجایی  از 
فعالیت های  مختلف  انواع  در  و  قیمت ها 
مهم  نقش  مصرف  و  توزیع  تولید،  مثل  اقتصادی 
کنونی را اقتصاد  و حساسی برعهده دارد، اقتصاد 
متنوع  معامله  هزاران  پول  بدون  می نامند.  پولی 
تجاری که روزانه در یک سیستم اقتصادی صورت 
می گیرد تقریبًا غیرممکن خواهد بود. درصورتی که 
جزئی ترین این معامالت و مبادالت چه در سطح 
کشورها و چه در سطح اقتصاد ملی  تجاری بین 
و  عدیده  مشکالت  با  باشد  امکان پذیر  کشورها 

تاخیر فراوانی همراه خواهد بود.
مبادالت  شیوه  تغییر  سبب  پول  پیدایش 
وابستگی  تدریج  به  و  گردید  آنها  گستردگی  و 
هر  که  شد  همه جانبه  حدی  به  آن  به  اقتصادها 
افتد  اتفاق  جهان  از  نقطه  هر  در  اقتصادی  واقعه 
عامل  به عنوان  پولی  عامل  یک  آن  برای  می توان 

ریشه، جست.
که ورود پول در مبادالت بر  بعضی از تأثیراتی 

اقتصادها می گذارد بدین قرار است:
پیدایش 	  از  پس  تولید:  مصرف  از  پس  تفکیک 

پول تولیدکننده می توانست تولید خود را فروخته 
و وجه آن را هر موقع دوست داشت، مصرف کند.

از 	  قبل  تولید:  بدون  مبادله  امکان  شدن  فراهم 
پیدایش پول کسی می توانست دست به مبادله 
کرده باشد. و بدین طریق  کاالیی تولید  که  بزند 

می توانست نیازهای خود را برطرف سازد.
ارزش 	  پول  پیدایش  از  پس  ارزش ها:  در  تغییر 

از یک طرف به میزان عرضه  کاالها و خدمات 
میزان  به  دیگر  سوی  از  و  داشت  بستگی  آن ها 
پول  حجم  در  تغییر  بنابراین  جریان.  در  پول 

می تواند سبب تغییر ارزش کاالها شود.
کاالها برای 	  کردن  کردن پول: انبار  امکان ذخیره 

کردن پول  مدت طوالنی ممکن نبود. اما ذخیره 
امروزه  که  ویژه  به  است.  آسان  و  سهل  امری 
ذخیره  امر  بانک ها  مثل  مختلف  موسسات 
ساختن پول را از طریق ارائه خدمات مختلف 

و بصرفه تر  فراهم ساخته اند.
درآمد 	  تقسیم  و  محاسبه  در  پول  از  استفاده 

و  کاالها  از مجموع  تولید ملی  که  آنجا  از  ملی: 
سنجش  واحد  هریک  که  گون  گونا خدمات 
این که  برای  می گردد،  تشکیل  دارند  متفاوتی 
را  کاالها و خدمات  این  ارزش  کل  بتوان جمع 
را  آن ها  همه  معیار  یک  با  است  الزم  دانست 
برعهده  پول  را  این وظیفه  که  کرد  ارزش گذاری 
هر  سهم  ساختن  مشخص  آن،  بر  عالوه  دارد. 
بخش هر واحد اقتصادی و هر فرد در درآمد ملی 
واحدهای  مختلف  بخش های  مقایسه  برای 
اقتصادی متفاوت باهم و افراد با یکدیگر از نظر 
تولیدات  ارزش  است  الزم  آن ها  کارایی  میزان 
که این  گردد  آنها با یک واحد یکسان محاسبه 

وظیفه را پول به خوبی انجام می دهد.
تعیین  امکان  پول  که  است  توضیح  به  الزم 
میزان کارایی واحدهای اقتصادی را فراهم ساخته 
به  سرمایه گذاری  هدایت  طریق  این  از  می توان  و 
را عملی  پربازده تر  اقتصادی  فعالیت های  سمت 
واحد  دو  تولید  نوع  گر  ا حتی  گاهی  زیرا  ساخت 
کمیت تولید  با یک نام باشند و حتی  اقتصادی 
کارایی آنها  آنها یکسان باشد، باز نمی توان برابری 
حکم داد )حتی اگر شرایط تولید هر دو برابر باشد(. 
ارزش  است  مشخص کننده  مواقع  این  در  آنچه 
هم  با  آن ها  پولی  ارزش  گر  ا که  آنهاست  تولیدات 
برابر باشد می توان گفت که این دو واحد اقتصادی 

دارای کارایی برابری بوده اند.
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