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  دستورالعمل فعالیت هاي استانی 

  در خصوص تمرکز بربهره مندي از منافع موافقت نامه تجاري ایران و اوراسیا در سطح استان

  

کنند و بـر ایـن اسـاس    هاي تجاري از جهات مختلف زمینه را براي تسهیل تجارت فراهم مینامهموافقت 

هاي ملی و اسـتانی حاصـل   البته این مهم بدون کوشش که شودساز افزایش تعامالت و تبادالت میسبب

هاي خود را متمرکز بر انجام سازمان توسعه تجارت با همکاري سایر دستگاههاي مرتبط تالش. نمی گردد

ـ  . اقدامات در سطح ملی نموده است ویـژه دراسـتانهاي   هدرعین حال ضرورت توجه به اقدامات اسـتانی ب

هـاي تولیـدي و صـادراتی بـاالیی     یا و همچنین استانهایی که از پتانسیلشمالی و همجوار با قلمرو اوراس

هاي صادراتی و تمرکـز  در غیر این صورت تالش ملی براي تجهیز توانمندي. برخوردارند ضرورت تام دارد

بـراین اسـاس   . نامه به کمال رخ نخواهد دادمندي از منافع این موافقتتجار و فعالین اقتصادي براي بهره

را مشـخص   براي تمرکز استانی بر موضوع بازار اوراسیاکلی  دستور العمل تدوین شده است تا خطوطاین 

البته طبعاً همه اقدامات مفید و الزم دراین دستور العمل مورداشاره قرار نگرفته است و صـرفاً بـه   . نماید

اً مسـئولین اسـتانی بـا    وقطع شدهمهمترین این محورها بویژه از حیث موافقت نامه تجاري منعقده اشاره 

بهتر از سازمان توسعه تجارت می توانند اقـدامات عملیـاتی    خود دارند استان اشرافی که به مسایل خاص

  .و مبناي عمل قرار دهند دراستان را مشخص  و مورد نیاز موثر

 :اطالع رسانی -1

نسبت به طرح موضوع اقدام و توجه ذینفعان را به این موافقت نامه جلب  الزم است در سطح استان  

اطالعات الزم در زمینه موافقتنامه مذکور در اختیار  تجار و فعالین  براي این منظور در بادي امر باید. نمود

ـ   در این زمینه متن موافقت نامه و فهرست هاي کـاالیی . اقتصادي قرار گیرد ت ، امتیـازات تعرفـه اي تح

  .و سایر مستندات و اطالعیه هاي مرتبط می تواند مبناي این اطالع رسانی ها قرار گیرد پوشش توافق

کشور عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا در بخش  5الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به این موافقتنامه و 

در  WWW.TPO.IRدر وبسایت سازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه آدرس      "توسعه تجارت با اوراسیا"

دسترس می باشد که همکاران می توانند ضمن دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود عند اللزوم آنها را در 

همچنین سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها می توانند . اختیار متقاضیان و تجار محترم قرار دهند

اي خود جهت اطالع رسانی در خصوص این موافقتنامه ایجـاد و فایـل هـاي    بخش خاصی را در وبسایت ه

در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتري باشد سازمان توسعه تجـارت از  . مربوطه را در آن بارگذاري نمایند

 .آمادگی الزم براي مساعدت به همکاران استانی برخوردار می باشد
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 اري همایش هاي استانی زبرگ -2

برگزاري همایش هاي استانی با هدف اطالع رسانی به تجار و فعالین اقتصادي در خصـوص موافقـت نامـه    

تجاري ایران و اوراسیا با محورهاي زیر در دستور کار سـازمان توسـعه تجـارت مـی باشـد کـه پـس از        

ـ     ز آمـوزش  درخواست نهادهاي استانی اعم از سازمان هاي صمت استانها یا اتاق هـاي بازرگـانی یـا مراک

بازرگانی یا هر دستگاه استانی دیگر، مدیران و کارشناسان سازمان به استانها اعـزام و نسـبت بـه ارایـه     

  .مطالب در همایش هاي استانی اقدام می نمایند

 نامه تجاري ایران و اوراسیااهمیت موافقت جایگاه موافقت نامه هاي تجاري و تبیین -1

 نامه در تسهیل دسترسی به بازار اوراسیاجذب کاالهاي ایرانی و نقش موافقتتشریح پتانسیل بازار اوراسیا براي  -2

 نامه تجاري فیمابین حقوق تجار ایرانی در چارچوب موافقتاشاره به  - 3

 و  دریافت فرم گواهی مبداءخاص موافقت نامه معرفی محصوالت تحت پوشش و نحوه رعایت قواعد مبدأ - 4

 ن توسعه تجارت و نحوه دستیابی به اطالعات مربوطهمروري بر اقدامات انجام شده در سازما - 5

 هاي عملی به تجار و بازرگانان در ورود به بازار اوراسیا و نحوه تعامل و همکاري با فعالین اقتصادي اوراسیاتوصیه -6

توصیه می نماید که برگزاري این همایشها  با همکاري  و مشارکت دستگاههاي استانی و با حضـور تجـار،   

  . برگزار شود، صاحبان صنایع و مدیران و کارشناسان ادارات ذیربط بازرگانان

چهار محال ،)برگزار شده(خراسان رضوي،)برگزار شده( استانهاي کرمانبرخی از استانها از جمله  تاکنون 

اقدامات خود را بـراي   آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستانکهکیلویه و بویر احمد، ،)برگزار شده( بختیاري

سایر استانها هم می توانند در  .آغاز کرده اندبرگزاري این همایشها در همکاري با سازمان توسعه تجارت 

  .این زمینه با سازمان توسعه تجارت هماهنگی نمایند

پیشنهاد می نماید همزمان با برگزاري این همایش ها در استان ، صـدا و سـیماي اسـتانی نیـز پوشـش      

مناسبی به این فعالیتها داده و از حضور کارشناسان سازمان در استان استفاده نموده و نسبت بـه انجـام   

 .دنمایدر شبکه استانی استفاده  برنامه گفتگوي زنده  ترتیب دادنمصاحبه، ضبط برنامه و 

  

 تقویت تسلط کارشناسان اقتصادي استانی در خصوص موافقت نامه اوراسیا  -3

در خصوص دقایق و ظرایف موافقتنامه تجاري من بعد همکاران محترم سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت 

بر همین . ایران و اوراسیا در معرض پرسشهاي زیادي از طرف تجار و فعالین اقتصادي قرار خواهند گرفت

کمک مهمی به تمرکز استان بر بازار اوراسیا  خواهـد  اشراف آنها به جزییات کارشناسی موافقتنامه اساس 

نسبت به رصد اجـراي موافقـت نامـه و جمـع آوري و ارسـال      داشت و به آنها این امکان را خواهد داد تا 

بر این اساس توصیه . شته باشندگزارشهاي الزم در خصوص موارد مرتبط با موافقت نامه عملکرد بهتري دا

می نماید تقویت توان کارشناسی همکاران محترم سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قـرار  

  . گیرد
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بـا عنـوان    برگزاري کارگاه آموزشی دو روزه سازمان توسعه تجارت در این زمینه در نظر دارد نسبت به 

 )در اواخر دي یا اوایل بهمن ماه سال جـاري ( تجاري ایران و اوراسیاآشنایی با  ابعاد کارشناسی موافقت نامه 

سه نفر از همکـاران مسـتقر در سـازمان صـمت     یک الی همه سازمانهاي استانی می توانند . اقدام نماید

استان یا اتاق بازرگانی یا هر دستگاه مرتبطی را که صالح می دانند با تکمیل فرم پیوست و معرفی رسمی 

توسعه تجارت منعکس فرمایند تا از معرفی شدگان براي حضور در این کارگاه دعوت به عمـل   به سازمان

امکان برگزاري مجـدد ایـن کارگـاه بـا      ،پس از برگزاري این رویداددر صورت اعالم نیازبدیهی است . آید

  .داردحضور افراد بیشتري از استان ها وجود 

  

 نظارت بر اجراي کامل موافقت نامه از طریق تجار استان و انعکاس مشکالت به سازمان توسعه تجارت  -4

اجراي اصولی موافقتنامه و رعایت حقوق تجار ایرانی وفق متن توافق و ارایه تخفیف هاي گمرکـی تعهـد   

از (طمینـان  شده به کاالهاي تحت پوشش این موافقت نامه موضوعی است که نیازمند پـایش و حصـول ا  

تجار استانی که با بازار اوراسیا کار می کنند می توانند در این مورد قضاوت نماینـد و  . است) طرق مختلف

در صورتی که با هر گونه مشکلی مواجه شدند مراتب را با ارایه اسناد و مدارك دقیق به سـازمان توسـعه   

وسعه تجارت با در دست داشتن اسـناد و  بدیهی است در اینگونه موارد سازمان ت. تجارت منعکس نمایند

واسـتیفاي حقـوق مصـرح در         موجود نسبت به پی گیري موضـوع از طریـق دبیرخانـه اوراسـیا     مدارك

  . اقدام خواهد کردموافقت نامه 

 

 نظارت بر  اصل  عدم تبعیض در تجارت فیمابین  -5

ر داده است اما اصل عدم تبعـیض در  قلم کاال را تحت پوشش قرا 862هر چند موافقت نامه فیمابین فقط 

این موافقت نامه به همه رفتارهاي تجاري دو طرف اعم از رفتارهاي تجاري مرتبط با اقالم تحت پوشـش و  

براین در مورد هیچ کاالي تجاري هیچ یک از کشـورهاي عضـو   بنا. الم تجاري تسري پیدا می کندسایر اق

لیه کاالهاي تجاري کشورمان و تجار ایرانـی در مقایسـه بـا    اوراسیا نمی توانند رفتار تبعیض آمیزي بر ع

این موضوع باید به تجاري که با ایـن کشـورها مـراوده دارنـد     . کاالها یا تجار دیگر کشورها اعمال نمایند

در صورتی کـه کـوچکترین اقـدام تبعـیض     . تفهیم شود و رعایت این اصل مورد رصد و نظارت قرار گیرد

یران در کشوري مشاهده شود الزم است موضـوع  در اسـرع  وقـت بـه سـازمان      آمیزي علیه تجارت با ا

  . تا از دبیرخانه اتحادیه اوراسیا در مسکو پی گیري الزم صورت گیرد گرددتوسعه تجارت منعکس 

  

 نظارت بر صدور دقیق و صحیح گواهی مبداء خاص موافقت نامه براي کاالهاي ایرانی به مقصد اوراسیا - 6

مطابق با موافقت نامه فیمابین،  کاالهاي تحت پوشش براي  اینکه از تخفیفـات گمرکـی تعهـد شـده در     

واقع نمی توان کاالهاي وارد شـده   در. قلمرو طرف توافق باشد منشاءآن شوند بایدموافقت نامه برخوردار 
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نـرا بجـاي کـاالي تولیـد     را به نام کاالي کشور طرف توافق تلقی کرده و آ) مثالً چین( از کشورهاي دیگر

در موافقت نامـه   اختصاصی گواهی مبدأبراي اجتناب از چنین اقدامی . داخلی به کشور مقابل صادر کرد

پیش بینی شده و باید اظهار کننده کاال این گواهی را به عنوان شرط الزم بـراي برخـورداي از تخفیفـات    

  .  تعرفه اي ارایه دهد

دارند که اخیراً اتاق بازرگانی ایران مبادرت بـه چـاپ آنهـا نمـوده و در     این گواهی ها فرم و شکل خاصی 

تکمیل دقیق این فرم ها در سطح استان و رعایـت  . اختیار همه اتاق هاي بازرگانی استانها قرار داده است

دقیق دستورالعمل تکمیل این گواهی ها ضامن برخورداري تجار ایرانی از امتیازات تعرفه اي موافقت نامه 

بنابراین انتظار می رود سازمانهاي استانی به این موضوع توجه و حساسـیت ویـژه اي مبـذول    . می باشد

به همراه هولوگرام امنیتی آن و توضیحات مربـوط بـه   نمونه اسکن شده گواهی مبداء خاص .فرماینـد 

 یگـري  هـیچ فـرم د  تجار باید توجه داشته باشند که  .نحوه تکمیل آن جهت استحضار پیوست شده است

فرم در قلمرو اتحادیه اوراسیا مورد پذیرش  غیر از اینبراي گواهی مبداء اقالم تحت پوشش موافقت نامه 

معمولی کـه اتـاق هـاي     أاقالمی که تحت پوشش موافقت نامه قرار ندارند باید گواهی مبد. قرار نمی گیرد

 . پیوست کاربرد نخواهد داشت أبدبازرگانی صادر می کنند را ارایه نمایند و براي این اقالم گواهی م

  

 ارزش گذاري گمرکی  - 7

در خصوص ارزشگذاري گمرکی، غالباً تجار ایرانی شکایت دارند که قیمت هاي پایه ارزش گذاري گمرکـی  

در کشورهاي اوراسیا باالست و همین عامل سبب می شود که تجار کشورمان تعرفه هاي گمرکی بـاالتري  

عضو هماهنگی  هر چند در این مورد گمرك جمهوري اسالمی ایران با مقامات گمرکی کشورهاي. بپردازند

موافقت نامه اختصاص  بـه ارزش گـذاري    4هاي الزم را آغاز کرده است اما الزم به ذکر است که پیوست 

ماده آمـده اسـت کـه     14گمرکی دارد و دراین پیوست نحوه ارزش گذاري گمرکی به شکل مبسوطی  در 

مشـروط  . تجار ایرانی باشدرعایت این مواد در فرایند ارزش گذاري گمرکی می تواند ضامن رعایت حقوق 

در ایـن زمینـه همکـاران    . بر اینکه تجار محترم به حقوق خود در این رابطه وقوف الزم را داشته باشـند 

توصیه هاي الزم را به تجار ارایه نموده و عدم رعایـت   4محترم استانی می توانند ضمن تسلط به پیوست 

  . این قواعد را به سازمان توسعه تجارت گزارش نمایند

  

  انجام اقدامات استانی براي تمرکز بر بازار اوراسیا  -8

تعدادي از استانها به منظور تمرکز بر بازار اوراسیا نسبت به تشکیل میز اوراسیا در سـطح اسـتان اقـدام    

هر چند لزوماً این اقدام به همـه اسـتانها   . کرده و بدینوسیله توجه خود را معطوف به این حوزه نموده اند

شود ولی توصیه اصلی این است که هر استان به تناسب موقعیت و تـوان تولیـدي و تجـاري    توصیه نمی 
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دراین زمینه تولید کنندگان و اتحادیه هـاي  . خوداقدامات مناسب را در مورد بازار اوراسیا به انجام رساند

قـرار دهنـد و    تولیدي می توانند با انجام بررسی هاي الزم پتانسیل هاي بازار اوراسـیا را مـورد مطالعـه   

  .هاي خود را براي افزایش صادرات به این بازار تنظیم و پی گیري نمایندبرنامه

 و ارتقـاء خواهـد یافـت   به موافقت نامه تجارت آزاد آینده با عنایت به اینکه این موافقت نامه تا سه سال 

و بـه   خواهد رسیداقالم تحت پوشش آن به کل کاالها تسري یافته و کلیه نرخ هاي تعرفه بتدریج به صفر 

بـا بـازار اوراسـیا کمـک      و باثبـات جمهـوري اسـالمی ایـران     به اسـتقرار روابـط پایـدار     همین دلیل

هـاي ایـن بـازار     ریزي بلند مدت تشکل هاي تولیدي و صادراتی براي استفاده از ظرفیـت برنامه،لذانماید

ات بازاریابی و حضـور  مبدیهی است در این مسیر انجام بررسی هاي کارشناسی و اقدا .واجد اهمیت است

در نمایشگاههاي بین المللی و ایجاد ارتباط با بخش خصوصی فعال در حوزه اوراسیا مـی توانـد کارگشـا    

 .باشد

  

  سیا  تسهیالت گمرك در خصوص محموله هاي صادراتی به بازار اورا - 9

رییس کل گمرك جمهوري اسالمی ایران اعالم کرده که براي زمینه سازي براي صـدور کاالهـا بـه بـازار     

اطالع رسانی این موارد در سطح اسـتان  . در نظر گرفته استرا به شرح زیر  اوراسیا امتیازات و تسهیالتی

مقامات استانی مورد توصیه مـی  و پی گیري  و نظارت بر بهره مندي تجار استانی از این تسهیالت توسط 

  .باشد

 رئوس برنامه هاي گمرك براي ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادي در حوزه اوراسیا

  اختصاص زیر سامانه اختصاصی براي ذینفعان موافقت نامه اوراسیا - 1

 تمهیدات الزم در راستاي پیش اظهاري اقالم مورد مبادله در گمركاتخاذ  -2

  براي اظهارنامه هاي مورد مبادله در موافقت نامهمسیر سبز اختصاص  - 3

  با حمل یکسره کاالها در رویه واردات و صادراتموافقت  -4

  تخلیهاز  جهت نمونه برداري از کاالهاي مشمول مجوزهاي قانونی بر روي وسیله حمل یا بعدهماهنگی  -5

  جهت ارائه مجوزهاي ترخیص قانونی از طریق یک مرجع واحدهماهنگی  -6

  حداقل اسناد و مدارك مورد نیاز در راستاي ترخیص کاالپذیرش  -7

  درصدي اقالم مورد مبادله اظهار شده در گمرکات در صورت نیازترخیص  - 8

  با ترخیص نسیه و ترخیص با ضمانت نامه بانکیموافقت  -9

  گواهی مبدأ فیمابین کشورهاي ذینفع بصورت الکترونیکیپذیرش  - 10
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  فرم معرفی کارشناسان استانی - 1پیوست 

در محل  با عنوان آشنایی با  ابعاد کارشناسی موافقت نامه تجاري ایران و اوراسیا کارگاه آموزشی دو روزه

  سازمان توسعه تجارت در تهران

  )*اوایل بهمن ماه سال جاري /اواخر دي (

نام و نام   ردیف

  خانوادگی

/ تحصیالت  سمت  دستگاه 

رشته 

  تحصیلی

تلفن شماره 

  همراه و ثابت

  آدرس ایمیل

              

  

  

  

 زمان دقیق برگزاري این برنامه متعاقباً به معرفی شدگان منعکس خواهد شد. 
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  فرم خاص گواهی مبداء اقالم تحت پوشش موافقت نامه - 2پیوست 

که براي کاالهاي تحت پوشش  )ضمیمه(نمونه اسکن شده اصل فرم گواهی مبداء خاص موافقت نامه اي -1

موافقت نامه که ازایران به کشورهاي اوراسیا صادر می شوند باید تهیـه و  بـه گمرکـات کشـورهاي     

 .اوراسیا  ارایه شود

  )ان انگلیسی و فارسیببه ز( نحوه تکمیل فرم گواهی مبداء خاص موافقت نامه  -2
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  )  3- تی فرم سی(دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ 

  

بر طبق نمونه »  4ایزو آ « و برگه هاي اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه ) 3- تی فرم سی(گواهی مبدأ 

  .نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد

  .قلم زده شودباید براي جلوگیري از هر گونه اضافه نمودن بعدي  11تا  6هاي  جاهاي استفاده نشده در خانه

  :گواهی مبدأ باید

  .در یک نسخۀ کاغذي و مطابق با متن نمونۀ تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود) الف

  باشد؛  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 2، 1هاي  حاوي حداقل اطالعات مورد نیاز در خانه) ب 

امضا باید با دست . هاي امنیتی باشدمجاز و ویژگیمتضمن امضا از امضاکنندة مجاز و مهر رسمی نهاد ) پ

  .خط و مهر رسمی و نباید چاپی باشد

  .نام تجاري، نشانی و کشور وارد شود: جزئیات صادرکنندة کاال ازجمله: 1  در خانۀ - 1

، همچون نام )چنانچه معلوم باشد(و گیرنده ) اجباري(جزئیات مربوط به واردکنندة کاال : 2 در خانۀ  - 2

  .اري، نشانی و کشور وارد شودتج

کشتی، (؛ وسایل حمل )ارسال(جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت : 3  در خانۀ - 3

  . وارد شود) بندر، فرودگاه(؛ محل تخلیه )هواپیما، و غیره

گردد، ا ارایه میجزئیات شمارة مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوري که به آنج: 4  در خانۀ - 4

  . وارد شود

  :عبارات زیر را وارد کنید: 5  در خانۀ - 5

  .در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی "شماره و تاریخ نسخۀ المثنی گواهی مبدأ"

  .در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی "شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین"

در موارد استثنایی، در مواردي که گواهی مبدأ پیش یا در زمان  "ف به ماسبقصادر شده به صورت عط"

  .صادرات، صادر نشده باشد

  .تعداد اقالم وارد شود: 6  در خانۀ - 6

  .ها وارد شودتعداد و نوع بسته: 7  در خانۀ - 7

تی که قابل شرح مفصلی از کاالها و، در صورت امکان، مدل و نام برند تجاري به صور: 8  در خانۀ - 8

  .شناسایی باشند وارد شود

  :معیارهاي مبدأ براي تمام کاالها به شیوه زیر در جدول وارد شود: 9  در خانۀ - 9
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درج  9  در خانه معیار مبدأ

  کنید

این موافقتنامه در یک طرف به طور کامل به دست آمده یا  4. 6کاالهایی که به نحو موضوع ماده ) الف

 .تولید شده است
 دبلیو اُ

کاالهایی که کالً در سرزمین یک یا هر دو طرف و منحصراً با استفاده از مواد داراي مبدأ از یک یا دو ) ب

 .طرف تولید شده است
 پی ایی

طرف کمتر از  یکارزش افزوده  يطرف با استفاده از مواد فاقد مبدا که محتوا یکشده در قلمرو  یدتول 

  .نباشد EXWدرصد از ارزش  50
VAC X %* 

این موافقتنامه در سرزمین ) 2(با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست ) پ

 .هر طرف تولید شده است
 پی اس آر

  .این موافقتنامه اشاره گردد 5.6باید به درصد محتواي ارزش افزوده محاسبه شده مطابق با ماده * 

. وارد شود) عدد، لیتر و غیره(یا معیارهاي اندازه گیري دیگر ) کیلوگرم(وزن ناخالص  کمیت کاال شامل: 10  خانۀ -10

  .درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد 5وزن واقعی کاالهاي تحویل شده نباید از 

  .أ وارد شودتسلیم شده به نهاد مجاز براي صدور گواهی مبد) ها(فاکتور) هاي(و تاریخ) ها(شماره: 11  خانۀ -11

  .مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضاي امضا کنندة مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود: 12  خانۀ -12

دولت عضو اتحادیۀ اقتصادي  - جمهوري اسالمی ایران، در طرف دیگر  - در یک طرف (مبدأ کاالها : 13  خانۀ -13

  .متقاضی وارد شود، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر )اوراسیا
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