"آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه "
(موضوع تصویبنامه شماره /2244ت42124هـ مورخ ) 9/4/1831

ماده  -1به منظور شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي آنها به جامعه از يك
سو و ارايه الگوهاي مناسب به جامعه توليد كنندگان از سوي ديگر به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي
شود كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه همه ساله صادركنندگان نمونه راشناسايي نموده به آنان لوح تقدير
و كارت ويژه اعطا نمايد.

ماده  -2صادركننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد:
الف :ارزش صادرات كاالهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در
مقايسه با ساير اشخاص يا شركت هايي كه كاالهاي مشابه را صادر مي كنند در باالترين سطح باشد.
ب :صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از
خريداران ،طرف هاي تجاري ،گمرك جمهوري اسالمي ايران ،شبكه بانكي ،نمايندگي هاي جمهوري اسالمي
ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.
ج :كاالهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب مي شود (با در نظر گرفتن
بسته بندي اين كاالها) در مقايسه با رقبا از كيفيت باالتري برخوردار باشد.
تبصره  -1كار گروه (كميته) موضوع ماده ( )2اين آيين نامه مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي را كه كاالي
جديدي را صادر كند يا بازار جديدي را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نمايد.
تبصره  -4كاالي جديد كااليي است كه سابقه صدور ندارد و بازار جديد به بازاري اطالق ميشود كه صدور كاال به
آن در سال هاي گذشته سابقه نداشته است.
تبصره  -8افرادي كه كيفيت كاالها يا خدمات توليدي آنها -با در نظر گرفتن استانداردهاي بينالمللي  -به
تشخيص كار گروه (كميته) موضوع ماده ( )2اين آيين نامه در باالترين سطح باشد مي توانند به عنوان صادركننده
نمونه انتخاب شوند.
ماده  -3تعداد صادركنندگان نمونه اي كه در هر سال لوح تقدير و كارت ويژه به آنها اعطا ميشود از پنجاه ()21
نفر تجاوز نخواهد كرد.
ماده  -4به منظور انتخاب صادركنندگان نمونه كارگروهي (كميتهاي) با عضويت نمايندگان وزارتخانههاي صنايع و
معادن ،كار و امور اجتماعي  ،جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ،مركز توسعه صادرات ايران ،گمرك جمهوري اسالمي
ايران ،اتاق تعاون  ،اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتحاديه ذيربط حسب مورد به رياست نماينده مركز
توسعه صادرات ايران تشكيل ميگردد .اين كار گروه (كميته) مكلف است نسبت به انتخاب به موقع صادركنندگان
نمونه براساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه و معرفي آنان در روز صادرات ( 49مهرماه) اقدام نمايد .محل
تشكيل جلسات كار گروه (كميته) ياد شده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
تبصره  -تعيين حد نصاب يا سقف كمي صادرات و ساير ضوابط الزم براي انتخاب صادركنندگان نمونه برعهده كار
گروه (كميته) مندرج در اين ماده است.
ماده  -5گمرك جمهوري اسالمي ايران و ساير سازمان هايي كه آمار صادرات كاالها و خدمات كشور را در اختيار
دارند مكلفند اين آمارها را جهت طرح در كار گروه (كميته) موضوع ماده ( )2اين آيين نامه به مركز توسعه صادرات
ايران ارسال نمايند.
ماده  -6به صادركنندگان نمونه عالوه بر لوح تقدير ،كارت ويژه اي از طرف مركز توسعه صادرات ايران اعطا خواهد
شد كه دارنده آن از مزاياي زير استفاده خواهد نمود:

الف  :پنجاه درصد ( )%21تخفيف در هزينه اجاره غرفه يا زمين در نمايشگاههاي بينالمللي داخلي و معافيت از
پرداخت پنجاه درصد ( )%21هزينه هاي شركت در نمايشگاه هاي تخصصي ـصادراتي كه توسط شركت سهامي
نمايشگاههاي بينالمللي در تهران برگزار ميشود.
ب  :سي درصد ( )%81تخفيف در خريد بليت از هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران هنگام سفر به خارج از كشور
جهت بازاريابي (حداكثر دو بار درسال) براي مدير عامل يا مدير بازرگاني (صادرات) شركتها يا موسسات يا
اشخاص حقيقي مشمول دريافت جايزه.
ج  :سي درصد ( )%81تخفيف در هزينه اجاره غرفه در نمايشگاههاي اختصاصي كه از طرف شركت سهامي
نمايشگاههاي بينالمللي ايران و با هزينه مركز مزبور در خارج از كشور برگزار ميشود.
د  :برخورداري از سه درصد ( )%8جايزه صدور برمبناي ارزش  FOBكاالي صادر شده حداكثر به مبلغ يكصد ميليون
(111و111و )111ريال فقط براي يكبار ،در طول مدت اعتبار كارت ويژه.
ه  :معافيت از اخذ گواهينامه استاندارد براي صدور كاالهاي توليدي مشمول مقررات استاندارد در طول مدت
اعتبار كارت ويژه
تبصره  -1ادارات ،سازمانها و موسسات دولتي و وزارتخانهها مكلفند تشريفات اداري مربوط به صدور كاالهاي
صادركنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواستهاي آنان در ارتباط با فعاليتهاي مرتبط با صادرات
در كوتاهترين زمان ممكن رسيدگي نمايند.
تبصره  -4مدت اعتبار كارت ويژه سه سال از تاريخ صدور خواهد بود.
ماده  -7سازمان مديريت و برنامهريزي مكلف است هزينه-هاي ناشي از اجراي آيين نامه را براساس برآورد
وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) همه ساله در اليحه بودجه كل كشور منظور و تامين نمايد.
ماده  -8وزارت بازرگاني موظف است همه ساله از كارشناسان ،پژوهشگران و افرادي كه در جهت پيشبرد
اهداف صادراتي كشور خدمات ارزندهاي انجام داده اند از طريق اعطاي لوح تقدير و مزاياي ديگر به نحو مقتضي
قدرداني نمايد.
ماده  -9تصويب نامه شماره /21903ت 41122ه مورخ  1822/2/42لغو ميشود.

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ  138ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر

وزﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /286906ت46197ﻫـ ﻣﻮرخ  1389/12/14ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /4522ت24152ﻫـ ﻣﻮرخ  1380/02/9ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ
ﺷﻮد:
اﻟﻒ -در ﻣﺎده ) (1ﻋﺒﺎرت " ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان" ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎرت " ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان" و ﻋﺒﺎرت " ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺎﻣﻞ-1 :ﻣﻤﺘﺎز ) ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮرﻳﻦ(  -2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ ) ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ(  -3ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮري ) ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮه اي(  -4ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ
) ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﺮﻧﺰي( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎرت " ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ" ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ب -ﻣﺘﻮن زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ) (5) ،(4) ،(3) ،(2) ،(1ﺑﻪ ﻣﺎده ) (1اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه  -1ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﺘﺎز ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  -2ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در روز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﺑﺎ
درﻳﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  -3ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮري ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -4ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (8اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه -5ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ج-ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ )د( ﺑﻪ ﻣﺎده ) (2اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
د -ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري )ﺑﺮﻧﺪ( و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻻ )ﻫﺎي ﺗﻚ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﻳﮋه در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ.

د-در ﻣﺎده ) (3ﻋﺒﺎرت " ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ" ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت " ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻨﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﻲ" اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫـ  -در ﻣﺎده ) (4ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان ،دﻓﺘﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ذﻳﺮﺑﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وزارت
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻞ ﺻﺎدراﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ذﻳﺮﺑﻂ و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺣﺬف ﻣﻲ
ﺷﻮد.
و -در ﻣﺎده ) (5ﻋﺒﺎرت " ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه" ﺑﻌﺪ از واژه " ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ" اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده )(5
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ز -ﺟﺪول زﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي )اﻟﻒ() ،ب( و )ج( و ﺗﺒﺼﺮه ) (2ﻣﺎده ) (6ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﻳﺎ

ردﻳﻒ

ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻠﻲ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ

ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  5ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  3ﺳﺎﻟﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

1

ﻛﺎرت وﻳﮋه

 100ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

2

ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎدل رﻳﺎﻟﻲ

 150ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

3

ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺳﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ  60درﺻﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ  50درﺻﺪ

4

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺳﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ  40درﺻﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ  30درﺻﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

5

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻀﻮر در ﻫﻴﺎﺗﻬﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
اﻋﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻫﻴﺎت در ﺳﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ  50درﺻﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ  30درﺻﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

6

ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﻳﺮان

ﺣﺪاﻛﺜﺮ  50درﺻﺪ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ  40درﺻﺪ

ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﻳﺮان

7

ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﺻﺪا
و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

-

-

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ

ح -ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎده ) (7ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  -7ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،ﮔﻤﺮك اﺳﺘﺎن ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ) ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎرﮔﺮوه( اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -1ﺗﺴﻬﻴﻼت ،ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(7
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ
اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -2ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ط -ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎده ) (8ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  -8ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻫﺮ ﺳﺎل ،از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ) (5و ) (3ﺳﺎل از ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺎرت وﻳﮋه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﺘﺎز و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه -ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ) ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺎرت وﻳﮋه( ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺣﺪاﻗﻞ ) (%10ارزش ﺻﺎدرات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي -ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ) (9ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎره ﻣﺎده ) (9ﺑﻪ ﻣﺎده ) (12اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  -9ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان در ردﻳﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ك -ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ) (8آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ) (10ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻋﺒﺎرت " وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت" ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎرت " وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ"
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ل -ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ) (11ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  -11ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  1391/5/8ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

