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 بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 

 گرایی اقتصاد  در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون

 
١اي ح٘ايتي ٝ تكٞيوي تٞؾؼ٠ نازضات  تطٛا٠ٗ»زض ضاؾتاي تحون ا١ساف اهتهاز ٗواٝٗتي ٝ ح٘ايت اظ نازضات ؿيطٛلتي 

ُطزز تا نازضًٜٜسُاٙ ًاال ٝ ذسٗات ت٠  ؽ ٗيقطح شيْ اتال   ١اي اجطايي شيطتٍ ت٠ ج٢ت اجطا تٞؾٍ زؾتِاٟ« ؿيطٛلتي ًكٞض

 َطم ٗرتٔق ٗٞضز ح٘ايت هطاض ُيطٛس.

 اي منابع شامل منابع صنذوق توسعه ملی، منابع بانكی و منابع بودجه  -الف

١اي ٝيػٟ نازضاتي نٜسٝم ٛعز  ُصاضي ٗثٔؾ ياظزٟ ١عاض ٗئياضز ضياّ ت٠ اياك٠ ٗاٛسٟ جصب ٛكسٟ ؾپطزٟ ؾپطزٟ -1مبدٌ 

١اي ػاْٗ تٞؾٍ  ي ػاْٗ تا تاضيد اتالؽ ايٚ تؿت٠ )ٗؼازّ ياظزٟ ١عاض ٗئياضز ضياّ( زض يي زٝضٟ زٝ ؾا٠ٓ زض تاٛي١ا تاٛي

نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ج٢ت اػُاي تؿ٢يالت نازضاتي. زض ايٚ ضاؾتا، ت٠ ٜٗظٞض اكعايف پٞقف ايٚ تؿ٢يالت تا ٛطخ ؾٞزي 

١ا  ٚ تؿت٠ ٜٗاتغ نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ت٠ قطح ٗصًٞض تا ٜٗاتغ زاذٔي تاٛيً٘تط اظ ٗهٞب قٞضاي پّٞ ٝ اػتثاض، اظ تاضيد اتالؽ اي

 ياتس.  تطًية ٝ ت٠ نازضات اذتهال ٗي 50-50ت٠ ٛؿثت 

١ا زض اػُاي تؿ٢يالت نازضاتي اظ ٗحْ ٜٗاتغ نٜسٝم، ٌٜٗٞ ت٠ ضػايت اظ تاضيد اتالؽ ايٚ تؿت٠، ٗكاضًت تاٛي -1تثهطٟ 

تاقس. زض ايٚ ضاؾتا، آٝضزٟ اظ ٗحْ ٜٗاتغ زاذٔي تاٛي تٞؾؼ٠ نازضات، تاٛي  ٗي ١2اي ٗصًٞض زض تثهطٟ  ٛؿثت كٞم ٝ ٛطخ

١عاض ٗئياضز ضياّ ذٞا١س تٞز ٝ ؾايط  ١5عاض ٗئياضز ضياّ ٝ  ١9عاض ٗئياضز ضياّ،  20نٜؼت ٝ ٗؼسٙ ٝ تاٛي ًكاٝضظي ت٠ تطتية 

 .تٞاٜٛس ؾ٢ٖ ذٞز ضا ت٠ نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي اػالٕ ٛ٘ايٜس ١ا ٛيع ٗي  تاٛي

 11ٛطخ ؾٞز تؿ٢يالت كٞم ت٠ نٞضت ٗياِٛيٚ ٛطخ ؾٞز تؿ٢يالت نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي )زض حاّ حايط ايٚ ٛطخ  -2تثهطٟ  

 تاقس( ٝ ٛطخ ؾٞز ٗهٞب قٞضاي پّٞ ٝ اػتثاض ذٞا١س تٞز. زضنس ٗي

اي  ٘اٛت ٛا١٠ٗا تطاي ٗٞاضزي ٠ً پٞقف ي ٛطخ ؾٞز ٗهٞب قٞضاي پّٞ ٝ اػتثاض زض ٗحاؾث٠ ٜٗاتغ زاذٔي تاٛي – 3تثهطٟ 

 ُطزز. زضنس ً٘تط ٓحاِ ٗي 2نٜسٝم ي٘اٛت نازضات ضا زاضا ١ؿتٜس،  

زٝ ٗئياضز زالض ؾپطزٟ اضظي زٝ ؾا٠ٓ زض چٜس تاٛي ػاْٗ تٞؾٍ نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي )تا احتؿاب ٗاٛسٟ ؾپطزٟ نٜسٝم  -2مبدٌ 

اٛي زض هآة اػتثاض ذطيساض ٝ ٛيع تاٗيٚ ( ج٢ت اضاي٠ تؿ٢يالت اضظي ت٠ ذطيساضاٙ ذاضجي ًاال١ا ٝ ذسٗات ايط1395زض ؾاّ 

١اي نازضاتي كؼاّ زض ظٗي٠ٜ نازضات ٗجسز ًاال ٝ نازضات ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي، ُٗاتن  ؾطٗاي٠ زض ُطزـ قطًت

( تا ٛطذي ٗؼازّ ٗج٘ٞع ٛطخ ؾٞز LCايٚ تؿ٢يالت زض نٞضت ُكايف اػتثاض اؾٜازي ) ١اي ٗٞجٞز نٜسٝم. ضٝي٠

زضنس ٝ ٛطخ پٞقف  1زضنس، ًاضٗعز تاٛي ػاْٗ ت٠ ٗيعاٙ  2ٔي زض تاٛي ػاْٗ ت٠ ٗيعاٙ ُصاضي نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗ ؾپطزٟ
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پطزاذت ذٞا١س  (يزضنس ٗتٜاؾة تا ضيؿي ًكٞض 1.5تا  0.5)ضيؿي نٜسٝم ي٘اٛت نازضات تط اؾاؼ ٗهٞت٠ ١يات ٝظيطاٙ 

زضنس، ًاضٗعز تاٛي ػاْٗ ت٠  2.5ٙ ُصاضي نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي زض تاٛي ػاْٗ ت٠ ٗيعا نٞضت، ٛطخ ؾٞز ؾپطزٟ قس. زض ؿيط ايٚ

 قٞز. زضنس ٝ ٛطخ پٞقف ضيؿي نٜسٝم ي٘اٛت نازضات تط اؾاؼ ٗهٞت٠ ١يات ٝظيطاٙ ٗحاؾث٠ ٗي 1.5ٗيعاٙ 

تاقس ٝ زتيطذا٠ٛ ١يات  آصًط ٌٜٗٞ ت٠ تهٞية ١يات اٜٗاي نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ٗي ُصاضي كٞم ١اي ؾٞز ؾپطزٟ ٛطخ -1تثهطٟ 

 ػْ٘ آٝضز. اهساٗات الظٕ ضا ت٠  اٜٗا ٗٞظق اؾت زض اؾطع ٝهت

ُصاضي اظ زٝ ؾاّ ت٠ حساهْ پٜج ؾاّ  نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ٗٞظق اؾت اهساٗات الظٕ ج٢ت اكعايف زٝضٟ ؾپطزٟ -2تثهطٟ 

 تطاي اػُاي تؿ٢يالت ت٠ ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ضا اٛجإ ز١س.

 تاقس. اضظ ت٠ ضياّ ٗياؾتلازٟ اظ تؿ٢يالت اضظي نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ٌٜٗٞ ت٠ ػسٕ تثسيْ  - 3تثهطٟ 

تاٛي ٗطًعي ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ، تا ١ٌ٘اضي ٝظاضت اٗٞض اهتهازي ٝ زاضايي، نٜسٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي، نٜسٝم  -3مبدٌ 

ي٘اٛت نازضات، تاٛي تٞؾؼ٠ نازضات ٝ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ؾاظًٝاض الظٕ تطاي حهّٞ اَ٘يٜاٙ ٛؿثت ت٠ اؾتلازٟ اظ 

 ي ٝ تط آٙ ٛظاضت ٛ٘ايس.( ضا َطاح2( ٝ )1تؿ٢يالت ٗٞاز )

ٛ٘ايٜس  تؿ٢يالت تطجيحي ٗٞيٞع ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ت٢ٜا تطاي ٗتوايياٛي اؾت ٠ً اهسإ ت٠ اذص تؿ٢يالت جسيس ٗي -1تثهطٟ 

 ٝ ٗكّ٘ٞ اؾت٢٘اّ تؿ٢يالت هثٔي ٛرٞا١س تٞز.

ٝم تٞؾؼ٠ ٗٔي ٝ ٜٗاتغ تاٌٛي ُيطٛسُاٙ اظ ٜٗاتغ نٜس تاض ٓيؿت تؿ٢يالت ١اي ػاْٗ ٗٞظلٜس ١ط ٗاٟ يي ت٘اٗي تاٛي -2تثهطٟ 

ضا ت٠ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت اضؾاّ ًٜٜس. ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ٗٞظق اؾت تاٛي اَالػاتي اظ ٗج٘ٞػ٠ تؿ٢يالت پطزاذتي 

 تاض ت٠ ؾاظٗاٙ تطٛا٠ٗ ٝ تٞزج٠ اضاي٠ ٛ٘ايس. ضا ١ط ٗاٟ يي  ٜٗس اظ تؿ٢يالت ضا ت٢ي٠ ٝ ُعاضـ آٙ ايٚ تؿت٠ ٝ نازضًٜٜسُاٙ ت٢طٟ

 تاقس: ًْ ًكٞض تطاي ح٘ايت اظ نازضات ؿيط ٛلتي ت٠ قطح ظيط ٗي 1396ٜٗاتغ پيف تيٜي قسٟ زض هاٛٞٙ تٞزج٠ ؾاّ  -4مبدٌ 

تطاي اػُاي جٞايع نازضاتي ٗطتٌٞ ت٠ نازضات ؿيطٛلتي ٝ  550000-74ٗئياضز ضياّ اظ ٗحْ اػتثاض ضزيق  1200ٗثٔؾ  -1-4

 ؿيطپتطٝقي٘ي تا اٝٓٞيت نازضات زاٛف تٜياٙ.

 ٗئياضز ضياّ ياضا٠ٛ ؾٞز تؿ٢يالت ٝاحس١اي تٞٓيسي تا اٝٓٞيت تٞٓيسات نازضاتي اظ ٗحْ اػتثاض ضزيق 1000ٗثٔؾ  -2-4

 90-550000. 

 .1396هاٛٞٙ تٞزج٠ ؾاّ  14ٛا٠ٗ اجطايي تثهطٟ  ١ا تط اؾاؼ آييٚ اػتثاض اظ ٗحْ ١سكٜ٘سؾاظي ياضا٠ٛ پيف تيٜي -3-4

جسّٝ ق٘اضٟ  3ز تؿ٢يالت نازضاتي، تركي اظ ؾٞز ايٚ تؿ٢يالت )ٗٞيٞع ضزيق ت٠ ٜٗظٞض ًا١ف تيكتط ١عي٠ٜ ؾٞ -5مبدٌ 

( تٞؾٍ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ت٠ ٛياتت اظ 1396تيٜي قسٟ زض هاٛٞٙ تٞزج٠ ؾاّ  (، اظ ٗحْ ياضا٠ٛ ؾٞز )اػتثاضات پيف1

ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ٝ اي ٝ تط اؾاؼ ٗلاز هطاضزاز ػاٗٔيت تيٚ  نازضًٜٜسُاٙ ٝ ٗتٜاؾة تا ترهيم اػتثاضات تٞزج٠

١اي ػاْٗ، پؽ اظ اضاي٠ اؾٜاز ٝ ٗساضى الظٕ اظ ؾٞي نازضًٜٜسٟ ت٠ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ٗثٜي تط اٛجإ نازضات ٝ تاييس  تاٛي
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١اي اٛجإ قسٟ، ٛؿثت ت٠ تؼسيْ  ١اي ػاْٗ ٗٞظلٜس، ٗتٜاؾة تا پطزاذت قٞز. تاٛي ايٚ ؾاظٗاٙ، ت٠ تاٛي ػاْٗ پطزاذت ٗي

 ُيطٛسُاٙ اهسإ ٛ٘ايٜس. ٗاٛسٟ تؿ٢يالت اٌ تاهيتاظپطزاذت اهؿ

 ها نحوه استفاده از مشوق -ب

پصيطي  نازضاتي ٝ ذسٗات ت٠ ٜٗظٞض اكعايف ضهاتت -١اي نسٝض ًاال١اي تٞٓيسي  پطزاذت ت٘إ يا تركي اظ ١عي٠ٜ -6مبدٌ 

١اي ح٘ايتي ٝ تكٞيوي  تط تطٛا٠ٗ (، ٗتٜاؾة تا تاٗيٚ ٜٗاتغ، ٗكت1ْ٘نازضات ؿيط ٛلتي زض تاظاض١اي ١سف )پيٞؾت ق٘اضٟ 

 شيْ:

 مىذي از مطًق َبي صبدراتي ضرح فعبليت ي ميسان بُرٌ -1جذيل ضمبرٌ 

 ردیف ضرح فعبليت مىذي از حمبیت ميسان بُرٌ

ٗئيٞٙ  200زضنس ١عي٠ٜ اجاضٟ ؿطك٠ ٝ تا ؾوق  50حساًثط تا 
 ضياّ )حؿة ٛٞع ٛ٘ايكِاٟ ٝ ُطٟٝ ًااليي(

ٟ     ١اي ت   حًٞض زض ٛ٘ايكِاٟ ١ اي   يٚ آ٘ٔٔ ي ٗؼتث ط ذ اضز اظ ًك ٞض ٝ ٛ٘ايك ِا
 اذتهاني زض تاظاض١اي ١سف 

1 

 2 ً٘ي ت٠ تطهطاضي ذٌُٞ ٜٗظٖ ضئي، زضيايي ٝ ١ٞايي  ٗاٟ 6زضنس ظطكيت تا ٗست  50حساًثط 

ٝاحس زضنس تط اؾاؼ اضظـ  4ٝاحس زضنس ٝ ٗياِٛيٚ  6تا ؾوق 
 اكعٝزٟ

 3 ال ٝ ذسٗاتً٘ي ؾٞز تؿ٢يالت تاٌٛي ت٠ نازضًٜٜسُاٙ ًا

ٗئياضز ضياّ زض ١ط تاظاض  ١10ا تا ؾوق  زضنس ١عي٠ٜ 50حساًثط 
 ١سف

اٛساظي ٗطاًع ك طٝـ ٝ تاظاضي اتي ٗحه ٞالت ن ازضاتي ايطاٛ ي زض       ً٘ي ت٠ ضاٟ
 تاظاض١اي ١سف 

4 

 5 ١اي ثثت ٛكاٙ ١اي تجاضي ايطاٛي زض تاظاض١اي ١سف پطزاذت تركي اظ ١عي٠ٜ ١اي ثثت تطٛس زضنس ١عي٠ٜ 50

١اي ٗطت٠َٞ ٠ً تا ٛظط ٗكٞضتي اتام  ٛا٠ٗ تط اؾاؼ قيٟٞ
تاظضُاٛي نٜايغ، ٗؼازٙ ٝ ًكاٝضظي ايطاٙ ٝ ًٜلسضاؾيٞٙ 

 نازضات ت٢ي٠ قسٟ اؾت.

َ    ً٘ي ت٠ تثٔيـات، تاظاضياتي، اَالع ؾ اظي زض ح ٞظٟ    ضؾ اٛي، آٗ ٞظـ ٝ كط١ٜ 
 نازضات 

6 

 7 زاض جايعٟ نازضاتي ت٠ ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي اٝٓٞيت پطزاذت (13زضنس ػٌ٘ٔطز ٝ ُٗاتن ٗازٟ ) 4حساًثط تا  ؾوق 

 

ٜٗسي اظ ١ط يي اظ ٗٞيٞػات ح٘ايتي ٝ تكٞيوي زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ٗساضى ٝ ٗؿتٜسات  شيٜلؼاٙ، ٗيعاٙ ٝ قطايٍ ت٢طٟ -1تثهطٟ 

تجاضت ضأؾاً اتالؽ ١اي اجطايي تؼييٚ ٝ تٞؾٍ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠  ٛا٠ٗ ٗٞضز ٛياظ ٝ كطآيٜس اجطايي ٗطتٌٞ ت٠ پطزاذت زض هآة قيٟٞ

 ُطزز. ٗي

اي  ١اي نازضاتي ضا ت٠ ٠ُٛٞ ٝظاضت نٜؼت، ٗؼسٙ ٝ تجاضت )ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت( ٗٞظق اؾت پطزاذت ٗكٞم -2تثهطٟ 

ضكغ ٗٞاٛغ تٞٓيس هاٛٞٙ  37اٛجإ ز١س ٠ً تاٗيٚ ٗٞاز اٝٓي٠ ٗٞضز ٛياظ ٝاحس١اي تٞٓيسي زاذٔي ضا تا ٗكٌْ ٗٞاج٠ ٛؿاظز، تا ٗازٟ 

ٛا٠ٗ اجطايي آٙ زض تًاز ٛثاقس ٝ ضهاتت ٛاؾآٖ تيٚ نازضًٜٜسُاٙ زض تاظاض١اي ١سف ضا  ٝ آييٚ ٛظإ ٗآي ءط ٝ اضتواپصي ضهاتت

 تكسيس ٌٜٛس.
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تا تٞج٠ ت٠ ا١٘يت نازضات ذسٗات ت٠ ٓحاِ اضظآضٝي ٝ اضظـ اكعٝزٟ تاال ٝ ٓعٕٝ ح٘ايت اظ آٙ، ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠  -3تثهطٟ 

ا َطاحي ٝ ٗس ٛظط هطاض ز١س ٠ً ٗكٌالت ٗطتٌٞ ت٠ احطاظ ٝ هُؼيت نازضات ٝ اضظـ اي ض تجاضت ايطاٙ ٌٗٔق اؾت ضٝي٠

 ١اي زؾتٞضآؼْ٘ ٗطتلغ قٞز. نازضاتي ذسٗات ٗٞضز ح٘ايت ٝ تكٞين

اٛس  قسٟ 1395ٛؿثت ت٠ ؾاّ  1396آٙ زؾت٠ اظ نازضًٜٜسُاٙ ًاال ٠ً ٗٞكن ت٠ اكعايف نازضات ذٞز زض ؾاّ  -7مبدٌ        

اٛس، ٗتٜاؾة تا ٗيعاٙ اكعايف نازضات ذٞز ٝ ُٗاتن تا زضنس١اي جسّٝ پيٞؾت  تاض اهسإ ت٠ نازضات ٛ٘ٞزٟ ٝ يا تطاي اٝٓيٚ

 ٜٗس ذٞا١ٜس قس.  زضنس اظ جايعٟ نازضاتي ت٢طٟ 3تا  5/0( تيٚ 2)ق٘اضٟ 

 تاقس. ج٢ت تطذٞضزاضي اظ جٞايع نازضاتي ًاال يي ٗئيٞٙ زالض ٗي 1396ًق اضظـ نازضات ؾاّ  -1تثهطٟ 

١اي تاظضُاٛي ترههي ٝ يا ػ٘ٞٗي نازضاتي ٠ً ٝاجس  ١اي تعضٍ نازضاتي، قطًت زض ضاؾتاي ح٘ايت اظ قطًت -2ثهطٟ ت

 ٜٗس ذٞا١ٜس قس. ( ت٢ط١2ٟاي ٜٗسضز زض جسّٝ ق٘اضٟ ) تاقٜس، اظ ح٘ايت 3قطايٍ ٜٗسضز زض زؾتٞضآؼْ٘ پيٞؾت ق٘اضٟ 

 َبي بسرگ صبدراتي َبي ضرکت َب، امتيبزات ي حمبیت (: مطًق2جذيل ضمبرٌ )

 َبي اجرایي دستگبٌ/ دستگبٌ عىًان ردیف
اي تٌاض ضكت٠ زض تٞٓيس ًاال١اي نازضاتي زض هآة ٗازٟ  تؿ٢يْ ٝضٝز ٗٞهت ٗٞاز اٝٓي٠ ٝ ًاال١اي ٝاؾ٠ُ 1

 ( هاٛٞٙ اٗٞض ُ٘طًي51)
 ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ

تٌاض ضكت٠ زض تٞٓيس ًاال١اي نازضاتي زض اي  تؿ٢يْ اؾتطزاز حوٞم ٝضٝزي ٗٞاز اٝٓي٠ ٝ ًاال١اي ٝاؾ٠ُ 2
 پصيط ٝ اضتواي ٛظإ ٗآي ًكٞض ( هاٛٞٙ ضكغ ٗٞاٛغ تٞٓيس ضهاتت38هآة ٗازٟ )

 ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ

 ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ايجاز ٗؿيط ؾثع ت٠ ٜٗظٞض تطذيم ٝ ذطٝز ًاال١اي نازضاتي زض ًٔي٠ ٗثازي ُ٘طًي 3

تؿطيغ زض تطذيم ٝضٝز ٗٞهت ٗٞاز اٝٓي٠ ٝ ًاال١اي ٗتؼٔن ت٠ ٝاحس١اي تٞٓيسي  تؿ٢يْ اذص ٝثاين ٝ 4
 ١اي تاظضُاٛي ترهيم ٝ يا ػ٘ٞٗي نازضاتي َطف هطاضزاز تا قطًت

 ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ

 ٝظاضت ضاٟ ٝ تطاتطي ١اي ًكٞض ١ا اظ كطٝزُاٟ ج٢ت تؿ٢يْ تطزز ٗسيطاٙ ػاْٗ قطًت VIPاضائ٠ ذسٗات  5

6 
 50آ٘ٔٔي ٝ ترههي زاذٔي ٝ ذاضجي تا پطزاذت  ١اي تيٚ جايِاٟ ٜٗاؾة زض ٛ٘ايكِاٟترهيم 

 ١ا ت٠ نٞضت ياضا٠ٛ زضنس ١عي٠ٜ
ٝظاضت نٜؼت، ٗؼسٙ ٝ تجاضت ؾاظٗاٙ 

 تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙ

7 
( 7( ٝ ٛيع ٗٞيٞع ٗازٟ )1تيٜي قسٟ زض جسّٝ ) ١اي نازضاتي پيف زضنسي ًٔي٠ ٗكٞم 20اكعايف 
 ١ا  ظ قطًتزؾت٠ ا تطاي ايٚ

 ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙ

 ٝظاضت اٗٞض ذاضج٠ تؿ٢يْ زض نسٝض ضٝازيس تجاضي 8

9 
١ا ٝ تؿطيغ زض  ١اي اػتثاضي ٝ تي٠٘ ٛا٠ٗ ٛا٠ٗ ١ا ج٢ت نسٝض ي٘اٛت زض اٝٓٞيت هطاض زازٙ ايٚ قطًت

 اػتثاضؾٜجي ذطيساضاٙ ذاضجي 
 ١ا ت٠ ايٚ قطًتزض نٜسٝم ٝ تؿطيغ زض اضائ٠ ذسٗات  VIPزض ٛظط ُطكتٚ ترف 

 نٜسٝم ي٘اٛت نازضات ايطاٙ

 ١ا ١اي آٗٞظقي زض ج٢ت اكعايف تٞاٜٛ٘سي نازضاتي ٝ تٞؾؼ٠ ايٚ قطًت تطُعاضي ًاضُاٟ 10
اتام تاظضُاٛي، نٜايغ، ٗؼازٙ ٝ ًكاٝضظي 

 ايطاٙ
 ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙ
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 تاقس. ١اي نازضاتي ٗي ضز زض پطٝا١٠ٛاي اظ٢اضقسٟ ٜٗس جٞايع نازضاتي ًاال، هي٘ت پطزاذتٗثٜاي  -8مبدٌ 

زض نٞضتي ٠ً هي٘ت ٜٗسضز تط ضٝي پطٝا٠ٛ نازضاتي تيكتط اظ هي٘ت پاي٠ نازضاتي تاقس، هي٘ت پاي٠ نازضاتي ٗالى  -تثهطٟ

 ٗحاؾث٠ جايعٟ ذٞا١س تٞز.

١ا  االي نازضاتي آُٙيطز ٠ً ذطٝز ً جٞايع نازضاتي ٗطتٌٞ ت٠ ١ط ؾاّ زض ترف ًااليي ت٠ نازضًٜٜسُاٛي تؼٔن ٗي -9مبدٌ 

 زض ١٘اٙ ؾاّ نٞضت ُطكت٠ تاقس ٝ ٗطاتة ذطٝز ٗح٠ٓٞ٘ نازضاتي زض ؾاٗا٠ٛ جاٗغ اٗٞض ُ٘طًي ثثت قٞز.

اٛس، ٗكّ٘ٞ جايعٟ نازضاتي ايٚ  ٝضي ٝ ٗطظٛكيٜي ٛ٘ٞزٟنازضًٜٜسُاٛي ٠ً اهسإ ت٠ نازضات تا ًاضت پي٠ٔ -10مبدٌ 

 تاقٜس. زؾتٞضآؼْ٘ ٛ٘ي

 .قٞٛس اٛس، اظ قّ٘ٞ ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ذاضز ٗي ٗكّ٘ٞ پطزاذت ػٞاضو نازضاتي قسٟ 1396َي ؾاّ ًاال١ايي ٠ً -11مبدٌ 

 تاقس: تحٞيْ ٗساضى ظيط تطاي زضياكت جٞايع نازضاتي اظ ؾٞي نازضًٜٜسُاٙ ًاال يطٝضي ٗي -12مبدٌ 

ظٗاٙ تٞؾ ؼ٠ تج اضت اي طاٙ، اظ    قسٟ اظ ؾٞي ؾ ا  ( زض ٗٞػس ظٗاٛي اػال4ٕثثت ٛإ اٝٓي٠ ٝ تٌ٘يْ كطٕ )پيٞؾت ق٘اضٟ  -1-12

 ١اي نازضاتي. َطين ؾيؿتٖ پطزاذت جٞايع ٝ ٗكٞم

١اي نازضاتي ت٠ نٞضت آٌتطٝٛيٌي ٝ اظ َطين پٜجطٟ ٝاحس تجاضت كطاٗطظي زض اذتياض ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠  اَالػات پطٝا٠ٛ -2-12

 ُيطز. ١ا هطاض ٗي ١اي نٜؼت ٝ ٗؼسٙ ٝ تجاضت اؾتاٙ تجاضت ايطاٙ ٝ ؾاظٗاٙ

 ًٞيت زض تاٛي اَالػات نازضًٜٜسُاٙ ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙػ -3-12

ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت، زض ذهٞل ضز يا تأييس ا١ٔيت نازضًٜٜسٟ اظ تكٌْ كطاُيط اؾتؼالٕ ٛ٘ايس. ٢ٗٔت اضاي٠ پاؾد اظ  -تثهطٟ

 .تاقس ٠ٓ تأييس ٗيتاقس ٝ ػسٕ اضؾاّ پاؾد، ظطف يي ١لت٠ ًاضي، ت٠ ٜٗع ؾٞي تكٌْ كطاُيط زض ايٚ ذهٞل يي ١لت٠ ٗي

١اي تاييسقسٟ ًاضكطٗا ٝ ٗتٜاؾة تا ػٌ٘ٔطز  نازضًٜٜسُاٙ ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي تط اؾاؼ نٞضت ٝيؼيت -13مبدٌ 

اي ٠ً تٞؾٍ ٝظاضت  ٛا٠ٗ نازضات، تؼساز ٛيطٝي اٛؿاٛي ايطاٛي ٝ ؾ٢ٖ تج٢يعات ٝ ٗهآح زاذٔي نازض قسٟ، ُٗاتن قيٟٞ

زضنس ػٌ٘ٔطز تط ٗثٜاي نٞضت  4جاضت ايطاٙ( ت٢ي٠ ذٞا١س قس، حساًثط تا ؾوق نٜؼت، ٗؼسٙ ٝ تجاضت )ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ ت

 قٞٛس. ٜٗس ٗي ١اي تاييسقسٟ، زض ؾوق اػتثاضات ترهيهي، اظ جايعٟ نازضاتي ت٢طٟ ٝيؼيت

 ١  اي ذ  سٗات كٜ  ي ٝ ٢ٜٗسؾ  ي ٝ پي٘اٌٛ  اضي ً  ٠     آالت ٝ تج٢ي  عات ٗ  ٞضز اؾ  تلازٟ زض پ  طٝغٟ   ٗاق  يٚ -1تثه  طٟ 

 ُيطٛس، ٗكّ٘ٞ اٗتياظات ايٚ ٗازٟ ٛرٞا١س تٞز. زض پطٝغٟ ٗٞضز اؾتلازٟ هطاض ٗيت٠ نٞضت ذطٝز ٗٞهت 

١اي ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾ ي ٝ پي٘اٌٛ اضي ايطاٛ ي اػ ٖ اظ ايٌٜ ٠       تؿ٢يالت ٗٞيٞع ايٚ ٗازٟ نطكاً قاْٗ قطًت -2تثهطٟ 

ذاضز اظ ًكٞض ٛؿثت ت٠ اٛؼو از   قسٟ ذٞز زض ١اي ثثت ١اي زاذٔي ذٞز ٝ يا اظ َطين قطًت ٗؿتوي٘اً اظ َطين قطًت يا قطًت

 قٞز. اٛس، ٗي هطاضزاز اهسإ ًطزٟ
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 نازضًٜٜسُاٙ ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ايطاٛ ي ً ٠ ت ا تك ٌيْ ًٜؿطؾ يٕٞ ٝ ي ا ٗك اضًت ت ا اق رال ذ اضجي،            -3تثهطٟ 

ي ايطاٛ ي اظ  ًٜٜس ٗتٜاؾة تا ٗيعاٙ ؾ٢إ يا ٗكاضًت اقرالِ حويوي ي ا حو ٞه   ١ا اهسإ ٗي زض ذاضز اظ ًكٞض ج٢ت اذص پطٝغٟ

 قٞٛس. ٜٗس ٗي جٞايع نازضاتي ت٢طٟ

 تاقس: تحٞيْ ٗساضى شيْ ج٢ت زضياكت جٞايع نازضاتي ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي يطٝضي ٗي -14مبدٌ 

 (.4كطٕ اَالػات ػ٘ٞٗي هطاضزاز )پيٞؾت ق٘اضٟ  -14 -1

 طٗا.١اي ٗطتٌٞ ت٠ ًاضًطز ؾاّ ٗٞضزٛظط تا تائيس ًاضك ١ا يا نٞضت حؿاب نٞضت ٝيؼيت -2-14

 ٗ  ساضى ٗدي  س ك٢طؾ  ت ًاضًٜ  اٙ ق  اؿْ زض پ  طٝغٟ اظ هثي  ْ ك٢طؾ  ت حو  ٞم، ته  ٞيط پطٝاٛ  ٠ اق  تـاّ ت  ٠ ً  اض     -3-14

 زض ًكٞض ١سف.

١ اي ن ازضاتي آٌتطٝٛيٌ ي ٗطت ٌٞ ت ٠       ١اي نازضاتي ًاؿصي )ؾٜٞات ُصقت٠( ٝ يا ق٘اضٟ ضؾ يس پطٝاٛ ٠   اضائ٠ پطٝا٠ٛ -4-14

 ؾاذت٘اٛي زاذٔي ٗٞضز اؾتلازٟ زض پطٝغٟ. آالت ٝ ٗهآح نازضات هُؼي تج٢يعات، ٗاقيٚ

پطزاذت ٗكٞم ١ا ٝ جٞايع ايٚ تؿت٠ نطكاً زض ؾوق اػتثاضات ترهيهي ٗجاظ تٞزٟ ٝ ايجاز ١ط ٠ُٛٞ تؼ٢س ت يف اظ   -15مبدٌ 

 اػتثاض ترهيم ياكت٠، ٜٗ٘ٞع ٗي تاقس.

٢ٜٗسؾي اظ  -ت٠ نسٝض ذسٗات كٜي  ١اي ؿيطٗؿتويٖ ٝ پؽ اظ آٙ جايعٟ زض نٞضت ٗحسٝزيت اػتثاض، پطزاذت ٗكٞم –تثهطٟ 

 تاقس. اٝٓٞيت تطذٞضزاض ٗي

ٛطخ اضظ ٗٞضز اؾتلازٟ تطاي ٗحاؾث٠ جٞايع نازضاتي تطاتط ٛطخ اضظ اػالٗي تاٛي ٗطًعي ٗي تاقس ً ٠ ت طاي ن سٝض     -16مبدٌ 

 ػْ٘ ٗي تاقس.ًاال١ا ظٗاٙ نسٝض پطٝا٠ٛ نازضاتي ٝ تطاي نسٝض ذسٗات كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ظٗاٙ زضياكت نٞضت ٝيؼيت ٗالى 

١ ا ٝ   ( هاٛٞٙ ٗحاؾثات ػ٘ٞٗي ًكٞض ٝ ٛيعقطًت١4ا ٝ ٗٞؾؿات نازضًٜٜسٟ ًاال ٝ ذسٗات ٗٞيٞع ٗازٟ ) قطًت -17مبدٌ 

 ( ١٘اٙ هاٛٞٙ ٗكّ٘ٞ جٞايع ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ٛرٞا١ٜس تٞز.5ٗٞؾؿات ٝاتؿت٠ ت٠ ٢ٛاز١ا ٝ ٗٞؾؿات ٗٞيٞع ٗازٟ )

 ت جايعٟ نازضاتي ٛرٞا١ٜس تٞز.اقرال حويوي نازضًٜٜسٟ ٗكّ٘ٞ زضياك -تثهطٟ

١ اي ن ازضاتي    ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙ ٗجاظ اؾت ت٘إ يا تركي اظ كطآيٜس اجطايي ٗطتثٍ تا پطزاذت ٗك ٞم  -18مبدٌ 

 ١ا تلٞيى ٛ٘ايس. ١اي نٜؼت، ٗؼسٙ ٝ تجاضت اؾتاٙ ٗٞيٞع ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ضا حؿة ٗٞضز ت٠ ؾاظٗاٙ

ضت ٍ زض   ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت ايطاٙ ٗٞظق اؾت ت٠ ٜٗظٞض ضؾيسُي ت٠ ترٔلات ن ازضاتي اضج اػي اظ ٗطاج غ شي    -19مبدٌ 

 ًٜٜسٟ جٞايع نازضاتي ًاضُطٟٝ ضؾيسُي ت٠ ترٔلات نازضاتي ضا تكٌيْ ز١س. ٗٞضز ًٔي٠ اقرال زضياكت

ػٞزت ٗث آؾ ٗطت ٌٞ ت ٠ ٗك ٞم ٝ ج ايعٟ      زض نٞضت اثثات ٝ تائيس ٗٞاضز ترٔق ٗٞيٞع ٗازٟ كٞم، ٗترٔق ػالٟٝ تط  -تثهطٟ

١اي نازضاتي ٝ ػًٞيت زض تاٛي اَالػات  نازضاتي، حساًثط تا پٜج ؾاّ تا تكريم ًاضُطٟٝ ٗصًٞض اظ زضياكت جٞايع ٝ ٗكٞم

 ُطزز. نازضًٜٜسُاٙ ٗحطٕٝ ٗي
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تاٛ ي  ، ١ ا  ضي ٗك ٞم ٗؼسٙ ٝ تجاضت )ؾاظٗاٙ تٞؾؼ٠ تجاضت( ٌٗٔق اؾت ت٠ ٜٗظٞض اضظياتي اثطُصا ،ٝظاضت نٜؼت -20مبدٌ 

١اي ٗٞيٞع ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ضا ت٢ي٠  اي اظ اَالػات زضذٞاؾت ًٜٜسُاٙ ٝ اؾتلازٟ ًٜٜسُاٙ اظ ٗكٞم اَالػاتي ٝ ؾاٗا٠ٛ ضايا٠ٛ

١اي ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ضا زض ٗواَغ قف ٗا٠١ ت٠  ١ا ٝ كؼآيت ٝ اظ َطين ؾايت ذٞز اَالع ضؾاٛي ٛ٘ايس ٝ ػٌ٘ٔطز ٝجٟٞ ٝ تطٛا٠ٗ

 اضاي٠ ًٜس. تطٛا٠ٗ ٝ تٞزج٠ ًكٞض١ي اهتهاز ٗواٝٗتي، ٝظاضت اٗٞض اهتهازي ٝ زاضايي ٝ ؾاظٗاٙ ؾتاز كطٗاٛس

 سـایر حمایت ها  -ج

١اي ػاْٗ ج٢ت  تٞزيغ ٜٗاتغ تاٛي ٗطًعي ٛعز تاٛيتاٛي ٗطًعي ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٌٗٔق اؾت ٛؿثت ت٠  -21مبدٌ 

١اي اضظي نازضًٜٜسُاٙ ذسٗات كٜي ٝ  ٛا٠ٗ ؿ٢يْ نسٝض ي٘اٛت١اي ًاضُعاض ذاضجي ت٠ ٜٗظٞض ت ُصاضي زض تاٛي ؾپطزٟ

 ٢ٜٗسؾي اهسإ ٛ٘ايس.

 ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٌٗٔق اؾت ٛؿثت ت٠ ٗٞاضز ظيط اهسإ ٛ٘ايس: -22مبدٌ 

 ١ا ١ا ٝ ؾاظٗاٙ نسٝض ٗجٞظ تطاي ٗتوايياٙ ٝضٝز ٗٞهت تطاي پطزاظـ تسٝٙ ٛياظ ت٠ اؾتؼالٕ اظ ؾايط ٝظاضترا٠ٛ -1-22

تطزاضي  تؿطيغ زض تطذيم ٝضٝز ٗٞهت ٗٞاز اٝٓي٠ ٝ ًاال١اي ٗتؼٔن ت٠ ٝاحس١اي تٞٓيسي زاضاي پطٝا٠ٛ تاؾيؽ يا ت٢طٟ -2-22

پصيط ٝ اضتواي  ( هاٛٞٙ ضكغ ٗٞاٛغ تٞٓيس ضهاتت38ٗازٟ )« ث»هاٛٞٙ اٗٞض ُ٘طًي زض ضاؾتاي تٜس  51ج٢ت پطزاظـ ٗٞيٞع ٗازٟ 

 ط حوٞم ٝضٝزي ت٠ ػٜٞاٙ تً٘يٚ ًاالٛظإ ٗآي ًكٞض تا اذص حساًثط يي تطات

تؿطيغ زض نسٝض ًاال١اي زاضاي پطٝا٠ٛ ًاضتطز ػالٗت اؾتاٛساضز ٗؼتثط تسٝٙ ٛياظ ت٠ اذص ٗجٞظ ٗٞضزي اظ ؾاظٗاٙ  -3-22

 اؾتاٛساضز.

از ٝ ١اي اؾتطزاز حوٞم ٝضٝزي نازضًٜٜسُاٙ ٗٔي يا اؾتاٛي يا كؼاالٙ اهتهازي ٗجاظ تا حساهْ اؾٜ تطضؾي زضذٞاؾت -4-22

 اٛجإ اؾتؼالٕ تؼس اظ نسٝض حٌٖ اؾتطزاز

١اي اؾتاٛساضز زض  ؾاظٗاٙ ٗٔي اؾتاٛساضز ايطاٙ ٌٗٔق اؾت ٛؿثت ت٠ ايجاز، تٞؾؼ٠، تج٢يع ٝ توٞيت آظٗايكِاٟ -23مبدٌ 

ُيطي اظ ظطكيت ترف ذهٞني ٝ تا ١ٌ٘اضي ُ٘طى ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ اهسإ  ٗثازي ضؾ٘ي ٝضٝزي ٝ ذطٝجي تا ت٢طٟ

 .ٛ٘ايس

١اي  تج٢يع ٝ تٌ٘يْ َطح ١اي شيطتٍ ٛؿثت ت٠ ؾاٗاٛس١ي،  ٝظاضت ضاٟ ٝ ق٢طؾاظي ٌٗٔق اؾت تا ١ٌ٘اضي زؾتِاٟ -24مبدٌ 

 ١اي ٗطظي اهسإ ٛ٘ايس. اي ٝ ظيطؾاذتي پايا٠ٛ تٞؾؼ٠

« 1395ح٘اي ت اظ تٞؾ ؼ٠ ن ازضات ؿيطٛلت ي ؾ اّ      »تثهطٟ تٜظيٖ، جايِعيٚ تؿ ت٠   21ٗازٟ ٝ  25ايٚ تؿت٠ زض  -25مبدٌ 

ت ا   1/1/1396ق ٞز ٝ ج٢ ت اج طا اظ ت اضيد       ٗؼاٝٙ اّٝ ضييؽ ج٢٘ٞض( ٗي 4/3/1395ٗٞضخ  26091)ٗٞيٞع اتالؿي٠ ق٘اضٟ 

 ُطزز. اتالؽ ٗي 29/12/1396
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 1331فهرست کشورهاي هذف صادراتی جمهوري اسالمی ایران در سال  -1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم کطًر ردیف وبم کطًر ردیف وبم کطًر ردیف

 ؾِٜاپٞض 33 تاجيٌؿتاٙ 17 چيٚ 1

 تطظيْ 34 هُط 18 ػطام 2

 ١َٜ ًَٜ 35 ؿتاٙهعاه 19 اٗاضات ٗتحسٟ ػطتي 3

 آجعايط 36 اضٜٗؿتاٙ 20 اكـاٛؿتاٙ 4

 اؾپاٛيا 37 اٛسٝٛعي 21 ١ٜس 5

 تِٜالزـ 38 ًٜيا 22 تطًي٠ 6

 ؾٞئس  39 آكطيواي جٜٞتي 23 تطًٜ٘ؿتاٙ 7

 ٛيجطي٠ 40 كطاٛؿ٠ 24 ايتآيا 8

 تالضٝؼ 41 اياالت ٗتحسٟ آٗطيٌا 25 پاًؿتاٙ 9

 ٢ٓؿتاٙ 42 ٓثٜاٙ 26 ػ٘اٙ 10

 چي 43 ؾٞضي٠ 27 ٓ٘اٙآ 11

 اًٝطايٚ 44 اتطيف 28 ٗهط 12

 ٝيتٜإ 45 ١ٜٔس 29 اظتٌؿتاٙ 13

 ُطجؿتاٙ 46 ًطٟ جٜٞتي 30 آشضتايجاٙ 14

 ٗآعي 47 غاپٚ 31 ضٝؾي٠ 15

 - - ؾٞئيؽ 32 تائٜس 16
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 هاي کاالیی ه بنذي گروهطبق -2پیوست 

 زضنس جايعٟ ك٢طؾت اهالٕ ًااليي ُطٟٝ ًااليي ضزيق

 كٜاٝضي تاال ٝ زاٛف تٜياٙ 1

ٗحهٞالت آٌتطٝٛيٌي ٝ ٗراتطاتي  -ٗاقي٢ٜاي ضايا٠ٛ اي ٝ ازاضي -نٜايغ ١ٞا كًا

)ٛظيط اٛٞاع ًٜتٞض١اي ١ٞقٜ٘س ذاِٛي ٝ نٜؼتي، اٛٞاع ضازاض١ا ٝ تٞضز١اي 

ًيت ١اي آظٗايكِا١ي  -جَٜ اكعاض١ا  -اتعاض آالت ػٔ٘ي -هيناتعاض ز -ٗراتطاتي(

 هُؼات اپتيٌي ٝ ٓيعضي  ٝ

3 

 تج٢يعات ٝ ٗاقيٚ آالت نٜؼتي  2

  - HSًٞتيت ٝ ؾطي  -١يسضًٝطتٜي -ؾَٜ ق٢ٌٜاي كٌي  -ًاضذا٠ٛ آؾلآت  

اٛٞاع  -ٗراظٙ تحت ككاض -زؾتِا٢١اي پرت ٛاٙ -ٗاؾ٠ قٞض  -تچيَٜ پالٛت

اٛٞاع تٞضتيٚ ٝ  -ت، كٜٔچ٢ا ٝ ضُالتٞض١اي ذاِٛي ٝ نٜؼتياتهاالت، قيطآال

اٛٞاع تات١ٞٔا، پؿت ١ا ٝ  -اٛٞاع ٗثسّ ١اي حطاضتي -غٛطاتٞض ٝ هُؼات ٗطت٠َٞ

 تطاٛؿلٞضٗاتٞض١اي نٜؼتي

3 
ٛؿاجي ٝ پٞقاى، 

 چطٕ ٝ نٜايغ ٝاتؿت٠
 جٞضاب   -غي٠ٔ    -تاج  -ؾٞئيكطت   -قٔٞاض  -تي قطت  پٞقاى

4 
ي ٝ كطـ نٜايغ زؾت

 زؾتثاف

كطـ زؾتثاف ٝ ؾايط 

 ظيطاٛساظ١اي زؾتثاف
 ُث٠  -ُٔيٖ  -كطـ زؾتثاف  -ؾلاّ 

زاضٝ ٝ تج٢يعات  5

 پعقٌي 

 زاضٝ

 )قي٘يايي، ُيا١ي ٝ تيٞٓٞغيي(

آٛتي تيٞتيي ٝ ٌْٗ٘ ١ا، زاض١ٝاي ؾاذت٠ قسٟ زض اقٌاّ ٗرتٔق )پ٘از، هطل، 

ٜازًٝؿٞظٕٝ، پ٘از ظذٖ تؿتط ٝ ًپؿّٞ، ٗحّٔٞ ٝ ...( ٛظيط ؾيًٜٞٝؽ ، ضؾيػٙ ، ؾي

 ظذٖ پاي زياتت ٝ ...

 ١اي تي٘اضؾتاٛي زؾتِاٟ ٗاٛيتٞضيَٜ پعقٌي، زؾتِاٟ تي ذُط ؾاظ ظتا٠ٓ تج٢يعات پعقٌي  6

 اٛٞاع ًٞز١ا ٝ آكت ًك٢اي ؿيطقي٘يايي )ُيا١ي ٝ تيٞٓٞغيي( ٢ٛازٟ ١اي ًكاٝضظي  7

8 
ذٞزضٝ ٝ هُؼات 

 يسًي 
 ذٞزضٝ ؾٞاضي

ذٞزضٝ ؾٞاضي پاضؼ  -ًاتيٚ  2ٛيؿاٙ پيٌاج  - 90تٜسض  -ي تياٛا ذٞزضٝي ؾٞاض

 تٜسض 

9 
 ٓٞاظٕ ذاِٛي ٝ ازاضي

 ٓٞاظٕ ذاِٛي اٛطغي تط
 -اجام ُاظ  -ؾيٜي  -چطخ ذياَي  -تراضي٢اي ٛلتي  -ًٞٓط١اي آتي ٝ ُاظي 

 كط  -١ٞز 
2.5 

 قيك٠ -ظطٝف چيٜي ٓٞاظٕ ذاِٛي ؿيط اٛطغي تط 10

 ًطٕ ١اي ترههي ٝ ؿيطترههي  -ناتٞٙ ٝ  قاٗپٞ  ٗحهٞالت آضايكي ٝ ت٢ساقتي نٜايغ قي٘يايي  11

 قيطيٜي ٝ قٌالت نٜايغ ؿصايي  12
 -تاكي   -ًٔٞچ٠  -ًيي -ٝيلط  -تيؿٌٞئيت ٗـع زاض ٝ تسٝٙ ٗـع  -قٌالت 

 ذ٘يط ٗاي٠ -ٗيٜي ضٝٓت ٝ ٗيٜي تيؿٌٞئيت  -پتي ٗاٛػ  -آزاٗؽ  -آتٜثات 

2 

 ٝاظٓيٚ  حهٞالت آضايكي ٝ ت٢ساقتيٗ نٜايغ قي٘يايي  13

14 
ذٞزضٝ ٝ هُؼات 

 يسًي 

هُؼات يسًي ٝ ٗج٘ٞػ٠ ١اي 

 ذٞزضٝ

اؾتاضتط  -ؾيٖ كٜط  -تطئط  -ٓٞاظٕ ٝ هُؼات يسًي ذٞزضٝ  -هُؼات چسٛي ذٞزضٝ 

 زيٜإ -

 تايط ٝ تيٞب:  زٝچطذ٠ ٝ ٗٞتٞض ؾئٌت ٝ ذٞزضٝ ؾٞاضي  الؾتيي ٝ تايط  15

16 

 ٛؿاجي ٝ پٞقاى،

 چطٕ ٝ

 نٜايغ ٝاتؿت٠  

 كطـ ٗاقيٜي   كطـ ٗاقيٜي

 چ٠ٌ٘  -ًلف  ًلف  17
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 زضنس جايعٟ ك٢طؾت اهالٕ ًااليي ُطٟٝ ًااليي ضزيق

18 
زاضٝ  ٝ تج٢يعات 

 پعقٌي 
 ٗٞاز اٝٓي٠ زاضٝيي   ٗٞاز اٝٓي٠ زاضٝ

 ٓٞؾتط، چطاؽ ٝ ٓٞاظٕ ضٝقٜايي تطم ٝ آٌتطٝٛيي  19
 پاي٠ ١اي چطاؽ  -ٓٞاظٕ آٌتطيٌي چطاؽ  -چطاؽ نٜؼتي  -چطاؽ ذياتاٛي ٝ پاضًي  

 

20 

 نٜايغ قي٘يايي 

 ٗهٜٞػات پٔي٘طي

پآت  -ظطٝف يٌثاض ٗهطف  -ظطٝف ٜٗعّ پالؾتيٌي  -نٜسٓي پالؾتيٌي 

 -اؾتاتاليعض  -٠ٓٞٓ ٝ  كئٖ پٔي اتئٚ - ٠ٓٞٓu-p.v.c  -قئَٜ  -پالؾتيٌي 

 -الي٠ ١اي ؾِٜيٚ پٔي٘طي  -ٓلاك٢اي زٝالي٠ ٝ ؾ٠ الي٠  -ٝضم پٔي اتئٚ 

 ٜسي پالؾتيي ٝ ٓلاف تؿت٠ ت

1.5 

 ٗحهٞالت قٞيٜسٟ 21
ٗايغ ؾليس  -ٗايغ ظطككٞيي  ٝ زؾتكٞيي  -پٞزض ضذتكٞيي زؾتي ٝ ٗاقيٜي 

 ناتٞٙ ٓثاؾكٞيي  -پٞزض ًلكٞي  -ًٜٜسٟ 

 ضَٛ 22

ضَٛ ٛيٖ  -ضَٛ پٞقف ظيطيٚ -ضَٛ اًطئيي -تت٠ٛٞ ؾاذت٘اٛي -ضَٛ ضٝؿٜي

ضَٛ ١اي  -( ضَٛ جال آٌٓيسي )اٛٞاع ضَٛ نٜؼتي ٝ ؾاذت٘اٛي -پالؾتيي

 ٛؿاجي

 آياف ٗهٜٞػي ٝ پٔي اؾتط  -ٛد  ٗحهٞالت ٛؿاجي ٛؿاجي ٝ پٞقاى 23

 ًٗٞت ًٗٞت  24

 پطٝكيْ  -٠ٓٞٓ   ٠ٓٞٓ ٝ پطٝكيْ كٔعات ٝ نٜايغ ٝاتؿت٠  25

26 

 نٜايغ ؿصايي 

نٜايغ تثسئي 

 ًكاٝضظي)ؿيطًٜؿطٝي(

ؿصا١اي آٗازٟ  -ؿصايي ذ٘يط١اي  -آضز -ٗاًاضٝٛي ضقت٠ اي ٝ قٌْ زاض  -الظاٛيا 

 ٛكاؾت٠ -ًُٔٞع  -اؾٜي ٝ چيپؽ  -كاؾس ٛكسٛي 

27 
نٜايغ تثسئي ًكاٝضظي 

 )ًٜؿطٝي(
 ًٜؿاٛتطٟ  -پٞضٟ  -ؾؽ  -ضب 

 ٗهآح ؾاذت٘اٛي 28
قيك٠ ١اي كٔٞت،  -چيٜي ت٢ساقتي -هطٛيع  -ؾَٜ ٢ٜٗسؾي -ؾطاٗيي  -ًاقي

 upvcپاْٛ  -آئي٠ٜ اي، اي٘يٚ َٔوي، ٜٗؼٌؽ ًٜٜسٟ ٛٞض ٝ ٗكجط  

 ٓٞاظٕ ذاِٛي ٝ ازاضي 29
ٗثٔ٘اٙ ٝ زًٞضاؾيٞٙ ٜٗعّ ٝ 

 ازاضي
 ًاؿص زيٞاضي ٝ پاضًت

 تطم ٝ آٌتطٝٛيي  30
ؾيٖ ٝ ًاتْ ٝ ؾايط تج٢يعات 

 تطم ٝ آٌتطٝٛيي
 اٛٞاع ؾيٖ  -هُؼات ؾاذت٠ قسٟ اظ ٗؽ ٝ ؾيٖ ٝ ًاتْ  -ًات٢ٔاي ٗراتطاتي 

31 

 ًكاٝضظي

 ُيا١اٙ زاضٝيي ٝ نٜؼتي
چاي  -ترٖ ؾثعيجات -ؿٜچ٠  -ػهاضٟ ٗايغ  -ػهاضٟ پٞزضي  -اؾاٛؽ  -ٞزض  پ

 ظػلطاٙ -

1 

 ذكٌثاض 32
 -چيپؽ ذطٗا  -تر٠٘  -ٗيٟٞ ذكي قسٟ  -ًك٘ف -ذطٗا-ٗـع پؿت٠ -پؿت٠ 

 ظضقي 

 ٝضم ١اي كٞالزي  -ٗئِطز  -تيطآ١ٚ  آ١ٚ ٝ كٞالز  كٔعات ٝ نٜايغ ٝاتؿت٠ 33

 ًاؿص كٔٞتيَٜ  ؾايط  34

 ؾَٜ ٗطٗطيت ٝ تطاٝضتٚ -پْٜ ُچي ٝ ؾي٘اٛي  ٗهآح ؾاذت٘اٛي  35

36 
 نٜايغ ؿصايي 

 تؿتٜي ٝ ...  -پٞزض آب پٜيط  -زٝؽ  -پٜيط  -ٗاؾت  -ذا٠ٗ  -قيط  كطآٝضزٟ ١اي ٓثٜي

 آت٘يٟٞ نٜايغ تثسئي ًكاٝضظي 37
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 زضنس جايعٟ ك٢طؾت اهالٕ ًااليي ُطٟٝ ًااليي ضزيق

 تطم ٝ آٌتطٝٛيي  38
ؾيٖ ٝ ًاتْ ٝ ؾايط تج٢يعات  

 تطم ٝ آٌتطٝٛيي
 آٓياغ ؾطب ٝ ضٝي  

39 

ٗحهٞالت 

پتطٝقي٘ي، پاي٠ ٛلتي 

ٝ ٗحهٞالت ٝاتؿت٠ 

 نٜايغ تثسئي 

 ٝ ... PVC -پٔي پطٝپئٚ –اظت  -ًٞز١اي اٝضٟ ٝ آٗٞٛياى  -اتئٚ ٝ پٔي اتئٚ  ٗحهٞالت تثسئي پتطٝقي٘ي 

40 

 نٜايغ قي٘يايي 

 ٗٞاز اكعٝزٛي ضَٛ ٝ  ...  -چؿة چٞب  -ضظيٚ  ضظيٚ ٝ چؿة

 ٗٞاز اٝٓي٠ قٞيٜسٟ 41

 -ؾئيٌات ؾسيٖ  -ظئٞاليت  -اؾيس ؾٞٓلٞضيي ًًٞٞٛات زي اتاّٛٞ آٗيس 

 -ٗكتوات تٜعٙ  -١يسضٝغٙ  -ؾٞز ؾٞظآٝض ٗايغ  -ؾٞز ؾٞظآٝض پطى  -ًُٞطاّٛٞ 

 آٌيْ تٜعٙ -ٛطٗاّ پاضاكيٚ -پطًٔطيٚ -آب غاّٝ 

ٛؿاجي ٝ پٞقاى،  42

 چطٕ ٝ نٜايغ ٝاتؿت٠ 

ٞػات ًطاؾت ٝ چطٕ ٝ ٗهٜ

 چطٗي
 ًطاؾت ُاٝي 

 ؾطپائي  -نٜسّ  ًلف 43

44 

 ًكاٝضظي

 ًيٞي ٝ .... -ؾية زضذتي -اٛاض ٗيٟٞ ، تطٟ تاض 

0.5 

 ؾثعي ١اي ذكي ًطزٟ ُيا١اٙ زاضٝيي ٝ نٜؼتي 45

 ٗيِٞ ٗحهٞالت قيالتي ٝ آتعياٙ 46

 جٞج٠ يي ضٝظٟ -ػؿْ - آاليف زاٗي -پٜج٠ ٗطؽ  -پاي ٗطؽ  -ترٖ ٗطؽ  ٗحهٞالت زاٗي ذٞضاًي 47

 ايعُٝإ -پٞزض تاضيت -ًطتٜات ًٔؿيٖ  -آ١ي ، ُچ ، ؾي٘اٙ ٗهآح ؾاذت٘اٛي  48

49 

ٗحهٞالت 

پتطٝقي٘ي، پاي٠ ٛلتي 

ٝ ٗحهٞالت ٝاتؿت٠ 

 نٜايغ تثسئي 

 كطآٝضزٟ ١اي پاي٠ ٛلتي
يس  -ُطيؽ -ؾٞٓلٞٛات -ُطاّٛٞ -پاضاكيٚ -ٝاظٓيٚ، پاي٠  -ضٝؿٚ ٗٞتٞض ٝ نٜؼتي

 يد

 آٓٞٗيٜيٕٞ -ٗؽ   -اًؿيس ٗٞٓيثسٙ  -كطٝٗٞٓيثسٙ  آٓٞٗيٜيٕٞ -ٗؽ  -كطٝ آٓياغ  كٔعات ٝ نٜايغ ٝاتؿت٠  50

 

 

 

 

 

 

 



 
 ریاست جمهوری                                                                   

 ربانهم و بودهج کشور سازمان 

  

 
 

 

 

 

12 
 

 هاي بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی دستورالعمل حمایت از شرکت -3پیوست 

 َبي ببزرگبوي تخصصي ي یب عمًمي صبدراتي (: تعریف ضرکت1مبدٌ )

١ايي ١ؿتٜس ٠ً ٗكّ٘ٞ يٌي اظ ٗٞاضز  تاظضُاٛي ترههي ٝ يا ػ٘ٞٗي نازضاتي زض ايٚ زؾتٞضآؼْ٘، قطًت ١اي ٜٗظٞض اظ قطًت

 ( ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ضا زاضا تاقٜس:١2ا ٝ ٗؼياض١اي ٗازٟ ) ظيط تٞزٟ ٝ قاذم

 پطزاظٛس. ١اي تاظضُاٛي ٗٞجٞز ٠ً ت٠ اٗط نازضات ٗي قطًت -1

ٓيسي ايجاز قسٟ اٛس ٝ ػالٟٝ تط نازضات ٗحهٞالت ذٞز تا اؾتلازٟ ١اي تعضٍ تٞ ١اي تاظضُاٛي ٠ً تٞؾٍ قطًت قطًت -2

١اي ًٞچي تٞٓيسي ضا ٛيع اٛجإ  ١ا ٝ ذسٗات ٗٞجٞز زض قطًت، نازضات ٗحهٞالت ؾايط قطًت اظ اٌٗاٛات، ظطكيت

 ز١ٜس. ٗي

ٞػ٠ ٝ ١اي ظيط ٗج٘ اٛس ٝ نازضات ٗحهٞالت قطًت ١اي تعضٍ ايجاز قسٟ ١اي تاظضُاٛي ٠ً تٞؾٍ ١ٔسيَٜ قطًت -3

 ز١ٜس. تحت پٞقف ذٞز ضا اٛجإ ٗي

١اي ظيط تا ٝاحس١اي تٞٓيسي يا ذسٗاتي ١ٌ٘اضي  ػ٘ٞٗي نازضاتي اظ َطين يٌي اظ ضٝـ ١اي تاظضُاٛي ترههي ٝ يا قطًت

 ٛ٘ايٜس: ٗي

 ذطيس ٗحهٞالت ٝاحس١اي تٞٓيسي ٝ نازضات آٙ تحت تطٛس قطًت تاظضُاٛي ترههي ٝ يا ػ٘ٞٗي نازضاتي  -

 ؾ٘ي كطٝـ اظ ٝاحس١اي تٞٓيسياذص ٛ٘ايٜسُي ض -

 اذص ًاضٗعز زض اظاي نازضات هُؼي ٝ تا تطٛس قطًت تٞٓيسي -

 

 َب ي معيبرَبي برخًرداري از حمبیتُب (: ضبخص2مبدٌ )

تايؿت اظ ًٔي٠ قطايٍ  ١اي تاظضُاٛي ترههي ٝ يا ػ٘ٞٗي نازضاتي ج٢ت تطذٞضزاضي اظ ح٘ايت٢اي ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ ٗي قطًت

 :شيْ تطذٞضزاض تاقٜس

 ضبخص ارزیببي معيبر ردیف
 ٗئيٞٙ زالض زض ؾاّ ً٘تط ٛثاقس 40اضظـ نازضات ًاال١ا اظ  ٗيعاٙ نازضات 1

زضنس ضقس ؾآيا٠ٛ اضظـ نازضات يا تؼساز ٗحهٞالت نازضاتي ٝ يا تؼساز  5حساهْ  ضقس نازضات 2
 تاظاض١اي نازضاتي زاقت٠ تاقس

 قطًت تٞٓيسي يا ذسٗاتي تاقٜس 5ْ ضؾ٘ي كطٝـ حساهْ ػاٗ ١اي تٞٓيسي يا ذسٗاتي َطف هطاضزاز قطًت 3

 ٗساضى ثثت قطًت ٝ يا ثثت تطٛس زض ًكٞض ١سف ثثت قطًت يا تطٛس زض تاظاض١اي نازضاتي 4

 ١اي اؾتاٛساضز ًيلي ٝ ترههي ٗؼتثط زاذٔي ٝ ذاضجي زاضا تٞزٙ ُٞا١يٜا٠ٗ ًيليت ٗحهٞالت نازضاتي 5

زض تاظاض١اي  زكتط تجاضي يا قؼث٠ ٝ يا ٛ٘ايٜسُي 6
 ١سف

 زكتط تجاضي يا قؼث٠ ٝ يا ٛ٘ايٜسُي زض تاظاض١اي ١سف زاقت٠ تاقس 2حساهْ 
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 فرم اطالعات عمومی قرارداد جهت دریافت جوایس صادراتی خذمات فنی و مهنذسی -4پیوست 

 

 فرم اطالعبت عمًمي قرارداد

 

 

 

 

 

تبیید و مسئولیت نبشی از هرگونه  اظهبر اینجبنب ................ مدیرعبمل شرکت ..................   بب آگبهی کبمل از کلیه قوانین و مقررات مربوطه  صحت مندرجبت فوق را 

 م.گیرخالف را بر عهده می

 مهر و امضاء مذیرعامل

 

 

 شواره ثبت:                  نام و نام خانوادگی هذیرعاهل:    نام شرکت: 

  سابقه فعالیت:

 خیر    عضویت انجون : بلی

 هشارکت دولتی و خصوصی           سایر        خصوصی             دولتی    هالکیت:

 االختیار شرکت:هطلع و تام نام و نام خانوادگی نواینذه

 شواره تواس:

 آدرس شرکت:

 تاریخ تشکیل پرونذه:

:هشخصات ههنذسی پروژه 

 ـ نام پروژه:

 ـ  هوضوع پروژه:

 ـ هحل اجرای طرح:

 ـ نام کارفرهای طرح:

 ـ تاریخ شروع به کار پروژه:

 ـ درصذ پیشرفت کار پروژه:

:)هشخصات قرارداد )حقوقی و هالی 

 واره و تاریخ قرارداد:ـ ش

 ـ هبلغ اولیه قرارداد:

  ـ هبلغ هتون قرارداد:

 سایر   صورت وضعیت     L/C ـ نحوه پراخت: 

 ـ تاریخ آخرین صورت وضعیت:

:ها / صورتحسابهبلغ صورت وضعیتـ شواره و 

 نیروی انسانی شاغل در پروژه:ـ تعذاد 

 فهرست پروانه صادراتی(ـ سهن هصالح و تجهیزات داخلی در اجرای پروژه: )
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  1396( سبل  یي)بخص کبال يصبدرات يفُرست پرياوٍ َب

 

 ببزرگبوي         وًع ياحذ: تًليذي         ضمبرٌ کبرت ببزرگبوي :            وبم ضرکت :
 

 

 

 ردیف
ضمبرٌ کًتبش 

 اظُبروبمٍ
 تبریخ

اقالم 

 صبدراتي

 کذ اچ اس

(HS) 

گمرک 

اظُبري مبذا 

 صذير کبال

گمرک 

 خريجي

تبریخ اعالم  

خريج از مرز بب 

تأئيذ  گمرک 

 ج.ا.ایران

کطًر 

 مقصذ

خبلصيزن   

 )ته(
 ارزش )دالر(

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   ج٘غ ًْ

 

صحت مىذرجبت فًق را تبیيذ ي مسئًليت  ایىجبوب...............................................   بب آگبَي کبمل از کليٍ قًاويه ي مقررات مربًطٍ 

 گيرم.وبضي از َرگًوٍ  اظُبر خالف را بر عُذٌ مي

 

 

مُري امضبء مذیرعبمل                                                                                                                           


