
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت خدمات تجاری                                                        دفتر 

آماد و پشتیبانی تجاری                                                          
مدیرکل

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

۱۱۲۵۳۴۳۳

دارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

آدرس: تهران- ولیعصر(عج)- بزرگراه شهید چمران    تلفن: ۲۱۹۱۹    صندوق پستی: ۱۱۴۸ تجریش    کدپستی:۱۹۳۹۵    دورنگار: ۲۲۶۶۴۰۴۴-۵
وب سایت: http://www.tpo.ir        پست الکترونیک: info@tpo.ir        تلفن گویا: ۲۱۹۱۹

جناب آقای صابر پرنیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس سرتیپی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی

جناب آقای رامین صادقی-مدیر کل محترم صنعت،معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای امیرحسین کمیلی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت اصفهان

جناب آقای رضا محمدرحیمی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت ایالم
جناب آقای رامین ربیعی-مدیرکل محترم صنعت ، معدن وتجارت استان البرز

جناب آقای مهدی صفوی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت بوشهر
جناب آقای سیجانی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت تهران

جناب آقای سجاد رستمی کندری-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
جناب آقای حسین حاجی بگلو-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی

جناب آقای رجبی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
جناب آقای  حامد حسن نژاد-سرپرست محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای حمیدرضا فالح-سرپرست محترم صنعت،معدن وتجارت خوزستان
جناب آقای مجید گلشنی منفرد-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

جناب آقای یادگار احمدی لیوانی-مدیر کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان
جناب آقای ایرج حسن پور-مدیرکل محترم مدیر کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان

جناب آقای حمید رضا ایزدی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت فارس
جناب آقای اکبر ابدالی محمدی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قم

جناب آقای عزیزاله افضلی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت قزوین
جناب آقای مهدی حسینی نژاد-مدیر کل محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان

جناب آقای مسلم مروجی فرد-مدیر کل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان
جناب آقای محمد بختیار خلیقی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کردستان

جناب آقای محسن دارابی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه
جناب آقای کریم روزبهان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

جناب آقای تیمور پورحیدری-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت گیالن
جناب آقای درویش علی حسن زاده-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت گلستان

جناب آقای جعفری-مدیر کل محترم صنعت،معدن وتجارت استان لرستان
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جناب آقای محمد حسن صبوری دیلمی-سرپرست محترم اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران
جناب آقای علی جودکی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت مرکزی

جناب آقای خلیل قاسمی-مدیرکل  محترم صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
جناب آقای احمد شانیان-مدیرکل محترم اداره صنعت،معدن و تجارت استان همدان

جناب آقای محمدکاظم صادقیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت یزد

موضوع : اعطای مشوق به زیر ساخت های صادراتی

باسالم و احترام

        در اجرای بند ۷ دستورالعمل پرداخت مشوق های صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ ابالغی مقام محترم وزارت به 

شماره ۶۰/۱۴۰۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ موضوع " پرداخت کمک هزینه ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی و 

لجستیکی"  وبا رعایت سایرمفاد دستورالعمل مذکور، حمایت از سرمایه گذاران زیرساختهای صادراتی در دستور کار 

این سازمان قرار دارد. در این ارتباط پروژه های زیر ساختی که رویکرد صادراتی دارند نظیر پایانه های صادراتی، سایت 

های نمایشگاهی، سردخانه های زیر صفر و باالی صفر، انبار های مکانیزه دپوی کاالی صادراتی، آزمایشگاههای 

تخصصی صادراتی، واحدهای سورت، بسته بندی و فرآوری صادراتی و ... در صورتیکه طی سال ۱۴۰۱ اقدام به ایجاد، 

توسعه و تجهیز پروژه، نموده باشند مشمول کمک های بالعوض مورد نظرخواهند بود. 

لذا خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به نحو مقتضی اطالع رسانی گردیده و نسبت به ارسال مدارک و 

مستندات (به شرح ذیل) تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵  به سازمان توسعه تجارت ایران – دفتر آماد و پشتیبانی تجاری اقدام مقتضی 

به عمل آورند. 

درخواست کتبی متقاضی  -۱

گزارش هزینه کرد انجام شده مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری  -۲

تکمیل تعهد نامه فرم شماره(۱)  -۳
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تایید کارگروه توسعه صادرات استان و یا تایید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیرکارگروه  -۴

موصوف (با توجه به محدودیت زمان)

تبصره: پایانه های صادراتی دارای مجوز معتبر از این سازمان و سایت های نمایشگاهی مصوب که در سنوات گذشته 

به هر دلیلی موافقت کارگروه توسعه صادرات استان را اخذ نموده اند و بر اساس مجوزهای سازمان توسعه تجارت 

ایران پروانه بهره برداری و یا پروانه تاسیس، دارای مهلت و اعتبار می باشد از ارائه مدرک مندرج در بند ۴ معاف می 

باشند.

شایان ذکر است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی، ارسال مدارک و مستندات به منزله قطعی بودن اعطای کمک 

های بالعوض نبوده و هیچ تعهدی را برای سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد نخواهد کرد.

رونوشت: 
جناب آقای پیمان پاک-معاون محترم وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای مهدی ضیغمی-معاون محترم خدمات تجاری-جهت استحضار
جناب آقای سیداحمدرضا عالئی طباطبایی-معاون محترم ارتقاء کسب و کارهای بین المللی

جناب آقای محمود بازاری-مدیرکل محترم دفتر ترویج تجارت
جناب آقای علی میرخسروی-معاون محترم مدیر کل دفتر خدمات آماد

سیدمحمدعلی امامی الطریقی





 فرم تعهد نامه شیوه نامه اجرایی حمایت از ایجاد، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای صادراتی

 می گردد: ینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهدبد

داراي                  فرزند                  اینجانب آقاي / خانمچنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق -

                             به شناسه ملی /کد اقتصادي                     و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                        وشماره ملی              از صادره                شماره شناسنامه 

نسبت به اخذ                        مورخ          و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شماره                    مورخ                             ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره        

زارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، و

شوق هاي صادراتی و مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و م

و کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب  نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی

اقدام  اري با سازماننظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همک

 دنمای

روز( به حساب اعالم  15درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع وقت )حداکثر ظرف مدت -

 یند. شده از سوي سازمان توسعه تجارت اقدام نما

ین اطالع از اینکه ارائه مدارك و مستندات مربوط به مشوق هاي صادراتی به سازمان توسعه تجارت به منزله ینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنا-

 .تعهد سازمان متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم

 : مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجازمهر و امضاء                                        نام شرکت / بازرگانی
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