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ماده  )1موضوع شیوه نامه :

پرداخت  50درصد هزینه حمل و نقل هوایی به مقصد بازارهای هدف صادراتی تا سقف  2میلیارد ریال بر اساس شرایط و
ضوابط زیر و با هدف كاهش موانع و مشکالت پیش روی ترابری هوایی صادراتی
ماده  )3میزان و نحوه تخصیص کمک هزینه حمل و نقل هوایی :

كمک هزینه حمل هوایی بر اساس نوع كاالی صادراتی و واجدین شرایط ( ماده ) 3به میزان  50درصد هزینه حمل و تا
سقف  2میلیارد ریال از طریق مبادی و مقاصد زیر بررسی و پرداخت می گردد.
الف -از مبداء استان فارس به مقصد كشورهای امارت متحده عربی  ،قطر،كویت  ،عمان و روسیه
ب -از مبداء فرودگاه امام خمینی به مقصد كشورهای روسیه و آلمان
تبصره  :1صادرات دارو از هر مبداء به مقصد كشور های سوریه و عراق نیز مشمول یارانه حمل خواهد بود.
تبصره  :2سقف كمک هزینه حمل هوایی برای بنگاه های صادراتی نمونه ملی ،ممتاز و دارای مدال افتخار ملی دارای كاارت
ویژه معتبر (در زمان پرداخت یارانه سود بانکی) مبلغ  4میلیارد ریال تعیین می گردد.
ماده  )4اشخاص مجاز:

كلیه صادركنندگان ایرانی غیر دولتی ( كه مشمول موضوع مواد  4قانون محاسبات عمومی كشور نباشند) كه نسبت به
صادرات گروه ههای كاالیی زیر اقدام نمایند مشمول این شیوه نامه خواهند بود.
صنایع دستی ،فرش دستباف ،محصوالت دارویی ،كشاورزی و صنایع غذایی با بسته بندی مصرف كننده نهایی و
سایركاالهای ایرانی با ارزش افزوده باال و یا دارای مزیت رقابتی و توجیه اقتصادی به تشخیص سازمان
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تبصره :در صورت تغییر شرایط داخلی و خارجی و اولویت های كاالیی و كشوری ،كارگروه نسبت به اصالح فهرست كاالها و
كشورهای دارای اولویت جدید و نحوه تخصیص كمک حمل هوایی را اقدام می نمایند.
ماده  )5مدت اجرای شیوه نامه :

از آنجا كه منابع پیش بینی شده برای اعطای مشوق های صادراتی جهت پرداخت كمک هزینه حمل هوایی بر اساس منابع
اختصاص یافته در قانون بودجه سال  1397كل كشور در نظر گرفته شده است ،كمکهای این شیوه نامه صرفاً مشمول
حمل كاالهای صادراتی محقق شده در سال  1397می باشد.
ماده  )6مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت کمک هزینه حمل :

 -4-1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تکمیل فرمهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت
ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان و ارائه مدارک و مستندات به دبیرخانه كارگروه و دریافت تاییدیه
تکمیل پرونده
 -4-2ارائه اسناد حمل تایید شده توسط فرودگاه مبدا منضم به تاییدیه گمرک فرودگاه مبنی برنوع كاال و تناژ بار ارسالی
شركت هواپیمایی
 -4-3ارائه اصل و تصویر پروانه صادراتی
ماده  )7این شیوه نامه در  7ماده و  3تبصره تنظیم و ابالغ می گردد.

3

