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آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات
مقدمه:
ايجاد و توسعه بسترهای الزم برای اقتصاد دانشبنیان يکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
است که از طريق برنامههای مختلفی دنبال میشود .تسهیل در زمینههای صادرات محصوالت دانشبنیان و توسعه بازار
آنها از جمله اين برنامههاست که با ايجاد کريدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان در سال  1393شکل
منسجمتری به خود گرفته است.
کريدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان مجموعهای است که با حمايت از شرکتهای دانشبنیان توانمند و
دارای پتانسیل صادراتی ،صادرات محصوالت با فناوری باال را تسهیل میبخشد .ارايه خدمات مشاوره ،تدوين برنامههای
صادراتی و انجام حمايتهای مالی بخشی از اين خدمات میباشد که از طريق کارگزاران توسعه صادرات کريدور
(شرکتهای خدماتی متخصص در هر حوزه) ارائه میشود.
آيیننامه حاضر و دستورالعملهای پیوست آن به تشريح خدمات قابل ارائه از سوی کريدور خدمات صادرات دانشبنیان
به شرکتهای دانشبنیان میباشد.
ماده  -1تعاریف
از واژههای زير به صورت اختصار در اين آيیننامه و پیوستهای آن استفاده میشود.
معاونت :منظور معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور میباشد.
کريدور :منظور کريدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور میباشد.
متقاضی :منظور شرکتها و موسسات دانشبنیان متقاضی استفاده از تسهیالت موضوع اين دستورالعملها میباشد.
ماده  -2دامنه شمول
خدمات موضوع اين آيیننامه و پیوستهای آن برای شرکتها و موسسات دانشبنیان دارای مجوز از «کارگروه ارزيابی
و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان» ،شرکتهای مديريت صادرات مورد تايید معاونت علمی و
فناوری و نیز ساير شرکتهای معرفی شده از طرف معاونت قابل استفاده میباشد.
تبصره  :1شرکت های دارای تايیديه بعد از مراجعه به کريدور مورد ارزيابی و نیازسنجی قرار گرفته و پس از دريافت
نسخه صادراتی و مطابق با آن ،از خدمات و حمايتهای کريدور بهرهمند میشوند.
ارزیابی آمادگی صادرات:
شرکتهای دانشبنیان به منظور ورود به بازارهای بینالمللی نیازمند سپری کردن يک دوره ر شد و بینالمللی شدن
هستند تا به بنگاههای آماده جهت صادرات و تعامالت بینالمللی تبديل گردند .بینالمللی شدن و رسیدن شرکت به
سطحی که در فرآيندهای بینالمللی بتوانند ب صورت حرفهای و قوی عمل بکنند از الزامات ح ضور پايدار در بازارهای
بینالمللی استتت .کريدور صتتادرات به منظور توستتعه گام به گام شتترکتها در فضتتای بینالمللی و رستتیدن به بلو
صتتادراتی برنامهريزی نموده و خدماتی را در همین راستتتا به شتترکتها ارايه میدهد .در همین راستتتا و به منظور
شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به يک برنامه توانمندسازی برای هر شرکت ،کريدور صادرات میزان
بلو صادراتی شرکتها را بر مبنای مدلهای ارزيابی آمادگی صادراتی ارزيابی مینمايد .ارزيابی صادراتی شرکتها بر
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استتام مدل  Export Readiness Assessmentبا هدف ترستتیم جايگاه صتتادراتی شتترکتهای دانشبنیان و
شناسايی نیازها و ارايه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بینالملل صورت میپذيرد.
در فرآيند ارزيابی میزان آمادگی صادراتی شرکتها موارد ذيل مورد ارزيابی و تحلیل قرار گرفته و به شرکت ارايه
میگردد:
 ارزيابی سازمانی و ساختاری شرکت
 ارزيابی توانمندیهای بازرگانی بینالمللی
 ارزيابی طراحی صنعتی محصول
 ارزيابی فنی و استاندارد محصول

ماده  -3خدمات قابل ارائه
خدمات قابل ارائه از طريق کريدور صادرات و میزان حمايتهای اختصاص يافته توسط معاونت به شرکتها در قالب
دستورالعملهای زير است:
 -1دستورالعمل حمايت از خدمات مشاوره صادرات؛
 -2دستورالعمل حمايت از تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی؛
 -3دستورالعمل حمايت از حضور مستقل شرکتها در نمايشگاههای خارجی؛
 -4دستورالعمل حمايت از اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی مورد نیاز شرکتها؛
 -5دستورالعمل حمايت از تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و يا طرح کسب و کار صادراتی؛
 -6دستورالعمل حمايت از آموزشهای بازرگانی و صادرات شرکتها؛
 -7دستورالعمل حمايت از طراحی صنعتی محصوالت دانشبنیان؛
 -8دستورالعمل حمايت از اعزام و پذيرش هیاتهای تجاری؛
 -9دستورالعمل حمايت از برگزاری پاويون ملی محصوالت دانشبنیان ايران در نمايشگاههای خارجی؛
 -10دستورالعمل حمايت از ثبت محصوالت ،داروها و عالئم خارجی؛
 -11دستورالعمل حمايت از ارسال موقتی نمونه محصول؛
 -12دستورالعمل حمايت از صادرات از طريق واسطههای تجاری؛
 -13دستورالعمل حمايت از جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی.
تبصره  :2ساير دستورالعمل های مورد نیاز که از سوی کريدور به معاونت پیشنهاد میگردد ،پس از تايید معاونت در
پیوست اين آيیننامه قابل اجرا میباشد.
تبصره  -3شرکتهای دانش بنیان متقاضی دريافت خدمات از کريدور قبل از دريافت خدمات مورد ارزيابی آمادگی
صادرات ) (ERAقرار میگیرند و هزينه اين ارزيابیها توسط معاونت پرداخت میگردد.
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ماده  -4مجری ارائه خدمات و دستورالعملهای حمایتی
کريدور مجری آيیننامه حاضر و دستورالعملهای مذکور در ماده سه میباشد که به صالحديد خود از طريق برونسپاری
به کارگزاران توانمند و صاحب صالحیت اقدام مینمايد.
استفاده از کارگزاران بیرونی ،در صورتی که کارگزار دارای شرايط عمومی مندرج در «آيیننامه عمومی جذب کارگزاران
کريدور» باشد ،پس از تايید صالحیت کارگزار توسط کريدور امکانپذير است.
ماده  -5گردش کار و اعطای حمایتها
گردش کار بهرهمندی از مزايای هر يک از خدمات قابل ارائه در دستورالعمل مربوط درج شده است .متقاضیان میتوانند
برای دريافت روال اجرايی و میزان حمايتهای هر حوزه به دستورالعملهای مربوطه که در پايگاه اينترنتی کريدور
صادرات به آدرم  www.tesc.irمنتشر شده است مراجعه نمايند.
ماده  -6اين آيیننامه در يک مقدمه و  6ماده و  2تبصره و  13دستورالعمل پیوست در تاريخ  95/01/01به تايید
معاون امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا
میباشد.
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پیوست 1
دستورالعمل حمایت از خدمات مشاوره صادرات
(موضوع بند  1ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
صادرات دانش بنیان نیازمند تعريف فرآيندی کارآمد است که در چارچوب مشخصی محقق میگردد .لذا نخستین گام
صادراتی شناخت پیشنیازهای صادراتی و مرتفع ساختن آن ها به منظور پر رنگ شدن و مشخص شدن چارچوب
فرآيند صادراتی میباشد .عارضهيابی و تدوين نسخه صادراتی امريست که با حضور در بازارهای بینالمللی و کسب
تجربه امکانپذير میباشد و از آنجايیکه اين مهم برای شرکتهای دانشبنیانی که در برنامه ورود به بازارهای بینالمللی
را دارند ،روندی زمانبر و هزينه براست کريدور بخشی از اين موضوع را در قالب تدوين نسخه صادراتی تسهیل مینمايد.
همچنین با توجه به اينکه آشنايی با قوانین تجارت ،بازاريابی بینالمللی و فرآيندهای صادرات محصوالت و دسترسی
به منابع اطالعاتی مرتبط با اين حوزهها از جمله نیازهای اولیه شرکتهای دانشبنیان در مسیر توسعه صادرات است.
معاونت به منظور توسعه صادرات شرکتها ،تامین اين اطالعات را بصورت جامع در بخش مشاوره صادرات در نظر
گرفته است.
در اين دستوالعمل ،نحوه استفاده فناوران و شرکتهای دانشبنیان از اين خدمت و همچنین نحوه حمايت معاونت از
شرکتها در استفاده از خدمات مشاوره ارائه شده است.
ماده  -1سرفصلهای قابل ارائه در پیشخوانهای مشاوره صادرات عبارتند از:
 -1-1مشاوره و ارزيابی پیشنیازهای متقاضی به منظور تهیه نسخه صادراتی مبتنی بر نیازسنجی؛
 -2-1اعالم ترکیب صادراتی و وارداتی کشورهای مختلف؛
 -3-1ارائه اطالعات تعرفه ورود کاال به کشورهای مختلف؛
 -4-1شناسايی مقدماتی بازارهای هدف؛
 -5-1ارائه اطالعات نمايشگاههای معتبر بینالمللی؛
 -6-1راهنمايی در زمینه استفاده از کمکها و يارانههای صادراتی؛
 -7-1ارائه مشاوره مقدماتی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات؛
 -8-1معرفی واردکنندگان کاالی مورد نظر در کشورهای هدف؛
 -9-1معرفی منابع اطالعاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی؛
 -10-1معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب فعال در حلقه های مختلف زنجیره صادرات؛
 -11-1مشاوره عقد قراردادهای بینالمللی ،نقل و انتقاالت مالی ،حمل و نقل بین المللی ،بیمه صادراتی ،ضمانتنامه
صادراتی ،تامین مالی صادرات ،طراحی صنعتی ،تحقیقات بازار و مشاوره استانداردها و مجوزها؛
 -12-1ساير موضوعات مرتبط با نیازهای مرتبط با صادرات محصوالت دانشبنیان؛
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ماده  -2میزان و نحوه حمایت
 -1-2هزينه خدمات مشاورهای مذکور در ماده يک برای شرکتهای دانشبنیان با شرايط مذکور در اين دستورالعمل
از سوی معاونت تامین میگردد.
 -2-2سقف ساالنه استفاده رايگان از خدمات پیشخوان مشاوره صادرات برای شرکتهای دانشبنیان ،معادل  20ساعت
(حداکثر معادل  40میلیون ريال) است .استفاده از خدمات مشاوره فراتر از  20ساعت سالیانه ،منوط به تائید کريدور
صادرات و صرفاً با پرداخت حقالمشاوره امکانپذير است.
ماده  -3گردش کار
-1-3

خدمات مشاوره به صورت حضوری ،تلفنی و يا اينترنتی و بر اسام درخواست متقاضی ارائه میشود.

-2-3

متقاضی بايد درخواست خود را (با توضیح اجمالی در مسئله مورد مشاوره) بصورت تلفنی با مسئول
پیشخوانهای مشاوره (با شماره  63103115و يا از طريق ارسال فکس به شماره  )63106410مطرح نموده
و زمان مشاوره را تعیین نمايد .متقاضی میتواند در زمان تعیین شده از خدمات استفاده نمايد.

-3-3

خدمات مشاوره تنها در سطوح مشاورهای بوده و شامل مباحث اجرايی و پیگیریهای بعدی نمیباشد .لذا
شرکتهای دانشبنیان میتوانند در صورت نیاز به تدوين گزارشات تحقیقات بازار و يا رفع ساير نیازهای
صادراتی خود ،بنا به تشخیص مشاور و يا اعالم نیاز شرکت ،از ساير خدمات کريدور استفاده نمايند.

ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه 4 ،ماده ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و تبادل فناوری
معاونت علمی و فناوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 2
دستورالعمل حمایت از تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی شرکتهای دانشبنیان
(موضوع بند  2ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای
تهیه ابزارهای تبلیغاتی ،اطالع رسانی و بازاريابی بینالملل شامل کاتالوگ ،بروشور CD ،تبلیغاتی ،وبسايت و مانند آن
به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای ايجاد توانمندیهای شرکتها و به منظور تامین
الزامات اولیه تبلیغات و بازاريابی بینالمللی در نظر گرفته شده است.
ماده  -1خدمات مشمول حمایت
تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی شرکتهای دانشبنیان مانند کاتالوگ ،بروشور CD ،تبلیغاتی و وبسايت در
قالب خدمات زير:
 هزينههای مرتبط با مشاوره ،عکاسی صنعتی محصوالت و طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور (بخش غیر فارسی)؛
 هزينه ثبت دامنه ،میزبانی و طراحی و ايجاد وبسايت شرکتها (بخش غیر فارسی)؛
 هزينه درج و تبلیغات محصول در وبسايتهای  B2Bيا  B2Cمعتبر؛
ماده  -2میزان حمایت
شرح حمايتهای معاونت در خصوص خدمات فوقالذکر به صورت زير است:
 میزان حمايت از هزينه تولید کاتالوگ و وبسايت بر اسام امتیاز ارزيابی به صورت جدول زير میباشد:
امتیاز ارزیابی

میزان حمایت

سقف حمایت (ریال)

8-10

 70درصد

100،000،000

6-8

 60درصد

90،000،000

4-6

 50درصد

80،000،000

 میزان حمايت از هزينههای درج و تبلیغات محصول در وبسايتهای  B2Bو  B2Cبه صورت زير میباشد:
 سقف حمايت برای وبسايتهای  B2Bو  B2Cداخلی  30میلیون ريال و برای وبسايتهای خارجی  70میلیون
ريال میباشد.
امتیاز ارزیابی

سال اول

سال دوم

سال سوم

8-10

 70درصد

 50درصد

 30درصد

6-8

 60درصد

 45درصد

 25درصد

4-6

 50درصد

 40درصد

 20درصد
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تبصره  - 1هزينه ترويج در وبسايتهای  B2Bيا  B2Cخارجی و داخلی مورد تايید کريدور که رويکرد صادراتی
داشته باشند ،برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر يک وبسايت داخلی و يک وبسايت خارجی مورد حمايت میباشد.
تبصره  – 2حمايت از شرکت ها برای ترويج در سال دوم منوط به ارايه گزارش عملکرد در سال اول میباشد و در
صورت تايید گزارش توسط کريدور میتوانند از اين خدمات استفاده نمايند.
تبصره  -3به ابزارهای تبلیغاتی تک زبانه فارسی ،حمايتی تعلق نمیگیرد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3شرکتهای متقاضی دريافت خدمات ابزارهای تبلیغاتی ،بر مبنای شاخصهای ارزيابی ،از حمايت برخوردار
میگردند.
 -2-3از عکسهای صنعتی در طراحی کاتالوگ و بروشور در سطح استانداردهای بینالمللی استفاده شود.
 -3-3اگر شرکت بطور مستقل و بدون استفاده از کارگزاران مورد تايید کريدور اقدام به تهیه ابزارهای تبلیغاتی نمايد،
شرکت میتواند بخشی از هزينههای خدمات را مطابق جداول ارزيابی به عنوان حمايت دريافت نمايد.
 -4-3استفاده از تم يکسان در سبد ابزارهای تبلیغاتی يک شرکت سبب انسجام کلیه طرحها میشود.
ماده  -4گردش کار
 -1-4شرکتهای متقاضی میبايست درخواست خود مبنی بر استفاده از اين خدمت را با معرفی کارگزار صاحب
صالحیت به همراه مستندات زير به کريدور ارائه نمايند:
-

پیشفاکتور يا قرارداد منعقده با کارگزار؛

-

نمونه طرح گرافیکی کاتالوگ يا بروشور؛

-

فاکتور رسمی تولید ابزار تبلیغاتی طبق فرمت ابالغی اداره مالیات؛

-

يک نسخه کاتالوگ و بروشور برای استفادهای تبلیغاتی در کريدور؛

 -2-4کريدور حداکثر يک هفته پس از تکمیل مستندات ،در صورت تائید ،نسبت به پرداخت مبلغ حمايت اقدام
مینمايد.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  2تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 3
دستورالعمل حمایت از حضور مستقل شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای خارجی
(موضوع بند  3ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای حضور
اين شرکتها در نمايشگاههای خارج از کشور توسط معاونت پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای معرفی
توانمندیهای شرکتها و به منظور توسعه بازار صادرات محصوالت شرکتهای دانشبنیان ،گسترش سهم بازار کاالها
و خدمات صادراتی کشور در حوزههای با فناوری باال و زمینهسازی برای ورود مناسب شرکتهای دانشبنیان در
بازارهای بینالمللی تدوين شده است.
ماده  -1شرایط استفاده از حمایت
حمايتهای موضوع اين دستورالعمل به متقاضیانی تعلق میگیرد که:
 مجوزهای بینالمللی سیستمی (مانند  ISO, GMPو  )..و مجوزها و تائیديههای بینالمللی محصول (مانند
 CEو  CoCو  ) ...را دريافت نموده باشند؛
 مجوزات الزم را اخذ نموده باشند (مثل مجوز وزارت بهداشت در حوزه دارو ،لوازم پزشکی و )...؛
 محصول در بازار داخل عرضه شده باشد؛


حضور در نمايشگاه در چهارچوب برنامه صادراتی شرکت باشد؛

 زيرساختهای اولیه جهت ورود به بازار بینالمللی مانند وبسايت ،بروشور و کاتالوگ به زبان بازار هدف و  ...را
دارا باشد.


حمايت از حضور شرکتها در نمايشگاه منوط به تايید نمايشگاه و شرکت توسط کريدور میباشد.

تبصره  -1در صورت حضور کريدور بصورت پاويون ،انتخاب شرکتها با توجه به اولويت و شرايط نمايشگاه بر اسام
توانمندی شرکتها صورت میپذيرد.
تبصره  -2شرکت موظف است نسبت به تزئین و آراستن غرفه /بخش خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين راستا
از حداکثر امکانات خود استفاده نمايد.
ماده  -2مبلغ حمایت
 70 -1-2درصد هزينه اجاره ،ساخت غرفه و حمل و نقل کاالی نمايشگاهی ساالنه تا سقف  200میلیون ريال برای
شرکتهای دانشبنیان دارای صادرات کمتر از  20میلیارد ريال و تا سقف  500میلیون ريال برای شرکتهای
دانشبنیان دارای صادرات باالتر از  20میلیارد ريال بصورت بالعوض پرداخت میشود.
 -2-2حضور به صورت مستقل شرکتها در نمايشگاه و يا حضور در پاويونها بر مبنای نتايج ارزيابی آمادگی صادرات
) (ERAخواهد بود.
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تبصره  -3در صورتی که کريدور در نمايشگاهی به عنوان پاويون ايران حضور داشته باشد ،حمايت از شرکتهايی که
خواهان حضور در نمايشگاه خارج از پاويون ايران هستند ،امکانپذير نمیباشد.
تبصره  -4شرکتی که بیش از دو بار قصد حضور در يک نمايشگاه خارجی مشخص (که توسط کريدور برنامهريزی
میشود) را دارد ،میزان حمايتها برای بار دوم به  %30و برای دفعات بعدی به میزان  %20از هزينهها تا سقف 100
میلیون ريال محاسبه خواهد شد.
تبصره  -5شرکتهايی که به تفاهمنامهها و قراردادهای منعقد شده در نمايشگاههای خارجی تا پیش از برگزاری
نمايشگاه سال بعد عمل نموده که منجر به صادرات کاال/خدمات شود ،برای حضور در نمايشگاه خارجی بعدی ،مشمول
 %20حمايت بیشتر ،نسبت به سقف دستورالعمل خواهند بود.
ماده  -3گردش کار
 .1-3شرکت متقاضی میبايست حداقل  4ماه پیش از برگزاری نمايشگاه خارجی درخواست مکتوب خود را مبنی بر
حضور در نمايشگاه بههمراه خالصهای از اهمیت و سوابق نمايشگاه به کريدور ارسال نمايد.
 -2-3در صورت تائید کريدور مبنی بر حمايت از شرکت ،میزان حمايتها پس از حضور متقاضی در نمايشگاه ،بازگشت
و ارايه مستندات و مدارک زير و بررسی توسط کريدور ،پرداخت خواهد شد.
-

بلیط هواپیما يا کارت پرواز؛

-

گواهی حضور در نمايشگاه؛

-

اسناد مثبته مالی مبنی بر پرداخت وجوه (در صورت پرداخت اينترنتی وجوه ،ارائه رسید معتبر از مرجع
دريافت کننده وجه به صورت تفکیکی)؛

-

ارائه گزارش تفصیلی نمايشگاه حداکثر يک ماه پس از اتمام نمايشگاه بر اسام قالب تعیین شده در کريدور؛

-

تکمیل فرم اطالعات و آمار صادراتی شرکتها بر اسام قالب تعیین شده توسط کريدور.

ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه 4 ،ماده و  5تبصره ،در تاريخ  95/05/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 4
دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان
(موضوع بند  4ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
گواهینامهها و تايیديههای بینالمللی از مهمترين پیشنیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین يکی از ابزارهای
مهم در ترغیب مشتريان به افزايش کارايی ،ايمنی و کیفیت محصوالت است .در همین راستا و با هدف توانمندسازی
شرکتها و ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای دريافت تايیديهها
و مجوزهای بینالمللی برای تسهیل فرآيند صادرات توسط معاونت پرداخت میگردد .معاونت در قالب حمايت از
شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای اخذ مجوزها و گواهینامهها شامل هزينه خدمات مشاوره ،پیادهسازی،
انجام آزمونهای خارج از شرکت و همچنین صدور گواهینامه از مراجع ذيصالح را مورد حمايت قرار میدهد.
اين دستورالعمل ،نحوه ارايه خدمات اخذ گواهینامهها و تايیديههای بینالمللی و همچنین چگونگی تخصیص
حمايتهای معاونت به شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان را مشخص مینمايد.
ماده  -1مجوزها و گواهینامههای مشمول حمایت
فهرست مجوزها و گواهینامههای مورد حمايت شامل موارد زير است:
 -1انواع گواهینامههای سیستمهای مديريتی (نظیر  ISO(s), GMPو )...؛
 -2انواع گواهینامههای انطباق محصول ) (Certificate of Complianceو يا
گواهی محصول اروپا )(CE Mark؛ استاندارد محصول روسیه  GOSTو يا ساير گواهینامهها و نشانهای
محصول بنابر نیاز بازارهای صادراتی هدف و تايید کريدور.
ماده  -2میزان حمایت
-1-2

 50درصد هزينههای مشاوره ،پیادهسازی ،انجام آزمونهای خارج از شرکت و صدور گواهینامههای مرتبط با
بند  1ماده يک؛

-2-2

 70درصد هزينه گواهینامههای مرتبط با بند  2ماده يک.

-3-2

سقف حمايت برای هر شرکت در زمینه گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی  1000میلیون ريال میباشد.

ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب گواهینامههای درخواستی با نیازهای شرکت و برنامه صادرات بايستی به تايید کريدور و همچنین مشاوران
مورد وثوق کريدور برسد .در اين راستا صرفا از مجوزها و تايیديههايی که در راستای برنامه صادراتی محصول شرکت
باشد حمايت خواهد شد.

 12از 33

 -2-3شرکتهايی که برنامه صادراتی مشخصی برای صادرات محصول خود ندارند میتوانند ضمن استفاده از خدمات
مشاوره صادرات ،با همکاری کريدور نسبت به تدوين برنامه صادراتی و تعیین پیشنیازهای مجوزی خود اقدام نمايند.
 -3-3دريافت هريک از گواهینامههای ماده  2تنها زمانی مشمول حمايت معاونت قرار میگیرد که صالحیت مرجع
صدور آن گواهینامه و اعتبار آن قبال توسط کريدور مورد تايید قرار گرفته باشد.
 -4-3کريدور قابلیت ارايه تمامی خدمات دريافت گواهینامههای مذکور از طريق کارگزارن مورد تايید و همکار خود را
دارد .با اين وجود و در صورت تمايل شرکتها به استفاده از کارگزاران بیرونی ،دريافت خدمات از آن شرکت خدماتی
در صورت محقق شدن شرايط زير امکانپذير است:
-

تناسب تجربه تخصصی کارگزار در حوزه محصول مورد نظر؛

-

تجربه صدور حداقل يک مجوز مورد نظر بصورت ممیزی شده و از طريق NBهای معتبر؛

-

تجربه همکاری و تعامل با NBها و CBهای معتبر و عدم انحصار همکاری با يک مرجع صدور خاص؛

تبصره  -1گواهینامههايی که قبال از مسیری غیر از کارگزاران مورد تايید اخذ شده باشد ،با نظارت و ارزيابی کیفیت
گواهینامه مربوطه توسط کريدور ،حمايت خواهد شد .سقف حمايتهای معاونت در صورتی که کیفیت خدمات اخذ
شده اعم از مرجع صادرکننده و میزان اعتبار آن ،مورد تايید کريدور قرار گیرد ،به شرکتها پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2در صورت انعقاد قرارداد مستقیم با مراجع صدور گواهینامه و يا در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه با کارگزاران
مورد تايید کريدور ،پرداخت مبلغ حمايت به صورت مرحلهای طبق توافق طرفین و براسام قرارداد فیمابین ،با اخذ
مستندات الزم امکانپذير خواهد بود.
ماده  -4گردش کار
شرکتهای متقاضی دريافت خدمات مرتبط با اين آيیننامه در صورت نیاز میتوانند ضمن ارايه درخواست مکتوب به
کريدور ،ساير مدارک مرتبط نظیر پروپوزال شرکتهای خدماتی جهت دريافت گواهینامه (در صورت وجود) را به
کريدور ارسال نمايند .بديهی است کريدور ضمن نظارت در حین اجرای قرارداد ،سهم حمايتی معاونت را طی قرارداد
سه جانبه پرداخت مینمايد.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  2تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 5
دستورالعمل حمایت از تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و یا طرح کسب و کار صادراتی
(موضوع بند  5ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
ورود به هريک از بازارهای صادراتی و بینالمللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهای هدف
است .تدوين استراتژی ورود به بازار ،قیمتگذاری محصول ،تحلیل رقبا ،بخشبندی رقبا ،ارزيابی الگوی مصرفکنندگان
و همچنین سیستمهای فروش در بازار هدف برای هريک از محصوالت دانشبنیان جهت صادرات موفق است .تهیه
گزارشات تحقیقات بازار بینالمللی يکی از بهترين ابزارهای دستیابی به اين اطالعات و همچنین تدوين برنامه صادراتی
کارا است .به همین منظور و با هدف ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از
هزينههای تهیه اين گزاراشات از طريق کارگزاران خبره اين حوزه ،به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میشود.
ماده  -1خدمات مشمول حمایت در حوزه تحقیقات بازار بینالملل
تهیه گزارش تحقیقات بازار بسته به نیاز هر يک از شرکتهای دانشبنیان و هدف از تدوين گزاراش میتواند شامل
بخشی از موارد زير به منظور تکمیل برنامه صاداتی باشد:
 -1-1بررسی و شناسايی بازار ،پیشنهاد بازارهای هدف و روشهای نفوذ به بازار
 -2-1تعیین و معرفی پیشنیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود به بازار
 -3-1بخش بندی بازار
 -4-1شناسايی محصوالت مشابه ،رقبا و سهم هر يک از آن ها در بازار هدف
 -5-1ارزيابی و تحلیل الگوی خريد مصرفکنندگان در بازار هدف
 -6-1تدوين استراتژی بازاريابی
 -7-1تدوين استراتژی قیمتگذاری محصوالت
 -8-1تحلیل صنايع و پیشبینی تاثیر تحوالت منطقهای و جهانی در بازار محصول موردنظر
 -9-1ارزيابی کارکرد برند و همچنین تدوين استراتژی توسعه برند
 -10-1بررسی حلقههای واسط و کانالهای توزيع
 -11-1شناسايی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر فضای رقابت
ماده  -2میزان حمایت
درصد حمايت کريدور از هزينههای اخذ خدمات موضوع ماده يک ،براسام نیاز و اولويت شرکت در تهیه اين گزارش
متفاوت بوده و در صورت تايید کريدور ،به صورت يکی از روشهای ذکر شده در جدول ،توسط معاونت پرداخت
میگردد.
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خدمات مشمول حمایت

میزان حمایت (درصد)

سقف حمایت

خريد گزارش تحقیقات بازار بینالمللی

 70درصد بالعوض

 300میلیون ريال

 100درصد هزينهها به صورت
تحقیقات بازار بینالمللی توسط يک شرکت خارجی تسهیالت با نرخ بهره  10درصد

 1000میلیون ريال

 %30هزينهها به صورت بالعوض  300میلیون ريال
تبصره  -1در صورت نیاز يک شرکت به تدوين گزارش جديد و يا در حوزه جغرافیايی متفاوت برای دفعات بعدی،
میزان حمايت در صورت صادرات موفق ناشی از تدوين گزارش قبلی به همان میزان و در صورت عدم کارايی گزارش
قبلی در راستای صادرات آن شرکت ،تهیه گزارش تحقیقات بازار در دفعات بعدی ،به میزان  50درصد حمايت تا سقف
 200میلیون ريال تعیین میگردد.
تبصره  -2امکان عقد قرارداد با شرکت داخلی جهت انجام تحقیقات بازار وجود ندارد و مالکیت گزارشهای تهیه شده
با کريدور میباشد.
تبصره  -3پايگاههای صادراتی و شرکتهای مديريت صادرات مورد تايید کريدور میتوانند از خدمات تحقیقات بازار
با شرايط ذکر شده برای شرکتهای دانشبنیان استفاده نمايند.
ماده  -3نحوه دریافت حمایت
به منظور دريافت خدمات تهیه گزارش تحقیقات بازار در يک حوزه جغرافیايی برای محصول خود ،شرکتهای
دانشبنیان  /مديريت صادرات میتوانند ضمن اعالم نیاز به دريافت خدمت ،تقاضای رسمی خود را جهت دريافت
حمايت از تهیه اين گزارش به کريدور ارسال نمايند.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه 4 ،ماده و  3تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 6
دستورالعمل حمایت از آموزشهای بازرگانی و صادرات شرکتها
(موضوع بند  6ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
آموزش به عنوان پايهایترين نیاز يک سازمان و يا يک فعال اقتصادی در حوزههای مختلف است .در حوزههای بازرگانی
و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و يکی از پیشنیازهای مهم در توسعه توانمندی يک شرکت در جهت صادراتی
شدن و فعالیت اقتصادی بینالملل است .آگاهی از مسیرهای ورود به بازارهای صادراتی ،مباحث مرتبط با حمل و نقل
بینالملل ،نقل و انتقاالت مالی و آشنايی با ادبیات و ترمینولوژی تجارت بینالملل نیاز اساسی در ارتباط با ساير تجار
و فعالین اقتصادی بینالملل است .کريدور با درک اين نیاز تالش ويژه و حمايتهای ويژهای را در جهت تامین نیاز
آموزشی شرکتهای دانشبنیان و باالخص مديران و مديران بازرگانی اين شرکتها درنظر گرفته است .در همین راستا،
برخی از دورههای عمومی و در حال ارايه از طريق موسسات و سازمانهای آموزشی معتبر بصورت بالعوض مورد حمايت
قرار گرفته و ساير دورههای تخصصی بنا به تشخیص کريدور و يا اعالم نیاز شرکتهای تحت حمايت قابل ارايه است.
در اين آيیننامه فرآيند ارايه اين حمايتها و همچنین میزان حمايتهای تخصیص يافته به بستههای آموزش بازرگانی
به شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان به تفصیل بیان شده است.
ماده  -1خدمات مشمول حمایت
-1-1

دورههای آموزشی مرتبط با سرفصل های زير که در موسسات و مراکز آموزشی مورد تايید کريدور برگزار
میگردند ،مشمول حمايت خواهد بود:
 .1-1-1دورههای آموزش بازرگانی و صادرات و واردات؛
 .2-1-1دورههای آموزش بازاريابی بینالملل؛
 .3-1-1دورههای آموزش نقل و انتقاالت مالی بینالملل؛
 .4-1-1دورههای آموزش قراردادهای بینالملل؛
 .5-1-1دورههای آموزش استانداردها و مجوزها؛
 .6-1-1دورههای آموزش طراحی صنعتی؛
 .7-1-1دورههای آموزش حضور موثر در نمايشگاههای بین المللی؛
 .8-1-1دورههای آموزش مالکیت فکری؛
 .9-1-1ساير دورههای آموزشی مورد تايید کريدور.

ماده  -2میزان حمایت
 .1-2درصد حمايت معاونت جهت حضور شرکتها در دورههای ذکر شده در ماده  1به شرح زير است:
موضوع مورد حمایت

درصد حمایت

سقف حمایت ساالنه

دورههای مورد تایید کریدور (داخلی)

 70درصد

 20میلیون ريال

دورههای حضوری خارج از ایران مورد تایید کریدور

 70درصد

 50میلیون ريال
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تبصره  -1در صورتی که فرد شرکت کننده در دوره از اعضای هیات مديره و يا از مديران بازرگانی شرکت باشد ،میزان
حمايت در صورت تايید توسط کريدور %10 ،اضافه خواهد شد.
تبصره  -2حمايت از دورههای آموزشی خارج از کشور در صورتی مورد تايید قرار میگیرد که تناسب دوره با نیاز
شرکت در خصوص توانمندسازی در حوزه صادرات و همچنین ملزم بودن شرکت به گذراندن اين دوره در خارج از
ايران ،برای کريدور محرز گردد .بديهی است شرکت بايستی قبل از حضور در دوره نسبت به ارسال مستندات دوره و
استعالم تايید دوره از کريدور اقدام نمايد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3مبلغ حمايتی پس از گذراندن دوره و دريافت گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارک و مستندات
مالی مربوطه به شرکت پرداخت میگردد.
تبصره  -3شرکتها ،موسسات و مراکز آموزشی میتوانند جهت برگزاری دوره آموزشی مورد تايید کريدور ،مبلغ
حمايتی مربوط به شرکتهای دانشبنیان را با ارايه مدارک و مستندات مالی مربوط به پیش پرداخت ثبتنام شرکتها
در دوره آموزشی را بصورت تجمعی ،دريافت نمايند.
تبصره  -4در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دريافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مورد نظر،
هیچگونه حمايتی از شرکت صورت نخواهد پذيرفت.
تبصره  -5در دورههای دارای امتیاز کمی ،کسب حداقل  %70امتیاز دوره الزامی است.
تبصره  -6برای شرکتهای برندسازی سقف حمايت به تعداد شرکتهای برند افزايش پیدا میکند.
ماده  -4گردش کار
 -1-4در صورتیکه شرکت متقاضی حضور در يکی از دوره آموزشی باشد ،میتواند نامهای رسمی جهت شرکت در دوره
مورد نظر و اعالم مشخصات کامل دوره مذکور و درج نام فرد و يا افرادی که قصد حضور در آن دوره را دارند ،به کريدور
ارسال نمايد.
 -2-4کريدور پس از تايید دوره و میزان حمايت از شرکت ،راهنمايیهای الزم جهت دريافت حمايت را به شرکت اعالم
مینمايد .مدارک و مستندات الزم برای دريافت حمايت از کريدور به شرح زير است:
 نامه معرفی فرد يا افراد شرکت کننده در دوره و مشخصات و زمان دوره؛
 فاکتور هزينه پرداخت شده که توسط موسسه برگزارکننده بنام شرکت کننده صادر میگردد؛
 کپی فیش بانکی واريزی مبلغ پرداخت؛
 کپی گواهینامه موفقیت در دوره؛
 -3-4در صورتیکه که فرد معرفی شده از طرف شرکت برای استفاده از حمايتهای آموزشی اين آيیننامه جزء افراد
اصلی شرکت (نظیر هیات مديره و يا مديرعامل) نباشد ،الزم است ،ضمن ارايه معرفی نامه از طرف شرکت ،کپی لیست
بیمه آن شرکت جهت تايید به کريدور ارسال شود.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  6تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 7
دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصوالت دانشبنیان
(موضوع بند  7ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
مقوله طراحی صنعتی با تاثیر در کیفیت ،عملکرد ،ارگونومی ،شکل ظاهری ،گرافیک و بستهبندی محصوالت میتواند
نقش مهمی در جلب رضايت مصرفکنندگان و بازاريابی محصول ايفا نمايد و از همین رو ،طراحی صنعتی و بستهبندی
دارای جايگاه مهمی در بازاريابی و توسعه بازار محصوالت خصوصاً در بازارهای بینالمللی است .محصوالت و تجهیزات
تولید داخل عموماً بدلیل طراحی صنعتی و بستهبندی ضعیف با وجود مزيتهای فنی و قیمتی ،در ترغیب مشتريان و
رقابت با محصوالت خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند .لذا توجه به حمايت معاونت از شرکتهای دانشبنیان جهت
توسعه بازارهای صادراتی محصوالت خود ،ارايه اين خدمات در سبد خدمات کريدور در دستور کار قرار گرفته است.
شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان میتوانند از خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی بر مبنای روند ذکر
شده در اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
-1-1

خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی شامل موارد زير میباشد:
 -1-1-1مشاوره طراحی و ساخت قالب و محصول و بستهبندی؛
 -2-1-1طراحی محصول و بستهبندی؛
 -3-1-1قالب سازی؛
 -4-1-1ساخت محصول و بستهبندی.

ماده  -2میزان حمایت
 100 -1-2درصد هزينههای خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی مطابق با ماده  1به صورت تسهیالت با
نرخ بهره  10درصد در اختیار شرکتهای واجد شرايط قرار میگیرد.
تبصره  -1نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطايی شامل دوره تنفس ،تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اسام قیمت محصول،
تیراژ تولیدی شرکت و میزان صادرات موفق آن محصول توسط کريدور تعیین میشود.
تبصره  -2پرداخت تسهیالت به طرح منوط به نظر کمیته داوری طراحی صنعتی بوده و حداکثر تسهیالت معاونت
برای هر شرکت دارای تايیديه معادل  1000میلیون ريال است.
تبصره  -3در صورت تايید عملکرد شرکت در اجرای طرح و کیفیت طراحی نهايی و حرفهای بودن طراحی انجام شده،
بر مبنای ارزيابی صورت گرفته توسط کريدور ،نرخ بهره تسهیالت تا صفر درصد کاهش میيابد.
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ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب و اولويت خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی با نیازهای شرکت و محصول بايستی به تايید کريدور
برسد.
ماده  -4گردش کار
در مورد خدمات مرتبط با اين آيیننامه ،تسهیالت و حمايتهای موضوع ماده  ،2در حین عقد قرارداد بین متقاضی و
کارگزار و بر اسام زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تايید شرکت به کارگزار پرداخت خواهد شد .لذا
شرکتهای متقاضی واجد شرايط ،میتوانند پس از ارسال درخواست و ضمیمه نمودن مستندات الزم (شامل اسناد
هويتی و رزومه کارگزار ،نمونه قرارداد يا پروپوزال کارگزار ،پیشفاکتور خدمات و  )...از تسهیالت و حمايتهای موضوع
اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  3تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 8
دستورالعمل حمایت از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری
(موضوع بند  8ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
ارتباطات بینالمللی يکی از الزمات اولیه در فرآيند بینالمللی شدن شرکتها و صادرات محصوالت و خدمات میباشد.
حضور در هیاتهای تجاری بینالمللی همواره از طرف دولتها مورد حمايت قرار گرفته و بر همین مبنا کريدور نیز
بعنوان بازوی اجرايی معاونت در توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان ،از اعزام و پذيرش هیاتهای تجاری در راستای
توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان حمايت میکند .پذيرش و اعزام اين هیاتها و يا افراد میتواند با هدفهای
مختلفی نظیر توسعه بازار ،رصد رقبا و فناوریهای مشابه ،سرمايهگذاری مشترک؛ آموزش و کسب تجربه در حوزههای
مختلف باشد .لذا و بر اسام اختیارات معاونت و در راستای حمايت از صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان ،نفوذ و
حضور صادراتی در بازارها ،افزايش سهم بازار موجود ،پرداخت بخشی ازهزينههای اعزام "هیأتهای صادراتی ،بازاريابی
و سرمايهگذاری محصوالت دانشبنیان" در چارچوب اين آيیننامه قابل اقدام میباشد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
کريدور در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای اعزام و پذيرش هیاتهای تجاری (متشکل از
فرد يا افراد مورد تايید کريدور) را در صورتی که در راستای توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان باشد ،مورد حمايت
قرار میدهد .هیاتهای مورد حمايت کريدور میتواند به يکی از اشکال زير باشند:
الف -هیاتهای اعزامی:
 -1هیاتهای اعزامی از شرکت دانشبنیان که به منظور رصد فناوریهای مشابه در نمايشگاه و يا بازديد از پارکهای
فناوری اعزام میشوند.
ب -پذیرش هیاتهای تجاری:
 -1هیاتهای بینالمللی که کريدور به منظور بینالمللیسازی نمايشگاههای محصوالت دانشبنیان و يا مذاکرات
تجاری به کشور دعوت مینمايد.
ماده  -2میزان حمایت
 -1-2کريدور به منظور توسعه ارتباط شرکتهای دانشبنیان از هیاتهای معرفی شده در ماده  1به صورت زير حمايت
مینمايد:
هزینه بلیط رفت

ردیف

نوع هیات

1

هیاتهای اعزامی

%80

2

هیاتهای پذيرشی

-

و برگشت

سقف هزینه به ازای هر نفر

هزینه ترنسفر

هزینه هتل

-

%50

40.000.000

%100

%100

40.000.000
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(ریال)

تبصره  -1هیاتهای اعزامی و پذيرشی میتواند شامل فرد يا افرادی باشد که به تشخیص شرکتهای دانشبنیان و يا
کريدور انتخاب شدهاند .سقف تعداد کل افراد اعزامی در هر هیات  20نفر می باشد.
تبصره  -2هر يک از شرکتهای دانشبنیان حداکثر مجاز به اعزام  2هیات (حداکثر  2نفر در هر هیات) و پذيرش 2
هیات در سال بوده و در صورت ارايه مستندات مرتبط با صادرات محصول يا تعامالت تجاری موفق ،سقف تعدادی
هیاتها بر اسام تائید کريدور افزايش میيابد.
تبصره  -3شرکتهای مديريت صادرات ،بازرگانی و شرکتهای مجری تورهای نمايشگاهی و تشريفات نیازی به رعايت
سقف ذکر شده برای حداکثر تعداد افراد را نداشته و سقف افراد بر مبنای توافق قبلی با کريدور تعیین میگردد.
تبصره  -4در هر دو خدمت اعزام و پذيرش هیات تجاری %20 ،هزينه سقف حمايتها به عنوان حقالزحمه به کارگزار
مجری اعزام و پذيرش هیات تجاری پرداخت میگردد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب هیات ،سمت و همچنین جايگاه افراد جهت حضور در نمايشگاه يا رويداد تجاری -فناوری بايستی به
تايید کريدور برسد ،لذا الزم است شرکت متقاضی ضمن اعالم رسمی مشخصات هیات موردنظر ،نسبت به ارايه
برنامه بازديد و زمانبندیهای مربوطه به کريدور نیز اقدام نمايد.
 -2-3نمايشگاههای بینالمللی که از طرف سازمان توسعه تجارت برگزار میگردد ،مورد تايید کريدور بوده و کريدور
تنها درخواست شرکت را از منظر تناسب آن رويداد با برنامه صادراتی شرکت درخواست کننده بررسی و اعالم نظر
مینمايد.
 -3-3نمايشگاهها و رويدادهای تجاری -فناوری مورد تايید برای پذيرش هیاتهای تجاری شامل نمايشگاهها و
رويدادهايی است که با حمايت معاونت در حوزههای مرتبط با محصوالت دانشبنیان (نظیر :زيستفناوری؛ تجهیزات
آزمايشگاهی؛ تجهیزات پزشکی؛ هوافضا؛ نانوفناوری؛ گیاهان دارويی؛ علوم شناختی؛ فناوری اطالعات و کامپیوتر؛
علوم دريايی) در کشور برگزار میگردد.
 -4-3مجری برگزاری و مديريت هیاتهای تجاری میتواند شرکت دانشبنیان ،کريدور و يا هريک از کارگزاران کريدور
اعم از شرکتهای مديريت صادرات ،شرکتهای بازرگانی و برگزارکننده نمايشگاه و تورهای نمايشگاهی باشد.
ماده  -4گردش کار
شرکتهای متقاضی دريافت خدمات مرتبط با اين آيیننامه در صورت نیاز میتوانند ضمن ارايه نامه درخواست خدمت
بصورت رسمی به کريدور ،ساير مدارک مرتبط نظیر مشخصات هیات اعزامی يا پذيرشی و برنامه زمانبندی نسبت به
مورد تايید بودن هیات اقدام نمايند .بديهی است در صورت تايید کريدور ،هزينهها پس از بازگشت هیات و دريافت
مستندات مالی مربوطه و گزارشی از نتايج حضور هیات در وجه شرکت دانشبنیان پرداخت میگردد.
تبصره  :4در صورتیکه مجری برگزاری تور اعزامی يا پذيرشی يکی از کارگزاران کريدور اعم از شرکتهای مديريت
صادرات ،شرکتهای بازرگانی و برگزارکننده نمايشگاه و تورهای نمايشگاهی باشد ،پرداخت حمايت بصورت يک قرارداد
تجمیعی و با رعايت میزان حمايتهای ذکر شده در بند  1-2با در نظر گرفتن حقالزحمه مجری پرداخت میگردد.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  4تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 9
دستورالعمل حمایت از حضور شرکتها در پاویون محصوالت دانشبنیان ایران در نمایشگاههای خارجی
(موضوع بند  9ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای
حضور اين شرکتها در نمايشگاههای خارج از کشور توسط کريدور پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای معرفی
توانمندیهای شرکتها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصوالت شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان تدوين شده
است .شرکتهای دارای تائیديه دانشبنیان از معاونت و حايز شرايط تعريف شده در اين دستورالعمل ،مشمول اين
حمايتها میباشند .از ديگر اهداف اين دستورالعمل میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-

تقويت و توانمندی برند ملی در حوزه تولید محصوالت با فناوری باال؛

-

رصد فناوریهای مشابه و مهندسی معکوم توسط شرکتهای دانشبنیان؛

-

بهبود کیفیت محصوالت تولیدی با فناوری باال؛

-

گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی کشور در حوزههای با فناوری باال؛

-

زمینهسازی برای ورود مناسب شرکتهای دانشبنیان در بازارهای بینالمللی و صادرات.

ماده  -1شرایط استفاده از حمایتها
حمايتهای موضوع اين دستورالعمل به متقاضیانی تعلق میگیرد که:
 مجوزهای بینالمللی سیستمی (مانند  ISO, GMPو  )..و مجوزها و تائیديههای بینالمللی محصول (مانند
 CEو  CoCو  ) ...را دريافت نموده باشند و يا در حال دريافت باشند؛
 مجوزات الزم را اخذ نموده باشند (مثل مجوز وزارت بهداشت در حوزه دارو ،لوازم پزشکی و )...؛
 محصول در بازار داخل عرضه شده باشد؛


حضور در نمايشگاه در چهارچوب برنامه صادراتی شرکت باشد؛

 زيرساختهای اولیه جهت ورود به بازار بینالمللی مانند وبسايت ،بروشور و کاتالوگ به زبان بازار هدف،
داشتن حداقل يک نفر نماينده مسلط به زبان انگلیسی و  ...را دارا باشد.
تبصره  -1نحوه حضور کريدور بصورت پاويونهای ملی بوده و لذا انتخاب شرکتها با توجه به اولويت و شرايط نمايشگاه
براسام توانمندی شرکتها توسط کريدور صورت میپذيرد.
ماده  -2میزان تسهیالت پرداختی
 -1-2میزان حمايت معاونت از برگزاری پاويونهای اعالم شده از طرف معاونت شامل  %70از هزينههای ساخت غرفه
و هزينه فضای نمايشگاهی (شامل هزينههای زمین نمايشگاه ،برق ،تبلیغات اجباری ،مالیات و ساير هزينههای الزامی
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ثبتنام پاويون) و همچنین حمل و نقل برای هر پاويون میباشد و شرکتهای منتخب موظف به تامین مابقی هزينههای
مرتبط هستند.
تبصره  %50 -2هزينه ارسال تجهیزات و محصوالت جهت نمايش در  showroomها تا سقف  100میلیون ريال
نیز مورد حمايت قرار میگیرد.
 -2-2کريدور بنا به صالحديد خود نسبت به برونسپاری برخی از فعالیتهای اجرايی نمايشگاه شامل دبیرخانه نمايشگاه،
پیگیریهای اجرايی و انجام فعايتهای الزم جهت برپايی پاويون اقدام خواهد نمود.
 -3-2کريدور موظف به نظارت بر حسن اجرای عملکرد مجری نمايشگاه و همچنین شرکتهای حاضر در نمايشگاه
جهت تحقق اهداف ذکر شده در اين دستورالعمل میباشد.
 -4-2انتخاب شرکتهای هر حوزه بنا به پیشنهاد مجری نمايشگاه ،از میان شرکتهای دانشبنیان توانمند هر حوزه
و با تايید کريدور صورت میپذيرد.
تبصره  -3کريدور در انتخاب شرکتهای حاضر در پاويون از نظرات و رهنمودهای ستادهای توسعه فناوری،
اتحاديههای مرتبط ،اصناف و ساير متولیان هر حوزه استفاده خواهد نمود.
ماده  -3نحوه برگزاری پاویون
 -1-3در مرحله اول با ارسال يک گزارش اولیه و معرفی نمايشگاه توسط کريدور پاويونها به تأيید معاونت میرسد.
 -2-3مجريان احتمالی نمايشگاه در هر حوزه با توجه به سابقه کاری آنها با ارائه پروپوزال مورد بررسی قرار میگیرند.
 -3-3بهترين مجری با توجه به توانمندیها و پروپوزال ارسالی توسط کريدور صادرات انتخاب میگردد.
 -4-3کريدور به طور مستقیم يا از طريق مجری نسبت به ثبت نام اولیه و اجاره زمین اقدام خواهد نمود.
 -5-3کريدور پس از نهايی شدن برنامه برگزاری پاويون ،نسبت به اعالم و اطالعرسانی برنامه پاويون و معرفی مجری
نمايشگاه به شرکتهای توانمند هر حوزه اقدام خواهد نمود .لذا هريک از شرکتهای متقاضی حضور بايستی با ارسال
نامه رسمی به مجری معرفی شده ،نسبت به اعالم آمادگی و درخواست حضور در پاويون اقدام نمايند.
تبصره  -4شرکت متقاضی میتوانند حداقل  4ماه پیش از برگزاری پاويون در نمايشگاه خارجی ،درخواست خود را
مبنی بر حضور در نمايشگاه به همراه برنامه و اهداف حضور در نمايشگاه به کريدور ارسال نمايد.
تبصره  -5شرکت متقاضی ملزم به ارائه خدماتی است که مطابق با "لیست اقدامات مورد انتظار از مجری" کريدور
دريافت میکند.
 -6-3شرکت های منتخب توسط مجری مورد ارزيابی قرار میگیرند و لیست پیشنهادی به کريدور ارائه میشود.
 -7-3لیست شرکتهای منتخب پیشنهاد شده از طرف مجری جهت بررسی و نهايی کردن به کريدور ارسال میشود.
 -8-3مجوز الزم جهت دريافت هزينههای نمايشگاه از شرکتها طبق اعالم قبلی در پروپوزال به مجری ارائه میشود.
 -9-3پس از تايید شرکتهای متقاضی جهت حضور در پاويون توسط کريدور ،شرکتهای متقاضی بايستی نسبت به
پرداخت سهم خود به حساب مجری نمايشگاه پرداخت نمايند.
 -10-3مجری موظف است اقدامات الزم جهت اخذ ويزا ،گرفتن بلیط و هتل و همینطور امور مربوط به حمل و نقل
را پیگیری و به انجام برساند.
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 -11-3مجری موظف است يک ماه قبل از برگزاری نمايشگاه نسبت به برگزاری جلسهای نسبت به توجیه شرکتهای
منتخب و آگاهی از اهداف مورد نظر معاونت علمی اقدامات الزم را صورت دهد.
 -12-3مجری موظف است گزارش کاملی از زمان شروع برگزاری تا پايان تهیه نمايد.
 -13-3کريدور با ارزيابی نمايشگاهها و مجريان برگزاری و انعکام آن به معاونت نسبت به برگزاری آن در سال آينده
و همکاریهای بعدی با مجری برگزاری و همچنین حضور شرکتها در نمايشگاههای بعدی بازخورد خواهد داشت.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  5تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 10
دستورالعمل حمایت از ثبت محصوالت ،داروها و عالئم تجاری
(موضوع بند  10ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)

مقدمه:
عالمت تجاری ،تصوير ذهنی مشتريان و بازار يک محصول يا شرکت يا گروهی از شرکتها در بازار است .عالمت تجاری
حاوی پیام هايی درباره کیفیت ،قیمت ،سطح فناوری ،قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع
ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است .اين تصوير ذهن ی و انتزاعی در اقالمی نظیر نام و نشان تجاری ،شعارها،
الگوهای تبلیغاتی و نظاير آن نمود خارجی پیدا میکند .از آنجا که الزمه حضور مداوم در بازارهای بینالمللی داشتن
عالمت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است ،کريدور از ثبت عالمت تجاری در بازارهای بینالمللی هدف
حمايت مینمايد .اين دستورالعمل نحوه دريافت خدمات کريدور صادرات از ثبت عالمت تجاری در خارج از ايران را و
همچنین میزان حمايتهای اختصاص يافته از طريق معاونت علمی و فناوری را تشريح مینمايد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
 -1-1ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری در کشورهای خارجی ،در طبقهبندیهای ) (Clasificationمختلف
بر اسام معاهدات بینالمللی
ماده  -2میزان حمایت
 -1-2کريدور در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری
در خارج کشور ،شامل هزينههای ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری خارجی ،هزينه کارگزار و  ...را مورد حمايت
قرار میدهد .اين حمايت به میزان  70درصد برای شرکتهای دانشبنیان تا سقف  500میلیون ريال برای هر شرکت
است.
 -2-2تعداد کشورهايی که ثبت محصوالت ،داروها و عالمتهای تجاری در آنها مورد حمايت قرار میگیرد ،حداکثر 3
کشور است .لذا درخواست حمايت برای ثبت بیش از  3محصول ،دارو و عالمت تجاری و لزوم حمايت از آن برای
شرکتها بايستی به تايید کريدور صادرات برسد.
ماده  -3شرایط حمایت از ثبت عالمت
حمايت از ثبت عالمت تنها در مواردی انجام میشود که مشمول موارد ذيل نباشد:
 -1-3اسامی عام مثل کلمه «صندلی» برای محصول صندلی.
 -2-3عبارات توصیفی« :نفیس» برای پارچه.
 -3-3عبارات گمراه کننده« :چرم طبیعی» برای محصوالت چرم نما
 -4-3خالف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخالق حسنه
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 -5-3پرچم کشورها و نماد سازمانهای بینالمللی
 -6-3تعارض با عالمتهای تجاری ثبت شده
 -7-3تعارض با عالمتهای تجاری معروف ثبت نشده
ماده  -4نحوه دریافت حمایت
حمايت از ثبت محصوالت ،داروها و برند در ازای ارايه اسناد مثبته مربوط به هزينه انجام شده پرداخت میگردد.
ماده  -5گردش کار حمایت از ثبت محصوالت ،داروها و عالئم تجاری
 -1-5شرکتهای دانش بنیان برای دريافت حمايت بايستی درخواست رسمی خود را مبنی بر دريافت حمايت از ثبت
محصوالت ،داروها و عالمت خارجی به کريدور ارسال نمايند.
 -2-5در صورت تايید لزوم ارايه خدمت و حمايت از شرکت ،درخواست شرکت به کارگزاران معتمد (ارزيابی و اعالم
کارگزاران مورد تايید از طريق کانون پتنت صورت می گیرد) ارجاع شده و در اين حالت ،میزان حمايت پرداختی پس
از ثبت محصوالت ،داروها و عالمت به شرکت دانشبنیان پرداخت میگردد.
ماده  -6اين دستورالعمل در يک مقدمه و  6ماده ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و تبادل فناوری
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 11

دستورالعمل حمایت از ارسال موقتی نمونه محصول
(موضوع بند  11ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای خارجی ،بخشی از هزينه خريد
تجهیزات و محصوالت شرکتهای دانشبنیان توسط شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و يا شرکتهای
بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاههای دائمی ) (Showroomاز طرف کريدور پرداخت میگردد .اين حمايت در
راستای معرفی محصوالت تولیدی شرکتها در کشورها و بازارهای هدف و بمنظور توسعه بازار صادرات محصوالت
شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان تدوين شده است.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
-1-1

کريدور در راستای حمايت از صادرات محصوالت دانشبنیان از خريد تجهیزات و محصوالت دانشبنیان جهت
نمايش در نمايشگاههای دائمی حمايت میکند.

-2-1

نمايشگاه دائمی ،مجری نمايشگاه و محصوالت جهت ارائه در نمايشگاه جهت دريافت حمايت بايد به تايید
کريدور برسد.

-3-1

شرکتهای مجری نمايشگاههای دائمی اعم از شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و شرکتهای
بازرگانی مورد تايید کريدور میتوانند از اين حمايت بهرهمند گردند.

-4-1

کريدور با مشورت و هم انديشی معاونت و ستادهای فناوری شرکتها و محصوالت دانش بنیان و کشورهای
هدف جهت برگزاری نمايشگاههای دائمی را انتخاب مینمايد.

ماده  -2میزان حمایت
 %50هزينه خريد تجهیزات و محصوالت دانشبنیان توسط شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و
شرکتهای بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاههای دائمی به صورت تسهیالت با نرخ بهره  10درصد به اين شرکتها
پرداخت میگردد.
تبصره  -1حداکثر مدت زمان حمايت از نمايش محصوالت در نمايشگاههای دائمی يکسال میباشد.
تبصره  -2سقف مبلغ قابل پرداخت به عنوان حمايت برای هر محصول دانش بنیان يک میلیارد ريال میباشد.
تبصره  -3در صورت صاردات موفق و يا داشتن سابقه مناسب که مورد تايید کريدور باشد ،نرخ بهره تسهیالت تا 4
درصد کاهش میيابد.
ماده  -3گردش کار
در مورد خدمات مرتبط با اين دستورالعمل ،تسهیالت و حمايتهای موضوع ماده  ،2در حین عقد قرارداد بین مجری
و شرکت دانشبنیان و بر اسام زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تايید شرکت به مجری پرداخت
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خواهد شد .لذا شرکتهای مجری واجد شرايط ،میتوانند پس از ارسال درخواست کتبی و ضمیمه نمودن مستندات
الزم (نمونه قرارداد ،پیشفاکتور و  )...از تسهیالت و حمايتهای موضوع اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  3تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تباد ل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 12

دستورالعمل حمایت از صادرات از طریق واسطههای تجاری داخلی و خارجی
(موضوع بند  12ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
صادرات محصوالت با فناوری باال و پیچیده عموما نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداومی در بازار هدف داشته و
صادرات موفق در صورت وجود مزيتهای رقابتی کیفی و قیمتی تنها در صورت پیگیری اثربخش و نظاممند صورت
میپذيرد .پیگیری فرآيندهای صتادرات محصتوالت شترکتهای دانشبنیان در مواردی میتواند از طريق واستطههای
بازرگانی آ شنا به فناوری يا مح صول و دارای د ستر سیهای بینالمللی صورت پذيرد .اين درحالی ست که وا سطههای
صادراتی عموماً بداليل مختلفی نظیر پیچیدگی و ري سک باالی صادرات مح صوالت دانشبنیان ،نبود ف ضای اعتماد
بین شرکت و وا سطه صادراتی ،و يا فقدان انگیزش منا سب راغب به صرف زمان و هزينه برای بازاريابی و صادرات
مح صوالت دانشبنیان نی ستند .لذا کريدور صادرات بهمنظور فعال سازی ظرفیت ا ستفاده از و سطههای تجاری موجود
در ايران و يا ستتاير کشتتورها و همچنین بدلیل انگیزش ايشتتان در توستتعه صتتادرات محصتتوالت دانشبنیان ،اقدام به
حمايت از اين وا سطه های صادراتی نموده ا ست .د ستورالعمل حا ضر به ت شريح فرآيندهای حمايت از اين وا سطههای
صتتادراتی پرداخته و میزان حمايتهای کريدور صتتادرات را که در صتتورت صتتادرات موفق به واستتطههای صتتادراتی
پرداخت خواهد شد ،تعیین مینمايد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
واسطههای صادراتی می تواند شخص حقیقی يا حقوقی فعال در حوزه بازرگانی با ملیت ايرانی و يا غیرايرانی اعم از
مقیم و غیر مقیم در ايران باشد .خدمات قابل ارائه توسط واسطههای تجاری به شرکتهای دانشبنیان ،شامل موارد
ذيل میباشد:
-

معرفی و بازاريابی محصوالت در کشور مقصد

-

مذاکره با خريدار/خريداران در خصوص تامین و تحويل کاال

-

همراهی با شرکت در خصوص انعقاد قرارداد و فرآيندهای تکمیلی تا حصول نتیجه

ماده  -2میزان حمایت
میزان حمايت از هزينههای واسطههای تجاری به منظور فروش خارجی محصوالت دانشبنیان ،به میزان  %5ارزش
صادراتی محصول دانشبنیان تا سقف  25هزار دالر در سال میباشد که توسط کريدور صادرات به واسطه صادراتی
پرداخت میگردد.
تبصره  :1اين حمايت شامل شرکتهای مديريت صادرات و پايگاههای صادراتی که قبال توسط معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری مورد حمايت قرار گرفته نمیگردد .لذا اين دسته از شرکتها بر مبنای قراردادهای قبلی معاونت و
در چهارچوب توافق شده قبلی در صورت صادرات محصوالت دانشبنیان موفق خواهند شد.
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تبصره :2حمايت از واسطههای صادراتی در راستای صادرات محصوالت دانشبنیان بدون صادرات و يا با میزان صادرات
کمتر از يک میلیون دالر در سال گذشته صورت گرفته و اين حمايت در خصوص محصوالت با سابقه صادراتی قبلی
باالتر از يک میلیون دالر اجرايی نمیباشد .الزم به ذکر است که فهرست محصوالت شامل حمايتهای اين دستورالعمل
از طريق کريدور صادرات قابل ارايه میباشد.
ماده  -3گردش کار
 -1به منظور دريافت حمايت از صادرات از طريق واسطههای تجاری ،واسطه تجاری میتواند ضمن اعالم نیاز به
دريافت حمايت ،تقاضای رسمی خود را جهت دريافت حمايت کريدور ارسال نمايد.
 -2در اينصورت و در صورت تايید کريدور آن شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) بعنوان واسطه صادراتی ،کريدور
فهرستی از محصوالت مورد تايید خود جهت صادرات را به واسطه صادراتی معرفی مینمايد.
 -3میزان حمايت کريدور از واسطه پس از صادرات موفق و بر مبنای مستندات ارايه شده محاسبه و به حساب
واسطه واريز میگردد.
بدين منظور ،واسطه صادراتی بايستی درخواست خود را مبنی بر دريافت مشوق صادراتی به همراه اسناد مثبه صادرات
(اعم از برگه سبز گمرکی ،فاکتور ،گواهی مبدا (در صورت وجود) ،مستندات مرتبط با ورود ارز حاصل از صادرات به
کشور ) به کريدور ارسال نمايد.
ماده  -4اين دستورالعمل در  4ماده و  2تبصره ،در تاريخ  1395/01/01به تايید معاون امور بینالملل و تبادل فناوری
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست 13

دستورالعمل حمایت از جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی در شرکتهای دانشبنیان
(موضوع بند  13ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
شرکتهای موفق صادراتی با اخت صاص نیروهای تخ ص صی بازاريابی بینالمللی و ايجاد يک دپارتمان تخ ص صی که
وظیفه پیگیری فروش خارجی و صتتادرات را دارند ،فرآيندهای صتتادرات را شتترکت نظاممند مینمايند .داشتتتن يک
دپارتمان تخصصی صادرات و يا حداقل يک مدير صادرات در شرکتهای دانشبنیان تاثیر بسزايی در اقبال خريداران
بینالمللی در تعامالت و اعتماد به توانمندی و انگیزه شرکت در صادرات دا شته با شد .يافتن م شتريان بلقوه ،تعريف
مدلهای همکاری ،تکمیل و ار سال اطالعات و م ستندات الزم جهت صادرات ،پیگیری و ر ساندن درخوا ست به يک
فروش صتتادراتی موفق و همچنین پیگیریهای عملیاتی و اجرايی صتتادرات از جمله فعالیتهايی استتت که يک مدير
صادرات بايستی پیگیری و مديريت نمايد .از آنجايکه شرکتهای دانشبنیان گاها توانمندی جذب نیروهای تخصصی
بازرگانی پیگیر را نداشتتتته و ستتتاير بخشها نیز نمیتوانند بطور حرفهای اين مباحث را پیگیری نمايند ،لذا کريدور
صادرات با هدف انگیزش شرکتها در ايجاد دپارتمان صادرات و يا جذب مدير بازرگانی ،بخ شی از هزينهها را برای
شرکتهای منتخب دانشبنیان حمايت مینمايد .در اين د ستورالعمل به نحوه ارايه حمايت کريدور صادرات معاونت
علمی و فناوری از شرايط دريافت اين حمايتها اشاره میگردد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
پرداخت بخشی از حقوق و سهم بیمه کارفرما برای نیروهای بازرگانی توسط کريدور صادرات بصورت دورههای سه ماهه
و با شرايط زير مورد حمايت قرار میگیرد:
 شرکتهای تولیدکننده محصوالت دانشبنیان ،شرکتهای برندساز و کنسرسیومهای محصوالت هايتک باشد؛
 شرکت از نظر توانمندی صادراتی مورد تايید کريدور بوده و الزامات بازرگانی را داشته باشد؛
 شرکت برنامه مدونی جهت صادرات محصوالت داشته و بازارهای هدف را شناسايی کرده باشد؛
 شرکتهای مديريت صادرات و پايگاههای صادراتی شامل اين حمايت نیستند؛
 شرکتهای صادرکننده توانمند که قبال بخش بازرگانی يا صادرات دارند شامل اين حمايت نبوده و شرکتهای
توانمند بدون صادرات و يا با صادرات کمتر از  500هزار دالر در سال مورد حمايت اين دستورالعمل میباشند.
 شرکتهای حاضر در پاويون های مورد حمايت کريدور صادرات در اولويت استفاده از حمايتهای اين
دستورالعمل هستند.
ماده  -2میزان حمایت و شرایط دریافت حمایت
درصد حمايت از جذب نیروی انسانی تخصصی بازرگانی  50درصد حقوق ماهیانه يک نیروی بازرگانی تا سقف پرداخت
ماهیانه  30میلیون ريال برای هر نیرو و حداکثر يک نفر برای هر شرکت میباشد .میزان حمايت محاسبه شده بر
مبنای دستورالعمل در دورههای سه ماهه به شرکت بصورت بالعوض پرداخت خواهد شد.
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شرايط دريافت حمايت اين دستورالعمل به شرح زير است:
 نیروی بازرگانی مورد نظر بايستی قبل از استخدام توسط کريدور بر مبنای شرايط زير مورد تايید قرار گیرد:
 .1محدوده سنی فرد بايستی بین  55-25سال باشد؛
 .2نیروی موردنظر بايستی دارای حداقل  5سال سوابق مرتبط با بازرگانی باشد؛
 .3نیروی موردنظر بايستی دارای توانمندیهای زبان انگلیسی و يا ساير زبانها باشد؛
 .4نیروی موردنظر نبايستی تا قبل از تاريخ درخواست حمايت در شرکت فعالیت داشته باشد؛
 مبنای محاسبه در پرداختها میزان حقوق ثابت و سهم حق بیمه کارفرما بوده و اين حمايت شامل نیروهای
پارهوقت و يا قراردادهای مشاوره نمیگردد.
 واريز مبلغ حمايتی در سرفصلهای سه ماهه بوده و کريدور بنا به تشخیص خود نسبت به ارزيابی عملکرد اين فرد
بررسیهايی را بعمل خواهد آورد.
 پرداخت مبالغ حمايتی منوط به عملکرد موفق کريدور در اجرای برنامههای بازاريابی بینالمللی و پیگیری
فرآيندهای صادرات در شرکت بوده و در صورت عدم تايید عملکرد فرد توسط کريدور بر مبنای معیارهای زير،
حمايت صورت نمیپذيرد:
 .1تکمیل نیازمندیهای بینالمللی شرکت اعم از ابزارهای تبلیغاتی و دريافت مجوزهای بینالمللی
 .2اولويت بندی کشورهای صادراتی هدف بر مبنای معیارهای درنظرکرفته شده حوزه فناوری  /محصول
 .3آنالیز قیمت محصول در بازار هدف و مقايسه با قیمت تولیدی شرکت
 .4يافتن فهرستی از مشتريان بلقوه و تعامل با ايشان
 .5پیگیری تعامالت با مشتريان بلقوه تا رساندن به نتايج صادراتی
 .6برنامهريزی حضور در هیاتهای تجاری و نمايشگاههای بینالمللی
 در صورت عملکرد مناسب کارشنام  /مدير بازرگانی و رسیدن به نتايج صادراتی ،میزان حمايت تا  %70حقوق
ماهیانه و تا سقف ماهانه  40میلیون ريال قابل افزايش است.
ماده  -3گردش کار ارایه حمایت
شرکتهای متقاضی دريافت حمايت از جذب نیروی انسانی تخصصی بازرگانی بايستی فرآيندهای زير را طی نمايند:
 درخواست از کريدور در خصوص دريافت حمايت برای نیروی انتخاب شده ارسال رزومه و سوابق تحصیلی و کاری فرد مورد نظر ارايه برنامهای از اهداف جذب فرد و انتظارات شرکت از فرد موردنظر ارايه پیشقرارداد شرکت با فرد مورد نظر و اعالم تاريخ رسمی استخدام ايشان دريافت تايیديه از کريدور مبنی بر تايید مورد حمايت بودن فرد از آنجايیکه پرداختهای حمايتی در سرفصلهای سه ماهه و پس از تايید اولیه توسط کريدور صورت میپذيرد،شرکتها برای دريافت مبلغ حمايتی بايستی ضمن ارايه درخواست در هر دوره سه ماهه ،گزارشی از عملکرد
بخش بازرگانی در فرمت ارسال توسط کريدور به کريدور ارسال نمايند.
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-

کريدو ر پس از ارزيابی عملکرد بخش بازرگانی شرکت و در صورت تايید دستاوردها و برنامهها ،نسبت به
پرداخت مبلغ حمايتی به حساب شرکت اقدام مینمايد.

ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده ،در تاريخ  1395/01/01به تايید معاون امور بینالملل و تبادل
فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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