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