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مقدمه:
آشنايی با قوانین تجارت ،بازاريابی بینالمللی و فرآيندهای صادرات محصوالت و همچنین دسترسی به منابع اطالعاتی مرتبط با اين
حوزهها از جمله نیازهای اولیه شرکتهای دانشبنیان در مسیر توسعه صادرات است .در اين راستا ،کريدور صادرات محصوالت
دانشبنیان به منظور توسعه صادرات و برمبنای توافقات بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تامین اين اطالعات را
بصورت جامع در بخش پیشخوان مشاوره صادرات برای شرکتهای تحت حمايت خود برعهده گرفته است .در اين آيیننامه ،نحوه
استفاده فناوران و شرکتهای دانشبنیان از اين پیشخوان و همچنین نحوه حمايت معاونت علمی و فناوری از شرکتها در استفاده از
خدمات مشاوره اين پیشخوان ارائه شده است.

ماده :0سرفصلهای قابل ارائه در پیشخوانهای مشاوره صادرات عبارتند از:
 -0-0ارائه مشاوره برای آغاز فعالیت صادرات
 -9-0اعالم ترکیب صادراتی و وارداتی کشورهای مختلف
 -9-0ارائه اطالعات تعرفه ورود کاال به کشورهای مختلف
 -4-0شناسايی مقدماتی بازارهای هدف
 -5-0ارائه اطالعات نمايشگاههای معتبر بینالمللی
 -6-0راهنمايی در زمینه استفاده از کمکها و يارانههای صادراتی
 -7-0ارائه مشاوره مقدماتی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات
 -0-0معرفی واردکنندگان کاالی مورد نظر در کشورهای هدف (به عنوان نمونه)
 -3-0معرفی منابع اطالعاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی
 -01-0معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب فعال در حلقه های مختلف زنجیره صادرات
 -00-0ساير موضوعات مرتبط با نیازهای مرتبط با صادرات محصوالت دانشبنیان

ماده  :2میزان حمایت
 -0-9هزينههای مشاورههای ذکر شده در ماده  0برای شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان از طرف معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری تامین شده و دريافت اين خدمات هزينهای برای شرکتها ندارد .ساير متقاضیان نیز میتوانند با پرداخت
حقالمشاوره از خدمات پیشخوانها استفاده نمايند.
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 -9-9سقف استفاده رايگان از خدمات پیشخوان مشاوره برای شرکتهای واجد شرايط  01ساعت در هر ماه است و استفاده
بیشتر از اين خدمات منوط به تايید کريدور صادرات خواهد بود .در صورت نیاز يک شرکت به استفاده از خدمات مشاوره
فراتر از  01ساعت ،میتواند با پرداخت حقالمشاوره از خدمات پیشخوانها استفاده نمايند.

ماده  :9نحوه ارایه خدمات مشاوره
 .0-9استفاده ار خدمات مشاوره میتواند بنا به درخواست متقاضی به صورت حضوری ،تلفنی و يا اينترنتی باشد.
 .9-9بهمنظور دريافت خدمات مشاورهای الزم است تا متقاضی پس از تماس با مسئول پیشخوانهای مشاوره (با شماره تلفن
 )69019909و يا ارسال فکس (از طريق شماره  )69016401و توضیح اجمالی در مسئله مورد مشاوره ،زمان مشاوره را
تعیین و از خدمات پیشخوان استفاده نمايد.
 .9-9خدمات مشاوره در پیشخوان 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 صادرات استفاده نمايند.

