شیوه اجرایی حمایتهای صادراتی از شبکه همکاران

بسمه تعالی
اگر شركتهاي دانش بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت
شود ،به واسطه ثروت آفريني از طريق علم ،اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.
مقام معظم رهبري

(مدظله العالي)

يكي از چيزهايي كه شركت هاي دانشبنيان را ميتواند ترويج كند ،ترويج محصوالت اينها است.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) 5931/7/82 -

مقدمه:

امروزه شاهد وسعا چ م ا گيار ررييا داه نات و و ويقيقاهوو ر است د ا ي را ماووسانا زميتا ا باه اهبييا داه
بهال برا وأمين ميصاسال و دا مه ماستی نياهز نيروداه م اي بهشا و از ا،ان ور،ار یااوه بار ا،راهی شارا ،بارا
رسماا

عااهز

مااهالرو و ان فااه پاار،ر

امكااهت وكررااا متااهبخ باار ب اا دااه،و نرياار وراتااو ويقياار وسعاا

ناسووت و ديار ميصاسال د ،ا نياا ياراد ماوشااسی .از عاس ی،رار یت عيهعا دااه راات ر است م اير تررا
باارا ني ا ب ا وط ا ي

مفيااسم یت اه ا م ااس "نرااه نااسووت بااهز" بيااهت ش ا ه و وااأمين ميصااسال و د ا مه از

ور،اار شااهك دككااهتات ب ا یتااسات اباااات رهتوم ا و ماااهر یت د ا

ويقاار ادا ا

عااهزمهت دااه یو ااو مااستی وسد ا

ارات گري اع .
بتااهبرا،ن ب ا مترااست تكه ،ا

از شاارر دااه یان ا بتيااهت دككااهت بااه عااك ه یت د ا

تكه ،ا

از نااهیتا و اوصااه ا،اان

شرر ده ب بهزاتده نهیتاوو ا،ن عت و و،ن گری ،ه اع .
روش اجرا:

در راستای حمایت و تسهیل در صادرات محصوالتت خوا
اتصال آنها به بازارهای صادراتی جهان مقرر شد:

صفحه  1از 4

شرركتهراي دانرشبنيران همکوار بوا سومتا و

شیوه اجرایی حمایتهای صادراتی از شبکه همکاران

 -1شرکتها مشخصات و وِیژگیهای کامل فنی و عملکردی محصالتت خالد را به همراه تمامی اسناد مالرد
نیاز ،به مرکز صادرات اعالم نمایند .مرکز صادرات در چارچالب سیاستهای کشالر و با رعایت تمامی الزامات
و جالانب کشالر ،مالضالع را بررسی و در صالرت تأیید ،اقدام به صدور مجالز اولیه برای مذاکره جهت صادرات
محصالل در کشالرهای مجاز می نماید .بعد از این مرحله دو روش وجالد دارد:
الف) چنانچه مرکز صادرات در کشالر هدف ،قابلیت بازاریابی داشته و یا شرکتِ صاحب محصالل و فناوری
ترجیح دهد صادرات از طریق آن مرکز انجام شالد ،در این صالرت مرکز صادرات اقدام به بازاریابی مینماید .در
این روش ،در صالرت به نتیجه رسیدن مذاکرات ،عقد قرارداد تالسط شرکت انجام میپذیرد ،لیکن در صالرت
درخالاست شرکت و یا وجالد شرایط خا

 ،مرکز صادرات ،ضمن عقد قرارداد با شرکت صادرکننده نسبت به

این امر اقدام مینماید که در اینصالرت ،پس از صادرات محصالتت مالرد تالافق و دریافت وجه ،هزینههای
انجام گرفته تالسط آن مرکز بر اساس قرارداد منعقده کسر و بقیه وجه به شرکت پرداخت میگردد.
ب) در صالرتی که شرکت تاللید کننده قادر به بازاریابی در کشالرها (کشالرهای مجاز برای صادرات) باشد ،پس
از دریافت مجالز اولیه از مرکز صادرات ،اقدام به مذاکره تا حصالل تالافقات قراردادی مینماید و در صالرت
رسیدن به تالافق نهایی با خریدار ،برای صادرات محصالل ،نسبت به دریافت مجالز نهایی صادرات محصالل از
مرکز صادرات اقدام مینماید.
تبصره :1شرکتها در قرارداد و در حین مذاکره با طرف خارجی ،باید قید نمایند که پس از اخذ مجالز صادرات
از ایران ،قرارداد آنها اجرایی میگردد.
تبصره :2اگر برای صادرات محصالتت ،نیاز به واردات اقالم خا

وجالد داشته باشد ،سمتا مساعدت تزم را با

شرکت برای استفاده از تسهیالت خدمات بازرگانی بر اساس ضالابط ابالغی بعمل میآورد ،سپس مرکز صادرات
هزینههای انجام گرفته را محاسبه و با شرکت تالافق مینماید.

صفحه  2از 4
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تبصره :3به منظالر اطمینان از کیفیت محصالتت صادراتی ،مرکز صادرات در هر مرحله از کار میتالاند نسبت به
اخذ نظر از کارشناسان خبره مرتبط با محصالل در سازمانهای مرتبط اقدام و در صالرت اطمینان از کیفیت،
مجالز مربالطه را صادر نماید.
تبصره :4محصالتتی که کاربرد خا

دارند مشمالل این مقررات میشالند و برای سایر محصالتت تاللیدی

شرکت ،نیاز به مجالز نداشته و شرکت به هر نحالی که صالح میداند اقدام نماید.
تبصره :5در صالرتی که شرکت تاللید کننده بازاریابی را انجام میدهد ،برای صدور مجالز تالسط مرکز صادرات،
ارایه گالاهی مصرف کننده نهایی که به تایید سفارت جمهالری اسالمی ایران در آن کشالر رسیده باشد و گالاهی
کیفیت که تالسط کارشناسان خبره سازمانهای صنعتی مربالطه صادر شده باشد الزامی است.
تبصره :6با تالجه به حساسیت شبکه همکاران و به منظالر تالجیه این شرکتها ،مرکز صادرات پس از صدور
مجالز اولیه به شرکت ،مالضالع را کتباً به اطالع مرکز تالانمندسازی شبکه همکاران میرساند .مرکز تالانمندسازی
در اسرع وقت اقدامات تالجیهی تزم برای شرکت را بعمل میآورد ،شرکتها نیز پس از دریافت مجالز و قبل از
هرگالنه اقدامی برای مذاکره و  ،...هماهنگی تزم جهت تالجیه را با مرکز تالانمندسازی بعمل آورند.
تبصره :7با تالجه به حساسیت شبکه همکاران ،مرکز صادرات ،زمینه تزم جهت تبلیغات محصالتت شرکتها را
(در بستر اینترنت و  )...فراهم مینماید تا همه شرکتها ،تبلیغ و بازاریابی محصالتت خالد را صرفاً از آن طریق
انجام دهند .بنابراین مرکز صادرات در زمان صدور مجالز ،هماهنگی و تالافق کتبی تزم با شرکتها در خصال
نحاله تبلیغ و بازاریابی محصالتت را بعمل آورد.
تبصره :8این حمایتها شامل شرکتهای دانشبنیان که دارای پروانه معتبر صالحیت از مرکز سمتا باشند
میشالد.
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 -2شمای کلی فرآیند به شرح شکل زیر میباشد:

صفحه  4از 4

