وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

ضوابط كلي شركت در فرآيند انتخاب
صادركنندگان نمونه

 -1مراحل ثبت نام متقاضیان انتخاب صادركنندگان نمونه:
 ) 1 -1مراجعه به سامانه اختصاصی انتخاب صادركنندگان نمونهه (نموون) بهه نشهانی http://nemoonesh.tpo.ir
و مطالعه دقیق شرایط ،ضوابط و معیارهای انتخاب
 ) 1 -2انجام ثبت نام الکترونیکی و تکمیل فرم ثبت نام بر اساس شاخصهای عمومی و شاخصهای اختصاصی حسب مورد
گروه كاالیی یا خدماتی در مهلت مقرر
 ) 1 -3تکمیل و تحویل فرم های ارزیابی انتخاب صادركنندگان نمونه (مهر و امضاء شده) بهمراه مدارک و مستندات مندرج
در فرمهای مربوطه در مهلت مقرر به دبیرخانه انتخاب صادركنندگان نمونه بر اساس فراخوان دبیرخانه
نکته اول  :در فرایند انتخاب صادركننده نمونه تنها شركتهایی كه پس از ثبت نام الکترونیکی واجد شرایط حضور در ادامهه
فرایند هستند برای تحویل مدارک به دبیرخانه انتخاب صادركننده نمونه دعوت می شوند.
نکته دوم :دبیرخانه انتخاب از پذيرش پرونده متقاضیان پس از تاريخ مقرر و يا بصورت ناقص همچنین پی) از انجام فعل ثبوت

نام الکترونیکي معذور ميباشد .پروندههای ارسالی به واحدهای دیگر و یا سازمانهای صنعت ،معدن و تجهارت
استانها و یا سایر مراجع فاقد اعتبار میباشد.
نکته سووم :متقاضهیان حهداك ر فهر يو

هفتوه مهلهت خواهنهد داشهت تها پهس از تحویهل پرونهده بهه دبیرخانهه

انتخاب صادركنندگان نمونه نسبت به رفع نواقص احتمالی و تکمیل مستندات اقدام نمایند .بدیهی است پس از
مهلت مقرر دبیرخانه انتخاب صادركنندگان نمونه هیچگونه مسهوولیتی نسهبت بهه نهواقص پرونهده بهر عههده
نخواهد داشت.
 -2نحوه ارائه پرونده و مستندات به دبیرخانه انتخاب صادركنندگان نمونه:
 )2 -1حضور نماینده مطلع و تاماالختیار متقاضی به همراه معرفينامه كتبي جهت ارائه پرونده و مستندات بهه دبیرخانهه
انتخاب صادركنندگان نمونه ،ضروری است.
 )2 -2ضروری است مدارک ارائه شده توسط متقاضیان برگ شمار گردیده و سپس تحویل دبیرخانه انتخاب گردد.
 )2 -3پیگیری جهت تکمیل پروندههای دارای نقص و ارائه اسناد و مدارک م بته تکمیلی بطور كامل برعهده متقاضی بوده
و چنانچه در مهلت مقرر تکمیل پرونده از سوی متقاضی صورت نگیرد هیچگونه مسوولیتی متوجه دبیرخانه انتخاب
صادركنندگان نمونه نخواهد بود.
 -3نحوه انتخاب گروههاي كااليي/خدماتي به منظور حضور در فرآيند
 )3 -1متقاضیان میبایست ضمن مطالعه دقیق فهرست گروههاي مختلف كااليي و خدماتي نسبت به تعیین دقیهق گهروه
تخصصی با توجه به نوع كاال و خدمات صادراتی اقدام نمایند.
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 )3 -2چنانچه صادرات یک واحد صادراتی ،تركیبی از كاالهای صادراتی ناهمگن و غیر مرتبط باشد متقاضی میتواند در
قالب گروه بازرگانی عمومی مشروط به ذكر بازرگانی عمومی در اساسنامه شركت ثبت نام نماید.
 )3 -3در صورتیکه متقاضی مربوطه مایل باشد در گروه تخصصی خود مشاركت نماید ،با حذ ارزش صادرات كاالهای
غیر همگن میتواند با همگروههای خود به رقابت بپردازد.
 )3 -4در گروه كاالیی با فناوری باال ) ) Hi-Techتنها شركتهایی كه محصهو صهادراتی هنهها و كلیهه اجه ا هن دارای
فناوری باال بوده و طی فرایندهای با فناوری باال ) )Hi-Techبه تولید رسیده و دارای گواهی كاالی دانش بنیان از
معاونت علمی و فن هوری ریاست جمهور باشد میتوانند مشاركت نمایند
 ) 3-5چنانچه صادرات یک واحد صادراتی در هیچ گروه كاالیی /خدماتی قید نشده باشد متقاضهی مهیتوانهد در گهروه
«سایر» ثبت نام نماید.
 -4نحوه كسب امتیاز با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده:
 ) 4 -1در هر گروه كاالیی /خدماتی كه از تنوع محصو یا خدمت صادراتی برخوردار اسهت ،ههر یهک از متقاضهیان در
زیرگروههای تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت صادركنندگان نمونه با مقایسه امتیازات و بها لحها
نمودن امتیاز ارزش اف وده انتخاب و معرفی خواهند گردید.
 ) 4 -2امتیازات دریافتی مربوط به فرم شاخصهای اختصاصی با امتیازات دریافتی فهرم شهاخصههای عمهومی جمهع
میگردد.

 ) 4 -3امتیاز مربوط به تنوع بازارهای هد و ماندگاری در بازرهای هد و ورود به بازار جدید در هر بازار منوط به ارائه
پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100.000دالر برای هر بازار در هر سا خواهد بود.
 ) 4 -4انتخاب هر یک از متقاضیان در كلیه گروههای تعیین شده مطابق ضوابط مندرج ،منوط به كسب حداقل  %55كهل
امتیازات و برای گروههاي ت

شركتي منوط به كسب حداقل  %65كل امتیازات خواهد بود.

 ) 4 -5در صورت حضور واحدهای خصوصی و دولتی در یک گروه كاالیی /خدماتی و به منظور حمایت و تقویهت بخهش
خصوصی ،اولویت انتخاب با بخش خصوصی است.
 ) 4 -6معیار مهم و موثر در انتخاب صادركنندگان  ،میزان ارزش افزوده محصوالت صادراتي میباشد.
 -5اخذ و ارائه تايیديه رقم ارزش صادراتي از گمرک ج.ا .ايران:
 )5-1در صورت مغایرت هماری صادرت خود افهاری متقاضی شركت در فرایند انتخاب صادركننده نمونه با همار اخذ شهده
از گمرک ،متقاضیان كاال مل م می باشند تا نسبت به اخذ و ارائه تاییدیه رقم ارزش صادراتی از گمرک ج.ا .ایهران اقهدام
نمایند.
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 ) 5 -2صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی تنها برمبنای صورت وضعیت عملکرد هنها در سا  1396و با تاییهد دفتهر
توسعۀ صادرات خدمات مورد ارزیابی قرار میگیرند.
 ) 5 -3درصورت انجام صادرات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ،مبنای ارزش صادرات قیمتهای مندرج در هن بوده و
این امر منوط به ارائه تاییدیه بانک عامل مبنی بر تأیید ارزش صدور كاال بهه روش  L/Cبها ذكهر شهماره پروانهه
صادراتی و تحقق كامل L/Cیاد شده خواهد بود.
 -6در صورت هرگونه تغییرات در زمان و مهلت پذیرش پرونده متقاضهیان و محتهوای فراخهوان ،مراتهب از طریهق سهایت
سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی  www.tpo.irو سامانه اختصاصی انتخاب صادركنندگان نمونه (نمونش) به نشانی
 http://nemoonesh.tpo.irاطالع رسهانی خواههد شهد .لهذا ضهروری اسهت متقاضهیان شهركت در فرهینهد انتخهاب
صادركنندگان نمونه جهت هگاهی و بروز رسانی اطالعات خویش بطور مستمر به سایتهای مربوطه مراجعه نمایند.
 -7ك لیه مستندات صادراتی ارائه گردیده توسط متقاضیان حضور در فرایند انتخاب ،میباید تا پایان سها انتخهاب اعتبهار
داشته باشد( .موارد است ناء در فرم شاخصهای عمومی و اختصاصی هورده شده است)
 -8براساس بند ط تصویب نامه شماره /94765ت48171ک مورخ  91/5/14صادركنندگان ممتاز و نمونه ملی بمدت  5و 3
سا به عنوان صادركنندگان ممتاز و نمونه شناخته شده و طی این مدت مجاز به شركت در فرایند انتخهاب صهادركنندگان
ممتاز و نمونه ملی نمی باشند ،مگر هنکه میزان صادرات آنها بمیزان  %10نسبت به سال انتخاب رشد داشته باشد.

 -9مسوولیت صحت مندرجات فرمهای تکمیلی بعهده متقاضی بوده و در صورت ارائه هرگونه اطالعات و همار خال واقع كهه
در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد متقاضی ضمن محرومیت از فرایند انتخاب صادركنندگان نمونه هن سا به كارگروه موضوع
ماده  15هییننامه حمایت از صادرات غیرنفتی (كارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی) معرفی خواهد شد.
نشاني دبیرخانه :تهران ،ب رگراه شهید چمران ،محل دائمی نمایشهگاهههای بهینالمللهی ،سهازمان توسهعه تجهارت ایهران،
معاونت توسعه صادرات كاال و خدمات -دبیرخانه كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه
متقاضیان گرامي در صورت مشاهده خطا يا مشکل فني در طول فرآيند ثبت نام لطفا مسیر ذيل را جهت گزارش و پیگیوري مشوکل
خود طي نمايید :
لطفا ي

تصوير ) (Screen shotاز خطاي مشاهده شده تهیه و به ايمیل  nemooneh97@tpo.irارسوال بفرمايیود .در ايمیول

ارسووالي اطاتووات تموواب يووا ثبووت نووام خووود را حتمووا درج نمايیوود و منتظوور پاسووخ كارشناسووان فنووي باشووید .
در صورتي كه مشکل گزارش شده رفع نشد مي توانید با واحد فني به شماره تلفن  021 – 88095600از ساتت  9:30الي  16تماب
حاصل فرمايید .توجه فرمايید كه واحد فني صرفا پاسخگوي اشکاالت سیستمي بوده و براي كسب هر نوع اطاتات يا سواالت ديگور
بايست4با دبیرخانه انتخاب صادركنندگان نمونه به شماره تلفن  021 – 22662561تماب حاصل فرمايید.
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