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

فرم شاخصهای عمومی
ارزیابی صادرکنندگان برگزیده استانی
سال 1400

ردیف

شاخص ارزیابی

معیار ارزیابی

امتیاز


مجموع امتیاز :

درآمد

1

ارزی

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته
در فرایند ثبت نام ،آمار صادرات هر شرکت بر مبنای خود اظهاری دریافت شده
و در نهایت آمار ماخوذه با آمار گمرک ج.ا .ایران مطابقت داده میشود.

 -1 -1ارزش صادرات در سال 99

نکته :در صورت وجود اختالف در آمار شرکت ملزم به ارائه اسناد تایید شده توسط

(ارزش) ( .........................................دالر)

گمرک است.


 -1 -2رشد صادرات :

شرکتی که باالترین ارزش صادرات را دارد عدد  400را دریافت خواهد کرد و
بقیه شرکتهای عضو آن گروه رقابتی به نسبت امتیازات بعدی را دریافت می

حاصل از



ارزش صادرات سال  ............1399دالر

صادرات



ارزش صادرات سال  ............1398دالر



رشد صادرات سال  1399به سال  ..........1398درصد

کنند



حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب( ،پیش از
انقضای مهلت کارت ویژه ) مشروط به افزایش ارزش صادرات و در صورت عدم
احراز رشد ارزش در گروه کاالیی مربوطه ،رشد وزنی خواهد بود.

مجموع امتیاز:
 -ارائه تصویر پروانههای صادراتی برای هر کشور در  3سال متوالی

 )2-1ماندگاری در بازارهای هدف در سه سال گذشته در گروه کاالیی مربوطه
(سالهای 98و97و)96
..............)1

حفظ و
توسعه

2

بازارهای
هدف و
فعالیتهای
بازاریابی

حداکتر نام چهار کشور ذکر گردد.

.................)2

.................)3

)2-2تنوع بازارهای هدف (گستردگی در بازارها) )
..............)1

(98و97و( )96حداقل به ارزش  100هزار دالر برای هر بازار در هر سال)

.................)2

...................)4

نام کشور ذکر گردد :

ارائه تصویر پروانههای صادراتی برای هر کشور در سال 1399
(حداقل به ارزش  100هزار دالر برای هر بازار در هر سال)

.................)3

ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100هزار دالر برای هر بازار

 )2-3صادرات به بازار جدید در سال  1399نام کشور ذکر گردد .
.................)3
.................)2
..............)1

(بازاری که از سال  1397آن بنگاه به آن بازار صادرات نداشته است)

 )2-4دفتر فروش یا نمایندگی فعال یا انبار کاالی صادراتی در کشور هدف :

ارائه مـدارک و مستندات الزم (تاییدیه سفارت یا رایزن بازرگانی یا اتاق

دو مورد ذکر گردد:

............................)1

...........................)2

بازرگانی صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی)
تولید مشترک در داخل و خارج از کشور  ،خرید و فروش لیسانس شرکتهای

 )2-5استفاده روشهای مختلف جهت حضور در بازارهای خارجی

ایرانی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات ،سرمایه گذاری مشترک با هدف
توسعه صادرات و ....

 )2-6جذب سرمایه گذاری خارجی در تولید محصول

ارائه مدارک و مستندات الزم

 )2-7صادرات کاالی جدید در سطح ملی

براساس کد  HSبه تایید گمرک جمهوری اسالمی ایران

نام و نامخانوادگی مدیر عامل:

مهر و امضاء:

تاریخ:

ردیف

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

معیار ارزیابی
مجموع امتیاز:

ارائه تاییدیه اداره کل ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
(شماره و تاریخ هر گواهی درج گردد)

 )3-1ثبت برند محصول در داخل کشور:

ارائه گواهی ثبت برند محصول در کشور هدف

 )3-2ثبت برند محصول در کشور هدف:

(شماره و تاریخ گواهی درج گردد)

 )3 -3دارا بودن گواهینامه استاندارد بینالمللی کیفی کاال:

مهارت فنی و
3

تخصصی شرکت در
امر صادرات

 )3-4دارا بودن استاندارد تشویقی بین المللی کاال/گواهینامه حالل/گواهینامه

مشروط به ارائه مدارک و مستندات مربوطه و دارا بودن اعتبار آن تا پایان سال

ارگانیک

 99با تأئید سازمان ملی استاندارد ایران

)3-5دارا بودن گواهینامه استاندارد بینالمللی مدیریتی:
)3-6فعالیت و تبلیغات در سایتهای معتبر بین المللی با رویکرد صادرات :

ارائه مـدارک و مستندات الزم (حداقل یک مورد ذکر گردد)

)3-7دارا بودن وب سایت به یکی از زبان های خارجی با قابلیت بازاریابی دیجیتال

ارائه مـدارک و مستندات الزم (آدرس وب سایت درج گردد)

 )3-8حضور درنمایشگاههای بین المللی خارج از کشور در سال ( :1399اعم از
مجازی و حضوری) (حداقل دو مورد ذکر گردد)
نام کشور ................ :

نام نمایشگاه  ................................. :زمان برگزاری................. :

 )3-9حضور در هیاتهای تجاری در سال ( : 1399حداقل دو مورد ذکر گردد)
نام کشور ................ :

4

عضویت در تشکل

ن ام هیأت  ...................................... :زمان برگزاری............... :

نمایشگاه و هیأتهای تجاری کاهش یافته است)
ارائه مـدارک و مستندات الزم(به دلیل شرایط کرونا در سال  99امتیاز
نمایشگاه و هیأتهای تجاری کاهش یافته است)
 )1ارائۀ تصویر کارت عضویت معتبر در سال  1399الزامیست.

مجموع امتیاز:
عضویت در تشکلهای تخصصی صادراتی ملی یا اتاقهای مشترک ( :نام تشکل ذکر

صادراتی

ارائه مـدارک و مستندات الزم (به دلیل شرایط کرونا در سال  99امتیاز

 )2تشکل های صرفاً صادراتی زیر مجموعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ایران مورد قبول میباشند.

گردد)
*تذکر مهم  :در گروه صنایع دستی و فرش دستباف نیاز به ارایه گواهی نامه استاندارد بین المللی کیفی کاال نمی باشد.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

مهر و امضاء:

تاریخ:

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

فرم شاخصهای اختصاصی
ارزیابی صادرکنندگان برگزیده استانی
سال 1400

گروه کاالیی

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

شاخص ارزیابی

گروه کشاورزی
کلیه

 کیفیت  ،تنوع  ،خالقیت و نوع آوری در بسته بندی صادراتی

بسته بندی محصول صادراتی :

 ارائه مدارک و مستندات  /نمونه محصول
 به تشخیص کارگروه از صفر تا  75امتیازدهی خواهد شد.

گروههای
کشاورزی

ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100هزار دالر برای هر محصول

تنوع اقالم صادراتی گروههای کشاورزی در سال :1399

گروه صنایع غذایی
 کیفیت  ،تنوع  ،خالقیت و نوع آوری در بسته بندی صادراتی

کلیه

 ارائه مدارک و مستندات  /نمونه محصول
 به تشخیص کارگروه از صفر تا  75امتیازدهی خواهد شد.

بسته بندی محصول صادراتی:

 استفاده از تکنولوژیهای برتر در محصوالت صادراتی

گروههای
صنایع غذایی

 محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر(با توجه به پیچیدگی محصوالت و رسوخ

دارا بودن محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر

فناوری در تولید صادراتی)
 تولید محصوالت خاص برای گروه های خاص مصرف کننده

گروه فرش دستباف و صنایع دستی
ارائه مدارک و مستندات الزم (تائیدیه وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

نام کاالهای دارای مهر اصالت یونسکو

فرش دستباف
و
صنایع دستی

دستی)

صدو محصوالت دارای شناسنامه حداقل دو زبانه

ارائه مدارک و مستندات الزم (به تشخیص کارگروه)

تنوع ،خالقیت و نوآوری در محصول صادراتی

به تشخیص کارگروه
تنوع  ،خالقیت و نوع آوری در بسته بندی صادراتی

بسته بندی محصول صادراتی:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

ارائه مدارک و مستندات الزم  /نمونه محصول

مهر و امضاء:

تاریخ:

گروه

شاخص ارزیابی

کاالیی

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته
گروه دارو و تجهیزات پزشکی
 استفاده از تکنولوژیهای برتر در محصوالت صادراتی

دارو و
تجهزات

 محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر(با توجه به پیچیدگی محصوالت و رسوخ دانش و فناوری در
تولید صادراتی) یا محصوالت صادراتی خاص

دارا بودن محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر

 تأئیدیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای صادرات محصوالت مجاز
 تعداد محصوالت صادراتی ثبت شده در کشور هدف

پزشکی

 تنوع محصوالت صادراتی

گروه آرایشی و بهداشتی
بسته بندی محصول صادراتی( :مشخصات بسته بندی محصوالت ذکر گردد)

آرایشی
و
بهداشتی

تنوع اقالم صادراتی در سال ( 1399نام محصوالت ذکر گردد):
.............. )1

................ )2

............... )3

...............)5 ............... )4

تنوع  ،خالقیت و نوع آوری در بسته بندی صادراتی
ارائه مدارک و مستندات الزم  /نمونه محصول
ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100هزار دالر

 استفاده از تکنولوژیهای برتر در محصوالت صادراتی
 محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر(با توجه به پیچیدگی محصوالت و رسوخ فناوری در تولید صادراتی)

دارا بودن محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر

 تولید محصوالت خاص برای گروه های خاص مصرف کننده

گروه محصوالت شوینده
بسته بندی محصول صادراتی (مشخصات بسته بندی محصوالت ذکر گردد):

محصوالت
شوینده

تنوع  ،خالقیت و نوع آوری در بسته بندی صادراتی
ارائه مدارک و مستندات الزم  /نمونه محصول

 استفاده از تکنولوژیهای برتر در محصوالت صادراتی

دارا بودن محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر
تنوع اقالم صادراتی در سال ( 1399نام محصوالت ذکر گردد):
.............. )1

................ )2

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

............... )3

...............)5 ............... )4

 محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر(با توجه به پیچیدگی محصوالت و رسوخ فناوری در تولید صادراتی)

 تولید محصوالت خاص برای گروه های خاص مصرف کننده
ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100هزار دالر

مهر و امضاء:

تاریخ:

گروه

شاخص ارزیابی

کاالیی

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته
گروه لوازم خانگی انرژی بر و غیرانرژی بر

خدمات پس از فروش :

لوازم
خانگی

(نام کشورهای که در آن خدمات پس از فروش دارید ذکر گردد)
........................ )1

.............................. )3

........................... )2

دارا بودن محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر

 محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتر(با توجه به پیچیدگی محصوالت و رسوخ فناوری در
تولید صادراتی)
 تولید محصوالت خاص برای گروه های خاص مصرف کننده

غیرانرژی
بر

اتاق مرکزی تعاون)
 استفاده از تکنولوژیهای برتر در محصوالت صادراتی

انرژی بر
و

ارائه مدارک و مستندات الزم (قرارداد با تائید سفارت یا رایزن بازرگانی یا اتاق بازرگانی ایران یا

تنوع اقالم صادراتی در سال ( 1399نام محصوالت ذکر گردد):
.............. )1

................ )2

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

............... )3

...............)5 ............... )4

ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش  100هزار دالر

مهر و امضاء:

تاریخ:

گروه خودرو سواری
خدمات پس از فروش :

خودرو
سواری

ارائه مدارک و مستندات الزم(قرارداد با تائید سفارت یا رایزن بازرگانی یا اتاق بازرگانی ایران یا

(نام کشورهای که در آن خدمات پس از فروش ارائه می شود ذکر گردد)
........................ )1

........................... )2

................................. )3

درصد محصول نهایی در سبد صادراتی بنگاه()CKD ،SKD ،CBU

اتاق مرکزی تعاون)

تأیید معاونت صنایع وزارت صمت

گروه تجهیزات و ماشین آالت صنعتی
تجهیزات
و
ماشین
آالت

خدمات پس از فروش :

ارائه مدارک و مستندات الزم(قرارداد با تائید سفارت یا رایزن بازرگانی یا اتاق بازرگانی ایران یا

(نام کشورهای که در آن خدمات پس از فروش ارائه می شود ذکر گردد)
........................ )1

........................... )2

.............................. )3

درصد محصول نهایی در سبد صادراتی بنگاه

اتاق مرکزی تعاون)

تأیید معاونت صنایع وزارت صمت

صنعتی

گروه بازرگانی عمومی
بازرگانی ارزش صادرات بیش از  10میلیون دالر
تنوع اقالم صادراتی در سال ( 1399نام کاالها درج گردد)

.......................................................................

عمومی

.............. )1

................ )2

............... )3

.............. )4

...............)5

ارائه تصویر پروانه صادراتی حداقل به ارزش یک میلیون دالر برای هر محصول

گروه فناوری باال ()Hi - Tech
فناوری
باال
()Hi-Tech

ثبت محصول (  )patentدر داخل کشور منجر به صادرات .........................................

ثبت محصول ( )patentدر خارج از کشور

....................................................................

ضریب فناوری ...................................................................................................................

ارائه مدارک و مستندات الزم
ارائه مدارک و مستندات الزم
ضریب فناوری بیان کننده سطح فناوری محصول است و توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری اعالم میگردد.



با توجه به اهمیت توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و نقش این بنگاهها در توسعه اقتصاد کشور مقرر گردید یک بنگاه نمونه ملی صادراتی انتخاب گردد ،شاخصهای اختصاصی این بخش با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکها تدوین می گردد.



در راستای تحقق تکالیف اسناد باالدستی مقرر گردید در شرایط برابر اولویت انتخاب در درجه اول شرکتهای تعاونی سپس شرکتهای کامالً خصوصی و در مرحله آخر شرکتهای نیمه دولتی باشند.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

مهر و امضاء:

تاریخ:

