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 :مقدمه

محصوالت  یبندو بسته کیگراف ،یشکل ظاهر ،یعملکرد، ارگونوم ت،یفیدر ک ریبا تاث یبندو بسته یصنعت یمقوله طراح

و  یصنعت یرو، طراح نیهمو از  دينما فاياو بازاريابی محصول کنندگان مصرف تيدر جلب رضا ینقش مهم تواندیم

ت و محصوالاست. المللی خصوصا در بازارهای بینو توسعه بازار محصوالت  یابيدر بازار یمهم گاهيجا یدارا یبندبسته

و  های فنیندی مناسب با وجود مزيتبتجهیزات تولید داخل عموما بدلیل طراحی صنعتی ضعیف و يا فقدان بسته

قیمتی، در ترغیب مشتريان و رقابت با محصوالت خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند. لذا و با توجه به حمايت معاونت 

بنیان جهت توسعه بازارهای صادراتی محصوالت خود، های دانشعلمی و فناوری رياست جمهوری از حايت از شرکت

یان بنهای دارای تايیديه دانشسبد خدمات کريدور صادرات در دستور کار قرار گرفته است. شرکت ارايه اين خدمات در

 نامه استفاده نمايند. توانند از خدمات طراحی صنعتی بر مبنای روند ذکر شده در اين آيینمی

 حمایت خدمات طراحی صنعتی مشمول: 0ماده

)شامل مشاوره  یصنعت یخدمات طراحهای اخذ بنیان، بخشی از هزينههای دانشدر قالب حمايت از شرکتکريدور 

 دهد.بندی، قالبسازی و طراحی و ساخت( را مورد حمايت قرار میساخت، طراحی، طراحی محصول، بسته

 : میزان حمایت2ماده 

الحسنه در اختیار به صورت تسهیالت قرض 0ی مطابق با ماده بندو بسته یصنعت یخدمات طراحهای هزينه -9-0

 گیرد.های واجد شرايط قرار میشرکت

: نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطايی شامل دوره تنفس، تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اساس قیمت محصول، 0تبصره 

 شود.تعیین میمیزان صادرات موفق آن محصول توسط شرکت تیراژ تولیدی شرکت و 

و همچنین نظر کمیته مشاوران طراحی کريدور های طراحی صنعتی مصوّب ورتی که بر اساس شاخص: در ص9تبصره 

)تا سقف های مذکور از هزينه درصد 92صنعتی، طراحی محصول شرکت از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد، تا سقف 

 شد.از  تسهیالت اعطايی به صورت بالعوض در نظر گرفته خواهد  ريال( 092.111.111

 ريال است. 211،111،111مجموعا در حدود  دارای تايیديه شرکتبرای هر کريدور حداکثر تسهیالت  -9-9
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 : شرایط اعطای حمایت9ماده 

 و فناوری رياستمعاونت علمی بنیان از طرف دارا بودن تايیديه دانشنامه منوط به های اين آيیناستفاده از حمايت .9-0

بايستی جز محصوالت تايید شده از طرف کارگروه تشخیص و ارزيابی  موردنظراست. همچنین محصول جمهوری 

 بنیان باشد.شهای دانشرکت

 برسد.کريدور تناسب و اولويت خدمات طراحی صنعتی با نیازهای شرکت و محصول بايستی به تايید  .9-9

 : نحوه دریافت حمایت4ماده 

 و یمتقاض قرارداد بین در حین عقد، 9موضوع ماده های تسهیالت و حمايت ،نامهاين آيین مرتبط باخدمات  مورددر 

 لذا پرداخت خواهد شد. بر اساس زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تايید شرکت به کارگزارکارگزار و 

)شامل  توانند پس از ارسال درخواست کتبی و ضمیمه نمودن مستندات الزمهای متقاضی واجد شرايط، میشرکت

 هایفاکتور خدمات و ...( از تسهیالت و حمايتکارگزار، پیشنمونه قرارداد يا پروپوزال اسناد هويتی و رزومه کارگزار، 

 نامه استفاده نمايند.موضوع اين آيین

 


