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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م 
 بررسي مشكالت شركت هاي ايراني متقاضي حضور در مناقصات خارجي به شرح زير: 
 كارفرمايان خارجي به عنوان اسناد مناقصات بين الملليجهت ارائه به ) شركت هاي كارفرمايي داخلي( مراحل اخذ تاييديه از صادركنندگان مدارك  -

 روند طوالني صدور تاييديه توسط دستگاههاي اجرايي  -

 عدم تخصيص آدرس ايميل جهت مسئولين ذيربط -

 و عدم پاسخگويي بصورت اينترنتي... مشكالت سامانه هاي سازمان هاي مرتبط با امور اعم از بانك ها، دستگاههاي اجرايي و  -

 ود مجوز مكاتبات به زبان انگليسيعدم وج -

 ...و 

 :طرح موضــوع دستور جلسه
خدماتي كه در حوزه  ي و ارائههاي كارفرآيند.: استاني و رويكردها ملي بوده و به ارتباطات خارجي و انتظاراتي مربوط است كه از دستگاه هاي اجرايي وجود داردا اين جلسه فرمباحث  -

شوند، تاييديه دستگاه اجرايي بـه موقـع صـادر     است، با موانعي روبروست؛ به طور مثال وقتي شركت ها در مناقصه اي برنده مي انجامصدور خدمات فني و مهندسي در استان در حال 

شود كه شـركت هـا در انعقـاد قـرارداد بـا       شود و اين سردرگمي باعث مي اه ها مشخص نمياز طرفي، متولي اصلي هم در دستگ. شود شود و يا پاسخ مستقيمي به موضوع داده نمي نمي

ـ  رارداد و متضـرر شـدن شـركت مربوطـه     كشورهاي مختلف دچار مشكل شوند و به موقع نتوانند اسناد و مدارك مربوط به مناقصه را ارائه كنند و اين اتفاق بعضا باعث عدم انعقاد ق

 . تاكيد شودها و بايد بر لزوم اصالح فرآيند بودهاصل دور خدمات فني و مهندسي براي استان يك از طرفي موضوع ص. شود مي

: به عنوان نمونـه مطـرح نمـود كـه    به تشريح مشكالت شركت هاي خدمات فني مهندسي در حوزه بين الملل پرداخت و درگير با موضوع، يكي از شركتهاي مديرعامل   در اين جلسه -

و فقـط   هبحث هاي اداري چندان درگيـر نبـود   و با انجام دادهبه صورت پيماني  را   اولين قرارداد ه و المللي و كار در كشور افغانستان شد وارد مناقصات بين 90 از سالشركت ايشان 
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رزومه اي از خود درباره تجربيـات كـاري و گـردش    تها ، شركدر مناقصات بين المللي. ه استه اي ديگر در افغانستان شركت كرددر مناقص سال گذشتهمباحث اجرايي مطرح بود؛ اما  

سازمان هماهنگ كننده مناقصات در افغانستان ارگاني به نام تداركات ملي است كه زير نظر شخص رئيس جمهـور ايـن   . ندده مالي براساس قراردادها و يا صورتحساب بانكي ارائه مي

و اگر  زمان گرفت روز 28 شد، روزه دريافت مي 8گاه هاي اجرايي ايراني به استعالمات اين ارگان افغانستاني، مجوزي كه بايد اما با عدم پاسخگويي به موقع دست. كشور فعاليت مي كند

 .در افغانستان نبود، بعد از سپري شدن زمان قانوني، اين موقعيت از دست مي رفتاين شركت ارتباطات 

با روال اداري موجود، گسترش روند صدور خـدمات فنـي مهندسـي     رات خدمات فني مهندسي با صدور كاال قابل مقايسه نيست،ارزآوري و بازگشت ارز ناشي از صاد با توجه به اينكه -

 .بايد حمايت هايي صورت بگيرد تا چالش هاي اين چنين به دغدغه پيمانكار تبديل نشود لذا براي ادامه فعاليت . دشوار است

د؛ شايد بتوان استعالم هاي الزم براي مناقصات بين المللي شركت هاي ايراني را در سفارت ايران و يا كنسولگري ايران در آن كشور انجام دايكي از پيشنهادات در اين رابطه اينستكه   -

 .ايد گواهي خود را از سفارت كشور مبدا دريافت كنندشود و آن ها ب همان كاري كه هم اكنون براي صادركنندگان ايراني و غير ايراني در گمرك انجام مي

در مركـز   .توان اين كار را از طريق ميز خدمت پيگيـري كـرد   مي است در اين رابطه صدور گواهينامه هاي بين المللي و ضمانتنامه ها  فرآيندلزوم اصالح  يكي ديگر از مسائل موجود  -

 .است خواهان اصالح روند موجودمركز نيز و  مواجه شدهاخيرا با مشكالت زيادي  انجام مي شودكهخدمات سرمايه گذاري، نامه نگاري هاي زيادي با شركت هاي خارجي 

ونگي ورود ارز صدور خدمات فني مهندسي از ساير موضوعات و چگضمانتنامه هاي ارزي  اصالح روند صدور،درجه بندي شركت هاي متقاضي فعاليت در ديگر كشورها  فرآينداصالح  -

 .مطرح شده در جلسه بود

 مـرتبط بـا موضـوع،   پيشنهاد تشكيل كميتـه اي از دسـتگاههاي    لذا شود  جذب و صدور خدمات سرمايه گذاري به طور همزمان توسط يك شركت و ارگان انجام ميدر ساير كشورها  -

 .مطرح شده گذاري تسهيل شرايط صدور خدمات سرمايجهت 

كند، پاسخگو است؛ به  شود و اين بدان معناست كه بانك براي ضمانتنامه اي كه صادر مي ضمانتنامه ارزي نوعي تعهد است كه به فراخور قرارداد پايه مبلغي از سوي بانك دريافت مي -
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است و اصالت قرارداد در صدور ضمانتامه بسيار مهم است، ضمانت زماني تبديل بـه تسـهيالت   تسهيالت با ضمانتنامه متفاوت . شرط اينكه در ضمانتنامه قيد زمان عنوان نشده باشد 

 .شود كه فرد به تعهدات خود عمل كند مي

ات دستگاهها بايد به زبان ت است؛ مكاتبيكي از موانعي كه امروز براي شركت هاي فني مهندسي در مناقصات بين المللي مطرح شد؛ مكاتبه با دستگاه ها براي اخذ استعالم در مناقصا  -

شـود بايـد بـه زبـان      اين است كه مكاتباتي كه توسط دستگاهها انجـام مـي  ي كه مي تواند در شورا مطرح شود يكي از پيشنهادات لذا.انگليسي اتفاق بيافتد و اين خواسته اي معقول است

 .انگليسي باشد

محرمانه بودن اسناد و اطالعات هم نكتـه ديگـري   .ئل اصلي شركت ها در مناقصات استاز جمله مسا... مكاتبات و بحث آدرس سايت هاي اينترنتي دستگاه هاي اجرايي و عدم مجوز  -

 وشود اما در مجموع بايد همه اين موارد به عنوان موانع كار در حوزه بين الملل بـه وزارت خارجـه ارسـال     شود و در مسير ديگري طي مي است كه از حوزه تخصصي دستگاه خارج مي

 .راهكار مناسب پيشنهاد شود

 
 
 
 
 
 
 



 ا�تان ��اسان ر�وی

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 

 
  

۴ 
 

 صبح       7:30 :ساعت شروع                                           17/10/1397    :تاريخ جلسه                     41:      شماره جلسه

 نفر 16 :تعداد اعضا حاضر در جلسه                اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي خراسان رضوي   :محل تشكيل جلسه

 

  
 :مصوباتجمع بندي و

 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف
مهلت 
 پيگيري

1 

صـدور   ميـز خـدمت اسـتاني   پيشنهاد استقرار با هدف  پاسخگويي بهتر و تسهيل امور در جلسه مقرر گرديد حاضر اعضا با توجه به اعالم نظر

نامـه اجرايـي حمايتهـاي دولـت از      آيين 19ماده  با تركيبي متناسب با كارگروه استان گذاري در مركز خدمات سرمايه خدمات فني مهندسي

  .در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شود  خدمات فني و مهندسي صادر كنندگان

 جلسه شورا دبيرخانه شورا

2 

يند موجود به لحاظ طوالني شدن  پاسخ بـه  خدمات فني و مهندسي از فرآصادرات برخي از فعاالن بخش خصوصي در حوزه با توجه به اينكه 

خارجه در حوزه اقتصادي و ضـرورت رفـع موانـع بـويژه در      امور با عنايت به نقش وزارتو مكاتبات و طي گردشكار فعلي گاليه هايي دارند 

مسائل  لذا مقرر گرديددارند،  ارزي آوريشور و استان  ارتباط با شركتهاي خدمات فني و مهندسي كه همانند سرمايه گذاري خارجي براي ك

به نمايندگي محترم امور خارجه در شرق كشـور مـنعكس و راهكارهـاي الزم جهـت رفـع      در حوزه صدور خدمات فني مهندسي مطرح شده 

  .مشكالت موجود احصا گردد

 دبيرخانه شورا
در شرق  نمايندگي امور خارجه

 كشور
 روز 20

 
 


