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 وضوع مــورد بررسی )دستور کار( م

 افغانستانی تجار  اقامت تمدید چگونگی مشکالت و موانع بررسی  

   و برگزاری جلسات آن مهندسی و فنی خدمات صادرات توسعه راهبردی کمیتهشکل گیری 

  موانع و راهکارهای ارائه شدهمهندسی و فنی خدمات صادرات توسعه  ، 

 استان در مهندسی و فنی خدمات صادرات19 ماده کمیته نمایندگی استقرار 

 

خراسان رضوی، با دستور کارهای بررسی موانع و مشکالت چگونگی تمدید اقامت تجار چهل و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

فنی و برگزاری جلسات کمیته راهبردی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بررسی موانع و مشکالت و ارائه راهکار به منظور توسعه صادرات خدمات افغانستانی، 

  مهندسی در استان، برگزار شد.  و فنی خدمات کنندگان صادر از حمایت اجرائی نامه آیین19 ماده مهندسی و نیز نحوه استقرار نمایندگی کارگروه

در شرایط فعلی گفت:  روژه های خارجیپ در مهندسی و فنی خدمات حوزه های فعال درشرکت مشارکت ، رئیس این دبیرخانه، با اشاره به اهمیت بحث«علی اکبر لبافی»

تسهیل روند موجود و  به دنبال با برنامه ریزی مطلوب در این زمینه،ضروری است م و گذاری های انجام شده فاصله بسیار داری در حوزه خدمات فنی و مهندسی با هدف

 باشیم. برای استان و کشور ارزآوریحذف نارسایی ها و 

 ی الزم میان دستگاهمند است. متاسفانه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، هم افزایارزش در این عرصه، بسیار راهکار کردن پیدا برای ها دستگاه افزایی هم وی تصریح کرد:

طح استان و نه کشور صورت ها شکل نگرفته است. این در حالی است که هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود تسهیل گری الزم را انجام می داد اما این اقدام نه در س

 .نگرفته است

 ضرورت تشکیل کمیته راهبردی به منظور حل چالش های حوزه خدمات فنی و مهندسی

مدیرکل صمت استان در خصوص راه اندازی با  که جلسه ای طیدر ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: 

تجارت خارجی صمت  معاونت توسط کمیته مذکوراعضای برگزار نمودیم، پیگیری های الزم  انجام شد و مقرر گردید کمیته راهبردی صادرات خدمات فنی و مهندسی 

ته کمیاین د. امید می رود از ابتدای سال آینده نتقاضا داریم که برای تسریع این مهم پیگیری های الزم را انجام دهشورای گفتگوی استان . از دبیرخانه گرددمشخص 
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 .راهبردی راه اندازی شود

 مادهبه بررسی و نحوه استقرار کمیته  مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان از دولت هایحمایت اجراییآیین نامه  4: بند در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشتوی 

و سازمان  19است. ما از کمیته ماده  این خدمات مربوط به زیرساخت های حوزه خدمات فنی و مهندسی و صادرات 19بحث کمیته ماده  و  اشاره دارد نامه مزبور آیین19

 نماییم.  اتخاذ  توسعه تجارت درخواست نمایندگی می کنیم تا بعضی تصمیمات را در داخل استان

آالت  اشینمتصریح کرد: مشکالت در حوزه خدمات فنی و مهندسی بسیار است که از جمله آن می توان به مساله بانکی، تاییدیه شرکت های صادراتی، ترخیص  بابازاده

 گذار سرمایه از ایران داخل های ضمانت معادل که معنا بدان. کنند بروزرسانی را اطالعاتشان  بانک ها باید برای همکاری با ما. خارج از کشور و ورود آن و... اشاره کرد

 می کنند.  دریافت سپرده
 

 صدور ضمانت نامه ارزی از حیطه اختیارات استان خارج است

یجاد هر گونه تعهد ارزی در بخش دیگری از نشست، محمود فارسیانی، معاون ارزی شورای هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: از آن جا که صدور ضمانت نامه ارزی و ا

 .ملی است، حتما صدور ضمانت نامه باید با هماهنگی و موافقت بانک مرکزی انجام شودای مساله 

 انجام نشده است. در استان ها چون تعهد کشور است و بانک مرکزی باید تعهد را انجام دهد، از این رو تفویض اختیار به شعب بانک ها  وی خاطرنشان کرد: ضمانت

ور بخش خصوصی ای با حضفارسیانی افزود: لذا باید جلسه ای در تهران با حضور بانک مرکزی برگزار شود. ما آمادگی داریم که هماهنگی الزم را جهت برگزاری جلسه 

 ترتیب دهیم.استان با ادارات بین الملل و مرکزی تهران 

آموزشی برای تجار تدارک دیده شده که یکی از این برنامه ها ای تصریح کرد: امسال برنامه  نیز کارشناس اداره بازرگانی خارجی صمت خراسان رضوی ،شادی قاسمی

 مختص به صادرات خدمات فنی و مهندسی است. 
 

 خدمات فنی و مهندسی متولی واحدی نداردحوزه 

ندسی متولی واحدی ندارد. بسیاری از واحدها مه و فنی خدمات حوزه معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: ،عضو هیات مدیره خانه صنعت ،نوفلسطیدر ادامه، رضا 

 .گیرد. سیستم دولتی باید حمایت های الزم را از فعاالن این حوزه داشته باشدبه تنهایی مشکل خود را حل می کنند و هیچ حمایتی از فعالین این حوزه صورت نمی 
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، صادرات خدمات فنی گذشتهمتاسفانه در  :اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد دبیر پورقاسمی، در بخش دیگری از نشست، محسن

داشتیم که نوید بخش میلیارد دالر 2یعنی حدود  1399برابری نسبت به سال  4ما رشد  1400البته در سال . رسیده بود میلیون دالر 500و مهندسی به رقم تاسف برانگیز 

 .جدیت و حمایت بخش دولتی از این حوزه سودآور و افتخار آفرین است

آشنایی با مقوله ، ناود مشوق های الزم و همچنین موانع داخلینبظارت و مکانیزم ن فقدانصادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به دلیل  ی دقیق ازآمارنبود  :وی یادآور شد

ها، چابک نبودن شرکت و عدم استفاده مشارکت، زنجیره تامین، های خدمات فنی و مهندسی با موضوعاتی از قبیل زنجیره ارزشآشنایی شرکتناهای بازاریابی و برندینگ، 

روحیه کار گروهی در تشکیل کنسرسیوم ها و  نبودنامه های استاندارد و ضوابط فنی با کشورهای هدف، فقدان موافقتهای بین المللی، بهینه و به موقع از فرصت

 .ساختارهای پروژه یابی و... از مهم ترین مشکالت داخلی شرکت ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی است

ن استانی و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق آیین شنایی و حمایت مسئوالعدم آ از ،دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

تی، عدم توزیع مناسب نامه حمایت از این حوزه، عدم واگذاری اختیارات به سازمان های استانی جهت تصمیم گیری سریع عملیاتی مرتبط و بروکراسی اداری غیرعملیا

وصی بومی و کاهش توان مالی شرکت ها برای حضور در بازارهای بین المللی، رانت باال و غیرمنصفانه در کشور جهت توزیع پروژه های بین پروژه استانی به شرکت های خص

 .نام بردالمللی و استفاده از فرصت ها و حمایت های دولتی از مهم ترین چالش های استانی حوزه خدمات فنی و مهندسی 

تصادی، عدم ارتباطات مالی و بانکی بین المللی، عوامل بازدارنده سیاسی در سازمان های دولتی و کارفرمایان خارجی جهت همکاری با شرکت تحریم های اق :وی اظهار کرد

فنی و  کشورهای هدف صادراتی خدمات فنی و مهندسی )سیاسی و تجاری( از جمله مهم ترین مشکالت و تهدیدهای خارجی در صادرات در های ایرانی و ریسک باال

 .مهندسی است

 

م هزینه و ه طح ملی برای بخش خصوصی هم زمان لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در جمع بندی دستور کار نخست تصریح کرد: پیگیری مسائل در س

خدمات فنی و مهندسی و صاحبنظران این حوزه باید مشکالت و اتحادیه همکاری لذا کمیسیون هماهنگی بانک ها با  ؛بر است. مضاف بر اینکه بانک ها نگاه یکسانی ندارند

  د و برای حل این مشکالت تدابیر ویژه بیاندیشد.نمسائل حوزه خدمات فنی و مهندسی را احصا کن

ی باید تعهداتشان را عملی کنند و در وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت های استانی این مسائل قابل حل و فصل است، خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه های متول

ر حوزه الزم را د بسترکند که هر کدام پیگیری می دستگاه های ذی ربط از طریق  ت و گو . دبیرخانه شورای گفنمایندصورت ضرورت اصالح، باید پیشنهادات الزم را ارائه 
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 .ران پیگیری های الزم را انجام دهدخدمات فنی و مهندسی فراهم کنند و در صورت ضرورت خود دستگاه مربوطه از ته

وسعه بخش خدمات فنی و مهندسی باید ت بسته: کرد اظهار است، اهمیت حائز بسیار مهندسی و فنی خدمات صادرات حوزه برای اطالعاتی بانک تهیه لبافی با بیان اینکه

تا ضروری در این راس. بگیرد صورت بیشتری توجه مهندسی و فنی خدمات بحث به که شود ایجاد فضایی تا توسط هر یک از دستگاه های ذی ربط مورد پیگیری قرار بگیرد

ی دولت و بخش خصوصی منعکس کند تا پیگیری گو و گفت شورای دبیرخانه به مکتوب صورت به را خود تقاضاهای مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان است اتحادیه

 .های الزم توسط دبیرخانه صورت بگیرد

 شتغال و پروانه ا موانع و مشکالت چگونگی تمدید رفع  این نشست مبنی بر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص دستور کار دومرئیس 

رک می تواند کمک موثری برای جذب رفع بعضا موانع ایجاد شده از طریق تفاهم بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق مشتافغانستانی تصریح کرد: تجاراقامت 

 تجار افغانستانی و در عین حال نظارت های الزم برای صادرات دقیق و پرداخت مطالبات قانونی باشد.
 

 نباید عطف به ماسبق شوددر خصوص اقامت اتباع افغانستانی  دستورالعمل جدید

تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور،  شعبه مشهد -مشترک ایران و افغانستاندر بخش دیگری از نشست، هادی نبی زاده، رئیس هیات اجرایی اتاق 

در همین راستا تعداد زیادی از تجار افغانستانی به طور مستقیم از پتروشیمی خرید می کنند و با این . واحدهای تولیدی ترجیح می دهند خودشان صادرات داشته باشند

در هر مقطعی می توانستند نسبت به صادرات اقدام کنند. اداره کار در این آنها براساس مجوزهایی که تجار افغانستانی برای صادرات دارند  .ندواحدها ارتباطات نزدیکی دار

شرکت های ذی ربط ارسال  ارابطه عنوان کرده که تجار افغانستانی باید رشته فعالیت خود را معرفی کنند به همین دلیل تجار افغانستانی قراردادهای تجاری خود را ب

اما دستور العمل جدید اشاره به این مهم دارد که تمامی فعالیت های  ؛این اسناد مورد توجه اداره کار قرار گرفته به همین دلیل اقامت آن ها تمدید شده است ؛کردند

 .تجاری باید توسط کارت بازرگانی صورت بپذیرد

این  ،به طور مثال ؛ل عطف به ماسبق شده که این مساله برای تجار افغانستانی و تمدید اقامت آنان چالش آفرین شده استوی خاطرنشان کرد: متاسفانه این دستورالعم

افغانستانی نگران با این اوصاف تجار  .شعاع قرار داده عالوه بر این بعضا دستور لغو پروانه برای این تجار نیز صادر شده استالمساله کارت بانکی تجار افغانستانی را تحت 

 .هستند که مجوزشان ابطال شود
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 تجار افغانستانی باید بتوانند با کارت تولیدی نیز صادرات کنند

  .دنفراهم شود که بتوانند با کارت تولیدی صادرات کن افغانستانی در ادامه، وهاب کوهستانی، دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: باید تسهیالتی برای تجار

قرارداد طوالنی مدت با تجار  وی با بیان اینکه برخی از واحدهای سیمانی حاضر نیستند که تولیت صادرات را به تاجر افغانستانی واگذار کنند، ادامه داد: این شرکت ها

دها، اگر منافعی در تسهیالت صادراتی تعلق گرفت مربوط به براساس دستورالعمل صادره، ملغی کننده این قرارداد تاجر نیست. براساس این قراردا؛ اما افغانستانی دارند

 .به شیوه صحیح انجام شود اوتولیدکننده است نه تاجر تا رفع تعهد ارزی توسط 

 

 هیات فنی اجازه دور زدن قانون را به تجار نمی دهد

برخی از تجار هیچ برگه عوارض بعضا مشاهده می شود  بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد:  در بخش دیگری از نشست، محمدامین

  خروج گمرکی ندارند و مدارک و مستنداتشان توسط هیچ شرکتی مهر و امضا نشده است. حتی بعضا کارت بازرگانی ندارند.

نه به نام شرکت و نه به نام تاجر  ،رانی حاضر نیستند که به طور شفاف با تجار افغانستانی فعالیت کند و فاکتور صادر شدهای های  شرکت برخی  یادآور شد: چرا وی

 افغانستانی است؟

تجار نمی دهد. با این حال اگر اتاق  رویه ثابتی برای برخورد با تجار افغانستانی ندارد به گونه ای که این هیات اجازه دور زدن قانون را به اشتغال  هیات فنی :بابایی افزود

 .در کمیته فنی نیز مورد تایید ما قرار می گیرند ،مشترک ایران و افغانستان لیستی از تجار را ارائه کند که مورد تایید اتاق بازرگانی باشد و اصالت آنان تایید گردد

 

 اتاق مشترک جایگاه خود را با تخلف تجار زیر سوال نمی برد

تصریح کرد: اتاق مشترک تحت نظر اتاق بازرگانی و مبتنی بر قوانین موجود فعالیت  شعبه مشهد -نبی زاده، رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستاندر ادامه، 

برای تجار دارای اهلیت است که با مشکل  آنان را به عضویت نپذیرفتیم. لذا صرفا درخواست ما ومی کند. تعداد زیادی تجار بودند که اهلیت آنان به ما ثابت نشده است 

 .ما از طریق ارتباط با تجار دارای اهلیت می توانیم اهلیت سایر تجار را نیز مشخص کنیم .مواجه شدند
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 .مورد تایید ما قرار می گیرندوی یادآور شد: اتاق مشترک جایگاه خود را با تخلف تجار زیر سوال نمی برد. تمامی تجار با بررسی ها و گزارشات الزم از پلیس اینترپل 

انی نیاز به تجار افغانست تصریح کرد: اتاق مشترک هر گونه تخلف را رد می کند. تجار باید مالیات خود را بپردازند اما دستورالعمل جدید نباید عطف به ماسبق شود. نبی زاده

ان اقامت آن و مشکل وجود داشته باشدتجار افغانستانی دارای اهلیت امکان تمدید پروانه که  آموزش دارند تا مالیات را به عنوان حق دولت پرداخت کنند. به نظر می رسد

 .مرتفع گردد

شرایط به گونه تسهیل خواهد شد که بروکراسی اداری برای تجار تبعه  با بیان اینکه بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  در بخش دیگری از نشست،

قانون مالیات های کشور  67ماده  2سامانه براساس تبصره به داشتیم که به استناد قانون، دسترسی  مکاتبه وزارتخانه با ما :کرد اظهار حتی االمکان کاهش یابد،خارجی 

 .اداره کل مالیاتی نیز بررسی های خود را انجام دهد و مفاصا حساب را در سامانه بارگذاری کند باشد تا

 

 تجربه حاکی از آنو  بی مسکنی، معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: ارتباط تجار افغانستانی با شرکت های ایرانی بعضا همخوانی ندارددر ادامه، مجت

رفا به اسناد است. ما در بخش مالیاتی ص فیدیماست که بسیاری از تجار افغانستانی فاقد پرونده مالیاتی هستند. بر همین اساس پیشگیری از فرار مالیاتی اتباع اقدام بسیار 

آن که  رسیدگی نداریم به شرط و مدارک استناد می کنیم. حال اگر تاجر افغانستانی بدهی مالیاتی نداشته باشد، گواهی برای آنان صادر می شود. بنابراین مشکلی در حوزه

 .ثابت کندمستندات ارائه شده، فعالیت تجاری فعاالن اقتصادی افغانستانی را 
 

 پلیس گذرنامه نهایت همکاری را با اتباع خارجی دارد

عنوان کرد: چنان چه در حوزه تمدید اقامت تجار افغانستانی و صدور اقامت مشکل و مانعی نیز در بخشی از این نشست سرهنگ حسینی، پلیس گذرنامه خراسان رضوی 

 .وجود دارد، اداره پلیس گذرنامه پاسخگو خواهد بود

زمان می شود به طوری  مرور؛ تمدید پروانه مشمول کرد عنوان باید هستند، کار پروانه دارای که تجاری ویژه به گذاران سرمایه و تجار اقامت تمدید حوزه در یادآور شد:وی 

 ریم.و مساعدت های الزم را با تجار دامی شود ماه تاخیر مواجه شده است با این حال در پلیس گذرنامه با دید مثبت به این مساله نگریسته  6که گاها تمدید با 

دید تم که با توجه به فرایند زمان برتقاضای ما از اداره گذرنامه آن بود  و به دلیل راه اندازی سامانه جدید، تمدید پروانه تجار افغانستانی زمان بر بود حسینی ادامه داد:

درخواست ما این است که اگر از زمان گذرنامه تجار افغانستانی گذشته اما پروانه شان تمدید شده، مشمول جریمه مشمول جریمه نشوند. لذا آنان تجار افغانستانی، پروانه 
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 .نشوند و این مهم باید تبدیل به یک مصوبه شود

جار نجی و اعتبار سنجی تلبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: با توجه به شفافیت موضوع، پیشنهاد می شود که با استفاده از ظرفیت اتاق مشترک، اهلیت س

سنجی دچار مشکل شدند، مورد بررسی همه جانبه منعکس شود. تمام کسانی که در قالب بخشنامه جدید به لحاظ اهلیت  و رفاه اجتماعی کارتعاون افغانستانی به اداره کل 

چوب های ارهمساله در چاتاق مشترک قرار بگیرند. همچنین بخشنامه جدید نباید عطف به ماسبق شود. وضعیت موجود و آینده نیز باید شفاف سازی صورت بگیرد تا این 

 .مورد نظر حل و فصل شود

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری پیگیریمسئول  مصوبات جلسه ردیف

 

 موضوع  شهدشعبه م اتاق محترم مشترک ایران و افغانستانبا عنایت به مکاتبه  ، ستانی تجار افغانپروانه کار و اقامت چگونگی تمدید  الف(

با نظر مثبت مدیرکل محترم تعاون کار و رفاه  پس از بحث و بررسیمطرح و در جلسه   08/11/1401مورخ  401-001366شماره  نامه

 اجتماعی استان برای کمک به رفع موانع موجود توافقات زیر حاصل گردید.

التی موانع و مشک با  ید جد نامه ابالغی اقامت آنها  حسب شیوه  آن تعداد از تجار افغانستانی که تمدید پروانه کار و  -1

 ایران و افغانستان شعبه مشهد  اتاق مشترک و بررسی های  اعتبار سنجی مواجه گردیده است، مقرر شد به موجب 

نسبت  منعکس گردیده و اداره کل  به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست تجار واجد شرایط ظرف ده روز  

 ر کوتاهترین زمان ممکن اقدام نمایدپروانه اقامت د و متعاقب آنبه صدور پروانه اشتغال 

ف شفافیت و رفع برخی از ابهامات در روند صدور پروانه اشتغال و مستندات مورد نیاز برای صدور پروانه توافق با هد -2

ظرف مدت دو هفته توسط اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و اتاق مشترک تهیه و در این   مشترکی تفاهمنامه شد 

 خصوص اطالع رسانی و شفاف سازی شود.

 

 

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی 

ایران و  اتاق مشترک

افغانستان شعبه 

  مشهد 

 

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی 

 

 

 

 

 ده روز

 

 

 

 دو هفته
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 لعمل های جدید فرایند صدوراه به هر دلیلی بدون میل و اراده و بعضا ناشی از ابالغ دستورپیشنهاد گردید تجاری ک -3

پروانه های اشتعال و اقامت در طی مدت زمان قانونی طوالنی و به موقع  تمدید نگردیده است مشمول جرایم مربوطه 

 نشوند

 14/10/140/ص مورخ 195/1401 نامه شماره  موضوع  ندگان خدمات فنی و مهندسی اتحادیه محترم صادر کن تنگناها و پیشنهادات ب( 

آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندکان  1در تعریف ماده نظربه اینکه ،  با هدف اصالح و تسهیل امور حوزه فعالیت اتحادیه مطرح گردید 

رت است از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر صادرات خدمات فنی و مهندسی عبا" آمده است خدمات فنی و مهندسی 

طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در 

 ،رشته های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت های حمل و نقل

و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کاال   (ICT)معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات

متولی و پیشران به عنوان  09/02/1385ک مورخ  34643/ت 11331مطابق با تصویب نامه  ه تجارت سازمان توسع ".محسوب نشود

 خدمات فنی و مهندسی از بابت:درات صا در این حوزه تعیین شده است و 

 ارز آوری بر مبنا دانش و تخصص شرکتهای فنی و مهندسی  (1

 اشتغال زایی شرکت ها و  نیروهای متخصص استان در پروژه های بین المللی  (2

 کمک به افزایش صادرات کاال و ماشین آالت و تجهیزات  (3

 لی گسترش روابط بین المللی و حضور اقتصادی  در بازارهای بین المل (4

 بروز رسانی دانش وتجربه شرکتهای فنی و مهندسی  (5

 امکان ارتباط با موسسات و شرکتهای بین المللی و توسعه فعالیت در دیگر نقاط جهان  (6

 به دلیل و  بوده  دارای اهمیتامکان سرمایه گذاری پایدار در پروژه های بین المللی داخلی و خارجی  و ارزی آوری پایدار  (7

 ای:ماهیت آن ویژگی ه

 پیچیدگی های فنی و مالی و مدیریت در پروژه ها  (1

ایران و  اتاق مشترک

افغانستان شعبه 

  مشهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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 وابستگی باال به تصمیمات و سیاست های دولتی و منطقه ای  (2

 وابستگی باال به حمایت ها و همراهی بخش دولتی و تسهیل در این حوزه  (3

 زمان بر بودن پروژه صادرات و مخاطرات پیش رو آن  (4

 ریسک های باال و غیر قابل برآورد در مسیر پروژه ها  (5

 مهندسی و فنی خدمات صادرات توسعه انداز چشم سند براساسبه استناد گزارش اتحادیه صادر کنندگان خراسان  و از آنجائیکه  دارد.

 دست انداز چشم این از درصد 2 به توانسته کشورحاضر حال در که برسد سال در دالر میلیارد 35 حداقل به بایست می 1404 سال در

 شمال و آسیا غرب جنوب و غرب منطقه کشورهای در مهندسی و فنی خدمات از استفاده پتاسیل بیشترین کند و با توجه به اینکه  پیدا

 هاد هایو نعدم دسترسی و فاصله بسیار زیاد با این موضوع مستلزم همکاری و اتخاذ تدابیر در سازمان ها به هرشکل  باشد می افریقا

 ضمن طرح موارد زیر در شورای گفت و گو:مقرر گردیدلذا با عنایت به جمیع جهات و توافق صورت پذیرفته  دولتی است،

ارزی برای  جهت روان سازی در ارائه ضمانت نامه هایحداکثر ظرف  مدت دو هفته هماهنگی بانک ها کمیسیون  -1

 وفعاالن اقتصادی حوزه صادرات خدمات فنی مورد نیاز  و حمایت تسهیالتی  پروژه های بین المللی در استان 

 است حیطه استان  ضمانت نامه های ارزی  حسب اعالم کمیسیون خارج از موضوع  با عنایت به اینکه مهندسی

از  یای اجرایگان خدمات فنی و مهندسی و دستگاهبا دعوت متولیان بانکی کشوری و اتحادیه صادرکنند جلسه ای

 جمله صمت و دبیرخانه شورا برگزار و در این خصوص تعامل الزم صورت پذیرد. 

 

با هدف یکپارچه سازی فعالیت های  و مهندسی حوزه صادرات خدمات فنی راهبردی کمیته تشکیلموضوع  شکل گیری و  -2

 یمهندس و فنی خدمات صادرات مشکالت و موانع جدی پیگیریمربوطه و تسهیل امور و رونق گرفتن اینگونه فعالیت ها و 

شکل گیری کمیته و تنظیم برنامه زمانبندی دو هفته نسبت به مدت  مقرر گردید اداره کل صمت استان حداکثر ظرف 

 ا ی ذی ربط و بخش خصوصی موثر در این حوزه و دبیری اتحادیه اقدام نماید.با دعوت دستگاه جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون هماهنگی 

 بانک ها

 
 
 
 

 

 

اداره کل صمت 

 استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو هفته

 

 

 

 

 

 دو هفته
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هریک از دستگاهای اجرایی و اثر بخشی این قبیل دستگاها بر رونق فعالسازی وظایف و ماموریت های با هدف  -3

بخشیدن به حوزه فعالیت خدمات فنی و مهندسی، مقرر شد کلیه سازمانها و دستگاهای اجرایی که حسب تکالیف 

ماموریت و یا مسئولیتی دارند حداکثر ظرف یک  09/12/1388نامه اجرایی خدمات فنی و مهندسی مصوب  آیین

 گونگی اجرای تکالیف تعیین شده و موانع  احتمالی  به دبیرخانه شورا اعالم نمایند هفته چ

 

ضرورت شکل گیری بانک اطالعات صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی مطرح و توافق شد در کمیته راهبردی  -4

 اتخاذ تصمیم شود.

 

 

وزارت امور  "بیان شده  هیئت وزیران 09/12/1388اجرایی خدمات فنی و مهندسی مصوب آیین نامه  11ماده همانگونه که در  -5

خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 

 :خارج از کشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید

ن به سازمان توسعه تجارت المللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمااعالم و ارسال اطالعات مربوط به مناقصات بین  - الف

 . مراجع ذی ربطو  ایران

 

 

 

دستگاهای اجرایی 

تکالیف  موضوع

 آیین نامه

 

 

اداره کل صمت 

  استان 

  
 
 

 

 

نمایندگی وزارت 

  خارجهامور 

اتحادیه خدمات فنی 

 و مهندسی

  
 
 

 

 

 

 یک هفته

 

 

 

 اولین جلسه کمیته

 

 

 

 

 

 دو هفته
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همکاری الزم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط برای معرفی مزیت ها و توانمندی های فنی و مهندسی کشور  - ب

غات در مطبوعات، نشریات و رسانه های گروهی کشورهای از طریق مساعدت در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی، تبلی

  .مورد نظر

فراهم کردن تسهیالت الزم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت های تخصصی به منظور عزیمت  - ج

گان کشورهای خارجی به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیئت ها یا نمایند

 .شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند انی یا بازدید از پروژه های اجراکه به منظور مذاکره با شرکت های ایر

پشتیبانی از شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکالت احتمالی ناشی از اجرای پروژه  - د

 ،های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقیها یا بازیافت خسارت 

نجام این موارد مستلزم تعامل کاربردی بیشتر با نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال و شمال شرق کشور ااز آنجائیکه 

ی و جوانب آن جهت مذاکرات بین المللی با همکاری در راستای آشنایی با موضوع خدمات فنی و مهندس مقرر گردید  است

شفاف سازی صورت  از طریق  نمایندگی وزارت امورخارجه و برگزاری نشست فی مابین حداکثر ظرف دو هفته   اتحادیه

 پذیرد.

 

 

لیت ئومس کارگروهی با :  هیئت وزیران 09/12/1388اجرایی خدمات فنی و مهندسی مصوب  آیین نامه 19ماده با عنایت به  -6

وزارت بازرگانی )سازمان توسعه تجارت ایران( و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط )حسب مورد( و انجمن صادرکنندگان 

نامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه تشکیل می گردد. دبیرخانه کار گروه خدمات فنی و مهندسی ایران برای بر

یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید و اجرای تصمیمات 

کلیه دستگاههای یادشده موظفند در دوره های  14ماده  1. همچنین تبصره آن برای کلیه دستگاه های ذی ربط الزامی است

زمانی سه ماهه آمار و اطالعات قرارداد های منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده 

 .( ارسال نمایند19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه شورا
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کارگروهی با مسؤولیت وزارت  "بیان شده است 19ماده ی و و مهندس همانگونه که در آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات فنی

بازرگانی )سازمان توسعه تجارت ایران( و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت 

ندگان خدمات راهبردی رییس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط )حسب مورد( و انجمن صادرکن

فنی و مهندسی ایران برای برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه تشکیل می گردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در 

سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید و اجرای تصمیمات آن برای 

 :ربط الزامی استکلیه دستگاه های ذی 

( و همچنین طرح هایی که به صورت ساخت، 1مجوز استفاده از تسهیالت این آیین نامه برای موضوعات یادشده در ماده ) - الف

 .بهره برداری و واگذاری و یا سایر روش های مشابه در خارج از کشور اجرا می شوند

ضمانتنامه های مورد نیاز شرکت های صادر کنندگان  مجوز صدور ضمانت های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف - ب

 .خدمات فنی و مهندسی

تأیید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه های صادرا تی که توسط شبکه بانکی کشور تأمین مالی می شوند، در  -ج 

 .چارچوب قوانین و مقررات مربوط

مات فنی و مهندسی و سایر مشوق های صادرا تی و تعیین میزان رسیدگی و تأیید پرونده های جوایز بخش صادرات خد -د

 .آن

ز کشور که از تسهیالت این آیین نامه بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه های شرکت های ایران در خارج ا -ه 

 .استفاده نموده اند

توانمندی های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی  -(1389ˏ10ˏ05ز )اصالحی 

برگزاری جلسات مشترک با مسؤوالن نمایندگی جمهوری اسالمی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه ریزی برای اعزام 

  .هیأت های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

مشاوره های تخصصی در قالب طرح ها و بسته های حمایتی و مشوق های ارایه پیشنهادها و  -(1389ˏ10ˏ05ح )اصالحی 

  .صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور

 .در موارد تساوی آراء، رأی دبیرخانه مالک خواهد بود - 1تبصره 
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های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون  دبیرخانه کار گروه یادشده می تواند از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل - 2تبصره 

 .حق رأی دعوت نماید

آیین نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین نامه، در چارچوب اختیارات  -3تبصره 

 .تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد

( با نماینده معاونت برنامه 1ن آالت و تجهیزات موضوع ماده )مسؤولیت تأیید خروج ماشی -(1389ˏ10ˏ05)الحاقی  4تبصره

 .ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود

در استان  19سازی و تسهیل امور در استان خراسان رضوی نمایندگی کمیته ماده  پیشنهاد می گردد جهت روان

 خراسان رضوی ایجاد گردد.
 

 

 


