شیوه اجرایی ارائه خدمات بازرگانی به شبکه همکاران
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روش اجرا:

 -1شرکتهایی که بهصورت همزمان دارای دو شرط زیر باشند میتوانند برای واردات مواد اولیه ،اقالم ،قطعات
و کاالهای مورد نیاز کارفرما که مرتبط با قراردادهای منعقده با سازمان های مرتبط با سمتاا باشمد ،از خمدمات
گترکی اسافاده نتایند:
الف -کلیه شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعای – تولیدی و تحقیقاتی رتبههای  Aو  Bستاا کمه دارای
پروانه هتکاری معابر صالحیت از مرکز ستاا باشند.
ب -قرارداد جاری با یکی از سازمانها و ردههای تابعه مرتبط با ستاا داشاه باشند.
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 -2واردات اقالمی که توسط شرکت جهت بهرهمندی از خدمات گترکمی درخواسمت ممیشمود ،فقمط جهمت
قراردادهای منعقده با سازمان های مرتبط با ستاا باشد.
تبصره :1این اقالم میتواند توسط خود شرکت هتکار وارد شود و یا توسط شمرکت دیگمری کمه بمرای ان مام
قرارداد ،با این شرکت هتکاری مینتاید وارد شود .اطتینان از اینکه واردات این اقالم و کاالهما توسمط دیگمر
شرکتها ،برای شرکت هتکار با ستاا و مرتبط با موضوع قرارداد منعقده میباشد ،بمر ههمده صمنعت/سمازمان
کارفرما و کتیسیون است.
تبصره :2شرکت هتکار باید ضتن ارایه تعهد کابی به صنعت/سازمان ،مبنی بر اینکه واردات اقالم توسط دیگمر
شرکتها برای اجرای قرارداد این شرکت با سازان های مرتبط با ستاا میباشد ،مساندات کافی و ماقن برای این
هتکاری (از قبیل دالیل واردات توسط شرکت دیگر ،یک نسخه از قرارداد فیمابین و  )...را به صمنعت مربموط
ارایه نتاید.
 -3تعداد و میزان اقالم یا محصوالت درخواسای برای ترخیص ،دقیقاً ممورد نیماز و اسمافاده در هتمان قمرارداد
منعقده باشد و نباید به هیچ وجه بیشار از آن باشد .شرکت به هیچ هنوان حق ندارد اقالم ترخیص شده بما رو
فوق را در پروژه یا جای دیگر اسافاده کرده یا به هر نحوی در کشور به فرو

برساند.

تبصره :1در صمورتیکه محتولمه توسمط کارشناسمان سمتاا تمرخیص شمود ،ابامدا بازرسمیهمای الزم توسمط
صنعت/سازمان مرتبط با ستاا ان ام و سپس به شرکت تحویل داده میشود و چنانچه فقط م موز تمرخیص داده
شود و ترخیص توسط شرکت هتکار ان ام پذیرد ،شرکت باید زمینمهی الزم بمرای بازدیمد از محتولمه توسمط
کارشناسان ستاا را فراهم نتاید.
تبصره :2چنانچه در هر مرحله مشخص شود که شرکت ،اطالهات خالف واقع اظهار کرده است ،مطمابق قموانین
امور گترکی کشور و هتچنین ضوابط ستاا (بر اساس نظر کتیسیون) ،با آن برخورد الزم بعتل میآید.
 -4به منظور بررسی نحوه و میزان ارز

افزوده برخورداری شرکت از خدمات گترکی ،کتیسیونی مرکب از

اهضای زیر در ستاا تشکیل و در این خصوص بررسی و تصتیمگیری میکند:
صفحه  2از 5

شیوه اجرایی ارائه خدمات بازرگانی به شبکه همکاران

اهضای کتیسیون هبارتند از:
الف) رئیس مرکز ستاا (به هنوان رئیس کتیسیون)
ب) مدیر خدمات بازرگانی اداره کل آماد معاونت آماد ،تحقیقات و امور صنعای
ج) نتاینده تاماالخایار معاونت ت ارت و امور بینالتلل سازمان مربوط
د) مدیر صنعت دارای قرارداد با شرکت (در صورت لزوم به هتراه مدیر بازرگانی و سایر کارشناسان مرتبط).
ه) نتاینده تاماالخایار مرکز توانتندسازی شبکه هتکاران
و) مدیرهامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت طرف قرارداد
تبصره :1کتیسیون فوق تتامی جوانب را با توجه به موضوهاتی از قبیل نوع و ح م قرارداد شرکت با سازمان
های مرتبط با ستاا ،سوابق هتکاری شرکت ،سوابق کیفیت محصوالت و خدمات ارایه شده توسط شرکت ،نحوه
تعامل شرکت با سازمانها ،میزان توانتندی شرکت در تولید و ارایه محصوالت و خدمات ،میزان مطالبات
احاتالی شرکت و  ...به دقت بررسی و نای ه را تعیین و به هنوان رأی کتیسیون به معاون آماد ،تحقیقات و امور
صنعای پیشنهاد مینتاید .الزم به یادآوری است که رویکرد کتیسیون ،حتایت حداکثری از شرکتهای هتکار
راهبردی و به ویژه شرکتهای تحقیقاتی و دانشبنیان میباشد.
تبصره :2برای رستیت جلسه ،باید مدیر صنعت و مدیرهامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت حضور داشاه باشند.
چنانچه بیش از یکبار دهوت کابی ،یکی از طرفین حضور پیدا نکند ،تصتیمگیری بدون حضور آنها ان ام و
نای ه ابالغ میگردد.
تبصره :3مصوبات کتیسیون با تأیید و امضای معاون آماد ،تحقیقات و امور صنعای رستیت مییابد و برای طرفین
الزماالجراء است.
تبصره :4در صورتی که با توجه به نای ه کتیسیون ،اجرای مصوبات نیاز به ماتم قرارداد داشاه باشد ،صنعت و
شرکت ،نسبت به این امر اقدام نتایند.
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 -5فرآیند اجرای کار بهصورت زیر می باشد:
الف) ارائه درخواست توسط شرکت به صنعت طرف قرارداد به هتراه ارایه مساندات مورد نیاز تشریفات گترکی
ب) بررسی شرایط اولیه بهرهگیری از خدمات گترکمی توسمط صمنعت (رده کارفرمما) و در صمورت تأییمد و
موافقت ،ارسال به معاونت ت ارت و امور بینالتلل سازمان
ج) ارسال درخواست شرکت و نظریهی سازمان به معاونت آماد ،تحقیقات و امور صنعای توسط معاونت ت ارت
و امور بینالتلل سازمان به هتراه ارایه مساندات کامل
د) تشکیل کتیسیون در معاونت آماد ،تحقیقات و امور صنعای ،توسط مرکز ستاا
ه) مکاتبه معاونت آماد ،تحقیقات و امور صنعای با مبادی ذیربط و ابالغ مصموبات و اطمالعرسمانی بمه شمرکت
مربوط جهت پیگیری
تبصره :1چنانچه پس از ارایه درخواست شرکت به صنعت هتکار ،ظرف مدت یک هفاه اقمدام هتلمی از سموی
صنعت (بررسی مدارک و اهالم نظر) ان ام نپذیرفت ،شرکت میتواند بهصورت مساقیم بما معاونمت ت مارت و
امور بینالتلل سازمان مربوط مکاتبه نتاید و رونوشت آنرا به مرکز ستاا ارسال نتاید و باز هم اگر ظرف ممدت
یک هفاه پس از آن ،اقدامی از سوی سازمان ان ام نگرفت ،مراتب را به مرکز ستاا منعکس نتاید.
تبصره :2چنانچه صنعت یا سازمان هتکار ،به هر دلیلی درخواست شرکت برای بهرهمندی از خدمات گترکی را
نپذیرفت ،باید ظرف مدت حداکثر یک هفاه ،مراتب را به هتراه دالیل هدم پذیر

به شرکت اهالم نتاید .در

صورتی که شرکت نسبت به این امر اهاراض داشاه باشد ،موضوع را با ارایه دالیل و مساندات کافی به مرکز
ستاا منعکس مینتاید .مرکز ستاا بررسیهای الزم را ان ام و نای ه را به شرکت اهالم میکند.
تبصره :3سازمان ها باید ترتیبی اتخاذ نتایند تا در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفاه نسمبت بمه بررسمی
کارشناسی درخواست شرکت و اهالم نای ه به شرکت و یا مکاتبه با معاونت آماد ،تحقیقات و امور صنعای اقدام
نتایند تا در ترخیص محتوله و اجرای پروژه مشکلی بوجود نیاید.
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 -6شتای کلی فرآیند به شرح شکل زیر میباشد:
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