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 کمیسیون خدمات فنی مهندسیاعضای نفر از  24در سال جاری با حضور  خدمات فنی مهندسی جلسه کمیسیون  دومین

 .اتاق بازرگانی برگزار شد  یکساختمان شماره  3طبقه  در سالن جلسات 98 مهرماه 15مورخ   دوشنبهدر روز 

 راتییمتاثر از تغ یدسو مهن یخدمات فن یها تیمشهد گفت: طول عمر فعال یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

 هدف است. یکشورها یها یپلماسیو د یاسیس

سخن می گفت به  ونیسیکم این جلسه نیدر سوم که دل محسن خندانصنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ ، یگزارش اتاق بازرگان به

در  کرد: تحوالت سیاسی و بعضا منازعاتی کهتحوالت سیاسی در بعضی از کشورهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی ایران اشاره و عنوان 

بگذارد، مصادیقی از این  ریتاث یو مهندس یخدمات فن یبرون مرز یها تیبر حوزه فعالرخ می دهد، می تواند ما  یرامونیهدف پ یکشورها

 اشات در کشور عراق مشاهده کرد. موضوع را می توان در کشور افغانستان، به موازات برگزاری اتنخابات این کشور و یا به واسطه بروز اغتش

در  نیا متمرکز می باشد، (CIS-اس  یآ یمشترک المنافع )س یکشورهاکشور ترکیه در صدور این خدماتش عمدتا بر کرد:  حیتصر یو

و حمایت های الزم در این  میمواجه هست تیبا مشکال یپلماسیدستگاه د یاز سو ر و توانمندی در این حوزه،داشتن ابزا رغمست که ما به یحال

 . میمناسب هست لیتحل ازمندیحوزه ن نیلذا در ا بخش به عمل نمی آید،

 75بالغ بر به واسطه نوع سیاستگذاری دولت ترکیه،  زین هیشد: در سور ادآوریو عمران اتاق مشهد  یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

. هستیمدلخوش به چند پروژه محدود  هیسوردر  این کشور اخذ شده است و ماوسط ت مرتبط با خدمات فنی و مهندسی یدرصد از پروژه ها

نیز حوزه را  نیا نفعاال شتریب تیله جدئمس نیو ... دارد. البته ا جمع بندی اطالعاتمناسب اطالعات،  لیو تحل یبازنگر ازمندیمسائل ن نیا

 طلبد. یم

از  وتر کرده  فیعملکرد ما را ضعکه  وجود دارد یو مهندس یفن خدمات فعاالن حوزه در میاندر حال حاضر  یدلسردنوعی دل افزود:  خندان

در این  کنند و مشارکت یاریآمار و اطالعات  هیما را در ته ،یو مهندس یرو انتظار بنده آن است که تشکل ها و فعاالن حوزه خدمات فن نیا

 افزایش یابد. بخش

ست که یدر حال نیکرده اند، ا یاطالعات همکار یدر جمع آور یو مهندس یخدمات فن ونیسیکمتشکل با  6کرد: در حال حاضر   حیتصروی 

 فعالند.در سطح استان  یو مهندس یتشکل خدمات فن 32

 میبتوان یو مطالبه گر یسهم خواه قیاز طر دیشد: ما با ادآوریزند،  یموج م یدر بخش خصوص ضعف انگیزهمتاسفانه  نکهیبا اشاره به ا یو

مان اخذ می کنند، حوزه شهر و استانی که پروژه هایی را در مانکارانیاز پ شمار زیادی. در حال حاضر میحل مسائل و مشکالت مان باش ریگیپ

و از  کرده ییمختلف را شناسا یدر حوزه ها یتهاتر با بخش دولت تیظرفایم  اصالتا متعلق به خارج از این خطه هستند. در واقع چون نتوانسته
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  ، این فرصت ها از دست رفته اند. میریبهره بگ آن ها 

 تیمحدود دیهر چند که باتاکید کرد و گفت:  یو مهندس یروان شدن صدور خدمات فن یبرا یپلماسیدستگاه د تیحما بر اهمیتدل  خندان

 . میباشنیز حوزه مطالبه گر  نیدر ا دیاما با میریرا بپذ یپلماسیدستگاه د یها

 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی*مروری بردغدغه های 

 

 یبانک های ضمانت نامه نی: در حال حاضر تامدر بخش دیگری از این جلسه افزودو عمران اتاق مشهد  یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

( امکان رانیان ایبانک پارس ،یمیبانک تعاون االقل ،یالدول هی)بانک التتم رندهیبانک پذ 3 قیاز مناقصات و از طر یاریدر کشور عراق در بس

 است. ریپذ

ضمانت نامه اقدام نمود )منظور از  هینسبت به ته نگیباند یشرکت ها قیتوان از طر یم یالملل نیب یاز پروژه ها یشد: در برخ ادآوری یو

شرکت ها در  نیا (.ندینما یم تیفعال یالملل نیب یبانک یو ضمانت ها یمال نیکه در موضوع تاماست  ییشرکت ها نگیباند یشرکت ها

 دارند. های گسترده ای تیفعال هیو ترک اناداامارات، ک یکشورها

در شمال و شرق کشور استفاده شود و در  وزارت امور خارجه یندگینما تیاز ظرفباید سفارتخانه ها  یهمکارجلب  یدل ادامه داد: برا خندان

 است. یفعاالن اقتصاد حامی یاتاق بازرگان یها تیبا استفاده از ظرف ونیسیراستا کم نیا

هدف که دغدغه  یکشورها بعضی از در تیامن نی: تامخاطر نشان کردمشهد  یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

 طیکه با توجه به شرا اشدمی ب ریپذ امکان یدولت نیتنها در قالب تفاهم نامه بشماری از فعاالن حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی است، 

 .شود یم سریم ،تیامن نیتام یبه شرکت ها نهیدر حال حاضر با پرداخت هز انهیخاص خاورم

 قیممکن و در کشور عراق از طر یتراست یحساب ها ریاز مسنیز  گرید یدر کشورها یافتینقل و انتقال وجوه درهمچنین دل ادامه داد:  خندان

 بانک قابل انجام است.

 از تشکل هاست یا رهیزنج جادیمستلزم ا یو مهندس یخدمات فن صدور*

و  یدر بحث صدور خدمات فن یعنوان کرد: انجام اقدام اساس یشرکت مسکن و عمران قدس رضو رعاملیمد ی،سیادامه محمدرضا رئ در

بخش  4 نیا یهمکار هیاست. تنها در سا یو بازرگان یمعادن، کشاورز ع،یحوزه صنا فعال در  یاز تشکل ها یا رهیزنج جادیمستلزم ا یمهندس

 مشکالت و مسائل حل و فصل خواهد شد.  از یاریاست که بس

را  یقطعا بستر توسعه مطلوب تر ،بالعکس ایالزم را داشته باشد و  یهمکار یبا بخش مهندستا شد: اگر بخش معادن ملزم شود  ادآوری یو

 شاهد خواهیم بود. 

 هدف از آن خود کنند. یرا در کشورها یشتریب یپروژه ها ید حول محور اتاق بازرگاننتوان یم ها بخشاین ادامه داد:  یسیرئ

شتاب  تیعنوان کرد: فعال یخراسان رضو ینیمراکز مشاوره و و کارآفر یانجمن صنف ریدب دفر،یام رضاینشست عل این از یگریبخش د در

 در حال رشد است.  یبه صورت جد یدهنده ها و مراکز استارت آپ

به مطالعه  یو مهندس یصدور خدمات فن ی: برااشاره به ظرفیت ها و توانمندی های ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی، بیان کردبا  یو

در این  و توامان ساختارهای دولتی متولی نیز همراهی الزم را با ما حوزه مشخص شود نیمراکز هدف ما در ا دیاست، چرا که با ازیجامع ن

 رابطه به عمل آورند تا جایگاه ما در این بازارها تقویت شود. 

 .عمل کرده است فیضع اریبس کیحوزه الکترون یها رساختیدر ز رضوی خراسان وی همچنین عنوان کرد که 
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آن  یابالغ شده که ط یبخشنامه ا رایعنوان کرد: اخ یخراسان رضو ساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف ریدب ،یمنوچهر یمهد 

 خواهد کرد.  جادیدر بخش خدمات ا یبخشنامه تحول اساس نیاست، قطعا ابالغ ا یدیو تول یامور خدمات تمامی یمتول یوزارت بازرگان

قرار خواهد داد، ادامه  ونیسیرا در بخش خدمات بر عهده کم ینیسنگ یها تیبخشنامه، مسئول نیکنم ابالغ ا یتصور م نکهیا انیبا ب یمنوچهر

اداره  اریدر اخت دیله را بائمس نیشود اما ا دییتا تیریتوسط سازمان مد دیمشاور با ناو مهندس یمانکاریپ یرتبه شرکت ها نییداد: تع

 قرار دهد.  ینبازرگا

 ادآوریبه همراه دارد،  یخوب اریبس یایبخشنامه مزا نیا نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو ساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف ریدب

 خواهد بود.  یتر عیوس گاهیجادارای  ،یبازرگان یو مهندس یبخش فن یبه عنوان متول ونیسیکم گاهیبخشنامه، جا نیشد: با توجه به ابالغ ا

عنوان کرد: نگرش سازمان ها  یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد ییاجرا ریدب ،ینشست محسن پورقاسم این از یگریبخش د در

 که سال است نیچند ،حوزه ندارند. به طور مثال نیاز خدمات ا یسازمان ها اطالع نیچرا که ا ست،ین حیصح یو مهندس یبه حوزه خدمات فن

ست که هنوز یحالدر  نیشود، ا یله کمبود واگن پرداخته مئصرفا به مس ،شود یکه در استان برگزار م یرنفتیغدر کارگروه توسعه صادرات 

 ست. یله کمبود واگن به قوت خود باقئمس

 ،یاستاندار یبا همکار میتوان یمشهد عنوان کرد: ما م یو معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان سرپرست  خدمات بازرگانی  ،یزیعز رضایعل

 .میبرگزار کن یو مهندس یخدمات فن یتشکل ها یرا برا ییمشهد دوره ها یو اتاق بازرگان یمهندسنظام سازمان 

امر  نیا دیاست، مو یو مهندس یحوزه خدمات فن یرو شیمشکالت پ نیمهم تر یاجتماع نیو تام اتیله مالئافزود: به اعتقاد بنده مس یو

 است. لیمباحث مطرح شده در کارگروه ستاد تسه

 نیسوم یخراسان عنوان کرد: خراسان رضو یپارک علم و فناور یفناور یبانیو پشت تیمعاون حما ،ینیاز نشست اکبر ام یگریبخش د در

 یبه خوب تیظرف نیاز ا دیرا در کشور داراست، حال با گاهیجا نیپس از تهران دوم یکشور است و در حوزه استارت آپ انیاستان دانش بن

 م. یاستفاده کن

ذیل ساختار تشکل  انیدانش بن یراستا انجمن شرکت ها نیر همکمک کرد، د انیدانش بن یبه موج رشد شرکت ها دیشد: قطعا با ادآوری یو

آمار و  ارائهتا عالوه بر  دیدر آ ونیسیکم این تیهم به عضو انیدانش بن یشرکت ها ندهی. لذا تقاضا دارم نماهای اتاق مشهد ایجاد شد

 حل مسائل و مشکالتشان باشند.  ریگی، پمتقن در این بخش اطالعات

از آن است که بدون  یما حاک اتیعنوان کرد: تجرب یانبوه سازان خراسان رضو یانجمن صنف رهیمد اتیعضو ه ،یادامه احسان حسن در

 توانمند هستند.   اریبس در آن در کشور عراق که احزاب ژهیهدف دشوار است، به و یدر کشورها تیفعال ی،و دولت یاسیس یها تیحما

و  ییهدف شناسا یرا در کشورها یرقابت تیمز دی، لذا باکنیم یرویپ یاز اقتصاد رقابت دیکند با دایکرد: اگر اقتصاد بخواهد توسعه پ حیتصر یو

 . میکن تیپرداخت حما شیرا در پ یتوانمند یشرکت ها دیاز آن استفاده کرد. ما با

توان  یها و بحران ها باز هم م یسخت یرغم تمام یعنوان کرد: عل مهندسان مشاور یانجمن صنف رهیمد اتیو عضو ه ریدب ،یآزاد ماف دیفر

از  که یما را از انجام اقدامات دیهدف نبا یدر کشورها یاجتماع یها یها و ناآرام میتحر دیاخبار تشد ،، به طور مثالاقتصادی داشت تیفعال

 غافل کند.  م،ییآ یپس آن بر م

 نینبوده است که ا یبرهه ا گرید انینبوده است، به ب یقدر کاهش نیوقت ارزش پول مان ا چیکشورمان ه خیکرد: در طول تار حیتصر یو

 باشد. ادیز یو مهندس یصدور خدمات فن یبرا زهیانگ زانیم
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موجود در آن به ناحق  یو پاش ها ختیبا ر یاجتماع نیتام نیشد: فشار سنگ ادآوریمهندسان مشاور  یانجمن صنف رهیمد اتیو عضو ه ریدب 

 شود.  دهیشیاند موضوع از سوی ارکان حاکمیتی نیا یبرا یریتدب دیشده است، لذا با لیتحم یبر فعاالن اقتصاد

مشکالت  یفارغ از تمام دیبا .میخارج شو یو از خمودگ میده ریینگرش مان را تغ دیها با یمشکالت و دشوار یرغم تمام یادامه داد: عل یماف

ه کرد دایحوزه ورود پ نیکه به ا یوجود دارد، نخست کسان یو مهندس یدو شاخه در صدور خدمات فن م،یوارد عمل شو یا شهیو مسائل کل

ندارند و  یاطالع ندیفرآ نیا زهستند که ا ییراهکار به آن ها ارائه کرد، دوم شرکت ها دیبا ومواجه هستند  یند و در حال حاضر با مشکالتا

 حوزه گام بردارند. نیدر ا یاقتصاد طیاشر نیدارند در ا لیآن ها تما یتمام بایتقر

 نیچرا که معموال در ا رد،یانجام گ نارهایسم یبرگزار قیجامع از طر یدر وهله نخست اطالع رسان دیراستا با نیکرد: در هم حیتصر یماف

 شود.  یارائه م یبه فعاالن حوزه اقتصاد یاطالعات خوب نارهایسم

را داشته باشند که  تیمامور نیا دیبا ونیسیعضو کم یتشکل ها یشد: تمام ادآوریمهندسان مشاور  یانجمن صنف رهیمد اتیو عضو ه ریدب

به  ی راآموزش یکالس ها ،نارهایسم نیا یتوان با استفاده از خروج یم نیداشته باشند. همچن نارهایرا در خصوص سم یحداکثر اطالع رسان

 .برگزار کرد یالملل نیب قصاتمنظور شرکت در منا

، هر به درستی تبیین شد یو مهندس یمشکالت حوزه خدمات فن بایعنوان کرد: تقر یخراسان رضو یاستاندار ندهینما ،یقیحق یهاد انیپا در

 شنهادیپ دیوجود داشته باشد. آنچه که مسلم است با ییتفاوت ها یفعاالن اقتصاد یمشکالت از سو انیچند که ممکن است در شکل و ب

 .میاستفاده کن یمان به نحو مطلوبناز زما خواهیم توانستصورت  نیمسائل ارائه کرد، چرا که تنها در ا نیحل ا یبرا یاتیعمل

عمل آورد تا فعاالن  به عامل استان دعوت یبانک ها یهماهنگ یشورا سیو رئ یاتیمال کل تواند از اداره امور یم ونیسیادامه داد: کم یو

 ر آنان مطرح کنند.را در حضو انمسائل و مشکالتش یاقتصاد

 یبرا یکرد: خراسان رضو حیتصر اموزند،یرا ب یمطالبه گر دیبا یو مهندس یدر حوزه خدمات فن یفعاالن اقتصاد نکهیبا اشاره به ا یقیحق

هدف  یاز مشهد به کشورها میمستق یتوان به پروازها یانجام داده است که از جمله آن م یاقدامات متعدد یو مهندس یصدور خدمات فن

 حوزه است.  نیاز اقدامات انجام گرفته در ا یکیمهم  نیا واشاره کرد 

حل مشکالت حوزه خدمات  یمربوطه وزارت امور خارجه برا نتاکنون ما از مسئوال نیادامه داد: عالوه بر ا یخراسان رضو یاستاندار ندهینما

 .ردیگبانجام  یشتریبا سهولت ب یو مهندس یتا صدور خدمات فن مه ایدبا آنان برگزار کر یو جلسات مه ایدعوت به عمل آورد یو مهندس یفن

 

  مصوبات جلسه:

 نمایشگاه جمهوری اسالمی در تاجیکستان پیگیری و اطالع رسانی شود. (1

 پیگیری جلسه ویژه ارمنستان و اطالع رسانی  (2

 مکاتبه طرح مشکالت با کشور سوریه در حوزه خدمات فنی مهندسی با جناب دانایی فر  (3

 مکات با استانداری خراسان رضوی جهت اطالع رسانی بانک اطالعاتی (4

 پیگیری شیوه نامه تهاتر تامین وجوه خارجی  (5

 پیگیری مجم عالی تجار عراق  (6

 (پیگیری و بررسی سیمنار تخصصی فنی مهندسی ) سرفصل ها و ارایه راهکارها  (7

 پیگیری طرح گروه بامشکی  (8
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