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 دستورکار جلسه: 
  همکاری کمیسیون و انجمن شرکت های فنی مهندسی ومشاوره ای در خصوص روز ملی مهندس .1

 بررسی مصوبات کمیته فناوری اطالعات و دانش بنیان  .2

 

 

اعضای  با حضور یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان خدمات فنی مهندسی وعمران ونیسیجلسه کم ششمین

 .برگزار شددر اتاق بازرگانی  محترم کمیسیون

 

  ها یمبا هدف کاهش اثرات تحر یاحوزه اوراس یاقتصاد یتاز ظرف یریضرورت بهره گ 

 
 :و عمران اتاق مشهد یمهندس ی،خدمات فن یسیونکم یسرئ، خندان دلآقای 

که  یفعل یطباشد. در شرا یتتواند حائز اهم یمسئله م ینافتد که ا یاتفاق م یادر منطقه اوراس یراندرصد صادرات ا 5امروز  -

به مقوله  یکردمانرو یدبا یم،بر یبه سر م یاقتصاد یدشد یانقباض یستمکرده و در س یداکاهش پ دتبه ش ینفت یدرآمدها

 تر باشد. یجد یااوراس یونکنوانس

حوزه اوراسیا متشکل از کشورهای بنابراین  در شرایط فعلی راهکاری جز تثبیت اقتصاد خارجی و حفظ بازارهای موجود نداریم،  -
 روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و ایران می تواند بازار مناسبی برای کمرنگ کردن تحریم ها باشد

 

 یجیحذف تدر یقاز طر یبازار بزرگ با زبان مشترک تجار یجادکشورها به دنبال ا ینبزرگ است، چرا که ا یاربس یااهداف اوراس -
هستند که  ینتام یرهزنج یریتبه مد یابیو دست یتعرفه مشترک در حوزه صادرات یجادنامبرده و ا یکشورها ینماب یگمرک ینقوان

 دمحقق نخواهد ش یمهم به سادگ ینا

 

روس مابقی کشورها عضو سازمان تجارت جهانی هستند و یکی از الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی جز ایران و بالبه  -
است و این مسئله می تواند محدودیتی جدی برای فعالیت ایران در حوزه اوراسیا ایجاد کند، مگر آنکه تعیین  FATFنیز پذیرفتن 

 تکلیف مشخصی در این حوزه انجام بگیرد.

 

در افغانستان بسیاری از پروژه های ما زمین گیر شده است، چرا که و در اقتصاد سوریه دارد، در حال حاضر ایران نقش کمرنگی  -
شرایط منطقه ای مباحث اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است. اگر امروز مبحث حوزه اوراسیا مطرح می شود، باید امیدوار بود 

 دچار اختالل و چالش نکنند. که عوامل خارجی این حوزه را

امروز با توجه به سیاستگذاری اقتصاد کالن کشور بایستی بهترین بهره برداری را برای بخش خصوصی انجام دهیم و این مسئله  -
 نیازمند یک برنامه سازی و برنامه ریزی است.
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مطرح شد، اما ایراداتی به آن گزارش وارد بود، چرا که هیچ بخش تحلیلی در بخش  گزارش خوبی در آخرین کنگره پایش اوراسیا - 
خدمات در حوزه سازمان توسعه تجارت وجود نداشت. بر همین اساس پیشنهاد شد که ما در اتاق بازرگانی و به طور ویژه در 

دوین کنیم و اهمیت اوراسیا را به طور جدی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق مطلبی جامع و میدانی در این حوزه ت
 تر پیگیری نماییم.

متاسفانه در کشور ما حوزه سیاست، اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده و اقتصاد سیاسی در مواجهه با خطرات جدی قرار گرفته است   -
 با این حال نباید از تالش دست برداریم.

 

 

 هدف حفظ کند یو افغانستان را به عنوان کشورها یکستانتاج یدبا یرانا 

 
 حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

کنون با کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان میزهای مشترکی را به پشتوانه مطالعه و با اخذ مجوز ا -
 ابطه هماهنگی هایی نیز با سازمان توسعه تجارت انجام گرفته است.تشکیل داده ایم و در این ر

ایران باید تاجیکستان و افغانستان را به عنوان بازارهای هدف خود حفظ کند، چرا که ما با این همسایگان دارای مشترکات زبانی و  -
 فرهنگی بسیاری هستیم و همین موضوع مزیت ارزشمندی به شمار می آید.

باید سنجیده شود که چه فضایی برای فعالیت شرکت های خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در این راستا  ابتدا  یاحوزه اوراس در -
کمیسیون خدمات فنی و مهندسی باید منشور یا آیین نامه ای را تهیه کند که چه اقداماتی را می توان در حوزه اوراسیا و در بخش 

باید نیازهای ما در آن حوزه نیز ارزیابی شود. عالوه بر این باید بررسی شود که کدام خدمات فنی و مهندسی انجام داد، همچنین 
یک از این حوزه ها برای ما قابل تحقق هستند. به طور مثال، در حوزه روسیه می توان فعالیت کرد، چرا که بحث ضمانت نامه 

 های ما در آن کشور حل شده است.

تاجیکستان و ازبکستان و حتی ترکمنستان از طریق بعضی بانک های ایرانی، ضمانت نامه خوشبختانه کشورهای ما می توانند در  -
دریافت کنند البته پیچیدگی کار در ترکمنستان بیشتر است. تاکنون با بانک های ایرانی مستقر در تاجیکستان مذاکراتی صورت 

 گرفته و جلسات متعددی در این حوزه برگزار شده است.

وزه اوراسیا ابتدا باید نیازهای فعاالن خدمات فنی و مهندسی سنجیده شود و موانع این حوزه نیز شناسایی شود و برای فعالیت در ح -
 به عنوان یک پیشنهاد به مراتب باالدستی اعالم گردد.

از اتاق بازرگانی تقاضا داریم تا نماینده ای را در کمیسیون عمران، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران به صورت مهمان و یا عضو  -
 دائمی داشته باشد که در پاسخ عنوان کردند که هیات رئیسه اتاق می توانند در این جلسات شرکت کنند 

 

  راهی برای رسیدن به اقتصاد است سیاست، شاه 

 محمدرضا رئیسی، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
راهی برای رسیدن به اقتصاد است؛ متاسفانه این امر در کشور ما بالعکس می باشد که این مسئله مغایر با فرمایشات  سیاست، شاه -

 مقام معظم رهبری بوده و مشکالت بسیاری را نیز در سیستم های پایین دستی ایجاد کرده است.
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باید ویزا را برای افغانستان، عراق، تاجیکستان و ترکمنستان حذف کند تا مسیر تجارت و تعامالت اقتصادی با این کشورها  ایران - 
 تسهیل شود.

 

 محمود پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان

است، متاسفانه نسل جوان صرفا تجارب در رشته های مختلف فنی و مهندسی بدون انتقال به نسل جوان در حال از دست رفتن  -

شنونده این تجربیات است و نمی تواند به آن جامه عمل بپوشاند، لذا چاره کار به نظر آرشیوسازی است تا نسل بعدی ما به این 

 اطالعات دسترسی داشته باشند

دقیق مشکالت را رصد کرده و اگر بنا باشد که اتفاقی را در کشور شاهد باشیم، بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و به صورت  -
 برای آن راهکار عملی بیاندیشد.

 

 شود یشیدهالزم اند یرتداب یاندانشجو یدر حوزه کارورز یدبا 

 
  یدانشگاه فردوس یزاده، معاون گروه عمران دانشکده مهندس یمحمدرضا توکل

خروجی دانشگاه های استان با یکدیگر بسیار بعضا شاهدیم که ، به رویکردهای آموزشی و تربیتی در دانشگاه های استانبا توجه  -

متفاوت است با این حال، نکته حائز اهمیت ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ارتقای مهارت های کاربردی شان است تا بتوانند در 

 بازار کار خروجی الزم را ایجاد کنند

ده و دانشجویان متناسب با نیاز بازار کار تربیت نشده دانشکده های مهندسی هیچ گاه همانند دانشکده های پزشکی نیازسنجی نکر -
 اند، این مسئله بنیادی است و ما چندین سال است که با این معضل مواجه هستیم.

باید در حوزه کارورزی دانشجویان و فارغ التحصیالن تدابیر الزم اندیشیده شود، خوشبختانه طی سال های اخیر در گروه کامپیوتر  -
به طور جدی دنبال شده است و این موضوع باید در سایر رشته ها نیز سری پیدا کند. طبیعتا تسهیل رویه ها چه مباحث کارورزی 

در در فضای دانشگاهی و چه در حوزه صنعت و خدمات می تواند به تربیت نیروهای کارآمد در میان نسل جوان کشور منجر شود. 
 این امر منوط به توسعه تعامالت این دو بخش است.

 

 

  مصوبات جلسه:

مقرر شد کمیسیون  جلسه ای با حضور یکی از نمایندگان اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار گرددومباحث مربوط به  .1

 صادرات خدمات فنی مهندسی به افغانستان بررسی گردد.

رر شد هیئت رئیسه بنا به درخواست اعضا کمیسیون مبنی بر حضور در جلسات کمیسیون متناظر در اتاق ایران  مق .2

 کمیسیون در این باره با اتاق بازرگانی خراسان رایزنی نماید.
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  :جلسه نحاضری
 دانشگاه فردوسی نماینده  –قاسمی  –القضات عین  –کشافی  –بابزاده  –پژوم  –حسینی شعاع  –احدیان  –خندان دل  یان:آقا

  ها: خانم

 جلسه: غایبین
  یان:آقا


