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 دستورکار جلسه: 

از  تیقرارگاه حماظرفیت همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه با مراجع مرتبط در حوزه دانش بنیان،  لیو تحل یبررس  -

 یاقتصاد یهاتیفعال
 
 
 

 با حضور 1399درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم اولین

 .برگزار شد اتاق بازرگانی مشهد مرکزیدر محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیون

 

ت همکاری ظرفی لیو تحل یبه منظور بررس ،یخراسان رضو یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسینشست کم نیوهشتمستیب

و نهادهای  یرضوخراسان یاقتصاد یهاتیاز فعال تیقرارگاه حمابخش خصوصی فعال در این حوزه با مراجع مرتبط در حوزه دانش بنیان، 

 نویسی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد. سازی و برنامهمتولی تصمیم

با اشاره به  ونیسیکم نیا سی، رئ«دلمحسن خندان» ،یخراسان رضو ین و کشاورزمعاد ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

ه ای، ما را بگری، متذکر شد: تضاد و تعارض و حتی عملکردهای جزیرهکسب توفیق در امر مطالبه یبرا یخصوصبخش ییگراهم اهمیت

و  یبخش یگرافراد به مطالبه ؛یو مل یاستان یگرمطالبه یداده و به جارخ  زین هایگراتفاق در مطالبه نیمتاسفانه اکند. اهدافمان رهنمون نمی

ام گری هم باید در مسیری گباشد؛ در امر مطالبههایی که گریبانگیر بخش خصوصی است، در همه جا یکسان میاگر عارضه .پردازندیم گروهی

 صدایی برسیم. برداریم که به هم

یک سند  اند اما به عنوانهای توسعه عمدتا در اجرا توفیقی نداشتهاو به روند نگارش برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه برنامه

باالدستی، برای راهبردهای مدیریتی و کالن کشور، اهمیت فراوان دارند و از این حیث بخش خصوصی باید در روند نگارش آن مشارکت 

 ها باشد. های این بخش اخذ گردد تا خروجی کار به نفع تمامی بخشباشد و نظر فعاالن این حوزه و تشکلداشته 

فیت آل گرایی فاصله بگیریم و با نگاهی به ظرهاست. اگر از ایدهوی تاکید کرد: کامیابی برنامه های توسعه، در گرو واقع بینی نگارندگان آن

 نگارش آن پیش برود، قطعا سطح تحقق این برنامه نیز افزایش می یابد.های و اقتضائات فعلی و آتی، کار 

ی اشاره کرد و متذکر شد: این حوزه در حال حاضر و مهندس فنی های بخش خدماتخنداندل در بخش دیگری از اظهارات خود به ظرفیت

ن صنعت زمانی رقم می خورد که بتوانیم همپای توسعه و در مسیر تغییر و تعالی قرار دارد و توفیق ما در ای استرو تحول روبه مستمرا با

ی بر همه امور تسلط دارد و بخش خصوصی نتوانسته به قواره ظرفیت که اقتصاد دولت یطی. البته در شراجهانی در این بخش حرکت کنیم

 هایش توسعه پیدا کند؛ باید در این حوزه از کمک دولتی بهره بگیریم. 

از  دیباهای موجود در استان خراسان رضوی زد و توضیح داد: هد، نقبی به ظرفیتو عمران اتاق مش یهندسم ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

پتانسیل های موجود در این خطه بهره الزم را بگیریم. یکی از مراجعی که در بخش خدمات فنی و مهندسی، عمران و شرکت های دانش بنیان 

 . رضوی است آستان قدسموفق عمل کرده 

ی برای را ایجاد نموده که ظرفیت یاقتصاد یها تیاز فعال تیو حما یبانیمشترک پشتهمچنین استاندار خراسان رضوی، قرارگاه افه کرد: اض وی

دف همذکور در دو  یهاقرارگاهطرح مسائل بخش خصوصی و پیگیری برنامه های اقتصادی را بنا به وعده مسئوالن، در آن فراهم کرده است. 

ی نیز بخش خصوص و کوتاه مدت. یبه مشکالت مقطع یدگیموجود و رس یندهاآیاحصاء مشکالت در فر :که عبارتند ازمی کند مهم را دنبال 
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در چهارچوب همین اهداف، باید مطالبات خود را مطرح کند و امیدواریم این مسیر جدید، به نتایج واقعی و مثبت برای فعالیت های اقتصادی  

 استان، بیانجامد. 

مسائل موجب عدم استفاده از  بعضی انجام شده؛ یهایکرد: بر اساس بررس حتصری و عمران اتاق مشهد یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

 فقدان ،یتیو حاکم یبخش مردم نیب ای، ضعف ارتباط و اعتماد پویزیگر هیسرما. مواردی نظیر است شدهاستان  یهاتیو مز تیظرف

و هم  یهماهنگ ها، ضعفتحقق آن یبرا یاتیبرنامه عمل میو تنظ یاتیعمل یها یضعف در هدفگذار ،یاد باالدستبر اسن یمبتن یاستان یراهبردها

 ی و... شماری از موضوعاتی هستند که در این رابطه مطرح می شوند. اقتصاد یهابخش نیب ییافزا

. کرده استفاد ایجاد شده،در قالب قرارگاه  یبه منظور حل مشکالت استان یگانو نخبه یمردم یهابخشظرفیت از  دی: بایادآور شد خنداندل

متحول  ختلفم یهادر عرصه یاتیو اهداف عمل ابدی رییتغ یاستان یهایمشها، راهبردها و خطقرارگاه نیا لیپس از تشک رودیانتظار م نیهمچن

 شود.

 یاردمو تا الزم است ،یاقتصاد یهاتیاز فعال تیحما و قرارگاه لیتشک یندهایاز فرا یبرخ بیاصالح و رفع معا یبرا نیادامه داد: همچن یو

سبک و  یواحد دام ۷31۹فعال، حفظ و نگهداشت  یواحد معدن 1000فعال، حفظ و نگهداشت  یواحد صنعت ۵6۹0همچون حفظ و نگهداشت 

گلخانه و پرورش قارچ فعال و...  ۲100هداشت تعداد فعال، حفظ و نگ یگذار و گوشتتخم وریواحد ط 1۷۹4 اشتفعال، حفظ و نگهد نیسنگ

 .ردیمدنظر قرار بگ

با اشاره به تحلیل رفتن نقش بخش خصوصی در  در بخش دیگری از این جلسه و عمران اتاق مشهد یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

قابل مشاهده است و دریغ آنکه عمده پروژه های  زین یسازدر حوزه راه این موضوع متاسفانه: کرد خاطرنشانطرح ها و پژوه های بزرگ، 

 بزرگ به شرکت های غیربمومی واگذار می شود. تاکید داریم در این بحث ها باید اولویت با بومی بودن شرکت ها و پیمانکاران باشد. 

در  و انسیل های این خطه نیستی، در قواره پترضوخراسان ی: صادرات برون مرزهمچنین نقبی به تجارت خارجی استانمان داشت و گفت یو

ب امنیتی این کشور از دست داده ایم. نامناس یطیبود را به واسطه شرا ما یهدف صادرات یکشورها نیاز بهتر یکیافغانستان که  حال حاضر

 این موضوع در بحث شرکت های بین المللی خدمات فنی و مهندسی که در این کشور فعال بودند، دو چندان است. 

 های کالن اقتصادی، نقش بیشتری داشته باشدسازیارشد بخش خصوصی باید در تصمیم*تشکل 

اقدامات و بودن  یارهی: جزداشتاظهار  در این نشست یخراسان رضو ییکارفرما یصنف یکانون انجمن ها رهیمد أتیه سیمحمود پژوم، رئ

 یوصبخش خص ریگبانیگر یمتوال یهااست که سال یاز جمله مشکالت گریمطالبهدر  یو عدم هماهنگ یدر بخش خصوص هاگذاریحتی هدف

 ند. ها هستفعاالن این حوزه و ایجاد همگرایی میان آنموظف به هماهنگ کردن های اقتصادی در هر بخشی، اتاق بازرگانی و تشکلاست. بوده

ها هر کدام تصاد کشور داشت و گفت: در ادوار مختلف دولتها در حوزه اقها و اقدامات آنهای مختلف دولتگیریای به تصمیمی اشارهو

 هاقداماتی را انجام شده اند که به دالیل متعددی، اثرگذاری الزم را در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. اینکه شعاری داده شود و وعد

 ار می کند. ای مطرح شود اما اجرای آن ضعیف یا ناموفق باشد، ما را به عقبگرد در اهدافمان دچ

 سازی های کشور ایفا کند. سهم و نقش بیشتری در تصمیم یاتاق بازرگانباید زمینه ای فراهم شود تا  کرد: دیتاک پژوم

 

 *پیشنهاداتی برای توسعه تعامل با قرارگاه حمایت از فعالیت های اقتصادی استان

ادی های اقتصاشاره به ایجاد ساختارهایی که با هدف حمایت از ظرفیت در ادامه این جلسه با یدادگستر یرضا مقدم، کارشناس رسمادامه  در

سیر های اقتصادی استان، باید در مشوند؛ متذکر شد: نیت از انجام چنین اقداماتی ارزشمند است اما متولیان قرارگاه حمایت از فعالیتایجاد می

 یها خالاهقرارگ نیا یتوسعه در طراح یهاو برنامه یاحکام دائم گاهیجاکنند. اجرای کار، مستمرا عملکرد و ساختار را بررسی و چه بسا بازنگری 

 امر مهم نشده است. نیبه ا یابوده و اشاره
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های های بخش خصوصی، دیدگاهضمن بیان دغدغهبرگزار شود تا مذکور قرارگاه  یراهبرد یبا شورا یاجلسه کنمیم شنهادیافزود: پ یو 

 مجریان این بحث نیز مشخص شود. 

 لیسخن پرداخت و گفت : تشک ایرادبه  در ادامه زین یخراسان رضو یساتیو تأس یساختمان یانجمن شرکت ها ریدب ،یمنوچهر یمهد

 یاتیکه با عمل می رود دیکشور است و ام یاقتصاد یهارصهتمام ع یروشن برا یاندهینشانگر آ یاقتصاد یهاتیاز فعال تیحما یهاقرارگاه

 .میابیدست در استان  مانیقتصادا وشن، به اهداف رطرح نیشدن ا

سکن همچون م ینیچننیسوق دادن افکار مردم به سمت امورات ا ،یاقتصاد یهاتیاز فعال تیحما یهاقرارگاه جادیافزود: استنباط بنده از ا یو

 .باشدیخصوص م نیدر ا یسازو فرهنگ یقرارگاه

اف بیان و مطالبات خود را شفتر کرده پررنگ در تعامل با این ظرفیت نقش خود را دیبا تشکل های بخش خصوصی نیزکرد:  دیتاک یمنوچهر

 کنند. همکاری های مشترک می تواند ما را به دستاوردهای ارزشمندی برساند. 

  انیدانش بن یهاشرکت ، ظرفیتی ارزشمند برایو عمران یمهندس یخدمات فن ونیسیم*ک

ساختار  رییجلسه عنوان کرد: تغ نیدر ا زین ی خراسان رضویو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد ریدب ،یمحسن پور قاسم نیهمچن

ش تجارت و بازرگانی ما نیازمند توجه بخدارد.  ازین یاژهیاست که به توجه و اهتمام و یاز جمله موارد صنعت، معدن و تجارتسازمان 

یافته، مسائل این حوزه را پیگیری کند. کشور در مرحله ای است که باید اقتصاد خود را بر صادرات غیرنفتی تر بوده و باید ساختاری قوامویژه

 استوار سازد و این موضوع، اهمیت توجه به این مهم را دو چندان می کند. 

 گریز دا های فعال در این حوزه،بنگاهبا  یتعامل و ارتباطات اتاق بازرگان تیو تقو انیبندانش یهاشرکت گاهیجا فیتعر نیافزود: همچن یو

در حال حاضر از جایگاه خوبی در کمیسیون خدمات فنی،  انیدانش بن یها. شرکتردیو عمل قرار بگ یدر دست بررس دیاست که با یمسائل

 این پتانسیل باید همچنان تقویت گردد. مهندسی و عمران برخوردار هستند و

 های موثرتر، تاکید کرد.ها بر انجام فعالیتبر اهمیت همگرایی تشکل ها و کمیسیون های اتاق و تمرکز آن یپورقاسم

 *نکاتی مهم در مورد امنیت ساخت و سازهای مسکونی

سازی اندر حوزه ساختم کرد: قرار گرفت و در سخنانی اظهارپشت تریبون  کارگروه سازندگان مشهد رهیمد اتیه سیرئ ،ییقرا رضایعل سپس

گیرد و این موضوع نگرانی های عمیقی را ای و مرز حریم، توجه الزم به امنیت سازه صورت نمیسازی به ویژه در بعضی مناطق حاشیهو مسکن

 رقم می زند.  

وی تاکید کرد: بعضی اتفاقات نهیبی برای بخش های مختلف هستند تا به مشکالت و چالش هایی از این دست، توجه ویژه تری نشان دهند. 

  صنعت ساختمان، مخرب می دانیموظیفه ما انتقال این نگرانی ها است چون این روند را برای 

 


