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 دستورکار جلسه:

 بررسی وضعیت صادرات  خدمات فنی مهندسی در سازمان توسعه تجارت 

 

حضًر با  9911درسال  یخراسان رضً یمعادن ي کشايرز ع،یصىا ،یاتاق بازرگاويعمران  یمهىدس ی،خدمات فى ًنیسیجلسه کم ديمیه

 .برگسار شد در محل ساختمان مرکسی اتاق بازرگاوی مشهد اعضای محترم کمیسیًن

 رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران ، آقای خندادن دل: 

ثحشاى ًبضی اص ضیَع وشًٍب، آسیت ٍ خسشاى هتحول ضذُ ٍ ثبصاس ، ثِ ٍاسغِ حَصُ خذهبت فٌی  ٍ هٌْذسی ثیص اص سبیش ثخص ّب -

 ص ثِ چبلص دچبس آهذُ است. ًگشاًی ثخطی اص فؼبالى ایي ػشصِ، اص دست سفتي ثبصاسّبی صبدساتی هی ثبضذ. خذهبت ایي ثخ

ّبی پیوبًىبس ثِ دسستی پطتیجبًی ًىٌین، اضتغبل  اگش اص ضشوت ٍ ثبیذ گفت ّستٌذاًسبًی ٍ ثٌگبّی دٍ ػبهل تبحیشپزیش اص وشًٍب   سشهبیِ -

 ٍ سشهبیِ اًسبًی تخصصی دچبس آسیت هی ضَد.

هتبسفبًِ هب دس وطَسهبى پبیِ ّبی آهبسی ٍ اعالػبتی لبثل اتىبیی ًذاسین ٍ ثِ ّویي دلیل ًوی تَاًین اعالػبت هبى سا ثِ سٍصسسبًی   -

 20پیص ثیٌی هی وشدین وِ صبدسات خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی سا ثِ  90بى وِ هب اص سبل وشدُ ٍ ثشاسبس آى تصوین گیشی وٌین. چٌ

 هیلیبسد دالس سسیذ. 5هیلیبسد دالس ثشسبًین ٍ ایي سلن ّیچ گبُ هحمك ًطذ ٍ دس خَضجیٌبًِ تشیي حبلت ثِ 

طبى دٌّذُ آى است وِ هب دس ثب سًٍذ ًضٍلی دس صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی سٍ ثِ سٍ ّستین وِ ایي ٍضؼیت ً 90پس اص سبل   -

 حَصُ داخلی ثب هطىالتی هَارِ ّستین ٍ دس حَصُ صبدسات ًیض ًتَاًستین تَفیمی حبصل وٌین.

عی سبل ّبی گزضتِ حزن صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی هب وبّص یبفتِ است اهب تؼذاد وسبًی وِ ًسجت ثِ ایي هْن الذام وشدُ  -

اص دٍ رٌجِ ثبیذ ثِ ایي هْن ًگشیست. ًىتِ هخجت آى است وِ افشاد ثیطتشی ثِ حَصُ  ثشاثش سضذ داضتِ وِ 2اًذ تمشیجب ثیص اص 

خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ٍسٍد داضتِ اًذ اهب ًىتِ دٍم آى است وِ ضبیذ افشاد ثذٍى تخصص ثِ ایي حَصُ ٍسٍد پیذا وشدُ اًذ، ووب ایي 

بی گزضتِ الذام ثِ صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی وشدُ دسصذ اص وسبًی وِ عی سبل ّ 70وِ آهبسّب حبوی اص آى است وِ حذٍد 

اًذ ثشای ًخستیي ثبس ثَدُ وِ ثِ ایي حَصُ ٍسٍد یبفتِ اًذ وِ ایي هَضَع چبلص ّبیی ثسیبس رذی سا ثشای ایي ثخص ٍ  ظشفیت ّبی 

 آى دس پی خَاّذ داضت.

سبل دس  5دٍسُ صذٍس خذهبت سا هی تَاى حَصُ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی داسای ظشفیت ّبی وَتبُ هذت ًیست ٍ حذالل هیبًگیي  -

 ًظش گشفت. ثبایي اٍصبف، ایي ثخص ثِ حوبیت ّبی رذی ًیبصهٌذ است.

دس حبل حبضش  افغبًستبى ثِ ػٌَاى وطَس ّذف هب دس صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی هحسَة هی ضَد وِ ثبیستی ثسیبس رذی ثِ  -

س ثبػج ضذُ تب صهیٌِ تؼبهالت التصبدی ثشای ثخص ّبی هختلف فشاّن ایي حَصُ ٍسٍد پیذا وٌین. لشاثت فشٌّگی ٍ صثبًی دٍ وطَ

 ثبضذ.
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دالس ٍ هیبًگیي ّش تي وبالی صبدساتی هب ووتش اص   200دس سبل گزضتِ هیبًگیي ّشتي وبالی ٍاسداتی هب دس ایي ثخص حذٍد ّضاس ٍ  -

آٍس است. لزا اگش صبدسات سا ثِ سوت صذٍس دالس اسصش داضتِ است وِ ایي هسئلِ حبوی اص تشاص هٌفی ثسیبس رذی ٍ تبسف  400

ثشاثش خَاّذ ضذ وِ ایي هْن ًیبصهٌذ تَرِ ٍ  4خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی سَق دّین، هیضاى سَدآٍسی ٍ اسصآٍسی ثشای وطَس تمشیجب 

 ػضم رذی هسئَالى ٍ دست اًذسوبساى اهش است.

حَصُ پسوبًذّبی ثیوبسستبًی ٍ صٌؼتی دچبس غفلت ضَین،  اگش هب دس ثبیذ گفتثحج پسوبًذّبی ثیوبسستبًی ٍ صٌؼتی  دس ساثغِ ثب -

دس حبل حبضش اهحبء ٍ اص ثیي سفتي پسوبًذّبی ثْذاضتی ٍ گشیجبًگیش آیٌذگبى ًیض خَاّذ ضذ،  آسیت ّبی آى ًِ تٌْب داهٌگیش هب ثلىِ

یىی اص آى ّب تؼغیل ثَدُ،  صٌؼتی تَسظ دٍ سبیت دس وطَس اًزبم هی گیشد، الجتِ دس ٍالغ، سِ سبیت دس وطَس ٍرَد داسد وِ

 دیگشی ون ٍ ثیص فؼبل است ٍ تٌْب هَسد سَم ثب توبم ظشفیت خَد ثِ فؼبلیت هطغَل است

پسوبًذّبی صٌؼتی ٍ ثیوبسستبًی اهشٍص ثب ّضیٌِ ثخص خصَصی ثِ دٍ سبیت وِ یىی دس اصفْبى ٍ دیگشی دس ثَضْش ٍالغ ّستٌذ  -

 ي هی سًٍذ.هٌتمل هی ضَد ٍ دس آى رب  اهحبء ضذُ ٍ اص ثی

 

  محمذعلی امیرفخریان، رئیس ادارٌ بازرگاوی خارجی سازمان صىعت، معذن ي تجارت استان 

دسصذ رضٍ دُ وطَس صبدسوٌٌذُ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ّستین، ثب ایي حبل ثب تَرِ ثِ اػوبل  1.6وطَس هب دس ثحج سبخت ٍ سبص ثب  -

ذسی افضایص یبفتِ وِ ثب ضیَع وشًٍب ٍ ثستِ ضذى هشصّب، ایي ضشایظ تحشین ّبی رذیذ هحذٍدیت ّب ثشای صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْ

 دضَاس تطذیذ ضذُ است.

ثبصاس ّذف صبدساتی هب دس حبل حبضش ثش وطَس افغبًستبى هتوشوض است ٍ اص آًزب وِ ایي وطَس هشصّبی خَد سا ثش سٍی هب ًجستِ  -

 است هب هی تَاًین فؼبلیت هبى سا دس ایي وطَس تَسؼِ دّین. 

ست تطىیل وویتِ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ثیص اص پیص احسبس هی ضَد، لزا وویسیَى خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ٍ اتحبدیِ ثبیذ ضشٍ -

ثشسسی ّبی الصم سا دس ایي حَصُ اًزبم دٌّذ تب ایي هْن هحمك ضَد، چشا وِ ایي وویتِ هی تَاًذ ػالٍُ ثش وبسضٌبسی اهَس ٍ اسائِ 

سا ثشای استبى فشاّن آٍسد وِ ایي هْن هی تَاًذ سَْلت  19تفَیض اختیبسات وبسگشٍُ هبدُ  پیطٌْبدات ارشایی ٍ ػولیبتی، ثستش

 ثیطتشی سا دس الذاهبت فؼبالى حَصُ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ثِ ٍرَد ثیبٍسد.

پیطٌْبدات  ثبیذ گفت،هتبسفبًِ ثِ دلیل فمذاى ثبًه اعالػبتی اص حزن صبدسات ٍ صبدسوٌٌذگبى اصلی دس ایي ثخص اعالػی ًذاسین،  -

 ثبضذ. توذیذ تسْیالتٍ  ضوبًت ًبهِ ّبهی تَاًذ حَل دٍ هحَس  19هب ثشای وبسگشٍُ هبدُ 

 

 حمیذ بابازادٌ، رئیس اتحادیٍ صادرکىىذگان خذمات فىی ي مُىذسی خراسان رضًی 

وطَس هشثَط هی ضَد،  هطىالتی وِ فؼبالى حَصُ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ثب آى هَارِ ّستٌذ، هسبئلی است وِ ثِ خبسد اص هشصّبی -

چٌبى وِ گبّب ثشخی اص ضشوت ّب لشاسدادّبیی سا هٌؼمذ هی وٌٌذ وِ هذیشیت صحیحی ًذاسًذ. حبل اگش آگبّی ٍ ثیٌص هب ًسجت ثِ 

 وطَسّبی ّذف هبى ربهغ ٍ وبهل ثبضذ، ضبّذ ایي تجؼبت ًخَاّین ثَد.

 ی رْبى سَم ثسیبس صیبد است.طَسّبآًچِ وِ هسلن است اهىبى الثی گشی ثشای ٍسٍد ثِ هٌبلصبت و  -
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اگش همشس است اختیبساتی سا اص سبصهبى تَسؼِ تزبست دسیبفت وٌین، دس ٍّلِ ًخست ثبیذ سبختبس ثسیبس لَی سا دس استبى ایزبد  -

 ًوبیین. دس ٍالغ یه اتحبدیِ، وویسیَى ٍ وویتِ ثِ تٌْبیی ًوی تَاًٌذ ثبس ثسیبسی اص هسبئل سا ثِ دٍش ثىطذ، صهبًی وِ وویتِ

، ساّجشدی ٍ وویتِ پبیص پیطٌْبد ضذ ٍ دس گبم ًخست هصَة گشدیذ، ثبیستی ّن افضایی الصم ًیض دس ایي ساثغِ ثِ ٍرَد آیذ

 تصَیت تطىیل وویتِ ساّجشدی یىی اص ساّىبسّبیی است وِ دس استبى هی تَاًذ هَرت ضىَفبیی ضَد، 

فٌی ٍ هٌْذسی ثب ٍیشایص ّبی رذیذی اثالؽ ضذ ٍ ایي هسئلِ سبل گزضتِ آییي ًبهِ دٍلت ثشای حوبیت اص صبدسوٌٌذگبى خذهبت  -

 ثبػج سَْلت فؼبلیت دس ایي حَصُ ضذ.

 

 مریم ظریف پًر، مذیر امًر پژيَشی مرکس خذمات علمی ي صىعتی خراسان رضًی 

ثِ ایٌىِ ایزبد صیشسبخت هی تَاًذ ثیطتش اص تسْیلگشی ثشای فؼبلیت لَی تش فؼبالى حَصُ خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی هَحش ٍالغ  ثبتَرِ -

دس بالى ایي حَصُ ثِ ٍرَد آٍسدُ است، ػذم ٍرَد ّوبٌّگی اسگبى ّبی ری سثظ هتبسفبًِ چبلص ّبیی سا ثشای فؼ ثبیذ گفتضَد، 

 گزاسی والى اٍلَیت ًیست، تذاٍم فؼبلیت ّب ثسیبس دضَاس خَاّذ ضذ.ربیی وِ سضذ التصبدی ٍ تحمك سیبست

دس ثحج هغبلؼبتی ٍ هطبٍسُ ای ثسیبس آسبى تش هی تَاًین ثِ وطَسّبی ّذف ٍسٍد پیذا وٌین اهب هتبسفبًِ ػذم ّوبٌّگی اسگبى ّب  -

ٍساى التصبدی دس وٌسَل گشی ّب هی ثبػج ضذُ است تب دس ثحج ارشا ًتبیذ خَثی حبصل ًىٌین. ثِ ًظش هی سسذ سایضًی ثب هطب

 تَاًذ تب حذٍدی ایي هسبئل سا سفغ وٌذ.

 

  ٍحسیه اوتظار یسدی، کارشىاس يزارت امًر خارج 

وٌسَل گشی ّبی روَْسی اسالهی ایشاى هسبئل ٍ چبلص ّبی هَرَد دس حَصُ صذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی سا ّوَاسُ پیگیش ثَدُ  -

ٍساى پسبوشًٍب فؼبلیت ّبی دیپلوبتیه سا گستشش دادُ ٍ ثِ دًجبل سفغ هَاًغ هَرَد ثبضین، است. ّوچٌیي آهبدگی داسین تب دس د

چٌبى وِ یىی اص ثشًبهِ ّبیی وِ ًوبیٌذگی ٍصاست اهَس خبسرِ دس دستَس وبس داسد، دػَت اص آلبی اًصبسی هؼبًٍت دیپلوبسی 

ٍ هزاوشُ ثٌطیٌٌذ، ّوچٌیي سفشای هب دس وطَسّبی هٌغمِ  التصبدی ٍصاست اهَس خبسرِ است تب ثب فؼبالى ایي حَصُ ثِ گفت ٍ گَ

ثبیستی ثیطتش ثِ هطْذ سفت ٍ آهذ وٌٌذ ٍ رلسبت ثیطتشی ثشگضاس ضَد تب چبلص ّب ٍ هطىالت احصبء ٍ ضٌبسبیی ضًَذ ٍ هَاسدی 

 وِ دستگبُ دیپلوبسی هی تَاًذ دس آى ّب ًمص آفشیي ثبضذ، تجییي ضًَذ.

 

  تجارت سازان سازمان َمیاری شُرداری َامحمذ قاسمی، مذیرعامل شرکت 

ثشاسبس هصَثِ وبسگشٍُ پسوبًذ استبى، توبهی دستگبُ ّبی حبوویتی خشاسبى سضَی هَظف ضذُ اًذ وِ دس ایي وویسیَى ثِ  -

هَضَػبت صیست هحیغی ٍ پسوبًذ سسیذگی وٌٌذ. اػضبی ایي وویسیَى هتطىل اص اداسُ ول هحیظ صیست، سبصهبى صٌؼت، هؼذى ٍ 

 ، ساُ ٍ ضْشسبصی، ًظبم پضضىی ٍ دستگبُ ّبی خذهبت سسبى استبى ٍ .... است.تزبست

ٍ  ثشای احذاث ضْشن پسوبًذ، اثتذا هىبى یبثی صَست گشفت ٍ هٌبعمی دس هیبهی، هؼصَم آثبد ٍ دس ضْشستبى ّبی تشثت حیذسیِ -

د ٍ ثزستبى اًتخبة وٌین وِ خَضجختبًِ ایي ًْبیتب هزجَس ضذین تب هٌغمِ ای سا هیبى فیض آثبًیطبثَس هَسد ثشسسی لشاس گشفت، 



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 :تعذاد صفحــات 4
خدمات فنی، مهندسی وعمرانکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگساری: 04/1399 /02

 شمارٌ جلســٍ: 2

 

 رئیس جلسٍ: آقای خىذان دل دبیر جلسٍ: آقای شعاع حسیىی ساعت شريع 08:00 ساعت خاتمٍ: 10:00

        

هٌغمِ ثِ لحبػ صیشسبختی داسای هَلؼیت ثْتشی است. هٌغمِ هزوَس ثِ ػٌَاى ضْشن خصَصی پسوبًذ استبى اًتخبة ضذ، 

 هبُ ثِ تبخیش افتبد ٍ ٍصاست وطَس ایي هسئلِ سا هسىَت 5الی  4دسخَاست اٍلیِ ثِ تْشاى اسسبل ضذ اهب هتبسفبًِ ایي هَضَع 

ّىتبس تجذیل ضذ ٍ هَضَع ثب ّوبٌّگی هحیظ صیست دس وبسگشٍُ استبى هغشح ٍ هصَة  90گزاضت تب ایٌىِ هسبحت ایي هٌغمِ ثِ 

 گشدیذ ٍ پیگیشی ایي هَضَع ثِ هؼبًٍت استبًذاسی خشاسبى هحَل ضذ.

 

لَچستبى ٍ ... سا تحت پَضص لشاس اگش ایي ضْشن پسوبًذ، دس ضشق وطَس ایزبد ضَد استبى ّبی خشاسبى سضَی، رٌَثی، سیستبى ٍ ث -

 خَاّین داد.

اٍلَیت هب پسوبًذّبی صٌؼتی ٍ ثیوبسستبًی است، صٌبیغ ٍ ثیوبسستبى ّب دس استبى هب ٍ استبى ّبی ّوزَاس پسوبًذّبی خَدضبى سا  -

ش ثتَاى ایي ضْشن سا ثِ لن، اصفْبى ٍ ثَضْش اسسبل ٍ آى رب اهحبء هی وٌٌذ وِ ّضیٌِ حول ٍ ًمل ٍ اهحبی آى ثسیبس است. حبل اگ

دس استبى ایزبد وشد اتفبق خَثی ثشای ایي خغِ سلن خَاّذ خَسد. دس حبل حبضش سشهبیِ گزاساًی ثشای ایي هْن اًتخبة ضذُ اًذ اهب 

ػاللِ هٌذ ّستین تب وویسیَى خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی استبى ثِ ایي هَضَع ٍاسد ضَد ٍ اص اػضبی وویسیَى دػَت هی وٌین تب ثِ 

 وٌسشسیَهی ثِ ایي هزوَػِ ٍسٍد وٌٌذ تب ثتَاًین اص تخصص ّبی آى ّب دس احذاث ایي ضْشن استفبدُ وٌین. ػٌَاى 

 

 فر عیه القضات، مذیرعامل مصالح صىعت شرق ي عضً اوجمه شرکت َای خذمات فىی ي مُىذسیعمحمذ ج 

ٍ هٌْذسی داضتین وِ هتبسفبًِ ثب گزضت ایي هبُ لجل هصَثِ ای دس ساثغِ ثب روغ آٍسی اعالػبت ٍاحذّبی خذهبت فٌی  9تمشیجب  -

عجك آى هصَثِ، اًزوي خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی همشس ضذ وِ ارشای  .ّویبسی اتبق ثبصسگبًی ثشای ایي پشٍطُ ًیستینهذت، ٌَّص ضبّذ 

جشد ّذف هذًظش ایي هصَثِ سا ػْذُ داس ضًَذ حبل اگش ساّىبسی دس ایي ساثغِ ٍرَد داسد ثبیذ ثشای اػوبل فطبس ثش اًزوي ٍ پیط

 لشاس گیشد تب حزن صبدسات ٍ فؼبالى ایي حَصُ هطخص ضَد.
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