
 

 
 

 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 4
خدمات فنی، مهندسی وعمرانکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 06/1399 /17

 شماره جلســه: 3

 

 رئیس جلسه: آقای خندان دل دبیر جلسه: آقای شعاع حسینی ساعت شروع 08:00 ساعت خاتمه: 10:00

        

 

 دستورکار جلسه:

  بررسی تشکیل کمیسیون خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی 

 بررسی  طرح توسعه بازارچه دوغارون 
 

ر با حضو 1399درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم سومین

 یبازارچه ها یرمد یقی،حق یهاد و یسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یخارج یاداره بازرگان یسرئ یان،فخر یرامآقای جناب 

 .برگزار شد در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد اعضای محترم کمیسیونو  یخراسان رضو یمرز

 

 مشهداتاق  ی و عمرانمهندس ی،صادرات خدمات فن ونیسیکم سیرئ محسن خندان دل 

باعث شده تا هم جامعه هدف این بخش برای احصای نیازها،  یو مهندس یدر حوزه خدمات فن های جامع و بررسی متقن یفقدان آمارها -

ها، به محاسبات  گری و اخذ مشارکت تعیین نشود و هم نتوان بر آمارهای مستدلی در این بخش تکیه نمود. در مجموع این خالء مطالبه

 شود.  های ناصحیح منجر می سازی های ناقص و تصمیم ریزی غلط، برنامه

این مشکل و تهیه یک بانک اطالعاتی به منظور رفع خالء های موجود، از نخستین تصمیمات این کمیسیون در دوره جاری بود اما روند  -

 کار به کندی پیش می رود و به نظر می رسد در مسیر تحقق این تصمیم، موانعی وجود دارد.  

سازمان  نیدر واقع ا و داشته یدر مرز دوغارون درخواست همکارای غرفه  جادیا یبرای، خراسان رضو یها یشهردار یاریسازمان هم -

 یغرفه ها را به فعاالن حوزه ها نیکند و ا جادیاستان ا یمهندس یشرکت ها یرا با همکار یطیدر کنار بازارچه، مح تا در صدد است

 مرتبط اجاره دهد.

فضا و رونق بخشی به  نیا جادیاجاره داد. ا یرا به بخش خصوص دودهمح نیتوان ا یغرفه ها به بازارچه م نیا یکیبه واسطه قرابت و نزد -

 دارد. یتومان اردیلیم 7 یال 5 یگذار هیبه سرما ازین ظرفیت های آن،

 لیدل نی. به همها است خود آناز  شتریب اریغرفه ها بس نیا انیغرفه وجود دارد که معموال تعداد متقاض 32اکنون در دوغارون  هم -

در پاسخ به نیازهای موجود، در این منطقه غرفه هایی را ایجاد  که دهیرس جهینت نیبه ا یخراسان رضو یها یشهردار یاریسازمان هم

 نیلذا فعاالن ا م،یخصوص داشته باش نیالزم را در ا یاطالع رسان یبخش مهندس یگذار هیحوزه سرما تاکه  میما در صدد هست کند.

 کنند. المخصوص به ما اع نیو نظرات خود را در ا شنهاداتیپ دیحوزه با

را اخذ کرده و آن نسخه  یاریبازارچه و سازمان هم ییاجرا رانیو نقطه نظرات مد هیرا ته یپروپوزال جامع تا موظف است ونیسیکماین  -

و  یحوزه خدمات فن نالفعا یابر نیز از منطقه را یدیکند تور بازد یارسال کند و به موازات آن تالش م ی خودتمام اعضا برایرا 

 .میرابطه اخذ کن نیرا در ا زیفراهم کند و اظهارات دوستان ن یمهندس

 

 یسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یخارج یاداره بازرگان سیرئ ان،یفخر ریام یمحمد عل 

 ینشست با سفرا یتوان به برگزار یموارد م نیانجام گرفته که از جمله ا یو مهندس یاقدامات در خصوص صادرات خدمات فن بعضی -

 یریگ جهیو نت یریگیوجود داشته باشد، قطعا سرعت پ یو دولت یبخش خصوص انیالزم م ییمختلف اشاره کرد. لذا اگر هم افزا یکشورها

 .دیدعوت به عمل آ زیربط مرتبط ن یذ یاز دستگاه ها ینیچن نیشود در جلسات ا یم هیتوص نیبنابرا ؛افتیخواهد  شیافزا
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 نهیما در زم می شودله سبب ئمس نیا واست  یو مهندس یدر خصوص خدمات فن حیآنچه که مسلم است عدم وجود اطالعات صح - 

 . میبا مشکل مواجه شو یو مهندس یخدمات فن یبرا یریگ میتصم

ساختار بازارچه را دارد  قایعرضه محصوالت دق یغرفه برا جادیاباید گفت غرفه عرضه محصوالت در مرز دوغارون  لیدر خصوص تشک -

تواند بازارچه  یغرفه ها در منطقه دوغارون م جادی، در واقع اتعریف شده استو شکل انبار  یخروج ،یاز لحاظ ورود یبهتر تیاما وضع

دارد، به طور مثال  تیالفع یالزم را برا یها تیجذاب یکند. بازارچه مرز یاریکه همان توسعه تجارت است،  ارا به سمت اهداف م

 ندتوان یشود م یکه توسط همکاران انجام م یانجام دهند، با ثبت آمار یثبت سفارش نکهیبدون ا یدر بازارچه مرز یفعاالن اقتصاد

 ثبت سفارش انجام دهند. دیواردات با یبرا ژهیدر منطقه و یداقتصا ننسبت به واردات اقدام کنند اما فعاال

به آن ها،  یدهند که گاها در اطالع رسان یم لیرا تشک یگسترده ا اریبس فیط یو مهندس یحوزه خدمات فن نفعاال نکهیا در خصوص -

 ی ودولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا قیها از طر ونیسیتمام کم یستیدر واقع با باید گفت م،یکن یدلخواه را کسب نم جینتا

، مشکالت حوزهاین  نفعاال یبرا یهر گونه مشکل بروز اق باشند تا در صورتو عمران ات یمهندس ،یخدمات فن ونیسیتحت نظارت کم

 نیدر ا نهات اعالم گردد.و عمران  یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم قیاز طر یینها یمربوطه ارجاع داده شود و خروج ونیسیبه کم احتمالی

 را حاصل کرد. یبهتر جیتوان نتا یصورت است که م

 

 یخراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد ریدب ،یمحسن پورقاسم 

مهم را با  نیا تا شود یم شنهادیلذا پ ،به  ارائه اطالعاتشان است یو مهندس یخدمات فن یملزم کردن شرکت ها یچگونگ یله اصلئمس -

که  یتا زمان نی. بنابرادیشرکت ها به وجود آ یالزام برا نیا ی،سامانه ا جادیدر واقع با ا شود و تیریمدپیگیری و وزارت صمت  یهمکار

به ارائه اطالعات و آمار خود  یشرکت ها رغبت نینداشته باشد، ا دوجو یو مهندس یخدمات فن یشرکت ها یبرا یگونه مشوق چیه

 ندارند.

 

 یانجمن انبوه سازان خراسان رضو رهیمد اتیه سیمحمود پژوم، رئ 

وزارتخانه  و  چندینرا به  ینامه ا شیپ یچند م و استان تهران را عهده دار هست ییکارفرما _ یانجمن صنف رهیمد اتیه استیر بنده -

 نیکه از جمله ا ممطرح نمودحوزه  این را در یشنهاداتیپ در آنو  مکرد الارس یو مهندس یمرتبط با صدور خدمات فن یسازمان ها

 یشورا جادیضرورت ا ،یو مهندس یصدور خدمات فنحوزه در  یو خصوص یبخش دولت یها یتوانمند احصاءتوان به  یم شنهاداتیپ

اعضا در  ات، اخذ نظر یشنهادیپ یشورا یاساسنامه برا تدوینکشور،  یو مهندس یفن دماتخ در صادرات یو هماهنگ یاستگذاریس

وجود دارد می  یو مهندس یمات فندر رابطه با مشکالت و مسائل حوزه خد یشنهادی. لذا اگر پاشاره کرد... ربط و یخصوص موارد ذ

 توان آن را از همین مرجع و پیرو همین پیشنهادات به تهران منعکس و پیگیری کرد. 

له باعث ئمس نیاست. ا یکار یاقداماتشان مواز بعضا د کهنوجود دار یو مهندس یدر حوزه خدمات فن یمختلف یها تشکل ها و کمیسیون -

ی، نمی تواند توفیقات سازمان نظام مهندسذیل  یو مهندس یصدور خدمات فن ونیسیکم لیلذا تشک می شود وها  یریگ میتداخل در تصم

 مضائفی را منجر شود. به همین استناد پیشنهاد ترکیب این ساختار را با کمیسیون موجود در اتاق بازرگانی داریم. 

 

 یخراسان رضو یساتیو تاس یساختمان یها انجمن شرکت ریدب ،یمنوچهر یمهد 

ر ساختا نیا لیشد، لذا تشک یگذاشته و سپس وارد اتاق بازرگان یدر سازمان نظام مهندس یو مهندس یصدور خدمات فن ونیسیکم هیپا -

 نیاست، همچن یادیز نیمهندس یدارا یاستان خراسان رضو و اذعان دارید که ضرورت است کی یسازمان نظام مهندس در مذکور
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 اریبس های لیاز پتانس بایسد حوزه نیاز آن است که در ا یموارد حاک نیا یتمام .دنمان وجود دارشرکت رتبه شده در حوزه ساخت 1700 

 نیز ایجاد کند. را  یمنطقه، اشتغال خوب یخوب برا یتواند عالوه بر ارز آور یموارد م نیا و میبرخوردار باش یقو

 

 یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ،یآزاده ماف  

است که  یاطالعات یمشاور برخوردار است و تنها مشکل عدم وجود بانک ها یشرکت ها یباال اریبس لیاز پتانس یاستان خراسان رضو -

 ی در این رابطهخوب جیتوان به نتا یشود، م جادیا یو مهندس یفنخدمات  یو شرکت ها یاتاق بازرگان ونیسیکم انیم یاگر ارتباط خوب

 حاصل نشده است. یقیحوزه توف نیاما متاسفانه تاکنون در ا افتیدست 

در خارج  تیفعال یبرا نیرا که مهندس ییها هیدییتواند تا یم یدر کشور ما تشنه مهاجرت هستند، اتاق بازرگان یاریجوانان توانمند بس -

باشند بلکه  نداشتهبه مهاجرت  یلیشود تا جوانان تما ایمه یکار در خارج، بستر یالفبا یریادگیدارند را فراهم کند تا عالوه بر  ازیکشور ن

 آن آشنا شوند و ارتباطشان را با داخل قطع نکنند یدر خارج از کشور و استانداردها تیفعال یصرفا با مهارت ها

 

 یخراسان رضو یها یشهردار یاریسازمان هم ندهیوفادار، نما درضایحم 

ساخت  ،طراحی منظور به را دوغارون– بادیدر مرز تا یهکتار 250 نیزم تا یکاستان درصدد است  یها یشهردار یاریسازمان هماین  -

 کیکه  میمختلف در نظر گرفت یطرح ها یبرا نیزم نیا رقطعه را د 200منظور  نیاختصاص دهد و به هم های توسعه ای و اجرا پروژه

شرکت  یها یاز توانمند میاست. در تالش افتهی صیمختلف تخص یشرکت ها جهت هایی غرفه جادیا یبرا آناز  یهزار متر 2قطعه 

و شرکت ها  یاریسازمان هم یگذار هیمهم با سرما نی. امیغرفه ها استفاده کن نیو ساخت ا یطراح یبرا یو مهندس یخدمات فن یها

 محقق خواهد شد.

تومان برآورد  اردیلیم 52پروژه  نیا یاجرا نهیهز و قرار دارداست که در دستور کار  ییپروژه ها گریخط انتقال سوخت به افغانستان از د -

 یاستاندار خراسان رضو دیتاک مورد منطقه است که نیا یطرح ها گریاز د یج یگاز ال پ تیو ساخت سا بی. طرح ترانشمی شودشده 

 قرار دارد و در اولویت تکمیل و بهره برداری می باشد. 

 میغرفه ها عرضه مستق نیکنند و در ا دیبازد یرانیبتوانند از محصوالت ا یاست که تجار افغانستان های مذکور، آنغرفه  دجایهدف از ا -

 .بودبرخوردار خواهند  زیعرضه ن یاز کاربر ی،شگاهینما یغرفه ها عالوه بر کاربر نی. در واقع اردیگبصورت 

 

 یخراسان رضو یمرز یبازارچه ها ریمد ،یقیحق یهاد 

را به  یاختالف یرود که قسمت ها یم شیپ یا نقشهبراساس  ،که در منطقه دوغارون مطرح است یتوسعه ا یدر حال حاضر الگو  -

 د.نرا حل و فصل کن یتوسعه ا یخاص خود مشکل طرح ها یپلماسیتا با د می کندوزارت امور خارجه واگذار 

 20 یال 15 یتا نقطه صفر مرز بادیشهرستان تاد. از دار یشرق کشور با افغانستان و پاکستان تفاوت اساس یمنطقه دوغارون با تمام مرزها -

از  یکیآسان به مرز  یدسترس گرید انیفاصله است. به ب میساعت و ن کنیز یتا مرکز هرات  یاست و از نقطه صفر مرز هرا لومتریک

به شمار افغانستان  یتیاز مراکز مهم جمع یکیهرات  تیمنطقه غرب افغانستان به مرکز نیمرز است. عالوه بر ا نیا مزیت های خاص

 .را دارد افغانستانگذاران و بازرگانان کشور  هیکه تجمع سرما می آید

 ونق است. چرا که بازار جهانی این خدمات بسیار پُررباشد،  یفرامنطقه ا یها تیبه دنبال فعال دیبا یو مهندس یفعاالن حوزه خدمات فن -
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برگزار شود،  این کشور همسایهماه در  ید یو افغانستان ابتدا رانیا یاقتصاد یها یمشترک همکار ونیسیاجالس کم نیمقرر است ششم - 

نامه ها برای تفاهم نکاتی دارند می توانند منعکس کنند. زمینه عقد بعضی  یو مهندس یخصوص اگر فعاالن حوزه خدمات فن نیدر ا

 . میکن هیرا ته بحث نیا سینو شیتا پ میدار ی. آمادگنیز وجود دارد مشترک یاه یهمکارتوسعه 

 

 یخراسان رضو یها یشهردار یاریدوغارون سازمان هم یپروژه مجتمع انرژ ریمد ،یبرکات رضایعل دیس 

بارانداز  یمتر مربع سکو 500 یزن هر غرفه یو برا میهست یمتر 40غرفه   50 جادیهزار متر مربع به دنبال ا 2به مساحت  یدر سوله ا -

 .است دهدر نظر گرفته ش

تومان  ونیلیم 250و  اردیلیم 12پروژه  نیا نهیهز واجرا شود  یهکتار4.5به مساحت  ینیپروژه مقرر شده است در  زم نیادر خصوص  -

 برآورد شده است.

 

 یخراسان رضو یسورنا صراف زاده، عضو سازمان نظام مهندس 

مجددا در  یو مهندس یصدور خدمات فن ونیسیباورند که بحث کم نیبر ا رهیمد اتیه یاعضا گریو د یسازمان نظام مهندس استیر -

ی اقتضا می کند تا این در واقع ساختار سازمان باشد.چابک و کارآمد  دیاب ونیسیکم نیالبته ناگفته نماند ا ؛شود ایاح یسازمان نظام مهندس

امور خارجه  وزارت یندگینما یهمکار ازمندین نیعالوه بر امهم فعاالن این حوزه پیگیری گردد.  مسائل آن کمیسیون تشکیل شود و در

 .میهستها اطالعات آن  احصاء و دفه هایبازار ییشناسا یبرا

 تا میتقاضا دار ونیسیکم یاز اعضا ساسا نیبر هم ست،ین یساختار قانون صرفا یک جادیا و فیرفع تکل ونیسیکم نیا لیهدف از تشک -

 نظرات خود را در این حوزه با ما در میان بگذارند. 

 

 
  

  مصوبات جلسه:

 و... (  –طرح جامع دریافت  –پروژه بازارچه مرزی دوغارون ) بازدید 
 بررسی ایجاد کمیسیون خدمات فنی مهندسی در سازمان نظم مهندسی ساختمان 

 
  


