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 دستورکار جلسه: 
  کمیسیون جوابیه و کنندگان صادر اتحادیه مشکالت بررسی 

 وب گرین شرکت مشکالت بررسی  

 ای مشاوره و مهندسی و فنی های شرکت انجمن موضوعات و مشکالت بررسی و طرح 

 عراق کشور اقتصادی فعاالن مجمع پیشنهادات اندیشی هم و برسی 

 موضوعات سایر بررسی و طرح 

 

نفر از اعضای کمیسیون خدمات فنی، مهندسی در روز دوشنبه  14چهارمین جلسه کمیسیون خدمات فنی مهندسی در سال جاری با حضور 
 ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی برگذار شد3در سالن جلسات طبقه  13/8/1398مورخ 

 

 :شرح مذاکرات  

 

 :آقای خندان دل
گیر فعاالن اقتصادی ما شده و چالش هایی را برای بانیاست که گر یاز مشکالت بزرگ یکی یت قوانین و تناقض در این بخش،ریمغا -

 کسب و کار آن ها رقم زده است. 

شوند همین موضوع عالوه بر ایجاد گاهی شاهدیم که قوانین جدیدی مصوب می شوند اما قوانین پیشین به تناسب ابطال نمی  -

 تناقض، مسیر را برای سوء استفاده نیز فراهم می کند.

این حوزه به شدت کاهش فعاالن  نیدر ب یمطالبه گر هیروحضعف دولت در توجه به دغدغه های بخش خصوصی، باعث شده تا   -

  میکند. پیدا

درآمده  ونیسیکم تیبه عضوها  مورد از آن 28که  مه ایکرد ییشناسا یو مهندس یتشکل را در حوزه خدمات فن 32ل حاضر ادر ح -

 فهیرو قطعا وظ نی، از امرتبط هستند بخش هایگروه از فعاالن  کی ندگانیاعضا نما نیاز ا کیاعتقاد که هر کدام  نی. با ااند

 کمک به رفع مشکالت تشکل هاست. ونیسیکم

اقداماتی  .به شمار می آیند یو مهندس یدر حوزه خدمات فنضرورت مهم و د ،یاطالعات تیسا راه اندازیو  یبانک اطالعات هیته -

 مصوب شود. ونیسیالزم در کم یها یتا پس از بررس درحال انجام هست

 :خراسان رویرخ ن یمهندس رعاملیمد ،یابوالفضل کشاف
منجر شده است، همین رویه عاملی بوده تا انگیزه معکوس  جهیبه نت یاز مطالبات بخش خصوص یبعض ریاخ یسال ها یمتاسفانه ط -

 های فعاالن اقتصادی تضعیف شود. 
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 :یخراسان رضو ساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف ریدب ،یمنوچهر یهدم

 یداخل ی، چرا که چالش هاکندرا گسترده تر  خود تیفعال یدر بخش داخل یو مهندس یخدمات فن ونیسیکم که میانتظار دار -

 ستین یاجتماع نیو تام یاتیصرفا مربوط به امور مال

 . ردیگبانجام  ایدن یکشورها ریسا در دیجد یها وهیش مبتنی بر ی بایدعمران و برنامه های حرکت ها برای اصالح وضعیت موجود، -

 ر، کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد باید به این عرصه ورود موثری داشته باشد. واز این منظ -

 «:وب نیگر» رهیمد اتیه سیرئ، یحسن هاشمدیس
 تاشده  فراهم یفرصت جهان،اطالعات در  یبا توجه به توسعه فناور به شمار می آید.  یرشته ا انیم یاطالعات مبحث یحوزه فناور  -

از  میتوان یم باشیم، رگذاریتاث یحوزه تخصصاین در ما نیز اگر باشد.  شتریب عیصنا یاطالعات از مابق یسرعت رشد حوزه فناور

 برقرار کنیم. عیصنا یتمام انیرا م یارتباط مذکور، یفناور قیطر

 برقرار کند. اتاطالع یفعاالن حوزه فناور  و یفعاالن اقتصاد نیب یاقتصاد کشور ارتباط خوب یتواند به عنوان مرجع اصل یم یبازرگان -

 خراسان رضوی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یخارج یاداره بازرگان سیرئ ،، انیرفخریام یمحمدعل
 باز کند یرا از مشکالت بخش خصوص یبزرگ های تواند گره یتوام با ارائه راهکارها م یبخش خصوص یمطالبه گر -

از  دینهفته است که با یی نیزمشکالت فرصت ها نیاست اما در ا اریحوزه بس نیدر ا یبنده قبول دارم که مشکالت بخش خصوص -

 .ردیگبحوزه انجام  نیدر ا ی الزم نیزبازارساز کرد وبه نحو احسن استفاده  ها آن

 :مشهد یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده مهندس سیرئ، آذرنوش یمهد
، کوتاه یله در بازه زمانئمس ایجاد این ظرفیتمطرح بوده است و متاسفانه  شهیصنعت و دانشگاه هم نیهمواره بحث حلقه مفقوده ب -

 نخواهد شد.مسیر 

نشده  عیاطالعات تجم نیخودشان داشته باشند اما چرا ا یبرا ی خاصیمختلف بانک اطالعات یحوزه ها، هر چند که ممکن است -

مشخص شود که  دیبا نی. همچنانجام دهدالزم را  یگذار استیمرجع، س کیبه عنوان  ونیسیکم ، از  این روجای سوال دارد است

 .باشد مباحثیچه  یحاو دیبا مذکور، یبانک اطالعات

 خراسان رضوی: استان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ییو اجرا ینظام فن تیریکارشناس مد، زاده لیجواد اسماع

 کند تیرا تقو یو دولت یرا دارد که ارتباط بخش خصوص یآمادگ نیا تیریسازمان مد ییو اجرا ینظام فنمجموعه  -

و  یانجمن فن 13ما با  .هستند آنعضو  مانکارانیتمام پ بایکه تقر وجود دارد یسامانه ا و برنامه ریزی استان، تیریدر سازمان مد -

 .میارائه ده ونیسیالزم را به کم یکمک ها یبانک اطالعات لیدر تکم میتوان یم و میارتباط دار یسمهند
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  مصوبات جلسه:

 یومهندس یفن یتوسط انجمن شرکت ها یاطالع رسان یتوسا یبانک اطالعات یههت  -

  یصنعت،معدن وکشارز یو دانشگاه در بخش ها یارتباط اتاق بازرگان یکیبر نزد یدتاک -

 

 

 

  :جلسه نحاضری
-آزاده مافی-آذرنوش-بامشکی-هادی-هاشمی-منوچهری-امیرفخریان-حقیقی-شعاع حسینی-احدیان  -خندان دل یان:آقا

 خردمند-شفیک-جهانبخش-زادهاسماعیل -پورقاسمی

 ) خبرنگار(آزادها: خانم

 جلسه: غایبین
 


