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 ستورکار جلسه:د

 بررسی راه های تحقق شعار سال)پشتیبانی ها، مانع زدائیها در حوزه خدمات فنی مهندسی و عمران( -
 تبیین و بررسی مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی  -

 

 با  1400درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم اولین
در محل  اعضای محترم کمیسیونو  صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسازمان  یخارج یاداره بازرگان سیرئ ان،یرفخریام رحضو

 .برگزار شد ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد

  ،مشهداتاق  ی و عمرانمهندس ی،صادرات خدمات فن ونیسیکم سیرئخندان دل 

از  تا ظرفیت اعتباری این اقدامشود  یم شنهادیدر واقع پ شود. ایاح یو مهندس یحوزه خدمات فنبرای  یصادرات زیجواتا  میتقاضا دار -

 انگیزه فعاالن این حوزه را تقویت خواهد کرد.تامین شود. قطعا این اقدام  یو مهندس یخدمات فن یمحل رفع تعهدات ارز

ما است تا مطالبات  گریاز د یو مهندس یاز خدمات فن یبانیدر حوزه پشت ییدانشجو یاز رساله ها یتیحما یها حبحث طر -

ون توجه در کان دیاست که با یامور گریاز د یتخصص ی. استفاده از توان انجمن هاپایه در این بخش تقویت شودهای دانشفعالیت

و  نیدسمهن یکمتر از توان تخصص بخش های عملیاتیاما عمال در  حرف به دفعات تکرار می شودکه در  یاتفاق رد،یقرار بگ

حل مشکالت فعاالن این حوزه  کردیبا رو یو مهندس یحوزه خدمات فن نیدر قوان یشود. بازنگر یم بهره گرفته های این حوزهتشکل

 ربط واقع شود.   یذ نیمورد توجه مسئول دیاست که با یموارد گریاز د زین اتیو مال مهیبهای مهمی نظیر  در بخش

 گریداده نشده است، به عبارت د یبه بخش خصوص یمشخص یها تیمامور یو مهندس یکه در حوزه خدمات فن میمعتقد هست -

به عنوان  یاز توان اتاق بازرگان دیاستا بار نیشود. در ا ینم یو قانونگذار تلق یدر کشور ما محرم بخش دولت یاساسا بخش خصوص

مطالبات فعاالن  گریاز د کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح ی. اجراصورت بگیرد الزم استفادهپارلمان بخش خصوصی ایران 

 ییدر دستگاه قضا یتخصص یشوراها و کارگروه ها ،یو مهندس یدر حوزه خدمات فن میاست. تقاضا دار یو مهندس یحوزه خدمات فن

تخصص کافی برای د که نشو یمطرح م ییحل اختالف در حوزه ها یدر شورا یاختالف یاز پرونده ها یاریبس چرا که ردیشکل بگ

 رسیدگی به آن ها را ندارند.

 گریاز دبانک ها و ...  ،یاجتماع نیمانند تام یو دولت یخصوص یدستگاه ها یو الزمه اجرا شدن آن برا لیمصوبات ستاد تسه -

شود، چرا که  جادیا یو مهندس یدر بخش فن یاتیمال یتخصص یحوزه ها یستیبا نیاست. عالوه بر ا یمطالبات به حق بخش خصوص

و  یو خدمات فن یتجار تیفعال انیتوانند م ینم نیمسئول گرید انیشود. به ب یم جادیا یو منطقه ا ییایرافبه شکل جغ زهایمم

 قائل شوند.  کیتفک یمهندس

باعث  یزدگ استیحاکم بر کشور است. متاسفانه س یاسیاز اقتصاد س یمشکالت ناش نیدشوار است، ا اریبس یکنون یاقتصاد طیشرا -

 است.  دهید اریبس بیآس ثیح نیاز ا زین یو مهندس یدر کشور شده است. بخش خدمات فن یاقتصاد یها تیشدن فعال ریگ نیزم

همان  لکهب ستینه تنها راهگشا ن نیقوان نیشود که ا یم نیتدو یدیجد یو دستورالعمل ها نیمتاسفانه در کشور ما به کرات قوان -

 . ردیصورت بگ یا هیرابطه اصالح رو نیرود در ا یلذا انتظار م رد،یگ یرا م یاندک نفس بخش خصوص

کشور  یمل عیدر روند صنا یاز هوش مصنوع یریاز دفتر وزارت امور خارجه در استان خراسان در رابطه با بهره گ یاطالع رسان -

 یکند که مجوزها یم دییتا 2020در سال  یرا دارد. مطالعات ابوظب ونیسیامارات انجام گرفته که به اعتقاد بنده ارزش طرح در کم
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حوزه  نیر اد یگذار هیکرده است و سهم سرما دایپ شیدرصد در کشور امارات افزا 33 یال 18 ی،صنعت شگامانیدر گروه پ یصنعت 

 ونیلیم 90و  اردیلیم 6کشور امارات به  یمهم موجب شده تا رشد صنعت نی. ارشد داشته استدرهم  ونیلیم 600و  اردیلیم 2به 

 نیشده است که ا یاز هوش مصنوع یریبهره گ یعنیچهارم  یمعناست که امارات وارد انقالب صنعت نیبد نی. اابدی شیدرهم افزا

 .خواهد شدحوزه ها در کشور  یدر تمام یشگرف رییله باعث تغئمس

 صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسازمان  یخارج یاداره بازرگان سیرئ ان،یرفخریام 

 یآمادگ زین صمتشود و سازمان  لیتشک دیبا یکارشناس تهیکم کی یو مهندس یاز حوزه خدمات فن یبانیو پشت ییمانع زدا یبرا -

 .الزم را داشته باشد یارهمکتخصصی آن در اتاق مشهد  ونیسیحوزه با کم نیدر ا تادارد 

توانند با  یشرکت ها م نیا میدار ازین یو مهندس یصادرات در حوزه خدمات فن تیریمد یتخصص یبه شرکت ها در حال حاضر -

به سمت گام های هایی ما را ایجاد چنین ظرفیت .رندیشکل بگ هیاتحاد ایارائه اطالعات و طرح مشکالت در انجمن و  کردیرو

 تخصصی سوق خواهد داد. 

 یو مهندس یخدمات فن یشرکت ها دیدر قانون جد باید گفت یو مهندس یخدمات فن یشرکت ها یتعهد ارز یفایدر خصوص ا -

در زمان دائم پروژه با  زیدرصد ن 5موقت و  لیدرصد در زمان تحو 5 گرید انیکنند. به ب فایخود را ا یدرصد تعهدات ارز 10 دیبا

 .19ماده  تهیکم دییتا

 یخراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد سیبابازاده، رئ 

شدند و  لیکمبود بودجه تعط یدر پ یعمران یها تیکاهش فعال لیمشاور در سال گذشته به دل نیها و مهندس رکتاز ش یاریبس  -

 .میها شو زشیر نیمانع ا میتوانست یما م بودند ومواجه  یاریبس زشیبا ر

تمامی و ... ابالغ کنند تا  یو نظام یدولت یبه دستگاه ها یخراسان رضو تاندارآن است که اس عبور از این وضعیت، یما برا شنهادیپ -

 .ندینما یمعرف یبه استاندار 1400را در سال  یگذار هیسرما یمذکور و پروژه ها یدر حوزه ها یساخت و ساز عمران یپروژه ها

است. حال  تیحائز اهم اریله بسئمس نیکه ا ردیانجام بگ دیدر بافت فرسوده حرم مطهر با یگذار هیتومان سرما اردیلیهزار م 500 -

 مشغول کار خواهند شد. مانکارانیاز پ یمیمهم مشخص شود بخش عظ نیا یاگر ساز و کارها

از  ییدر پروژه ها استفاده شود حال در صورت عدم پاسخگو یاستان انکارانمیو پ نیاز شرکت ها، مشاور دیدر واقع در وهله نخست با -

 استان ها استفاده گردد. ریو سا یدولت مانکارانیپ

شدند با بانک ها  فیضع یو مهندس یخدمات فن یکه شرکت ها نیشود به لحاظ ا یم شنهادیپ زین یگذار هیسرما یپروژه ها یبرا -

 استفاده شود. زیاستان ها ن ریسا التیتا از تسه ردیصورت بگ یهماهنگ

 برداشته شود. یداخل یها میاز تحر یرا در سال گذشته ارائه دادم تا حداقل قدر یو مهندس یه خدمات فنوگر لیتشک شنهادیپ -

 شرکت برنا ابزار طوس رعاملیمد ،یموسو 

مواجه  کینرم افزار و الکترون یمهندس ،یفلزکار ،یجوشکار یو ماهر در حوزه ها یکار عاد یرویمتاسفانه در حال حاضر با کمبود ن -

به نظر می . میمواجه شو یجد یبا چالش ها یرمانند تراشکا ییدر حوزه ها ندهیشود تا سال آ یم ینیب شیکه پ یبه طور ؛میهست

 د.رسد که باید در برنامه ریزی ها برای تربیت نیروی کار ماهر، این خالء ها با دقت بیشتری مدنظر قرار بگیر

 ایگسترش سالمت آس انیشرکت ک رعاملینژاد، مد یانیآذر ک 

این شده است.  لیچالش بزرگ تبد کیبه  یشرکت ها در هر ابعاد یتمام یبلکه برا دکنندهیتول یکار نه تنها برا یرویکمبود ن -

 مسئله در آینده می تواند تشدید شود.
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شرکت ها  نیاز محصول و خدمات ا یارینشده اند، چنان که بس یمعرف یبه خوب یو مهندس یخدمات فن یمتاسفانه شرکت ها - 

شرکت ها  یها تیو ظرف لیصورت گرفته نسبت به پتانس یمحصوالت کوتاه یصادرات دارد اما از آن جا که در معرف تیقابل

 وجود ندارد. یاطالع چندان

 یشود که عنوان شرکت ها یلذا تقاضا م ست،یصرفا شامل رشته عمران و ساختمان ن یو مهندس یآن چه که مسلم است خدمات فن -

 .ردیقرار بگ یو دسته بند یمجددا مورد بازنگر یو مهندس یخدمات فن

 یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ،یآزاده ماف دیفر  

برخورد را با سازمان  نیشتریما ب ایجاد کرده است. یو مهندس یخدمات فن یرکت هامشکالت بزرگی را برای ش یاجتماع نیتام -

 ،یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا ل،یبه ستاد تسهمان حل مشکالت یبرا و میدر سال گذشته داشته ا یاجتماع نیتام

 . میدینرسای  جهیبه نت اما نمودیممراجعه  ی و مراجع متعدد دیگریاستاندار

 (مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی)

و  هیآالت ورود موقت شده، اصالح نیدر رابطه با صادرات ماش یرنفتیصادرات غ یعال یمصوبات شورا 8خصوص بند  در دیبا -

 به سازمان توسعه تجارت ارائه شود.  ونیسیکم یالزم اعضا شنهاداتیپ

 دیر مقررر گرد  زیر ن یبرون مررز  یاستفاده شده در پروژه ها زاتیآالت و تجه نیمصوبه مذکور در رابطه با ورود ماش 9بند  نیعالوه بر ا -

 اقدام رقم بخورد.  نیا یشتریجهت اصالح ارائه شود تا  با سهولت ب یشنهاداتیپ

 

  مصوبات جلسه: 

 تحقق شعار سال به دبیرخانه اتاق بازرگانی اعالم گردد.پیشنهاد هایی در خصوص راهکارهای اجرایی و عملیاتی در مورد  -1

توسعه صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد هایی با نظر اکثریت اعضا کمیسیون به مصوبات دهمین جلسه شورای عالی  -2
 دبیرخانه اتاق اعالم گردد.
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