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| سرمقاله | محمد رضا رئیسی ،مدیر مسوول

تاملی به جای پای دیگر کشورها در صحنه مناسبات اقتصادی
امروزه با افزایش رقابت در تمامیعرصههای خدمات ،دیگر فروش و صدور کاال
و محصوالت کشورها به تنهایی حرف نخست را در بازارهای بینالمللی نمیزند،
بلکه آنچه نقش پررنگتری را در مبادالت دولتها و تحکیم روابط اقتصادی آنها
ایفا میکند ،عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع
گوناگون است.
نگاهی گذرا به پیشینه حدود سه دهه از آغاز صدور خدمات فنی مهندسی در
ایران موید رشد بطئی و تدریجی و حتی کاهش صادرات اینگونه خدمات تا امروز
است بهگونهای که برای مثال بر اساس آمارهای موجود صادرات خدمات فنی و
مهندسی از حدود  2 .4میلیارد دالر در سال  1390به  3 .2میلیارد دالر در سال
پس از آن حکایت دارد .این در حالی است که برخی معتقدند با وجود آنکه ایران
با داشتن  250هزار مهندس و  1250شرکت عضو انجمن صادر کنندگان خدمات
فنی مهندسی از توانایی صادرات  20میلیارد دالری در این خصوص برخوردار است
ترکیه با همین ظرفیت تعداد نیروی انسانی متخصص در سال گذشته  28میلیارد
دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است .حال آنکه حداقل میتوان با گره
زدن تار مشترکات قومی ،زبانی ،دینی به پود دیپلماسی و مناسبات سیاسی بخش
عمدهای از اختیار عنان از کف رفته در برخی از کشورهارا مجددا به دست آورد.
واقعیت آن است درهزاره سوم به دلیل آنکه تولید و عرضه علم ،دانش و تجربه
بیش از پیش تبدیل به محصولی گرانسنگ و قابل تبادل شده است ،صادرات
خدمات فنی و مهندسی در مبادالت جهانی سهم عمدهای خواهد داشت و از آنجا
که در عصر حاضر بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند میتوان اذعان
داشت ارزش افزودهای که درصدور این خدمات وجود دارد همراه با نیاز روزافزون
اقتصادی جهانی به مجالی برای توسعه عمرانی کشورها تبدیل شده است و این
مهم برای کشور ما که از ظرفیتهایهای انسانی قابل توجهی در این خصوص
برخوردار است فرصتی مغتنم به شمار میآید تا با تدبیر و مدیریت صدور خدمات
فنی و مهندسی میزان بهرهمندی خویش را از فرصتهای بینالمللی افزایش دهد.
در واقع با توسعه این رشته از صادرات و توجه به وجود بیش از  500صنعت وابسته
به صادرات خدمات فنی و مهندسی ،صدور صنایع وابسته در کشور نیز رشد کمیو
کیفی قابل مالحظهای پیدا خواهد كرد .اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد آن است
که ارتقای صادرات فنی و مهندسی در کشور باید با اتخاذ رویکردی کالن در
سیاستگذاریها و مدیریتی متمرکز مدنظر قرار گیرد .آنگاه ضمن ایجاد محوریت

مشخص میتوان تمامیتجارب صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به انجام
رساند و در صورتی که حضور پیمانکار ایرانی در خارج از کشور ساماندهی شود
میتوان پروژههای کالن مهندسی و با ارزش افزوده باال را اجرا نمود.
در این راستا نگاه و تامل در چرایی اثرگذاری و ماندن جای پای کشورها در صحنه
مناسبات اقتصادی و بهویژه توفیق آنها در یافتن و در اختیار گرفتن بازارهای
بینالمللی تا حدود زیادی میتواند اقبال کشور ما را نیز در شتاب گرفتن از رقبای
حاضر افزایش دهد .در حال حاضر از منظر پارهای از کارشناسان توفیق دیگر
کشورها در این خصوص مرهون عوامل متعددی همچون حمایت کامل دولتها و
ساده نمودن ضمانتنامههای مورد نیاز بخش خصوصی از سوی آنها ،داشتن متولی
واحد در کشور بهمنظور صدور اینگونه خدمات ،داشتن ثبات در قوانین ،ضوابط و
مقررات صدور خدمات ،نداشتن تعهد ارزی برای صادر کنندگان و آگاهی از زبان
تخصصی مشترک در اصول و قواعد حرفهای در نظام بینالملل است.
در کشور ما الزمه توفیق روز افزون در صدور اینگونه خدمات نیازمند تحقق
زیرساختهای جامع تر همچون تربیت نیروی انسانی دانشگاهی و متخصص است
که ره آورد آن چیزی جز تحول در نظام آموزشی و آگاهی از قوانین و قواعد روز
بینالمللی و منطبق ساختن آن با استانداردهای حاضر نیست.
عالوه بر این میتوان اذعان داشت موضوعات دیگری همچون واقعی شدن
ش خصوصی ،حمایتهای دولت ،اجرای کامل قوانین حوزه
نرخ ارز ،آموزش بخ 
صادرات ،جایزههای صادراتی با ساز و کار نوین ،در نظر گرفتن مشوقها جدای از
جوایز ،مشارکت تشکلها در تصمیمگیریها و استفاده از درآمد به دست آمده از
صادرات برای ورود مواد اولیه و کاالهای خاص بنگاههای صادر کننده ،از جمله
تمهیداتی به شمار میآیند که صدور خدمات فنی و مهندسی را تسهیل میکنند.
در خاتمه میتوان این موضوع را نیز به آنچه اشاره شد افزود که سازمان نظام
مهندسی ساختمان نیز میمیتواند در فرآیند حاضر ،با تعامل و همراهی با انجمن
انبوه سازان ،انجمن شرکتهای ساختمانی و دیگر نهادهای مرتبط نظیر وزارت
امور خارجه ،سازمان توسعه صنعت و معدن و تجارت ،بانک توسعه صادرات ،اتاق
بازرگانی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ،نخست به واکاوی دقیق تر حضور کشورها
در این عرصه بپردازد و دیگر آنکه با تسهیل و یا درخواست از نهادهای قانونگذار
برای ایجاد قوانین کاربردی و منطبق با نیازهای امروز ،راه پیش روی را برای حضور
نخبگان جامعه مهندسی در صحنه بینالمللی و رقابت هدفمند فراهم سازد.
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| سروش اندیشه |

توليد با محوريت صادرات
باید با کار ،تالش و پیگیری دوچندان و خستگیناپذیر و تکیه بر دانش و علم ،و ارتقای کیفیت محصوالت داخلی ،یک حرکت
جهشی در بخش صنعت انجام شود.

همه بخشهای صنعتی باید محصوالت خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاههای مختلف
دولتی نیز باید با تالش چندجانبه و هنرمندانه ،بازار صادراتی را تامین کنند.
رهبر انقالب اسالمیبا تاکید بر لزوم بهرهگیری از علم و دانش و تحقیق در بخش صنعت خاطرنشان کردند :مساله پیوند صنعت و دانشگاه بسیار مهم است
و باید ارتباط مستحکمیمیان این دو بخش برقرار شود تا بتوان به پیشرفت صنعتی مطلوب رسید.
ايشان در بخشي ديگر از بياناتشان فرمودند :یک توهم خطرناکی از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه میان زندگی عقالنی و توسعه یافتگی با پایبندی به
ارزشهای معنوی ،اخالقی و دینی تقابل و تضاد وجود دارد ولی جمهوری اسالمیایران این توهم را باطل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای هوش و استعداد باالی ایرانی در کنار کار و پیگیری خستگی ناپذیر را زمینه ساز پیشرفت جهشی خواندند و تأکید کردند :امروز
ایران اسالمیبا همت ،ابتکار ،خالقیت و اعتماد به نفس جوانان ،در بخشهای مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخشها است و این
حرکت باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند.
بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب در حضور جمعي از متخصصين و صنعت كاران كشور
نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد هشتاد و نه
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الكـذِ َ
تَ ْق َربوا ال ِّربا ،و أ ْو ُفوا َ
فسـدين .
األرض ُم
ّاس أشـياء ُهم ،و ال تَ ْعثَوا في
ِ
َ
الك ْي َل و الم َ
ِيزان ،و ال تَ ْب َخسـوا الن َ
اى جماعت تاجران! پيش از شروع كسب و كار از خداوند طلب خير كنيد و با آسانگيرى در معامله
از خداوند بركت جوييد ،به خريداران نزديك شويد ،به زيور بردبارى آراسته شويد ،از قسم خوردن
بپرهيزيد ،از دروغ گفتن دورى كنيد ،از ستم كردن و اجحاف بترسيد ،با مظلومان به انصاف و عدالت
حق مردم فرو نگذاريد و در
رفتار كنيد و پيرامون ربا نگرديد ،و پيمانه و ترازو را كامل كنيد و چيزى از ّ
زمين (جامعه) به فساد مكوشيد.
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| پیام | پیام مهندس فروزان مهر استاندار محترم خراسان رضوی به نخستین همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

نقطه عطفی در روند رو به توسعه صادرات غیر نفتی استان
در تقسـیم کار بینالمللی؛ اسـتمرار در صدور مواد اولیه و خام و ورود کاالهای سـاخته شـده روز به روز توان کشـورها را در اقتصاد جهانی
بـه تحلیـل میبـرد .بـا عنایـت بـه اینکه اتـکا به صدور مـواد اولیـه و نفت و توجه بـه اینکه ایـن منبع درآمـدی ،یک منبع غیر مولد اسـت
مـا را ناگزیـر میسـازد تـا نگـرش و تـوان خـود را بـه دیگـر بخشهـای اقتصـادی و صـادرات کاال و خدمات معطـوف نمائیـم .درچند دهه
اخیـر بخـش صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی که منجر بـه ارزش افزوده بیشـتر و صدور دانـش و تکنولوژی و حتی فرهنگ یک کشـور
میشـود و میتوانـد صـادرات پایـدار و مانـدگار را بـرای فعالیـن اقتصـادی این حوزه و کشـور بـه ارمغان آورد مـورد توجه ویژه قـرار گرفته
اسـت .در سـالهای اخیـر ،گرایـش کشـورهای مختلـف جهان بـه جذب دانش فنـی و نوآوری به جای اسـتفاده از کاالهای سـاخته شـده،
سـبب شـده کـه بـازار صدور خدمات از رونق و شـکوفایی خاصـی برخوردار شـود و رقابت برای فـروش آنها افزایش یابد رفـع موانع بانکی
و تضامیـن الزم و پوشـش ریسـک صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و هم چنیـن حمایتهای مالی ،برقـراری خطوط اعتبـاری و اطالع
رسـانی در چارچـوب آئیـن نامـه اجرایـی مربوطـه اقداماتی اسـت که در برنامههای مختلف توسـعهای دولت به آن تاکید شـده اسـت.
برگـزاری اولیـن همایـش صـادرات خدمات فنی و مهندسـی در اسـتان خراسـان رضوی نقطـه عطفی در روند رو به توسـعه صـادرات غیر
نفتـی اسـتان محسـوب میشـود و اینجانب به سـهم خـود از برگزارکننـدگان همایش که در تبییـن این مهم پیش قدم شـدهاند صمیمانه
تشـکر و قدردانی مینمایم.
رجـاء واثـق دارد ایـن همایـش نقطـه آغازی جهت صادرات خدمات فنی و مهندسـی بر کشـورهای همجوار اسـتان همچون ترکمنسـتان،
افغانسـتان ،پاکسـتان و آسـیای میانه و حتی عراق باشـد .شناسـایی و بررسـی مشـکالت و معضالت صادرکنندگان و اتخاذ سیاسـتهای
مناسـب از جمله مسـائلی اسـت که با مشـخص شـدن آنهـا میتواند راه گشـای سیاسـتگذاران و برنامه ریـزان در زمینه تجـارت خارجی
خدمات فنی و مهندسـی باشـد.
در خاتمه از یکایک برگزارکنندگان همایش ،فعالین اقتصادی و اندیشـمندان و سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسان رضوی
قدردانـی مینمایم.
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| یادداشت | مهندس سید مهدیهاشمی | رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس کمیسیون مجلس

صادرات خدمات فنی مهندسی و ضرورت توجه به توانمندیهای چندوجهی
بـا وجـود آنکـه بیـش از دو سـال و انـدی اسـت کـه موضوع صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی در دسـتور کار نظام مهندسـي سـاختمان قـرار گرفته
امـا واقعیـت آن اسـت کـه هنـوز نتوانسـتهایم آنگونـه کـه مـورد انتظار بـوده سـرعت الزم را در ایـن خصوص کسـب نماییم چـرا که موضـوع صادرات
خدمـات فنـی و مهندسـی موضوعـی چنـد وجهـی و زمان بـر براي جلـب اعتماد و هماهنگي اسـت که سـازمانها و نهادهـای مختلف بـا آن مواجهند.
بـدون تردیـد الزمـه قطـع وابسـتگی به نفـت یا اتکاء به سـایر محصوالت ،اختصاص سـهم ویـژه به نیروی کار اسـت و بـرای آنکه پیش نیـاز فعالیت
اقتصـادی دیگر باشـیم باید ابعـاد کار نیروی انسـانی را جدی بگیریم.
فعالیـت حـدود  250هزار مهندس در رشـتههای هفتگانه در سـازمان نظام مهندسـی خود شـرایط بهینـهای را برای توفیق در موضوع صـادرات خدمات
ی مهندسـی فراهـم میسـازد بـه شـرط آنکه گروههـا و متخصصانی را بـرای اعـزام برگزینیم که بهترینهای کشـورمان باشـند و از عهـده امتحان
فنـ 
خـود در داخل کشـور سـربلند بیرون آمده باشـند تـا بتوانند بخوبی پرچمـداری ایران اسلامیرا در دیگر کشـورها برعهده گیرند.
علاوه بـر ایـن بایـد با طرفهـای خارجی در خصـوص فعالیتهای مطالعاتـی و پـروژهای ،طراحی و نظـارت و اجـرای آن همکاری نمـود و ضمن انتقال
تجربیـات خـود به سـایر کشـورها تجربیـات الزم در این حیطـه را نیز به دسـت آوریم.
در ادامه این روند میتوان به ارایه خدمات مشاورهای اندیشید .میتوان کشورها و موضوعات مشخصی را هدف گذاری کرد و در موضوع صادرات مصالح
ساختمانی و تجهیزات کارگاهی بسترهای الزم را فراهم و آنها را نیز با خود همراه نمود
توجه به موضوعات آموزشـی در توسـع ه صادرات خدمات فنی مهندسـی است که خود از اهمیت بسـزایی برخوردار است.
نکته دیگر در این فرآیند ،توجه به موضوعات آموزشی در توسع ه صادرات خدمات فنی مهندسی است که خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در موضوعات آموزشی نیز میتوان زمینه برگزاری برنامههای آموزشی را در سایر کشورها فراهم کرد .همچنین میتوان نیروهای کار سایر کشورها را در داخل
کشور آموزش داد که این مهم خود موجب کسب درآمد خواهد شد.
در صـادرت خدمـات فنـی و مهندسـی صرفـ ًا نبایـد به اعـزام نفـرات و تجهیزات خود اکتفـا کنیم بلکه بایـد از نیروهـای متخصص ويژه دیگر کشـورها
نیـز بـرای حضـور در کشـور دعـوت و نسـبت به آمـوزش آنها اقدام کـرد .این مهم علاوه بر آنکه زمینه اشـتغالزایی و کسـب درآمـد را فراهم خواهد
سـاخت فرصـت انتقـال خدمـات فنـی مهندسـی را نیـز پیـش روی برنامه ریزان کشـور قـرار میدهد تـا از این طریـق بتـوان پروژههای مشـترکی را با
همـکاری چنـد کشـور در داخل و یا خارج کشـور اجـرا کرد.
علاوه بـر ایـن آنچـه اهمیـت دارد تأکیـد بر اصـل موضوع صـادرات خدمات فنی مهندسـی به صـورت فیزیکـی و غیرفیزیکی اسـت .در این راسـتا نیز
میتـوان بـا برنامهریـزی و ایجـاد تورهای آموزشـی ،دانـش خود را صـادر کرد.
آنچـه در ایـن فرآینـد اهمیـت دارد آن اسـت کـه کیفیـت و اسـتاندارد همـواره بایـد در اولویت نخسـت کارهای ما قـرار گیرد و همـراه با کار اسـتاندارد و
باکیفیـت ،تعـداد فعالیتهـا نیـز افزایـش یابد تا بتوان پروژههـای متعددی را در خارج از کشـور اجرایی کـرد و افرادی را که در ایـن زمینه فعالیت میکنند
سازماندهی نمود.
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| گزارش |

پیشینه حرفهای چهار وزیر
کابینه

اشاره
بـا ایـن کـه رویکـرد و کارکـرد تمامیاعضـای کابینـه تدبیـر و امیـد ،بـه
عنـوان یـک کلیـت ،در نـوع نگاه توسـعهای بـه روندهـا و فرآیندهـا و به
ویـژه پشـتیبانیهای الزم اجرایـی و تقنینـی ( بهلحاظ تهیـه لوایح قانونی
و مصـوب نمـودن تصویبنامههـای مرتبـط) از صـادرات خدمـات فنی و
مهندسـی ،تأثیـری حایـز اهمیـت دارد ،امـا بـه بـاور دسـتاندرکاران این
رسـانه ،وزرای چهـار وزارتخانـه بـه طور مسـتقیم و بیواسـطه ،در آینده
ایـن شـاخه تأثیرگـذار صادراتـی ،نقشـی حیاتی ایفـا میکند.
بر این اسـاس ،بر آن شـدیم که زندگینامه و پیشـینه تحصیلـی و اجرایی
ایـن  4عضـو کابینه دولت یازدهم را بررسـی نماییم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت
محمدرضـا نعمـتزاده (زاده تبریـز )1324 -مدرك کارشناسـی خـود را در
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رشـته مهندسـی محیط زیست از دانشـگاه بركلی گرفت .سپس تعدادی از
واحدهای كارشناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه كالیفرنیا
گذرانـد ،ولی در سـال آخـر به ایران بازگشـت و از همان ماههـای آغازین،
جـذب بخش خصوصی شـد ،حتی در دورهای ،معلم بـود و مبحث موتور و
مکانیـک را در دبیرسـتان تدریس میکرد .در سـالهای جوانی در کارخانه
خانوادگـی ،مدیـر فنـی بود و تـا اواخر سـال  1356همیـن کار را ادامه داد.
پیشینه اجرایی
وزیر کار در سال  1358به مدت  10ماه
عضویـت در هیأتمدیـره و معاونـت مدیرعامـل شـرکت ایران ناسـیونال
(ایرانخـودرو فعلـی) در سـال 1358
وزیر صنایع در دولت شهید رجایی ( 1359تا )1360
معاون اجرایی نخستوزیر ()1360
مشـاور رئیـس و مدیـرکل برنامهریـزی تولیـد و امـور زیربنایـی سـازمان
برنامـه و بودجـه ()1360
عضو هیأتمدیره و معاون سازمان صنایع دفاع ( 1361تا )1363
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت توانیر ( 1363تا )1365
عضو هیأتمدیره و معاون سازمان صنایع دفاع ( 1365تا )1367
وزیر صنایع در دولت هاشمیرفسنجانی ( 1368تا )1376
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمیدر دولت اصالحات
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش در دولت احمدینژاد
مشاور ارشد وزیر نفت ( 1387تا )1388
نماینده ایران در سازمان بینالمللی کار ( )ILOو یونیدو ()UNIDO
رئیس ایرانی کمیسـیونهای مشـترک اقتصـادی ایران  -بلژیـک ،ایران-
چک واسـلواکی و ایـران -اتریش
مدیرعامل شرکت پس از بازنشستگی ()1388
نعمـتزاده در زمانـی که وزیـر صنایع دولـت رجایی بود ،بهدلیـل نیازهای
آن زمان ،اسـاسنامه «سـازمان صنایع ملی» را تدوین کرد .در آن سـالها
وی معتقـد بـود کـه صنعـت بایـد مسـتقل از سیاسـت باشـد و نسـبت به
دخالتهـای سیاسـی که میشـد ،مقاومت میکـرد و در حد امـکان اجازه
نمـیداد کـه این مسـایل به صنعت منتقل شـود .او معتقد بـود که صنعت،
زبـان و اصـول خـاص خـود را دارد و اگـر سیاسـت بـر صنعـت و مسـایل
اقتصـادی حاکـم باشـد ،قطعـ ًا اقتصاد و صنعت شکسـت میخورنـد .او در
دولـت شـهید رجایـی ،مدتـی نیز بهعنـوان معـاون اجرایـی رئیسجمهور
انجام وظیفـه کرد.
نعمتزاده ،مخالف اقتصاد دولتی بود .هرچند او عضوی از دولت محسـوب
میشـد ،امـا از همان زمان بـا دخالتهای بیمورد دولـت در امور اقتصادی
مـردم مخالفت میکرد .عالوه بر این از همان سـالهای نخسـت انقالب،
عالقهمنـد بـود کـه تکلیف اصـل  44قانون اساسـی زودتر روشـن شـود.
وزیر راه و شهرسازی
عباساحمـد آخونـدی (زاده نجـف اشـرف )1336-فرزنـد آیـتاهلل علـی
احمدآخونـدی و نـوه دختـری عالمـه عبدالحسـین امینـی از مراجـع فقید
نجـف و صاحـب اثر معـروف الغدیر اسـت .آخوندی تحصیلات ابتدایی را
در مدرسـه علـوی ایرانیـان در زادگاه خـود گذرانـد و چندی بعـد به همراه
خانـواده بـه ایـران نقل مـکان کرد.
در سـال  1356وارد دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران شـد و تـا دریافـت
مدرک کارشناسـی ارشـد مهندسی راه و سـاختمان در این دانشـگاه ،ادامه
تحصیـل داد .پـس از آن بـه انگلسـتان رفـت و در کالـج رویـال هالـووی

( )Royal Hollowayلندن ،در رشـته اقتصاد سیاسـی به ادامه تحصیل
پرداخـت و موفق شـد مـدرک دکتری خـود را دریافت کند.
دکتـر آخونـدی در مـرداد سـال  1361بـه عنـوان معـاون سیاسـی وزیـر
وقـت کشـور ( علـی اکبـر ناطـق نـوری) انتخـاب شـد و در دولـت دوم
هاشمیرفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انجام وظیفه کرد.
وی در شـکلگیری و تاسـیس جهادسـازندگی نقـش موثـری داشـت و از
سـوی شـهید دکتر بهشـتی در نخسـتین شـورای مرکزی جهاد سازندگی
به عنـوان عضو شـورا انتخاب شـد.
وزیر کنونی راه و شهرسـازی همچنین در جهاد سـازندگی مسـوولیت امور
اسـتانها و پس از شـروع جنگ تحمیلی ،مسـوولیت پشتیبانی جبهههای
جنگ را برعهده داشـت.
آخونـدی در سـال  1376نماینـده ویژه رئیسجمهوری وقت (سـید محمد
خاتمـی) برای اجرای طرح سـاخت سـالن بزرگ همایشهـای بینالمللی
ایران (سـالن اجالس سـران) بوده اسـت.
ایـن نظریهپـرداز توسـعه افزون بـر مسـوولیتهای سیاسـی و اجرایی که
در عرصههـای گوناگـون بـر عهـده داشـته اسـت ،هماینک در دانشـکده
مطالعـات جهان علاوه بر عضویت در هیـات علمی ،در گـروه بریتانیا نیز
تدریـس میکند.
آخونـدی بـه عنوان گزینه نخسـت دولت یازدهم برای تصـدی وزارتخانه
راه و شهرسـازی به مجلس معرفی شـد و با کسـب اکثریت آرا (اخذ شـده
 159 ،284رای موافـق 107،رأی مخالـف 18 ،رأی ممتنـع) از مجلس رای
اعتماد گرفت.

برخی از سمتها و فعالیتهای اجرایی عباس آخوندی؛
عضو شورای رقابت از سال ۱۳۸۸
عضـو شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران
(دوره پنجـم) ۱۳۸۹ ،تـا کنون.
عضو هیات مدیره دوره پنجم سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان
تهـران ،از سـال  ۱۳۸۸تا کنون.
عضـو شـورای مرکـزی سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان تهـران (دوره
چهـارم)۱۳۸۹-۱۳۸۶ ،
عضـو هیـات مدیـره دوره چهارم سـازمان نظام مهندسـی اسـتان تهران،
۱۳۸۸ -۱۳۸۵
قائـم مقـام مدیـر عامل صـدا و سـیمای جمهـوری اسلامیایران از مهر
 ۱۳۷۶تـا شـهریور ۱۳۷۷
عضو شورای عالی پول و اعتبار از سال  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶
وزیر مسکن و شهرسازی از مرداد  ۱۳۷۲تا مرداد ۱۳۷۶
رییس بنیاد مسـکن انقالب اسلامیاز بهمن ماه  ۱۳۶۶تا مرداد ماه ۱۳۷۲
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مشـاور رئیس بنیاد مسـکن و مسـوول بازسازی مناطق سـیلزده از بهمن
 ۱۳۶۵تـا بهمن ۱۳۶۶
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد  ۱۳۶۱تا آبان ۱۳۶۵
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد  ۱۳۵۸تا تیر ۱۳۶۱
دبیر شورای امنیت کشور
رئیس شورای تامین ویژه غرب کشور
رئیس ستاد مرزها
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر
رئیس شورای هماهنگی امور افاغنه
عضو هیات علمیدانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
کتابها
کاربرد پلیمرها در خاک مسـلح .ترجمه عباس آخوندی ( )۱۳۷۵انتشـارات
مرکز تحقیقات سـاختمان و مسکن
بررسـی مبانـی نظـری خصوصـی سـازی از منظـر رابطـه دولت  -بـازار،
عبـاس آخوندی ،نشـر پیشـبرد۱۳۸۲ ،
مدیریت بازسـازی مناطق زلزله زده :تجربه زلزله گیالن و زنجان .حسـین
بحرینی و عباس آخوندی ( )۱۳۷۹انتشـارات دانشگاه تهران.
اصلاح قانـون اجرای سیاسـتهای کلی اصـل  ۴۴قانون اساسـی از نگاه
بخـش خصوصی .عبـاس آخوندی بـا همکاری اعظـم فیـروزی (.)۱۳۹۰
نشـر مکث نظر.
طرحها و پروژههای پژوهشی
مجـری طـرح علمی-پژوهشـی «تدویـن برنامـه اسـتراتژیک توسـعه
اقتصـادی شـهر تهـران»1391،
بازنگـری قانون اصل  ۴۴قانون اساسـی .کارفرما -اتـاق بازرگانی و صنایع
و معادن ایران1389،
مجـری طرح پژوهشـی «پـروژه تعییـن اولویتهـای واگـذاری وظایف و
کاهـش تصدیگـری دولـت در حـوزه حمـل و نقـل جـادهای بـر اسـاس
اصـل  ۴۴قانـون اساسـی»۱۳۸۹ ،
مجـری طرح پژوهشـی «پـروژه تعییـن اولویتهـای واگـذاری وظایف و
کاهـش تصدیگـری دولـت در حـوزه حمل و نقـل ریلی بر اسـاس اصل
 ۴۴قانون اساسـی»۱۳۸۹ ،
مجـری طـرح پژوهشـی «مهنـدس ایرانـی  :۱۴۰۴تدویـن چشـمانداز
مهندسـی سـاختمان در افق چشـمانداز  ۲۰سـاله جمهوری اسلامیایران
و سـند آمـوزش مهندسـی متناظـر آن»۱۳۸۹ ،
مجری طرح پژوهشـی «بررسـی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای
مالـی در برنامـه خصوصی سـازی کشـورهای مختلف و ارایه پیشـنهادات
کاربـردی برای ایران» ،کارفرما سـازمان خصوصیسـازی۱۳۸۸ ،
مجـری طـرح پژوهشـی «پـروژه بررسـی نهـادی و طراحـی برنامههـای
آموزشـی شـهرداریهای شـهرهای بندرعبـاس ،تبریـز ،زاهدان ،سـنندج،
و کرمانشـاه» کارفرمـا -بانـک جهانـی و وزارت مسـکن و شهرسـازی.
شـهریور۱۳۸۸ ،
مجـری طـرح پژوهشـی « بررسـی نقش دولـت در مدیریـت اقتصاد ملی
انگلسـتان و جایـگاه بخش خصوصـی در آن»1387 ،
مجـری طرح پژوهشـی راهبری «مقررات ملی سـاختمانهای کوتاهمرتبه
یـک و دو خانواری ،پیشنویس بخش سـازه ،مرداد ۱۳۸۷
تدویـن مقـررات اجرایی الیحه قانونـی اجرای سیاسـتهای ابالغی اصل
 ۴۴قانـون اساسـی و واگـذاری فعالیتهـا و بنگاههـای دولتـی بـه بخش
غیر دولتـی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
10

تدویـن پیـش نویس الیحه قانونـی اجرای سیاسـتهای ابالغی اصل ۴۴
قانـون اساسـی و واگـذاری فعالیتهـا و بنگاههـای دولتی بـه بخشهای
غیـر دولتی1385 ،
مجـری طـرح پژوهشـی «تهیه برنامـه اجرایـی و کنترل اقدامـات اجرایی
الزم جهـت اجـرای الیحه سیاسـتهای ابالغـی اصل  ۴۴قانون اساسـی
و واگـذاری فعالیتهـا و بنگاههـای دولتـی بـه بخشهـای غیـر دولتی»،
کارفرما سـازمان خصوصی سـازی۱۳۸۵ ،
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران 1384
راهبـری مطالعـات بازنگری اسـتراتژیک نظام مدیریت مجموعه شـهری
(منطقه کالنشـهری) تهـران 1384-1385
راهبـری مطالعـات بازنگـری اسـتراتژیک نظام تدویـن و اجـرای مقررات
ملی سـاختمان ایـران1385-۱۳۸۴
تدوین پیش نویس الیحه قانون نظام جامع مهندسـی ایران 1384-۱۳۸۳
تدوین پیش نویس الیحه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۲

وزیر نفت
بیژن نامدار زنگنه (زاده کرمانشـاه )1331 -فعال اقتصادی و سیاسـتمدار
اصالحطلـب کـه هماکنـون بـر مسـند وزارت نفـت ایـران تکیـه زده ،به
خاطـر سـابقه طوالنی در پسـتهای اجرایی و وزارتخانههـای دولتهای
مختلـف ایـران ( ۲۲سـال) بـه «شـیخ الـوزرا» معـروف اسـت .زنگنـه را
موفقتریـن وزیـر نفـت ایـران در جـذب سـرمایههای عظیـم خارجـی در
صنعـت نفـت و گاز کشـور میدانند.
پیشینهآکادمیک
زنگنه در سال  ۱۳۵۰خورشیدی به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت
و در سال  ۱۳۵۶در رشته مهندسی راه و ساختمان با کسب رتبه ممتاز
فارغالتحصیل شد .وی از سال  ۱۳۵۶به عضویت هیأتعلمیدانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی (دانشگاه فنی و مهندسی ) درآمده و به تدریس در
این دانشگاه پرداخت و در سال  ۱۳۸۵در همین سمت بازنشسته شد.
پیشینه اجرایی
مهنـدس زنگنـه در فاصلـه سـالهای  ۱۳۵۹ - ۱۳۶۱بـه عنـوان معـاون
فرهنگـی وزارت ارشـاد ملـی و سـپس وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامیپا
بـه عرصـه فعالیت دولتـی نهاد .در آبـان  ۱۳۶۱بنا به دعـوت مدیران وقت
جهـاد سـازندگی ،به عضویت شـورای مرکـزی این نهاد برآمـده از انقالب
درآمـد و سـپس بـا عناوینـی همچـون نخسـتین وزیـر جهـاد و نیـز وزیر
نیـرو و نفـت بـه ترتیـب در کابینـ ه دولتهـای میرحسـین موسـوی ،اکبر

هاشمیرفسـنجانی و سید محمد خاتمیهمکاری خود را با دولت ادامه داد.
وی همچنیـن از  ۱۳۶۲تـا  ۱۳۸۴از اعضـای شـورای اقتصـاد و از سـال
 ۱۳۷۵تـا  ۲۴اسـفند  ۱۳۹۰عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام بود.
وی از اسـفند  ۱۳۸۵تـا مـرداد  ۱۳۸۷به عنوان رئیس هیات مدیره شـرکت
هپکـو فعالیـت میکـرد و هماکنـون رئیـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل
موسسـه گفتمان کشـورهای مسـلمان انرژی میباشـد.
پیشینهسیاسی
وی دارای گرایشهـای اصالحطلبانـه بـوده و سـابقه عضویـت در حـزب
کارگـزاران سـازندگی و بنیاد بـاران را دارد.
در جلسه رأی اعتماد
پــس از گزینــش حســن روحانــی بــه عنــوان رئیــس دولــت یازدهــم
ایــران ،بیــژن زنگنــه بــه عنــوان نامــزد تصــدی پســت وزارت نفــت بــه
مجلــس شــورا معرفــی شــد .در بیــن جلســه بررســی رای اعتمــاد بــه
زنگنــه ،احمــد توکلــی ،نماینــده تهــران ضمــن اعــام نظــر مخالــف
خــود بــه وزارت زنگنــه ،انتخــاب وی را بــرای وزارت نفــت ایــران مفیــد
دانســت .وی اظهــار کــرد« :در وزارت نفــت بــه خاطــر اینکــه چنــد دوره
صــدارت غیرنفتیهــا اتفــاق افتــاد ،یــک نــوع دلخــوری و بــه نوعــی
ســرافکندگی بــه طــور کلــی وجــود دارد و وقتــی آقــای زنگنــه خواســت
وزیــر بشــود ،نشــاطی در کارکنــان نفــت ایجــاد شــد کــه ممکــن بــود
کارآیــی را بــاال ببــرد و حتــی اکثــر متخصصــان وطندوســت جنــوب
کشــور کــه معمــو ًال بــا آقــای زنگنــه مخالــف بودنــد ،اســتقبال کردنــد» .

پیشینه وزیر نیرو
حمیـد چیتچیـان (زاده تبریـز )1336 -مـدرک کارشناسـی خـود را در
رشـته مهندسـی مکانیک (طراحی جامـدات) از دانشـگاه صنعتی امیرکبیر
(پلیتکنیـک) در سـال ۱۳۶۴و کارشناسـی ارشـد را در رشـته مهندسـی
صنایع از همان دانشـگاه در سـال  ۱۳۷۴دریافت کرد .وی همچنین دارای
دانشـنامه کارشناسـی ارشـد در رشـته مدیریـت از مرکز آمـوزش مدیریت
دولتـی ( )۱۳۷۶و مـدرک دانشـوری مهندسـی صنایـع از دانشـگاه تربیت
مـدرس ( )1384میباشـد.
مهنـدس چیتچیـان در کارنامه خود ،عضویت در جهاد سـازندگی اسـتان
آذربایجـان شـرقی ( ،)۱۳۵۸عضویت در سـطوح فرماندهی سـپاه و حضور
در جبهههـای جنـگ تحمیلـی ( ۱۳۵۹تـا  ،)۱۳۶۶نمایندگـی و عضویـت
در هیأترئیسـه سـال دوم دوره سـوم مجلـس شـورای اسلامی(از حـوزه
انتخابیه تبریز) ( ۱۳۶۷تا  ،)۱۳۷۱دوره سـوم ،عضویت و مخبر کمیسـیون
نیرو را دارد.

عضویـت در هیأتمدیـره شـرکت توانیـر ( ۱۳۷۱تـا  ،)۱۳۷۵عضویـت در
هیأتمدیـره سـازمان برق ایران ،معاونـت وزیر نیرو در امور انـرژی (۱۳۷۲
تـا  ،)۱۳۸۴معاونـت برنامهریـزی و امـور اقتصـادی وزارت نیـرو ( ۱۳۸۵تا
 ،)۱۳۸۷قائممقامیوزیـر نیـرو ( 1384تا  ،)۱۳۸۹سـمت مشـاور عالی وزیر
و رئیس شـورای مشـاوران وزارت نیـرو ( 1389تا زمـان گزینش به عنوان
وزیـر دولـت تدبیر و امیـد) و معاونـت هماهنگی و نظـارت فرآیندی مرکز
الگـوی اسلامیایرانی پیشـرفت از شـهریور  ۱۳۹۰از دیگر سـوابق کاری
وزیـر نیـروی دولت یازدهم اسـت.
چیتچیـان در حـوزه آب و برق در پایهگذاری موسسـه تحقیقات و آموزش
مدیریـت وزارت نیـرو ،مرکـز مطالعـات انرژی ایـران ،سـازمان انرژیهای
نـو ایران (سـانا) ،سـازمان بهـرهوری انرژی ایران (سـابا) ،مرکـز اطالعات
انـرژی ایـران و آزمایشـگاه ملـی صرفـه جویی انـرژی ایـران نقشآفرین
بوده اسـت.
وی همچنیـن مجـری طـرح نخسـتین پـروژه  CHPکشـور (در نیـروگاه
کیـش) ،مجـری طـرح نخسـتین پـروژه توربـو اکسـپندر در کشـور (در
نیروگاههـای رامیـن و نـکا) ،مجـری طرح نخسـتین پـروژه زمینگرمایی
کشـور (سـبالن) ،مجـری طـرح طراحـی ،سـاخت و راهاندازی نخسـتین
توربیـن بـادی کشـور (بـا ظرفیـت  ۶۶۰کیلـووات) ،مدیـر پـروژه طراحی
و سـاخت توربیـن بـادی  ۲مگاواتـی در پژوهشـگاه نیـرو ،مجـری طـرح
صرفهجویـی انـرژی ،مجـری طـرح انرژیهای نـو ،هدایت پـروژه تدوین
سـند چشـمانداز و برنامـه راهبـردی وزارت نیـرو و هم-چنیـن انتشـار
ترازنامههـای انـرژی کشـور (ملـی و اسـتانی) بـوده اسـت.
پیشینهآکادمیک
در ایـن راسـتا ،میتـوان به عضویـت وی در هیأتعلمیدانشـگاه صنعتی
سـهند (مربـی) ( ۱۳۷۴تا  ،)۱۳۸۸هیأتعلمیپژوهشـگاه نیـرو (از ،)۱۳۸۸
عضو هیأت امنای دانشـگاه صنعتی سـهند و دانشـگاه هنر اسلامیتبریز
(از بـدو تأسـیس) ،عضـو هیـأت امنای دانشـگاه تربیـت معلـم آذربایجان
( ۱۳۸۳تـا  )۱۳۸۴اشـاره کرد.
وی همچنیــن عضویــت در هیــأت امنــای دانشــگاه جامــع علمــی–
کاربــردی ( ۱۳۸۴تــا  ،)۱۳۸۹عضویــت در هیــأت امنــای پژوهشــگاه
نیــرو ،رئیــس هیأتمدیــره انجمــن علمیانــرژی بــادی ایــران ،مدیــر
مســوول فصلنامــه «نشــریه انــرژی ایــران» و عضــو شــورای مرکــز
رشــد فنآوری-هــای دانشــگاه صنعــت امیرکبیــر (  ۱۳۸۵تــا  )۱۳۸۷را در
کارنامــه کاری خــود دارد.
چیتچیــان بــه عنــوان گزینــه دولــت یازدهــم بــرای تصــدی وزارت
نیــرو بــه مجلــس شــورای اســامیمعرفی شــد و بــا کســب اکثریــت آرا
(اخــذ شــده  284رأی /موافــق 272 -رأی ،مخالــف 7 -رأی ،ممتنــع5 -
رأی) از مجلــس رای اعتمــاد گرفــت و بــه عنــوان وزیــر نیــرو مشــغول
فعالیــت شــد.
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دکتـر محمـد حسـن قدیـری ابیانه مدیـر انجمـن نخبگان جهان اسلام،
سفیرسـابق جمهوری اسلامیایران در مکزیک ،گواتماال ،بلیز و استرالیا و
کارشـناس عالـی امور اسـتراتژیک وزارت امور خارجه اسـت.
وی در سـال  1332در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .در سـن  18سـالگی
بـرای تحصیـل در رشـته معماری عازم فلوانس ایتالیا شـد 5 .سـال قبل از
انقالب در سـن  20سـالگی اولین انجمـن اسالمیدانشـجویی را در ایتالیا
بنیانگـذاری کـرد کـه بـه بزرگترین تشـکل دانشـجویی تبدیل شـد .وی
بـا سـفر حضـرت امـام خمینـی (ره) بـه نوفل لوشـاتو در فرانسـه بـه امام
پیوسـت .سـپس به ایتالیا بازگشـت تـا مبـارزات را در ایتالیـا هدایت نماید.
در شـهریور  1358به عنوان اولین دیپلمات و رایزن مطبوعاتی و فرهنگی
جمهوری اسلامیایران در ایتالیا مشـغول به کار شد.
دکتـر قدیـری در سـال  1361بـه ایـران بازگشـت و در وزارت امور خارجه
ابتـدا بـه عنوان معـاون مدیـرکل روابط عمومـیو سـخنگوی وزارت امور
خارجـه و سـپس بـه عنـوان مدیـرکل اطالعـات و مطبوعـات و مشـاور
وزیـر خارجـه مشـغول بـه کار شـد .پـس از پایان جنـگ به عنوان سـفیر
جمهوری اسلامیایران در اسـترالیا مشـغول بـکار شـد .در آن دوره حدود
 700دانشـجوی بورسـیه دکتـری در اسـترالیا مشـغول بـکار بودند که هم
اینـک در مصـادر امور مشـغول بکار هسـتند .وزیر محترم صنایـع ،معادن
و بازرگانی از جمله آنان میباشـد .در بازگشـت از اسـترالیا مدتی در سـمت
کارشـناس ارشـد اقتصادی وزارت امور خارجه و مشـاور وزیر فعالیت کرد و
سـپس بـه دفتر ریاسـت جمهـوری دعوت شـد .ابتدا در سـمت رئیس کل
روابـط عمومیریاسـت جمهـوری و سـپس به عنـوان معـاون ارتباطات و
تبلیغـات دولـت و دفتر رئیس جمهور در سـالهای  1373تـا 1376فعالیت
نمودند.

 4اداره کل زیـر نظـر وی بـود و عضویـت و دبیـری شـورای عالـی
سیاسـتگذاری تبلیغات دولت را بر عهده داشـت .معاون اول رئیس جمهور
و وزرای خارجـه ،فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،اطالعـات و رئیـس صـدا و
سـیما اعضـای ایـن جلسـه بودند.
وی بـه زبانهـای ایتالیایـی ،انگلیسـی و اسـپانیایی کامال مسـلط اسـت و
سـابقه تدریـس دروس ارتباطـات ،مطبوعـات و اطالع رسـانی بـرای کادر
دیپلماتیـک وزارت امـور خارجـه را نیـز در کارنامـه خـود دارد.
وی باالتریـن درجـه کارشناسـی دولتـی یعنـی کارشناسـی عالـی را دارا
میباشـد و چنـد کتـاب نیـز از وی بـه چـاپ رسـیده اسـت.
ایـن کتابهـا عبارتند از«مسـیحیت از واقعیت تا تحریف» « ،زن در اسلام
و غـرب»« ،عوامـل و موانـع فرهنگـی کار ،تولیـد و پیشـرفت»« ،اسلام
بدون تحریف به زبان اسـپانیایی »« ،این اسـت اسلام به زبان اسـپانیایی
و انگلیسـی»« ،مسـیحیت از واقعیـت تـا تحریف به فارسـی »« ،عوامل و
موانع فرهنگی کار ،تولید و پیشـرفت »«،کلیدهای پیشـرفت » « ،اسلام
در مقایسـه با مسـیحیت»« ،نفـت و توهم :برنامه رهایـی از اقتصاد نفتی»
امـروزه فـروش و صـادرات کاال و محصـوالت تولیدی یک کشـور ،حرف
نخسـت را در بازارهـای بینالمللـی نمیزنـد ،بلکـه عرضـه تـوان فنـی و
مهندسـی و اجـرای طرحهـای مختلـف در صنایـع گوناگـون ،نقـش
پررنگتـری در مبـادالت کشـورها و تحکیـم روابـط اقتصـادی آنها پیدا
کـرده اسـت .خدمـات فنی و مهندسـی که به عنـوان یکی از سـتونهای
اصلی توسـعه اقتصادی کشـورها به شـمار میآید مجموعـهای از روشها
و ابزارهاسـت که با اسـتفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شـامل سـرمایه،
مـواد اولیـه و نیروی انسـانی ،تولید محصوالت و ارایـه خدمات را به جامعه
فراهـم میکنـد .ارایـه خدمات فنی و مهندسـی میتوانـد در چارچوب یک
کشـور بمانـد یا مرزهـا را در نوردیـده و بـه بازارهای بینالمللی گسـترش
یابـد .در هـزاره سـوم ،صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در مبـادالت
جهانـی سـهم بزرگـی را بر عهده خواهد داشـت چـرا که در دنیـای امروز،
بسـیاری از خدمـات از قابلیـت صـدور برخوردارنـد و علم ،دانـش و تجربه
بیـش از پیـش بـه یک محصـول ارزنـده قابل مبادله تبدیل شـده اسـت.
محمد حسـن قدیـری ابیانـه در این بـاره میگوید « :کشـورهای خارجی،
در حـوزه فعالیتهـای عمرانی بـا توجه به بحران اقتصـادی جهانی با افت
و کاهـش چشـم گیـری مواجه بودهاند و شـرایط اسـفناکی بر کشـورهای
قدرتمنـد جهـان حکمفرماسـت .ایـن مسـاله سـبب شـده تـا حتـی تعداد
زیـادی از فعـاالن این حـوزه بـه صـادرات و واردات روی آورنـد .در برخی
از کشـورها شـاهد بیکاری نیروهای متخصص بومیهسـتیم در حالی که
در زمـان رونـق اقتصـاد نیروهـای بومیکفایـت نمیکـرد و نیازمنـد بهره
گیـری از متخصصـان خارجی بودند .در چنین شـرایطی هر کشـور ترجیح
میدهـد تا از پتانسـیل داخل اسـتفاده کرده و بـرای آنها بـازار کار فراهم
سـازد کـه ایـن مهم باعث شـده تا فعالیت دیگر کشـورها در کشـور هدف
محـدود شـود و بـه نظر میرسـد که بـرون رفـت از بحران کنونی بسـیار
طوالنـی اسـت و بـه گفتـه صـدر اعظم آلمـان ممکن اسـت تا  10سـال
بـه طـول بیانجامد .اما برخی از کشـورها نیـز از طریق فاینانـس به تأمین
بودجـه پروژههـای خـود در سـطح بینالمللـی دسـت میزننـد و اعتبارات
را مشـروط بـه تبـادالت تجـاری بـا کشـورهایی میکننـد کـه در پـروژه
مشـارکت مینماینـد کـه میتوانـد هم در حـوزه تأمیـن کاال و هم نیروی
انسـانی متخصـص و ماهـر باشـد .ایـران نیـز در ایـن زمینـه در آمریکای
التیـن و آفریقـا حضـور پررنگ و چشـم گیـری دارد که البتـه تحریمهای
اعمـال شـده تـا حدی شـرایط را سـخت کرده اسـت .امـا ایـن بدین معنا
نیسـت کـه باید خـود را از این عرصـه جدا کـرده و از گردونـه رقابت کنار

کشـید .بـه هر حال کشـورها نیازمند ظرفیتهـای ایران بـوده و همچنان
در حـال برگـزاری مناقصـه بـرای انجام طرحهـای داخلی خود هسـتند و
ایـن فرصتی اسـت که نبایـد از دسـت داد» .
یکی از راهبردهای رشـد و توسـعه اقتصادی که در  ۳دهه گذشـته جایگاه
ویـژهای در میان کشـورهای مختلف جهان و دولتمـردان آنها پیدا کرده
اسـت ،تدوین راهبردهای توسـعه صـادرات و هماهنگسـازی بخشهای
مختلـف با آن برای تسـریع و توسـعه صادرات اسـت .در تعریـف صادرات
خدمـات از جملـه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی میتـوان گفـت
بهکارگیـری و ترکیـب اسـتعدادها ،مدیریـت ،دانـش ،فنـاوری ،مهـارت یا
سـواد بـه وسـیله نیـروی انسـانی ،در قالب شـخصیت حقوقی یـا حقیقی
مقیـم یک کشـور برای تولیـد محصول یا ارایـه خدمتی مطلـوب و دارای
قیمـت معیـن بـرای مصرفکننده فراسـوی مرزهـا ،ضمـن آن که قیمت
ارایـه شـده بـرای تولیدکننـده محصـول یا ارایـه کننده خدمـات ،متضمن
سـود و بـرای مصرفکننـده دارای مزیـت نسـبی رقابتـی خواهـد بـود .از
سـوی دیگـر بـه منظـور نوسـازی و روانسـازی تجـارت ،افزایش سـهم
کشـور در تجارت بینالمللی ،توسـعه تجارت کاالهـای غیر نفتی و تقویت
تـوان رقابتـی در بازارهـای بینالمللـی به مدیریـت کارا و مؤثر نیاز اسـت.
وی بـا اذعـان بـه ایـن موضـوع ،اینگونـه اظهـار مـیدارد « :ایـران در
مقایسـه بـا کشـورهای غربـی ،مـزد کار کمتـری دریافت میکننـد و این
میتوانـد بـه عنـوان مزیت رقابتی مطرح شـود و دسـتاوردهای سـالهای
اخیـر گویـای حضـور برتـر ایـران در ایـن حـوزه بـوده اسـت .غربیهـا با
نفـوذی کـه در کشـورها دارنـد سـعی میکنند مانعی بـرای حضـور ایران
باشـند .امـا برخی کشـورها نیز همکاریهـای خوبی بـا ایران داشـتهاند و
ونزوئلا بـه عنـوان مثال از کشـورهایی اسـت کـه تعامالت بسـیار خوبی
بـا ایـران داشـته و حتـی پرداخـت مالـی پروژههـا ،پیـش از اجرا از سـوی
ونزوئلا صـورت میگیـرد .کشـورهای دیگـر آمریـکای التیـن و احـزاب
مسـتقل و ضـد امپریالیسـتی حاکم بر آنها نیـز میتواننـد از امتیاز حضور
ایـران در کشـورهای خـود اسـتفاده کننـد .نگرانـی آمریـکا در سـالهای
گذشـته از حضـور موثـر ایـران در آمریـکای التین بیشـتر شـده و در این
خصـوص پـروژه یک میلیـون دالری تحقیقاتـی را برای حضور ایـران در
آمریـکای جنوبی تصویب و به مرحله اجرا در آورده اسـت .البته اسـتراتژی
آمریـکا در برابـر کشـورهای نفت خیـز خاورمیانه ،آسـیای میانـه ،آفریقا و
آمریـکای جنوبـی اینگونه بوده اسـت که ایـن کشـورها را نیازمند فروش
نفـت خـام خود ،که غرب بـه آن احتیـاج دارد ،نگه میدارند و بـرای تداوم
این وابسـتگی دو اسـتراتژی را دنبـال میکنند .اسـتراتژی جلوگیری تولید
ثـروت در ایـن کشـورها بـرای افزایـش وابسـتگی و جلوگیـری از هزینـه
کـردن درآمدهـای ناشـی از فـروش نفـت و گاز در بخشهـای عمرانی و
سـازندگی .لذا مصرف گرایی را در کشـورها دامن زده و اسـتفاده از کاالی
خارجـی را بـه عنـوان تشـخص اجتماعی مطـرح کردهانـد .که ایـران هم
بـه این مسـاله مبتالسـت .ایـران از فرهنـگ کار ضعیف برخـوردار بوده و
از مصـرف کنندهترینهـا در دنیـا بـه شـمار میآیـد .بـه هـر حـال حضور
ایـران در کشـورهای دیگـر میتوانـد به سـازندگی کشـورها منجر شـود.
الزم اسـت مـا در موضـوع رقابـت جدیتـر و قویتر عمل کنیـم .چرا که
نیازمنـد کسـب اعتبـار هسـتیم .غربیها با سیاسـت جالبـی در این عرصه
حضـور دارنـد و فارغالتحصیالن بیتجربـه را وارد کار در کشـورهای دیگر
میکننـد و بـا دریافتهـای کالن بـه کسـب تجربـه هـم میپردازنـد .اما
حضـور ایـران در کشـورهای دیگر میبایسـت با مشـارکت نیروهای قوی
و صاحـب تجربـه انجـام شـود .خوشـبختانه دانشـگاههای داخلـی اهتمام
خوبـی بـه تربیـت نیروهای متخصص فنـی و مهندسـی دارند امـا آیا این
13

نیروهـا آمادگـی علمـیو توانایـی الزم بـرای کار در کشـورهای دیگـر را
دارنـد؟ برداشـت مـن این اسـت کـه رویکـرد فعلی تنهـا در گرفتـن نمره
و مـدرک گرایـی اسـت و توان اجرایـی الزم در میان دانـش آموختگان به
چشـم نمیخـورد .ایـن افـراد عالوه بـر اینکـه نمیتواننـد در بـازار داخلی
مفیـد واقـع شـده و باری از دوش کشـور بردارنـد ،باری بـه دوش دولتها
خواهنـد بود» .
آسیب شناسی فرهنگ کار در ایران
قدیـری شـرایط حاکـم بر جامعه کار ایـران را اینگونـه ارزیابی میکند« :
فرهنگ کار در ایران مسـالهای اساسـی اسـت و دامـن تحصیل کردههای
کشـور را نیز گرفته اسـت .بررسـی گروهـی از محققان در سـالهای قبل
از انقلاب نشـان داد کـه کره جنوبی در مقایسـه با ایران قابلیت بیشـتری
برای صنعتی شـدن و پیشـرفت دارد .ایران از نقطهنظر موقعیت جغرافیایی
و برخـورداری از منابـع ،معـادن و ذخایر نفت و گاز شـرایط برتری نسـبت
بـه کـره جنوبـی داشـت اما عامـل برتری کره نسـبت بـه ایران ،نگرشـی
بـود کـه نسـبت بـه جایـگاه کاری افـراد وجـود داشـت .ایرانیهـا بـه کار
پشـت میـز نشـینی و کرهایهـا بـه کار در حـوزه کارگری تمایل داشـتند.
متأسـفانه مهندسـان ما هنوز دوسـت دارند پشـت میز نشـین باشـند .این
نیروهـا بـا چنیـن تفکـری بـه درد کار نمیخورنـد .اگـر چنین افـرادی در
کشـور خـود نتواننـد کار ایجـاد کننـد در هر کشـور دیگری هم که باشـند
موفـق نخواهنـد بـود .ایـن رویکرد بایـد تغییر کنـد و در ایـن زمینه ،حتی
دانشـگاههای مـا نیـز نیازمنـد بازنگری در نحـوه آموزش میباشـند» .
وی در ادامـه میافزایـد « :ایـران کشـوری اسـت کـه زمینـه و ظرفیـت
باالیـی بـرای کار و سـازندگی دارد .امـا ضعف در فرهنگ کار باعث شـده
تـا ایـن کار تنهـا متکـی به بودجـه دولت باشـد .توهمـیدر جامعـه وجود
دارد کـه از اقتصـاد وابسـته به نفـت ایران مشـکل بزرگتری اسـت و آن
وابسـتگی ذهنـی بـه نفـت اسـت .و تصـور مـردم از درآمدهـای نفتی گاه
صدهـا و هـزاران برابـر واقعیت اسـت» .
مطمئنـ ًا ،همیشـه این پرسـش وجود داشـته که فـروش نفت ،بـه ازای هر
نفر چقدر اسـت؟ وی اظهار میدارد « :هر ایرانی در پاسـخ به این پرسـش
از رقمهـای میلیونی سـخن میگوید کـه در حقیقت دور از واقعیت اسـت.
بودجـه سـال  91بـا باالترین پیش بینـی از درآمـد نفت از رقـم  610هزار
میلیـارد ریال سـخن میگوید .اگر ایـن رقم به  75میلیون ایرانـی و دوازده
ماه سـال تقسـیم شـود ،عدد  67هزار تومان بدسـت میآید .کمتر از یک
بشـکه در مـاه ،که از ایـن  67هزار تومـان  42هزار تومـان بودجه عمرانی
اسـت .بر اسـاس تحریمها ،اقتصاد دولت در سـال آینده بر اسـاس بودجه
بـا وابسـتگی کمتـر بـه نفت بسـته خواهد شـد .همیـن وابسـتگی ذهنی
باعـث شـده کـه این تصـور بوجـود آیـد که دولـت به واسـطه نفـت باید
معیشـت و شـغل همـه افـراد جامعـه را تأمیـن نمایـد .باید به سـمتی گام
برداریـم کـه اقتصـاد بدون نفت داشـته باشـیم .در کشـور ما کسـی درس
نمیخوانـد تا کارآفرین باشـد بلکـه درس میخواند تا در جایی اسـتخدام و
مشـغول به کار شـود .دانش آموختگان ما خود را بخشـی از صورت مسـاله
میداننـد کـه دیگـران بایـد آن را حـل کننـد و ایـن بزرگتریـن مشـکل
ماسـت .بر اسـاس اعالم کارشناسـان بینالمللـی ،ایرانیها پـس از اعراب
و آفریقاییهـا از تنبلی اجتماعی رنج میبرند و سـاعت کار مفید در کشـور
مـا تنهـا یک سـاعت بـرآورد شـده اسـت[« .در سـال  91ایرانیهـا از نظر
تنبلـی اجتماعـی از آفریقاییهـا جلو زدند]
بـه گفتـه قدیـری نبایـد عمـر سـاختمانهای ایـران تا ایـن انـدازه پایین
باشـد .هـر بنایـی چـه در ایـران و چه در هر کشـور دیگری بدسـت ایرانی
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سـاخته میشـود بایـد رضایتمنـدی سـاکنان آن را فراهم کند .هـر ایرانی
زمینـه رشـد و بالندگـی را دارد اگـر خود را باور داشـته و بخشـی از صورت
مسـاله ندانـد .حتـی انتخـاب رشـته تحصیلـی بـرای آمـوزش دیـدن در
دانشـگاه ،بایـد بـر اسـاس نیاز سـنجی و رصد بـازار کار در کشـور صورت
گیرد.
بیداری اسالمی ،فرصتی برای حضور
ارزش افـزودهای کـه در صـدور خدمات فنی و مهندسـی وجـود دارد ،برای
ایـران ،که از سـرمایههای انسـانی قابل توجهـی برخوردار اسـت ،همراه با
نیـاز روزافـزون اقتصـاد جهانی به توسـعه عمرانـی و زیرسـاختی ،فرصتی
مغتنم اسـت تا با تدبیر و مدیریت صحیح ،صدور خدمات فنی و مهندسـی
بـه پایـگاه محکم و رو به رشـد تجارت تبدیل شـود .قدیری با برشـمردن
زمینههـای حضـور ،معتقد اسـت« :بیداری اسلامیدر کشـورهای عربی،
به سـمتی مـیرود کـه کشـورهای بیشـتری را در برگیرد .ایـن نهضتها
در آینـده دولتهایـی را خواهند سـاخت کـه ترجیح میدهند بـرای تأمین
نیازهـای خود به کشـوری چـون ایران مراجعـه کنند تا کشـورهای غربی
و اروپایـی .چـرا کـه مشـترکات ارزشـی و فرهنگی بسـیاری پدیـد خواهد
آمـد و باعـث میشـود درهـای بسـیاری بـه روی ایرانیـان بـاز شـود .در
کشـوری چون افغانسـتان بسـتر بسـیار خوبی برای فعالیـت ایرانی فراهم
اسـت و نیازمند کار کارشناسـی و دقیق برای حضور در این کشـور اسـت.
کشـور در سـی و چنـد سـال اخیـر شـاهد پیشـرفتهای بسـیار خوبی در
عرصههـای مختلـف بـوده و اکنـون رصد بازارهـای جهانی بـرای عرضه
ایـن دسـتاوردها و بازاریابی مناسـب الزم و ضروری اسـت» .
سیاست خارجی فعال ،مقدمه صادرات پایدار
امـروزه انتقـال اطالعـات و مذاکـره بـرای شـرکت در نمایشـگاههای
بینالمللـی ،شـرایط حضـور در مناقصههـا ،بازاریابـی کاال و خدمـات را به
ویـژه در حیطـه و عرصههـای فنـی و مهندسـی همـوار کـرده اسـت چرا
کـه در این حیطـه از اسـتانداردهای بینالمللی و جهانی برخوردار هسـتیم
و زبـان مفاهمـه و درک دو طـرف از خواسـتهها و نیازهـای یکدیگـر کـه
یـک زبان بینالمللی اسـت بـرای متخصصان ایرانی تعریف شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلب اضافه میکند « :ما نیازمند پویاتر شـدن سـفارت
خانههـای خـود در دیگـر کشـورها هسـتیم تـا بتوانیـم شـرایط حضـور
شـرکتهای ایرانـی را در سـطح بینالمللی تسـهیل کنیم .محـور اقتصاد
جهـان در حـال گردش به شـرق اسـت .امروز کشـورهای قدرتمند سـابق
در حـال تنـزل از جایـگاه خـود هسـتند .از ایـن رو ایـران قابلیـت تبدیـل
شـدن بـه یکـی از قطبهای اقتصـادی جهان را داراسـت و تنها در سـایه
کار و تلاش بیشـتر محقـق خواهـد شـد و تـا زمانـی کـه تعطیلات مـا
در باالتریـن میـزان و سـاعت کاری مفیـد ،میـزان تکفل و وجـدان کاری
در پایینتریـن انـدازه باشـد ،بـه دسـت نخواهد آمد .بـا ایجـاد پایگاههای
چندمنظـوره اینترنتـی میتـوان شـرح خدمـات ،ویژگی کاالهـا و امکانات
اجرایی شـرکتهای فنی و مهندسـی و تواناییهایشـان را در معرض دید
جهانیـان قـرار داد؛ کاری کـه در گذشـته حتی در حد بسـیار محـدود برای
صادرکننـدگان ایرانـی ،پرهزینـه و دشـوار و گاه غیرممکـن مینمود» .
ارزش افـزودهای کـه در صـدور خدمات فنی و مهندسـی وجـود دارد برای
ایـران کـه از سـرمایههای انسـانی قابل توجهی برخـوردار اسـت ،همراه با
نیـاز روزافـزون اقتصـاد جهانی به توسـعه عمرانـی و زیرسـاختی ،فرصتی
مغتنـم اسـت تـا بـا تدبیـر و مدیریـت صحیـح ،صـدور خدمـات فنـی و
مهندسـی بـه پایـگاه محکـم و رو به رشـد تجـارت تبدیل شـود.

بـا دگرگـون شـدن تعاریـف پیشـین از مفهـوم قدرت امـروزه بیـش از هر
زمـان دیگـری میتـوان قـدرت را در سـهم فزاینـده دولتهـا از تولیـد
ثـروت از دانـش و صـدور فنـاوری و امـکان تاثیر شـگرف در بـازار رقابت
دانسـت .بـرای نیـل به ایـن مقصود و بـرای آنکه مطابق با سـند چشـم
انـداز جمهـورى اسلامى ايـران در افـق  1404بتـوان به جايگاه نخسـت
اقتصـادى ،علمـى و فناورى در سـطح منطقـه آنهم با هو ّيت اسلامى و
انقالبـى ،الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سـازنده و مؤثـر در روابط
بيـنالملل دسـت یافـت بایـد بسـترهای الزم را از پیش مهیـا نمود.
مفهـوم جامعـ ه ايرانـى در افـق چنین چشـمانـدازی علاوه بـر دارا بودن
از ويژگيهايـى همچـون تأکيـد بـر عدالـت اجتماعـى ،آزاديهاى مشـروع،
حفـظ کرامـت و حقوق انسـانها ،و بهرهمند از امنيـت اجتماعى و قضايى؛
جامعـهای برخوردار از دانش پيشـرفته ،توانـا در توليد علم و فناورى ،متکى
بـر سـهم برتـر منابـع انسـانى و سـرمايه اجتماعـى در توليـد ملـى تبیین
میگـردد.
تامیـن امنیـت ،اسـتقالل و اقتـدار و نیـز برخـورداری از
رفـاه ،و جامعـهای عـاری از فقر ،فسـاد و تبعيـض منوط به
ت پذيـر ،ايثارگر ،مؤمن،
حضـور متخصصان فعال ،مسـؤولي 
رضايتمنـد و برخـوردار از وجدان کارى اسـت که در عین
تعهـد خویـش بـه نظـام اسلامى تمامیتلاش و حمیـت
خـود را مصـروف شـکوفايى کشـور میکنند.
| یادداشت | محمد رضا رئیسی

افقی که پیش روی ماست
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و رییس
کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

پیداسـت تامیـن امنیـت ،اسـتقالل و اقتـدار و نیـز برخـورداری از رفـاه ،و
جامعـهای عـاری از فقـر ،فسـاد و تبعيـض منـوط به حضـور متخصصان
ت پذير ،ايثارگـر ،مؤمن ،رضايتمنـد و برخـوردار از وجدان
فعـال ،مسـؤولي 
کارى اسـت کـه در عیـن تعهـد خویش به نظـام اسلامى تمامیتالش و
حمیـت خـود را مصـروف شـکوفايى کشـور میکنند.
متخصصـان چنیـن جامعـهای بـه فراسـت دریافتهانـد که کسـب جايگاه
نخسـت اقتصـادى ،علمـى و فنـاورى در سـطح منطقـ ه ممکـن نیسـت
مگـر بـا تأکيـد بر جنبـش نرمافزارى توليد علم ،رشـد پرشـتاب و مسـتمر
اقتصادى ،ارتقای نسـبى سـطح درآمد سـرانه و رسـيدن به اشـتغال کامل
آنهـم در شـرایطی کـه بتوان با سـایر کشـورها بر اسـاس اصـول ع ّزت،
حکمـت و مصلحـت تعاملی سـازنده و مؤثر داشـت .عالوه بر آنچه اشـاره
شـد بایـد بتـوان ضمـن اثبـات توانمندیهـای حرفـهای متخصصـان به
ضـرورت کسـب اعتمـاد در نظـام اقتصاد بینالملل پـی برد .در این راسـتا
آنچـه اهمیـت مییابد تاکید بـر ضرورت آگاهی و شـناخت کامل از حضور
رقبـا در بـازاری اسـت کـه هـر لحظه بر شـتاب عرضـه و تنـوع خدمات و
تولیـدات آن افزوده میشـود.
گرچـه با آنچه به آن اشـاره شـد میتـوان صدور خدمات فنی و مهندسـی
را بـه عنـوان یکـی از ضروریـات نیل به چشـمانـداز نظام در افـق 1404
دانسـت امـا پیداسـت آنچـه پیـش از آن در این خصوص اهمیـت مییابد
تعریـف ضرورتهـای کیفـی اینگونـه خدمـات آنهـم بـا درک اهمیـت
کنتـرل منابـع و امکانـات موجـود اسـت .تنهـا در ایـن صـورت اسـت که
میتـوان ضمـن برخورداری از اقتـدار کامل در عرصه سیاسـی و اقتصادی
بـه جامعـهای عـاری از فقر و تبعیض دسـت یافـت؛ جامعهای برخـوردار از
رفـاه ،امنیـت که اعضـای آن با فراهـم آمدن زمینههای متنوع اشـتغال به
تعامـل آگاهانـه و مقتدرانـه در صحنـه رقابت جهانی میاندیشـند.
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معرفــيکميسيون
صادرات خدمات فني و
مهندسي
دبیر کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی
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كميسـيون صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بنا بـه اهميت ايـن حوزه
يكي از كميسـيونهاي فعال دراتـاق بازرگاني ،صنايع ،معادن وکشـاورزی
بـوده كـه در راسـتاي ارتقـاء صـادرات غيـر نفتـي اسـتان جهـت ورود به
بازارهـاي منطقـه اي و فرامنطقـه اي بطـور مشـترک بـا سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی تشـكيل گردیـده اسـت و در طول
سـه سـال گذشـته با برگزاری جلسـات مسـتمر و با حضور سـازمانهای
نظـام مهندسـی معـدن و نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی و
تشـكلهای حرفـهای و فعاليـن بخش خصوصـي و دسـتگاههاي اجرایي
مرتبـط توانسـته نسـبت به سـاماندهي فعاليتهـاي اين عرصـه در امتداد
رسـالت خود اقـدام نمايد.
اهم اهداف كميسيون
 .1ساماندهي و افزايش سطح صادرات غير نفتي استان خراسان رضوي.
 .2حضـور در بازارهـاي جهانـي و توسـعه و گسـترش بازارهـاي هـدف با
تأكيـد بـر كشـورهاي همجوار.
 .3انتقـال دانـش فنـي در حـوزه خدمـات فنـي و مهندسـي و در راسـتاي
اجـراي قانـون برنامـه چهـارم و پنجـم توسـعه اقتصادي.
 .4شناسـايي توانمنديهـاي بالقوه و بالفعل اسـتان در بخش خدمات فني
و مهندسي.
 .5اعـزام هيأتهـاي بازاريابي بـه بازارهاي هدف و مشـاركت در برگزاری
نمايشـگاههاي تخصصـي و اختصاصي بینالمللی
 .6جلـب همكاري بخش خصوصي و تشـکلهای حرفـهای جهت حضور
در بازارهـاي هدف صادراتي و شـركت در مناقصات بينالمللي.

 .7شناسـايي زمينـه حضـور فعاليـن بخـش خدمـات فني و مهندسـي در
بازارهـاي جهاني.
 .8تجميـع فعاليتهـاي در حـال انجـام و هماهنـگ نمـودن فعاليتهاي
پراكنـده بـه منظور هـم افزايي.
 .9تشـويق به سـرمايهگذاري صادركننـدگان خدمـات در بازارهاي جهاني
و همچنيـن جلـب همـكاري بخـش خصوصـي در انتقـال دانـش فنـي و
تكنولوژي.
 .10سياسـت گـزاري بلند مدت و تدوين اسـتراتژي صـادرات خدمات فني
و مهندسـي با نگاه به اسـناد باالدستي.
 .11آشـنايي صادركنندگان با آخرين دسـتاوردهاي حـوزه صادرات خدمات
در سـطح جهانـي در قالـب برگزاري كالسـهاي آموزشـي و همايشهاي
اسـتاني و ملي.
 .12همكاري با سـاير تشـكلهاي فعال در حوزه خدمات فني و مهندسـي
و ايجـاد هماهنگي و وحدت رويه.
 .13اهتمـام در رفـع مشـكالت صادركننـدگان خدمات فنی و مهندسـی و
انعـكاس پيشـنهادات آنهـا به مسـوولين ذيربط و پیگیـری موضوع.
 .14تلاش در جهـت جلـب منابـع و تسـهيالت بانكـي و راهنمايـي
صادركننـدگان در اسـتفاده از آن.
 .15ايجاد شـبكه اطالع رسـاني بـه منظور انتقال بـه روز اطالعات مرتبط
بـا صـادرات خدمات فني و مهندسـي بـه فعالين بخش خصوصـي در این
زمینه.
اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون
-1تهیـه و تصويـب برنامههـاي کوتـاه مـدت ،میـان مـدت و بلنـد مدت
كميسيو ن
 -2تاكيـد بـر همكاري تشـکلهای حرفهای مرتبـط و انجمنهای ذیربط
بـا اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسـي
 -3همـكاري كميسـيون بـا نشـريههاي طـاق و نامـه اتـاق در خصوص
ارائـه مقـاالت تخصصـي خدمـات فني و مهندسـي جهت درج در نشـريه
 -4اسـتفاده از تـوان وزارت امـور خارجـه جهـت پيشـبرد برنامههـاي
كميسـيون و بهمنظـور راهيابـي بـه بازارهـاي هـدف صادراتـي
 -5پيگيـري توافقـات انجام شـده با مسـوولین کشـورهای قرقيزسـتان،
ترکمنسـتان ،افغانسـتان و سـایر بازارهـای هدف
-6تصويب آئين نامه داخلي كميسيون و بازنگري و اصالح آن
 -7اقدامـات اولیـه جهـت ايجـاد بانـك اطالعاتـي بـه منظـور تمركـز
اطالعـات مـورد نيـاز بخـش صـدور خدمـــات فنـي و مهندسـي
 -8مشـاركت در نمايشـگاه تخصصي سـاختمان در كشـور قرقيزسـتان و
اعـزام هيـات تجـاري بـه قرقيزسـتان جهـت بررسـي و بازاريابـي صنعت
ساختمان
-9پذيرش هيات از كشـور قرقيزسـتان و مالقات با شـهردار بيشـكك در
تهـران و مذاكره بامقامات آن كشـور در خصوص صنعت سـاختمان
 -10چگونگـي اسـتفاده از خطـوط اعتبـاري ایجاد شـده توسـط دولت در
بازارهـاي هـدف و پیگیـری حصول آن
 -11تصويـب مـوارد مربـوط بـه انسـجام تشـكلهاي خدمـات فنـي و
مهندسـي در كميسـيون صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي
 -12همـكاري بـا سـازمان صنعت و معـدن و تجـارت در خصوص ايجاد
ميـز خدمات فني و مهندسـي در آن سـازمان
 -13تعيين ظرفيتهاي صادراتي خدمات فني و مهندسي در استان
 -14مشـاركت در پنجمیـن نمايشـگاه بینالمللـی صنعـت سـاختمان و

مصالـح سـاختماني تركمنسـتان و اعـزام هیئـت تجـاری
 -15ارائـه گـزارش چالشهـاي بخـش صـدور خدمـات فني و مهندسـي
و آسـيب شناسـي آن توسـط آقاي مهندس بابـازاده رئیـس اتحاديه صادر
كننـدگان خدمات فني و مهندسـي
 -16برنامـه ريـزي در خصـوص دعـوت از مسـوولین كشـورهاي هـدف
صادراتـی در قالـب هيئتهاي تجـاري جهت بازديـد از پروژههاي خدمات
فني و مهندسـي
 -17اهتمام در تشـكيل كنسرسـيوم صادرات خدمات فني و مهندسـي با
حضور تشـکلهای حرفه ای
 -18شـرکت در جلسـات كارگروه توسـعه صادرات اسـتان و ارائه گزارش
بخـش صدور خدمات فني و مهندسـي
 -19اهتمـام در برگـزاري همايـش صـادرات خدمات فني و مهندسـي در
 92/10/19در محـل اتـاق بازرگاني
 -20شـركت نماینـدگان کمیسـیون در جلسـات مختلف برگزار شـده در
سـازمانهاي دولتـي و تشـكلهاي بخـش خصوصـي صـادرات خدمـات
فني و مهندسـي
 -21تدويـن گزارشـات تحقيقاتـي در كميسـيون (بررسـي بـازار خدمات
فنـی و مهندسـی تركمنسـتان -بررسـي بـازار خدمـات فني و مهندسـي
قرقيزستان)

اعضای کمیسـیون صدور خدمات مهندسی خراسان رضوی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهندس محمدرضا رئیسی

رئیس

13

مهندس علیزاده

عضو اصلی

2

مهندس حمید بابازاده

3

مهندس محسن سعادت

نایب رئیس  14مهندس حسین عباس نیا عضو اصلی
15

سید محمد حقی

عضو اصلی

دبیر

4

مهندس محمدرضا اخوان
عبدالهیان

عضو اصلی 16

مهندس محسن
خندان دل

عضو اصلی

5

آقای منوچهر سلطانی

عضو اصلی 17

6

مهندس حسن پورحسینی

7

مهندس محمد پژوم

مهندس مهدی معین عضو اصلی
تقوی

عضو اصلی  18مهندس علیرضا عزیزی عضو اصلی
عضو اصلی 19

مهندس محمد حسین عضو اصلی
کامرانفر

8

مهندس مهدی منوچهری عضو اصلی  20مهندس محمد جواد آفاق عضو اصلی
اسالمیه

9

مهندس مجتبی اسدآبادی

عضو اصلی  21دکتر اردشیر فرشیدیان فر عضو اصلی

10

مهندس ناصر بهزاد

عضو اصلی 22

دکتر حسن شجاعی

11

غالم عباس ارباب خالص

عضو اصلی 23

مهندسهادیحقیقی عضو اصلی

12

محمدمهدیجهانبخش

عضو اصلی 24

عضو اصلی

مسعود علوی

عضو اصلی
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| گزارش | محمدتقی خسروی

نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمیمیگویند:

اعزام نیروی کار به خارج
کشور را قانونمند کنیم

در مناسـبات بینالمللـی و در رقابـت فزاینده اقتصادی میـان دولتها ،گاه مفهوم
فرصتهای برابر به کلیشـهای طنز مانند شـبیه اسـت تا یک واقعیت .فرصتها،
نه ابزارهای انتزاعی که واقعیات برخواسـته از خواسـت و اراده انسـانها به شـمار
میرونـد .در عرصـه رقابتهـای اقتصادی نیـز آنچه فرصتها را میسـازد و آنرا
تکامل میبخشـد یافتن راههای بدیع برای بهتر شـدن و بهتر دیده شـدن اسـت.
موضـوع اعـزام متخصصان نیز مصداق همین واقعیت اسـت .امـروزه دیگر برای
توجیـه عقـب مانـدن از قافلـه پـر شـتاب توسـعه نمیتوان تمـام کاسـه کوزهها
را بـر سـر متخصصـان آن سـوی مرزها شکسـت .برگ برنـده در دنیـای رقابت
اقتصـادی امـروز در دسـت کسـی اسـت که ضمـن مهـارت افزونتر نسـبت به
دیگـران راه اسـتفاده و عرضـه آن را نیـز بداند.
امـا پرسـش اینجاسـت ،کشـوری که درعیـن عزم جدی بـرای نیل به توسـعه با
مشـکالت متعددی روبروسـت چگونه میتواند مهارتها وتوانمندیهای خود را به
دیگران عرضه کند .این پرسـش و پرسـشهای دیگری از این دست را با تعدادی
از نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامیمطرح کردیـم کـه تقدیمتـان میکنیم:

بايد فرهنگ سازي كنيم

18

مهنـدس بنیهاشـم نماینده مردم مشـهد در مجلس شـورای اسلامیدر
خصـوص اهمیـت صـادرات خدمـات فنـی مهندسـی میگویـد :مقايسـه
میـزان خدمـات فنـی و مهندسـی کشـورمان از ایـن حیـث اهمیـت دارد
کـه ً
مثلا بدانیـم چـرا در افغانسـتان و تركمنسـتان عليرغـم نزديكـي راه
و همزبانـي نسـبت بـه تركيـه ناموفـق هسـتيم ولـي تركيه توانسـته اين
عرصههـا را بـراي صـدور كاالهاي خـوداز جمله خدمات فني و مهندسـي
در دسـت گيـرد .تركيـه در بخشهـاي مختلـف بخوبی توانسـته اسـت با
کشـور مـا رقابت كند آنهم بـه این دلیل کـه برنامهای ملي بـراي صدور
خدمـات فنـي و مهندسـي نداريـم .مـا شـركتها و ظرفيتهـای بسـیار
توانمندتـر ،كارآمدتـر و حتي دانشـجوها و مهندسـاني در اختیـار داريم که
سـطح کار آنهـا نسـبت بـه متخصصـان تركيه باالتر اسـت.
وی میگویـد :مـن در پاكسـتان از نزديـك ديـده ام سـاختمانهايي كـه
توسـط تركيـه سـاخته میشـود از منظـر توجـه بـه اسـتانداردهای زلزلـه
اصلا آموزشهـاي الزم را نمیبيننـد .مـا در حـال حاضـر در اجـراي
سـاختمانهای خـود از حیـث آييـن نامههـاي اجرايـي و مصالـح جهانـي
مقـررات و آييـن نامههـا را كاملا رعايت میكنيـم و آييـن نامههايمان با
ضرايـب بـاال مـد نظر قرار گرفته اسـت كه البتـه این موضـوع هزينهها را
هـم خيلـي بـاال میبرد.
مهنـدس بنیهاشـم تصریـح میکنـد :تركيه به این دلیل توانسـته اسـت
وارد بـازار جهانـي شـود کـه از ديربـاز كشـور عثمانـي بـه عنـوان قدرتی
اسلامي در گسـترش قـدرت و حضور خـود در كشـورهاي مختلف جهان
موقعيتـی تاریخـی داشـته اسـت و توانسـته اسـت همـان روال خـودرا به
همـراه تجربـه خویـش منتقـل كـرده و بـه كار گیـرد .حـال آنکـه ما در
كشـورمان بـه دليل وجـود درآمدهـاي نفتي خـود را بي نياز میدانسـتيم.
خدمـات بازارهـاي جهانـي بـر اسـاس نيازهای آنهـا درآمدي بوده اسـت
كـه بـر اسـاس آن به درسـتي نيـاز كشـور خـود را تامين كنند حـال آنكه
مـا بـه دلیـل آنکـه نیـازی بـه بازارهـاي جهانـي احسـاس نمیکردیم تا
قبـل از انقلاب اسلامي اصلا صـادرات نداشـته ايم؛ نـه تنها صـادرات
فنـي و مهندسـي نداشـته ايـم بلکـه واردات فنـي و مهندسـي داشـته ايم
بهگونـهای که حتي كاالهاي كشـاورزي خـود را نیـز وارد میكرديم .بنادر
مـا بهگونـهای طراحـي شـده بود كـه در آن جرثقيلهـا كاالهـای وارداتی
را از داخـل كشـتی بـه درون انبارهايـي که بـراي واردات كاال تعبیه شـده
بـود انتقـال میدادند.
نماینـده مـردم مشـهد در مجلـس شـورای اسلامیادامه میدهـد :هنوز
بنـادر و گمـرک مـا عادت نكردهانـد از صادرات ،حمايت جـدي کنند و اين
فرهنـگ كاملا با فرهنـگ تركيه متفاوت اسـت .فرهنگي كـه واردات آن
بـر اسـاس پـول نفت تعریف میشـود کام ً
ال بـا فرهنگي كه بتوانـد با پول
صـادرات و رقابـت در بازار جهاني درآمد كسـب كند متفاوت اسـت .ما بايد
فرهنـگ سـازي كنيم و ایـن فرهنگ را فرا گیریم .در حـال حاضر 40-35
درصـد بودجه مـا هنـوز از درآمدهاي نفتـي تامين میشـود .درآمد حاصل
از صـادرات كاالهـاي مـا درآمـد قابل توجهی اسـت که مزيتهايـي دارد و
ما بايد این مزيتها را بشناسـيم و سـپس وارد میدان رقابت شـویم .اشـكال
اصلـي توفيـق نداشـتن در این خصـوص و رقابت با بعضي از كشـورها در
توسـعه صـادرات بـه مسـایل فرهنگـي و تاريخي ما بـر میگـردد .ما بايد
فرهنـگ سـازي کرده و احسـاس نياز كنيـم تا بتوانيـم رقابت كنيم.
وی خاطـر نشـان میکنـد :در رقابـت ،چند مسـاله مـورد نظر اسـت يكي
آنکـه بایـد به مزيتهـای خود که يكـي از آنها نيروي انسـاني تحصيل
كرده اسـت اهمیت دهیم .ضعف این نيروي انسـاني آن اسـت كه مديريت
نمیشـود .بایـد بهگونـهای از ایـن پتانسـیل حمایت کـرد که ایـن نيروي

انسـاني بتوانـد ارز مـورد نیـاز را به كشـور بازگرداند .مديريـت این مهم به
حمایـت و پشـتيباني ملـي نیـاز دارد و يك شـركت بـه تنهايـي نمیتواند
ايـن كار را انجـام دهـد .گاهی اسـتانداريها از سـوی دولت مسـوول اين
كار میشـوند ولـي خـود آنهـا نمیدانند كه چـه میخواهند انجـام دهند.
علاوه بـر ایـن آييـن نامههايي كـه در اختيارشـان قـرار میگيـرد كارآمد
نيسـت بلکـه آييـن نامههايـی ذهني و غيـر عملي اسـت .اين آييـن نامه
بایـد كارآمـد و حامیباشـد .دولـت باید بخشـی از ريسـك سـرمايهگذاري
خـارج از كشـور را بپذيرد.
مهنـدس بنیهاشـمیدر بخش دیگری از سـخنان خود میگویـد :در حال
حاضـر چنـد بخـش وجـود دارد كـه درآمدهاي دولـت از طریـق آن تامين
میشـود؛ از جملـه آنهـا درآمدهاي نفتـي و درآمدهاي مالياتي اسـت ولي
درآمدهايـي كـه صـدور خدمـات فني و مهندسـي میتواند جايـگاه نفت و
جايـگاه ماليـات را بگيـرد و میتوانيـم تقسـيم كنيم يك سـوم نفت ،يك
سـوم ماليـات و يك سـوم هم صـدور خدمات فني و مهندسـي .چرا دولت
از ايـن نيـروي هنگفـت نيروي انسـاني تحصيل كـرده ،جـوان و كارآمد و
شـرکتهای بـا تجربـه اسـتفاده نمیکنـد .شـركتها و نيروهاي انسـاني
میتوانند درآمد ارزی بااليي را براي كشـور داشـته باشـند .مادوره 10-15
سـالهای را از حیث صدور خدمات فني و مهندسـي پشـت سرگذاشـته ايم.
بایـد سـهمیاز صـادرات بـراي اسـتانها تعریف شـود .عالوه بـر این بايد
بقـدری ماليـات گرفته شـود كه با دقـت كار كنند.
ایـن نماینـده مجلـس خاطـر نشـان میکنـد :در حـال حاضـر تقريبـا کار
سدسـازي در كشـور بـه اتمـام رسـیده و امـروزه سـومين كشـور سدسـاز
در دنيـا هسـتيم .از نظـر راه سـازي نیـز علاوه بـر تجربه نيروي انسـاني
و نيروهـاي مهنـدس ماهـر را در اختیـار داريـم در حالـی کـه بسـیاری از
پيمانـكاران مـا بیکار هسـتند.
وی بـه نقـش سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در این خصوص اشـاره
کـرده و میافزایـد :سـازمان نظـام مهندسـي میتوانـد نقش بسـيار جدی
را بـه عنـوان حامـي مهندسـان و تشـكلهای مهندسـي ایفـا کنـد .همه
مهندسـان تحصيل كرده بـا عنوان عضو نظام مهندسـي فعالیت میکنند.
ایـن سـازمان میتوانـد بـا دایـر کـردن كالسهـاي آموزشـي بـه آشـنا
كـردن مهندسـان با ايـن فرهنگ کمک کند .مهندسـان بايد خـود را باور
كننـد .وقتـی مهندسـان عمـران پروژههاي مختلفـی را اجـرا میکنند چرا
پروژههـاي نفتي توسـط آنهـا اجرا نمیشـود؛ مگر پروژههـاي نفتي جزو
پروژههـاي عمراني نيسـت و پروژههاي نفتـي را خارجيها انجام میدهند.
بـه برکـت تحریم ،خود مهندسـان ایرانی وارد شـدند ،خود مهندسـان بايد
عـزم جـدي پيـدا كننـد و نظـام مهندسـی بايـد بـه آنهـا آمـوزش دهد.
مهنــدس بنــی هاشــمی متزکــر مــی شــود :نظــام مهندســی بایــد بــه
عنــوان نظــام مهندســي مهندســان را آمــوزش دهيــد و عــاوه بــر ایــن
پروژههایــی تعريــف كنيــد كــه مهندســان به دنبــال ايــن پروژههــا بروند.

اعزام مهندس عمران به
خارج کشور درآمدزایی
است
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نبی اهلل احمدی نماینده داراب و زرین دشـت در خصوص اعزام مهندسـان
عمـران به کشـورهایی کـه خواهان متخصصـان ایرانی هسـتند میگوید:
اعـزام مهنـدس عمران به خارج کشـور یک نـوع درآمد زایی برای کشـور
محسـوب میشـود و باعـث میشـود تجربـه و دانـش مهندسـان مـا هم
افزایـش پیـدا کند زیـرا از توان کشـورهای دیگر نیز مطلع میشـویم.
عضـو کمیسـیون عمـران بـا ابـراز تاسـف از اینکـه آمـار درسـتی از تعداد
نیروهـای متخصـص در کشـور وجود ندارد خاطرنشـان میکنـد :در حالی
کـه گفتـه میشـود حـدود  35هزار پزشـک عمومیمـازاد در کشـور وجود
دارد ،بیمارسـتانهای خیلـی از شـهرها بـه لحـاظ پزشـکی عمومیدچـار
مشـکل هسـتند و بـه عبـارت دیگـر توزیع مناسـب متخصص در سـطح
کشـور اتفاق نیفتاده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد برنامـه ریـزی صحیحـی صـورت پذیرد تـا ابتدا
نیازهای کشـور به نیروی متخصص تامین شـود میافزاید :بررسـی نیازها
بهویـژه در رشـته مهندسـی که خیلـی از چالشهای کشـور به ایـن حوزه
بـر میگـردد ،بایـد در اولویـت قـرار گیـرد ،نـه اینکه نیـروی مازاد داشـته
باشـیم و مانـع اعزام نیـروی کار به خارج از کشـور شـویم.
احمـدی ادامـه میدهـد :شـاید در بعضـی از مواقـع بـرای رفـع مشـکل
افزایـش مهنـدس متخصـص عمران ،خیلـی از مهندسـان تمایل داشـته
باشـند خدمـات خودشـان را خـارج از کشـور ارایه دهنـد .در مجمـوع باید
توزیـع عادالنـه باشـد و بر حسـب نیـاز رفع شـود و اگر رفع نشـود ،تبعات
نامناسـبی خواهد داشـت.
وی اضافـه میکنـد :نهادهایـی مثـل وزارت راه و شهرسـازی ،وزارت کار
و نیـز سـازمان نظـام مهندسـی میتواننـد با برپایـی نشسـتهایی تدابیری
بیندیشـند کـه اعـزام موثر نیروی کار به خارج از کشـور بتواند بـا دقت و با
شـیوهای درسـت اتفاق بیفتد.
نماینده داراب در پاسـخ به اینکه سـازمان نظام مهندسـی در اعزام نیروی
مهندسـی بـه خارج تا چـه انـدازه میتواند نقش داشـته باشـد میگوید :با
توجـه به اینکه شـاید سـازمان نظام مهندسـی جایگاه قانونی بـرای ارتباط
با خارج از کشـور ،اعزام مهندس و سـایر مسـایل نداشـته باشـد ،نمیتواند
بصـورت چنـدان در ایـن زمینـه نقـش آفریـن باشـد امـا اگـر وزارت راه و
شهرسـازی هـم بخواهـد اقدامیبـرای اعـزام مهنـدس به خارج از کشـور
انجام دهد قطع ًا یکی از بازوهای اصلی آن ،سـازمان نظام مهندسـی است.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اعـزام مهندس بـه خارج از کشـور باید از سـوی
سیسـتمهای دولتـی بـه صورت تعریـف شـده و در قالب توافـق نامههای
رسـمیانجام شـود ،میگویـد :در این صـورت تمام مسـوولیت حضور این
مهندسـان متخصـص در خـارج از کشـور از طریـق سیسـتمهای دولتـی
خواهـد بـود و بعدهـا این سیسـتمها میتوانند نظـارت و حمایـت خوبی از
نیروی متخصص ایرانی داشـته و پاسـخگو باشـند.
احمدی در خصوص توانایی مهندسـان داخلی برای کار در خارج از کشـور
نیـز میگویـد :قبول داریم که شـاید سـطح تعداد زیـادی از دانشـگاههای
مـا پاییـن تـر از دانشـگاههای خـارج باشـد امـا نکته مهـم این اسـت که
کشـورهایی کـه معمـوال در رده پاییـن تر از ما هسـتند ،نیازمندی شـان را
بـه نیـروی کار متخصص اعلام میکنند.
عضـو کمیسـیون عمران مجلـس با تاکید بر اینکـه در وهلـه اول باید نیاز
به نیروی متخصص وجود داشـته باشـد تا مهندسـان ایرانی در کشورهای
خارجـی حضـور پیدا کنند یـادآور میشـود :تا زمانی که کشـوری مهندس
و متخصـص نخواهـد ،نمیتـوان نیـروی کار بـه آن کشـور اعـزام کرد و
خدمـات ارایه داد.
وی بـا اعلام اینکـه کشـوری کـه نیـروی کار متخصـص میخواهـد،
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خدمـات و تـوان ایرانـی را حتما بررسـی میکند میافزاید :اینگونه نیسـت
کـه کشـوری چشـم و گوش بسـته از ایـران متخصص بخواهـد بلکه آن
کشـورها این موضوع را بررسـی میکنند که آیا مهندسـان ما پاسـخگوی
نیازهایشـان هسـتند یا نه.
احمـدی بـا تاکیـد بر اینکـه اگر توان مهندسـان مـا کم باشـد ،خدمات ما
را نمیخواهنـد میافزایـد :البتـه اگر مهندسـان ایرانی به کشـوری بروند و
بخواهنـد خدمـات ارایـه دهند امـا از نظر توانایی کمبود داشـته باشـند و یا
سـطح دانشـگاهها و یا سـطح خدمات آن کشـور باالتر باشـد ،خود به خود
خـود مهندسـان ما ترغیب میشـوند که مطالعـات خود را تکمیـل کرده و
خودشـان را به آن سـطح برسـانند همانطور که خیلی از مهندسان ما برای
ادامـه تحصیـل به خارج از کشـور میروند و بعد خودشـان را با شـرایط آن
کشـور تطبیق میدهند.

اشتغال ،در آمدزایی و
حذف آفات اجتماعی
ایـرج ندیمیعضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسلامینیز در
گفـت وگـو بـا خبرنگار مـا در مجلس با تاکیـد بر اهمیت اعزام مهندسـان
عمـران بـه خـارج از کشـور و حمایـت همه جانبـه مسـووالن از این مهم
میگویـد :اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از کشـور در قالـب صـدور خدمات
تعریـف میشـود و ایـن موضوع در حال پیشـرفت اسـت.
وی بـه تشـریح اهمیـت اعزام مهندسـان عمران به خارج از کشـور اشـاره
کـرده و خاطـر نشـان میکنـد :بـا اعزام نیـروی کار بـه خارج از کشـور در
درجـه اول مشـکالت اشـتغال مـا حـل شـده و در وهلـه دوم درآمدهایـی
ناشـی از فعالیـت و خدمـات ایـن مهندسـان در خـارج از کشـور به دسـت
میآیـد .علاوه بر این چـون اعزام نیـروی کار به خارج از کشـور قانونمند
اسـت ،این متخصصان به بسـیاری از آفات اجتماعی نیز دچار نمیشـوند.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس دلیـل دیگـر اهمیـت اعـزام نیروی
کار بـه خـارج از کشـور را برقـراری ارتبـاط بیـن کشـورها تعریف کـرده و
میگویـد :در ضمـن اعـزام نیروی کار به خارج از کشـور و صـدور خدمات،
تعامالتـی بیـن مـا و آن کشـورها تعریـف میشـود .بنـا بـه ایـن دالیل و
بسـیاری مـوارد دیگـر ،ما به هـر نقطه از جهـان که بتوانیم نیـروی کار به
ویـژه نیـروی متخصـص اعزام کنیم بـه ویژه آنکـه به آن نیـرو در داخل
نیـاز مبرم نداشـته باشـیم ،حتمـا باید ایـن کار را انجـام دهیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از منابـع درآمـد امـروز کشـورهای جهان،
صـدور نیروی کار اسـت میافزایـد :فیلیپین بخش عمـدهای از درآمد خود
را از طریـق صـدور همیـن نیروهـا تامیـن میکنـد و جالب این اسـت که
از نیروهـای کار ایـن کشـور که در خـارج کار میکنند ،به عنـوان قهرمان
نـام میبرنـد زیرا مـردم فیلیپین معتقد هسـتند این عده از دیگر کشـورها
برای کشورشـان ارز میآورند و این کار باعث شـکوفایی اقتصاد میشـود.
بنابـر ایـن اعـزام نیـروی کار به خارج از کشـور مثبت اسـت به این شـرط
که مدیریت شـود.
ندیمیبـا اعلام اینکه متخصصان به خارج از کشـور میرونـد ،یک پروژه

را اجـرا میکنند و پس از گذشـت چند سـال به کشـور بـاز میگردند ادامه
میدهـد :ایـن افـراد در وهلـه اول یـک درآمـد و زندگـی بـرای خودشـان
تامیـن میکننـد و مـا بایـد از ایـن نیروهـای کاری کـه اعـزام میشـوند،
تشـکر کنیم ،امـا باید ایـن اعزام قانونمند شـود.
نماینـده الهیجـان تاکیـد میکنـد :مسـاله این اسـت کـه اگر مـا به یک
تخصص در کشـور نیاز مبرم نداشـته باشیم و آن نیروی مستعد و تحصیل
کـرده بیـکار اسـت و ممکن اسـت بخشـی از اسـتعداد و توان کشـور هرز
رود ،حتمـا بایـد ایـن متخصصان را به خارج از کشـور صـادر کنیم.
وی در خصـوص احتمـال انحـراف نیروهایـی که به خارج اعزام میشـوند
میگویـد :چـرا بایـد همـه چیـز را منفی نـگاه کنیم؟ اگـر کسـی نتواند در
ایـران تامیـن معـاش کند ایـن احتمال وجـود دارد که در داخل کشـور هم
بـه انحـراف کشـیده شـود .بایـد ایـن احتمـال را نیـز در نظـر بگیریم که
مهندسـان میرونـد و با موفقیت ،ارز زیـادی برای کشـورمان میآورند .در
حـال حاضـر تعـداد زیادی از نیروهای ما در کشـور کار و معیشـت ندارند و
در ایـن شـرایط یکـی از ذهنیتهـای متخصصـان بیکار ما این اسـت که
جـای دیگری بروند و کسـب درآمـد کنند.
وی ادامه میدهد :اگر مهندسان ما شرایط الزم کار را پس از اعزام به خارج
از کشور به دست آورند ،زندگی آنها تامین و موقعیتشان تضمین میشود و
درآمدی هم حاصل میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر اعزام نیروی کار به خارج از
کشور به صورت غارت مغزها نباشد ،کار خوبی است خاطرنشان میکند:
مفهوم غارت مغزها این است که کشورهای دیگر برای افراد با استعداد
دام پهن کرده باشند و با ابزارهای گوناگون کاری کنند که دیگر به کشور
باز نگردد و هیچ منابعی از وجود او در خارج به کشورمان نرسد تنها در این
صورت است که ما ضرر میکنیم.
ندیمییادآور میشود :تاکنون وزارت کار که متولی اعزام مهندسان به خارج
از کشور بوده در کار خود موفق نشده است ،بنابر این باید وزارتخانههای کار
و امورخارجه با یکدیگر همکاری داشته باشند تا موفقیت کامل شود.
وی میافزاید :اگر کشوری نیروی کاری به کشوری دیگر اعزام میکند
ضوابط و یا شرایطی را هم برای آن تعیین میکند .بدین معنا که از آنها
تعهدات یا وثیقههایی هم گرفته میشود .بنابر این باید حتما این تعهدات
گرفته شود و از سوی دیگر هم به این افراد کمک شود تا به خارج بروند و
کار کنند و اگر هم باز نگشتند ،وثایقی که گذاشته اند ،مصادره شود.
نماینده الهیجان با تاکید بر اینکه نباید راه را برای اعزام مهندسان به خارج از
کشور ببندیم میگوید :اعزام متخصصان از سوی دولت باید با ضابطه باشد.
دولت باید شرایط را برای این مهندسان تسهیل و موانع را نیز بازگو کند.
وی ادامه میدهد :اگر کسی خودش برای کار به خارج از کشور میرود ،این
بحث جداگانهای است؛ اگر این فرد قصد ندارد به کشور برگردد ،شرایط وی
مثل بقیه است و چارهای نداریم .امروزه ورزشکاران میروند و برنمیگردند و یا
یک مسافر سیاسی یا پزشک یا حتی دانشمند هم ممکن است برود و برنگردد.
ندیمیدر مورد عملکرد ضعیف دولت در اعزام نیروی کار به خارج از کشور
نیز میگوید :ما باید در طول  34سال پس از پیروزی انقالب با نگرشی
صحیح شود اعزام نیروی کار را با جدیت دنبال میکردیم در حالی که نگرش
دولتها تاکنون نگرانی و احتمال انحراف بوده و همین موضوع باعث ضعف
عملکرد دولت شده است.
وی میگویـد :خـود مـن کـه به یکـی از کشـورهای آفریقایی رفتـه بودم،
آنهـا میگفتنـد مـا  20هزار مهنـدس راه و سـاختمان نیاز داریـم و چون
هـم ما و هم شـما مسـلمان هسـتیم ،میخواهیم شـما به اینجـا بیایید .در
کشـور دیگـری نیز بـه همین میزان به پزشـک نیاز داشـتند ،امـا با کمال

تاسـف آنقـدر تعلـل کردیم که این فرصت را کشـور کوبا از مـا گرفت و به
جـای ایرانیها ،مهندسـان و پزشـکان کوبایی به آن کشـور رفتند.

متولی میخواهیم
احمد شوهانی نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمینیز در همین
خصوص معتقد است :بسیاری از تحصیل کردگان کشور ما بیکار هستند
و دولت هیچ کاری برای اعزام آنها به خارج از کشور انجام نمیدهد.
وی ادامه میدهد :بسیاری از دانش آموختگان بیکار از بهترین دانشگاهها با
مدارج عالیه مدرک گرفتهاند اما متاسفانه زمینه جذب آنها در داخل کشور
فراهم نیست و نه دولت توان جذب این عده را دارد و نه بخش خصوصی
میتواند برای آنها اشتغالزایی کند و حتی معدود افرادی هم که کار دارند،
کارفرما آنها را اخراج میکند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این گروه از دانش آموختگان دانشگاهی
و مهندسان فکری کرد ،میافزاید :تامین کار برای مهندسان و تحصیل
کردگان کشور که توان کار را دارند اما شغلی ندارند ،به یک متولی نیاز دارد.
شاید این متولی یا وزارت تعاون یا وزارت علوم ،یا معاونت نیروی انسانی و
برنامه ریزی و یا شخص رئیس جمهور باشد ،مهم این است که باالخره یک
متولی باید کاری برای اینها پیدا کند.
شوهانی ادامه میدهد :یکی از راهکارهای مهم این است که خیلی از
کشورها نیروی کار میخواهند و کشور ما نیز توان تامین این نیروهای
متخصص را دارد.
وی با یادآوری اینکه در گذشته از هندوستان یا پاکستان پزشک وارد
میکردیم میگوید :اگر در گذشته پزشک به ایران میآمد ،االن هم خیلی
از کشورها نیازمند تخصص مهندسان عمران ما هستند ،پس چرا ما این
متخصصان را به خارج اعزام نکنیم؟
نماینده ایالم اضافه میکند :اگر این مهندسان به خارج اعزام شوند ،برخالف
تصوری که شعار میدهد نتیجه این اعزام ،فرار مغزهاست ،مهندسان اعزامی،
هم صاحب تجربه میشوند و هم مشغول به کار خواهند شد و عالوه بر این
از کنار این شغل ،درآمدی کسب میکنند و پولی به کشور برمیگردد که به
نفع کشور ما است.
وی با تاکید بر اینکه داشتن کار مساوی با داشتن درآمد است میافزاید:
شاغل بودن جلوی خیلی از بحرانهای اجتماعی در داخل کشور را میگیرد.
بحث بیکاری واقعا در حد یک بحران است و اکنون بحث بیکاری دامن
گیر همه در جای جای کشور است و یکی از بهترین پیشنهادها همین اعزام
نیروی کار به خارج از کشور است.
نماینده ایالم با انتقاد از وجود چند شغلهها میگوید :االن مهندسان بسیاری
هستند که مشاغل بسیاری دارند.ای کاش وضعیت مهندسان کشور به نوعی
اصالح شود که در یک جا مهندس بیکار و در جای دیگر مهندس چند شغله
نداشته باشیم.
وی با تاکید براینکه اکنون که دولت به فکر اعزام متخصصان بیکار کشور
به خارج نیست ،باید بخش خصوصی مانند سازمان نظام مهندسی را فعال
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کنیم میافزاید :این سازمانها باید در خارج از کشور فعال شوند و کاریابی
کنند .سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در کشورهای عراق،افغانستان،
کشورهای تازه استقالل یافته و یا هر کشوری که نیازمند خدمات مهندسی
ماست فعال شود و به دنبال تعریف بازار کار برای مهندسان کشورمان باشد.
وی ادامه میدهد :دولت میتواند در بحث اعزام مهندسان راه جدی باشد زیرا
کشورهای همسایه به شدت به این مهم نیاز دارند.
نماینــده ایــام بــا تاکیــد بــر اینکــه پیمانــکاران مــا بایــد در کشــورهای
دیگــر فعــال شــوند معتقــد اســت :وقتی یــک ســرمایهگذار در کشــورهای
دیگــر فعــال شــود ،قطعــا بخشــی از مهندســان مــورد نیــاز را هم بــا خود
همــراه خواهــد کــرد .بنابــر ایــن دولــت بایــد زمینــه فعالیــت پیمانــکاران
را فراهــم کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان نظــام مهندســی هــم میتوانــد در
ایــن راســتا فعــال باشــد میگویــد :مشــروط بــر اینکــه بتــوان بخــش
خصوصــی را فعــال کــرد .اگــر زمینــه فعالیــت بخــش خصوصــی در
کشــورهای دیگــر فراهــم باشــد زمینــه کار هــم فراهــم میشــود.
شوهانی میافزاید :کشورهای بسیاری پذیرای مهندسان ما هستند؛ کشورهای
همسایه ما عمدتا نیازمند تخصص ما هستند افزون بر آنکه نباید کشورهای
خلیج فارس ،کشورهای عربی و آسیای میانه و آفریقا را هم نادیده گرفت.
وی تاکید میکند :باید ببینیم کشورهای دیگر چقدر به مهندسان ما نیاز دارند
و آنگاه متوجه میشویم که نظام مهندسی ما میتواند به خیلی از کشورها
متخصص اعزام کند.
وی با اشاره به سفر خود به عراق میگوید :در کشور عراق دیدم که بخش
خصوصی ما در آنجا کار میکند ولی در حد خیلی باال نیست .اما آمریکاییها،
ترکها و انگیسیها بصورت جدی فعالیت دارند.
نماینده ایالم با تاکید براینکه در بخش نفت و گاز و زیر ساختهای
عراق امکان کار وجود دارد ادامه میدهد :ایران هم از توسعه این کشورها
حمایت میکند و میتواند این حمایت در قالب نیروی کار تعریف شود.
وی با اعالم اینکه امروزه با خیلی از کشورها پروژههای مشترک اقتصادی
داریم خاطرنشان میکند :باید برای مقابله با بیکاری فعال تر شویم و در حالی
که دولت میتواند از اعزام نیروی کار به خارج حمایت و آن را تشویق و زمینه
و بستر آنرا مهیا کند ،بخش خصوصی هم باید به این عرصه وارد شود.
شوهانی با اشاره به سفرهای رئیس جمهور به همراه وزیر کار میگوید:
متاسفانه در این سفرها قراردادی در این زمینه منعقد نمیشود .متاسفانه
این مشکل همه وزارتخانههاست حتی در وزارت خارجه نیز وضع به همین
منوال است.
وی ادامــه میدهــد :بــه کمیتــه وزارت خارجــه گفتــم شــما ایــن همــه
کار سیاســی میکنیــد ،یــک مقــدار هــم ســفرا را در بحــث اقتصــادی
فعــال کنیــد .وزارت صنعــت در حــوزه وزارت خارجــه میتوانــد بخــش
اقتصــادی اش را فعــال کنــد

سرمایهگذار و بخش
خصوصی را هم با خود
همراه کند
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نماینـده ایلام بـا تاکیـد براینکـه وقتـی بخش خصوصـی حامینداشـته
باشـد ،نتیجـه هـم نمیگیـرد خاطرنشـان میکنیـم :وقتـی دولـت همراه
بخـش خصوصـی باشـد و از آن حمایـت کند ،بخش خصوصی مـا هم در
ایـن عرصـه فعـال میشـود و میتوانـد شـغل ایجاد کنـد و ایـن موضوع،
هـم بـه نفع کشـور و هـم به نفـع دولت اسـت.
صدور تکنولوژی به نفع کشور است
یوناتـن بـت کلیـا نماینـده آشـوریها و کلدانیهـای کشـور نیـز در ایـن
خصـوص معتقد اسـت :اعزام نیروی کار متخصص یـا بهتر بگوییم صدور
تکنولـوژی به نفع کشـورمان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت کارهایی که مهندسـان در کشـور انجـام داده و
میدهنـد میگویـد :هرچـه قـدر این مهندسـان به خـارج از کشـور بروند،
مـردم جهـان بهتـر میتوانند نسـبت به مـردم ما شـناخت پیـدا کنند.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ادامــه میدهــد :وقتــی مــردم
کشــورهای دیگــر ببیننــد مهندســان مــا کار میکننــد ،خواســته یــا
ناخواســته نســبت بــه آداب و رســوم و ســنن ایرانــی شــناخت پیــدا
میکننــد .از طــرف دیگــر وقتــی مهندســان مــا در خارج مشــغول بــه کار
شــوند ،طبیعتــا میتواننــد بــه آینــده شــغلی خــود امیدوارتــر باشــند و بــه
آن فکــر کننــد .عــاوه بــر ایــن جوانــان مــا از نظــر تجربــه ،دیــدگاه فنی
و کارهایــی کــه آنجــا انجــام میدهنــد ،میتواننــد توانایــی ویــژهای را
کســب کــرده و از آن در کشــور خــود اســتفاده کننــد.
بــت کلیــا بــا اشــاره بــه آمــار بیــکاری در کشــور میگویــد :روزی
میلیونهــا افغانــی در کشــور مــا کار میکردنــد در حالــی کــه در
کشورشــان کاری نداشــتند .همیــن عــده وقتــی بــه کشورشــان برگشــتند
باعــث پیشــرفت مملکتشــان شــدند و توانســتند کارهــای زیــادی انجــام
دهنــد .بــرای جوانــان مــا هــم وقتــی کار نیســت ،اعــزام بــه خــارج از
کشــور فرصــت مطلوبــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر وجــود دغدغــه اشــتغال زایــی بــرای جوانهــا اضافــه
میکنــد :اگــر بتوانیــم بــا اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور ،مشــکل
بیــکاری را در مملکــت حــل کنیــم ،توانســتهایم بــر اقتصــاد کالن خــود
تاثیــر بگذاریم.
نماینــده آشــوریها و کلدانیهــا بــا بیــان اینکــه وزارت راه و شهرســازی
بایــد بــرای اعــزام نیــروی کار برنامــه ریــزی درســتی انجــام دهــد
میافزایــد :بایــد مهندســانی را بــه خــارج از کشــور اعــزام کنیــم کــه
بازدهــی خوبــی در آنجــا داشــته باشــند و بتواننــد صنعــت مــا را بــه خوبی
پیــاده کــرده و تمــام پیشــرفتهای مــا را بخوبــی منعکــس کننــد.
وی معتقد اسـت در گذشـته تعدادی از مهندسـان عمران به خارج از کشور
اعـزام شـدهاند و قبلا دولـت بـا عقـد قراردادهایی ،تعـدادی از مهندسـان
عمـران را بـه خارج کشـور اعزام کرد .این مهندسـان رفتند و سـاختمانها
یـا راههایـی را در شـرایط مختلف سـاختند اما مسـاله این اسـت که دولت
سـرمایهگذاری کـرد و آن مهندسـان کار کردنـد .ولـی ایـن نـوع رفتن ،به
صورت شـخصی اسـت و با سـرمایهگذاری دولتی برای رفتن متخصصان
متفاوت است.
گاهـی شـخصی دلـش میخواهـد کاری پیـدا کنـد و او را بـرای کار
میفرسـتند ،ایـن اعـزام سـرمایهگذاری نمیخواهـد.
ایـن عضو کمیسـیون عمران مجلـس میگوید :طبیعتا مهندسـان عمران
مـا در آن حـد مالی نیسـتند کـه بتوانند در خصوص سـاختمان سـازی در
خـارج از کشـور سـرمایهگذاری کننـد پس این مهندسـان میرونـد تا کار
ماهانـه یـا روزانـه و یـا سـاالنه انجـام دهنـد و در ایـن حرکـت اگـر واقعا

یـک سیسـتمیرا پیـاده کنیم کـه بدانیم آنهایـی که میرونـد واقعا چقدر
میتواننـد بـا آن کشـور همخوانی داشـته باشـند و چقدر میتواننـد آبروی
کشـور را حفظ کننـد ،اهمیـت دارد و باید انجام شـود.
وی در پاسـخ بـه اینکـه چگونـه میتـوان از این مهندسـان در بحث مالی
و یـا مـوارد دیگـر حمایـت کـرد میگویـد :قبـل از هـر چیـز بایـد از بین
مهندسـان بهترینهـا را انتخـاب کـرد و افـراد برگزیده را به سـفارتمان در
کشـور مقصد فرستاد.
بـت کلیـا اضافه میکنـد :سـفیران و کارداران ایران در دیگر کشـورها باید
حامیایـن مهندسـان باشـند و اگـر کوچکترین مشـکلی بـرای آنان پیش
آمد ،کمکشـان کنند ،درکنارشـان باشـند و راهنمایی شـان کنند.
وی با اشـاره به اینکه اگر مهندسـان ما در آن کشـور بیکار شـدند سـفیران
مـا بایـد همانجا بـرای مهندس ایرانی اشـتغال زایـی کنند ادامـه میدهد:
سـفیران ایـران بایـد این مهندسـان را به جاهایـی معرفی کنند تـا بتوانند
بازدهـی خوبی داشـته باشـند .در غیر ایـن صورت ،اگر بیحسـاب و کتاب
بـه کشـورهای دیگـر برونـد ،تا بخوانـد خودشـان را پیدا کنند بـه خیلی از
مسـایل آلوده میشـوند ضمـن آنکه نقدینگی شـان هم تمام میشـود و
تازه اول مشـکالت است.
بـت کلیـا میافزاید :اگر وزارتخانههای راه و شـهر سـازی و امـور خارجه با
هـم تعامـل کـرده و سـفارتخانههای ما نیز حامیمهندسـان باشـند ،اعزام
نیـروی کار مهنـدس به خـارج میتواند نتیجه بخش باشـد.

به سوء مدیریت
مسووالن اعتقاد دارم
مهـرداد بائـوج الهوتـی نیـز به میـزان بیـکاران در بین تحصیـل کردگان
اشـاره دارد و میگویـد :قبـل از انقلاب نیازمنـد واردات نیـروی انسـانی
بودیـم و پزشـکان هنـدی و بنگالدشـی کـه زبـان مـا را نمیفهمیدنـد،
وارد میکردیـم زیـرا بـه تخصـص آنها نیاز داشـتیم .ولی امـروز خیلی از
پزشـکان عمومـیو یـا خیلی از پزشـکان متخصص ما بیکار هسـتند بنابر
ایـن بایـد بـه فکر اعـزام آنها باشـیم.
سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلس بـا یـادآوری اینکـه در زمانهای نه
چنـدان دور ،اگر میخواسـتیم یک سـاختمان دو طبقه بسـازیم ،حتما باید
از مهندسـان ایتالیایـی یـا کشـورهای دیگر دعـوت میکردیـم میافزاید:
امـروزه در همیـن کشـورمان نیروهای تحصیـل کردهای در رشـته عمران
داریـم کـه کشـورهای دیگـر به آنهـا نیـاز دارنـد و میخواهنـد از علم و
دانـش آنها اسـتفاده کنند.
وی بـا ابـراز تاسـف از نـگاه منفی مسـووالن به توانمنـدی ایرانیـان ادامه
میدهد :اشـکال اعزام نکردن مهندسـان به خارج از کشـور در این اسـت
که متاسـفانه نگاه ما در همه زمینهها به واردات اسـت و نگاهی به صادرات
نداریـم .ماننـد اینکـه در بخـش کشـاورزی نیـز همیـن مشـکل را داریم.
الهوتـی ضمـن مثالی در مورد کشـاورزی ادامـه میدهد :اکنـون در مورد
برنـج کاری هـم نـگاه وارداتی داریـم به گونهای که برنج هندی به دسـت
مـردم میدهیـم و بـه آن افتخار هـم میکنیـم در حالی که بیـش از هزار

هکتـار زمیـن مسـتعد برای کشـت برنـج داریم که کشـت نمیشـود و در
کشـور بـه  400هـزار تن برنج نیـاز داریم.
وی خاطـر نشـان میکنـد :در بحـث صنعـت هـم بـه سـوء مدیریـت
مسـووالن اعتقـاد دارم و بـه ایـن ادعـا قسـم میخـورم و هرکسـی هـم
ادعـای اسـتدالل کارشناسـی دارد ،بیایـد و با من بحث کنـد .امروزه بیش
از  50درصـد ظرفیـت تولیـد ایجاد شـده در کشـور خالی اسـت و ما دنبال
واردات محصـوالت صنعتی هسـتیم.
نماینده لنگرود با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در کشورمان میگوید:
اکنون در بحث گردشگری ،جزو  10کشور برتر دنیا هستیم و باید به سمت
وارد کردن توریست حرکت کنیم .اما از آژانسهای گردشگری سوال کنید
که چند درصد برای واردات توریست تالش میکنید .در حالی که این
آژانسهای گردشگری ما صد در صد تالش میکنند تا ایرانیان را در قالب
توریست به کشورهایی صادر کنند که هنوز به رتبه  40یا  50گردشگری هم
نرسیده اند! تاسف آور اینکه ایرانی را به کشورهایی اعزام میکنند که اصال
جاذبه گردشگری ندارند و به این کارشان افتخار هم میکنند.
وی میگوید :واقعا هنوز آن ارادهای که بتوانیم در کشور ایجاد کنیم و به این
مرحله رسیده باشیم که به تواناییهای کشورمان توجه کنیم ،نرسیده ایم.
سـخنگوی کمیسـیون عمـران با تاکید بر اینکـه در زمینه نیروی انسـانی،
نـگاه غربـی در مـا ریشـه کـرده اسـت میگویـد :برخلاف آنچـه ادعـا
میشـود ،متاسـفانه مسـووالن ما بیشـتر به دنبال منافع خارجیها هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واقعا کشــور مــا اســتعدادهای زیــادی دارد اضافه
میکنــد :ایــران میتوانــد در اعــزام نیــروی انســانی گامهــای موثــری را
بــردارد و کشــورهای دیگــر هــم واقعــا نیازمنــد متخصصــان ســاختمان
ســازی و عمــران ایرانــی هســتند.
الهوتــی بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه ســوریه میگویــد :در آنجــا کامــا
احســاس میکردیــم توانمنــد هســتیم و ســوریها نیــز کامــا نیازمنــد
بودنــد کــه مــا نیــروی انســانی متخصــص در زمینــه عمــران را صــادر
کنیــم .امــا نتیجــه چــه شــد؟ بــه انــدازهای در ایــن زمینــه ســهل انگاری
صــورت گرفــت کــه اعــزام مهندســان عمــران بــه ســوریه محقــق نشــد
در حالــی کــه میتوانســت ارز آوری خوبــی بــه داخــل کشــور داشــته
با شد .
وی بـا تاکیـد بر اینکه الزم اسـت مقصر در اعزام مهندسـان سـاختمان را
شناسـایی کنیـم و دسـتگاه متولـی برای ایـن موضوع تعریف شـود گفت:
متاسـفانه تشـکیالت منسـجمیبرای ایـن کار نداریـم .االن در کشـور ما
تشـکیالت سـامان یافتهای در بخش گردشـگری وجود دارد و اگر ضعفی
در ایـن زمینـه وجـود دارد ،میتوانیـم بگوییـم کـه مسـوول آن سـازمان
میـراث فرهنگی و گردشـگری اسـت و یا در بحث کشـاورزی هـم وزارت
کشـاورزی مسـوول اسـت .امـا در مـورد مهندسـان عمـران تشـکیالت
سـازمان یافتـهای نداریم.
نماینـده لنگـرود بـا اعلام اینکـه در حوزه نیـروی انسـانی ،نهاد ریاسـت
جمهـوری نگاه ویـژهای دارد میگوید :معاونتی در ریاسـت جمهوری داریم
کـه بایـد به اعـزام نیروی انسـانی بپـردازد و این قضیه را سـاماندهی کند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بحث مشـکالت نیـروی کار بـه معاونـت نیروی
انسـانی رئیـس جمهور باز میگـردد گفت :ایـن معاونت بایـد این موضوع
را سـاماندهی و تعییـن کنـد که در کدام بخش توانمندی بیشـتری داریم و
چگونـه میتوانیم ایـن موضوع را سـاماندهی کنیم.
الهوتـی ادامـه میدهـد :کار معاونـت نیـروی انسـانی ریاسـت جمهوری
نبایـد ایـن باشـد که چنـد کارمنـد را برای فالن دسـتگاه اسـتخدام کند یا
نکنـد ،بلکـه بایـد به این قضیه بیندیشـد کـه چگونه میتـوان از این همه
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اسـتعداد نیروی انسـانی کشـور اسـتفاده کرد که اگر در ایران شـغل ندارند
زمینـه اعـزام آنهـا به خارج از کشـور فراهم شـود.
وی در مــورد توانمنــدی مهندســان ایرانــی و اعتبــار مــدرک تحصیلــی
شــان در دنیــا نیــز میگویــد :شــک نکنیــد االن در زمینــه بــرج ســازی
و ســد ســازی جــزو کشــورهای برتــر دنیــا هســتیم و میتوانیــم موثــر
باشــیم .یکــی از اشــکاالت ایــن اســت کــه فقــط از نــگاه بیــکاری بــه
قضیــه مهندســان عمــران توجــه میشــود در حالــی کــه میتــوان از
منظــر مســایل فرهنگــی بــه ایــن قضیــه نــگاه کــرد .هنــوز در ذهــن مــا
ایــن اســت کــه مثــا در شــهر مــا یــک مدرســه دو طبقــه وجــود دارد که
همــه میگوینــد ایــن مدرســه را ایتالیاییهــا ســاخته انــد.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا هنــوز مهندســان عمــران ایتالیایــی
در ذهــن مــا جــا خشــک کردهانــد میگویــد :مهــارت مهندســان
ایتالیایــی بــرای نســل گذشــته بــود .آن موقــع مهندســان ایتالیایــی آمدند
و یــک ســاختمان  2یــا  4طبقــه ســاختند کــه مــا نمیتوانســتیم بســازیم
و آنهــا میتوانســتند ،در حالــی کــه امــروزه مــا بــرج ســاز هســتیم و
دیگــر مهنــدس ایتالیایــی بــرای مــا معنــا نــدارد.
الهوتــی تاکیــد میکنــد :اگــر واقعــا بتوانیم اعــزام نیــروی عمــران و راه و
ســاختمان بــه خــارج از کشــور را ســاماندهی کنیم ،بــا اعزام اســتعدادهایی
کــه در کشــور ســراغ داریــم ،عــاوه بــر ارز آوری ،میتوانیــم از بیــکاری
دانــش آموختــگان جلوگیــری کنیم.
وی میافزایــد :چیــن بــا جمعیــت  5میلیــاردی ،نیروهــای انســانی خــود
را صــادر میکنــد ،آیــا واقعــا در بحــث مســکن مــا نمیتوانیــم همیــن
کار را انجــام دهیــم؟ آیــا نمیتوانیــم همیــن کاری کــه مهندســان مــا در
داخــل کشــور انجــام میدهنــد ،در قالــب قراردادهایــی تعریــف کنیــم
کــه نیروهــای انســانی را ســاماندهی کنــد و آنهــا بــه کشــورهای دیگــر
برونــد و بــرای شــان مســکن بســازند؟
ســخنگوی کمیســیون عمــران بــا انتقــاد از کــم لطفی بــه مهندســان راه
و ســاختمان ایرانــی اضافــه میکنــد :چطــور بــا ایــن همــه مهنــدس و
کارشــناس ایرانــی ،ترکیــه بــه ایــران آمــده و در شــهر جدیــد پرنــد انبــوه
ســاز کــرده اســت؟ آیــا نبایــد ابــراز تاســف کنیــم کــه بــا وجــود داشــتن
ایــن همــه اســتعداد و درســت در دل ایــن اســتعدادها ،ترکیــه بــه شــهر
پرنــد مــا میآیــد و پــروژه  2هــزار واحــدی کــوزو را میســازد؟
الهوتــی تاکیــد میکنــد :معاونــت نیــروی انســانی ریاســت جمهــوری
بایــد متولــی اعــزام مهندســان عمــران و راه و ســاختمان بــه کشــورهای
دیگــر باشــد .امــا نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه تــا االن هیــچ کســی در
ایــن کشــور بــه موضــوع اعــزام مهندســان بــه خــارج از کشــور نپرداختــه
در حالــی کــه ایــن یــک موضــوع بســیار مهمیاســت.

صدور خدمات فنی
مهندسی زمینه ساز
رونق دانشگاهها
عبدالوحیـد فیاضـی هـم یکی از مشـکالت عمده امـروز کشـور را ازدحام
بیـش از حـد نیروی کار و نبود بسـتر سـازی مناسـب برای اسـتفاده از این
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نیروهـا میدانـد و معتقد اسـت :اسـتفاده از نیروی کار دو حالـت دارد؛ یکی
در داخـل و دیگـری در خـارج از کشـور و این دو منافاتی بـا یکدیگر ندارد
کـه بتوانیـم از نیـروی کارمـان بـه عنـوان نیـروی مولـد در درون کشـور
اسـتفاده کنیـم و یـا اگر امکان اسـتفاده در داخل نباشـد ،از آنهـا در خارج
از کشـور اسـتفاده شود.
وی بـا تاکیـد بر اینکه اسـتفاده از نیـروی کار خارجی در تمام دنیا مرسـوم
اسـت میافزاید :االن در بسـیاری از کشـورها تبادل نیروی انسانی صورت
میگیـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه متاسـفانه مـا در ایـن زمینـه ضعیف
عمل کـرده ایم.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات بـا تاکید بـر اینکه تاکنـون وزارت
امـور خارجـه در ایـن زمینـه نتوانسـته بسـتر سـازی مناسـب را اجـرا کند
خاطرنشـان میکند :اگـر وزارت امـور خارجه در این زمینه با دسـتگاههای
دولتـی هماهنگی بیشـتری داشـته باشـد ،میتواند مناسـبات بهتـری را با
کشـورهای همگـن که در گـروه ما هسـتند ،برقـرار کند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه از نیروهـای کار ایرانـی در خارج از کشـور میتوان
اسـتفاده کـرد میگویـد :متخصصـان مـا بهویژه پزشـکان و مهندسـان از
مقبولیـت خوبـی برخـوردار هسـتند و دولتهـا در بسـیاری از مناطق دنیا
آمادگـی دارنـد از تـوان آنها اسـتفاده کنند.
فیاضی با اعالم اینکه امروزه بسـیاری از کشـورها زمین برای ساخت وسـاز
در اختیـار دارنـد و میتوانند آنرا در اختیار مهندسـان ما بگذارند که در آنجا
کار کنیـم میگویـد :ایـن باور غلطی اسـت که نـگاه به مهندسـان ایرانی
را زیر سـوال میبرند.
وی ادامه میدهد :در بسیاری از کشورها دیده ام که از متخصصان کشورهای
دیگـر اسـتفاده میکننـد و جـای مهندسـان ایرانـی در آنجـا خالی اسـت.
نماینـده نـور و محمـود آبـاد بـا تاکیـد بـر اینکـه میتـوان از متخصصان
مختلـف در حوزههـا و کارهـای متفاوت اسـتفاده کـرد میگویـد :باید این
مهـم هدفمند باشـد .الزم اسـت دولتمـردان در این زمینـه پروتکل امضاء
کننـد و زمینـه آن را هـم وزارت خارجـه بایـد فراهم کند.
وی بـا تاکیـد بر اینکه احسـاس میکنم دسـتگاههای دولتی هنـوز در این
زمینـه هوشـیاری مناسـب را ندارند خاطرنشـان میکند :کسـی هـم تا به
حـال دسـتگاههای غیر دولتـی را در این زمینه تشـویق نکـرده و اختیاری
هم بـه آنها نـداده اند.
فیاضـی در خصـوص نقـش و نحـوه عملکرد سـازمانهایی مثل سـازمان
نظـام مهندسـی بـرای اعزام مهندسـان عمـران میگویـد :سـازمان نظام
مهندسـی ،سـازمان نظام پزشـکی و یـا سـازمانهایی از این قبیـل که در
کشـور فعـال هسـتند ،قطعا توانایـی هماهنگی بـرای اعزام نیـروی کار به
خـارج را دارنـد ،فقـط باید زمینه سـازی شـود و این مهم را نیـز دولت باید
فراهـم کند.
وی بـا یـادآوری اینکـه بسـتر مناسـب بـرای اعـزام نیـروی کار بـه خارج
ایجـاد نشـده اسـت میافزایـد :اگـر ایـن وظیفـه را بـه بخـش خصوصی
واگـذار کننـد ،ایـن بخـش تـوان کافـی و آمادگـی الزم را دارد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات ادامــه میدهــد در حــال حاضــر
مهندســان بســیاری داریــم کــه در همــه زمینههــا متخصــص هســتند
ولــی کار بــرای آنهــا پیدا نمیشــود ،ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
بــه عنــوان تشــکل ســازمان دهنــده ایــن کارشناســان میتوانــد نقــش
خوبــی را در اعــزام مهندســان بــه خــارج از کشــور ایفــا کنــد و بــازوی پــر
توانــی بــرای بخــش دولتــی بــه حســاب آیــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مهندســان مــا آنقــدر تــوان علمیدارنــد کــه
بتواننــد بــازار کار کشــورهای دیگــر را از آن خــود کننــد میگویــد :شــاید

هنــوز فاصلــهای بــا کشــورهای بــزرگ و مطــرح جهــان در بهتریــن
مناطــق داشــته باشــیم ،ولی نســبت بــه خیلی از کشــورها جلوتر هســتیم.
فیاضـی بـا اشـاره به اینکه نمیگوییـم االن برویم در اروپا سـرمایهگذاری
کنیـم متذکر میشـود :مـا قـدرت سـرمایهگذاری در بسـیاری از قارههای
دیگـر را داریـم و میتوانیـم آنجا برویم و کار انجام دهیم زیرا آن کشـورها
از ما الگـو میگیرند.
وی میگویـد :بسـیاری از کشـورها عالقهمنـد همـکاری بـا مهندسـان
ایرانـی هسـتند و اعلام آمادگـی هـم میکنند شـرط این اسـت کـه باید
طبقهبنـدی شـود .اکنـون در بسـیاری از رشـتهها ماننـد پزشـکی در زمره
کشـورهای مترقی هسـتیم و حرفـی برای گفتـن داریم .شـاید در طبقات
عالـی مهندسـی در حـال حاضـر جـزو بهترینهـا نباشـیم ،امـا در جاهای
دیگـر و در قارههـای دیگـر غیـر از آمریـکا میتوانیـم کارهای مهندسـی
را انجـام دهیم.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در پاســخ بــه اینکــه حرکــت
اولیــه بــرای اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور ،هزینههایــی دارد،
ایــن هزینههــا را چــه کســی بایــد تامیــن کنــد میگویــد :اینهــا بــا
سیاس ـتگذاری حــل میشــود امــا دولــت بایــد ایــن زمینــه ســازی را
فراهــم کنــد .تصــور کنیــد مهندســی را بــه خــارج میفرســتید و آن فــرد
از کشــور دیگــری پــول جمــع آوری میکنــد تــا در داخــل کشــور خــود
خــرج کنــد و ایــن یــک ارزش اســت.
وی ادامـه میدهـد :آیـا بهتـر نیسـت نیـروی کاری کـه در ایـران وقـت
خـودش را بـه بطالـت میگذرانـد و متخصصی که در ایـران از تخصصش
اسـتفاده نمیشـود و ممکـن اسـت کـه روز بـه روز بـه سـمت بیهودگی،
لودگـی و بـزه کاری پیـش برود و آسـیبهای اجتماعـی به این فـرد وارد
شـود ،به کشـور دیگری برود و پول آن کشـور را به کشـور خودش بیاورد؟
فیاضـی بـا اعلام اینکه فردی که بـه خارج اعزام میشـود ،ارز آن کشـور
را بـا خـود مـیآورد و در کشـور خـودش سـرمایهگذاری و زندگـی میکند
اضافـه میکنـد :ایـن یـک امتیـاز برد بـرد کامل اسـت .این فـرد هم پول
را از آنجـا بـه ایـران مـیآورد و هـم فرصت شـغلی خوبی در آنجـا برایش
ایجـاد میشـود و هـم میتواند زندگی خوبی را داشـته باشـد .ایـن فرد در
آینـده هـم میتوانـد کار آفریـن شـود اما بسـتگی دارد که درچه کشـوری
باشـد .بـه هر حـال این فرد میتواند در کشـور خـودش کارآفرین باشـد و
بـا تجربیـات و علم کشـوری که در آن کار کـرده ،توانایی خـود را افزایش
داده و کار جدیـدی ایجـاد کنـد و منشـا تحـول جدیـدی در حـوزهای کـه
تحصیل کرده اسـت ،باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه االن صندلـی خیلـی از دانشـگاهها خالـی مانـده
میافزایـد :جـوان تحصیلکـرده ایرانـی وقتی بیکار باشـد ،به سـمت درس
خوانـدن نمـیرود .اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از کشـور میتوانـد باعث
رونق دانشـگاهها باشـد.
عضـو کمیسـیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکـه وقتی نیروی کار را
بـه خارج اعـزام کنیم ،جوانان دیگر تشـویق میشـوند درس بخوانند ادامه
میدهـد :در ایـن صـورت دیگـر صندلیهای دانشـگاهها خالـی نمیماند.
هرچقـدر تحصیـل کردههـا بـه اشـتغال زایـی بیشـتر سـوق داده شـوند،
انگیـزه بـرای ادامـه تحصیـل بیشـتر خواهد شـد.
فیاضـی بـا اعالم اینکه آمـار دانش آموختگان بیکار در رشـتههای مختلف
متفـاوت اسـت میافزایـد :در کل آمـار بیـکاران دانش آموخته دانشـگاهی
نگران کننده اسـت.
االن بـه صورتـی شـده کـه جوانـان بـه ویـژه در رشـتههای مهندسـی
میگوینـد دانشـگاه دیگر ارزشـی نـدارد .میـزان دخترها به پسـرها گاهی

 70بـه  30اسـت زیرا پسـرها میگویند دنبـال کار و کاسـبی برویم .درس
بخوانیـم کـه چه بشـود .االن این وضعیت وجـود دارد و ما بـا اعزام نیروی
کار بـه خـارج از کشـور میتوانیـم آمار درس خواندن پسـرها را به سـمت
معقول پیـش ببریم.

اعزام نیروی کار
مهندسان با فرارمغزها
متفاوت است
نماینــده مالیــر نیــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت نیــروی انســانی متخصــص و
مهنــدس میگویــد :در هــر دورهای ســرمایه هــر یــک چیــز بــود گاهــی
ســرمایه کشــورها نفــت ،آب ،طــا ،معــادن و . . .بــود امــا در قــرن 21
ســرمایه هــر کشــوری نیــروی انســانی آن اســت ،آن هــم نیروی انســانی
جــوان ،تحصیــل کــرده ،خــوش فکــر و پویــا.
علــی نعمــت چهاردولــی؛ بــا تاکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامیایران
امــروز یکــی از کشــورهایی اســت کــه پتانســیل بــاالی نیــروی انســانی
جــوان را در اختیــار دارد تاکیــد میکنــد :قشــر عظیم ـیاز ایــن جوانــان
افــرادی هســتند کــه در زمینههــای مهندســی بــه ویــژه در زمینــه
عمــران ،معمــاری و ســازههای زیــر ســاخت تحصیــل کــرده انــد.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مهندســان
عمــران نیروهــای توانمنــدی هســتند یــادآور میشــود :بایــد شــرایطی
در کشــور فراهــم کــرد کــه نیــروی انســانی توانمنــد از پتانســیل و تــوان
خــود چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور اســتفاده کنــد.
وی یــادآور میشــود :تــراز علمیدانشــگاههای ایــران آنقــدر بــاال
هســت کــه مهندســان ایرانــی بتواننــد در کشــورهای مختلــف جهــان
علــم خــود را عرضــه پــس بایــد ایــن جوانــان را بــه خــارج از کشــور
اعــزام کنیــم.
چهاردولــی بــا بیــان اینکــه همانگونــه کــه مــا از طریــق صــادرات نفــت
میخواهیــم ارز وارد کشــور کنیــم ،از تخصــص پایــدار نیــروی انســانی
خــود هــم میتوانیــم ارز وارد کشــور کنیــم میگویــد :اعــزام مهنــدس
عمــران و ســایر تخصصهــای معمــاری و مــوارد دیگــر دو منفعــت
بــرای کشــور مــا دارد؛ اول اینکــه نیــروی جــوان کشــورمان را از حالــت
بیــکاری ،بالتکلیفــی و مشــکالت عدیــدهای کــه در زندگــی خــودش و
خانــواده اش ایجــاد میشــود ،نجــات میدهیــم و دوم اینکــه از نیــروی
انســانی متخصــص بــه عنــوان یــک ســرمایه پایــدار در مســیر کمــک به
تولیــد ارز و کمــک بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور اســتفاده کــرده ایــم.
وی اضافــه میکنــد :ایــن مهندســان جــوان و خــوش فکــر ایرانــی
میتواننــد بــه دلیــل تــوان بــاال ،صــادر کننــده تــوان نیــروی نظــام
جمهــوری اســامیبا مرزهــای جهانــی باشــند.
عضــو کمیســیون عمــرن مجلــس یــادآور میشــود :امــروز تــوان رقابتــی
جمهــوری اســامیایران در رقابتهــای جهانــی بســیار باالســت بنابــر
ایــن اعــزام نیــروی کار بــه خــارج کشــور کار بســیار مهمیاســت.
وی بــا بیــان اینکــه خطــر بزرگــی هــم در اعــزام مهندســان بــه خــارج
از کشــور وجــود دارد میافزایــد :خطــری کــه مهندســان مــا را تهدیــد
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میکنــد ایــن اســت کــه اگــر ایــن نیروهــای جــوان بــه صــورت حســاب
شــده ،برنامــه ریــزی شــده و منطقــی و زیــر نظــر دولــت جمهــوری
اســامیاعزام نشــوند ،خطــرات اجتماعــی خاصــی آنهــا را تهدیــد
خواهــد کــرد کــه شــامل خطــرات فرهنگــی هــم میشــود و تبعــات
بــدی بــرای نظــام اســامیخواهد داشــت.
چهــار دولــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ضــرورت نظــارت و برنامــه ریــزی
بــرای اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور وجــود دارد میگویــد :نظــام
جمهــوری اســامیباید تــاش و کار کنــد تــا ایــن اتفــاق بیفتــد امــا
بــر اســاس اصــول منطقــی خــاص و بــر اســاس یــک ســازمان ویــژه و
خــاص ایــن کار را انجــام دهنــد تــا معضلــی ایجــاد نشــود.
نماینــده مالیــر بــا اعــام اینکــه اکنــون در کشــور کانــادا بســیاری از
ایرانیــان فعالیــت میکننــد میگویــد :بــه نخســت وزیــر کشــور
کانــادا گفتنــد اگــر ایرانیهــای فعــال در کشــورت برونــد ،چــه اتفاقــی
میافتــد؟ گفــت :نمیگویــم کشــورم منحــل میشــود ،ولــی ســالها
بایــد عــوارض از دســت دادن ایــن نیروهــا را پــس بدهــم.
وی بــا اعــام اینکــه اکنــون مهندســان ایرانــی در کشــورهای اروپایــی
و آمریکایــی و آســیایی پروژههــای عظیــم اجــرا میکننــد خاطرنشــان
میکنــد :در کشــورهای الجزایــر ،مالــی ،ســومالی ،ســودان ،ونزوئــا و
بســیاری کشــورهای دیگــر پروژههــای عظیــم ســاختمانی زیــر نظــر
مهندســان ایرانــی اجــرا میشــود کــه بیانکــر تــوان نیروهــای کشــور
ماســت.
چهاردولــی در خصــوص بحــث نگرانــی از فــرار مغزهــا نیــز میگویــد:
فــرار مغزهــا یــک مقولــه دیگــری اســت .در اصــل نیروهــای مــا بــه
عنــوان ســربازان جمهــوری اســامیکار میکننــد و برمیگردنــد .ایــن
مهندســان ارزی کــه بــه دســت میآورنــد را بــه ایــران برمیگرداننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا نمیخواهیــم ایــن مهندســان مــا برونــد
و تبعــه کشــورهای دیگــر شــوند یــادآور میشــود :مــا نمیخواهیــم
مهندســان مــا برونــد و در کشــورهای دیگــر زندگــی کننــد ،آنهــا بــه
عنــوان بــازوان اقتصــادی یــک کشــور میرونــد امــا بــرای ایــران تولیــد
ارز میکننــد و آن ارز را بــه کشــور میآورنــد .قــرار نیســت مهنــدس
ایرانــی بــرود و تبعــه آن کشــور شــود .بنابــر ایــن اعــزام نیــروی کار بــا
فــرار مغزهــا دو مقولــه متفــاوت اســت.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامیخاطر نشــان
میکنــد :بایــد یــک نظــام ،سیســتم و مجموعـهای وجــود داشــته باشــد
کــه ایــن مهندســان را اعــزام کنــد و بــر حضــور آنهــا در آنجــا نظــارت
داشــته باشــد .ایــن مســووالن باید پیگیــری کار مهندســان باشــند و آنها
را بصــورت منطقــی اعــزام کننــد تــا بــر اســاس وثیقــه ،قوانیــن و مقررات
بتوانــد آنهــا را بازگرداننــد.

گلن ریفکین ،نویســنده روزنامه نگار تجاری و ســتون نویس در
زمینة عالئق انســانی است .او بیشاز یک دهه است که مقاالت
متعددی برای نیویورک تایمز نوشــئته است .او با دهها نشریه از
جمله هاروارد بیزنس ریویو ،تکنولوژی ریویو ،بوســتون گالب و
وال استریت جورنال همکاری داشــته است .از میان کتابهای او
میتوان به کتاب پرفروش وی تحت عنوان بازاریابی شــدید :از
هاروارد تاهارلی ،درسهایی از ده شرکت که قوانین را زیرپا گذاشتند
و به بزرگی رسیدند (هارپر بیزنس ،)1999،که از طرف فورچون به
عنوان یکی از «بهترین کتابها در زمینه کسبوکار» انتخاب شد،
میتوان اشاره کرد.
ایدههای عملــی از بهترین متفکــران موجود در
کسبوکار
آنچه در دنیای کسبوکار اهمیت دارد ،ایدههاست MBA« .در
یک کتاب» ،یک راهنمای دقیــق و خالی از ابهام در زمینة مواد
درسی دورة  MBAاســت .برخی از برجستهترین اندیشمندالن
جهان کسبوکار ،دیدگاههای خود را در زمینة نوآوری ،بازاریابی،
امــور مالی ،راهبرد و رهبــری در این کتاب ارائــه کردهاند ،و از
این طریق چشــمانداز برانگیزاننده و مفیدی فراهم آوردهاند .این
کتاب ارزشمند چگونگی خلق و بهکارگیری ایدههای بزرگ را در
کسبوکار به شما نشان میدهد تا در دورة کاریتان شاهد موفقیت
خود و بنگاه اقتصادیتان باشید.
نویسنده  :جوئل کورتزمن،گلن ریفکین و ویکتوریا گریفیث
مترجم  :سینا قربانلو
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مروری بر مهمترین
.........
فعالیتهایاتحادیه
صادرکنندگانخدماتفنی
ومهندسی خراسان رضوی

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

هدف از تشکیل اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی خراسان
رضوی به عنوان نخستین اتحادیه ثبت شده در کشور که حوزه فعالیت آن
در این استان میباشد صرف ًا ساماندهی و توسعه صادرات خدمات فنی و
مهندسی ،نظم و بهره برداری و برخورداری از قوانین و مقررات منابع مالی
و اعتباری( تسهیالت صادراتی ) در راستای صادرات این خدمات ،فراهم
کردن زمینه توانمند سازی و چابک کردن شرکتهای فنی و مهندسی
و نهادهای ذیربط ،استفاده بهینه از دانش فنی و تجربیات علمیو عملی
دست اندرکاران و بهنگام سازی آنها ،سیاستگذاری مناسب و یکسان برای
مقاصد تجاری و خدماتی در زمینههای مختلف خدمات فنی و مهندسی و
نیز تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات مذکور
میباشد  .از دیگر اهداف و سیاستهای این اتحادیه ایجاد فضای همکاری
و هم افزایی بین تشکلهای فنی ومهندسی به منظورحداکثر بهرهوری از
پتانسیل و ظرفیتهای نهادهای مدنی در این خصوص است.
در راستای اهداف و منشور 6گانه اتحادیه ،به اقداماتی که تاکنون در این
خصوص انجام شده است اشاره میکنیم:
الف :در راستای ساماندهی و توسعه صادرات خدمات فنی
ومهندسی
 -1هم اندیشی با مسووالن ذیربط استان و کشور و همچنین با تشکلهای
فنی و مهندسی مرتبط
 -2ایجاد کمیسیونهای مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی با همکاری
استانداری؛ اتاق بازرگانی ،صنعت و معدن خراسان رضوی و سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی
 -3همکاری در ایجاد شرکت فنی و مهندسی فراگیر به نام “گروههای فنی
ومهندسی بین المللی هشتم” که در شرف تاسیس میباشد.
 -4انجام مراحل نخست در راستای کسب مجوز صندوق غیر دولتی توسعه
صادرات خدمات فنی و مهندسی
 -5ارایه بولتنهای مطالعاتی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به
شرح ذیل:
 -5-1شناخت بازار عراق و صدور خدمات فنی و مهندسی
 -5-2قوانین ومقررات صدور خدمات فنی و مهندسی
 -5-3آسیب شناسی صدور خدمات فنی و مهندسی.
ب :در راستای اصالح قوانین و مقررات و سیاستگذاری
 -1شرکت در جلسات کمیسیونهای اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت
ایران و همچنین در کمیسیونهای تخصصی استان و بهرهگیری از نظرات
کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی
-2ارایه پیشنهادهای اصالح آیین نامه ( ماده  ) 19حمایت دولت از
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت ایران.
-3ارایه طرح برش استانی از آیین نامه ماده  19به کارگروه توسعه صادرات
بمنظور کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران .
ج:درراستایتوانمندسازیبخشخصوصیودولتیدراینحوزه
-1ارایه مقاالت متعدد برای افزایش آگاهی و اطالع جامعه مهندسان و
مدیران و کارشناسان بخش دولتی.
 -2برگزاری جلسات متعدد در استانداری خراسان ،اتاق بازرگانی ،صنعت و
معدن و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با حضور اکثریت
نمایندگان تشکلهای فنی و مهندسی ( ایجاد هم افزایی و همدلی و هم
اندیشی ) به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی استان
-3ارایه آموزشها و اطالعات به عالقه مندان به حضور در فعالیتهای خارج
از کشور
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چالشهای فراروی صادرات
خدمات فنی و مهندسی و
پیشنهادات

حمید بابازاده

رئیس هیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و
نایب رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی و اتاق بازرگانی
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بـه نظر میرسـد بـا توجه به برگـزاری نخسـتين همایش صـدور خدمات
فنی و مهندسـی در استان خراسـان رضوی که موضوع اصلی آن پرداختن
بـه چالشها و راه کارها میباشـد ،سـخن گفتنـدر موارديهمچـون جایگاه
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در توسـعه پایـدار ،چرايـي ضـرورت
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و تحلیـل ایـن موضوعـات را بایـد
بـه مجالـي دیگـر موكـول كـرد ( هـر چنـد در ایـن مقولـه ً
قبلا بـه آن
زیـاد پرداختـه شـده اسـت ) و در ايـن فرصـت ميتـوان بـه مشـکالت و
چالشهـای فـراروی صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی در سـطح ملی و
اسـتانی اشـاره اي داشـت و سـپس پیشـنهادها وراه کارهای برون رفت از
آن را مـورد بررسـي قـرار داد.
الف :چالشها و مشکالت به ترتیب اهمیت:
 .1عـزم و اراده جـدی از سـوی دولتمـردان و بخـش خصوصـی (کـه
خوشـبختانه در اسـتان خراسـان مدتی اسـت شـاهد توجه بخش دولتی و
خصوصـی بـه ایـن مهـم ميباشـيم ).
 .2تحریمها
 .3نبود فضای امن سیاسی و اقتصادی در تعامل با کشورهای هدف.
 . 4ثبات در قوانین ومقررات صادراتی.
 . 5ناکافـی بـودن حمایتهـای مورد اشـاره در آیین نامه حمایـت دولت از
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی.
 .6ناکافـی بـودن حمایتهـای بنگاههای مالـی و اعتبـاری و عدم چابکی
آنـان در ارايـه خدمات بانکـی و اعتباری
 .7ضعف شرکتهای فنی و مهندسی از لحاظ آگاهی به این حوزه و نداشتن

توانایـی مالـی واعتباری آنان که در چند سـال گذشـته بوجود آمده اسـت.
 . 8نبود شـناخت الزم وکافی از سـوی مسـووالن به نیازهای کلیدی این
حـوزه بـرای دسـتیابی بـه صـادرات خدمات فنی و مهندسـی در سـطح و
تـراز کشـورهایی کـه در ایـن راسـتا موفـق عمـل مینمایند ( بـا توجه به
ظرفیتهای کشـورمان ).
 . 9محدودیتهـای ایجـاد شـده بـرای بنگاههای خصوصـی ( ارجاع کار-
محدودیتهـای مالـی و اعتباری ).
 .10آگاهـی ک م وتوانایی کم سـفارتخانهها برای فراهـم نمودن زمینههای
فعالیـت شـرکتهای خدمـات فنـی و مهندسـی و پوشـش فضـای امـن
اقتصـادی و اجتماعی آنان.
 .11فقـدان انگیـزه الزم در شـرکتهای خدمات فنی ومهندسـی بهمنظور
حضـور در بازارهـای بینالمللـی باتوجه بـه جذابیتهای داخلـی در بعضی
از رشـتههای مهندسـی و یا مشـکالت فراروی آنان.
 . 12هماهنـگ نبـودن سیاسـتهای پولـی و مالـی بـا سیاسـتهای
صادراتـی کشـور و بـه ویـژه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی.
 .13ناکافـی بـودن خطـوط اعتبـاری در بازارهـای هـدف صادراتـی و
مشـکالت بهرهمنـدی از آن.
 .14فقـدان سـایتهای اطلاع رسـانی در خصـوص برگـزاری مناقصات
بینالمللـی در سـازمان توسـعه تجـارت ایران.
 .15وجود انحصار در صدور خدمات فني و مهندسی.
پیشنهادات در راستای رفع چالشها و موانع
گام نخست:
 . 1کاهش تحریمها و در گام نخست رفع تحریم بانکی.
 2اصلاح و بـروز کردن آیین نامه حمایت دولـت از صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسـی و تفویض اختیارات کارگروه ماده  19به اسـتانها
 .3افزایـش سـقف تسـهیالت مالـی و اعتبـاری و پوشـشهای بیمـهای
وسـرعت دادن در ارايـه خدمـات بانکـی و بیمهای از جملـه صدور ضمانت
نامههـا و پوشـش کامـل ریسـکهای سیاسـی و تجـاری.
 . 4توانمند سـازی شـرکتهای فنی و مهندسی از طریق پرداخت مطالبات
معـوق آنان و بهبود فضای کسـب و کار آنان و رفـع محدودیتهای ایجاد
شـده برای آنان در چند سـاله اخیر.
 .5ایجـاد صنـدوق غیـر دولتـی صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی در
اسـتانهای واجـد شـرایط.
 . 6ایجـاد شـرکتهای هولدینگـی بـا سـرمایه کافی و بـا برخـورداری از
حمایتهـای همـه جانبـه دولتـی و بانکی.
 . 7تقویـت تشـکلهای فنـی و مهندسـی صادراتی توسـط سـازمانهای
بـاال دسـتی بهمنظـور ارايـه خدمـات فراگیـر در راسـتاي توانمندسـازی
اعضـاي خـود و ایجـاد بسـترهای مطمئن بـرای حضورآنـان در مناقصات
و سـرمایهگذاری خارجـی.
گام دوم:
 .1ایجاد فراکسـیون مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسـی در مجلس
شورای اسالمی.
 . 2ثبات در قوانین و مقررات.
 . 3واگذاریهای اصل  44به بخش کام ً
ال خصوصی.
 .4ایجـاد مزیتهـای رقابتـی در مناقصـات بینالمللـی و برقـراری
مشـوقهای صادراتـی بـراي شـرکتهای خدمات فنی و مهندسـی مانند:
جوایـز ،کاهش نرخهای ریسـک ،افزایش سـقف تسـهیالت بانکـی و. . . .

 .5تجدیـد نظـر در روند صـدور گواهی صالحیت شـرکتها و مهندسـان
مشـاور برای انجـام فعالیتهای داخلـی و خارجی.
 . 6انتخاب رایزنهای بازرگانی در کشورهای هدف بانظر اتاقهای بازرگانی.
 .7انتخـاب سـفراي آشـنا و قـوی بـرای تعاملات اقتصادی ،سیاسـی دو
جانبـه و یـا چنـد جانبه بـا کشـورهای هدف.

شناسـايي عوامل موثـر در مزيت رقابتـي صادرات
خدمات فني-مهندسـي كشور
فهرست مطالب
فصل اول :كليات تحقيق
فصـل دوم:مبانـي نظـري ادبيات تحقيـق و مروري بـر مطالعات
انجـام شـده در زمينـه خدمات فني و مهندسـي
فصـل سـوم :ارزيابي عملكرد صـادرات كاال و خدمات و بررسـي
مزيـت صـادرات خدمات فني-مهندسـي در ايران
فصـل چهـارم :مـروري بـر تجـارت خدمـات و خدمـات فنـي-
مهندسـي در كشـورهاي مختلـف جهـان
فصل پنجم :شاخصهاي مزيت رقابتي و رقابتپذيري
فصل ششم:تحليل توصيفي دادههاي پرسشنامه
فصـل هفتـم :تجزيه و تحليـل نتايـج اطالعات پرسشـنامهها و
پيشـنهاد مدل بومي شـده ،بر اسـاس الگوي مزيت رقابتي پورتر
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و مهندسي ايران
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انجمـن صادركننـدگان خدمـات فنـي و مهندسـي ايـران كـه انجمنـي
غيرانتفاعـي و تشـكلي حرفـهاي اسـت در سـال  1377تشـكيل شـد.
چهـار تشـكل عمـده يعنـي سـنديكاي شـركتهاي سـاختماني ،انجمن
شـركتهاي پيمانـکار تاسيسـات و تجهيـزات صنعتـي ايـران ،انجمـن
مهندسـان مشـاور معمار و شهرسـاز و جامعه مهندسـان مشـاور ايران كه
در مجمـوع بيـش از  1250شـركت در آن عضويـت دارنـد اعضـاي اصلي
و موسـس انجمـن بـوده و علاوه بـر آنهـا بيـش از  270شـركت عمده
مشـاوره و پيمانـكاري كشـور اعم از دولتي ،خصوصـي و عمومي نيز عضو
مسـتقيم اين انجمن ميباشـند.
اهـداف ايـن انجمن در راسـتاي موقعيت اسـتراتژيک جمهوري اسلامي
ايـران در منطقـه بـه عنـوان کشـور صنعتي منطقه بـوده و در پی توسـعه
روابـط متقابـل بيـن شـرکتهاي ايرانـي و خارجـي اسـت کـه در زمـره
بازارهـاي هـدف انجمـن قـرار بگيرند.
هـدف از تشـكيل چنين انجمني ايجاد تسـهيالت ،هماهنگـي ،حمايت از
صـادرات و فـن آوري خدمـات فنـي و مهندسـي به خـارج از طريق صدور
خدمات فني و مهندسـي ميباشـد.
آنچـه ايـن اهـداف را عملـي ميسـازد حضـور هرچه بيشـتر شـركتهاي
فعـال در خصـوص صـادرات خدمات فني و مهندسـي اسـت .عضويت در
ايـن انجمـن در انحصـار هيـچ فـرد يا شـركتي نيسـت .هرآنكه بـه تعالي
جمهـوري اسلامي ايران و توسـعه بـازار براي صـدور خدمات ميانديشـد
ميتوانـد عضـو انجمن باشـد.
از آنجـا كه انجمن درصدد تشـكيل كميتههاي تخصصي بـوده و انتخاب
اعضـاي آن را برعهـده دارد معتقـد اسـت حضـور اعضاي بيشـتر به غناي
تخصصـي و حرفـهاي كميتههاي اين انجمـن خواهدانجاميد.
اعضاي اين انجمن از خدمات زير بهره مند ميباشند:
شـركت فعـال در كميتههـاي تخصصـي به منظـور اصالح و بهبـود نظام
صـادرات خدمات فني و مهندسـي
دسترسـي بـه اطالعيهها ،بخشـنامهها ،مقاالت ،اطالعـات و مناقصههاي
بينالمللـي از طريق ماهنامه و سـايت انجمن
دسترسـي روزانـه بـه مناقصـات و اطالعيههـا از طريق پسـت الکترونیک
اختصاصي
دسترسي به اطالعات كامل خدمات فني ومهندسي از طريق وبسایت انجمن
ثبت و درج اطالعات شـركتهاي عضو در سـايت انجمن و عرضه آن به
ميليونها نفر در سراسـر جهان
شركت در كنفرانسها و همایشهای آموزشي انجمن
شركت در دورههاي تخصصي و آموزشي انجمن
همراهي با اعضای هياتهاي رسمي كشوردر سفرهاي خارجي
حضور در هياتهاي بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف
استفاده از شبكه بازاريابي و كاريابي انجمن
اسـتفاده از خدمات حقوقي ،مالي و مشـاوره اي انجمن در تكميل و مراحل
احـراز صالحيـت در سـاير كشـورها ،تكميـل فـرم شـركت در مناقصـه،
همـكاري و مذاكـره و عقد قـرارداد
استفاده از بانك اطالعاتي انجمن
بهره مندي از حمايتهاي دولتي از طريق انجمن
بررسـي قراردادهـاي صـدور خدمات فني و مهندسـي ،صـورت وضعيتها و
صـورت حسـابهاي مربوط ،محاسـبه جوايـز صادراتي متعلق به شـرکتها
و انعـکاس آن بـه سـازمان توسـعه صـادرات ايـران برای طـرح و تصويب
توسـط کميتـه مـاده  19و پرداخت جايزه توسـط انجمن
و خدمات متعدد ديگر

ثروتهـا و منابعـی کـه امـروز در اختیار ماسـت بخـش تجدیـد ناپذیری از سـرمایههای
جامعـه را بـه خـود اختصـاص میدهند؛ مواهبی که سـرانجام ،روزی بشـر اتمام واپسـین
الیههـای آنـرا نیـز تجربه خواهد کرد .پرسشـی که اینک ذهـن بسـیاری از برنامه ریزان
و متخصصـان اقتصـادی را بـه خـود مشـغول سـاخته ،ایـن اسـت که آیـا بایـد در انتظار
روزی بـود کـه اطمینـان حاصـل کنیـم درکشـورمان دیگـر نمیتـوان از وجـود مواهبی
همچـون نفـت سـراغ گرفت،آیـا بایـد در انتظـار روزی بـود که اوضـاع اقتصادی بسـیار
نامناسـب را تجربـه کنیـم و آنگاه بطـور جدی در پـی راهکاری همچون صـدور خدمات
فنی ومهندسـی باشـیم تا بلکـه این مهم بتواند نقش جایگزین بخشـی از صـادرات نفت
را ایفـا نمایـد .آیـا بـاور نداریم کـه افـق آن روز چندان هم دور نیسـت؟
آیـا بـا توجـه به تحمیـل اوضـاع سیاسـی -اقتصادی بر کشـور مـا بهویـژه تحریمها که
چنـد سـالی اسـت با آن مواجه هسـتیم و ممکن اسـت بـا موارد مشـابه آن نیـز در آینده
مواجـه شـویم ،بایـد نـگاه و عملکرد مـان بـه صدورخدمات فنـی ومهندسـی بهگونهای
باشـد کـه تا دیـروز و امـروز بوده و هسـت؟
آیا از میزان سهم ناچیز کشورمان در صدور خدمات فنی ومهندسی در جهان مطلعاید؟

مشکالت کدامند؟
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صدور خدمات فنی
ومهندسی یک ضرورت
است

محمود پژوم | عضو کمسیون صدور خدمات فنی ومهندسی
خراسان رضوی
عضو هئیت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی

واقعیـت آن اسـت کـه دولتمردان،بخـش خصوصـی و فعـاالن مرتبـط بـا آن ،چنـدان با
ضـرورت صدورخدمـات فنـی و مهندسـی آشـنا نیسـتند و بایدهـا ونبایدها ،داشـتنها و
نداشـتنهای آنـرا بخوبـی نمیداننـد .حـال آنکه مـردم ایـران در مواجهه با بسـیاری از
مشـکالت اساسـی تـر و بزرگتـر بـر آنهـا فایق آمـده اند.
براسـتی قصـور ،کوتاهی و توجه نداشـتن به موضوع فوق بیـش از همه متوجه دولتمردان
اسـت یا مـردم (بخش خصوصی مرتبـط ) یا هردو؟
شـاید بهتـر باشـد قبل از آنکـه دنبال یافتـن مقصر یا مقصرها باشـیم در پی آن باشـیم
کـه بـرای مواجهه بـا این چالش اساسـی چـه بایدکرد.
گاه در نوشـتهها ،سـخنرانیها ،گفـت وشـنودها از سـوی همـکاران و مسـووالن دولتـی
شـاهد آن هسـتیم کـه بـه کمبودهـا و مشـکالت در خصـوص صـدور خدمـات بـه آن
اشـاره شـده اسـت و از سـوی دیگـر شـاهد ارایـه پیشـنهادهای مناسـب بهمنظـور رفـع
موانـع ودسـتیابی بـه عملکـرد مطلوب خدمـات فنی و مهندسـی بوده و هسـتیم .به نظر
میرسـد بایـد توفیـق در این خصـوص باتوجه بـه آنچه که تاکنـون اتفاق افتـاده تجدید
نظر نمـود و شـاید باید:
 -1صدای اطالع رسـانی ضرورت و نیاز مبرم به صدور خدمات فنی و مهندسـی کشـور
را آنقـدر باال ببریم که به اطالع روسـای سـه قوای محترم برسـد.
 -2نوشـتههای خـود در خصـوص مشـکالت موجـود و ارایه پیشـنهادها را آنقـدر بزرگ
بنویسـیم کـه به روئیـت دولتمـردان و دیگران . . .برسـد.
 -3همزمـان فعـاالن بخـش خصوصـی کـه بخوبـی بـه اهمیـت وضـرورت وچگونگی
صـدور خدمـات فنـی ومهندسـی واقفانـد را در تشـکلها و هلدینگها گرد هـم آورد و
بـه دولتمـردان و مسـووالن اعلام کـرد ،مـا آمادهایـم به ایـن مهم کمـک نماییم.
بنابرایـن دسـتیابی بـه ایـن باور ،عـزم و وفاقی ملی میطلبـد و یقین داریم با اسـتعانت از
خداوند سـبحان موفق خواهیم شـد.
بـا اعتقـاد بـه آنچـه اشـاره شـد بـا همـکاری ،همدلـی و هـم بـاوری اعضـای محتـرم
کمیسـیون صدور خدمات فنی و مهندسـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان،
اتاق بازرگانی و همچنین با حمایت مسـووالن اسـتان و سـایر تشـکلهاي مهندسـي آن
بخشـی کـه میبایسـت توسـط بخـش خصوصـی (ردیف  )3اقـدام شـود را آغـاز کردیم
و بـزودی شـاهد تاسـیس نخسـتین و بزرگترین شـرکت بینالمللی صـدور خدمات فنی
و مهندسـی در ایـران کـه متشـکل از اشـخاص حقوقـی و حقیقـی فنـی وتخصصی در
تمامیرشـتههای مهندسـی خواهـد بـود ،در مشـهد مقدس خواهیـم بود .آنچـه میماند
همـت و تلاش مسـووالن اسـت کـه اقدامـات سـریع و فراهـم آوردن عزمیملـی را
میطلبـد تـا ان شـاا . . .بتوانیـم بـه آنچـه مـورد انتظـار دولت و ملت اسـت نایـل آییم و
زمینـه سـاز بخشـی از اقتصـاد پایـدار در کشـور برای نسـلهای آتی باشـیم.
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پس از آغاز جنگ جهاني اول گفته میشد كه يا كاالها و خدمات تجاري
از مرزها عبور میكنند يا سربازها .در اوج جنگ جهاني دوم و بهويژه در
سالهاي پس از آن تالشهاي گسترده اي براي نظم بخشيدن به مناسبات
بين كشورها در عرصههاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت .بعضي از
تحليگران حتي زمينههاي بروز جنگ جهاني دوم را نابرابريهاي تجاري
كشورهاي صنعتي كه نيازمند صادرات به دلیل توليد انبوه ناشي از انقالب
صنعتي بودند با کشورهای در حال توسعه میدانند .در زمينه سياسي نتيجه
اين تالشها به تاسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت
مناسبت سياسي بينالمللي و در عرصه بازرگاني و خدمات به ايجاد موافقتنامه
عمومي تعرفه و تجارت( گات) انجامید .بسياري از كشورها مسایل مربوط به
تجارت چند جانبه خود را حدود نيم قرن یعنی تا سال 1995در چارچوب گات
پيگيري میكردند .در عین حال دو اشكال عمده در موافقتنامه تجاري گات
خود نمایي میكرد؛ اشكال نخست مربوط به الزام نبودن كشورها و فقدان
پایه حقوقي براي مصوبات گات بود و اشكال دوم مربوط به فقدان مباني
حقوقي الزم براي بروز اختالفات تجاری و هم چنين خدمات و مالكيتهاي
معنوي بود .از اين رو سازمان تجارت جهاني به منظور مديريت مناسبات
تجاري كاالها و خدمات در سال  1995جايگزين گات شد .در حال حاضر
 164كشور عضو اين سازمان و تعداد محدودي نيز عضو ناظر سازمان
تجارت جهاني هستند .درخواست عضويت ايران نيز در اين سازمان پذيرفته
شده و رژيم تجاري ايران تدوين و به سازمان مزبور ارسال شده است .فرآيند
پیوستن به اين سازمان پيچيده و زمان بر است و مكانيسم عضويت نيز بر
توگوهاي دو جانبه و چند جانبه صورت میگيرد لذا پیش بینی
اساس گف 
میشود که فرآیند الحاق ایران به  WTOنیز حدود  7سال بطول انجامد.
اهداف اصلي اين سازمان حركت به سمت تعرفه صفر ،رسيدگي به اختالفات

تجاري و رفع موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي و اصول حاكم بر اين سازمان
شامل اصل شفافيت و اصل تجارت عادالنه كاال و خدمات و اصل نبود
تبعیض و اصل آزاد سازی تجاری کاال و خدمات میباشد و حوزههای اصلي
تحت شمول اين سازمان مربوط به كاال و خدمات و حقوق مالكيت فكري
است .همچنين مكانيسم عمل سازمان توافق بر مبناي توافق بينالمللي،
تعهد بر مبناي توافق و اجرا بر مبناي تعهد و نظارت سازمان و اعضاء است.
بخش تجارت خدمات بطور عام و خدمات فني و مهندسي بطور خاص
شامل  12بخش اصلي و  155زيربخش است .بخشهاي خدمات اصلي
عبارتند از -1 :خدمات بازرگاني  -2خدمات ارتباطات  -3خدمات ساختماني
و خدمات مهندسي مرتبط  -4خدمات توزيع  -5خدمات آموزشي -6
خدمات زيست محيطي -7خدمات مالي  -8خدمات بهداشتي و اجتماعي
 -9خدمات گردشگري و مسافرت  -10خدمات تفريحي ،فرهنگي و ورزشي
 -11خدمات حمل و نقل -12ساير خدماتي كه در هيچ كجا از آنها نامبرده
نشده است .بنابر مطالب پيش گفته چنانچه بخواهيم اهداف سازمان تجارت
جهاني تجارت را بطور خالصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از مجمعي براي
مذاكرات تجاري چند جانبه -مكانيسمي براي حل و فصل اختالفات تجاري
بين كشورها -بررسي و ارزيابي سياستهاي خارجي اعضاء -همكاري با
ديگر سازمانهاي بينالمللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني و كمك به
كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار بهمنظور برخورداري از
مزاياي نظام تجارت كاال و خدمات چند جانبه .مذاكرات مربوط به خدمات
در نشستهاي ويژه شوراي خدمات سازمان تجارت جهاني پيگيري میشود.
ايران و فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت(  :)WTOايران در  5خرداد
 1384بعنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شده و رژيم تجاري خود را به
سازمان تجارت جهاني ارایه کرده است .در الحاق به سازمان تجارت جهاني
سه مرحله بايد توسط كشورها طي شود فرآيند قبل از الحاق  -فرآيند زمان
الحاق -فرآيند پس از الحاق.
اقداماتی که قبل از الحاق در فضای تجاری اتفاق میافتد:
 .1هم راستاسازی قوانین و مقررات تجارت کاال و خدمات کشور با قوانین و
موافقت نامههای سازمان تجارت جهانی.
 .2حذف یارانهها در راستای افزایش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی
 .3درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی
زمان الحاق:
 .1توسط دولتهای متقاضی پذیرش عضویت بعنوان ناظر و ارسال رژیم
تجاری
 .2پیشبرد مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در کمیته کاری
 .3تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس هر کشور
تاثیرات بعد از الحاق:
در مقاله حاضر اتفاقاتی که پس از الحاق ممکن است رخ دهد مدنظر
میباشد و اثرات الحاق بر صادرات خدمات بطور عام و صادرات خدمات فنی
و مهندسی بطور خاص مورد بررسی قرار میگیرد .شرکتهای خدمات فنی
و مهندسی قبل از الحاق میبایست توان فنی و مهندسی خود را بهمنظور
ارایه خدمات موردنظر در کالس جهانی ارتقاء دهند تا پس از الحاق با
مشکالت متعدد مواجه نشوند .بر اساس آمار  IMFامروزه حدود  20درصد
از کل صادرات جهان مربوط به بخش خدمات میباشد که سهم عمدهای
در  GDPهر کشور دارد.
در طول برنامههای اول و دوم توسعه و قبل از آن به دلیل مشکالت داخلی
و خارجی توجه چندانی به صادرات کاال و خدمات صورت نگرفت و به

همین منظور آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار پایین بود( حدود
 50میلیون دالر) ولی در برنامه سوم که جهش صادراتی و بهویژه صادرات
خدمات مورد توجه ویژه سیاستگذاران و قانون گذاران کشور قرار گرفت و
اهداف کمیترسیم شده در طول برنامههای چهارم و پنجم توسعه و بهویژه
صادرات خدمات فنی و مهندسی (حدود  4میلیارد دالر در سال  )91محقق
شد هرچند که با عنایت به توان کشور باالخص در زمینههای فنی و مهندسی
و نرم افزاری رقم بدست آمده با میانگین جهانی فاصله دارد ( با توجه به
توانمندیها این رقم باید  20میلیارد دالر باشد ) .لذا چنانچه شرکتهایی که در
زمینه فنی و مهندسی فعالیت مینمایند آمادگی الزم را برای ورود به فضای
بینالمللی بهمنظور رقابت با بازیگران و کنش گران بازار خدمات پیدا نکنند
الزام ًا از بازار جهانی حذف خواهند شد .ارایه خدمات فنی و مهندسی برتر با
کیفیت و استانداردهای جهانی و با قیمتهای مناسبت تر و گارانتیهای
بیشتر از الزامات شرکتهای ما در ورود به بازار پررقابت امروز است.
شركتهاي پيشرو در بخش خدمات فني و مهندسي از هم اكنون بايد با
اتخاذ استراتژي مناسب و حضور در بازارهاي صادراتي آماده ورود به اين
عرصه باشند .لبريز شدن تقاضاي بازار داخلي بهويژه در بخش ساختمان و
كشاورزي و نيروهاي دانشگر كه سرمايه ارزشمندي در حوزه خدمات فني
و مهندسي میباشند .میطلبد كه شركتهاي توسعه گرا با خلق دانایي و
توزيع آن و بكارگيري دانایي و تبديل آن به محصول نسبت به خلق ارزش
افزوده در بازارهاي جهاني اهتمام ورزند .آمار جديد بيانگر اين موضوع است
كه نزديك به  250هزارنفر عضو سازمان نظام مهندسي كشور میباشند .و
با همين ظرفيت سال گذشته كشور تركيه  28ميليارد دالر صادرات خدمات
فني و مهندسي داشته است .فضاي ايجاد شده و منافع حاصله از الحاق كشور
به  WTOممكن است كه در كوتاه مدت اقتصاد درون گرا و شركتهايي
را كه در حوزه صادرات فعال نبودهاند بشدت تحت تاثير قرار دهد ولي در
دراز مدت به دلیل رقابت تنگاتنگ با شركتهاي فرا منطقه اي میتوانند
از مزاياي تقسيم كار جهاني و هم چنين ارتقاء دانش و كيفيت خدمات و
انتقال تكنولوژي و تسهيالت ارایه شده توسط ساير کشورها بهره بگيرند.
اعزام نيروهاي تحصيلكرده مهندسي به ساير كشورها هر چند میتواند برای
كشور ارزآوري بهمراه داشته باشد ولي يقينا نمیتواند ارزش افزوده اي را كه
از منافع صادرات خدمات فني و مهندسي و انجام پروژههای مختلف كسب
میشود نصيب كشور كند .از آنجا كه محور شركتهاي فني و مهندسي بر
اساس دانش آفريني میباشد لذا در فرآيند جهاني شدن نه تنها میتوانند
وضعيت فعلي را حفظ كنند بلكه میتوانند در بهترين سطح پويايي به ارایه
خدمات در بازار جهاني بپردازند ولي ماهيت و اساس و جوهره ارایه خدمات
در كالس جهاني بهبود مستمر منابع شركت است .شركتهايي كه خود
را با فلسفه ارایه خدمت مطلوب سازگار نمايند به طور جدي در جست و
جوي فرصتهايي براي بهبود در زمينههاي كليدي از قبيل كيفيت ،هزينه،
فروش ،خدمات ،انعطاف پذيري و نوآوري هستند .كسب اطالعات و تجهيز
شركتهاي خدمات فني و مهندسي دانش بنيان به ابزارهاي نوين بازاريابي
و شركت در مناقصات بينالمللي مشخصه امروزه شركتهاي جهان تراز
میباشد روند جهاني شدن و الحاق به  ،WTOشركتهاي مهندسي و بطور
عام خدمات را قادر به رقابت در بازارهاي متغير و پرنوسان جهاني میكند.
عادت بسياري از شركتهاي خدمات فني و مهندسي بعنوان رويه اي
مرسوم و برخورد محافظه كارانه و انفعالي در خصوص ورود به بازار جهاني و
چسبندگي شركتهاي ما به فعاليت در بازار داخلي به داليل متعدد( جذابيت
بازار داخلي  -ترس از فعاليت در بازار خارجي -آگاهي نداشتن از فرصتهاي
بازار ،نبود منابع الزم و ناكافي بودن پشتيبانيهاي سياسي و تجاري دولت
منجر به عقب ماندن آنها از قافله به سرعت در حركت خدمات خواهد شد
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با توجه به اينكه هنوز كشور ما به عضويت كامل اين سازمان در نيامده است
لذا اكنون فرصت آن است تا با بررسي فرصتها و تهديدات ،شركتهاي
خدمات فني و مهندسي در فضاي رقابت در  WTOو اتخاذ تصميمات
موثر و بهنگام از سوي سازمانهاي نظام مهندسي و بنگاههاي اقتصادي
براي رويايي با بازارهاي رقابتي آينده آماده شوند .مديران شايسته و آينده
نگر بخش مهندسي كشور وظيفه سنگين و خطيري در اين برهه زمان
بهعهده دارند زيرا بسياري از مديران بعلت درگير شدن در مسایل و مشكالت
روزمره ،توجه چنداني به آينده از خود نشان نمیدهند و اين میتواند خطري
جدي متوجه شركتهاي فني و مهندسي و نهايتا بخش خدمات كشور
نمايد مهمترين آثار مثبت الحاق ،به  WTOروي صادرات خدمات فني
و مهندسي افزايش حوزه فرصت براي صادرات ،توسعه بازار ،بهبود كمیو
كيفي خدمات و نهايتا تكميل زنجيره ارزش ،توزيع و فروش جهاني و استفاده
بهتر و بهينه از پتانسيلها و مزيتهاست و از مهمترين آثار منفي عضويت
در  WTOمیتوان از بيم و نگراني زياد ناشي از ناتواني بنگاهها براي رقابت
با شركتهاي خارجي ،افزايش واردات خدمات ،بيكاري ورشكستگي نام برد.
با توجه به اینکه صادرات کاال در موقعیت فعلی تولیدات صنعتی و کشاورزی
و معدنی کشور و رقابتهای شدید جهانی ،تورم و رکود بازار داخلی ،و پایین
بودن بهرهوری با نوسانات و لرزشهای شدیدی همراه است و نمیتواند ما
را به سوی صادرات پایدار سوق دهد لذا این خالء میتواند با خدمات فنی و
مهندسی پر شود و ما را به سوی صادرات ماندگار رهنمون سازد .باید اذعان
نمود که بسیاری از کشورهای توسعه یافته ابتدا با صادرات خدمات فنی و
مهندسی نسبت به انتقال دانش ،تکنولوژی وحتی فرهنگ خود به موقعیت
فعلی دست یافتهاند لذا تشکلهای نظام مهندسی کشور و هم چنین دولت
وظیفه بزرگی را در این مهم بهعهده دارند .در فرآیند الحاق آن دسته از
واحدهای صنعتی و خدماتی که بیشترین یارانه و حمایت را دریافت کردهاند با
آسیبهای جدی روبرو خواهند شد .در این رابطه به خدماتی همانند مخابرات
بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل وابستگی دولتی میتوان اشاره داشت
چرا که این بخشها در طول سی سال گذشته کام ً
ال در انحصار دولت
بوده و از کارایی باالیی برخوردار نیستند ولی از لحاظ موافقت نامه خدمات
سازمان تجارت جهانی (گاتس) کشورها این امکان را دارند که بخشهای
حساس خدماتی خود را از آزادسازی تجاری مستثنی کنند اگرچه در عمل
و بر اساس عرف رایج و تحت فشار کشورهای پیشرفته نظیر اتحادیه اروپا
و آمریکا که در بخش تجارت خدمات مزیت نسبی فوق العاده باالیی دارند
عمدت ًا ناچار خواهند بود پس از طی دوره انتقالی چند ساله بازارهای خود را
بر روی خدمات فنی و مهندسی این کشورها بگشایند .اما آسیب پذیری
بخشهای اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان باز دارد .چرا
که ما میتوانیم طی دوره انتظار برای الحاق ،صنایع و خدمات آسیب پذیر
کشور را شناسایی کنیم و با کمک دولت آنها را رقابت پذیر نموده و برای
ورود به این عرصه آماده کنیم در مجموع گستردگی و اهمیت بخش خدمات
و باالخص خدماتی فنی و مهندسی ایجاب میکند الزامات سازمان تجارت
جهانی در این بخش مورد توجه ویژه مسووالن و گروههای ذینفع اعم از
بخش خصوصی ،دولتی ،سندیکاها و کنسرسیومها و تمامیعرضه کنندگان
و مصرف کنندگان عمده خدمات قرار گیرد .ضروری است که این افراد با
الزامات سازمان جهانی تجارت در زمینه تجارت خدمات آشنا شوند و برای
آمادگی برای الحاق با یکدیگر همکاری کنند.
خرد افسر شهر یاران بود
خرد زیور نامداران بود
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بازاريابي شركتي(اصول و شيوه هاي عمل)
بازاریابی شركت در دورهای از استحاله قرار دارد كه منعكس كننده
است ،رشد كمتر در
وجهه در حال تغییر كســبوكار به طور اعم 
صنایع ســنگین و رشد بیشتر در حیطه خدمات ،تكامل اطالعات
بهعنوان یك محصول ،و اهمیت فزاینده فرصتهای بینالمللی.
چند ســال قبل این كتاب را میشــد به نام «بازاریابی صنعتی»،
معرفی كرد .اما صنایع ســنگین در سراشیبی افتادهاند و عناوین
متون و دورهها برای انعكاس طیف وســیعتری از بنگاهها كه به
حق زیر چتر بازاریابی شــركتی قرار دارند ،در حال تغییر هستند.
تقریبــ ًا هرمحصول یا خدمت موجود ،كاربران شــركتی را هدف
گرفته است .یا وجهه بازاریابی شركت را دارد .خدمات مالی ،ناوگان
اتومبیلهای شــركتی ،جرثقیلهای ساختمانی ،مجالت تجاری،
روانســازی صنعتی ،جتهای شــركتی ،خدمات پیمانی و این
فهرست همچنان ادامه دارد .گسترش سریع اطالعات شركت به
شركت منجر به رشد موازی تعداد كتابهای دانشگاهی شده است
كه به بحث بازاریابی شركتی اختصاص دارند .اما ثابت شده است
كمیت همیشه با كیفیت همراه نیست .كتاب «بازاریابی شركتی»
زمینهای عملی از فعالیتهای واقعی بازاریابان شــركتی را همراه با
تلفیق كاملی از جدیدترین پیشرفتها و نگرشها به مطالعه این
رشته در حال تكامل ارائه میكند .این كتاب به شدت مورد تحسین
استخدامكنندگان شركتی بوده و اولویتهای اعتباری را كه انجمن
آمریكایی كتابهای دانشــگاهی كســبوكار تعیین كرده است،
مدنظر دارد.
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| گزارش |

برای کیفیت بخشیدن به
آموزش چه کرده ایم؟

مهـدی وکیلی | مدیر آموزش سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
خراسـان رضوی

«سـطح آمـوزش عالـي كشـور تنـزل كـرده و در ايـن چند سـاله گذشـته
بـه آن انـدازه كـه به توسـعه كمي آمـوزش عالـي پرداختهایم متاسـفانه از
كيفيت غافل مانده ايم » .اين جمله اي اسـت كه بارها از زبان مسـووالن
مختلـف كشـور شـنيده و میشـنويم و اگر خـود نيز نگاهي حتـي گذرا به
حجـم پذيـرش دانشـجو و تعداد مراكز آمـوزش عالي بيندازيم ،به درسـتی
آن پـي میبريـم .علاوه بـر ایـن اگـر آمـار  17درصـدي قبـول شـدگان
آزمونهـاي ورود بـه حرفـه مهندسـی را در كنـار اين موضوع قـرار دهیم
كه پاسـخ نيمي از پرسـشها و دانسـتن 50درصد مقررات ملي سـاختمان،
حـد نصـاب قبولـي ایـن آزمـون اسـت ،بـر نگرانيمان افـزوده خواهد شـد
كـه نكنـد در چنـد سـال گذشـته واقعا كيفيـت فداي كميت شـده باشـد.
از ديگر سوي اگر به صنعت ساختمان كشور نگاهي بيندازيم با اين حقيقت
روشـن مواجـه میشـويم كه گر چـه در زمينـه ارتقای كيفـي اين صنعت
در سـالهاي گذشـته پيشـرفتهاي قابل مالحظه اي داشـته ايم اما هنوز
بـا نقطه ايـده آل يعني اجراي كامـل مقررات ملي سـاختمان و تعميم بازه
اجـراي ايـن مقررات به كل ساخت وسـازهاي كشـور فاصله بسـيار داريم.
چـاره چيسـت؟ ما كـه همـواره در معرفي نخبـگان و خـردورزان ممتاز به
جهـان در رتبههاي نخسـت قرار داشـته ایـم ،ما که داعيـه صدور نخبگي
و از جملـه خدمـات فنـي ومهندسـي را به ديگر كشـورها داشـته و داريم،
چگونـه بايد خـود را به ايـن جايگاه در خور برسـانيم؟
چاره كار و پاسخ اين پرسش تنها در «آموزش» است
آمـوزش هدفمنـد بـراي ارتقـای سـطح دو شـاخص اصلـي توسـعه و دو
بـال اصلـي پـرواز ،يعنـي علم و تعهـد .حـوزه مديريـت آموزش سـازمان
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نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي با ايـن هدف گـذاري در چند
سـال گذشـته تركيبـي از آموزشهـاي عمومـي و تخصصـي را در قالـب
روشهـاي مختلـف آموزشـي در دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت آنهم
نـه فقـط در محـدوده مهندسـان و اعضاي سـازمان كـه در بازه گسـترده
تمـام دسـت انـدركاران ساخت وسـاز .آنچه درپي میآيد گوشـه اي اسـت
از تالشهـاي حـوزه آمـوزش سـازمان و بـدان اميد عرضه شـده اسـت تا
گامیهرچند كوچك در راسـتاي اعتالي مهندسـي و مهندسـان محسوب
شـود و بقـول لسـان الغيـب حافظ شـيرازي« تـا كه قبـول افتـد و چه در
نظـر آيد».
آموزش پيش نياز ورود به بازارهاي جهاني
مگـر نه این اسـت که صدور خدمات فنی و مهندسـی یکـی از راهبردهای
اصلـی نظـام و از ارکان برنامههـای توسـعه پنج سـاله و سـند چشـم انداز
بیسـت سـاله اسـت؟ مگر نه این که برای توسـعه همه جانبه کشور مبتنی
بـر صـادرات غیر نفتی ،چشـم بـه بازارهای هـدف دوختهایم و امیـد داریم
از ره گـذر تسـهیل حضـور نخبگان و مهندسـان مان در خـارج از مرزهای
کشـور عالوه برتوسـعه مبانی فرهنگی انقالب ،پایههـای اقتصادی جامعه
مـان را نیـز محکـم تر نمـوده و از این طریق گامیدر حل معضل اشـتغال
انبـوه تحصیلکـردگان حال حاضر کشـور برداریـم؟ پس چرا هنـوز در این
جهـت موفـق نبودهایم و نتایـج ارزیابیهای حاصله از صـدور خدمات فنی
و مهندسـی ،فاصلهای معنادار با اهداف ترسـیم شـده را نشـان میدهد؟
مـروري بـر كارنامـه 9ماهـه نخسـت سـال 1392در حوزه
مديريـت آموزش سـازمان:
-1در حــوزه برگــزاري دورههــاي ارتقــای پايــه تعــداد  3800نفــر درس و
حــدود 1400نفــر در رشــتههاي مختلــف مهندســي ســاختمان آمــوزش
ديــده و آزمونهــاي ايــن دورههــا نيــز متعاقب ـ ًا انجــام شــده اســت كــه
نظــم و انضبــاط حاكــم بــر ايــن دورههــا بــا توجــه بــه حجــم انبــوه آن
چشــمگير و ســتودني اســت.
-2درسـال جـاري تقويـم آموزشـي همچـون سـال گذشـته و پـس از
نيازسـنجي توسـط حـوزه مديريـت آمـوزش تنظيـم و پـس از تصويب در
سـازمان ،از طريـق سـايت سـازمان اطلاع رسـاني گرديـده كـه بيش از
90درصـد برنامههـاي پيـش بيني شـده در تقويم آموزشـي تحقـق يافته
است.
-3در سـال جـاري تعـداد 50عنوان همایش آموزشـي عمومي و خصوصي
برگـزار شـده و حدود  4800نفر نيز در این نشسـتها شـركت کـرده اند.
 -4همچنين  18دوره آموزشـي فرايند جوشـكاري 2 ،دوره تأسيسات آب و
فاضالب و  8دوره مبحث ( 17گازرسـاني) باشـركت  515نفر از مهندسـان
برگزار شـده است.

-5يكــي از ارزشــمندترين فعاليتهــاي ســازمان برگــزاري دوره
توجيهــي بــراي مهندســان جديدالــورود بــه حرفــه اســت كــه در
يــك نوبــت برگــزار شــد و تعــداد  1200نفــر ازايــن مهندســان
آموزشهــاي ضــروري الزم را در ابتــدای ورود بــه حرفــه
گذراندنــد كــه بــا اســتقبال چشــمگير نامبــردگان نيزمواجــه شــديم.
-6همچنيــن از اقدامــات ارزشــمند ديگــر ســازمان آمــوزش مالكان اســت
كــه در ســال جــاري نزدیــک بــه  6000نفــر از مالــكان پروانههــاي
ســاختماني بــه ايــن حــوزه مراجعــه و آموزشهــاي الزم را ديدهانــد
بــا توجــه بــه تعــداد روزهــاي كاري ســال جــاري بــه طــور متوســط هــر
روز نزديــك بــه  25نفــر از ايــن آموزشهــاي الزم برخــوردار شــدند
كــه اثــرات آن در كاهــش مشــكالت ساخت وســاز و ارتقــای صنعــت
ســاختمان بركســي پوشــيده نيســت.
-7همچنيـن در نظر اسـت طرح آموزش نكات كليدي بـراي عموم اعضا،
از طريـق ارسـال پيامـك كـه مدتي اسـت دچار وقفه شـده بار دیگـر و در
آينـده نزديـك به طور مسـتمر ادامه پيـدا كند.
-8در موضـوع آموزشهـاي درون سـازماني و دعوت از اسـتادان بهمنظور
سـخنراني برای پرسـنل بـه صورت هر دو مـاه یکبار نيز اقـدام الزم انجام
كـه آخريـن آن اسـتفاده از سـخنان مختـاري بـا موضوع «لزوم مشـتري
مـداري و رعايـت اخلاق سـازماني» كه به مناسـبت والدت امام موسـي
كاظم (ع) در سـازمان انجام شـد.
-9در حــوزه فعاليتهــاي بــرون ســازماني نيــز ايــن مديريــت در جلســات
كميتــه آمــوزش اســتانداري حضــور فعــال داشــته كــه در طــول ســال
 1392بالــغ بــر  45جلســه كارشناســي و  35عنــوان همایــش مــورد تاييد
كميتــه مذكــور كــه  110578نفــر ســاعت را شــامل میشــود برگــزار
شــده و باعــث گرديــد تــا كميتــه آمــوزش اســتانداري در كشــور جايــگاه
اول را پيــدا كنــد.
-10همچنيــن در راســتاي بســط آموزشهــاي عمومــي در نظــر اســت تا
از پتانســيل بيلبوردهاي داراي موقعيت مناســب در ســطح شــهر و اســتان
اســتفاده و پيامهــاي آموزشــي ضــروري و قابــل اســتفاده بــراي عمــوم
مــردم در آنهــا درج شــود .ایــن مجموعــه پيامهــاي آموزشــي نيــز در
حــال تدويــن اســت و در آينــده نزديــك ارایــه خواهــد شــد.
در خاتمــه ضمــن ســپاس از حمايتهــاي بــي دريــغ و هميشــگي
هئيــت مديــره ســازمان بــا قاطعيــت اعــام م ـیدارد بررســي مقايســه
اي حجــم فعاليتهــاي آموزشــي اســتان در دو بعــد كميــت و كيفيــت بــا
ســاير اســتانها ايــن واقعيــت را آشــكار میســازد كــه ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي در ســالهاي گذشــته رتبــه برتــر
را در بيــن تمــام ســازمانهاي كشــوري كســب کــرده و ايــن موفقيــت
حاصــل نشــده مگــر بوســيله همدلــي و همــكاري همه ســطوح پرســنلي
و حمايــت مشــفقانه اعضــاي فرهيختــه ســازمان.
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| یادداشت |

رونق اقتصادي؛ پیامد
صدورنيروي كار متخصص
ناصر بهزا د | كارشناس ارشد مديريت صنعتي
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كشـور مـا در گذشـته نيازمنـد نيـروي انسـاني متخصـص درزمينههـاي
مختلـف ازجملـه ،عمران ،فنـاوری اطالعات،كشـاورزي و . . .بـوده؛ اما در
حال حاضر برخورداري از نيروي كار ماهر بسـتري مناسـب برای اسـتفاده
از تـوان ايـن نيروهـا بهویـژه دربخـش فنـي و مهندسـي بـا هـدف حـل
مشـكالت اشـتغال و ارز آوري مناسـب ايجـاد كرده اسـت.
سـرمايه هـر كشـوري نيـروي شايسـته انسـاني اسـت و اگـر راهكارهاي
مناسـبي در بخش دولتي و خصوصي بهمنظور اسـتفاده از توان و پتانسـيل
نيـروي كار ماهـر دركشـورهاي هدف كـه ظرفيت مناسـبي دربخشهاي
مختلـف بهويژه در رسـته عمران و سـاختمان دارند احيا شـود زمینه درآمد
زايي و ارزآوري پايدار فراهم خواهد شـد كه اين مهم شـكوفايي شـگرفي
را در اقتصـاد بـه دنبال خواهد داشـت.
درحـال حاضـر مهندسـان ايرانـي در حـدود بيـش از  450رشـته صنعتـي
وابسـته بـه خدمـات فنـي ومهندسـي فعاليـت دارنـد و بيـش از  14هـزار
مهنـدس ايرانـي در ديگـر كشـورها فعـال هسـتند .در ایـن میان اسـتان
خراسـان رضـوي بـه لحـاظ دارا بـودن نيـروي متخصـص در رشـتههاي
مختلف فني و مهندسـي از پتانسـيل بااليي در این زمینه برخوردار اسـت.
شـايان ذكـر اسـت از  2/3ميليـارد دالر صـادرات درايـن بخـش در سـال
 91نزديـك بـه  70درصـد آن منحصـر بـه قراردادهـاي صـورت گرفتـه
دركشـورعراق اسـت كـه حضـور شـركتهاي ايـن اسـتان درانجـام
پروژههـاي عمرانـي وسـاختماني چشمگيراسـت.
كشـور مـا از نظـر كميـت و كيفيت نيـروي انسـاني متخصـص از جايگاه
مناسـبي برخـوردار اسـت ومهندسـان ايراني دربيـش از  60كشـور جهان
فعاليـت دارنـد وتقريبـ ًا درهمه مـوارد با موفقيـت در رضايـت كارفرمايان،
پروژههـاي خـود را اجرايـي کـرده اند.

در هشـت ماهه نخسـت سـالجاري شـاهد صادرات بالغ بر يك ميليارد و
 400ميليـون دالر درقالـب پروژههـاي مختلـف بوده ايم كه توسـط بيش
از  21شـركت ايرانـي انجـام شـده اسـت .در حـال حاضر بيشـترين زمينه
حضـور فعاليت شـركتهاي فني و مهندسـي اسـتان خراسـان رضوي در
رشـته بـرق  37/8درصد ،تاسيسـات  28/3درصـد ،خدمات صنفي صنعتي
 27درصـد و سـاختمان سـازي  25/7درصـد اسـت كـه بخش عمـده اي
از آنهـا دربخـش اعـزام نيـروي متخصـص و دانـش و مهـارت ظرفيـت
صادراتـي دارند.
بيشـترين پتانسـيل اسـتان در ايـن زمينـه در افغانسـتان  66/67درصـد،
تركمنسـتان  25/92درصـد ،تاجيكسـتان  18/25درصـد ،عـراق 11/11
درصـد ،قرقيزسـتان  9/8درصـد امـارات  7/4درصـد ،ازبكسـتان 6/17
درصد و سـوريه  3/7درصد اسـت .پتانسـيل سـاالنه صادرات خدمات فني
ومهندسـي كشـور امروزه بيش از  20ميليارد دالر اسـت كه با بسـتر سازي
و برنامـه ريزي مناسـب و تالش بخش خصوصـي ،همراهي بخش دولتي
و حمايتهايـي كـه دولـت تدبير و اميد اجرايي کرده اسـت ظرف  5سـال
قابل اجراسـت كه تحقق اين مهم به اشـتغال مسـتقيم حدود330هزارنفرو
غيرمسـتقيم حدوديك ميليـون و650هزارنفرخواهدانجامید.
از آنجـا كه صادرات فني ومهندسـي به حدود  470رشـته توليدي وابسـته
اسـت و بـا توجـه به نيروي كارآمد دراين زمينه ميبايسـت نـگاه ويژهاي به
مقولـه آموزش وبرنامههاي آموزشـي در رشـتههاي مختلـف از جمله برق،
تاسيسـات الكتريكي سـاختمان ،فناوری اطالعات در كشـورهاي همسايه
داشـت كه عالوه بر اشـتغال توليد ثـروت مينمايد.
میتـوان گفـت هـدف از صـدور نيـروي كار فقـط حـل معضـل بيـكاري
نيسـت بلكـه نيـروي انسـاني شايسـته ،سـرمايه اصلي كشـور اسـت كه
ميتوانـد پـس از يك دوره كاري درخارج از كشـور عالوه بر كسـب تجربه
وارزي آوري سـهم مناسـبي دربازارهـاي بينالمللـي كسـب نمايد.
در حال حاضر بيش از  9ميليون موسسـه كاريابي در جهان فعاليت ميكند
و صـدور نيروي كار يك سـرمايهگذاري زود بازده اسـت كه نتايج مطلوبي
را بـه دنبـال دارد بهگونـهای کـه سـهم درآمـد بـه دسـت آمـده از اعـزام
نيـروي كار در جهـان  483ميليـارددالر بـوده و بانـك جهانـي پيش بيني
كرده اسـت اين ميزان درسـال  2014ميالدي به  593ميليارددالر افزايش
يابـد .گرچه دركشـور اعـزام نيرو به كشـورهاي كـره جنوبي ،اسـتراليا و. .
 . .صـورت گرفتـه اسـت امـا بـه داليـل متعـدد تـداوم نيافته اسـت وتنها
 10كشـور چيـن فيليپين ،پاكسـتان ،بنـگالدش نيجريـه ،ويتنـام و لبنان
كشـورهايي بودهانـد كـه درايـن خصـوص توفیق یافتـه اند .گرچـه ايران
طي سـاليان گذشـته نقش پررنگي در كشورهاي افغانسـتان،عراق وسوريه
داشـته اسـت امـا حضوردرايـن بازارهـا بسيارپرريسـك بـوده و ميبايسـت
تدابيـري بـا هـدف ورود نيروي متخصص به كشـورهاي جهان انديشـيد.
از جملـه مهمتريـن مشـكالت و راهكارهاي اعـزام نيروي كار بـه خارج از
كشـور ميتـوان به این مـوارد اشـاره كرد:
 )1حضور نداشـتن فعال در كميسـيونهاي مشـتري اقتصـادي جمهوری
اسالمیایران با ساير كشورها با محوريت اعزام نيروي كاربه خارج از كشور
 )2اتخـاذ نشـدن تدابيـر وتسـهيالت الزم درخصـوص ملـزم کـردن
دسـتگاههاي ذيربـط در خصـوص اعـزام نيـروي كار
 )3نداشـتن تعامل مناسـب و تصميم گيري منجسـم متوليان دستگاههاي
مرتبط
 )4ناكارآمدي و نبود مراكز كاريابي خارجي دركشورهاي هدف
 )5بررسـي در رسـيدگي دقيـق بـه درخواسـتهاي متقاضيـان حرفـهاي
درتاسـيس دفاتـر كاريابـي خارجـي توسـط دسـتگاههاي ذيربـط

 )6حمايت از نيروي كار متخصص درحين و پس از اعزام
 )7ارایه انتقال بيمه تامين اجتماعي نيروي كار
 )8ايجـاد زمينههـاي برگشـت كارجـو وحمايـت مالي و معنـوي از انجمن
كاريابـي بينالمللي
 )9حمايـت و همـكاري الزم دسـتگاههاي ديپلماسـي درخصـوص ايجـاد
تسـهيالت ،اطلاع رسـاني بـه موقـع و جامـع از برگـزاري مناقصههـای
بينالمللـي در كشـورهاي مختلـف
 )10برگـزاري همايشهـای تخصصـي و تبليغـات مناسـب بـه منظـور
آشـنايي و توانمنـد سـازي مهندسـان ايرانـي دركشـورهاي هـدف
 )11تاميـن خطـوط اعتبـاري بهمنظـور توسـعه روابـط تجـاري دربخـش
خدمـات فني مهندسـي باتاكيد بر اسـتان وتعريف پروژههـاي باتكنولوژي
برتر و اسـتفاده ازنيـروي كارمتخصص
 )12اجرايـي شـدن فراگير آيين نامه حمايـت ازصادركنندگان خدمات فني
ومهندسي
 )13تامين بهنگام منابع مالي براي اثربخشي صدورضمانت نامهها
 )14تسـهيل شـرايط ايجادكنسرسـيومهاي فنـي و مهندسـي و الويـت
واگـذاري پروژههـاي خارجـي بـه ايـن كنسرسـيومها
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در جهـان امـروز نگاه ويـژه به علم ،تكنولـوژي ،ايدههاي نـو و دانش فني
كـه منبعـث از دانش فنـي نخبگان اسـت باالترين جايـگاه را پيـدا نموده
تـا آنجـا كـه ميتـوان گفت يكـي از جـدي ترين الگوهـا در طبقـه بندي
توسـعه يافتگي كشـورها بررسـي تـوان ايجاد علم توسـط فعـاالن علم و
تعـدد مراكـز تحقيقاتي و پژوهشـي آنها بوده و توسـعة صـادرات خدمات
فنـي ومهندسـي يكـي از مقدمات جهانيشـدن صنعت كشـورها بهشـمار
ميآيـد .ايـن مهـم از طرفـي روندتوليـد محصـوالت صنعتي را براسـاس
تكنولوژيهـاي روز تنظيـم كـرده و زمينة رقابتپذيري را در داخل كشـور
فراهـم ميكنـد و از طـرف ديگر منابـع ارزي بـا ارزش افزوده بسـيار باال را
بـه ارمغـان ميـآورد .عالوه بـر اين درهـاي جهـان را برروي ما بـاز ميكند
و نيـروي كار متخصـص ،جديدتريـن تكنولوژيهاي نوين را كسـب و بكار
خواهنـد گرفت.
مهمتريـن اقدام عملي براي توسـعة ايـن بخش ،اراية راهبرد مشـخص با
مديريـت متمركـز اسـت كه در نهايـت ميتواند باعث تقويـت مراكز توليد
علم و توسـعه و حضور پژوهشگران ،مهندسـان و متخصصان در بازارهاي
نوين بينالمللي شـود.
خدمـات فني مهندسـي به لحاظ برخـورداري از تكنولوژي پيچيـده ،ايجاد
واحدهـاي طراحـي مهندسـي را قطعيـت بخشـيده و ايـن ويژگـي متمايز
كننـده ،ايـن بخـش را در راس سـاير بخشهـاي توليد قـرار ميدهد.
عمركوتـاه و سـرمايهگذاري قابل توجه از ويژگيهاي اين بخش محسـوب
شـده و در نتيجه ريسـك خسـارات احتمالي وارده نيز سـنگين و غيرقابل
جبـران خواهـد بـود .بنابرايـن بـراي موفقيـت در ارايـه خدمـات فنـي و
مهندسـي بايد از نيروي انسـاني متخصص در راسـتاي دستيابي به كيفيت
مناسـب اسـتفاده كـرد .در انتهاي پروسـه توليد علم و تحقيـق و پژوهش،

نبـود برخـي حمايتهـاي الزم و يـا نامناسـب بـودن حمايـت دسـتگاه و سـازمانهاي مربـوط در اين خصـوص ،به
ناكارآمـدي ايـن حـوزه منجر و زير پوشـش قـرار نگرفتن بازارهـاي هدف صادرات خدمات فني و مهندسـي توسـط
سيسـتم بانكـي و بيمـهاي از جملة مواردي اسـت كه ريسـك حضـور شـركتهاي داخلـي در سايركشـورها را باال
ميبـرد .ضمـن اينكـه در مـواردي نيز ثبات نداشـتن قوانين و وجـود برخي موانع قانونـي در زمينة تجـارت ،گمرك،
ماليات و ديپلماسـي منسـجم ،مشـكالت حـوزه خدمات فني مهندسـي را افزايـش ميدهد.
ي مهندسـي عالوه بـر رونق توليـد خدمات،
توسـعة صـادرات خدمـات فن 
از تأثيرگذارتريـن عوامل توسـعه كيفي صادرات و اسـتفاده از تكنولوژيهاي
برتر بـه شـمار ميآيد.
از مهمترين عوامل توسـعه كمي و كيفـي توليدكنندگان علم و تكنولوژي،
ايجـاد و تقويـت انجمنهـاي علمـي فنـي و مهندسـي بـا هدف توسـعه
فنـاوري از جملـه شـيوههاي دسـتيابي به اين مهم ميباشـد كـه ميتواند
علاوه بر توسـعة خدمـات در اقتصاد داخلي ،بـر روند اقتصـاد دانش بنيان
نيـز در سـطوح مديريتـي و فنـي بيفزايـد ( انجمنهـاي فني و مهندسـي
بهعنـوان حامـي انسـجام فعـاالن عرصه توليـد تكنولوژي ،آمـوزش و فن
آوري ،متولـي و منسـجم كننـده فعاالن صادرات خدمات فني و مهندسـي
و ناظـر و هماهنـگ كننـده كننـده ميتواننـد نقش غيـر قابل انـكاري در
ايـن بخش ارايـه نمايند)
كشـور مـا به لحـاظ برخـورداري از موقعيت اسـتراتژيكي ويـژه در منطقه
ميتوانـد از مزيـت همجـواري و اشـتراكات فرهنگـي بـا كشـورهايي
كـه از تـوان پاييـن تكنولـوژي نسـبت بـه كشـور مـا برخوردارند ،بـا ارايه
برنامهريـزي جامـع براي حضور هدفمنـد ،ايجاد بازار مناسـب را در اولويت
خـود قـرار دهد.
بررسـي اجمالـي آمارهـاي موجـود حاكـي از ايـن اسـت كه شـركتهاي
ايرانـي بـا ورود بـه پروژههـاي بـزرگ در زمينـه خطـوط انتقـال نيـرو،
مخابـرات ،آبرسـاني و تصفيـه آب ،جادهسـازي ،سـاختمان و ابنيـه ،ايجاد
تأسيسـات نفتـي ،سدسـازي ،راه ،خطـوط ريلـي ،نرمافـزار و فنـاوري
اطالعـات ،كشـاورزي ،معـدن ،تجهيزات مهندسـي گامهاي بلنـدي را در
صـدور دانـش فنـي برداشـته و در دسـت اقـدام دارنـد.
ارايـه تكنولوژيهـاي برتـر نه تنها جايگاه گذشـته صنعت و معدن كشـور
را ارتقـاء داده بلكـه كشـورهاي هدفـي همچـون كانـادا ،ونزوئلا ،كوبـا،
لبنان ،سـوريه ،عـراق ،امارات متحده عربي ،قطر ،هندوسـتان ،افغانسـتان،
قرقيزسـتان ،قزاقستان ،تركمنستان ،تاجيكسـتان ،زيمباوه ،نيجريه،ونزوئال
و بسـياري ديگـر مقاصد صـادرات خدمات فني و مهندسـي ايـران در اين
مدت بوده اسـت.
بـا عـزم جـدي جوانمـردان ايرانـي در عرصـه توليـد دانش فني دسـتيابي
بـه رقـم ۴ميليـارد دالري و رشـد ۹/۱۴درصدي در برنامه چهـارم در زمينة
صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي محقـق شـد و رشـد صـادرات دانش
فنـي و تكنولـوژي در كنـار صـادرات غيـر نفتي تـوان فعـاالن اين بخش
را به رخ كشـيد.
بـه رغـم تمامـي فعاليتهـاي مديـران و تصميـم سـازان كشـور ،حـوزه
خدمـات فنـي و مهندسـي بـا برخـي مشـكالت روبروسـت كـه از جملـه
ميتـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد:
 .1نبـود شـناخت تعريـف جامـع حـوزه فنـي و مهندسـي توسـط برخي از
تصميم سـازان.
 . 2نداشـتن نـگاه ويـژه و منطقـي به زير شـاخههاي متعـدد عرصه توليد
تكنولوژي.
 .3بـه رسـميت نشـناختن سيسـتمهاي مالـي و اعتباري كشـور بـه توليد
دانـش بهعنـوان يـك توليد قابـل اتـكاء و مـورد پذيرش.

 .4همتـراز نبـودن جايگاه سيسـتمهاي توليـد كننده علـم و دانش با ديگر
بخشها.
 5طـرح نشـدن و اختصاص نيافتـن بودجههاي تحقيقاتي وآزمايشـگاهي
قابـل دسـترس براي تمامـي فعاالن عرصـه پژوهش.
 6وجـود نهادهـا و مراجـع متعـدد غير منسـجم و بعضا مـوازي در نظارت
بر فعـاالن ايـن حوزه.
لـذا الزمـة توسـعه ايـن مجموعـه ،نـگاه ويـژه و بلندمدت تمامي دسـت
انـدركاران از تصميـم سـازان ،تصميـم گيرنـدگان ،حاميـان ،مجريـان و
نهادهـاي حمايتـي و تشـكلهاي بخـش خصوصـي به اين بخش اسـت
و بـدون شـك دسـتيابي شـركتها بـه تـوان مديريتـي و رقابتـي ،بـدون
حمايتهـاي منطقـي امكانپذير نبـوده و به دليل نوپا بـودن خدمات فني
و مهندسـي اصـول حمايتي منطقـي منطبق بر قواعد بايـد بهعنوان اصلي
مهم به رسـميت شـناخته شـود.
نبـود برخـي حمايتهـاي الزم و يـا نامناسـب بـودن حمايـت دسـتگاه و
سـازمانهاي مربـوط در ايـن خصـوص ،بـه ناكارآمـدي اين حـوزه منجر
و زيـر پوشـش قـرار نگرفتـن بازارهـاي هـدف صـادرات خدمـات فنـي و
مهندسـي توسـط سيسـتم بانكـي و بيمـهاي از جملـة مـواردي اسـت كه
ريسـك حضور شـركتهاي داخلي در سايركشـورها را باال ميبرد .ضمن
اينكـه در مـواردي نيـز ثبات نداشـتن قوانيـن و وجود برخـي موانع قانوني
در زمينة تجارت ،گمرك ،ماليات و ديپلماسـي منسـجم ،مشـكالت حوزه
خدمـات فني مهندسـي را افزايـش ميدهد.
بـر خالف گذشـتههاي نه چنـدان دور ،امروزه صـادرات کاال و محصوالت
تولیـدی یک کشـور ،جذابيتي بـراي بازارهای بینالمللی فراهـم نمي آورد
بلكـه دنيـا بدنبـال جـذب دانش و فكر اسـت و بـا تكنولوژي و مهندسـي؛
هنـر اجـرا و فـن ،ارايـه تكنولوژيهـاي نويـن و دانش محـور . . .صـادرات
خدمات فنی و مهندسـی و طراحي و اجرای پروژههاي مهندسـي مختلف
در صنایـع گوناگـون ،نقـش پررنگتـری در مبـادالت کشـورها و تحکیم
روابـط اقتصـادی آنها پیدا کرده اسـت.
خدمـات فنـي مهندسـي آنچنـان تامـل برانگيز اسـت كـه دنيـاي اقتصاد
امـروز بـا طراحـي ابزارهاي نوين و ترسـيم راهبردهـاي عملياتي با نگاهي
ويـژه همـواره در صدد ارتقاي سـهم كنونـي و برنامه ريزي سـهم خواهي
بيشـتر آتي تنظيم ،و ابزارهاي مورد نياز بر اسـاس اسـتراتژيهاي توسعه اي
صـادرات و اهـداف بلند مدت تعريف شـده طراحي ميگردنـد ،و قطعا عقل
سـليم حكـم ميكند ما نيـز از ابزارهايي كـه ديگران تجربه كردهانـد و فراز
و فرودهـاي آن را بـه مـا نشـان دادهاند به بهترين شـكل اسـتفاده نماييم.
درود بـر شـهيدان راه حـق و آزادي ،و با اميد بر توسـعه و آباداني با تدبيري
آيندهنگر.
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داشتهباشیم
نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با
تنی چند از مدیران انجمنهای عضو شورای
هماهنگی
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چنـدی پیـش سـرانجام پـس از سـالها نشسـت هماندیشـی وزیـر راه و
شهرسـازی بـا تنی چنـد از مدیران انجمنهـای عضو شـورای هماهنگی
برای امید به فردایی روشـنتر در مسـیر تعامل جامعه مهندسـی کشـور با
دولـت تدبیـر و امید برگزار شـد
جواد خوانسـاری دبیر این نشسـت خطاب اظهار داشـت :مشـکالت بسیار
زیـادی پیـش رو داریـم؛ مشـکالت مالـی ،اقتصـادی و گرفتاریهایی که
مدیـران گذشـته ایجـاد کردهانـد و ایـن کـه اکثـر پروژههـا متوقف اسـت
و همـکاران مـا امـروز آمدهانـد تـا در راهانـدازی ایـن پروژههـا ،همراهی و
همفکـری کنیم.
عضـو هیأتمدیـره انجمـن شـرکتهای سـاختمانی در ادامه یکـی دیگر
از مشـکالت موجـود را تصمیمگیـری و تصمیمسـازی بخـش خصوصی
در مـورد کارهـای عمرانـی دانسـت و بـه ضعـف ارتبـاط نهـاد تعامـل بـا
سـازمان برنامـه اشـاره کـرد و گفـت :نهـاد تعامـل حاصـل مفیـدی برای
مـا بـه وجـود نیـاورد؛ چـه از نظر فهرسـتبها و چـه از نظر شـاخصهای
تعدیـل و غیـره .توقـع داریم بخش خصوصـی در نهادهای تصمیمسـاز و
تصمیمگیـر مثل شـورای عالی شهرسـازی ،شـورای عالی فنـی ،و اجرایی
شـورای گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـی و کمیته زیربنایـی دولت
مشـارکت داشـته باشد.
در این جلسـه احمد تائب دبیر شـورای هماهنگی تشـکلهای مهندسـی،
صنفـی ،حرفـهای کشـور نیـز گفـت :تشـکلهای مهندسـی آمادهانـد که
بـا همـکاری دسـتگاههای مربـوط ،این مشـکل ملـی را بـه فرصت ملی
تبدیـل کنند ،البته اگر همگـی آوردههایمان را در طبـق اخالص بگذاریم
و بـا تجدیدنظرهایـی در قراردادها و سـاختارها .به هر حـال نمیتوانیم نقد
کنیم و کنار بایسـتیم.

اینها مطالبات شخصی نیست بلکه موضوعی ملی است .آنها لکوموتیو صنعت و توسعه هستند .اگر این بخش گردش
مالی نداشته باشد ،کشور میخوابد .همانگونه که به دلیل توقف لکوموتیو صنعت احداث ،کل جهان لطمه دید و نقطه
آغاز آن از آمریکا بود .این حرفها ،سخنان شخص یا صنف خاصی نیست ،بلکه سخنی ملی است.
مهنـدس تائب خطاب به دکتر آخوندی اظهار داشـت :شـما عضو شـورای
رقابـت هسـتید .کارهـا بایـد رقابتی باشـند .رقابتی-کـردن کارها ،رشـد و
توسـعه اسـت .متأسـفانه به خدمـات مشـاوره و پـروژه ،کوتهنظرانـه نگاه
میشـود .گویی کسـی مشـاور و پیمـانکار را نمیشناسـد.
وی در مـورد مطالبـات پیمانـکاران و مشـاوران گفـت :اینهـا مطالبـات
شـخصی نیسـت بلکـه موضوعـی ملی اسـت .آنهـا لکوموتیـو صنعت و
توسـعه هسـتند .اگـر ایـن بخـش گـردش مالـی نداشـته باشـد ،کشـور
میخوابـد .همانگونـه کـه بـه دلیـل توقف لکوموتیـو صنعت احـداث ،کل
جهـان لطمـه دیـد و نقطـه آغـاز آن از آمریکا بـود .این حرفها ،سـخنان
شـخص یـا صنـف خاصـی نیسـت ،بلکـه سـخنی ملی اسـت.
وی تأکیـد کرد :دلمان میخواهد نظامهای کشـور یکپارچهسـازی شـود.
امروز در خصوص تعالی مهندسـی شـاهد هسـتیم که هر کسـی میگوید
مـن صالحیت بدهـم و همه میخواهند جلودار باشـند.
نظـام مهندسـی یـک طـرف ،سـازمان برنامـه یـک طـرف و بـه تازگـی
اتـاق بازرگانـی! هر کسـی بـه نوعی ،گویی گوشـتی را سلاخی میکنند!

نمیدانـم بـه چـه دلیل؟!
وی در ادامـه بیـان داشـت :همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیـم و
تجربیات گذشـته را به سـمت توسـعه کشور سـوق دهیم .طرحهای جامع
و طرحهـای شهرسـازی را بـا شـیوهای نـو نـگاه کنیم.
احمـد تائـب در پایـان اظهار داشـت :بنا بر اطالعی که ناسـا منتشـر کرده
اسـت ،جهان در حال ورود به یک دوره خشکسـالی سـی سـاله میشـود و
یکـی از چهار کشـوری که وارد بحران میشـود ،ایران اسـت .بایـد در این
زمینـه فکـر و کار و در پروژههـا و منابعمـان اولویتبندی کنیم.
مهنـدس ادمونـد میرزاخانیـان عضـو شـورای مدیریـت جامعه مهندسـان
مشـاور نیز در این نشسـت پیشـنهاد تشـکیل چهار معاونت “حملونقل”،
“مسـکن”“ ،توسعه زیرسـاختها” و “سـرمایهگذاری خصوصی” در وزارت
راه را ارایـه کرد.
وی از وزیـر راه خواسـت ،زمینههایـی فراهـم شـود تـا اجـرا و واگـذاری
پروژههـا بـه رانتخوارهـا پایـان پذیـرد و واگـذاری پروژه-هـا در محیـط
رقابتـی سـالم ،عادالنـه و شـفاف انجام شـود.

زمینههایی فراهم شود تا اجرا و واگذاری پروژهها به رانتخوارها پایان پذیرد و واگذاری پروژه-ها در محیط رقابتی
سالم ،عادالنه و شفاف انجام شود.
میرزاخانیـان افـزود :بـا توجه به ایـن که محدودیـت در بودجه و تخصیص
نیافتـن آن ،به پروژهها آسـیب میرسـاند ،بایـد بـر روی برنامهریزی منابع
موجـود و اولویتبنـدی پروژههـا اقـدام شـود و در واقـع ،نبایـد پروژههایی
کـه تأمین مالی نشـدهاند ،آغاز شـوند.
هرمــزد رامینــه رئیــس شــورای مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور نیــز
اظهــار داشــت :جامعــه مهندســان مشــاور ایــران با بیــش از  850شــرکت
مهندســی مشــاور بــا نیــروی کارشناســی  40تــا  50هــزار نفــر و دفاتــر
نمایندگــی در  13اســتانداری ،بزرگتریــن تشــکل غیــر دولتــی فنــی و
حرفـهای کشــور اســت.
وی تصریــح کــرد :ایــن نیــروی عظیــم کارشناســی در تخصصهــای
مختلــف کــه دربردارنــده تمامیتخصصهــای ایــن وزارتخانــه و
وزارتخانههــای نیــرو ،نفــت ،کشــاورزی و صنعــت ،معــدن و تجــارت
میباشــد ،در جامعــه حضــور دارد .مــا در جامعــه ،دریایــی از تجربیــات
و تخصصهــا را داریــم.
منوچهــر ملکیانــی فــرد رئیــس هیاتمدیــره انجمــن (ســندیکای)
شــرکتهای ســاختمانی دیگــر شــرکت کننــده ایــن نشســت نیــز
آمادگــی انجمــن متبــوع خــود را بــرای همــکاری و همگامیبــا دکتــر

آخونــدی بــه ویــژه در اجــرای واقعــی سیاســت خصوصی-ســازی اعــام
کــرد.
وی گفـت :بایـد بخش اعظم پروژهها به سـمت بخـش خصوصی هدایت
شـود و این کار ،دقت عمل و سیاسـتهای دشـواری را میطلبد.
رئیس هیأتمدیره سـندیکای شرکتهای سـاختمانی در ادامه به ضرورت
وجـود اتاقهـای فکـر یا شـورای عالـی مشـورتی در همـه وزارتخانهها و
بـه ویـژه راه و شهرسـازی و به خصوص اسـتفاده از مدیران مجرب بخش
خصوصـی در حـوزه اجرایـی مملکت اشـاره و تصریـح کرد :ایـن موضوع
میتوانـد گام مهمـیدر ارتباط هرچـه نزدیکتر بخش خصوصـی و دولت
تدبیر و امید باشـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفـت :ما هماکنون شـاهد فروش
تراکـم هسـتیم .فـروش تراکـم خـارج از حوزه طـرح جامع یعنـی گرهزدن
مملکـت ،یعنـی فروش آسـایش ملتی که بر اسـاس طرح جامـع در جایی
ساکن شـدهاند.
مهنـدس محمـد احمـدی رئیـس هیأتمدیـره انجمـن شـرکتهای
پیمـانکار تأسیسـات و تجهیزات صنعتـی ایران هم ضمن اعلام آمادگی
بـرای انجـام وظیفه به عنوان بـازوی اجرایی ،فکری و مشـورتی وزارت راه

اینها مطالبات شخصی نیست بلکه موضوعی ملی است .آنها لکوموتیو صنعت و توسعه هستند .اگر این بخش گردش
مالی نداشته باشد ،کشور میخوابد .همانگونه که به دلیل توقف لکوموتیو صنعت احداث ،کل جهان لطمه دید و نقطه
آغاز آن از آمریکا بود .این حرفها ،سخنان شخص یا صنف خاصی نیست ،بلکه سخنی ملی است.
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با وجود مشکالت داخل کشور ،صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ،که از سال  1373آغاز شده ،راه درخشانی
را تا به امروز طی کرده است .درخشان گفت :ازمجموع  250قراردادی که طی آنها ،در  55کشور جهان ،پروژه
انجام شده ،فقط در یک مورد ،خلع ید صورت گرفته و سایر موارد منجر به اجرای کامل پروژهها و نهایت ًا آزادسازی
ضمانتنامهها شده است.
این عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور افزود :از سال  1381تا سال  ،1390صادرات خدمات فنی و مهندسی،
رشد  45درصدی را تجربه کرده است و عمدت ًا با فعالیت خود شرکتها ،بر این مهم تأکید میکنم چون آنچه که
شرکتها انجام دادهاند ،موجب شکوفایی در این شاخه بوده است.
و شهرسـازی ،به ارایه خواسـتههای تشـکل متبوع خـود همچون تفکیک
مسـوولیتهای اجرایی کشـور و جلوگیری از تداخل مسـوولیتها؛ افزایش
نقـش سـازمانهای مردمنهـاد بـه ویـژه انجمنهـای صنفـی در فرآینـد
تصمیمسـازی؛ ایجـاد تنـوع در تجهیز سـرمایهای برای توسـعه اقتصادی
کشـور؛ ایجاد بسـترهای مناسـب برای توسـعه بـازار کسـبوکار و زدودن
موانـع کارآفرینـی؛ کمـک و حفـظ توانمنـدی بخـش خصوصـی و احیای
نظام علمیو کارشناسـی و تدوین مراتب و مسـایل مرتبط بـا آن پرداخت.
علـی آزاد دبیـر انجمـن شـرکتهای راهسـازی ایـران نیز در این نشسـت
اظهـار داشـت :راهسـازی کـه اولیـن زیرسـاخت توسـعه هـر جامعـهای
را میسـازد و در مرحلـه بعـد هـم زمینهسـاز ارتقـای اقتصـاد ،فرهنـگ و
آمـوزش میشـود ،ارزانتریـن اشـتغال ممکـن در مملکـت اسـت.
مهنـدس آزاد تصریـح کـرد :بایـد مسـایل هـر صنـف را در جمعیـت
محدودتـری بـا اعضـای آن صنـف مـورد بررسـی قـرار داد.
فرامـرز مفتخـر نایبرئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی
ایـران هـم که بـه همراه گودرز معنـوی نماینـده  ICCAدر هیأت اجرایی
شـورای هماهنگی تشـکلهای مهندسـی ،صنفی و حرفهای کشور در این
هماندیشـی شـرکت کـرده بـود ،گفت :بـا وجود مشـکالت داخل کشـور،
صادرات خدمات فنی و مهندسـی ایران ،که از سـال  1373آغاز شـده ،راه
درخشـانی را تـا به امروز طی کرده اسـت .درخشـان گفـت :ازمجموع 250
قـراردادی کـه طـی آنها ،در  55کشـور جهان ،پروژه انجام شـده ،فقط در
یـک مـورد ،خلـع ید صـورت گرفته و سـایر مـوارد منجر به اجـرای کامل
پروژههـا و نهایت ًا آزادسـازی ضمانتنامهها شـده اسـت.
ایـن عضو شـورای عالی صـادرات غیرنفتی کشـور افـزود :از سـال 1381

تـا سـال  ،1390صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی ،رشـد  45درصدی را
تجربـه کـرده اسـت و عمدت ًا با فعالیت خود شـرکتها ،بر ایـن مهم تأکید
میکنـم چـون آنچه که شـرکتها انجـام دادهانـد ،موجب شـکوفایی در
این شـاخه بوده اسـت.
مهنـدس مفتخـر با تأکید بر این که پتانسـیل مهندسـی کشـور اعـداد به
دسـتآمده تـا امـروز نیسـت ،در بیـان دلیـل ایـن گفتـه اظهار داشـت :در
سـال  ،90باالترین رشـد را با  2/4میلیارد دالر داشـتهایم .در سـال ،1391
بـه دلیل فشـار تحریمهـا و مـورد پذیـرش قرارنگرفتـن ضمانتنامههای
بانکـی ایـران در کشـورهای دیگر ،عم ً
ال بـه  3/2میلیارد دالر رسـیدیم .در
 5ماه نخسـت امسـال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسـی ایران2/1 ،
میلیـارد بـوده اسـت کـه امیدواریم اگـر کمک شـود ،بتوانیم تا پایان سـال
بـه  3میلیـارد دالر برسـیم .نایبرئیـس  ICCAاعلام کـرد :حـال آنکه
پتانسـیل مهندسـی کشـور  20میلیارد دالر قرارداد در سـال” است.
عضـو کمیته مـاده  19آییننامـه اجرایی حمایـت از صادرکنندگان خدمات
فنـی و مهندسـی تصریـح کـرد :ترکیـه در سـال  28 ،2012میلیـارد دالر
صادرات خدمات فنی و مهندسـی داشـته اسـت و قطع ًا بسـیاری میتوانند
گواهـی دهنـد کـه مهندسـی ترکیـه قویتـر از ایـران نیسـت .مـا بـه دو
طریـق میتوانیم قرارداد خارجی را کسـب کنیم؛ یکی شـرکت در مناقصه
کـه الزمـهاش ضمانتنامـه اسـت و هماکنـون در آن مشـکل داریم.
مفتخـر افـزود :مـا حدود  5سـال پیش بـه بانـک مرکزی توصیـه کردیم
کـه مبلغـی پـول در یکـی از بانکهـای خارجی سـپرده کند تا بر اسـاس
آن بتوانیـم از بانـک خارجـی مربوطـه ضمانتنامه بگیریم .ایـن کار انجام
و  200میلیـون دالر بـه  2بانـک خصوصی و  2بانک دولتی داده شـد ولی

مـا وارث بافتهـای فرسـوده هسـتیم .ما تقاضا داریم به مسـکن به طور ویژه عنایت داشـته باشـید .انتظـار داریم
کارگروهی مشـترک تشـکیل شـود تـا این دو گروه بطور مسـتمر کار کارشناسـی انجـام دهند و به عنوان مشـاور
کارهای تخصصی باشـیم.
متأسـفانه در بیدقتـی کـه در دسـتورالعمل انجـام این روند بـه بانکهای
مزبـور صـورت گرفـت ،ایـن وجـوه صـرف هزینههـای دیگـری شـد و
نتیجهای عایـد نگردید.
ً
عملا خود ،راههای
وی در ادامـه اظهار داشـت :در حال حاضر ،شـرکتها،
مختلفـی را (بـرای تهیـه و ارایـه ضمانتنامـه مـورد قبـول کارفرمایـان
خارجـی پیـدا کردهانـد کـه بدیهی اسـت هـم پروژههـا را گـران میکند و
هـم رقابتهـا را ،کـه در بازارهـای بینالمللـی به دلیل وضعیـت اقتصادی
اروپـا و آمریکا بسـیار فشـرده اسـت ،سـختتر میکند.
وی افـزود :ما همین اآلن ،به دلیل مشـکالت ضمانتنامه ،از حوزه بسـیار
بزرگـی در دنیا محروم و در دو سـه کشـور محدود شـدهایم .هنـوز این راه
44

حل میتواند کارکرد داشـته باشـد ،اگر سیسـتم بانکی ،وجهـی را در خارج
از کشـور سـپرده کند ،می-توانیم ضمانتنامـه دریافت کنیم.
ً
عملا
مهنـدس مفتخـر در ادامـه توضیـح داد :روش دوم گرفتـن کار کـه
کشـورهایی مثـل چیـن و ترکیـه از طریـق آن بـه ارقـام بـاالی صادراتی
دسـت یافتهانـد ،اسـتفاده از روش فاینانـس اسـت .بهگونـهای کـه با یک
ً
عملا میتـوان  4یـا  5دالر پـروژه گرفـت.
دالر سـرمایهگذاری،
وی افـزود :پیشـنهاد مـا ایـن اسـت که بـا توجه بـه بلوکهشـدن پولهای
نفـت دولـت در بسـیاری از کشـورها ،میتـوان از ایـن منابع برای توسـعه
خدمـات اسـتفاده کـرد .وی گفـت :بنابرایـن خواهـش میکنـم کمـک
بفرماییـد جایگاه مهندسـی کشـور به  20میلیـارد دالری که واقعی اسـت،

دسـت پیـدا کند.
حسن سـعادتمند رئیس هیأتمدیره کانون سراسـری پیمانکاران عمرانی
ایـران دیگـر شـرکت کننـده ایـن نشسـت نیـز گفـت :کانـون سراسـری
پیمانکاران عمرانی ایران با عضویت  31انجمن اسـتانی و تحت پوشـش
قـرار دادن بیـش از  25000شـرکت پیمانکاری به دلیل سـاختار شـبکهای
کـه در تمـام اسـتانها دارد ،ارتبـاط خوب ،منطقـی و صمیمیبا نمایندگان
مجلـس شـورای اسلامیدارد .ایـن قابلیت ،شـرایط ویژه و ممتـازی را به
وجـود مـیآورد کـه پیامـد آن ،ایجـاد فرصتهایی بهینه برای ماسـت.
مهنـدس سـعادتمند در ادامـه ،خواسـتههای تشـکل متبوع خـود را چنین
برشمرد؛
درخواســت کــرد شــورای هماهنگــی و همــه تشــکلهای عضــو آن بــه
عنــوان بــازوی مشــورتی و بــه عنوان یــک گــروه اجتماعی ســازمانیافته،
وظایــف نظارتــی خــود را ایفــا کــرده و بــه وزیــر راه و شهرســازی گزارش
خــود را ارایــه دهنــد.
مهنــدس ایــرج رهبــر رئیــس هیأتمدیــره انجمــن انبوهســازان مســکن
نیــز اظهــار داشــت :کارهــای انبوهســازی عــاوه بــر ایــن کــه کار
ساختوســاز و عمرانــی اســت ،چــون بــا مــردم مســتقیم ًا در ارتبــاط
اســت ،اگــر مشــکلی پیــش بیایــد ،مســوولیت آن دوچنــدان میشــود.
مــا وارث بافتهــای فرســوده هســتیم .مــا تقاضــا داریــم بــه مســکن بــه
طــور ویــژه عنایت داشــته باشــید.
انتظــار داریــم کارگروهــی مشــترک تشــکیل شــود تــا ایــن دو گــروه
بطــور مســتمر کار کارشناســی انجــام دهنــد و به عنــوان مشــاور کارهای
تخصصــی باشــیم.
قبــاد چوبــدار عضــو هیأتمدیــره انجمــن شــرکتهای راهســازی ایــران
نیــز بــا اظهــار اینکــه وزارت راه و شهرســازی بیــش از  70درصــد صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی را بــر عهــده دارد از وزیــر راه و شهرســازی
درخواســت کــرد بــه انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران در وزارت راه و شهرســازی ،بیشــتر از پیــش اهمیــت داده شــود.
پــس از پایــان نقطهنظــرات مدیــران انجمنهــای عضــو شــورای
هماهنگــی ،وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت :کنشگــران اقتصــادی
فــارغ از ایــن کــه در چــه حــوزه و کاری فعالیــت میکننــد و چه تخصصی
دارنــد ،ابتــدا یــک شــهروند هســتند و حــق دارنــد کــه بــه عنــوان یــک
شــهروند نســبت بــه فعالیــت خودشــان و حــق انتخابهــای مختلفــی
کــه دارنــد ،اظهــار نظــر کننــد ،در توســعه ایــران مشــارکت داشــته باشــند
و حــق پرسـشگری از مســووالن را دارنــد میتواننــد از مدیــران دولتــی
ســوال کننــد کــه چــرا ایــن تصمیمــات را اتخــاذ کردهانــد و نتیجــه
تصمیمــات چــه شــد .بــر اســاس همیــن حــق شــهروندی ،تمــام فعاالن
اقتصــادی حــق دارنــد در فرآیندهــای تصمیمســازی مداخلــه و مشــارکت
داشــته باشــند ،تــا در نهایــت تصمیمــات نهایــی ،تــا آنجــا کــه امــکان
دارد ،بــر اســاس یــک اجمــاع ملــی صــورت گیــرد.
دکتــر عبــاس آخونــدی افــزود :دولــت مســتقل از جامعــه مدنــی و یــا
جامعــه حرف ـهای نیســت ،بلکــه بخشــی از جامعــه مدنــی اســت.
مـن خـودم را جزیـی از جامعه مدنی ایران ،جامعه مهندسـی ایران و جامعه

انجمنهـای حرفـهای میدانـم ،لـذا فکر میکنم کـه از طرف ملـت ایران
بـا ترتیبـات قانونـی ،ماموریتی به من داده شـده تـا ایـن کار را انجام دهم،
پس اساسـ ًا بـه این جدایی اعتقـادی ندارم.
وی تصریـح کـرد :اسـاس توسـعه بـه سـرمایههای اجتماعـی برمیگردد
و بنیـان ایـن کار ایـن اسـت کـه بـه هـم اعتمـاد کنیـم ،اعتمـاد بایـد به
گونهای باشـد که از مشـکالت عبور کنیم و همدلـی و هم صحبتی منجر
بـه همـکاری شـود .بـه طـور کلـی ،ارتبـاط در ایـن سـطح بایـد منجر به
اقدامیمشـترک بـرای حمایـت از بخـش خصوصی شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این که بدون عمقبخشـیدن بـه اعتماد ،کاری از دسـت
مـا برنمیآید ،خاطر نشـان کرد :بایـد کاری انجام دهیـم که محصول این
کار منجر به رفاه شـهروندان شـود.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا طــرح ایــن مســاله کــه مجموعــه
اقدامــات بایــد بــه بهبــود کیفیــت و آســایش مــردم شــود ،افــزود:
اقدامیکــه منجــر بــه رفــاه مــردم نشــود ســودی نــدارد .توســعه بایــد
پایــدار و بنیانهــای محکمیداشــته باشــد ،توســعه نبایــد لــرزان باشــد.
بایــد بــه گونـهای عمــل کنیــم کــه بتوانیــم در محیــط جهانــی مانــدگار
شــویم .اینکــه دیــواری بــه دور کشــور بکشــیم بــدون ارتبــاط بــا محیط
بینالمللــی ،توســعهپایدار نیســت بلکــه ایــن توســعه بایــد بتوانــد یــک
سیســتم بــاز در محیــط جهانــی تعریــف شــود ،اگــر بپذیریــم در چارچوب
جهانــی فعالیــت کنیــم ،مهندســی پایــدار و توســعه پایــدار محقــق
میشــود.
وی افــزود :مفهــوم ایــن ســخن آن نیســت کــه میخواهیــم همــه کارهــا
را رهــا و آزاد کنیــم ولــی مهــم اســت کــه ایــن رویکــرد را داشــته باشــیم.
بتوانیــم در یــک چارچــوب مهندســی جهانــی در رقابــت بینالمللــی
بگوییــم مــا فعالیــت مهندســی میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام حرفــهای ایــران بایــد بتوانــد بــا ســطح
ف ـنآوری ،فرآیندهــا و روشهــای جهانــی رقابــت کنــد ،بیــان کــرد :در
نهایــت مهنــدس حرف ـهای ایرانــی بایــد توانایــی رقابــت و فعالیــت در
ســطح بینالمللــی را داشــته باشــد امــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
راهکار مهندســان بــرای رقابــت بــا ســطح جهانــی چیســت ،معتقــدم بایــد
توگــو شــود.
در ایــن زمینــه بــا بخــش خصوصــی گف 
ایــن نظریهپــرداز توســعه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســند  2023توســعه
ترکیــه کــه بــا ســند چش ـمانداز  1404ایــران مشــابهت بســیاری دارد،
یکــی از اهــداف عمــده ،افزایــش اســتانداردهای فعالیتهای حرفـهای در
حوزههــای مالــی بانکداری،خدمــات پزشــکی و مهندســی و . . .اســت،
گفــت :ایــن هــدف بــر اســاس یــک نظــام یکپارچــه مهندســی محقــق
میشــود .مفهــوم صالحیــت و مســوولیت از منظــر عرضهکننــدگان
خدمــات و بهرهبــرداران بایــد بــه گونــهای باشــد کــه حــق انتخــاب
مطــرح شــود .گرفتاریهــای خیلــی جــدی در خصــوص مهندســی در
ایــران داریــم ،متاســفانه مهندســی در حــال حاضــر بــه یــک مســاله فنی
و تکنیکــی تنــزل یافتــه اســت و حــق انتخــاب شــهروندان در ایــن حوزه
بســیار ناچیــز اســت.
بایــد نظــام یکپارچــه مهندســی داشــته باشــیم .نظــام یکپارچه مهندســی

بخــش خصوصــی هنــوز فکــر میکنــد “از خــرس دولــت بایــد مویــی بکنیــم” یــا اینکــه توســعه کل راه و
شهرســازی بــر اســاس منطــق اقتصــادی دولتــی پایــدار باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه عنــوان نمونــه،
متأســفانه ،از ابتــدای امســال تاکنــون  10درصــد از اعتبــارات عمرانــی بــه پروژههــا تخصیــص یافتــه در صورتی
کــه بــرای اجــرای همــه پروژههــای ایــن بخــش بــه 100هــزار میلیــارد تومــان نیــاز داریــم
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دکتــر آخونــدی ادامــه داد :ادغــام ایــن حســن را دارد کــه توســعه شــهری را بــا توســعه حمــل و نقــل در یــک
راســتا انجــام دهیــم .وزیــرراه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه معتقــدم دولــت نمیتوانــد بــرای  75میلیــون
نفــر تصمیمگیــری کنــد ،گفــت :بخــش مســکن هــزاران ســال اســت کــه در اختیــار مــردم و بخــش خصوصــی
بــوده اســت ،مــن بــا واگــذاری شــهرهای جدیــد ،شــرکتها و مسکن-ســازی بــه بخــش خصوصــی ،موافقــم.
البتــه ایــن واگــذاری یــک شــرط دارد و آن ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری و تجهیــز منابــع توســط بخــش
خصوصــی صــورت گیــرد.
هــم بــه مفهــوم صالحیــت و هــم بــه مفهــوم مســوولیت از جنبــه
عرضهکننــدگان از خدمــات مهندســی از ســوی بهرهبــرداران خدمــات
مهندســی نیــز مفهــوم حــق انتخــاب مطــرح اســت.
وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری ایــن کــه در بقیــه حوزههــا نیــز
سیســتم چندپــاره اســت و هــر کــدام رویکردهــای متفاوتــی دارنــد ،اظهار
کــرد :بــه عنــوان مثــال در نفــت ،نیــرو و راه و شهرســازی ،سیســتمهای
متفاوتــی وجــود دارد و نــگاه بــه نظــام مهندســی ،صالحیــت و
مســوولیتها در کشــور بســیار متنــوع اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد
مشــخص شــود چقــدر از پروژههــای وزارت راه و شهرســازی بــر اســاس
ارزشهــای اقتصــادی تعریــف شــده اســت ،گفــت :بخــش خصوصــی
هنــوز فکــر میکنــد “از خــرس دولــت بایــد مویــی بکنیــم” یــا اینکــه
توســعه کل راه و شهرســازی بــر اســاس منطــق اقتصــادی دولتــی پایــدار
باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه عنــوان نمونــه ،متأســفانه ،از ابتــدای
امســال تاکنــون  10درصــد از اعتبــارات عمرانــی بــه پروژههــا تخصیــص
یافتــه در صورتــی کــه بــرای اجــرای همــه پروژههــای ایــن بخــش
بــه 100هــزار میلیــارد تومــان نیــاز داریــم یعنــی ایــن کــه بایــد حداقــل
 40ســال دنبــال ایــن داســتان بدویــم .مــا بایــد اعتبــار دولــت را بیشــتر
در صندوقهــای مختلــف اهــرم کنیــم و بتوانیــم یــک نظــام اقتصــاد
خوداتــکا و پایــدار را در ایــن حــوزه تعریــف کنیــم.
وی همچنیـن بـا بیـان ایـن که باید به سـمت آزادسـازی قیمـت در حوزه
ل ونقـل حرکـت کنیم ،گفت :بدون آزادسـازی و بر مبنـای مداخالت
حمـ 
دولـت همـان میشـود که سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی از حضور در
پروژهها پشـیمان میشـوند .بنابراین در این حوزه نیازمنـد بازتعریف رابطه
دولـت و بخش خصوصی هسـتیم.
دکتـر آخونـدی با اشـاره به اینکـه عهد کردهام هیـچ پـروژهای را خارج از
رقابـت واگـذار نکنم ،گفت :هـر لحظه از رقابت عبور کنیم ،بذری از فسـاد
میکاریـم ،بـه عنـوان یـک مهندس متاسـفم که بگویـم هـزاران میلیارد
تومـان پـروژه عمرانـی خارج از حوزه رقابت عرضه شـده اسـت.
مـن بـه صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی اعتقـاد دارم .آخـر کار ،ایـن
مهندسـان ایرانـی هسـتند کـه باید بـازار خود را در سـطح جهـان بدانند و
نـه در سـطح ایـران .این کار نیازمند آمـوزش و فرآیندهای حرفهای اسـت
کـه مهندسـان را برای سـطح بین-المللـی تربیت کنیـم و از آموزشهای
تکمیلـی ،حقوقـی مالـی و بازاریابـی و بحثهای تکمیلی کـه در حد یک
مهنـدس حرفـه-ای اسـت ،در سـطح بینالمللی صـورت گیرد.
مــن همیــن جــا از آقــای عبــده خواهــش میکنــم کــه راجــع بــه بحــث
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صــدور خدمــات فنــی و مهندســی یــک چــارهای بیاندیشــیم کــه بتوانیــم
بــه ســهم بیشــتری از بــازار جهانــی دسترســی پیــدا کنیم.
آخونــدی بــا بیــان ایــن کــه حجــم ســرمایهگذاری ملــی در ایــران کــم
نیســت ،گفــت 180 :هــزار کیلومتــر انــواع راه 56 ،فــرودگاه و ظرفیــت
تخلیــه و بارگیــری  186میلیــون تــن بــار در بنــادر ،رقــم کمــیدر
ســرمایهگذاری ملــی نیســت .همچنیــن میــزان ســرمایه-گذاری در راه
آهــن نیــز باالســت ،امــا موضــوع مهــم ایــن اســت که میــزان بهــرهوری
از زیــر ســاختها و نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی ،دریایــی ،هوایــی و
زمینــی ،نیازمنــد ارزیابــی مجــدد اســت.
وی گفــت :بارهــا گفتــه شــده بایــد از طریــق کریــدور جنــوب -شــمال و
یــا شــرق -غــرب بــه کشــورهای دیگــر متصــل شــویم ،ایــن در حالــی
اســت کــه مشــخص نمیکننــد چــه ســهمیاز بــار جهانــی از ایــن
کریدورهــا عبــور میکنــد .بــا وجــود زیــر ســاختهای بســیار زیــاد در
بندرعبــاس ،ســهم ایــن بنــدر در تخلیــه بــار ،کمتــر از  20درصــد اســت.
وی در خصــوص مطالبــات پیمانــکاران نیــز گفــت :مطالبــات حــق
پیمانــکاران اســت و مطمئــن هســتم بــا کمــک بخــش خصوصــی،
راهحلهایــی بــرای ایــن مشــکل پیــدا خواهیــم کــرد .وزیــر راه و
شهرســازی در رابطــه بــا مســایل مربــوط بــه ادغــام وزارتخانههــای راه و
ترابــری و مســکن و شهرســازی گفــت :نمیخواهــم در مقــام مدافــع یــا
مخالــف ایــن اقــدام ســخن بگویــم امــا ایــن ادغــام یــک نکتــه مثبــت
داشــت وآن ایــن بــود کــه توســعه ســکونت حاشــیه شــهری بــه مفهــوم
ســکونتهای حاشــیههای کالنشــهرها ســازماندهی شــد.
دکتــر آخونــدی ادامــه داد :ادغــام ایــن حســن را دارد کــه توســعه شــهری
را بــا توســعه حمــل و نقــل در یــک راســتا انجــام دهیــم .وزیــرراه و
شهرســازی بــا بیــان اینکــه معتقــدم دولــت نمیتوانــد بــرای 75
میلیــون نفــر تصمیمگیــری کنــد ،گفــت :بخــش مســکن هــزاران ســال
اســت کــه در اختیــار مــردم و بخــش خصوصــی بــوده اســت ،مــن بــا
واگــذاری شــهرهای جدیــد ،شــرکتها و مسکن-ســازی بــه بخــش
خصوصــی ،موافقــم .البتــه ایــن واگــذاری یــک شــرط دارد و آن ایــن
اســت کــه ســرمایهگذاری و تجهیــز منابــع توســط بخــش خصوصــی
صــورت گیــرد.
آخونــدی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه وفــای بــه عهــد از هــر مصلحتــی
مهمتــر اســت ،اظهــار داشــت :در بودجــه ســال  92تمــام اعتبــارات
مســکن مهــر متوقــف شــد و بانــک مرکزی حــق اعطــای خــط اعتباری
مســکن مهــر را بــه هیــچ بانکــی نــداده اســت.

| گفتوگو | جواد صبوحی

صادرات خدمات فني و
مهندسي؛رهيافتحضور
در بازارهاي جهاني
تاملي بر فعاليتهاي كميسيون صادرات
خدمات فني و مهندسي در گفت و گو با
مهندس حسن پور حسینی دبیر نخستین
همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

اشاره:

شناخت مولفهها و بايستههاي رقابت جزيي از ضروريات حضور در بازارهاي
جهاني است .بازاريابي محصوالت و توليدات مهندسي كه بتواند ضمن
معرفي پتانسيلها و توانمنديهاي جهاني زمينه آگاهي توليد كنندگان داخلي
را از آخرين توليدات و متدهاي به كار رفته در صنعت ساختوساز فراهم كند،
فرصت و امكاني است كه ما را به سوي مرزهاي توسعه رهنمون خواهد
ساخت.
با همين هدف و انگيزه ،كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي كوشيده
است بخشي از قابليت ها و توانمنديهاي كشورمان در اين خصوص را
معرفي كرده و ضمن تعامل با نهادهاي مربوطه اشتياق حضور سرمايه گذاران
را نيز فراهم آورد.
مهندس حسن پورحسینی دبیر همایش ،نایب رییس اول سازمان و عضو
توگويي با ما به مهمترين
كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي در گف 
فعاليت ها و اقدامات انجام گرفته اشاره كرده است كه تقديم حضورتان
ميشود:
آقاي مهندس؛ ضرورت وجود مجموعه اي با عنوان كميسيون
صادرات خدمات فني و مهندسي چيست و اصوالً هدف از
شكلگيري اين كميسيون چه بوده است؟
كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي بنا به اهميت اين حوزه يكي
از كميسيونهاي فعال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه در راستاي
ارتقاي صادرات غير نفتي استان و ورود به بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه
اي تشكيل شده و طي چند سال گذشته با تشكيل جلسات مستمر و حضور
47

بحـث صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی در خراسـان رضوی مدت چندسـالی اسـت کـه بهصـورت تخصصی در
اسـتان مـورد توجـه قرار گرفتـه و بـه همین منظـور تشـکلهای تخصصـی مختلفی شـکل گرفته و بـه فعالیت
مشـغولند کـه میتـوان بـه اتحادیـه صادرکننـدگان خدمات فنی و مهندسـی ،سـازمان نظـام مهندسـی معدن،
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و چند تشـکل ديگر بخش سـاختمان اشـاره كرد.
تشكلها و فعاالن بخش خصوصي و دستگاههاي اجرايي ذيربط توانسته
نسبت به ساماندهي فعاليتهاي اين عرصه در امتداد رسالت خود اقدام كند.
ساماندهي افزايش سطح صادرات غير نفتي استان خراسان رضوي ،حضور
در بازارهاي جهاني و توسعه و گسترش بازارهاي هدف با تأكيد بر كشورهاي
همجوار ،انتقال دانش فني در حوزه خدمات فني و مهندسي در راستاي
اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي ،شناسايي توانمنديهاي
بالقوه و بالفعل استان در بخش خدمات فني و مهندسي و اعزام هيأتهاي
بازاريابي به بازارهاي هدف و مشاركت در نمايشگاههاي تخصصي و
اختصاصي بخشي از اهدافي است كه اين كميسيون به دنبال تحقق آن است.
ضمن اينكه اين كميسيون تالش ميكند با جلب همكاري بخش خصوصي
در بازارهاي هدف صادراتي و شركت در مناقصات بينالمللي ،شناسايي زمينه
حضور فعاالن بخش خدمات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني ،تجميع
فعاليتهاي در حال انجام و هماهنگ نمودن فعاليتهاي پراكنده به منظور
هم افزايي و تشويق به سرمايهگذاري صادركنندگان خدمات در بازارهاي
جهاني و همچنين جلب همكاري بخش خصوصي در انتقال دانش فني و
فناوري بخشي از اهداف خود را محقق كند.
عالوه بر اين ميتوانم به اهداف ديگري همچون سياستگذاري بلند مدت و
تدوين استراتژي صادرات خدمات فني و مهندسي با نگاه به اسناد باالدستي،
آشنايي صادركنندگان با آخرين دستاوردهاي حوزه صادرات خدمات در سطح
جهاني در قالب برگزاري كالسهاي آموزشي و همايشهاي استاني و ملي،
همكاري با ساير تشكلهاي فعال در حوزه خدمات فني و مهندسي و ايجاد
هماهنگي و وحدت رويه ،رفع مشكالت صادركنندگان خدمات و انعكاس
پيشنهادهاي آنها به مسووالن ذيربط ،جلب منابع و تسهيالت بانكي و
راهنمايي صادركنندگان در استفاده از آن و ايجاد شبكههاي اطالع رساني
به منظور انتقال آنالين اطالعات خدمات فني و مهندسي به فعاالن بخش
خصوصي اشاره كنم.
براي تحقق اهدافي كه به آنها اشاره كرديد چه كارهايي
انجام گرفته است؟
يكي از مهمترين برنامهها حضور نمايندگان كميسيون در جلساتي است كه
ميتواند به رونق صادرات خدمات فني و مهندسي كمك كند .مثال در اين
خصوص جلسات متعددي با انبوه سازان درخصوص پيشرفت پروژه بيشكك
و احداث برج تجاري در آن شهر داشته ايم .با مسووالن صندوق ضمانت
صادرات كشور نيز درخصوص تسهيالت صندوق به پروژههاي خارج از
كشور و ارایه طرح برج تجاري به نماينده صندوق در استان خراسان رضوي
جلساتي تشكيل شده است .عالوه بر اين همزمان با برگزاري نمايشگاه
معدن و صنعت نشستهايي با سازمان نظام مهندسي معدن نيز درخصوص
همكاريهاي مشترك در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي داشته ايم.
در سطح بينالملل نيز چندي پيش با هيأت اعزامياز بخش معدن افغانستان
نشست دوجانبه اي تشكيل شد كه در اين نشست درخصوص همكاريهاي
توگو صورت گرفت .عالوه بر اين
مشترك آموزشي و فني بحث و گف 
سفري به هرات داشتيم كه ضمن بازديد از نمايشگاه صنعت ساختمان
وضعيت كشورهاي منطقه را بررسي كرديم.
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در همين راستا يكي از فعاالن افغانستان در جلسه كميسيون حضور پيدا كرد
و در خصوص فعاليت و حضور بيشتر سازمان در افغانستان و پيگيري موضوع
تا حصول نتيجه مباحثي مطرح شد.
عالوه بر اين نمايندگان اين كميسيون در جلسات اتحاديه صادركنندگان
خدمات فني و مهندسي در محل اتاق بازرگاني جلساتي را تشكيل ميدهند
و درخصوص همكاريهاي مشترك برنامه ريزي ميكند .شركت در جلسه
كميته پايش سازمان صنعت و معدن و تجارت و ارايه نقطهنظرات كميسيون
به اين كميته و همينطور شركت مشاور كميسيون در جلسات كميسيون
كشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد و ارايه نقطهنظرات
كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي درخصوص همكاريهاي
مشترك بخشي از تعامالت كميسيون در اين زمينه است.
اگر ممكن است به مهمترين مصوبات اقدام شده هم اشاره اي
داشته باشيد؟
در اين خصوص كارهاي زيادي صورت گرفته كه ميتوانم به مواردي
همچون ايجاد و تكميل بانك اطالعاتي از فعاالن بخش ساختوساز
كشورهاي منطقه اعم از حقيقي و حقوقي و عضويت نمايندگان وزارت امور
خارجه ،اتاق بازرگاني ،انجمن انبوه سازان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان در كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي بهمنظور ايجاد بستر
براي همكاري و همفكريهاي الزم در اين زمينه بين ارگانها اشاره كنم.
عالوه بر اين با فعاالن و افراد دارای سابقه در بخش ساختوساز براي
ارايه راهكارها و هم انديشي با هدف بررسي چگونگي ورود سازمان به
موضوع صدور خدمات فني و مهندسي جلساتي تشكيل شده است .در عرصه
فرهنگي نيز سرویسي با عنوان سرويس صدور خدمات فنی و مهندسی در
نشریه طاق ايجاد شده و نماینده اين کمیسیون هم به عنوان دبیر سرویس
معرفي شده ،عالوه بر اين كتابهايي با موضوع کشورهای جهان براي
بهره برداری کمیسیون تهيه شده است .چندي پيش نيز هيأتي متشكل از
اعضاي كميسيون براي بررسي موضوعات مربوط به صدور خدمات فني و
مهندسي به قرقيزستان سفر كردند كه گزارش اين سفر نيز پس از تدوين
به سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی ،سازمان صنعت و معدن و تجارت
ارايه شد .در اين راستا نقشههاي ارسال شده براي مشاركت سازمان در
بخش ساختوساز كشور قرقيزستان ،شهر بيشكك و ایجاد دفتر نمایندگی
سازمان در این شهر و برگزاري جلسه با هيأت رئيسه بررسي شد .در سفر به
قرقيزستان براي تبادل امور مرتبط و بررسي ايجاد دفتر نمایندگی سازمان
نظام مهندسی ساختمان و تعیین سایت مورد نظر صحبت شد و از استاندار
اوش استان قرقيزستان هم براي حضور در جلسه هيأت رئيسه سازمان
دعوت به عمل آمد .ارديبهشت ماه امسال در سفر به بيشكك جلسه اي با
حضور شهردار بيشكك و جناب آقاي اخوان؛ رئيس سازمان و نمايندههاي
كميسيون تشكيل و در همين راستا نمایندهای از سوي سازمان در بیشکک
براي پیشبرد امور مربوط به تأسیس دفتر نمایندگی در این شهر تعيين شد و
توافق نامه اي هم طي جلسه اي با شهرداري بيشكك با هماهنگي سفارت
ايران در قرقيزستان انجام گرفت.
از جمله كارهايي كه در اين راستا دنبال شده ميتوانم به مواردي همچون

به روز رساني طرح توجيهي پروژه بيشكك توسط صاحبان زمين و ارايه
به سازمان توسعه تجارت و بانك توسعه صادرات براي اخذ تسهيالت،
ارايه به موقع و شفاف مناقصات و اطالعات پروژه در جريان ارايه خدمات
فني و مهندسي توسط نماينده سازمان در بيشكك ،به روز رسانی طرح
توجیه اقتصادی پروژه نمایندگی سازمان در اين منطقه و ارايه آن به جلسه
کمیسیون و همينطور اخذ اطالعات مربوط به زمين بيشكك و تماس با
مالكان و همچنين مذاكره انبوه سازان براي ايجاد تشكيالت مناسب انجام
كار و ورود به فاز اجرايي آن پس از برگزاري جلسه با انجمن شركتهاي
ساختماني و تاسيساتي ،انجمن انبوه سازان و مالكان زمين مورد نظر در
بيشكك و ايجاد نمايندگي سازمان در بيشكك اشاره كنم.
به دنبال اين موضوع از نماينده بانك توسعه صادرات نيز بهمنظور اتخاذ
تصميم الزم براي اجرايي شدن پروژه و مشاركت بهمنظور استفاده بيش تر از
تسهيالت و امكانات بانك دعوت به عمل آمد .دعوتي نيز از نماينده صندوق
ضمانت صادرات خدمات فني و مهندسي با توجه به ايجاد خط اعتباري
 50ميليون يورويي براي بررسي چگونگي استفاده سازمان و تشكلهاي
حرفهاي مرتبط از اين خط صورت گرفت .با نمايندگان انجمن انبوه سازان
و نمايندگان انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي در خصوص نحوه
همكاري و رويكرد ايشان با موضوع نمايندگي سازمان هم نشستي داشتيم.
به همه اين موارد ميتوانيد اين موضوعاتي را هم كه فهرست وار به آن اشاره
ميكنم اضافه كنيد :موضوعاتي مثل ،مصوبات شركت در جلسه هماهنگي با
انجمنهاي صنفي در انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي ،شركت در
جلسه معرفي منطقه  ICIF8تفويض اختيار راجع به ايجاد دفتر نمايندگي
نظام مهندسي و ارتباطات درخصوص صدور خدمات فني و مهندسي،
تفويض اختيار استاندار در خصوص صدور خدمات فني و مهندسي به
رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان ،تهيه رويكرد سازمان در سال 91
درخصوص صدور خدمات فني و مهندسي براي سند خارجي استان در قالب
تفاهم نامه با استانداري ،ارايه برنامه اجرايي نخستين همايش صدور خدمات
فني و مهندسي ،برنامه ريزي براي دعوت از سازمان توسعه تجارت ايران،
صندوق ضمانت ايران ،بانك توسعه صادرات ايران و استادان دانشگاه و
فعاالن بخش صادرات خدمات فني و مهندسي در نخستين همايش صادرات
خدمات فني و مهندسي ،تهيه نامه به سفارت ايران در قرقيزستان پيرو
مذاكرات بعمل آمده با سفير و تفويض نمايندگي سنجش خدمات مهندسي
سفارت به دفتر نمايندگي سازمان ،اخذ اطالعات در خصوص فعاليتهاي
انجام شده و در دست اقدام سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در
زمينه صدور خدمات فني و مهندسي توسط نماينده آن سازمان در جلسه
كميسيون ،تفويض اختيار استان در بحث آموزش به سازمان نظام مهندسي
و پيگيري توسط دبير خانه شوراي گفتوگو و بررسي موضوعات و اتخاذ راه
كارهاي اجرايي نمودن وموضوعات در ارتباط با پروتكل همكاري ايران با
قرقيزستان و بندهاي مرتبط با كميسيون و اخذ موارد از كميته پايش سازمان
صنعت و معدن و تجارت استان.

آيا مصوباتي هم داريد كه احيان ًا اجرا نشده است؟
بله ،مصوبه استعالم فعالیتهای انجام شده در سایر استانها درخصوص
صدور خدمات فنی و مهندسی ،مصوبه برگزاري جلسه با استانداري،
نمايندگي وزارت امورخارجه و ساير ادارات مرتبط ،جلسه مشترك سازمان با
انجمن انبوه سازان ،انجمن مهندسان مشاور ،انجمن شركتهاي ساختماني
و تأسيساتي و ايجاد هماهنگيهاي الزم و پيگيريها در خصوص سفر
استاندار بصره به مشهد و درخواست حضور شركتهاي توانمند ايراني و
استان به منظور شركت در ساخت مدرسه و ساير زير ساختهاي عمراني،
اخذ مجوز كاريابي خارجي پس از تاييد هيات رئيسه و تهيه مدارك الزم در
اين زمينه و ارتباط سازمان با واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور به دليل
تعامل بيشتر سازمان با كشورهاي منطقه در اين زمينه با توجه به حضور
دانشگاه آزاد اسالميو دانشگاه پيام نور در كابل از جمله مصوبات اجرا نشده
است.
بهعنوان عضوکمیسیون براي پیشبرد توسعه صادرات خدمات
فنی و مهندسی استان خراسان رضوی چه برنامههایی را در
آینده در دست اقدام دارید؟
بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی مدت چندسالی
است که بهصورت تخصصی در استان مورد توجه قرار گرفته و به همین
منظور تشکلهای تخصصی مختلفی شکل گرفته و به فعالیت مشغولند که
میتوان به اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ،سازمان نظام
مهندسی معدن ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و چند تشکل ديگر بخش
ساختمان اشاره كرد .این کمیسیون براي تعامل نزدیک با کلیه تشکلها و
هماهنگی فعالیت آنها سعی و تالش خود را به کار خواهد بست و تاکنون
نیز به منظور وحدت رویه جلسات متعددي تشكيل شده و درآینده بیشتر
نیز خواهد شد لذا این کمیسیون با توجه به برنامه راهبردی توسعه صادرات
خدمات فنی و مهندسی و با نگاه به استراتژی توسعه تجارت خارجی استان
بهعنوان یک سند باالدستی برنامههای مختلفی را در راستاي حضور در
بازارهای هدف منطقهای و فرا منطقهای اجرا خواهد نمود که از جمله میتوان
به برگزاری همایش و کالسهای آموزشی براي صادرکنندگان جدیدالورود،
ایجاد سایتهای اطالع رسانی شرکت در مناقصات بینالمللی ،هماهنگی با
بانکها بهمنظور تخصیص اعتبار به پروژههای خدمات در بازارهای خارجی
و استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی توانمندیهای بالقوه در این حوزه
اشاره كرد .در پایان جا دارد از حمایتهای بیدریغ اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن و سازمان صنعت و معدن و تجارت ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
و سایر تشکلهای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی صمیمانه تشکر
و قدردانی كنم.

چه تعداد از مصوبات درحال پيگيري است؟
مصوباتي مثل بررسي و تدوين رويكرد استان در بخش دولتي و خصوصي
پيرامون چگونگي فعاليت و شركت در نمايشگاههاي خارجي ،دعوت از مدير
كل زمين شناسي استان درجلسه كميته پايش ،شرکت نمایندگان کمیسیون
در نمایشگاه بینالمللی کاالهای استاندارد و بازرگانی در تاجیکستان ،برگزاری
جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مالکان و سرمایهگذاران
پروژه و متره و برآورد پروژه بیشکک و تعیین مصالحی که میتوان از
ایران صادر کرد از لحاظ حجمیو ارزشی مصوبات در حال پيگيري است.
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توگو | محمدتقی خسروی
| گف 

نگاهی به ضرورت و چرایی تشكيل شركت
«گروههاي فني و مهندسي بينالمللي هشتم»
در گفت و گو با :دكتر حسن شجاعي و
مهندس ميثم كرماني
1

2

گامیبراي حضور موثر در
بازارهاي رقابتي دنيا

 .1دكتراي علوم زمين از دانشگاه ورشو لهستان  /عضو اصلي كميسيون صدور خدمات فني
مهندسي سازمان نظام مهندسي
 .2كارشناس ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تهران  /دبير كارگروه پذيرش شركت در شرف
تاسيس گروههاي فني مهندسي بين المللي هشتم
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مديريـت و صدورخدمـات فنی و مهندسـی به وسـيله هدايـت تواناييها و
توانمنديهاي كشـور و اسـتان در اين زمينه و متمركز سـاختن آن درقالب
كنسرسـيوم ،گـروه مشـاركت يا خوشـه صادراتـي داخلـی و بینالمللی به
منظـور حضـور فعـال و همه جانبـه در بازارهـاي داخلي و جهانـي از جمله
اهدافـی اسـت کـه میتوانـد مبنایـی بـرای شـکل گیـری مجموعـهای
تخصصـی آنهـم بـا رویکرد کمک به رشـد و توسـعه اقتصـادی و ایجاد
اشـتغال قرار گیرد.
“ گروههاي فني و مهندسـي بينالمللي هشـتم” عنوان شـركت در شـرف
تاسیسـی اسـت کـه با تاکید بـر همین اهداف تلاش گسـتردهای را برای
شناسـايي فعـاالن بخـش صـدور خدمـات مهندسـي وايجـاد هـم افزايي
میـان آنهـا آغاز کرده اسـت.
عضو كميسـيون صدور خدمات مهندسـي خراسـان رضوي بـا بیان اینکه
امـروز زماني اسـت كـه دولت نيـاز دارد بخش خصوصـي را تقويت نمايد،
بـه ضـرورت تغییـر دیـدگاه در صادرات اشـاره میکنـد و میگویـد :نگاه و
توجـه بـه صادرات يك انتخاب نيسـت بلكـه يك ضرورت اسـت و اگر به
صادرات توجه كنيم وابستگي كشور به درآمدهاي نفت و گاز كم و مشكل
كسـري بودجه و تورم و بيكاري كه دغدغه همه ماسـت برطرف ميشـود.
دكتـر حسـن شـجاعي در ادامـه بـه چگونگـی شـکل گیـری شـركت “
گروههـاي فنـي و مهندسـي بينالمللي هشـتم” اشـاره کـرده و میگوید:
در راسـتاي نيـل به اهداف كميسـيون صـادرات خدمات فني و مهندسـي
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي و بهمنظور شناسايي
فعـاالن بخـش صـدور خدمـات مهندسـي وايجـاد هـم افزايـي از طريق
همـكاري بیـن اين فعاالن با يكديگر در شـهريور ماه امسـال در جلسـات
اين كميسـيون پيشـنهاد تشـكيل شـركتي كه از یک سـوی مورد حمايت

همـه تشـكلها بـوده و از دیگـر سـوی در راسـتاي صدور خدمـات فني و
مهندسـي در سـطح بينالملل فعال باشـد ،مطرح شـد و اين پيشـنهاد در
همـان ابتـدا بـا آنكـه جـذاب به نظـر ميرسـيد ،بسـيارخام بـوده و نيازمند
بررسـيهاي بيشـتر بـراي پخته تر شـدن و بررسـي روش اجرايي شـدن
آن بود.
عضـو كارگـروه پذيـرش این شـركت در شـرف تأسـيس اضافـه میکند:
مـا معتقديـم كـه شـركتهاي كوچـك و متوسـط ،حجـم وسـيعي از
بنگاههـاي اقتصادي كشـور را تشـكيل ميدهنـد كه بـا محدوديتهايي از
قبيل دسترسـي بـه اطالعات و امكانات بـازار ،روبرو هسـتند .اين موضوع
ضرورت ايجاد شـبكههايي منسـجم و متشـكل از شـركتهاي كوچك و
بـزرگ را تبييـن ميكند ،بـه نحوي كه از برآيند هـم افزايي تكنيك ،تجربه
و دانـش اطالعاتي يكديگر ،بر مشـكالت ناشـي از ماهيت متوسـط بودن
خود فایـق آيند.
وی خاطـر نشـان میکنـد :هـر بنـگاه اقتصـادي بـرآن اسـت تـا صـداي
كسـب و كارش بـه صـورت جمعـي شـنيده شـود و قـدرت چانـه زنـي
بيشـتري داشـته باشـد .بنابراين يكي از وظايف اساسي تشكلهاي صنفي
كـه به نمايندگـي از بنگاههاي عضو عهده دار دفاع از حقوق آنان هسـتند،
ارایـه خدماتي اسـت كه پاسـخگوي نيازهاي متنـوع اعضا بـوده و آنها را
بـراي تفـوق در بازارهـاي رقابتي دنيا آمـاده کند.
دكتر حسـن شـجاعي در ادامه میگوید :در شـهريور ماه امسـال همزمان
با جلسـات كميسـيون صـادرات خدمـات فني و مهندسـي،تيم تخصصي
ويـژه اي اعم از افراد فني مهندسـي ،حقوقـي،اداري و مالي،برنامه ريزي و
بينالملل بر روي كليات اساسـنامه كار كارشناسـي انجام و اولين نسـخه را
در كميسـيون مطرح کردند .از آنجا كه اعضاي حاضر در جلسـه كميسيون
صدور خدمات فني و مهندسـي نظام مهندسـي ساختمان به اتفاق تشكيل
ايـن شـركت را الزمـه ورود بـه بازارهـاي بينالمللـي ميدانسـتند ،هيأت
مؤسـس شـركت از ميان اعضاي كميسـيون انتخاب شـده و طي چندين
جلسـه با حـدود  280نفر سـاعت كار كليات اساسـنامه را تصویـب کردند.
از آنجا كه جلب مشـاركت حداكثري تمامیتشـكلهاي فني و مهندسـي
اسـتان در اولويـت قـرار داشـت ،اساسـنامه مصوب بـه واحد حقوقـي اتاق
بازرگاني،صنايـع ،معـادن و كشـاورزي اسـتان خراسـان رضوي نيـز ارجاع
شـد و ايـن واحـد نظرات راهگشـاي حقوقي خـود را ظرف مـدت يك ماه
اعلام کـرد و در اساسـنامه لحاظ شـد و در واقـع تأييد مشـاوران حقوقي،
وفـق مفاد قانـون تجارت گرفته شـد.
مدير بازرگاني و تجارت شـركت مهندسـي مشـاور كاوش پي مشـهد نیز
بـه چگونگی شـکل گیـری كارگروه پذيرش این شـرکت اشـاره میکند و
میگوید :فرآيند تشـكيل چنين شـركت بزرگـي و چيدمان مراحل مختلف
تأسـيس آن بسـيار پيچيـده و نيازمند تلاش همه جانبه اسـت ،لذا هيئت
مؤسـس بهمنظـور انجـام وظايـف تعيين شـده با ايجـاد كارگـروه پذيرش
موافقـت کـرد و بـا انتخاب پنج نفر از اعضاي هيئت مؤسـس پـس از رأي
گيـري و شـكل گيـري كارگـروه پذيرش در راسـتاي چند هـدف كار خود
را آغـاز کرد.
مهنـدس ميثـم كرمانـي موضوعاتی همچـون كنتـرل اساسـنامه مطابق
بـا نظـرات هيئـت مؤسـس ،واحدهـاي حقوقي،ثبـت شـركتها و قانـون
تجـارت و تدويـن اساسـنامه نهايـي؛ پيگيـري و انجـام امـور مربـوط بـه
واگـذاري سـهام بـا هماهنگـي تشـكلهاي مربوطـه؛ بررسـي سـوابق و
مدارك متقاضيان سـهام و كنترل با شـرايط اساسـنامه؛ ايجاد تسـهيالت
ويـژه بـراي متقاضيـان؛ هماهنگـي در تعييـن درصـد سـهام واگـذاري به
اعضـاي تشـكلها؛ پيگيـري ثبت شـركت بـا برنامـه ريزي مشـخص تا

برگـزاري مجمـع؛ سـاير هماهنگيهـاي مربوطه برای تأسـيس شـركت
تـا قبـل از تشـكيل هيئـت مديـره بـا هماهنگي هيئـت مؤسـس و تهيه
گـزارش پيشـرفت كار براسـاس برنامـه و اعلام بـه هيئت مؤسـس را از
جملـه ایـن اهـداف میدانـد و میگویـد :پـس از رأي گيري آقایـان دكتر
حسـن شـجاعي ،مهنـدس محمـود پـژوم ،مهندس سـيد محمـود حقي،
مهنـدس معين تقوي و مهندس سـعادت به عنوان اعضـای اصلی و آقای
مهنـدس مهـدي منوچهـري نیـز به عنـوان عضـو علـي البـدل كارگروه
پذيـرش انتخـاب شـدند و در اولين جلسـه ،اعضـاي كارگـروه اینجانب را
بـه عنـوان دبيـر اجرايـي انتخـاب نمودند کـه در خدمت جامعه مهندسـي
اسـتان خواهيـم بود.
دبيـر اجرايـي این شـركت در شـرف تأسـيس در ادامه بـه موضوعاتی که
پـس از  14جلسـه و 310نفرسـاعت کار کارشناسـی بـه تصويـب اعضاي
كارگروه پذيرش رسـیده اسـت اشـاره میکند و میگوید :بررسـي تغييرات
و اصالحـات مـورد نيـاز اساسـنامه بـا توجه به نظـرات واحد حقوقـي اتاق
بازرگانـي و مشـاورين حقوقـي ،دعـوت از شـركتهاي مجـري اطلاع
رسـاني و تبليغاتـي ،مشـخص نمـودن محل دبيرخانـه كارگـروه پذيرش،
تعيين برنامه زمانبندي ،تعيين نحوه پذيرش با بررسـي سـوابق متقاضيان،
تعييـن رابطـان اجرايي در تمامیتشـكلها بهمنظور هماهنگـي با كارگروه
پذيـرش ،برگـزاري جلسـه معرفـي شـركت در شـرف تأسـيس بـا حضور
اعضـاي هيئـت مديره تشـكلها به منظـور اطالع رسـاني و ارایـه اهداف
شـركت ،هماهنگي بـا مديران اتـاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشـاورزي
اسـتان خراسـان رضـوي در خصـوص تشـكيل ايـن شـركت ،تهيـه وب
سـايت شـركت بـه آدرس  www. 8ieg. comو تهيـه نـرم افـزار بانك
اطالعاتـي بهمنظور ثبت اطالعـات متقاضيان ،برگزاري جلسـات متعدد با
بانكهـا و نیـز با تشـكلهاي مختلـف از جملـه موضوعاتی بـود که طی
ایـن مـدت به تصویـب و اجرا رسـید.
مهنـدس كرمانـي زمان آغـاز عضوگيري این شـرکت را از  14دي ماه تا 3
بهمـن ماه امسـال و زمان اعالم نتايج آنرا هفته سـوم بهمن مـاه  92بیان
کـرد و در خاتمـه بـا ابـراز اميدواری بـرای حل و فصل سـريع معضلهاي
فـراروي صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بـا همـكاري و اسـتقبال
متقاضيـان عضويـت ،از برخی از تشـكلهاي حامي در اسـتان كه مشـوق
و همـراه ایـن مجموعـه بودهاند همچون اتـاق بازرگاني ،صنايـع ،معادن و
كشـاورزي ،اتاق تعـاون ،اتحاديه توليـد كننـدگان و صادركنندگان مصالح
سـاختماني ،اتحاديـه صادركنندگان خدمات فني و مهندسـي ،انجمن انبوه
سـازان مسـكن و سـاختمان ،انجمن شركتهاي سـاختماني و تأسيساتي،
انجمـن صنفي مهندسـان مشـاور ،پارك علم و فـن آوري ،سـازمان نظام
مهندسـي سـاختمان ،سـازمان نظام مهندسـي كشـاورزي و منابع طبيعي،
سـازمان نظام مهندسـي معدن ،سـنديكاي صنعت برق ايـران و مجموعه
شـركتهاي سـرمايهگذاري خراسـان رضوي تقدیـر کرد.
فرآينـد تشـكيل چنيـن شـركت بزرگـي و چيدمـان
مراحل مختلف تأسـيس آن بسـيار پيچيـده و نيازمند
تلاش همه جانبه اسـت ،لـذا هيئت مؤسـس بهمنظور
انجـام وظايف تعيين شـده با ايجـاد كارگـروه پذيرش
موافقـت کـرد و با انتخـاب پنج نفـر از اعضـاي هيئت
مؤسـس پـس از رأي گيـري و شـكل گيـري كارگـروه
پذيـرش در راسـتاي چند هـدف كار خـود را آغاز کرد
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حضور سازمان نظام مهندسي در نمايشگاههاي
اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در بازار كشورهاي
همجوار
پـس از تشـكيل كميسـيون تخصصي توسـعه صـادرات خدمات
فنـي و مهندسـي و تأكيـد مسـووالن بـر حضور نظام مهندسـي
اسـتان در بـازار صـادرات خدمات فني و مهندسـي ،اين سـازمان
بـه منظـور بازاريابـي ،توسـعه بـازار و آشـنايي بازارهـاي هدف از
توان فني و مهندسـي اسـتان خراسـان رضوي در سـه نمايشگاه
تخصصـي و اختصاصـي جمهوری اسلامیایران در كشـورهاي
افغانسـتان ،قرقيزسـتان و تركمنسـتان شـركت نمود و موفق به
مطالعـات ميدانـي به منظور مشـاركت در پروژههاي سـاختماني،
آبرسـاني ،بـرق رسـاني و جاده كشـورهاي هدف شـد.
مشـاركت در ايـن نمايشـگاهها فرصتـي مغتنـم بـرای معرفـي
توانمنديهاي سـازمان و به نمايش گذاشتن فناوريهاي صنعت
سـاختمان در پروژههـاي در دسـت احـداث ايـن كشـورها بـود.
در ايـن نمايشـگاهها هـزاران نفـر از متخصصـان و كارشناسـان
ضمـن بازدیـد از غرفـه سـازمان بصـورت سـمعي و بصـري بـا
پروژههـاي احداثـي توسـط مهندسـان توانمنـد اسـتان و آخرين
دسـتاوردهاي صنعت سـاختمان کشـورمان آشـنا شـدند.
| گزارش | محمدتقی خسروی

اینجا هرات باستان است؛
سرزمین مردان سختکوش و
زنان برقعپوش
حضورموفق سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی در پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران
در هرات

سرزمین مهر و کودکان آفتاب سوختهای که برق نگاهشان را
به هرات آمده ایم؛
ِ
مردان سختکوش و زنان
تاب نمیآوری .شهری از جنس عشق و عرفان؛ شهر ِ
برقعپوش،امیدوار،سختکوشوصبورعینپلقدکشیدهماالنبررویهریرود.
هرات؛ شــهری که شور میانگیزد و عشق میسازد ،شهری که هنوز شور
نگاه مردم زجر کشیده اش تبسمهای شیرین را از خاطرت نمیبرد .شهری
که حتی بادهای صد و بیســت روزه اش هم از جوزا تا سنبله در گوشات
فریاد میکشــد ،درهای تنهایی و پنجره احســاس ات را به هم میکوبد،
گیســوان بیدهای مجنون خاطرات کودکی ات و تو دوست
میپیچد الی
ِ
داری همراهــش میان کوچه پس کوچههای جــکان و نو آباد ،چهار راهی
مســتوفیت ،شهر نو ،قول اردو و تخت صفر ،درب ملک ،برامان ،بکر آباد و
قطبچاق ،پیچ و تاب بخوری.
هوای شــهر جدید و بکرآباد با خانههای مدرن و شــهر کهنه با دکانها و
خانههایی با معماریهای کهــن و داالنهای تو در تویش حوضها و آب
انبارهای تاریخی اش که حاال به مزارهای آن پهلو میزند ،تو را در خودش
حل کند .کوچک اســت اما سخاوتمند و چه زیبا تو را در آغوش میکشد و
صدایت میکند.
از نوای موسیقی و از دل پر دردشان؛ از سوز صدای سازها و حنجرههایشان،
از لطف بیکران و از صبر بینهایت شــان اشــک به چشمانت میآید .از
دوستیها و دوست داشتنهایشان… از کودکانی که هلهله کنان و کتاب
به دست از لیسههای ســلطان ،جامی ،زراعت ،گوهرشاد و ذکور بالیان باز
میگردند و دستان کوچک شان را عین رقص پرچم سرخ و سیاهشان برایت
تکان میدهند به وجد میآیی و نیامده میخواهی تا ابد میهمانشان بمانی.
آری اینجا هرات است . . . .هرات باستان
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هرات در یک نگاه
والیت هِرات به مرکزیت شــهر هرات و بزرگترین والیت پس از والیت
هلمند از والیتهای افغانستان است .والیت هرات همراه با فراه و نیمروز جمع ًا
والیات غربی افغانستان را تشکیل میدهند و با کشور ایران هممرز هستند.
هرات با دو کشور هم مرز است .از شمال با ترکمنستان و از غرب با کشور
ایران و همچنین با ســه والیت در شــرق با والیت غور ،در شمالشرق با
بادغیس و در جنوب با والیت فراه.
از مناطق تفریحی والیت هرات میتوان به باغ ملت ،تخت سفر ،شیدایی،
پارک هریرود ،پارک میر داود و ده نغار کروخ اشاره كرد .ارگ هرات ،مسجد
جامع ،گازرگاه ،مسجد گوهرشاد بیگم ،خواجه غلطان ،قلعه اختیارالدین هرات
و مجتمع مصالی هرات اشاره کرد.
گوهر شاد بيگم يك زن هوشــيار ،با تدبير و علمدوست بود ،همين كه در
سلسله حاكميت تيموريها ،خصوص ًا حاكميت ميرزا شاهرخ علم و هنر ترقي
روز افزون نمود ،بيشترين تاریخ نگارها ،آن را از بركت وجود گوهر شاد بيگم
ميدانند .از جمله يكي ايجاد مدرسه اي بود كه كار ايجاد اين مدرسه از سال
 820هجري قمري آغاز شــد و  21ســال دوام كرد .براي اعمار آن از تمام
نقاط معماران ،نقاشان و رسامهاي زبر دستي فرا خوانده شدو به كار افتادند.
گوهر شاد بیگم  32ساله بود كه هواي زيارت مشهد به دلش افتاد .نذر كرده
بود گردنبند الماس نشانش را خرج مسجدي كند كه زير سايه امام رضا (ع)
نفس بكشد .گوهر شادبیگم گردنبند را به يكي از بازرگانان ايراني فروخت و
هزينه ساخت مسجد را از دارايي خودش فراهم كرد .چند هفته بعد ،كلنگ
ساخت بزرگترين مسجد ايران ،جايي درست در ضلع جنوبي حرم علي بن
موسي الرضا (ع) به زمين خورد.
گوهر شــادبیگم براي ساخت مســجدي كه آرزويش را داشت ،قوام الدين
شيرازي ،سرشناس ترين معمار ايران را استخدام كرد و قوام الدين شيرازي
هم حاصل سالها تجربه و دانشش را در بند بند اين مسجد به يادگار گذاشت
تا نظم ،تقارن و ظرافت اين بنا را تا  6قرن بعد به رخ بكشد.
مسجد گوهرشاد حاال پس از گذشت سالها ،هنوز هم یکی از عظيم ترين
مساجد چهار ايواني ايران محسوب ميشود كه با  9410متر مربع وسعت در
جوار حرم امام رضا (ع) ايستاده است .مسجدي كه پس از قرنها هنوز هم
افتخار معماري اسالمي در ايران محسوب ميشود.
هرات قبل از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش
بزرگي را در تجارت میان شبه قاره هند ،شرق میانه ،آسیای مرکزی و اروپا
بازی میکرد .هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ بستر مناسب
تالقی مدنیتهای شرق و غرب نیز به شمار میرفت.
هرات؛ شهر فرصتها
هرات امروز ،شــهر ســالخورده و رنجور از ترکشهای نفسگیر جنگ اما
همچنان پرانگیزه برای ساختن و احیای دوباره گذشته خویش به فرصتهایی
میاندیشد که بتواند خاک فقر نشسته بر تن را پاک کند و جامه سبز توسعه
بپوشد و چه فرصتی بهتر از مرور دستاوردها ،تجارب و توانمندیهای کشوری
همچون جمهوری اسالمیایران که مشترکات زبانی ،دینی و فرهنگی میان
ایندو میتواند فرآیند عمران و آبادانی این منطقه را تسریع بخشد.
انگیزههای رقابت در افغانســتان عالوه بر آنکــه به انتقال تجربیات فنی
و مهندسی کشــورمان به این کشور میانجامد پیامدهای متعدد اقتصادی
بیشماری نیز در پی خواهد داشت .از آنجمله میتوان به مهمترين مزيتهاي
نسبي رقابتي ايران در این کشور اشاره نمود .مزایایی همچون سطح باالي
تكنولــوژي ،دانش فني ،كيفيت كاالها ،خدمات ،تجربه و مهارت مديران و
مهندســان ايراني در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه ،همسايگي و وجود
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مرز طوالني ،اشتراكات تاريخي ،ديني ،فرهنگي و زباني ،پيوندهاي قومي و
خويشاوندي ،و نیز حضور ميليونها افغاني در طي بيش از دو دهه در ايران و
آشنايي با كاالها ،خدمات ،مهارتها و الگوي مصرف ايران و باالخره تمايل
و عالقه دولت افغانســتان به بخش خصوصي و مردم اين كشور به توسعه
همكاريهاي اقتصادي با ايران ،عالوه بر این افغانستان از مزیتهای نسبی
متعددی نیز برای حضور ســرمایهگذاران ایرانی برخوردار است که میتواند
به رونق و پویایی هر دو کشــور کمک شــایان توجهی کند؛ قانون جديد
سرمايهگذاري افغانستان كه زمينه ساز فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي
خارجي به صورت صد درصد خارجي و با مشاركت اشخاص افغاني ميباشد،
برخورداري از امتياز تخفيفات تعرفه اي براي صادرات كاال به آمريكا ،اتحاديه
اروپا ،ژاپن و هند كه در راستاي صادرات كاالهاي ايراني از طريق افغانستان
قابل بررســي اســت و قانون عمليات بانكي مبني بر اجازه برقراري روابط
بانكي با كشورهاي خارجي و تاسيس شعب بانكهاي خارجي از جمله این
مزایاست ضمن آنکه مســایل دیگری همچون وجود نيروي كار ارزان و
بازار پركشش كاالها و خدمات ويژه نسبت به كاالها و خدمات ايراني ،مواد
معدنی فراوان و با كيفيت به ويژه سنگهاي تزئيني و قيمتي ،مرز مشترك با
كشورهاي چين ،هندوستان ،پاكستان ،تركمنستان ،ازبكستان و تاجيكستان
و تعيين پول واحد و تقويت ارزش آن را نباید از خاطر دور داشت.
با نگاهی به اقتصاد افغانستان بهویژه پس از جنگهای داخلی متعدد و لزوم احیای
بخشهای زیربنایی آن میتوان به نیازهای اساسی این جامعه پی برد و برای
برطرف نمودن آن و حضوری موفق در عرصه توسعه این کشور گام برداشت.
نیازهایی همچون ساخت جاده ،پل و خيابان ،هتل و مهمان سرا ،ساختمانهاي
اداري ،تجاري و منازل شخصي ،مصالح ساختماني ،سردخانه ،صنايع آرايشي
و بهداشتي ،صنايع شــوينده ،مواد غذايي و خوراكي ،منسوجات و پوشاك،
لوازم صوتي و تصويري و مخابراتي ،لوازم خانگي و لوازم برقي ،رايانه و. . . .
همین ضرورتها و نیز برپایی پنجمین نمایشگاه اختصاصي ايران در هرات
باستان و پيگيري زمينه سازيهاي صدور خدمات فني و مهندسي ساختمان
بهانهای شد تا هیاتی  5نفره از سوی سازمان نظام مهندسی استان به دعوت
استانداري خراسان رضوي و در راستای پيگيري اهداف سفر دکتر صالحی
استاندار خراسان رضوی سفر خود را از طريق مرز دوغارون و از طريق جاده
آسفالتهای به طول  120كيلومتر بسوی هرات طی کند؛ جادهای كه  7سال
پیش توسط دولت جمهوري اسالمي ايران احداث گردید.
نظام مهندسی خراسان رضوی در نمایشگاه هرات
غرفه ســازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به مساحت  72متر مربع در
بخش مركزي نمايشــگاه ارایه دهنده توان سازمان در زمينههاي نظارت،
كنترل ،آموزش و دانش فني ساخت وســاز در هفت رشــته اصلي قانون و
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همچنين بيانگر پتانسيل تخصصي در قالب اعضاي حقيقي و حقوقي است.
در اين راستا حضور نمايندگي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در استان و
تعامل و همكاري با تشكلهاي حرفهاي و انجمنهاي صنفي به نحو مناسب
ارایه میشود .ضمن آنکه شركت تعاوني نظام مهندسي ساختمان نيز به طور
مناسب به بيان فعاليتها و توان فني و اجرایي میپردازد.
در روز افتتاحيه حضور معاون اسـتاندار خراسـان و مسوول كميته همكاري
اسـتاني بـا افغانسـتان و هيأت همـراه و حضـور والي هرات باسـتان؛ دكتر
داود شـاه صبا و سـر كنسـول ايران در شـهر هرات آقاي محمدي يكتا در
غرفـه سـازمان و بيان ديدگاههاي ايشـان قابل توجه اسـت.
در روزهاي بعد نیز كارشناسـان سـفارت ايران در افغانسـتان ،كارشناسـان
كنسـولگري ايـران در هـرات ،سـاير مسـووالن شـهري هـرات باسـتان،
اسـتادان دانشـگاه ،دانشـجويان فنـي دانشـگاه ،هيـأت مديـره انجمـن
شـركتهاي سـاختماني هرات و مهندسـان و متخصصان درغرفه سازمان
نظام مهندسـی حضـور مییابند که این حضور خود گويـاي توجه و عالقه
اين قشـر متخصص شـهر بزرگ هرات به سـازماندهي ساخت وسـاز است
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتان در تکمیـل بخش ديگـري از
اهـداف حضـور خـود ،بـه توزيـع كتب مقـررات ملـي سـاختمان ،ماهنامه
طـاق ،برخـي كتـب و نشـريات فنـي ،نسـخههايي از فعاليـت تخصصـي
تشـكلهاي حرفـهاي ،پخـش كليپ معرفـي سـازمان و فعاليتهـاي آن
میپـردازد ضمـن آنکـه برنامههـای دیگـری نیـز همچـون شـركت و
سـخنراني در جلسـات مشـترك فعـاالن اقتصـادي ايـران و افغانسـتان و
نشسـت اقتصـادي مرتبط بـا حضور كارشـناس اقتصـادي سـفارت ايران
در كابـل و مصاحبـه با صدا و سـيماي محلـي هرات از ديگـر فعاليتهاي
گـروه اعزامـي بـه هرات اسـت.

" طاق "؛ حضور موثر در هرات:
ماهنامه طاق؛ به عنوان رســانهای که میتواند بخش قابل مالحظهای از
توانمندیهای فنی و مهندسی مهندسان سختکوش کشورمان را به اطالع
متخصصان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برساند و نیز در انتقال بخشی
از نیازهای این کشور به مهندسان داخلی گام بردارد در پنجمین نمایشگاه
اختصاصي ايران در هرات شرکت دارد .ماهنامه تخصصی طاق با بهره مندی
از این فرصت توانست ضمن بررسی فرصتهای اقتصادی کشورمان در این
منطقه و چگونگی انتقال آن به جامعه مهندسی ،افقهای آتی فرهنگی خود
در داخل و خارج کشور را نیز ترسیم سازد.
مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران در هرات
نمایشــگاه پنجم ،ساعت  30 :10صبح دوشــنبه دهم آبان  1390در تاالر
موالنــا جالل الدین محمد بلخی با حضور رضــا عبدالملکی معاون وقت
استاندار خراســان رضوی ،علي اصغر پورفتح اله مشاورعالي سابق استاندار
اســتان خراســان رضوی ،رحيم محمدي يكتا سرکنسول وقت جمهوری
اسالمیایران در هرات ،علي خاكسار مدير نمايشگاههاي خارجي نمايشگاه
بينالمللي مشــهد ،دکتر داوود صبا والی هرات ،اصیل الدین جامیمعاون
مقام والیت ،در هرات و سعد خطیبی رئيس اتاقهاي بازرگاني حوزه غرب
افغانســتان و جمعی از روساي اتحاديهها و صنعتگران و نهادهاي دولتي و
خصوصي شهر هرات افتتاح بطور رسمي افتتاح شد.
در مراسم افتتاحيه رحیم محمدی یکتا این نمایشگاه را یکی از مهمترین
رویدادهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور میخواند که میتواند سطح
روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان را به نقطه مطلوب برساند.
سرکنســول ایران در افغانستان از آمادگی کشــورمان برای توسعه روابط
اقتصادی با افغانســتان و اینکه در حال حاضر روابط ایران و افغانستان در
ســطح ملی و ناحیهای منطقهای در بهترین سطح قرار گرفته است برای
حاضران میگوید.
محمدی یکتا با اشاره به سطح صادرات ایران به افغانستان اضافه میکند:
امســال روابط اقتصادی از حدود  400میلیــون دالر به یک میلیارد و 600
میلیون دالر رسیده که به طور قطع گسترش روابط تجاری ،امنیت و روابط
فرهنگــی و اجتماعی را در پی خواهد داشــت و در نتیجه صلح و برادری
گسترش مییابد.
او میگویــد :امروز در جمهوری اســامیدر زمینههای مختلف اقتصادی،
کشاورزی و صنعتی به خصوص فناوریهای نوین چیزی نیست که ساخته
شود و به عمل نیاید.
محمــدی همچنین به صادرات کاالهای افغانی به ایران اشــاره میکند و
میگویــد :ایران آمادگی خریــد کاالهای افغانــی را دارد اما هنوز مراحل
اداریاش از طریق افغانســتان صورت نگرفته و امید اســت که صادرات و
واردات گسترش یابد زیرا در چنین شرایطی است که ایجاد شغل میشود و
همین مســاله تولید ثروت میکند و یک کشور ثروتمند هم تهدیدی برای
همسایه اش به شمار نمیرود.
وی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و چابهار را فرصت بســیار خوبی برای
سرمایهگذاران عنوان کرده و اضافه میکند :در این مناطق خدمات مناسبی
برای سرمایهگذاران وجود دارد.
سرکنسول ایران در افغانستان از بازگشــایی تمامیمرزهای ایران به روی
افغانستان برای توسعه اقتصادی در این کشور خبر میدهد و میگوید :حضور
و پیگیری همه جانبه شــرکتهای توانمند و فعال ایرانی برای بازسازی و
بهســازی تمام بخشهای افغانســتان ،امروز به ثمر نشسته است ،چرا که
تقویت روابط تجاری عالوه بر ایجاد رفاه و آسایش ،اشتغالزایی را به دنبال

داشتهاست.
در مراسم افتتاحیه معاون توسعه و پشتيباني نيروي انساني استانداري خراسان
رضوی نیز این نمایشگاه را یکی از مهمترین رویدادهای مشترک میان ایران
و افغانستان میخواند ومیگوید:
وجود صنایع مختلف در خراســان رضوی باعث شده تا این استان آمادگی
کامل برای ساخت هراتی آباد و توسعه یافته را داشته باشد.
مهندس عبدالملکی اضافه میکند :خراسان رضوی  8درصد از عرصه کشور
را به خود اختصاص داده و به تنهایی دارای  50درصد از فضای اقامتی کشور
میباشد.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی سومین استان صنعتی کشور محسوب
میشود اضافه میکند :بیش از  6هزار واحد صنعتی در این استان فعال است.
عبدالملکی با اشاره به  9میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در خراسان رضوی
یادآور میشود :در حال حاضر  2/5میلیون تن در استان تولید میشود که در
آینده نزدیک این میزان به  6/5میلیون تن میرسد.
وی اضافه میکند :تولید بیش از  200هزار واحد خودرو در ســال و تامین
 33درصد قطعه در کشور از دیگر توانمندیهای خراسان رضوی در عرصه
صنعت به شمار میرود.
عبدالملکی خراسان را خطه دانش پرور توصیف کرده و اضافه میکند :وجود
 150واحد دانشــگاهی و  230هزار نفر دانشــجو گواهی بر این امر است و
بیانگر اینست که خراسان رضوی میتواند توانمندیهای علمیخود را هم با
ملت افغانستان به اشتراک بگذارد.
عبدالملکی ضمن دعوت ازتجار و بازرگانان افغانی برای ســرمایهگذاری در
مناطق ویژه تجاری دوغارون و ســرخس ،از دستور ویژه استاندار خراسان
رضــوی برای تســهیل در صادرات محصوالت تولیدی افغانســتان و نیز
آمادگی بخش خصوصی استان برای سرمایهگذاری در استخراج سنگ آهن
افغانستان خبر میدهد.
او ضمن آنکه از سرمایهگذاران افغانی دعوت میکند به صورت مشترک یا
مستقل در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای فرآوری محصوالت معدنی
خام کشور افغانستان کنند ،خواستار اجرای تفاهم نامه دو کشور برای کاهش
تعطیالت و افزایش ساعات کاری گمرک اسالم قلعه و دوغارون به صورت
همزمان میشود.
پس از عبدالملکی؛ نوبت به ســعد خطیبی ،رئیس اتاقهای بازرگانی حوزه
غرب افغانســتان میرسد .او نیز به اهمیت روابط تجاری ایران و افغانستان
اشاره میکند و میگوید :توسعه روابط تجاری و ایجاد مشاغل در سایه امنیت
و صلح امکان پذیر اســت و برای داشــتن کشوری آباد نیازمند کمکهای
ایران هستیم زیرا این کشور نیز مانند افغانستان سالهای جنگ را پشت سر
گذاشته و از تجربیات ارزشمندی در زمینه سازندگی برخوردار است.
وی اضافه میکند :وجود اشــتراکات فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی میان دو
کشور زمینههای همکاری در همه زمینهها را بیش از پیش فراهم میکند.
دکتر داوود صبا ،والی هرات آخرین ســخنران افتتاحیه نمایشگاه است .او
از آمادگی کامل افغانســتان برای ایجاد و راه اندازی کارخانجات تولیدی و
صنعتی ایران میگوید و اینکه این کشور میتواند تمامیتسهیالت و امکانات
الزم برای حضور تجار و صنعتگران ایران در هرات را ارایه کند.
وی تاکیــد میکنــد :تاکنــون از طریق مــرز مشــترک و فعالیتهای
مشــترک و زبــان مشــترک توانســتهایم دوســتی و برادری خــود را
با ایــران تحکیــم کنیــم و از این پــس فعالیتهــای اقتصــادی نیز
میتوانــد امتیــاز دیگــری در روابط ایــران و افغانســتان ایجــاد کند.
ســخنان مقامات دو كشور که تمام میشود پنجمین نمايشگاه اختصاصي
ايران در هرات باستان نیز رسم ًا افتتاح میشود و مقامات ایرانی و افغانی با
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حضور در غرفهها با كاالها و توانمنديهاي دو كشور آشنا میشوند.
ضيافت شام و نشست مشترك
در نخســتین شــب برپايي نمايشــگاه ضيافت شــام و نشست مشترك
شــركتهاي ايراني حاضر در نمايشگاه با حضور تجار و صنعتگران هرات
به دعوت ستاد برگزاری نمایشگاه ایران در افغانستان ،در محل اتاق تجارت
هرات برگزار شد .در این مراسم معاون استاندار خراسان رضوی ،سرکنسول
جمهوری اسالمیایران در هرات ،فرماندار تایباد و مدیر کل اتباع خارجی و
امور مهاجران استان خراسان رضوی و رئیس اتاق تجارت هرات به عنوان
میهمانان ویژه حضور یافته بودند.
پس از برپايي ضيافت شام ،شركتهاي ايراني به ترتيب ،فعاليت ،توانمندي
و استانداردها قدرت تجاري خود را در توسعه صادرات محصوالت جمهوري
اســامي ايران به افغانســتان مطرح نموده و در پايان برخــي از تجار و
شركتهاي بزرگ استان هرات نيز فعاليتها و نيازمنديهای خود را مطرح
نمودند همین امر بهانهای بود تا برخي از شركتهاي ايران و افغاني بيش از
پيش با يكديگر آشنا شده و بتوانند با يكديگر به مذاكره بپردازند.
نشست اتاق تجارت هرات با شرکتهای ایرانی
نشســت اختصاصی اتاق تجــارت هرات با شــرکتهای ایرانی حاضر در
نمایشــگاه برنامه دیگری بود که در حاشــیه برگزاری پنجمین نمایشگاه
اختصاصی ایران در افغانستان برگزار شد .در این نشست که با حضور رایزن
اقتصادی ایران در هرات ،فرماندار تایباد و جمعی از تجار و بازرگانان افغانی
و همچنین شرکتهای حاضر در نمایشگاه برگزار شد تعدادی از بازرگانان
ایرانی و افغانی پیرامون توسعه روابط اقتصادی و افزایش فرصتهای تجاری
توگو پرداختند.
از طریق گمرک دوغارون به گف 
در این نشست یکی از تجار به کمبود فضای انبار در گمرک دوغارون اشاره
میکند و میگوید :کمبود فضا در انبار باعث شده تا تریلیها ساعات و حتی
روزهای زیادی را در انتظار باشند که این مساله در فصل سرما بیش از پیش
آزار دهنده اســت زیرا باعث خیس شــدن کاالها و از آسیب دیدگی آنها
وبرگشــت خوردن کاال به ایران میشود .همچنین آزمایش کاالهای وارد
شــده به افغانستان نیز یک ماه به طول میانجامد که بسیار زمان براست و
باید تمهیدات جدی برای این مساله اندیشیده شود.
مشکالت ترانزیت یکی دیگر از مواردی بود که تجار افغانی به آن اشاره میکنند.
فرماندار تایباد نیز در خصوص مشــکالت مطرح شــده میگوید :در زمینه
صادرات خشکبار از افغانستان به ایران چندی پیش بر اساس دستور استاندار
خراسان رضوی مقرر گردید تا قرنطینه در دوغارون مستقر شود و مشکالت
مربوط به آن هرچه زودتر حل گردد.
وی میگوید :در حال حاضر فقط مشکل قرنطینه نباتی است که باید برای
حل این مشکل نیز اقدام شود.
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان نیز به کمبود فضا در انبار گمرک دوغارون
اشاره میکند و اینکه در حال حاضر بخش خصوصی وارد عمل شده و  20هزار
متر مربع فضای مسقف برای انبار در نظر گرفته شده است که این فضا عالوه
بر انبار گمرک است بنابراین پس از این دیگر با کمبود فضا مواجه نخواهیم بود.

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان نیز میگوید :روزانه  580دستگاه از ایران
به افغانستان وارد میشود در صورتی که در سالهای قبل در اوج کار نهایتا
 300دستگاه وارد میشــد اما در حال حاضر تقریبا این حجم کار با همان
امکانات و نیروی کار دو برابر شد.
جوانمرد با اشــاره به اینکه درخواست ایران از افغانستان کاهش تعطیالت
گمرک است اضافه میکند :تعطیالت طوالنی باعث معطل شدن کامیونها
میشود و اگر بار این دستگاهها سوخت باشد هر کامیون مانند یک بمب است
که اصال معطل ماندن آن به صالح نیست.
او در خصوص منطقــه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار میدارد :دولت ایران
منطقهای را در مســاحت  8هزار هکتار برای ســرمایهگذاری مشترک یا
اختصاصی برای سرمایهگذاران داخلی یا خارجی به ویژه افغانستان در نظر
گرفته است.
رایزن بازرگانی ایران در افغانســتان بیمه شدن صد در صد سرمایهگذاری
توســط دولت و پرداخت نیمه بها نرخ سود توسط سرمایهگذاران را از جمله
تسهیالت دولت برای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون عنوان کرده و اضافه
میکند :زیرساختهای مورد نیاز منطقه از قبیل آب،گاز و برق تا دو ماه آینده
به گمرک میرسد بنابراین مشکلی برای سرمایهگذاری وجود ندارد و عالوه
بر آن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بدون عوارض گمرکی وارد میشــود و
معاف از مالیات است.
فرماندار تایباد نیز در پایان یادآور میشود :تالش میشود تا اتباع افغانستان
بتوانند بدون ویزا وارد منطقه شــوندو به تحصیل بپردازند و آزادانه در این
منطقه حضور داشته باشند.
درپایانایننشستنیزتجارایرانوافغاننیزدرخصوصچگونگیافزایشروابطو
توگوپرداختند.
همکاریهایدوجانبهازطریقاخذنمایندگیوتوسعهبازاربهگف 
نشست مشترک تجاری ایران و افغانستان
در شــب دوم برگزاري پنجمین نمايشــگاه اختصاصي ايــران در هرات،
شركتهاي ايراني حاضر در اين نمايشگاه به همراه اعضاء سركنسولگري
ايران درهرات به دعوت اتــاق صنعت وتجارت هرات در هتل تجارت اين
شهرحضوريافتند.
در این مراســم از سرکنســول ایران در هرات ،مســئول بخش اقتصادی
كنســولگري ،رایزن بازرگانی ایران در افغانستان ،مدیر برگزاری نمایشگاه
ایران در هرات افغانستان و نماینده اتاق بازرگانی ایران در پنجمین نمایشگاه
اختصاصی ایران درهرات تقدیر و هدیهای به رسم یاد بود اهدا شد.
مراسم اختتامیه نمایشگاه
سرانجام پس از ســه روز ،مراســم اختتامیه پنجمین نمایشگاه کاالهای
اختصاصی ایران در هرات 13 ،آبان در کنسولگری ایران در هرات با حضور
وزیر انرژی افغانستان ،والی هرات ،رئیس اتاق تجارت هرات ،رئیس شورای
والیتی هرات و رایزن بازرگانی ایران در افغانستان و مدیر برگزاری نمایشگاه
ایران درافغانستان و مدیران  40شرکت حاضر در نمایشگاه برگزار شد.
در مراسم اختتامیه رحیم محمدی یکتا سرکنسول ایران در افغانستان با بیان
اینکه امروز نیاز اولیه و ضروری مردم افغانســتان مسایل اقتصادی ،اشتغال
و به تبع آن صلح ،امنیت و ثبات است خاطر نشان کرد :کسی که امروز در

آنچه اولویت دارد ادای یک رســالت است .انسان خداوند را با رسالت آفریده است .این کار شما متعلق به شخص شما
نیست .گرچه ممکن است سود آن به شخص شما تعلق بگیرد اما آنچه که شما انجام میدهید ،تولید میکنید یا از جایی
وارد میکنید به مظلومترین انسان در تاریکترین نقطه از دنیا یا همسایهگان شما میرسد
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اینجا کار اقتصــادی میکند کاری جهادی و مقدس انجام میدهد .اگر در
اینجا امنیت ،صلح ،برادری و اقتصاد رونق داشته باشد و اشتغال باشد بسیاری
از این مشکالت خود به خود حل میشود.
رحیم محمدی یکتا افزود :والیت هرات به تدبیر مسووالن محلی از امنیت
قابل قبولی نسبت به سایر نقاط افغانستان برخوردار است .کارهای فراوانی
بهویژه در زمان امیر اســماعیل خان در این شهر انجام گرفته است .عقب
ماندگیهای امروز حاصل چند دهه است و در طی یکی – دو روز در مدت
کوتاهی قابل جبران نیست باید تالشهای فراوانی انجام بگیرد تا این منطقه
رو به آبادانی برود.
اسماعیل خان وزير نيروي افغانستان نیز در اختتامیه نمایشگاه افغانستان به
ایراد سخنرانی پرداخت .وی گفت :خداوند انسان را با یک رسالت و مسوولیت
آفریده و انسانهایی که ادای رسالت میکنند به پیشگاه خدا مقربند و آنهایی
که این رســالت و مسوولیت در برابر بندگان خدا را بدرستی ادا نمیکنند در
ذلت قرار دارند .خداوند را شکر میکنیم در سرزمینی اسالمیزندگی میکنیم
و شــما پیشه و حرفهای را ادا و اجرا میکنیدکه پیشوای عالم بشریت ناجی
بشریت حضرت محمد (ص) و بانی آن حضرت خدیجه اولین زن و حضرت
پیشــوای عالم بشریت حضرت محمد این پیشــه تجارت را انجام دادهاند.
والي سابق هرات با بیان اینکه در شرایط فعلی شاهد دنیایی از مصیبتهای
انسانها هستیم و غالب آنها متاثر از جنگهای اقتصادی است گفت :در
دنیا دو مرز وجود دارد؛ مرزهای مــادی و مرزهای معنوی .مرزهای مادی
همان مرزهای خاکی اســت که قدرتها یا نظامها یا مردمها بر سر ایجاد
به تعبیر خود آنها خدمتگزاریهــا و امثال آن ایجاد کردند مرزهایی مثل
استان ،فرمانداری و به تعبیر ما یک والیت .اینها مرزهای سیاسی و خاکی
است و اما آنچه که مهم است مرزهای معنوی و مرزهای اعتقادی است که
خوشبختانه در این مرز مشکلی نداریم چون همه ما مسلمان و برادر هستیم و
باالتر از همه کالم مجید را داریم .خوشحالیم که امروز در این فضای معنوی
توگو میکنیم و همدیگر
با همدیگر قرار داریم و با یک زبان مشــترک گف 
را دوست داریم.
وزير نيروي افغانســتان گفت :آنچه اولویت دارد ادای یک رســالت است.
انسان خداوند را با رسالت آفریده است .این کار شما متعلق به شخص شما
نیست .گرچه ممکن است سود آن به شخص شما تعلق بگیرد اما آنچه که
شــما انجام میدهید ،تولید میکنید یا از جایی وارد میکنید به مظلومترین
انســان در تاریکترین نقطه از دنیا یا همسایهگان شما میرسد .آنچه شما
تولید میکنید صدها انسانی از آن استفاده میکنند که شاید تا آخرعمر هم
شما را نبینند اما اگر خوب تولید کرده باشید و با کیفیت عالی ،بوده باشد و
با یک قیمت مناسب به فقیرترین انسانی که شاید سرانه درآمد وی در روز
به 100افغانی نمیرســد ،هر لحظه رنج میبرد ،لباس ندارد ،از بیماری رنج
میبرد ،چیزی برای خوردن ندارد را به یک قیمت مناســب میرسانید .آیا
میدانید چه کار بزرگی انجام دادهاید؟ ایمان داشته باشید که خواه شما او را
ببینید یا نبینید ،خواه او برایتان دعا کند یا نکند خداوند از نیت نیکی که نسبت
به آن بنده مستحق در نهایت فقر و مظلومیت ابراز کردید آگاه است و ایمان
داشته باشید که خداوند با شما محاسبه نیک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش اضافه کرد :گرچه شما مردمان فهمیده
و دانشمند و مردمان آگاه هستید اما به عنوان یک برادر می خواهم بار دیگر
رســالتتان را یادآوری کنم که کار شما تنها به شخص شما ارتباط ندارد و
شما تکمیل کننده یک جبهه بسیار بزرگ ،یک کشور و یک نظام بزرگ و
مسوول تأمین مایحتاج آن مملکت هستید .امروز این مایحتاج بزرگ را شما
به کسانی میرسانید که شاید با کمک آن دیگران را از مرگ نجات بدهید.
اینجاست که شما کار بزرگ انجام میدهید.
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در ادامه برنامه اختتامیه پس از آنکه از شرکتهای حاضر در نمایشگاه تقدیر
به عمل میآید تمامیراهکارهای الزم نیز برای توسعه و چگونگی افزایش
حضور آنان در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمیایران در افغانستان
حضور در افغانستان و شهر هرات فرصت مغتنمیاست تا ضرورتها و نیازهای
این منطقه را نیز از زبان مقامات عالیرتبه کشورمان در این کشور بشنویم.
نشست هیات اعزامیسازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با محمدي
يكتاي سر كنسول ايران در هرات بخشی از این مهم را محقق میسازد .در
این نشست مهندس اسماعيلي عضو هئيت رئيسه سازمان نظام مهندسي،
مهندس اسدي دبير هئيت رئيسه و مهندس بردباري سرپرست شركت
تعاوني این سازمان و مهندس خسروی مدیر اجرایی نشریه طاق حضور دارند.
مهندس بردباري سرپرست شركت تعاوني سازمان نظام مهندسي با
بیان اینکه نظام مهندسي سازمانی غير انتفاعي است و در پروژههايي كه
بحث پول و اقتصاد و درآمد سروكار دارد نمي تواند حضور داشته باشد اما
شركت تعاوني اين جايگاه را دارد كه ميتواند در اينگونه مباحث وارد شود.
وی حضور هیات ایرانی در افغانستان را مثبت خوانده و میگوید :در مدت
حضور خود در هرات تقريبا به اهداف از پیش برنامه ريزي شده همچون
آموزش و اهدافي كه سازمان پيگيري ميكند و نیز پروژههای مختلف تعریف
شده رسیده ایم.
مهندس اسماعيلي عضو هئيت رئيسه سازمان نظام مهندسي نیز آمادگی
کامل سازمان نظام مهندسي را برای برگزاري همایشهای فني و انتقال
تجربیات با استفاده از استادان ممتاز اعالم کرد و گفت :تنها مشکل موجود
در این راستا وضعيت امنيت افغانستان است که نگران كننده است و این
موضوع سد راه فعالیت مهندسان است؛ در غیر اینصورت با اين تعداد مهندس
و شركتهای فعال از یکسوی و معضل بيكاري از سوی دیگر افراد بسیاری
عالقمندند كه اگر شرايط فراهم شود در این کشور خدمت كنند.
مهندس اسدي دبير هئيت رئيسه سازمان نظام مهندسی نیز با بیان اینکه
پس از اتمام اين نمايشگاه نشستی را با نظام مهندسی برگزار خواهند کرد تا
مسووالن استانداری به دغدغههای مطرح شده گوش دهند افزود مسووالن
هرات میگویند تمایلی به حضور مهندسان غیر ایرانی در کشورشان ندارند
اما از آنجا که باید کارشان را انجام دهند و شهرشان را بسازند در صورت
حضور نیافتن متخصصان ایرانی ناگزیر باید از متخصصان هلندی ،بلژیکی،
اسپانیایی و ایتالیایی استفاده کنند.
محمدی يكتاي؛ سر كنسول جمهوري اسالمي ايران در هرات معتقد است
فضای عمومیهرات از لحاظ امنیتی آنگونه که در برخی رسانهها منعکس
شده است نیست .این شهر از امنیت قابل قبولی بهویژه برای ایرانیان
برخوردار است .اصو ًال ایرانیها مشکل امنیتی ندارند چون ما اصال اینجا مورد
هدف هیچکس نیستیم با کسی دشمنی نداریم که مورد هدف قرار دهیم،
نیروهای داخلی ،شورشیان وامثال اینها ،هیچکدام .لذا هیچ ایرانی هیچ جای
افغانستان مورد هدف نیست شما تا به حال نشنیدهاید که یک ایرانی در
افغانستان مورد هدف قرار بگیرد .ممکن است اینجا اتفاقی به صورت نادر
توسط شرور و دزد و قاچاقچی پیش بیاید .که در برخی مناطق ایران نیز مث ً
ال
خراسان خودمان به وفور پیش میآید ،این موضوع را نمیتوان تعمیم داد و
ادعا کرد که ناامنی وجود دارد.
سر كنسول جمهوري اسالمي ايران در هرات میگوید .:بخشی از نیازهای
مردم افغانستان ،مربوط به خال وسیع و بزرگ علمیدر کارهای فنی و
تخصصی است و بخشی از نیازهای آنان نیز شناخته شده نیست چون از
پیشرفتهای علمیو فنی و اطالع ندارند و نمیدانند چه میخواهند .ما باید
به هر دو بخش این نیازها پاسخ دهیم.
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وی با بیان اینکه  40سال است که در این منطقه علم و علم آموزی تعطیل
بودهاست پیشنهادکرد سازمان نظام مهندسی میتواند با ایجاد دفتری فعال
در هرات به ارایه خدمات فنی مهندسی بپردازد.
محمدی یکتا با اشاره به نابرابری عرضه و تقاضا در افغانستان میگوید:
امروز  12درصد از جمعیت افغانستان در ایران ساکناند و در هیج نقطه دنیا
نمیتوانیداین تعداد مهاجر که از کشوری به کشور دیگر بروند را ببینید .رفت
و آمدهای اجتناب ناپذیر آنها به ما فشار میآورد در عین حال پنج نمایندگی
ایران در کابل ،هرات وقندهار بصورت دایم در حال خدمات هستند .در عین
حال این یک جریان قابل تعریف است که اگر کار فراهم شد حتما باید
تسهیالت نیز چه برای شریکهای شما و چه پروژههایی در خصوص انتقال
آب وآموزش که تعریف کرده اید فراهم شود.
محمدی میگوید :نگرانی دایم ما رسوب افغانیها در ایران است؛ آنها
میگویند به کشور خود بازنمیگردند چون در آمد در ایران بسیار باالتر از
اینجاست؛ در اینجا درآمد یک کارگر روزی  7-6هزار تومان و در ایران 20
تا  50هزارتومان است ضمن آنکه هزینههای زندگی در افغانستان باالتر از
ایران است .لذا تمام تالش آنها این است که به ایران رسوب کنند .ما باید
این موضوع را کنترل و مدیریت کنیم.
سر كنسول ایران در هرات خطاب به هیات نظام مهندسی خراسان رضوی
میگوید :زبان مشترک و نزدیکی راه از مشهد تا هرات مزیتهای بسیار عالی
است که شما از آن برخوردارید؛ در عین حال ما آمادگی داریم تا در صورت
نیاز راهنماییهای الزم در خصوص معرفی طرفها و تایید آنها ارایه دهیم.
دیدار از یک قطب علمیو دانشگاهی
فرهنگ و مشترکات فرهنگی میان ملتها میتواند بستر مناسبی را برای ایجاد
تحوالت گسترده در دیگر زمینههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیز فراهم
آورد .مناسبات فرهنگی و دانشگاهی و تبادل تجربیات علمیراه توسعه میان
کشورها را هموارتر میکند .همین بهانه کافی است تا در حاشیه حضورمان در
هرات سری نیز به دانشگاه هرات؛ دومین مرکز بزرگ آموزش عالی در غرب
افغانستان بزنیم؛ دانشگاهی که بیش از سه دهه پیش از این در زمان حکومت
محمد نجیباهلل احمد زی یا همان دکتر نجیباهلل تأسیس شده است.
در دانشگاه هرات و در  14دانشکده كامپيوتر ،معماري ،مكانيك و برق ،علوم
کاربردی هنرهاي زيبا ،علوم انساني ،زراعت ،دامپزشكي ،تعلیم و تربیت،
آموزش و پرورش ،علوم اسالمي ،حقوق و علوم سياسي و اقتصاد تشکیل
شده است 8536 ،نفر تحصیل میکنند.
نشست ما با میر غالم عثمان بارز حسینی رئيس دانشگاه هرات در فضایي
دوستانه و در اتاق كار وی برگزار میشود؛ او دکترای مديريت خود را از آلمان
دریافت کرده است .بارز حسینی در ابتدای این نشست با ابراز خرسندی خود
از دیدار با هیات ایرانی به معرفی دانشگاه و توانمندیهای علمیو پژوهشی
آن میپردازد .او از حضور نخبگان دانشگاهی بهویژه دربخش جامعه شناسی
دانشگاه میگوید .به گفته وی يكي دو دانشگاه خارجی همچون دانشگاه
فلورانس ايتاليا با دانشگاه هرات همكاري می كنند؛ و دانشگاه هرات نیز در
نظر دارد تعدادی از افراد را بهمنظور آموزش به خارج اعزام کند تا پس از
فراگیری آموزشهای الزم در بخش برنامه ريزي شهري و بهویژه برنامه
ریزی مديريت و پس از بازگشت به کشور دپارتمان يا گروه مديريت شهري
را در این دانشگاه تاسيس كنند.
بارز حسینی همچنین از همکاری دانشگاهش با محيط زيست و آسیبهایی که
شهر هرات در طی سالهاي اخير ديده میگوید؛ درختان و فضاهای سبزی
كه روزی به همت شهرداران ،واليان و استانداران سابق در هرات ايجاد شده
بود و حاال تخریب شده و از بین رفته اند ،یا فاضالب شهری که مردم ،آن را

در آب رودهاي شهر رها ميكنند و ریشههای درختان تنومند آن را میخشکاند.
او میگوید :دانشگاه هرات بهویژه دانشكده زراعت همکاریهایی با محيط
زيســت دارد تا چه بسا از بين رفتن بيشــتر فضاهای سبز جلوگيري کند.
وی همچنین به امضای تفاهم نامهای میان این دانشــگاه و اســتانداری
خراسان رضوی اشاره میکند؛ تفاهم نامهای که با انعقاد آن قرار است فصل
نوینی از همکاریهای علمیمیان نهادهای علمیدو کشور گشوده شود.
رئیس دانشگاه؛ هرات را شهری تاريخي با هويتی اسالمیمعرفی میکند .به
زعم وی شناخت ،حفاظت و مرمت آثارباستاني این شهر از اهمیت بسزایی
برخوردار است و جمهوری اسالمیایران به دلیل نقاط مشترک بسیار خود
از لحاظ عقلي میتواند تجارب خود ،بهویژه در خصوص شــهرهایی چون
اصفهان ،مشهد و شيراز را در اختیار هرات قرار دهد ضمن آنکه در بخش
مهندسي مکانیک و بهره گیری از دانش روز امکان همکاری هرات با ایران
و دیگر کشــورها فراهم است .وی از امکان عقد قرارداد سه جانبهای میان
شهرداري ،دانشگاه هرات و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و انجام
پروژههای مشترک میگوید .به باور او مدیریت بسیار ضعیف شهرداری هرات
و نبود متخصصان در اداره شــهرداری مشکل اساسی این مجموعه است.
بارز حسینی میگوید :اولین چیزی که الزم است آن است که باید تصویری
در شــأن هویت این شهر داشته باشــیم؛ اینکه چقدر جمعیت در این شهر
زندگی میکنند؟ شغل اساسی مردم چیســت؟ فضاهای سبز در کجا قرار
دارند؟ وضعیت آبرســانی و سایر خدمات شهری چگونه است؟ .او میگوید
بــرای این منظور یک پروژه اطالعاتــی در زمینههای مختلف جمع آوری
و تحلیل شــده است .این اطالعات ضمن ارایه تصویری نسبی از وضعیت
کنونی شهر هرات ،دور نمایی از آینده جمعیتی ،نحوه پراکندگی رشد جمعیت
در بخشهای جغرافیایی را ارایه خواهد داد . .وی از پیشنهاد طرح باغ شهر
برای هرات میگوید و معتقد است قرار گرفتن این شهر در منطقهای هموار
و نیز وجود جریان آب در این شهر میتواند به ایجاد فضای سبز و نیز حفظ
محیط زیســت ،کاهش تراکم جمعیتی ،تنظیم ترافیک آن کمک کند .او
ضمن اینکه از ادامه کار مطالعاتی مشــترک توسط سه دانشکده مهندسی،
اقتصاد ،زراعت میگوید ،اعالم آمادگی میکند تا از تجارب ســازمان نظام
مهندسی در این خصوص نیز استفاده کند.
در این دیدار هیات ایرانی نیز ضمن بیان توانمندیهای مهندسی جمهوری
اسالمیایران آمادگی کشــورمان را برای انتقال دانش مهندسی به کشور
افغانستان اعالم کرد.
مهندس خسروي مدیر اجرایی نشــریه طاق در این نشست با بیان اینکه
ســازمان نظام مهندســي خراســان رضوي  16هزار نفر عضو دارد که در
رشتههاي سازه ،عمران ،معماری ،تاسیسات مكانيكی و برقی ،شهرسازی،
ترافیک و نقشه برداری فعالیت میکنند به ساخت وسازهای غیر استاندارد
در هرات اشاره کرد که بسیاری از استانداردهاي بينالمللي در آنها رعایت
نمیشود و در صورت بروز حوادثی همچون زلزله آسیبهای جبران ناپذیری بر
این شهر وارد خواهند آورد .وی با بیان اینکه شهری با قدمت  700سال قبل
از ميالد که در آن بناهایی با عظمت و زيبا ساخته شده است را باید مهندسان
افغانی که با فرهنگ و معماری این مرز و بوم آشــنا هستند بسازند آمادگی
گروههای متخصص ایرانی در زمينه شهرســازي و رشــتههاي مر تبط با
ساختمان را برای عقد قرارداد و همکاریهای مشترک مهندسی اعالم کرد.
دیدار از دانشــگاه هرات و نشست ما با میرغالم عثمان بارز حسینی رئيس
دانشگاه به اتمام میرسد .در پایان این دیدار  300جلد از مباحث مقررات ملي
ساختمان وهمچنين تعدادی از شمارگان ماهنامه طاق به عنوان هديه تقديم
دانشگاه میکنیم كه مورد استقبال رئيس دانشگاه قرار میگیرد.

نگاه پایانی
هرات و مناطق حاشــيه آن از حیث زير ساختهاي شهري ضعيف است و
همین موضوع بستر مناسبي را براي فعاليتهاي شهرسازي ،ترافيكي ،نقشه
برداري و تهيه نقشههاي پايه و امور زيربنايي در این شهر فراهم ساخته است.
عالوه بر این ،در طی این سفر اشتياق متخصصان ساخت وساز هرات براي
همكاري با سازمان و تشكل هاي حرفه اي و همچنين اشخاص حقيقي و
حقوقي در زمينههاي طرح و ساخت ،نظارت و مشاوره بسيار زياد بود بهگونهای
که بســیاری از آنها برای همکاری با نهادی چون سازمان نظام مهندسی
اعالم آمادگی کردند .برگزاري دورههاي آموزشي و همایشهای تخصصی
در ايران و افغانستان و حضور كارشناسان و استادان دو كشور خواسته قابل
تاملی است که از سوی ایشان مطرح میشود و خود میتواند انگیزه حضور
مجموعه نظام مهندســی در این بخش را نیز بیــش از پیش تقویت کند.
 ضمن آنکه مسووالن افغانستان و كنسولگري ايران در هرات نیز خواهانايجاد نمايندگي سازمان در هرات بودند كه به نظر ميرسد اين حضور میتواند
براي شناسایی موقعيتهاي كاري و پتانسيل شهر هرات در اين زمينه و نیز
همكاري در ايجاد ساختارهاي كنترلي و نظارت بر ساخت وساز مفيد باشد.
از ســویی برگزاري جلسات مشترك با مسووالن استان و رفع برخي موانع
همكاري با در نظر داشــتن ديد گاههاي صاحبــان فن و تخصص امری
ضروري و اجتناب ناپذير به نظر میرســد و میتواند راه را برای گســترش
همکاریهای فنی و تخصصی میان دو کشور هموار کند.
در خاتمه جــا دارد از همکاری
قابل تقدیر مســوولین محترم
وقــت کنســول گری ایــران
در هــرات ،آقایــان محمدی
یکتای ،حجت ،افشار ،ناهیدی
و همچنیــن مدیــر برگزاری
نمایشــگاه آقــای عباســعلی
خاکســار و همکارانشان سرکار
خانم جاویدنیا و آقایان سیدرضا
قندیلــی ،امید مشــکین فام،
حمیــد صمیمی ،ســید فاروق
سادات و جامیکه در خصوص
برگزاری شایســته نمایشــگاه
از تمام توانشــان بهره گرفتند،
سپاسگزارینماییم.

متن اختصاصی دست نویس
جناب آقای اسماعیل خان،
وزیر نیروی افغانستان برای
نشریه طاق
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ارگ تاریخی اختیارالدین ( 330پیش از میالد)

نمای شهر هرات از یکی از برج های ارگ

آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری در روستای گازرگاه در شمال شهر هرات است که
به فرمان شاهرخ تیموری ساخته شد
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آرامگاه گوهرشاد خاتون (عهد تیموری)

مسجد جامع بزرگ شهر هرات ،پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان و یکی از شگفتیهای این مرز و بوم است .ساختمان این مسجد
بهایندلیلکهپیشازاسالمنیزعبادتگاهیکتاپرستبوده،بیشاز۱۴۰۰سالقدمتداردومساحتآنبه۴۶هزارو۷۶۰مترمربعمیرسد
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| گزارش | معصومه گلمکانی

در راستای گسترش صدور خدمات فنی و
مهندسی صورت گرفت:

سفر هیات اعزامیسازمان
نظاممهندسیساختمان
خراسان رضوی به بیشکک
قرقیزستان
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در راستای تالشهای سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برای گسترش
صدور خدمات فنی و مهندسی هيئتی از این سازمان از نهم اسفند ماه 90
تا سیزدهم همین ماه به نمايشگاه بیشكك قرقیزستان سفر کرد .در این
نمايشگاه مهندس پور حسيني عضو هيئت رئيسه ،دكتر فرشيديان فر عضو
هيئت مديره و استاد دانشگاه ،مهندس مهر دوست مدير مركز تحقيقات
ساختمان و مسكن شمال شرق كشور ،مهندس سعادت دبير كميسيون
صادرات خدمات فني مهندسي و اميريان مسوول روابط عمومي سازمان
نظام مهندسي ساختمان به عنوان هیات اعزامیحضور داشتند .اعضای هیات
کشورمان پس از شركت در مراسم افتتاحيه که با حضور سفير جمهوري
اسالمي ايران و معاون شهرداري بیشكك برگزار شد ،با معاون شهردار این
شهر دیدار و گفت و گو نمودند .در این دیدار که آقاي صفرزاده رئیس اسبق
سازمان صنعت و معدن و تجارت و مهندس قاسمي مدير كل سابق مسكن
و شهرسازي خراسان رضوي نیز حضور داشتند ،معاون شهردار بیشکک بر
مشاركت شركتهاي ايراني در بافت فرسوده این شهر و فعاليت عمراني و
شهرسازي در قرقيزستان تاکید کرد .این هیات در ادامه سفر خود همچنین
با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بيشكك نیز دیدار کرد  .در این
دیدار نیز رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارب و مدير كل وقت مسكن و
شهرسازي خراسان رضوی به تشريح توانمنديهاي استان در زمينه صدور
كاال و بهويژه خدمات فني مهندسي توسط پرداختند و بار دیگر رئيس اتاق
بیشکک بر حضور شركتهاي ايراني بهويژه خدمات فني و مهندسي در بازار
قرقيزستان و اعزام مهندسان و كارشناسان مجرب به كشور قرقيزستان تاکید
کرد .هيئت اعزامیکشورمان به قرقیزستان در ادامه برنامههای سفر خود
در ضيافت شام سفارت کشورمان در بیشکک شرکت کرد و با جاذبههاي
قرقيزستان در خصوص جذب سرمايه گذاري و صدور كاال و خدمات به
آن كشور آشنا شد ضمن آنکه مهندس پور حسيني ،یکی از اعضای هیات
اعزامیبه تشريح موقعيت و توانمنديهاي استان در زمينه صدور خدمات
فني مهندسي پرداخت .هيئت اعزامیدر ادامه دیدارهای خود با تنی چند از
استادان دانشكده معماري بیشکک دیدار نمود و در جریان آمادگي همكاري
آنان با شركتهاي استان خراسان رضوي قرار گرفت .این هیئت همچنین
ضمن مالقات با شهردار بیشکک پيشنهاد واگذاري زميني را در مركز این
شهر به منظور احداث مرکز ایرانیان توسط فعاالن بخش ساختمان و سرمايه
گذاران ايراني به شهردار بیشکک ارایه کرد .همچنین هیأت اعزامیبه اتفاق
شرکت کنندگان در نمایشگاه از مسجد امام علی(ع) شیعیان بیشکک و
بازدید جهت تکمیل بنای مذکور هدایای نقدی جمع آوری و جهت طراحی
زمین روبروی مسجد توسط مهندسین خراسان رضوی تقبل که انجام و
ارسال گردید .اریه کروکی چند مورد زمین پیشنهادی و ارسال متن تفاهم
نامه طرف قرقیزی به سازمان نظام مهندسی در سفر شهردار بیشکک به
تهران و ادامه مذاکرات از دیگر نتایج این سفر بود.

| گزارش | رئوفه افشارزاده

نمايشگاهبينالملليصنعت
ساختمانتركمنستانو
فرصتهای پیش رو
گزارش سفر هيئت بازاريابي صادرات خدمات
فني و مهندسي و مشاركت در نمايشگاه
بينالمللي صنعت ساختمان تركمنستان

ارتقای سطح صادرات خدمات فني و مهندسي و ضرورت اختصاص سهم
شايسته استان خراسان رضوی از رقم  4ميليارد دالری صادرات خدمات
كشور انگیزهای شد تا سومين هيئت بازاريابي این استان متشكل از  30نفر
از فعاالن اين حوزه و تشكلهاي صادراتي مرتبط در بخش صنعت ساختمان
برای حضور در نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان تركمنستان از چهارم تا
هشتم شهریورماه سالجاری ( )1392به این كشور سفر کند.
گسترش و توسعه بازار خدمات فني و مهندسي و بازاريابي شركتهاي توانمند
استاني در بازارهاي پيراموني،مشاركت در پروژههاي عمراني و ساخت وساز
تركمنستان و اختصاص سهم مناسب بازار با توجه به اجراي پروژههاي
بزرگ عمراني در كشور همسايه و با عنايت به برگزاري بازيهاي آسيايي در
سال  2017در عشق آباد ،همكاري با شركتهاي فعال در بخش صنعت
ساختمان این كشور ،مشاركت در نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان در
عشق آباد از جمله اهداف اين هيئت برای سفر به این کشور بود.
در این سفر اعضاء كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي خراسان
رضوي با حضور در سفارت جمهوري اسالمي ايران با سفير کشورمان دیدار
و به تشريح اهداف هيئت در سه روز اقامت خود در عشق آباد پرداختند.
در اين مالقات آقايهاشمي گلپايگاني نیز ضمن تشريح وضعيت كلي
اقتصادي تركمنستان ،به روابط دو جانبه بين دو كشور ،حضور رقبا در بازار
تركمنستان و ضرورت حضور فعال شركتهاي ايراني در بازار تركمنستان
اشاره و درخواست کرد با توجه به حسن روابط دو جانبه بین دو کشور،
فعاليتهاي اقتصادي و به ويژه خدمات فني و مهندسي گسترش يابد و
شركتهاي ذينفع با برنامه و حوصله بيشتري در بازار تركمنستان حضور يابند.
وی در بخش ديگري از سخنان خود به مشكالت موجود در این خصوص
اشاره و اظهار اميدواري کرد با سياستهاي جديد دولت اين مشكالت مرتفع
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شود و شاهد حضور بيشتر شركتهاي ايراني در بازار تركمنستان باشيم.
وی همچنین تأكيد کرد نهايت تالش خود را در خصوص تحقق اهداف
هيئت در سه روز اقامت خود در عشق آباد بعمل آورده و هماهنگي الزم را
با نهادهاي ذيربط و دستگاههاي دولتي تركمنستان مبذول خواهد داشت.
در این دیدار برخي از اعضای هيئت مالقات كننده نیز به طرح پرسشهای
خود پرداختند كه در هر مورد پاسخ الزم توسط سفير کشورمان ارایه شد.
در دومين روز اقامت این هيئت در عشق آباد اعضاي هيئت در مراسم
افتتاحيه نمايشگاه بينالمللي شركت کردند .مراسم افتتاحيه با حضور جمع
زیادی از شركت كنندگان در نمايشگاه و سخنراني مدير نمايشگاه بينالمللي
عشق آباد و همچنين قائم مقام رياست جمهوري تركمنستان آغاز و سپس
مسووالن تركمني غرفههاي نمايشگاه را مورد بازديد قرار دادند .غرفه
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و تشكلهاي حرفه اي
عضو كميسيون صادرات خدمات مهندسي خراسان رضوي نيز مورد بازديد
قائم مقام رئیس جمهوري تركمنستان قرار گرفت و توضیحات الزم از سوي
مسووالن غرفه به بازدیدکنندگان ارایه شد.
پس از این بازديد ،سفير کشورمان در ترکمنستان به همراه كاركنان این
سفارت از غرفه سازمان و  12غرفه دیگر کشورمان بازدید کردند.
حضوری دیگر در سفارت ایران
به دعوت سفير کشورمان عصر روز چهارم شهریورماه اعضای هيئت اعزامی،
بار دیگر در محل سفارت جمهوري اسالمي ايران در ترکمنستان حضور
يافتند.
در ابتدای این نشست آقاي رئيسي رئیس هيئت اعزامیبه سال حماسه
سياسي و حماسه اقتصادي اشاره و عنوان داشت پس از تحقق حماسه
سياسي بايد در پي تحقق حماسه اقتصادي باشيم .وی همچنین به چشم
انداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران و جايگاه صادرات كشورمان اشاره و
عنوان داشت :باید با صادرات خدمات فني و مهندسي خالءهاي ناشي از
كمبود ارز جبران شود .وی اظهار امیدواری نمود با رويكرد سفارتخانهها در
حمايت از فعاالن اقتصادي و استقرار رايزن بازرگاني و كارشناس خدمات
فني و مهندسي در اين حوزه شاهد تحقق بيش از پیش حماسه اقتصادي
مورد تأييد مقام معظم رهبري باشیم.
وی در پايان آمادگي بخش مهندسي استان خراسان رضوی را در انجام
پروژههاي بزرگ در تركمنستان اعالم کرد و يادآور شد در راستاي اهداف
پیش بینی شده ،اين هيئت و بخش نظام مهندسي آمادگي استقرار دفتر و
اعزام كارشناس مقيم جهت پيگيري امور خدمات فني و مهندسي را در
تركمنستان دارد.
در این نشست سفير کشورمان نیز با اشاره به ويژگيهاي اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي و اجتماعي تركمنستان گفت :با توجه به سياست تنش زدايي دولت
و تعامل سازنده با همه كشورها سه نوع نگاه منابع ملت  -نگاه ملت ،منابع
امت  -نگاه امتي و منابع جهان شمولي را دنبال میکنیم .وی افزود :اگر
میخواهيم ايران اسالمیبهعنوان كشوری شيعي امکان مقابله با تحريمها
را داشته باشد بايد خود را بعنوان الگو مطرح كنيم .ما به عنوان پرچمدار ائمه
باید در برابر رشد  11درصدی تركمنستان و مقايسه آن با رشد كشورمان
مشكالت را به سرعت پشت سر بگذاريم.
هاشمیگلپایگانی با اشاره به موقعيت جغرافيايي و معادن و منابع کشورمان
گفت :ما ظرفيت خدادادي بيشتري نسبت به کشور تركيه ترانسپورت و
ترانسفر كاال و انرژي داشته و جغرافيای مناسب اين كار را در اختیار داريم
و سایر كشورها نیز به دلیل موقعيت كشورمان به ما نياز دارند وی افزود :در
حال حاضر عليرغم تحريمها با تركمنستان گردش  5ميليارد دالري داريم و
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به لحاظ سياسي با این کشور مشكلی نداريم.
هاشمیگلپایگانی افزود :تركمنستان به شركتهاي طرف معامله در این
کشور به راحتي ويزا میدهد عالوه بر این از طريق اتاق بازرگاني نيز میتوان
در این خصوص اقدام نمود .سفارت کشورمان نیز هر روز به  150تا  200نفر
از اتباع تركمني ويزا میدهد ضمن آنکه نگاه سفارت کشورمان نیز در حال
حاضر بيشتر اقتصادي است .امروزه روابط سياسي  -فرهنگي -اقتصادي نه
تنها قابل تفكيك نيست که در هم تنيده و محدود كردن آن نیز مشكل است.
در پايان این نشستهاشمي گلپايگاني سفیر کشورمان به عنوان عضو
افتخاري سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزيده شد.
در دومين روز اقامت این هيئت در تركمنستان پروژههاي عمراني حومه شهر
عشق آباد مورد بازديد قرار گرفت و اعضای هیئت اعزامیاز سرعت عمليات
اجرايي بخش ساختماني و عمراني كه در سه شيفت صورت میگرفت بازديد
بعمل آوردند .حضور در مراسم اختتاميه و حضور رياست هيئت در پانل
اختصاصي نمايشگاه برنامه سومين روز اقامت هيئت در عشق آباد بود.
پایان سفر و ارایه گزارش
هيئـت اعزامیاسـتان پـس از سـه روز اقامـت در عشـق آبـاد بـه مشـهد
برگشـت و یـک روز پـس از آن بـه همـراه مهندس اخوان رئیس سـابق و
تعدادي از اعضاء هيئت رئيسـه سـازمان نظام مهندسـي خراسـان رضوی
و نیـز رئيـس اتحاديـه صادركننـدگان خدمـات فني و مهندسـي و نماينده
انجمـن انبـوه سـازان در جلسـه كارگـروه توسـعه صـادرات اسـتان كـه با
حضـور اسـتاندار خراسـان رضـوي برگـزار شـد شـرکت کـرده و گـزارش
جامعی از این سـفر ارایه و بر ضرورت حضور شـركتهاي اسـتان در بازار
خدمـات فنـي و مهندسـي تر كمنسـتان ،عليرغم همه مشـكالت موجود،
تاكيـد نمودنـد .در ایـن نشسـت اخـوان عبداللهیـان رئیس وقت سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوي نيز ضمـن تاكيد بـر آمادگي
ایـن سـازمان در خصـوص حضـور در بازارهـاي صادراتـي و ايجـاد بسـتر
مناسـب در ايـن زمينـه ،آمادگـی این سـازمان را بـرای هرگونـه همكاري
بـا دسـتگاههاي اجرایـي و اختصـاص منابـع الزم بـا توجه بـه امكانات و
مقـدورات موجـودرا اعالم کرد .در این نشسـت اسـتاندار خراسـان رضوی
نیـز بـا اشـاره بـه بدهـكاري ايـران بـه تركمنسـتان و ترجيح تسـويه اين
بدهكاريهـا از طریـق صـادرات كاال و خدمـات بـه آن كشـور ،خواسـتار
حضـور فعـال شـركتهاي اسـتاني در ايـن بازار شـد.
حاشیهها و نکات قابل مالحظه حضور در نمایشگاه:
در ایـن نمایشـگاه  102شـرکت از کشـورهای کانـادا ،کرواسـی ،پرتغـال،
روسـیه ،دانمارک ،رومانی ،فرانسـه ،اسـپانیا ،آلمان ،تاتارسـتان ،مجارستان،
تورنتـو ،ایـران ،ترکیـه ،هلنـد ،ترکمنسـتان ،لهسـتان ،انگلسـتان وآمریکا
حضور داشـتند.
فضـاي پاويـون ايـران در نمايشـگاه امسـال  172متـر مربـع فضـاي
غرفهبنـدي شـده مسـقف و  320متر فضاي بـاز بود .این نمایشـگاه در دو
طبقه تشـکیل شـده بود که بیشـتر غرفهها متعلق به شـرکتهای ترکیه
و حـدود  13غرفـه مربـوط بـه شـرکتهای ایرانـی بود.
فضای اختصاص یافته به غرفه سـازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي و تشـكلهاي مهندسـي  24مترمربع بود که در آن توانمنديهاي
اسـتان در قالـب لـوح فشـرده ،بروشـور و كاتالـوگ معرفـی گردیـد.
ایـن هيات اولین هیئـت اقتصادی کامال خصوصی و فنی و مهندسـی بود
ودر پنجمیـن دوره نمایشـگاه بینالمللی صنعت سـاختمان ترکمنسـتان از
اسـتان خراسـان رضوی دارای انسـجام حرفهای و تخصصی و متشـکل از

نماينـدگان تشـکلهای حرفـه اي فنی و مهندسـی مرتبط با سـاختمان بود.
مصاحبههای انجام شده با آقایان مهندس رئیسی و مهندس بابازاده از تلویزیون دولتی ترکمنستان در روز سوم نمایشگاه پخش شد.
رسانهها و روزنامههای ترکمنستان بخشی از اخبار خود را به حضور هیات ایرانی اختصاص دادند.
شایان ذکر است پنجمين دوره نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان تركمنستان ،سال گذشته با حضور كشورهاي روسيه ،امارات ،ازبكستان ،آلمان ،تركيه،
اتريش ،ايران ،مقدونيه ،قزاقستان ،سوئيس ،اوكراين ،بالروس ،فرانسه ،چين و تركمنستان در فضايي بالغ بر  12هزار مترمربع برگزار شد.
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تحوالت گسترده در جهان معاصر ابعاد مختلف زندگی بشر را درنوردیده
است .سرعت این تغییرات و تحوالت روزافزون بوده و عقب ماندن از تصمیم
گیری کاراگاهانه در فرصتهای پیش روی ،عقب ماندگی نسلهای آتی
را باعث خواهد شد .نمونهای از سیاستهای اقتصادی ژاپن در چشم انداز
 2025این کشور نشان میدهد که ژاپن بنا دارد با حمایت از بخش خصوصی
رشدی پاینده را رقم زند .در چشم انداز مالزی  ،2020آنچه را که بخش
خصوصی برای نیل به اهداف این چشم انداز میبایست در آن مشارکت
داشته باشد ترسیم شده میبینیم .در بیانیه چشم انداز  2020هندوستان
میتوان به نقش آفرینی حوزه خدمات در تحوالت منطقهای پی برد .نقش
مشارکت در راهبری اروپای کارآمد و توسعه یافته در سال  2020در چشم
انداز اتحادیه اروپا پررنگ است .در چشم انداز عربستان  ،2025استراتژی
استفاده از ابزار و روشهای تجمیع فعالیتها جهت رسیدن به جامعه آرمانی
تدوین شده است و در چشم انداز اردن  ،2020دو برابر کردن سرانه QDP
کشور اردن در چارچوب استفاده حداکثری از معامالت تجاری موسسات با
مشارکت و اتحاد بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است.
میدانیم که در ایران سال  1404خواهان ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول
اقتصادی ،علمیو فناوری در سطح منطقه هستیم .اما آیا به راستی تحقق این
جایگاه بدون مشارکت مساعی و هم افزایی در بخش خصوصی فراهم است؟
از جملـه محورهـای نظری چشـم انداز  1404در توسـعه منطقـهای ایران،
خلـق ارزش افـزوده و هـم افزایـی ،سـرمایهگذاریهای مشـترک ،تعامـل
فعـال بـا اقتصـاد جهانی به صـورت منطقـهای و همکاری بـا کریدورهای
علـم و فنـاوری و مراکـز فن بازار اسـت .با توجه به این محورها به آسـانی
میتـوان دریافـت کـه بخـش خصوصی و باالخـص فعـاالن مباحث فنی
و مهندسـی نقـش فـوق العـادهای را در توسـعه کشـور ایفا خواهنـد نمود.

بدیهـی اسـت که فعـاالن این بخـش فنی مهندسـی کشـور در چارچوب
فعالیتهـای درون مـرزی باعـث افزایـش قـدرت ملی خواهند شـد ،لکن
اگـر کشـوری بخواهد بر بخشـی از جهـان اعمال قدرت مهندسـی و خلق
ثـروت کـرده و نقـش آفریـن باشـد میبایسـت در یـک حوزه متشـکل از
کشـورهای همگرا صاحب نفوذ خدمات فنی و مهندسـی منطقهای باشـد.
بنابرایـن جهـت نیل به اهداف سـند چشـم انـداز ،بخش فعـال خصوصی
کشـور –اشـخاص حقیقی و حقوقـی -در نفوذ منطقهای ایـران بر منطقه
آسیای جنوب غربی-شـامل  25کشور -که دارای موقعیت ژئواستراتژیک،
ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر اسـت تاثیر مسـتقیم خواهند داشـت.
حال که به نقش بالقوه بخش خصوصی در صدور فعالیتها و نیل به اهداف
کشور واقفیم ،اینکه "چگونه" میتوانیم بخش خصوصی ایده آلی برای
جلوگیری از فرصت سوزی و در نتیجه خلق سرمایه داشته باشیم مورد
سوال است .پاسخ این است که حل مسائل اقتصادی را میبایست در اصالح
فرآیندها جست و جو کرد .ایجاد مشارکتهای قوی با پشتوانه غنی از علم و
تجربه و سرمایه در این بخش در قالبهای کنسرسیوم ،خوشههای اقتصادی،
مشارکتهای مدنی ،زنجیره تامین و عرضه و . . .و همان مثل قدیمیکه
"یک دست صدا ندارد" ،برترین پاسخی است که میتوان به این سوال
داد .شرکتها و موسسات کوچک و متوسط-که عمده بخش خصوصی
ما را تشکیل میدهند -توانایی مقابله با غولهای اقتصادی جهان و منطقه
را ندارند و میبایست با ایجاد شرکتهای بزرگ در قالب  GC، HCو.
 . .به طرف میدان نبرد با آنها شتافت .در اقتصادهای درحال توسعه ،پنج
کشور سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی ،مالزی و مکزیک بیش از  61%صادرات
کشورهای صنعتی درحال توسعه را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل 30
کشور دیگر که از این روش همکاری استفاده نمیکنند فقط  29%صادرات
را دارند .در یک اقتصاد موفق زنجیره تامین و عرضه ،حلقات الزم برای
کسب و کارهای مفید و اشتغال زا از باالدستها ( )Up streamتا پایین
دستها ( )Down streamایجاد میشود ،به طوری که خود این پیوند و
یکپارچگی ،هم افزایی و ارزش افزوده ایجاد میکند .با ایجاد هلدینگها ،با
آموزش به فعاالن،ایجاد مراکز بازارهای مشترک ،بازاریابی دارای ساختار،
صندوقهای حمایت مالی ،انتخاب شرکتهای  start-upو ،spin-off
جذب حامیان و فاینانسورها ،ایجاد کریدور علم و ایجاد سازمانی قوی که
دارای امور و مشاورین باتجربه اداری ،مالی و اقتصادی ،حقوقی و قراردادها،
اجرایی ،بین الملل ،R&D ،بانکی و بیمهای و . . .باشد ،حصول به نتیجه
مطلوب به قطعیت میرسد .ایجاد جوینت ونچرها ( ،)JVکه ریسک ناشی
از سرمایهگذاری و بالتبع سود حاصل از آن را به شراکت میگذارند نیز یکی
دیگر از روشهای ایجاد هم افزایی در بخش خصوصی است .نمونههایی از
موفقیتهای شرکتهای خصوصی در پروژههای گذشته برخی کشورها با
استفاده از این روشها در ادامه خواهد آمد.
جوینـت ونچـر بیـن شـرکتهای  VTG، Kuehneو  Nagelآنهـا
را تبدیـل بـه بزرگتریـن تامین کننـدگان خصوصی در زمینـه حمل و نقل
ریلـی در حـوزه اروپـا کرده اسـت که طی سـالیان گذشـته میلیونها دالر
پـروژه را نصیـب خود کـرده اند.
 JVمتشکل از شرکتهای  Leightan Asia، John Hollandو
 .Veolia water SCLدر سال  ،2010موفق به اخذ پروژه  660میلیون
دالری طراحی ،ساخت و راه اندازی تصفیه خانه در کشور هنگ کنگ شد.
سیسـتم حمل و نقل سـریع السـیر در کشـور سـنگاپور در طی سالهای
 1983-1990بـا هزینـهای بالـغ بـر  5بیلیـون دالر با مجمـوع  38قرارداد
عمرانی سـاخته شـده اسـت 25 .مـورد از ایـن قراردادها با مشـارکتهای
شـرکتهای داخلـی و خارجی به صورت  JVبسـته شـده اسـت.

تصویر شماره 1-مقایسه سهم حجم قراردادهای منعقده در سیستم حمل و نقل سریع السیر سنگاپور
بین Joint ventureها با دیگر کشورها

شرکت  Aera Energyاز شرکتهای بزرگ نفت و پتروشیمیاست
که محدوده وسیعی از ایالت کالیفرنیا را پوشش میدهد .تولید روزانه این
شرکت بالغ بر  165000بشکه نفت و  50میلیون فوت مکعب گاز طبیعی
میباشدJoint venture .های اصلی این شرکت  Exxxon Mobilو
 Royal Dutch sellمیباشند.
 .Omega navigation enterprise Incیکی از شرکتهای بزرگ
حمل و نقل دریایی است که در حوزه نفت و گاز فعالیت میکند و با شرکت
 Glencore internationalبه صورت  joint ventureفعالیتهای
وسیعی دارد.
) Consolidated contractors company(CCCبزرگترین شرکت
ساختمانی در آسیای میانه و یکی از  20پیمانکار برتر بینالمللی است .در ماه
میسال  JV ،2012متشکل از شرکتهای  CCCو  TAVو Arabtec
موفق به انجام پروژه  2/3بیلیون دالری ساخت ترمینال  Midfieldدر
فرودگاه بینالمللی ابوظبی شدند .ساختمان ترمینال  700000متر مربع ،یکی
از بزرگترین پروژههای فرودگاهی است و ظرفیت پذیرش مسافران را در
فرودگاه بینالمللی ابوظبی به حدود  2برابر و بالغ بر  47میلیون نفر خواهند
رساند.
همچنین از دیگر پروژههای شاخص شرکت  CCCدر  JVبا شرکتهای
 Odebrechtو  TAVفرودگاه بینالمللی  Tripoliو ساخت چندین کیلومتر
جاده و بزرگراه در عمان در  JVبا  TAVاست که در حال انجام میباشد.
شرکت  Tappan Zee Constructionشرکتی متشکل از شرکتهای
 ،.Comprised of fluor Enterprises,Incشرکت American
 ،bridge companyشرکت ،.Granit construction northeast,Inc
و شرکت  Traylor Brosاست که دارای تجربیات بسیاری در پروژههای
ملی و بینالمللی است .این جوینت ونچر در حال حاضر در حال ساخت پل
کابلی دو دهانه  Tappan zeeدر نیویورک به مبلغ  1/3بیلیون دالر (در
بخش طراحی) میباشد.
مراجع:

متن سند چشم انداز  2014جمهوري اسالمي ايران

/http: //www. aeraenergy. com
/http: //www. ccc. gr
http: //www. omeganavigation. com/home. html
/http: //www. aeraenergy. com
http: //en. wikipedia. org/wiki/Tappan_Zee_Bridge
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«همـه بخشهاي صنعتـي بايد محصوالت خـود را با محوريـت صادرات
توليـد کننـد» .ايـن سـخن ،مقـام معظـم رهبـری دربردارنـده همه پيش
نيازهـاي الزم بـراي دسـتيابي به امکان توسـعه صـادرات کشـور در همه
زمينههاسـت .چنانچـه جهتگيـري توليدات کشـور ،اعم از سـختافزاري
و نرمافـزاري ،صـادرات محـور باشـد ،در آن صـورت جنبههـاي گوناگـون
توليـد از جملـه بهرهوري و کيفيت مـورد توجه قرار ميگيرد و همه شـئون
توليـد در پرتـو چنين ديدگاهي اصالح شـده و ارتقـا مييابند .بدين ترتيب،
زمينـه الزم بـراي بازاريابـي و حضـور در بازارهاي جهاني فراهم میشـود
و محصـوالت بخشهـاي گوناگـون صنعتـي کشـور امـکان رقابـت بـا
محصـوالت ديگر کشـورها را پيـدا ميکنند.
آمارهـای ارایـه شـده از سـوی مسـووالن اقتصـادی کشـور در خصـوص
صـادرات فنی و مهندسـی تجـارت خارجـی حکایـت از ارزش 3 .2میلیارد
دالری صـادرات ایـن کاالهـا در سـالجاری دارد کـه عمدتـ ًا معطـوف
بازارهای هدفی همچون کشـورهای عراق ،آذربایجان ،امارات ،ارمنسـتان،
تاجیکسـتان ،ازبکستان ،گرجستان ،قزاقسـتان و عمان و واردات کشورمان
نیـز از امـارات متحـده عربـی ،چین ،هنـد ،جمهوری کـره ،ترکیـه ،آلمان،
سـوئیس ،هلنـد ،انگسـتان و ایتالیا صـورت گرفت.
ایـن در حالـی اسـت که براسـاس آمـار سـازمان جهانی تجـارت ،مجموع
صـادرات جهانـی کاال و خدمـات در سـال  2012افـزون بـر  22 .8هـزار
میلیـارد دالر گـزارش شـده کـه از ایـن رقـم  81درصـد سـهم کاال و 19
درصـد سـهم خدمات ثبت شـده اسـت.
در ایـن میـان آنچه حقیقـت دارد و باید بر آن اذعان داشـت این اسـت که
جایـگاه فعلـی کشـور ما در خصـوص صـادرات اینگونه کاالهـا و خدمات

چنـدان هـم قابـل قبـول نیسـت .بـه عبارتـی میتـوان گفت امسـال نیز
نسـبت بهمـدت مشـابه سـال قبل شـاهد کاهش بیـش از10درصـدی در
صـدور کاهـش خدمـات غیـر نفتـی بودیـم و برخلاف تصور مـردم حال
و روز صادرکننـدگان ایـن روزهـا چندان خوب نیسـت .بسـته شـدن نظام
بانکـی ،تأثیـر تحریمهـا بر حـوزه حملونقـل ،افزایـش قیمـت کاالها در
داخـل کشـور و کمبـود نقدینگـی بـرای صادرکننـدگان از جملـه عوامـل
کاهـش صـادرات در این مدت بوده اسـت .از سـوی دیگـر میتوان برخی
از رفتارهـای دولـت را دلیلـی بـر بیانگیـزه سـاختن صـادر کننـدگان بـه
صـدور اینگونـه کاالها دانسـت .بـرای مثال کافی اسـت به تلاش دولت
بـرای کسـب آمـار صـادرات از صادرکننـدگان آنهـم بـه بهانـه پرداخت
جایـزه صادراتی اشـاره نمود .صادرکننـدگان اینگونه خدمات بـا این اقدام،
پرسـشهای متعـددی را مطـرح میسـازند از جملـه اینکـه چرا بايـد آمار
صـادرات خـود را بـا مسـتندات آن بـه بانـك مركـزي و يـا دارايـي دهند.
مگـر نـه آنکـه تا چنـدی پیـش امـور مالياتـي وزارت دارايـي ،با هـزار و
يـك برچسـب در پی اخـذ ماليات از درآمـد حاصل از صـادرات بود؟ آنهم
عليرغـم انكـه طبق قانـون صـادرات از ماليات معاف اسـت .یـا اینکه چرا
بـه یکباره اعالم میشـود اگـر صادركننـدگان جايزه صادراتـي ميخواهند
بايـد مـدارك خـود را (كـه بـه نوعـي پيمـان سـپاري اسـت) ارایـه دهند.
اینـان میپرسـند آيا در سـالهايي كه جايـزه صادراتي پرداخـت میگردید
كشـور دسـتخوش ضرر و زیان شـده اسـت كه امروز قرار اسـت به بهانه
پرداخـت جايـزه صادراتـي ،آمار همه اسـتخراج شـود؟ چرا بایـد بهگونهای
رفتـار نمود ميشـود كـه زمینههای نگرانـی صادركننده را فراهم سـاخت.
مشـكالت ناشـي از آوردن ارز حاصل از صادرات از یک سـوی ،خريدهاي
برخـي از تجـار كشـورهاي همسـايه در داخل کـه به ريال انجام میشـود
از سـوی دیگـر و هزينههـاي توليـد و پرداخـت حـق بيمه سـازمان تامين
اجتماعـي همه و همه در كنـار دالر اتاق مبادالت ارزي بـراي واردات مواد
اوليـه يـا ماشـين ،مگـر چه سـودي بـراي صادركننـده كنار ميگـذارد كه
نبايد بـه او جايزه داد؟
اگـر صـادرات خـوب اسـت و بـراي كشـور مـا توليـد ،اشـتغال ،رونـق،
سـربلندي و افتخـار مـيآورد ،پـس میتـوان بـدون وارد كـردن بـه صادر
کننـدگان اسـترس جايـزه داد.
بـا ایـن مصـداق و آنچه پیشـتر بـه آن اشـاره شـد میتوان گفـت بدیهی
اسـت بـرای برونرفت بخـش صادرات غیرنفتـی از این وضعیـت ،نیازمند
مجموعـهای از تغییـرات در بخشـنامهها و حتـی متناقـض بخشهـای
مختلـف در ایـن حـوزه و بهبود شـرایط بـا کاهش تحریمهـای بینالمللی
هستیم .
بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهم تالش مسـووالن تجـارت خارجی برای
بهبـود حـال و روز ناخـوش صادرات غیرنفتی نیز آغاز شـده اسـت.
علاوه بـر این به نظر میرسـد هـم بخش دولتي و هـم بخش خصوصي،
اعتقـاد و اهتمـام بـه افزايش صـادرات خدمات فنـي و مهندسـي دارند .در
عیـن حـال بایـد اذعـان داشـت در شـرايطي کـه او ًال بـه لحـاظ وضعيت
منابـع نفـت و گاز کشـور ،بـاور ملـي بـر ايـن اسـت کـه بايسـتي از منابع
سـوخت فسـيلي کشـور نگهـداري و آنهـا را بـراي نسـلهاي آينـده نيز
ذخيـره کـرد و دیگـر آن کـه به دليـل اوضاع کنونـي تحريمهـا و احتمال
وجـود محدوديتهـاي بيشـتر در آينـده ،ممکـن اسـت صدور نفـت و گاز
دسـتخوش کاهـش احتمالـي شـود ،اسـتفاده از توانمنديهـاي داخلي در
جايگزيني سـاير امکانـات صادراتي ،بايد اولويت اصلي مسـووالن دولتي و
فعـاالن بخش خصوصي کشـور باشـد.
در ايـن ميـان ،صدور خدمات فني و مهندسـي به دليل وجود سـاختارهاي

قـوام يافتـه و ماهيـت تخصـص محـور ،ميتوانـد در رأس خوشـههاي
صادراتـي بالقـوه قـرار گيـرد .از آنجـا کـه شـرکتهاي مهندسـي اعـم از
عمومـيو خصوصـي سالهاسـت در درون کشـور فعاليـت دارنـد و تجربه
بسـياري در انجـام پروژههـاي مهندسـي اندوختـه و داراي سـازمانهاي
الزم بـراي اجـراي ايـن گونـه پروژههـا هسـتند و از سـوي ديگـر بـا در
اختيـار داشـتن نيروهـاي متخصص ،در بيشـتر مـوارد بينيـاز از نيروهاي
خارجـي بوده و در بيشـتر رشـتههاي مهندسـي بـه خودکفايي رسـيدهاند،
ً
کاملا آمـادهاي براي صـدور خدمات مهندسـي به خارج از کشـور
زمينـه
وجـود دارد .پشـتوانه عظيـم نيـروي انسـاني تحصيـل کـرده در باالترين
مقاطع دانشـگاهي همراه با نيروي کار آموزش ديده کشـور که مشـابه آن
را بـه نـدرت در کشـورهاي ديگر ميتوان يافت ،بسـتر الزم بـراي ارتقاي
توانمنـدي شـرکتهاي ايراني در راسـتاي صادر کردن خدمات مهندسـي
بـه سـاير کشـورها را فراهم آورده اسـت.
از زمينههـاي گوناگـون خدمـات مهندسـي داخلي که پتانسـيل صـدور به
خـارج از کشـور را دارنـد ،ميتـوان به مـوارد زير اشـاره نمود:
1ـ خدمـات مهندسـي مشـاور در همـه تخصصهـا ،شـامل مطالعـات،
طراحـي و نظـارت بـر اجـراي پروژههـا
 -2خدمـات پيمانکاري مهندسـي در همه رشـتهها ،شـامل طراحـي ،اجرا،
نصـب و راهانـدازي پروژهها
3ـ خدمـات فنـاوري اطالعات و ارتباطات ،شـامل مشـاوره ،پيادهسـازي و
نگهداري سيسـتمها
 -4خدمـات سـاخت و تحويل تجهيزات صنعتي منجملـه صنايع معدني،
کشـاورزي ،کارخانجات ،نيرو ،نفت ،گاز و پتروشـيمي
 -5توليـد و صـدور ديگـر محصـوالت کـه در آنهـا فکـر مهندسـي و
تکنولوژيـک نقـش عمـده را دارد.
الزم اسـت بـراي رفـع موانـع و تشـويق بنگاههـا بـه صدور خدمـات فني
و مهندسـي ،بررسـي جامعـي توسـط مسـووالن بـا همـکاري مؤسسـات
دانشبنيـان و تشـکلهاي مربـوط بـه جامعـه مهندسـي کشـور صـورت
پذيـرد و بـه روش ديگـر کشـورها در ايـن زمينـه نيـز توجه شـود .به طور
کلي واقعي شـدن نـرخ ارز ،آموزش بخش خصوصـي ،حمايتهاي دولت،
اجـراي کامـل قوانيـن حـوزه صـادرات ،جايزههـاي صادراتي با سـاز و کار
نويـن ،در نظـر گرفتن مشـوقها جـداي از جوايز ،مشـارکت تشـکلها در
تصميمگيريهـا و اسـتفاده از درآمـد به دسـت آمده از صادرات بـراي ورود
مـواد اوليـه و کاالهـاي خاص بنگاههـاي صادر کننـده ،از جمله تمهيداتي
هسـتند که صـدور خدمـات فني و مهندسـي را تسـهيل ميکنند.

69

رویـدادهـا
شورای عالی صادرات فعال میشود
معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت :برای توسـعه صـادرات ،شـورای عالی
صـادرات بـهزودی فعال خواهد شـد.
بـه گـزارش واحـد مرکـزی خبر ،اسـحاق جهانگیـری با بیـان این مطلب
افـزود :مسـایلی که صادرکنندگان هـم اکنون با آن روبرو هسـتند به دلیل
شـرایط تحریمیایجاد شـده اسـت کـه در این بـاره باید بـه دولت فرصت
داد زیـرا بـه هیـچ وجه دنبال این نیسـتیم که فراتـر از قانـون برنامه برای
تجـارت خارجی محدودیـت ایجاد کنیم.
وی اضافـه کـرد :تعرفـه و موانع فنـی اصلیترین سیاسـتهای وارداتی ما
خواهـد بـود زیرا بنا نیسـت هر کاالی بیکیفیت خارجی وارد بازار ما شـود.
جهانگیـری گفـت :صادرکننـده بایـد از اختیـار کافـی برخـوردار باشـد و
محدودیتهـای اتخـاذ شـده بـرای صـادرات نیـز در مجامعـی کـه دولت
بایـد تصمیـم گیـری کند بحث خواهد شـد و بـهزودی تصمیم مناسـب را
خواهیـم گرفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـه صادرکنندگان اعتمـاد کامل داریـم و به همین
دلیـل بـرای حـل موانـع موجـود پیگیریهـا را انجـام خواهیـم داد؛ ایجـاد
ارزش افـزوده در کاالهـا و جلوگیـری از خام فروشـی ،تبدیـل مناطق آزاد
بـه مراکـز توسـعه صـادرات ،جـذب سـرمایهگذاری خارجـی ،حمایـت از
شـرکتهای دانـش بنیـان و حمایت از صـادرات خدمات فنی و مهندسـی
را از اولویتهـای صادراتـی دولـت برشـمرد.
جهانگیـری گفـت :شـرکتهای صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در
دنیـا  85درصـد از کاال و نیـروی انسـانی را از کشـور خـود تأمین میکنند
بنابـر ایـن از شـرکتهای صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ایرانی نیز
میخواهیـم تـا آنجـا که ممکن اسـت حداکثـر اسـتفاده را از کاال و نیروی
انسـانی مـورد توجـه قـرار دهنـد و بـر ایـن اسـاس مـا هـم در صنـدوق
ضمانـت توسـعه صـادرات و اتخـاذ سیاسـتها کمـک کار ایـن دسـته از
شـرکتها خواهیـم بود.
اسـحاق جهانگیـری افـزود :صادرکننـدگان مـا در فضای سـخت از فکر و
دانـش خود اسـتفاده کردنـد و صـادرات خوبی انجـام دادند.
وی تصریـح کـرد :البته مهم این اسـت که ایران باید این مسـیر توسـعه و
صنعتـی شـدن خود را به پیش ببـرد زیرا آینده و موقعیـت ایران در منطقه
و فضـای بینالمللـی نیازمنـد ایـن اسـت که به توسـعه ایران بطـور جدی
پرداخته و موانع توسـعه برطرف شـود.
وی اضافه کرد :برای ما نگران کننده اسـت که یک کشـور همسـایه ،رقم
باالیـی از صـادرات صنعتـی را در اختیار دارد و ما هنـوز به عدد قابل قبولی
نرسـیدهایم بـر ایـن اسـاس دولـت بنـا دارد با نقد درسـت ،سیاسـتهایی
را اتخـاذ کنـد کـه کشـور را بـه سـمت توسـعه و پیشـرفت پیـش ببـرد.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه اینکـه وزرای اقتصـادی دولـت بـرای فعـاالن
اقتصادی شـناخته شـده هسـتند گفـت :این عـزم جدی رئیـس جمهور و
دولت اسـت که بخش خصوصی محور توسـعه کشـور و مورد تکریم باشد.
جهانگیـری از وجود سـه و نیم میلیـون جوان تحصیل کرده بیکار سـخن
گفـت و افـزود :ایـن مشـکل جز بـا سـرمایهگذاری و ایجاد فضـای امن و
مناسـب برای فعـاالن بخش خصوصـی راهکار دیگـری ندارد.
وی گفـت :در ایـن بـاره دسـتمان را بـه سـوی بخـش خصوصـی دراز
میکنیـم البتـه آنچه کـه در توان دولت برای اتخاذ سیاسـتهای مناسـب
باشـد پیگیری خواهد شـد.
جهانگیـری افـزود :در موضوع دیپلماسـی ،صادرکنندگان جـزو اصلیترین
موضوعـات هسـتند و ایـن دولـت بـا تکیـه بـر نیـروی انسـانی و فنـی و
بـدون کـم تریـن عقـب نشـینی از حقـوق ملـی و واقعـی ملـت ایـران با
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روشـی عقالیـی و عقالنی و تدبیـری که نیازمند خرد جمعی اسـت از این
مشـکالت عبـور میکند و فضای مناسـب را بـرای صادرکنندگان کشـور
بوجود مـیآورد.
وی گفـت :بـا حرکتـی که رئیس جمهور در سـفر به بیشـکک و نیویورک
داشـت دنیـا اکنـون اعتـراف میکند کـه با مجموعـه منطقـی اهل گفت
وگـو و اهل تعامل و اسـتدالل سـخن میگوید روبروسـت و این مجموعه
منطقـی ،وارد گفت وگو و تعامل شـده اسـت.
ثبات اقتصادی و حذف نوسان نرخ ارز در اولویت است
معـاون اول رئیـس جمهور گفـت :بـا روی کار آمدن دولت تدبیـر و امید و
حتـی پـس از برگزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری ،نـرخ ارز روند باثباتی
داشـته و سیاسـت ما جلوگیری از نوسـان نرخ ارز اسـت.
اسـحاق جهانگیـری دربـاره معوقـات جوایـز صادراتـی گفـت :بـه دنبـال
شناسـایی بدهیهـای دولت هسـتیم و بدهـی پیمانـکاران در اولویت قرار
دارد و پـس از آن در بـاره بدهـی جوایـز صادراتـی و میـزان و پرداخـت آن
تصمیمگیـری میشـود.
جهانگیـری در خصـوص کاهش صادرات هـم گفت :تحریمها و همچنین
تـورم  40درصـدی از عوامـل مهم و اصلی کاهش صادرات بوده اسـت.
شرکتهای اروپایی تعجیل نکنند ،عقب میمانند
معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت :اگـر شـرکتهای اروپایـی بـرای
سـرمایهگذاری در ایـران تعجیـل نکننـد از رقبای خود عقـب خواهند ماند.
جهانگیـری افزود :در پی اسـتفاده از پیشـرفتهای علمیو فـن آوری دنیا
هسـتیم و میخواهیـم از منابـع مالی آن برای توسـعه و پیشـرفت کشـور
اسـتفاده کنیم.
وی گفـت :بـا توجـه بـه اینکه رشـد انباشـت سـرمایه ثابت کشـور منفی
 21و رشـد ارزش افـزوده منفـی  9 ،9درصد اسـت بایـد از منابع بینالمللی
اسـتفاده کنیـم اگـر چـه دنیا منابـع ما را محـدوده کرده اسـت اما بـا تدبیر
اتخـاذ شـده از همین منابع محدود شـده در کشـورهای دنیـا دهها میلیارد
دالر منابـع سـرمایهگذاری ایجـاد شـده کـه بـهزودی آن را خواهیـد دید و
بخـش خصوصـی میتوانـد از این سـرمایهگذاری اسـتفاده کند.
جهانگیری گفت :در دولتهای هفتم و هشـتم نیز مشـکالت سرمایهگذاری
وجـود داشـت امـا بـه محـض اینکـه موانع رفـع شـد شـرکتهایی مانند
شـرکت توتال حجم وسـیعی از سـرمایهگذاری در ایران ایجاد کرده اسـت،
هـم اکنـون نیـز با فضـای ایجاد شـده بسـیاری از شـرکتهای اروپایی و
آسـیایی تمـاس گرفتند که میخواهنـد با ایرانیهـا کار کنند.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا انتقاد از برداشـتهای کشـورهای همسـایه
از مخـازن مشـترک نفتـی و گازی گفـت :ایـن کشـورها از مخـازن نفتی
مشـترک مـا برداشـت میکننـد و در حالـی کـه مـا دسـت روی دسـت
گذاشـتهایم و سـرمایههای ملـی مـا بـه نوعـی غـارت میشـود.
جهانگیری با اشـاره به اینکه کشـورهای همسـایه مانند عراق و افغانستان
اولویـت نخسـت صادراتی ما هسـتند افزود :در حلقـه دوم اولویت صادراتی
خـود کشـورهایی مانند چیـن و هند را هدفگـذاری کرده ایم.
وی همچنیـن گفـت :دولـت در پـی ایـن اسـت کـه در سـال  92رونـد
شـاخصهای منفـی اقتصـادی را متوقـف و در سـال  93بـه بهبـود ایـن
شـاخصها کمـک کنـد.
معاون استاندار خراسان رضوی:
تدوین طـرح صدور خدمات فنی مهندسـی به کشـورهای
همسا یه
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی از تدوین طرح
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صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه در آینده نزدیک خبر داد.
محمدحسـن واحـدی گفت :این کمیسـیون بایسـتی بـرای ارایـه خدمات
به شـش کشـور عراق ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزسـتان ،افغانستان و
آذربایجان بسـتههای کامل دسـتور کار را از ابتدا تا پایان کار طراحی کند.
وی ادامـه داد :بسـتههای یـاد شـده مبتنـی بر شـناخت اجرایـی چگونگی
صـدور و ارایـه خدمـات فنـی مهندسـی به این کشـورها خواهـد بود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضـوی همچنین
بـه لـزوم تدویـن طـرح کنسرسـیومهایی در زمینـه صـدور خدمـات فنی
مهندسـی تاکید و خاطرنشـان کـرد :در همین راسـتا فراخوانـی عمومیبه
منظـور جـذب سـرمایهگذاری شـخصیتهای حقوقـی ،در روزنامههـای
کثیراالنتشـار اسـتان صـورت میپذیرد.
وی افـزود :تقاضـای متقاضیان پس از تایید صالحیـت ،در بانک اطالعات
قـرار میگیـرد و اقدامات بعدی آن طی خواهد شـد.
واحـدی در پایـان گفـت :تصمیمـات ایـن کمیسـیون پـس از تصویب در
کمیتههـای تخصصـی زیر مجموعـه آن و تایید کارگروه توسـعه صادرات
کـه ریاسـت آن بـه عهده اسـتاندار اسـت ،اجرایی خواهد شـد.
دپیلماسی در خدمت تولید و صادرات
رئیـس کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس شـورای اسلامیبا بیان اینکه
دپیلماسـی خارجـی باید در خدمت توسـعه تولیـد و صادرات گفت :رشـد و
شـکوفایی هـر صنعتی به صـادرات و نوآوری در تولیدات وابسـته اسـت.
رحمانـی افـزود :در طرحها و برنامههای رشـد و توسـعه اقتصادی توجه به
صـادرات ،الزامـیو ضـروری اسـت تا در توسـعه صنعتی و رشـد اقتصادی
با مشـکل مواجه نشویم.
وی گفـت :وابسـتگی اقتصـاد بـه درآمدهـای نفتـی نتیجهای جز تـورم و
بیـکاری نخواهد داشـت و تنهـا راه خروج از این مشـکالت رونـق تولید و
توسـعه صادرات اسـت.
رحمانـی افـزود :اگر میخواهیم حماسـه اقتصادی تحقق یابـد باید از تولید
صـادرات گرا حمایت کنیم و محـور قرار دهیم.
وی افـزود :بـا توجـه به موقعیت مطلـوب جغرافیایـی ایران بـه عنوان پل
ارتباطـی میـان شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب بایـد بـه آن بـه عنوان
فرصت نگاه و تالش کرد دیپلماسـی اقتصادی در خدمت توسـعه صنعتی
و صادراتـی قـرار گیرد.
رحمانـی در ایـن حال با اشـاره به تصویب پرداخت  37درصد از تسـهیالت
صنـدوق توسـعه ملـی به بخـش صنعت و معـدن گفت :دولـت جدید آغاز
خوبی داشـته اسـت اما تولیدکنندگان و صادرکننـدگان منتظر تصمیمهای
دولت هستند.
ظرفیـت  20میلیـارد دالری صـادرات خدمـات فنـی و
مهندسـی ایـران
رئیـس انجمـن صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی از ظرفیـت 20
میلیـارد دالری صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران خبـر داد.
محمدرضـا انصـاری گفـت :در  5سـال آینده صـادرات  20میلیـارد دالری
در خدمـات فنـی و مهندسـی محقـق خواهـد شـد امـا بـرای رسـیدن به
ایـن هـدف دولت باید انسـجام داشـته و ناهماهنگی در تصمیمـات وجود
نداشـته باشد.
وی افـزود 250 :هـزار مهنـدس عضـو سـازمان نظـام مهندسـی داریـم و
ترکیـه با همین ظرفیت ،سـال گذشـته  28میلیـارد دالر صـادرات خدمات
فنی و مهندسـی داشـته است.
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انصـاری گفـت :صـادرات بـه تولیـد و پیشـرفت کشـور متصـل اسـت
و مشـکالت اقتصـادی موجـب تنـگ شـدن عرصـه رقابـت و کاهـش
سـرمایهگذاریها و تقاضـای کشـورها میشـود.
رئیـس انجمـن صـادر کننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی گفـت :در
سـالهای  73تا  81رشـد صادرات خدمات فنی و مهندسـی با شـیب 12
درصـد بـوده اما بـا پرداخت جوایز صادراتـی در فاصله سـالهای  81تا 90
رشـد صادرات خدمات فنی و مهندسـی شـیب  45درصدی داشـته اسـت
بـه نحوی که در سـال  90حدود  2 .4میلیـارد دالر صادرات خدمات فنی و
مهندسـی داشـتهایم اما در سـال  91با افت صادرات خدمات مواجه بودیم.
انصـاری افـزود :جوایـز صادراتـی بـه طـور میانگیـن  35میلیـارد تومـان
پرداخـت و موجـب رشـد صـادرات خدمـات شـده اسـت.
بهبود روابط باکشورهای حاشیه خلیج فارس
وزیـر امـور خارجـه گفت :بـرای بهبـود روابط تهـران و ریـاض در فرصت
مناسـب به عربسـتان سـعودی سـفر خواهم کرد.
آقـای ظریـف در گفـت وگـو بـا خبرنـگاران افـزود :بهبـود روابط ایـران با
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس از اولویتهـای وزارت امور خارجه اسـت.
وی گفـت :روابط ایران با کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس روز به روز بهتر
خواهد شـد و سـعی میکنیم این روابط در سـطح عالـی ارتقا یابد.
آقـای ظریـف بـا اشـاره به اینکـه معرفی آثـار هنـری و صنایع دسـتی به
کشـورهای دنیـا از طریق بخش خصوصی انجام میشـود ،گفـت :آمادگی
همـکاری بـا بخش خصوصی برای معرفی این آثار به مردم جهان را داریم.
صـدور  4ميليـارد و  600ميليـون دالري خدمـات فنـي و
مهندسـي آب و بـرق
قائـم مقـام وزیر نیـرو از صـدور  4میلیـارد و  600میلیـون دالری خدمات
فنـی و مهندسـی صنعـت آب و برق کشـور خبـر داد.
سـتار محمـودی گفـت :ایـن صـادرات ،قابلیت بـزرگ صنعـت آب و برق
کشـور را نشـان میدهـد.
وی ادامـه داد :تـوان مدیریـت آب و بـرق در زمـان کنونـی بـاال رفتـه و
امیدوارکننـده اسـت.
محمـودی با بیان اینکه ایران با  40کشـور جهـان در زمینه صدور خدمات
و محصوالت فنی و مهندسـی همکاری میکند ،گفت :غیر از کشـورهای
منطقـه و آفریقایی ،تولیداتی نیز به کشـورهای اروپایی صادر میشـود.
وی صـادرات کاال بـه جـای صـادرات مـواد خـام و طبیعـی ،بهبـود تـراز
پرداختهـای تجـاری ،حرکت از اقتصـاد نفتی به سـمت اقتصاد غیرنفتی
را از ضرورتهـا و الویتهـای بخـش صـادرات اعلام کـرد.
محمـودی تصریـح کـرد :فراهم کـردن امـکان مبادلههـای ارزی ،اعطای
تسـهیالت با نرخ سـود پایین و تنظیم ثبات نرخ ارز ،مذاکره با کشـورهای
دوسـت بـرای پذیرش ضمانـت نامههای ایـران و تقویت منابـع و خطوط
اعتباری صادرکنندگان از حمایتهایی است که وزارت نیرو باید انجام دهد.
وی بـا بیـان اینکـه توسـعه صـادرات به حمایـت دولـت نیـاز دارد ،گفت:
بـا توجـه بـه ضوابط و مقـررات بینالمللـی قراردادهـا ،کمک بـه برگزاری
نشسـتهای دوجانبـه و چندجانبـه ،تسـهیل دریافـت مـواد اولیـه و ایجاد
نمایشـگاههای بـرون مرزی و برقـراری ارتباط منظم و مسـتمر و هدفمند
بـا بخـش خصوصـی از مـواردی اسـت کـه دولـت میتوانـد از بخـش
خصوصـی در زمینـه صـادرات حمایـت کند.
وی اظهـار داشـت :در چند باری که به عنوان ارزیـاب خدمات درطرحهای
خـارج از کشـور شـرکت کـردم ،دیـدم کـه شـرکتهای ایرانـی کارهـای
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ارزنـدهای را انجـام داده اند.
قائـم مقـام وزیـر نیـرو افزود :بـا وجود اینکه سـطح بینـش و خدمات فنی
شـرکتهای ایرانی بسـیار باالسـت ،باید تجدیدنظرهایی در نظـام قرارداد
نویسـی شـرکتهای ایرانـی صـورت گیـرد و وزارت نیرو نیـز در حد توان
و دانـش خـود در نظـام قرارداد نویسـی به شـرکتهای ایرانی کمک کند.
راهبردهـاي  17گانـه صـادرات خدمـات فني و مهندسـي
صنعـت آب و برق
مدیـر کل دفتـر توسـعه صـادرات و خدمـات فنـی و مهندسـی وزارت از
راهبردهـای  17گانـه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی صنعـت آب و
بـرق خبـرداد و گفـت :بـ ه دنبال اجرایـی کـردن برنامههـای عملیاتی این
راهبردها با تعامل بخش خصوصی و حوزه سـتادی وزارت نیرو ( مشـروط
بـه تامین منابـع مالی و نیروی انسـانی )هسـتیم.
بهرام نظامالملکی افزود :شـناخت و مطالعه مزیتهای نسـبی صادراتی در
حـوزه صنعـت آب و بـرق ،رقابتپذیری محصولهـا و خدمات صنعت آب
و بـرق ،اعـزام هیئتهای صادراتی بـه بازارهای هدف و دعـوت از مقامها
و مسـووالن ذیربـط کشـورهای موردنظـر بهمنظـور ارایـه توانمندیهـا و
نوآوریهـا در صنعـت و امضـای یادداشـت تفاهم همکاریهای مشـترک
اقتصـادی از ایـن اقدامها و برنامههاسـت.
وی برگـزاری نشسـتهای متعدد بـا نهادها و مجامـع حمایتکننده مانند
ک توسـعه صـادرات،
ت صـادرات ،بانـ 
وزارتامورخارجـه ،صنـدوقضمانـ 
سـازمان توسـعه تجارت و صندوق توسـعه ملی و . . .درخصوص بررسـی
مسـایل و راهکارهای رفع مشـکالت و حمایت از شـرکتهای صادرکننده
صنعت آب و برق و پیگیری مسـایل و مشـکالت شـرکتها در مواجهه با
تحریـم را از دیگـر اقدامهـای وزارت نیـرو بیان کرد.
مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات و خدمـات فنـی و مهندسـی وزارت نیرو
گفـت :برنامههایـی در دسـت اجراسـت کـه حمایـت از بخـش خصوصی
بـرای صـادرات بـرق و صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی به کشـورهای
هـدف بهویـژه کشـورهای همسـایه ،مطالعـه مزیتهای نسـبی صادراتی
در حـوزه صنعـت آب و بـرق و ارایه راهکارهـای الزم بـرای رقابتپذیری
محصولهـا و خدمـات صنعـت آب و برق از آن جمله محسـوب میشـود.
نظامالملکـی اظهـار داشـت :گسـترش نظـام نظـارت و ارزیابـی عملکـرد
بنگاههـای صادراتـی صنعـت آب و برق ،ایجـاد و برقراری ارتباط مسـتمر
بـا کشـورهای صاحـب فنـاوری در صنعـت آب و بـرق بـرای اسـتفاده از
تجـارب و دانـش فنـی آنهـا بـا دعـوت از صاحبنظران و شـخصیتهای
علمی ،امکانسـنجی و شناسـایی ظرفیتهای قابل تبدیل به نشـانهای
تجـاری معتبـر تجاری (برنـد) در کشـور و تعیین نحوه مدیریت و شـرایط
عضویـت در آن از دیگـر برنامههـای وزارت نیـرو بـرای رونـق بخشـیدن
بـه فعالیتهـای شـرکتهای تولیـدی در صنعـت آب و تاسیسـات آب و
فاضالب اسـت.
وی گفـت :حمایـت از ایجـاد کنسرسـیومها و شـرکتهای مشـترک بـا
کشـورهای هـدف بهویـژه همسـایه بـهمنظـور اجـرای طرحهـای آب و
بـرق ،راهانـدازی روزآمـد نمایشـگاههای تخصصـی بینالمللـی مجـازی
بهمنظـور ارایه توانمندیهـا و نوآوریهای صنعـت در بازارهای بینالمللی
از اقدامهـای وزارت نیـرو بـرای افزایـش حضـور شـرکتهای ایرانـی در
عرصههـای بینالملـل اسـت.
وی افـزود :بررسـی و شناسـایی بازارهای هـدف برای گسـترش صادرات
کاالهـا و خدمات فنی و مهندسـی صنعت آب و بـرق ،هدایت و حمایت از
شـرکتهای تجهیزاتـی ایرانـی بخش آب و بـرق برای سـرمایهگذاری در
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کشـورهای هدف و تاسـیس کارخانههای مشـترک تولیدکننـده تجهیزات
مربـوط بـه صنعت آب و بـرق از دیگر اقدامهای وزارت نیـرو برای افزایش
حضـور شـرکتهای ایرانـی در عرصههای بینالملل اسـت.
نظامالملکـی ارایه یک بسـته عملیاتی پیشـنهادی با راهکارهـای  30گانه
در مقابلـه بـا چالشهای شناسـایی شـده در توسـعه صـادرات صنعت آب
و بـرق بـه مقامهـای ارشـد کشـور را یـادآور شـد و گفـت :ایـن کار برای
تقویـت و معرفـی بخـش خصوصـی بـرای صـادرات بـرق و مبادلههـای
برقی با کشـورهای همسـایه اسـت.
قائم مقام شرکت ملی حفاری خبرداد:
آمادگی ایران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
قائـم مقام شـرکت ملـی حفاری با اشـاره به حفاری صدها چـاه نفت و گاز
توسـط مهندسـان کشـورمان ،گفت :نـاوگان عظیـم حفاری کشـور ،آماده
صـدور خدمات فنی و مهندسـی به سـایر نقاط جهان از جمله کشـورهای
همسایه است.
محمـد عالمیبـا تشـریح بخشـی از توانمندیهای شـرکت ملـی حفاری،
اظهـار داشـت :هـم اکنون  74دکل حفـاری متعلق به این شـرکت در دریا
و خشـکی مشـغول فعالیت هستند.
قائم مقام شرکت ملی حفاری ،افزود :سه دکل حفاری در خلیج فارس ،یک
دکل در جزیـره خـارک و سـایر دکلها در داخل خشـکی فعالیت میکنند.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارتقـای تواناییهـای ایـن شـرکت در حفاری
چاههای نفت و گاز در سـایر نقاط جهان ،گفت :این شـرکت دارای سـابقه
مناسـبی درحفاری چاههای نفت و گاز داخل کشـور اسـت و در دورانی که
شـرکتهای خارجـی پـس از پیروزی انقالب اسلامی ،از کشـور ما خارج
شـدند ،کارکنان این شـرکت توانسـتند ،به خوبی جای خالی شـرکتهای
خارجـی را پر کنند.
عالمیخاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه اینکه صنعـت حفاری یـک صنعت
بینالمللـی اسـت و شـیوه کار آن در همـه نقـاط جهان شـبیه هم اسـت،
ایـن شـرکت میتوانـد هماننـد ایـران در سـایر نقـاط جهان نیـز عملیات
حفـاری را انجـام دهد.
قائـم مقـام شـرکت ملی حفاری با اشـاره به سـابقه این شـرکت در صدور
خدمـات حفـاری به سـایر کشـورها ،گفـت :در سـالهای  1377تـا 1380
کـه شـرکت ایران خـزر در اختیار شـرکت ملی حفـاری قرار داشـت ،چهار
حلقه چاه توسـط این شـرکت در ترکمنسـتان حفاری شـد.
وی اضافـه کـرد :پـس از حفـر چـاه بایـد بیـش از  20نـوع فعالیـت برای
آمـاده سـازی چاههـای نفـت و گاز انجـام شـود که شـرکت ملـی حفاری
ایـن خدمـات را نیـز ارایـه میکند.
قائـم مقـام شـرکت ملـی حفـاری گفـت :ایـن شـرکت ،سـیمان کاری
چاههـای حفـر شـده در لیبـی را نیـز در گذشـته انجـام داده اسـت.
عالمیافـزود :شـرکت ملـی حفـاری علاوه بـر انجـام عملیات حفـاری و
صدور خدمات فنی و مهندسـی ،برخی دورههای آموزشـی را نیز در سـایر
کشـورها برگزار کرده اسـت.
وی اظهار داشـت :این شـرکت در سـال گذشـته قرارداد سـاخت پنج دکل
حفـاری را منعقـد کرد کـه تاکنـون دو دکل را تحویل گرفتـه و راه اندازی
کرده اسـت.
قائـم مقام شـرکت ملی حفـاری افزود :قرار اسـت تا پایان سـال یک دکل
دیگـر نیز آماده و دو دکل نیز سـال آینده تحویل شـود.
عالمیخاطرنشـان کـرد :شـرکت ملـی حفـاری قـرارداد سـاخت دو دکل
دریایـی را نیز با شـرکت صـدرا امضا کرده کـه مراحل اولیه سـاخت آنها
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انجام شـده اسـت.
وی گفـت :شـرکت ملـی حفـاری ،پیمانـکار حفـاری در فازهـای مختلف
پـارس جنوبـی بـوده و تاکنـون با همـکاری شـرکتهای مختلـف ،دهها
چـاه را در ایـن منطقـه حفـاری کرده اسـت.
قائـم مقـام شـرکت ملـی حفـاری ،اضافه کـرد :از شـروع فعالیت شـرکت
ملـی حفـاری تاکنـون سـه هـزار و  600حلقه چـاه نفت و گاز توسـط این
شـرکت حفاری شـده است.
سرمایهگذاری چین در مسکن ونزوئال
نیـکالس مـادورو رئیـس جمهـور ونزوئلا از سـرمایهگذاری چیـن بـرای
حمایـت از طـرح بـزرگ سـاخت مسـکن در کشـورش خبـر داد.
مـادورو در جریـان تحویـل واحدهـای مسـکونی در کاراکاس و ایالتهای
میراندا وسـولیا ،خاطرنشـان کرد :ونزوئال از سـرمایهگذاری چین در توسعه
بخشهـای صنعتی ،حمـل و نقل و فنـاوری ماهواره نیز اسـتفاده میکند.
مـادورو با اشـاره به همکاری چین در سـاخت مسـکن در ونزوئلا از واریز
پنج میلیارد دالر به صندوق سـرمایهگذاری مشـترک دو کشـور بر اسـاس
توافـق با همتای خـود خبر داد.
رئیـس جمهـور ونزوئال اظهار داشـت :این کشـور اسـتفاده از ایـن مبلغ را
بـرای پیشـبرد طرحهای توسـعه بالفاصله آغـاز میکند .مـادورو همکاری
بـا چیـن را مایـه تلخکامیجناح راسـت ونزوئلا خواند و یـادآوری کرد که
آنهـا ادعای قطع مناسـبت پکـن بـا کاراکاس را مطرح کـرده بودند.
مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی خبر داد:
کاهش صدور خدمات فنی و مهندسی
سـهراب سـليمي از کاهـش  200میلیـارد دالری صـدور خدمـات فنـی و
مهندسـی خبـر داد و افـزود :طـي چهـار ماهـه نخسـت امسـال ارزش
قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسـي کشـور به  930ميليون دالر
رسـيده است كه نشـان دهنده كاهش چشـمگيري در اين خصوص است.
وي ارزش صـادرات خدمـات فني و مهندسـي در سـال  88را سـه ميليارد
دالر اعلام كرد و اظهار داشـت :در سـال  89ارزش صـادرات خدمات فني
و مهندسـي کشـور بـه  3 .3ميليـارد دالر و در سـال  90بـه  2 .4ميليـارد
دالر رسـيد امـا متاسـفانه در سـال گذشـته ارزش صادرات خدمـات فني و
مهندسـي کشـور با کاهـش  50درصدي بـه دو ميليارد دالر رسـيد.
مديـر كل دفتـر خدمـات فنـي و مهندسـي بـا بيـان اينكه اكثر صـادرات
خدمـات در بخشهـاي صنعت ،مسـكن ،فنـاوری اطالعات ،راهسـازي و
نيـرو اسـت ،در رابطـه بـا سـهم هـر يـك از ايـن بخشها نيزگفـت :طي
آخريـن بررسـيها از سـال  80تا  90سـهم نيـرو  5ميليـارد و  600ميليون
دالر ،سـاختمان  9ميليـارد دالر ،راهسـازي  2ميليـارد و  700ميليون دالر،
صنعـت يـك ميليـارد و  700ميليـون دالر و نفت و گاز و پتروشـيمي يك
ميليـارد دالر و فنـاوری اطالعـات كـه به تازگـی فعال شـده  150ميليون
دالر بوده اسـت.
وي بـا بيـان اينكـه وضعيـت صـادرات در ايـن بخـش كاملا مرتبـط بـا
روابـط بينالملـل اسـت ،گفـت :بـي شـك بـا گسـترش تحريمهـا رونـد
بسـيار مطلوبـي در ايـن بخـش پيش بينـي نميشـود چرا كـه مناقصهها
كه توسـط كشـورها برگزار ميشـود ،بـه هيچ عنـوان جوانمردانه نيسـت،
چـرا كـه آنهـا با علـم به ايـن كه شـركتهاي ايرانـي قدرتمند هسـتند،
شـرايطي را فراهـم ميكننـد كـه سـاير رقبـا در مناقصهها برنده شـوند.
وي معتقـد اسـت بـا ايـن وجـود ،بـه دليـل توانايـي بـاالي شـركتهاي
داخلـي ،ميـزان صادرات خدمات فني و مهندسـي بخصـوص در نيمه دوم
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سـال رو بـه افزايش اسـت.
وی يكـي ديگـر از عمـده تریـن مشـکالت بـرای ورود بـه مناقصـات
بینالمللـی را پذیـرش نشـدن ضمانتنامههـای بانکهای ایرانـی به دنبال
گسـترش دامنـه تحریمها دانسـت و گفت :ایـن دشـواری در کنار تنگنای
ناشـی از وصـول نشـدن مطالبـات شـرکتها از محـل اجـرای پروژههای
داخلـی ،موجب تضعیـف صادرکنندگانی شـده که بیبهـره از حمایتهای
دولتـی و بـه تنهایـی وارد بـازار جهانی خدمات فنی و مهندسـی شـده اند.
وزیر نیرو خبرداد:
توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی
وزيـر نيرو از برنامه جمهوری اسلامیایران برای توسـعه صادرات خدمات
فنی و مهندسـی به بیشتر کشـورهای جهان خبر داد.
مهنـدس “مجيـد نامجو” در دیـدار وزير امـور خارجه تركمنسـتان ،با بیان
اینکـه يكـي از برنامههاي راهبردي كشـور توسـعه صـادرات خدمات فني
و مهندسـي به بیشـتر كشـورهاي جهان اسـت ،به رابطه خوب جمهوری
اسلامیایران و جمهوری ترکمنسـتان در زمینـه همکاریهای بخش آب
و برق اشـاره کرد و گفت :سـاخت سـد دوسـتي به عنوان كاري مشـترك
بيـن دو كشـور ،بسـيار تاثيـر گـذار بـوده اسـت و هـم اكنون نيـز يك بند
خاكي در پايين دسـت سـد دوسـتي به نام شـيرتپه احداث شـده كه آماده
بهره برداری اسـت.
وي ابـراز اميـدواري كرد :در دیدار آینده روسـای جمهوری دو کشـور برای
راه انـدازی خـط راه آهـن اينچه برون به تركمنسـتان و قزاقسـتان ،زماني
بـراي بهـره برداری از بند خاكي شـير تپه مشـخص شـود.
نامجـو همچنیـن گفـت :ظرفيـت بسـيار خوبـی بـرای صـادرات بـرق از
طـرف تركمنسـتان فراهـم اسـت و بـرای احـداث خطـوط انتقـال بـرق
 400كيلوولتـي كـه ميتوانـد داخل خاك تركمنسـتان توسـط پيمانكاران
توگوهایی صـورت گرفته و طـرف تركمني برای
ايرانـي ايجـاد شـود ،گف 
همـکاری در ایـن خصـوص ابـراز عالقـه منـدي كرده اسـت.
نامجـو درخصـوص اجـراي پروژههايـي در حـوزه آب و برق با كشـورهاي
همسـايه ،گفـت :در زمـان كنونـي پروژههـاي گوناگونـي بـا كشـورهاي
همسـايه و حتـي با كشـورهاي فراهمسـايه اي طراحي شـده اسـت.
وي افـزود :اگـر رئيس جمهـور فرصتي را ايجـاد كند ،بـه زودي واحد دوم
نيروگاه سـنگ توده دو در تاجيكسـتان با  110مگاوات ظرفیت كه توسـط
ايرانيها سـاخته شـده اسـت ،به بهره برداري ميرسـد.
وي تصريـح كـرد :در زمان كنوني در كشـورهايي مانند عـراق نيز نيروگاه
سـازي داريم و شـماري نيروگاه سـاخته شده و شـماری نیز اكنون در حال
ساخت است.
وي بـا بيـان اينكه همسـايگان ايـران به خوبـي از مواهب صـدور خدمات
فنـي و مهندسـي جمهـوري اسلامي ایران بهـره مند هسـتند ،گفت :هم
اكنـون در سـوريه نيـز نيروگاههایي در حال سـاخت داريم و در افغانسـتان
كارهـاي خوبـي در حـال انجـام اسـت و شـركتهاي خوبـي در زمينـه
سدسـازي و خطـوط انتقـال كار ميكنند.
در حاشـيه ايـن دیـدار ،وزيـر امـور خارجـه تركمنسـتان نیـز گفـت:
همكاريهايي را در سـطح وسـيعي در راسـتاي توسـعه روابط دو كشور در
حـوزه انـرژي آبـي و اسـتفاده از آن در نظـر داريـم.
توگوهـاي مفيد
“رشـيد مـردوف” بـا قدردانـی از وزيـر نيرو بـه خاطر گف 
درخصـوص توسـعه پروژههـاي مشـترک ،افـزود :مدتـي پيـش رئيـس
جمهوری تركمنسـتان قانون توسـعه بلندمدت احداث و اسـتحصال نيروي
بـرق ملـي را امضـا كـرد کـه بايد اجرايي شـود و ايـن به آن مفهوم اسـت
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كـه احـداث نيروگاههـاي بـرق و توسـعه و احـداث خطـوط انتقـال برق و
افزايـش صـادرات برق را خواهيم داشـت كـه يكي از راهكارهاي اسـتفاده
از ظرفیتهـای جمهـوري اسلامي ايران اسـت.
انصراف بانک توسعه آسیایی  ADBاز پروژه Casa
بانک توسـعه آسـیایی به دلیل نا امنی در افغانسـتان از مشـارکت در پروژه
 Casaصرفنظـر کـرد .پـروژه  Casaنیـز هماننـد پروژه خـط انتقال گاز
ترکمنسـتان -افغانستان-پاکسـتان -هنـد از اهمیت اسـتراتژیکی خاصی
بـرای ایالـت متحده برخـوردار بود .کناره گیری بانک توسـعه آسـیایی که
تامیـن کننده 40درصد مبلغ قرارداد از کل هزینـه  966میلیون دالری بود،
ضربـهای بـه دولت ایالت متحده محسـوب میشـود.
قـرار بـود سـه بانـک جهانـی ،بانـک توسـعه  Inter-Americanو
 ADBهزینـه مالـی پـروژه را تامیـن کننـد کـه بـا کنـاره گیـری بانک
توسـعه آسـیایی بـه دلیـل نـا امنـی در کشـور افغانسـتان مواجه شـد.
طـی توافـق  4کشـور مقـرر شـده بـود در پـروژه  1300 Casaمـگا وات
برق مازاد از کشـورهای تاجیکسـتان و قرقیزسـتان از طریق افغانسـتان به
پاکسـتان انتقال یابد اما به نظر میرسـد هر سـال از میزان آن کاسته شده
اسـت و تنهـا در ماههـای آوریل -سـپتامبر امـکان صدور برق وجـود دارد.
اهتمام سازمان نظام مهندسی زنجان برای صدور خدمات فنی
و مهندسی
جامعه مهندسـی در کشـور دارای ظرفیتهای باالی علمیو فنی در حوزه
ساخت وسـاز سـاختمان و راه اسـت از ایـن رو برای تسـخیر بـازار عمرانی
کشـورهای دیگـر عظـم جـدی دارد .خوشـبختانه تـوان علمیمهندسـان
ایرانـی نیـز بسـیار قابل توجه اسـت و حضـور آنها در مجامـع بینالمللی
نیـز پررنگ میباشـد.
اعـزام نیـروی متخصص بـه خارج از کشـور میتواند جایـگاه علمیو فنی
کشـور را در حـوزه مهندسـی ارتقـاء داده و ظرفیتهـای اقتصـادی و فنی
کشـور را نیـز افزایـش دهـد .حضور جامعه مهندسـی ایران در کشـورهای
دیگـر میتوانـد بـرکات زیادی برای کشـور داشـته باشـد .عالوه بـر فواید
فنی و اقتصادی تقویت تعامالت بینالمللی نیز میتواند بسـیار مفید باشـد.
درکنـار سـازمانهای نظـام مهندسـی اسـتانهای کشـور ،سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان اسـتان زنجـان نیـز طـی سـالهای گذشـته اهتمام
جـدی بـرای حضـور در بـازار ساخت وسـاز کشـورهای همسـایه داشـته
اسـت .صـدور خدمات فنـی و مهندسـی از اولویتهای مهم هیـأت مدیره
فعلـی محسـوب میشـود به گونـهای کـه یکـی از هدفگذاریهای مهم
سـازمان نظـام مهندسـی زنجان حضـور در بازارهای پرکشـش همسـایه
همچون کردسـتان عراق و صدور خدمات فنی و مهندسـی به این منطقه
از عـراق اسـت که بـا جدیت دنبال میشـود .همسـایگان ایـران به لحاظ
مهندسـی در سـطح بسـیار پاییـن تری نسـبت به کشـور مـا قـرار دارند و
ظرفیتهـای بـاالی جامعـه مهندسـی زنجـان میتوانـد به این کشـورها
وارد شـود و فواید اقتصادی باالیی داشـته باشـد .کشـورهای آسـیای میانه
همچـون ترکمنسـتان و عراق شـرایط مسـاعدی به لحاظ سیاسـی برای
حضـور جامعه مهندسـی کشـور و اسـتان دارند.
حضـور جامعـه مهندسـی زنجان در کشـورهای دیگـر مزایایـی همچون:
تقویـت تعاملات و تبـادالت علمی ،فنـی و اجرایـی بین مبـداء و مقصد،
فوایـد اقتصـادی و ارزآوری برای اسـتان و جامعه مهندسـی زنجان ،صدور
شـاخصههای معمـاری و مهندسـی بومیاسـتان و کشـور بـه کشـورهای
دیگـر ،پـر کـردن خالء اشـتغال در اسـتان برای مهندسـان ،ارایـه تفکر و
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خالقیـت مهندسـان اسـتان بـه کشـورهای دیگر بـرای جامعه مهندسـی
اسـتان زنجان دارد.
اهتمـام هیـأت مدیره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان زنجان
بـرای تقویـت تعامالت در سـطح اسـتان و کشـور نشـان میدهـد جامعه
مهندسـی اسـتان اهتمام جـدی برای حضور در بازار کشـورهای همسـایه
دارد .حضـور افراد متخصص و متعهد در جامعه مهندسـی اسـتان میتواند
بـرای حضـور موفـق در این کشـورها موثر باشـد و وجود برخـی تصورات
اشـتباه در خصوص ظرفیتهای مهندسی کشـور را در کشورهای همسایه
را کاهـش دهد.
هـر چند ایـن حضور نیازمنـد حمایت مسـووالن دولتی و حاکمیتی اسـت
امـا بـا توجـه بـه ظرفیـت تعاملـی اعضـای هیـأت مدیـره سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان با مسـووالن حاکمیتی و دولتی اسـتان و حتی کشور
میتـوان بـهزودی شـاهد صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان بـه
سایرکشـورها باشیم.
صدور بیش از  2میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی
ارزش صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی طی  7ماهه منتهـی به مهر ماه
سـال جاری؛ دو میلیارد و 121میلیون دالر بوده اسـت.
در ایـن مـدت بـه ارزش  19میلیـارد و 70میلیـون دالر کاالهـای غیـر
نفتـی (بـدون احتسـاب میعانـات گازی ) بـه کشـورهایی چیـن ،امـارات
متحده عربی،عراق،هند،افغانسـتان ،اندونزی،ترکیه،ترکمنستان،پاکستان،و
جمهـوری کـره صادر شـده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش؛ طـی  7ماهـه گذشـته بـه ارزش 31میلیـارد
و712میلیـون دالر از کشـورهایی امـارات متحـده عربی ،چیـن ،جمهوری
کره ،آلمان ،سـوئیس فدراسـیون روسیه ،هلند،سـنگاپور ،هند و ترکیه کاال
بـه داخل کشـور وارد شـده اسـت.
رئیس سازمان توسعه تجارت خبرداد:
افزایش  24درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
رئیس سـازمان توسـعه تجارت کشـور گفت :در زمینه صدور خدمات فنی
مهندسـی در سـال  90درآمـد کشـور از این محـل از  4میلیـارد دالر فراتر
رفـت .ایـن در حالی اسـت که در سـال  73هنگام شـروع این طـرح و آغاز
صـادرات خدمات فنی مهندسـی درآمد کشـور  50میلیـون دالر بود.
 1/8میلیـارد دالرعقـد قـرارداد صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی درنیمه
نخسـت امسـال انجـام شـده کـه در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال 24
درصـد رشـد را نشـان میدهد.
صافـدل افـزود :در بخـش صـادرات خدمات فنی مهندسـی رشـد کشـور،
بسـیار جهشـیتر از صادرات کاال بوده اسـت و این نتیجه اجرای طرحهای
موفـق ملی و توانمندی ایران در سـاخت وسـاز ،راهسـازی ،خطـوط لوله و
مخابرات ،کشـاورزی ،سدسـازی است.
معـاون وزیـر صنعـت ،معدن و تجـارت گفت :هـم اکنون تیمهـای موفق
اجرایی از ایران در کشـورهای بسـیار دور از منطقه خاورمیانه فعال هسـتند
و در ونزوئلا پـس از اجـرای طـرح سـاخت  10هـزار واحد مسـکونی هم
اکنـون مـردم آن کشـور مجـری طرح را بـه طور کامل میشناسـند.
صافدل افزود :در سـال  90بیشـترین اجرا در بخش خدمات فنی مهندسـی
در حوزه سـاختمان ،نیرو ،راهسـازی و بخش صنعت مربوط به کشـورهای
آمریکای التین ،خاورمیانه ،آفریقا و آسـیای میانه بوده اسـت.
وی اصلیتریـن شـاخص و عامـل رشـد شـکوفایی و پایـداری اقتصـادی
کشـورها را صـادرات بیـان کـرد و افزود :با توسـعه فعالیتهـای اقتصادی
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رویـدادهـا
ظـرف دو دهـه صـادرات از  2میلیـارد دالر بـه بیـش از  50میلیـارد دالر
افزایـش یافتـه و امروز هـم هدفگذاریهـای باالتری داریـم که با همت
و تلاش همـه بخشها محقق شـدنی اسـت.
صافـدل بـا بیـان اینکـه در برنامـه چهـارم توسـعه هدفگذاری صـادرات
غیرنفتـی کشـور  53میلیـارد دالر بـود گفـت :در پایـان برنامـه چهـارم با
 79میلیـارد دالر در آمـد از صـادرات غیرنفتـی ،از اهداف خـود  150درصد
فراتـر رفتیم.
وی کشـورهای هـدف صـادرات را چیـن ،عـراق ،امـارات متحـده عربـی،
افغانستان ،هند ،ترکیه ،کره جنوبی ،سنگاپور ،اندونزی و پاکستان بیان کرد.
معـاون وزیـر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در سـال  84متوسـط نسـبت
صـادرات بـه واردات کشـور  28درصـد بود که این نسـبت در سـال  90به
رقـم  71درصـد افزایش یافته اسـت.
بيش از  90درصد از “صادرات خدمات فني مهندسي” کشور
در اختيار تهران
ميـزان صـادرات کاالهاي غير نفتي اسـتان تهران در سـال  91نسـبت به
مدت مشـابه در سـال  47 ،90درصد رشـد داشـته است.
يـداهلل صادقـي رئيـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان تهران
گفـت :ميـزان صـادرات کاالهـاي غيـر نفتي اسـتان تهـران در سـال 91
نسـبت بـه سـال  47 ،90در صد رشـد داشـته اسـت.
وي افـزود :ميـزان صادرات کاالهاي غير نفتي اسـتان تهران در سـال ،91
 3/7ميليـارد دالر بـود که اين رقم نسـبت به صـادرات  2/5ميليارد دالري
سـال  90اسـتان تهران بيش از  40درصد رشـد داشـته است.
وی بـا بيـان اينکه کاالهاي صادر شـده از اسـتان تهران شـامل کاالهاي
صنعتي و کشـاورزي اظهار داشـت :در 5ماهه نخسـت سال جاري براساس
آمارها شـاهد نزول صادرات از کشـور هسـتيم که اين مسـئله به يکسـري
از تصميمات اتخاذ شـده در سـال گذشـته بر ميگردد.
وي ادامـه داد :برگردانـدن ارز حاصـل از صادرات به مرکز مبـادالت ارزي،
بروکراسـي و فشـارهاي بينالمللـي از جملـه داليـل کاهـش صـادرات
غيرنفتـي کشـور در 5ماهه نخسـت سـال جـاري بوده اسـت.
صادقـي همچنين به رشـد بسـيار خوب صـادرات خدمات فني مهندسـي
از اسـتان تهـران اشـاره کـرد و گفت :در سـال  90بيـش از  96درصد و در
سـال  91 ،91درصـد از صـادرات خدمات فني مهندسـي کشـور از اسـتان
تهران بوده اسـت.
وي ادامـه داد :اسـتان تهران پتانسـيلهاي بسـيار قوي و خوبـي در زمينه
ارائـه و صـادرات خدمـات فني مهندسـي دارد که ميتوان اين پتانسـيلها
را بـا فعـال کردن مجـدد جوايز صادراتي بـه صادر کننـدگان خدمات فني
مهندسـي بالفعل کرد.
“صادرات” خدمات فني و مهندسي با دست و پاي بسته
عضـو هیـات مدیره انجمـن صنفی شـرکتهای آب و فاضلاب صادرات
گفـت :درحـال حاضـر ضمانـت نامههـاي پيمانـکاران و همچنيـن آييـن
نامههـا و بخـش نامههـای غلـط صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي را بـا
مشـکل روبـرو کرده اسـت.
امیرمنصـور عطایـی عضـو هیـات مدیره انجمـن صنفی شـرکتهای آب
و فاضلاب در جمـع خبرنـگاران گفـت :در بحـث نگهـداري تجهيـزات
فاضالب بحث بهرهوري از اهميت بسـياري برخوردار اسـت ولي متاسـفانه
در ايـن حـوزه از نيروهـاي متخصص اسـتفاده نميشـود.
وي ادامـه داد :دولـت بایـد تصـدی گـری در امـور را کـم کنـد و اجـرای
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پروژههـا بـه روش  BOOو  BOTراه خوبـی بـرای این موضوع اسـت.
عطايـي اظهار داشـت :ايـن نوع قـرار دادهـا همچنين موضـوع نگهداري
ايـن تجهيزات توسـط متخصصـان را فراهـم ميکند.
وي بـا بیـان اینکـه عمـر مفيـد تصفيه خانههاي کشـور  25سـال اسـت
گفـت :براسـاس ميـزان بهـرهوري اين ميـزان متفاوت اسـت.
عضـو هیـات مدیـره انجمـن صنفـی شـرکتهای آب و فاضلاب در
خصـوص صـادرات نيز گفت :سـاالنه بیش از یـک میلیـارد دالر صادرات
خدمـات فنـی و مهندسـی بـه آفریقـا ،آسـیای میانـه و عـراق در زمينـه
تجهيـزات آب و فاضلاب صـورت گرفتـه اسـت.
وي بـا بيـان اينکـه صـادرات در حـال حاضر با دسـت و پاي بسـته انجام
ميشـود افـزود :درحال حاضـر ضمانت نامههـاي پيمانـکاران و همچنين
آييـن نامههـا و بخـش نامههـای غلط صـدور خدمات فني و مهندسـي را
بـا مشـکل روبرو کرده اسـت.
عطايـي در بـاره مطالبات اين صنعـت از دولت نيز اظهار داشـت :قريب به
اتفاق شـرکتها با اين مشـکل روبرو هسـتند.
عضـو هیات مدیره انجمن صنفی شـرکتهای آب و فاضلاب با تاکید بر
لـزوم توجـه به اقتصاد آب افزود :برای اصالح تعرفه خدمات آب و فاضالب
بايـد فرهنـگ سـازی شـود؛ چراکـه در صـورت اصلاح نشـدن تعرفهها
بـرای تامین خدمات آب و برق با دردسـرهای فراوانـی مواجه خواهیم بود.
وي خاطرنشـان کـرد :بـه علـت محدوديت منابـع آب اگر افزايـش تعرفه
صـورت نگيـرد مديريـت مصـرف نيز اتفـاق نخواهـد افتاد و ايـن موضوع
تمـام تجهيـزات و زيرسـاختها را دچار مشـکل ميکند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی خواستار شد
صدور خدمات فنی مهندسی از خراسان شمالی برای توسعه
تجارت خارجی
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان شـمالی بـا تاکید بر
بهرهگیـری از ظرفیـت خدمـات مهندسـی بـرای رونـق اقتصـادی گفت:
بایسـتی از این ظرفیت برای صدور فنی مهندسـی از اسـتان برای توسـعه
تجـارت خارجـی بهره برده شـود.
علـی اکبـر رمضانی در نشسـت با رئیـس نمایندگی وزارت امـور خارجه در
اسـتان با تشـریح ظرفیت خدمات فنی مهندسـی خراسـان شـمالی گفت:
اکنون میزان ساخت وسـاز در اسـتان جوابگوی نیاز اشـتغال به کار  2هزار
و  700مهندس عضو سـازمان نیسـت.
وی افـزود :بایسـتی از ایـن ظرفیـت و حجـم نیـروی انسـانی در صـدور
خدمـات فنـی مهندسـی که منجـر به توسـعه تجـارت و رونـق اقتصادی
اسـتان میشـود ،بهـره برد.
رمضانـی گفـت :با توجه بـه مطالبات و تقاضـای کار زیادی که در اسـتان
وجـود دارد ،وظیفـه حکم میکند که بسـتری برای اسـتفاده بهینـه از این
ظرفیت در توسـعه ،رشـد و آبادانی اسـتان فراهم شـود.
وی با بیان اینکه در دوره مسـوولیت اسـتانداری آقای شـفقت رایزنیهایی
بـا وی در ایـن خصـوص انجام شـده بود گفت :متأسـفانه با وجـود تمایل
زیاد اسـتاندار سـابق به صدور خدمات فنی مهندسـی به کشـورهای عضو
اکـو ،بـا بـه اتمـام رسـیدن دوران تصـدی ایشـان تالشهایی کـه در این
حـوزه صـورت گرفته بود ناتمـام ماند.
رمضانـی اضافـه کـرد :البته از اسـتاندار جدیـد هم که به خوبـی به مباحث
مهندسـی اسـتان آشناسـت تقاضـای وقـت مالقـات کردهایـم تـا در این
خصوص بـا وی مذاکرهای داشـته باشـیم.
دبیر کمیسـیون عمران نظام مهندسـی ساختمان کشـور حضور نمایندگی
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رویـدادهـا
وزارت امـور خارجه را فرصت مناسـبی برای اسـتان دانسـت و اضافه کرد:
نمایندگـی وزارت امـور خارجـه بازوی بسـیار خوبـی برای صـدور خدمات
مهندسـی به بازارهای هدف و دسترسـی به بازار ساخت وسـاز کشـورهای
همسـایه و شـرکای اسـتراتژیک کشـورمان در این حوزه خواهد بود.
رئیـس نمایندگـی وزارت امور خارجه اسـتان هـم در این دیدار با اشـاره به
ظرفیتهای اسـتان در خصوص توسـعه صادرات افزود :در اسـتانها فقط
نمایندگیهـای وزارت امـور خارجـه میتواننـد با سـفرا و سـفارتخانههای
کشـورمان در کشـورهای دیگر ارتبـاط برقرار نمایند.
مرتضـی خسـروی اظهار داشـت :از هـر طرح و برنامهای که به شـکوفایی
اقتصادی اسـتان منجر شـود اسـتقبال میکنیم و آمـاده هرگونه همکاری
در این حوزه هسـتیم.
رئیـس نمایندگـی وزارت امـور خارجه خراسـان شـمالی با اشـاره به سـفر
هیئتهـای تجـاری کشـورهای مختلـف بـه اسـتان افـزود :شـرایطی را
فراهـم خواهیـم کـرد تـا هیئتهای تجـاری با تمـام ظرفیتهای اسـتان
به خصوص در عرصه صدور خدمات مهندسـی آشـنا شـده و با مسـووالن
ایـن حوزه تعامـل و همکاری خوبی داشـته باشـند.
وی خدمـات مهندسـی که تاکنـون در عرصههای مختلف به کشـورهای
همسـایه ارایـه شـده را خـوب و بـا کیفیـت ارزیابـی کـرد و گفـت :چـون
کارهـا و فعالیتهـای انجام شـده بـازده خوبی بـه همراه داشـته به خوبی
میتوانیـم بـا کشـور ترکیـه که رقیب مـا در جـذب بازارهای هدف اسـت
رقابـت کنیم.
خسـروی اضافه کرد :برای ارتباط با تمام سـفرا و برگزاری جلسـات منظم
در خصـوص صـدور خدمـات فنـی مهندسـی آمادگـی کامـل داریـم تا به
فرمـوده مقـام معظم رهبـری بتوانیم با تعقیب مباحث اقتصادی اسـتان در
ردیف  10اسـتان برتر قـرار گیریم.
پتانسيل صدور  20ميليارد دالري خدمات فني مهندسي
معـاون برنامهريـزي وزيـر صنعـت ،معـدن و تجـارت از پتانسـيل صـدور
 20ميليـارد دالري خدمـات فني مهندسـي سـخن گفت و افـزود :خدمات
فنـي و مهندسـي يكـي از ده پيشـران صنعت ،معـدن و تجـارت در برنامه
راهبردي به شـمار مـيرود.
سـيدعليرضا شـجاعي بـا بيـان اين مطلـب افـزود :بـا قـرار دادن خدمات
فنـي و مهندسـي در برنامه راهبـردي حركت زنجيره اين حـوزه به حركت
درميآيـد و بـه ايـن ترتيـب بسـياري از حوزههـاي مرتبـط بـا ايـن حوزه
فعال خواهند شـد.
وي بـا اشـاره بـه تاثيرگـذاري خدمـات فنـي و مهندسـي بـر پنـج فرآيند
تجاريسـازي ،سـرمايهگذاري ،توليد ،صادرات و مديريـت واردات ،تصريح
كـرد :فعـاالن و تشـكلهاي مرتبـط بـا ايـن حـوزه بايـد در گام اول در
تجاريسـازي از طريق مهندسـي ارزش و نمون ه سـازي به ما كمك كنند
كـه بـا توجه بـه فناوريهـاي جديـد ايـن مهـم امكانپذير خواهـد بود.
شـجاعي ادامـه داد :هماكنـون در حـال تدويـن بسـته سياسـتي -نظارتي
سـرمايهگذاري هسـتيم كـه اين مسـاله فرصـت خوبي براي تشـكلهاي
خدمـات فنـي و مهندسـي اسـت تـا نسـبت بـه اعلام اولويتهـاي
سـرمايهگذاري در ايـن حـوزه اقـدام كننـد تـا از ايـن پس هرگونـه مجوز
درخواسـت سـرمايهگذاري در ايـن حوزه تنها با اسـتعالم تشـكلها و نظر
آنهـا صادر شـود.
معـاون وزيـر صنعـت ،معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل جديد
سـرمايهگذاري و حضور شـركتهاي متا(مهندسـي ،تدارك و اجرا) ،اظهار
كـرد :در حـال حاضر كف پروژههـا براي حضور اين شـركتها  ۵۰ميليارد
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تومـان اسـت كـه تشـكلهاي حوزه خدمـات فنـي و مهندسـي ميتوانند
كـف ايـدهآل را بـراي ورود اين شـركتها اعلام كنند.
وي بـا بيـان اين كـه تشـكلهاي خدمات فنـي و مهندسـي ميتوانند در
زمينـه كاهـش قيمتهـا ،افزايش كيفيت و خوشـههاي صنعتـي به توليد
كمـك كننـد ،ادامه داد :معتقديم يكي از مهم ترين از مشـكالت واحدهاي
صنعتـي ،غيراقتصـادي بودن آنها بـه دليل اندازه بنگاهها اسـت در همين
راسـتا در ابالغيـه رهبـر معظم انقالب در سياسـتهاي كلـي توليد به اين
موضوع تاكيد شـده است.
شـجاعي بـا تاكيـد بـر ايـن كـه يكـي از مـواردي كه منجـر بـه افزايش
بهـرهوري و راندمـان كاري ميشـود ،خوشهسـازي اسـت ،تاكيد كـرد :در
ايـن زمينـه نيازمنـد اقدامـات جـدي هسـتيم كـه در اين خصـوص دولت
اجازه ورود نداشـته و الزم اسـت تشـكلها با همكاري هم نسـبت به ارایه
مدلـي در ايـن زمينه اقـدام كنند.
ش در سـازمان
وی بـا اشـاره بـه همـكاري ايـران كد ،سـامانه ثبت سـفار 
توسـعه تجـارت و معاونـت امـور صنايـع اظهـار كـرد :بـر اسـاس ايـن
توافقنامـه بـا توافق اين سـه مجموعـه در آينده نزديك هـر كااليي پيش
از ثبـت سـفارش مورد بررسـي قرار گرفتـه و در صورت توليـد آن در داخل
كشـور و تاميـن نيـاز بـازار توسـط آن ،از ثبـت سـفارش آن جلوگيـري به
عمـل خواهـد آمـد تا هـم قانون حداكثـر اسـتفاده از توان داخـل به خوبي
اجرا شـده باشـد و هم مديريت واردات صورت گرفته باشـد .همانگونه كه
سـال گذشـته در گروه دهم كااليي ممنوعيت ثبت سـفارش اعمال شـد.
شـجاعي با اشـاره به روند جهشـي توسـعه صادرات خدمات فني مهندسي
در كشـور گفـت :بـه جـز سـال گذشـته كه شـرايط خـاص كشـور باعث
كاهـش صـادرات ايـن حوزه شـد ،در هفت سـال ماقبل آن بـه دليل توجه
به اين بخش و حمايتهاي الزم ،شـاهد رشـد چشـمگير صادرات خدمات
فني مهندسـي بوديم به گونه اي كه صادرات اين بخش در هشـت سـال
گذشـته به حدود  21ميليارد دالر رسـيد.
بـه گفته وي ،در سـال جاري نيـز  5/5ميليارد دالر براي صـادرات خدمات
فني مهندسـي هدفگذاري شـده است.
معـاون برنامـه ريزي وزيـر صنعت ،معدن و تجـارت ادامـه داد :اين بخش
در صـادرات خدمـات سـهم قابـل توجهـي دارد و برآوردهـا نشـان ميدهد
حـوزه خدمـات فني مهندسـي كشـور بيـش از  20ميليـارد دالر پتانسـيل
صـادرات و ظرفيـت صادراتـي دارد كـه الزم اسـت بـراي بالفعـل كـردن
آن حمايتهـاي الزم در حوزههـاي مختلـف دولتـي ،قانونگذاري،بانكـي
و تاميـن مالـي بـراي حضـور ايـن شـركتها در سـاير كشـورها و انجـام
پروژههـا صـورت گيرد.
وي توسـعه صادرات خدمات فني و مهندسـي را از طريق ايجاد كنسرسيوم
صادراتـي و خوشـههاي صادراتـي مـورد تاكيـد قـرار داد و گفـت :يكي از
موضوعـات مهم در اين نشسـت بازاررسـاني به بنگاههـاي خدمات فني و
مهندسـي اسـت كه يك نمونه برگزاري نمايشـگاهي به صورت مسـتقل
و بـه نمايـش گذاشـتن ظرفيتهـاي ايـن بخش اسـت و قطعا پنـج هزار
عضو اين تشـكلها توان بااليي در برپايي اين نمايشـگاه خواهند داشـت.
همچنيـن ايجـاد تعـدادي هلدينگ وكنسرسـيوم قـوي در شـرايط رقابتي
كنونـي بـراي حضـور در بازارهاي جهاني ضروري اسـت.
شـجاعي افـزود :خريـد و فـروش دانـش فنـي و بوميسـازي نيـز از
موضوعـات اساسـي در اين زمينه اسـت درهمين حال الزم اسـت نسـبت
بـه تهاتـر فنـاوري در ايـن حـوزه اقـدام كـرد .ايـن در حالي اسـت كه هم
اكنـون تقويـت ارتباط صنعت و دانشـگاه يكي از دسـتور كارهاي اساسـي
در ايـن مسـير به شـمار مـيرود.
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رویـدادهـا
معـاون وزيـر صنعت ،معـدن و تجارت با اشـاره به  ۱۰محـور كاري وزارت
صنعـت در سـال جاري ادامـه داد :عمده فعاليتها در سـال جاري با هدف
ارزآوري و اسـتقالل ارزي طراحـي شـده اسـت .همچنيـن برخـي از ايـن
اقدامـات بـا هـدف تكميل زنجيـره توليد تعريف شـده كه در اين راسـتا از
تشـكلهاي مرتبط درخواسـت ميشـود نظرات خود در خصوص ارزآوري
بـا توجه به ايـن محورها ارایـه كنند.
شـجاعي همچنيـن يادآور شـد :در حـال برنامهريزي براي تامين سـرمايه
در گـردش و سـرمايه ثابـت واحدهاي خدمـات فني و مهندسـي از طريق
بانكهـا و صندوقهـا هسـتيم .همچنيـن مذاكرههايي با صندوق توسـعه
ملـي بـا هـدف پيشبيني خـط ويژه اعتبـاري از تسـهيالت ايـن صندوق
بـراي بخـش خدمـات به ويـژه صـادرات خدمـات فنـي مهندسـي انجام
شـده است.
وي بـا اشـاره بـه لـزوم پيگيـري نظـام مهندسـي صنعـت توسـط بخش
خصوصـي ،اظهـار كـرد :وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت تمـام اقدامات
مربـوط بـه خود را انجـام داده و چنديـن مكاتبه در خصـوص اين موضوع
توسـط وزير صنعـت صورت گرفته اما هم اكنون پيشـنهاد ايـن وزارتخانه
در كميسـيون دولت مانده اسـت .به گفته شـجاعي ،تشكلهاي تخصصي
بـا ارایـه نظرات و پيگيريهـاي خود ميتواننـد روند تصويـب و ابالغ اين
قانون را سـرعت ببخشند.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مورد حمایت آلمان باشد
مهنـدس نعمـت زاده گفـت :موضوع الحـاق جمهـوری اسلامیایران به
سـازمان جهانـی تجـارت باید مـورد حمایـت برلین قـرار گیرد.
وزیـران صنعـت ایـران و آلمـان دربـاره گسـترش همکاریهـای صنعتی
گفـت وگـو کردند.
احیـای همکاریهـای صنعتـی پـس از رفـع تحریمهـا نیـز مـورد تاکیـد
طـرف آلمانـی بود.
وزیـر صنعـت و تجـارت کشـورمان همچنین در دیـدار با همتـای عمانی
خـود ضمـن تاکید بـر طراحـی نقشـه راه بلندمـدت بـرای ارتقـای روابط
اقتصـادی گفت :بسـترهای مناسـب در خصـوص برگزاری نمایشـگاهها،
مبـادالت و همکاریهـای پولـی و بانکـی ،صـادرات گاز و خدمـات فنی و
مهندسـی و گردشـگری میـان دو کشـور فراهم اسـت.
نعمـت زاده در دیـدار وزیـر صنعـت هنـد هـم در خصـوص بهـای برنـج
صادراتـی مالحظـات خـود را به اطالع طرف هندی رسـاند و مقرر شـد تا
مسـاعدتها بـه منظـور رفع مشـکالت صـورت گیرد.
همکاریهای مشـترک تهـران و دهلی نو در صنعت خودرو سـازی ،ایجاد
پاالیشـگاه ،گسـترش خطـوط راه آهـن و همچنین فـوالد از دیگر مباحث
توگوی دو طـرف بود.
مـورد گف 
همچنیـن همـکاری در پـروژه چابهـار ،کمـک هنـد بـه آمـوزش نیـروی
انسـانی مـورد نیاز در فرایند الحاق به سـازمان جهانی تجـارت هم از دیگر
مباحـث مطروحـه در این دیـدار بود.
بـه طـور کلی ارتقـای روابط اقتصادی و تجاری و صنعتی و طراحی نقشـه
راه بلنـد مـدت از تاکیـدات دو طرف ایرانی و هنـدی در این دیدار بود.
نعمتزاده مطرح کرد:
 ۱۵الزام برای توسعه صادرات کشور
محمدرضـا نعمـتزاده اظهـار داشـت :صـادرات جهانـی براسـاس آمـار
سـازمان تجارت جهانی برای بخش کاال و خدمات در سـال 8 .22 ،2012
هـزار میلیـارد دالر بوده کـه  81درصد آن بـرای کاال و  19درصد آن برای
84

خدمـات بوده اسـت.
وی ادامـه داد :متوسـط نرخ رشـد سـاالنه صـادرات طی سـالهای 2005
تـا  3 .8 ،2012درصـد بـوده و براسـاس آمـار موجـود در ایـران صـادرات
محصـوالت صنعتـی ایران  7 .6درصد ( 2005تا  )2012رشـد یافته اسـت.
نعمتزاده خاطر نشـان کرد :سـهم کشـورهای در حال توسـعه از صادرات
جهـان از  29درصـد بـه  42درصـد در سـال  2011رسـید همچنین میزان
صـادرات بـا سـرمایهگذاری خارجـی ارتباط مسـتقیم دارد به نوعـی که به
ازای هـر واحد سـرمایهگذاری شـاهد دو واحـد صادرات در کشـور خواهیم
بـود .همچنیـن کل صـادرات ایـران درسـال  96 ،2012میلیـارد دالر بوده
اسـت و صـادرات غیرنفتـی به  37میلیارد دالر رسـیده اسـت که این یعنی
کمتـر از دو درصد میـزان جهانی.
وی در مورد الزامات افزایش و توسـعه صادرات در کشـور گفت :تالش در
افزایـش تولیـدات رقابتپذیـر صادراتـی ،بهبود و توسـعه روابـط بینالملل
بـه خصـوص کشـورهای اسلامیو همسـایگان ،جلـب سـرمایهگذاری
خارجـی بـا هـدف صـادرات ،لغو هرگونـه مقـررات مغایر با اهداف توسـعه
صـادرات و پرهیـز جـدی از تنظیـم مـوارد مشـابه و توسـعه پوشـشهای
بینالمللـی صـادرات و حمایت حکومتـی از جمله اقداماتی اسـت که برای
توسـعه صادرات کشـور باید انجام شـود.
نعمـتزاده ادامه داد :هدفمند کردن جوایز و مشـوقهای صادراتی با تامین
اعتبـار بـرای پرداخـت آن ،توسـعه امور حمـل و نقل زمینی و کشـتیرانی،
اسـتفاده از سـبدهای توزیع عمده و خرده فروشـی بینالمللی ،سـاماندهی
نظـام اطلاع رسـانی بازارهـا ،فرصتهـا و کاالهـا بـه تولیدکننـدگان و
صادرکننـدگان ،کاهـش زمـان و مراحـل عملیـات اداری صـادرات ،تبلیغ
کاالهـا و نشـانههای صادراتـی ،پیگیری الحـاق ایران به سـازمان تجارت
جهانـی ،توسـعه همزمـان به حفظ سـهم بـازار کاالهای صادراتی سـنتی
و در نهایـت تلاش همـه جانبـه بـرای افزایش امنیـت سـرمایهگذاری و
صـادرات از دیگـر الزامات توسـعه صادرات در کشـور اسـت
رئيس كميسيون عمران اتاق ايران؛
دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خط اعتباری
تعیین کند
رئیـس کمیسـیون عمران و خدمات فنی و مهندسـی اتاق ایـران میگوید:
جمهـوری اسلامیایران توانمنـدی باالیـی برای صـادرات خدمـات فنی
و مهندسـی بـه کشـورهای مختلـف دارد و در حـال حاضر نیز مهندسـان
ایرانی در بسـیاری از کشـورها مشـغول به کار هسـتند.
محسـن چمـن آرا در گفـت وگو با اتاق نیوز تعیین خط اعتباری مشـخص
بـرای صـدور خدمات فنی و مهندسـی را از جمله نیازهای ایـن حوزه بیان
کـرد و گفـت :در صـورت حمایتهـای مـورد نیـاز از حوزه تجـارت میزان
صـادرات درایـن حوزه بیـش از چند برابر خواهد شـد.
وی بـا ابـراز امیـدواری بـر حذف هـر چه زودتـر تحریمها از اقتصـاد ایران
گفـت :قطعـا این مهـم در بهبود شـرایط ایـران در حوزه صـادرات خدمات
فنی و مهندسـی موثر اسـت.
عضـو هیـات نمایندگان اتـاق ایران بـا بیان اینکه دربسـیاری از کشـورها
دولتهـا حمایتهـای الزم را از حـوزه خدمـات فنی و مهندسـی میکنند،
گفت :مشـوقهای صادراتی نیز یکی از راههای پشـتیبانی در ایران اسـت
و بایـد به آن توجه شـود.
وی اظهـار کـرد :برخـی شـرکتهای صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی
بـا توجـه بـه جوایـز صادراتـی قیمتهـا را دادنـد که اگـر جوایز بـه آنها
پرداخـت نشـود ،متضرر خواهند شـد.
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رویـدادهـا
وی تاکیـد کـرد :دولت با تخصیص جوایـز صادراتی میتواند کاسـتیها را
بـرای صادر کننـدگان جبران کند.
قزاقستان مشتری خدمات مهندسی
مدیـرکل دفتـر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترکالمنافع سـازمان
تجـارت گفـت :براسـاس آمارهـای موجـود یکـی از فعالیتهـای تجاری
سـودآور برای ایران ،صدور خدمات فنی و مهندسـی به قزاقسـتان اسـت.
عبدالحمیـد اسـدیان در نشسـت بررسـی همکاریهای تجـاری و صنعتی
فـی مابیـن جمهـوری اسلامیایران و جمهوری قزاقسـتان که در سـالن
باغسـتان برگـزار شـد ،اظهار کـرد :یکـی از مهمترین ویژگیهای کشـور
قزاقسـتان پهنـاور بودن و هم مرز بودن با کشـورهای مختلف اسـت .وی
افـزود :تولیـد ناخالـص داخلی این کشـور  200میلیارد دالر اسـت که عدد
قابل توجهـی به شـمار میرود.
این مسـئول با اشـاره به تولیدات این کشـور در بخش کشـاورزی ،عنوان
کـرد :غلات ،پنبـه و دام زنـده از جمله تولیدات مهم این کشـور در بخش
کشـاورزی به شـمار مـیرود که در سـالهای گذشـته میـزان واردات دام
زنـده از کشـور قزاقسـتان به ایران زیـاد بود.
مدیـرکل دفتـر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترکالمنافع سـازمان
تجـارت تصریـح کرد :در بخش صنعـت و معدن نیـز در بخشهایی مانند
ماشـینآالت کشـاورزی و مصالح سـاختمانی شـرایط به نسـبت مطلوبی
دارنـد و درصـدی از تولیـدات خـود در این بخشها را به کشـورهای دیگر
صـادر میکنند.
اسـدیان بیـان کـرد :ایـن کشـور با وجـود دارا بـودن سـه فـرودگاه و پنج
بنـدر شـرایط خوبـی بـرای برقراری ارتبـاط با دیگر کشـورها و تجـارت با
آنـان دارد .وی بـا اشـاره بـه خط راهآهن مشـترک کشـورهای قزاقسـتان،
ترکمنسـتان و ایـران گفـت :ایـن خـط راهآهـن پـس از ورود بـه ایـران از
مـرز ترکمنسـتان به گـرگان وصـل و از آنجا به شـبکه سراسـری راهآهن
کشـورمان متصل میشـود.
ایـن مسـئول با اشـاره بـه شـاخصهای کالن تجاری کشـور قزاقسـتان
بیـان کـرد :صـادرات ایـن کشـور از  71میلیـارد دالر در سـال  2008بـه
 85میلیـارد دالر در سـال  2012افزایـش یافته که نشـان از سـرعت رشـد
اقتصـادی این کشـور دارد.
مدیـرکل دفتر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان
تجـارت اظهار کـرد :تراز تجاری  58 (7 .58ممیـز )7که تراز تجاری مثبت
اسـت ،نشـان از ظرفیتهای باالی این کشـور دارد.
اسـدیان با اشـاره بـه اقلام صادراتی کشـور قزاقسـتان خاطرنشـان کرد:
نفـت خـام ،آلیاژهـای آهن ،گازهای نفتـی ،مس ،گنـدم و روی ناخالص از
جملـه اقلام صادراتی این کشـور به شـمار مـیرود.
وی بـا اشـاره بـه اقلام وارداتی این کشـور بیان کـرد :ماشـینآالت ،دارو،
دسـتگاههای پردازش و انواع شـیرآالت از جمله اقالم وارداتی این کشـور
اسـت کـه نشـان از نیـاز مبرم این کشـور به بخشهـای تکنولـوژی دارد.
ایـن مسـئول افـزود :در حـال حاضر صـادرات این کشـور به چیـن 2 .19
درصـد ،ایتالیـا  18درصـد ،هلند  7 .8درصد ،فرانسـه  65درصد و سـوئیس
 8 .5درصد اسـت.
مدیـرکل دفتر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان
تجـارت اضافـه کـرد :عمـده واردات این کشـور نیـز از چین به میـزان 28
درصـد ،اوکرایـن بـه میـزان  11درصد ،آلمان ( 6 .8هشـت و شـش دهم)
درصـد ،آمریـکا (5 .7هفـت و نیـم) درصد و ایتالیا  (6 .3سـه وشـش دهم)
درصد اسـت.
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اسـدیان بـا اشـاره بـه روابط تجـاری ایران بـا قزاقسـتان گفـت :آمارهای
موجـود نشـان میدهـد کـه صـادرات ایـران بـه قزاقسـتان از  65میلیون
دالر در سـال  83بـه  79میلیـارد دالر در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری
رسـیده است.
وی بـا اشـاره بـه اقلام صادراتـی ایـران به قزاقسـتان اظهـار کـرد :انواع
پسـته ،سـیمان ،ظـروف شیشـهای ،خرمـا ،سـیب زمینی ،سـیب و لـوازم
سـاختمانی از جملـه اقالم صادراتی ایران به کشـور قزاقسـتان اسـت .این
مسـئول عنـوان کـرد :از جمله اقالم وارداتی ایران از قزاقسـتان نیز شـامل
گندم ،شـمش آهن و سـبوس اسـت.
مدیـرکل دفتر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان
تجـارت بـا اشـاره به اقدامـات انجام شـده در خصـوص موافقتنامه تجاری
ایـران و قزاقسـتان گفـت :در حـال حاضـر ایران بـا قزاقسـتان موافقتنامه
ترجیحـات تجـاری و تجـارت آزاد ندارد.
اسـدیان افـزود :طـرف ایرانـی نقطهنظـرات خـود در خصـوص امضـای
موافقتنامه تجارت ترجیحی آزاد و اتحادیه گمرکی با سـه کشـور روسـیه،
بالروس و قزاقسـتان ارسـال کرده اما طرف قزاقی تاکنون پاسـخی ارسال
نکـرده اسـت .وی اضافـه کـرد :در آینـده نزدیـک یک قطب اقتصـادی با
محوریت روسـیه در آسـیای میانه تشـکیل میشـود.
ایـن مسـئول با بیـان اینکه یکـی از بازارهای خـوب ایران صـدور خدمات
فنـی و مهندسـی بـه قزاقسـتان اسـت ،گفـت :ایـران در سـالهای  81تا
 39 ،89پـروژه خدمـات فنـی و مهندسـی بـه ارزش  (69 .1یک ممیز )69
میلیـارد دالر در کشـور قزاقسـتان اجرا کرده اسـت.
مدیـرکل دفتر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان
تجـارت افزود :مهمترین شـرکتهای ایرانـی فعال در قزاقسـتان دیداس،
پل و دژ ،سـاکو ،توسـعه راههای ایران ،اسـتراتوس ،دژپاد و دنارهساز است.
اسـدیان بـا اشـاره بـه روابـط بانکـی دو کشـور عنـوان کـرد :دفتـر بانک
توسـعه صـادرات ایـران در قزاقسـتان تأسـیس شـده اما تاکنون به شـعبه
تغییـر نیافتـه و فعال نیسـت .وی با اشـاره به تفاهمنامهها و دسـتاوردهای
یازدهمیـن اجالس ایران-قزاقسـتان تصریح کرد :برقراری پرواز مسـتقیم
و افتتاح سـیلوی مشـترک از جمله دسـتاوردهای این اجالس بوده اسـت.
ایـن مسـئول با بیـان اینکـه در روابط تجاری دو کشـور مشـکالتی وجود
دارد کـه بایـد برطـرف شـود ،خاطرنشـان کـرد :ناکافـی بـودن تخصیص
اعتبـارات الزم و طوالنـی بودن پروسـه تصویب آن و سـپری شـدن زمان
طوالنـی از مرحلـه تحویل صـورت وضعیت از جمله مشـکالت موجود در
روابـط تجـاری دو کشـور ایران و قزاقسـتان به شـمار میرود.
مدیـرکل دفتر اروپایی ،آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان
تجـارت بـا اشـاره به پیشـنهادات توسـعه روابط تجـاری دو کشـور عنوان
کـرد :تأکیـد بـر ایجـاد شـرکتهای مشـترک بازرگانـی و کشـتیرانی در
دریـای خـزر و برگـزاری همایش فرصتهـای تجاری و سـرمایهگذاری از
جملـه راهکارهای توسـعه روابط تجاری دو کشـور اسـت.
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