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امروزه با افزایش رقابت در تمامی عرصه های خدمات، دیگر فروش و صدور کاال 
و محصوالت کشورها به تنهایی حرف نخست را در بازارهای بین المللی نمی زند، 
بلکه آنچه نقش پررنگ تری را در مبادالت دولت ها و تحکیم روابط اقتصادی آن ها 
ایفا می کند، عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح های 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 به گونه ای که برای مثال بر اساس آمارهای موجود صادرات خدمات فنی و 
مهندسی از حدود 4. 2 میلیارد دالر در سال 1390 به 2. 3 میلیارد دالر در سال 
پس از آن حکایت دارد. این در حالی است که برخی معتقدند با وجود آن که ایران 
با داشتن 250 هزار مهندس و 1250 شرکت عضو انجمن صادر کنندگان خدمات 
فنی مهندسی از توانایی صادرات 20 میلیارد دالری در این خصوص برخوردار است 
ترکیه با همین ظرفیت تعداد نیروی انسانی متخصص در سال گذشته 28 میلیارد 
دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. حال آن که حداقل می توان با گره 
زدن تار مشترکات قومی ، زبانی، دینی به پود دیپلماسی و مناسبات سیاسی بخش 
عمده ای از اختیار عنان از کف رفته در برخی از کشورهارا مجددا به دست آورد. 
واقعیت آن است درهزاره سوم به دلیل آن که 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 عمده ای خواهد داشت و از آنجا 
که در عصر حاضر بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند می توان اذعان 
داشت ارزش افزوده ای 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 ظرفیتهای های انسانی قابل توجهی در این خصوص 
برخوردار است فرصتی مغتنم به شمار می آید تا با تدبیر و مدیریت صدور خدمات 
فنی و مهندسی میزان بهره مندی خویش را از فرصت های بین المللی افزایش دهد. 
در واقع با توسعه این رشته از صادرات و توجه به وجود بیش از 500 صنعت وابسته 
به صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور صنایع وابسته در کشور نیز رشد کمی و 
کیفی قابل مالحظه ای پیدا خواهد کرد. اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد آن است 
که ارتقای صادرات فنی و مهندسی در کشور باید با اتخاذ رویکردی کالن در 
سیاستگذاری ها و مدیریتی متمرکز مدنظر قرار گیرد. آنگاه ضمن ایجاد محوریت 

مشخص می توان تمامی تجارب صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به انجام 
رساند و در صورتی که حضور پیمانکار ایرانی در خارج از کشور ساماندهی شود 

می توان پروژه های 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 به ویژه توفیق آن ها در یافتن و در اختیار گرفتن بازارهای 
بین المللی تا حدود زیادی می تواند اقبال کشور ما را نیز در شتاب گرفتن از رقبای 
از کارشناسان توفیق دیگر  پاره ای  از منظر  افزایش دهد. در حال حاضر  حاضر 
کشورها در این خصوص مرهون عوامل متعددی همچون حمایت کامل دولت ها و 
ساده نمودن ضمانتنامه های مورد نیاز بخش خصوصی از سوی آن ها، داشتن متولی 
واحد در کشور به منظور 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 حرفه ای در نظام بین الملل است. 
تحقق  نیازمند  اینگونه خدمات  در صدور  افزون  روز  توفیق  ما الزمه  در کشور 
زیرساخت های 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 

بین المللی و منطبق ساختن آن با استانداردهای حاضر نیست. 
شدن  واقعی  همچون  دیگری  موضوعات  داشت  اذعان  می توان  این  بر  عالوه 
نرخ ارز، آموزش بخش  خصوصی، حمایت های دولت، اجرای کامل قوانین حوزه 
صادرات، جایزه های صادراتی با ساز و کار نوین،  در نظر گرفتن مشوق ها جدای از 
جوایز، مشارکت تشکل ها در تصمیم گیری ها و استفاده از درآمد به دست آمده از 
صادرات برای ورود مواد اولیه و کاالهای خاص بنگاه های صادر کننده، از جمله 

تمهیداتی به شمار می آیند که صدور خدمات فنی و مهندسی را تسهیل می کنند. 
در خاتمه می توان این موضوع را نیز به آنچه اشاره شد افزود که سازمان نظام 
مهندسی ساختمان نیز می می تواند در فرآیند حاضر، با تعامل و همراهی با انجمن 
انبوه سازان، انجمن شرکت های 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 آن که 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 بین المللی و رقابت هدفمند فراهم سازد. 

| سرمقاله | محمد رضا رئیسی، مدیر مسوول

تاملی به جای پای دیگر کشورها در صحنه مناسبات اقتصادی
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| سروش اندیشه |

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

همه بخش های صنعتی باید محصوالت خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه های مختلف 
دولتی نیز باید با تالش چندجانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند. 

رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم بهره گیری از علم و دانش و تحقیق در بخش صنعت خاطرنشان کردند: مساله پیوند صنعت و دانشگاه بسیار مهم است 
و باید ارتباط مستحکمی میان این دو بخش برقرار شود تا بتوان به پیشرفت صنعتی مطلوب رسید. 

 ایشان در بخشي دیگر از بیاناتشان فرمودند: یک توهم خطرناکی از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه میان زندگی عقالنی و توسعه یافتگی با پایبندی به 
ارزش های معنوی، اخالقی و دینی تقابل و تضاد وجود دارد ولی جمهوری اسالمی ایران این توهم را باطل کرد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای هوش و استعداد باالی ایرانی در کنار کار و پیگیری خستگی ناپذیر را زمینه ساز پیشرفت جهشی خواندند و تأکید کردند: امروز 
ایران اسالمی با همت، ابتکار، خالقیت و اعتماد به نفس جوانان، در بخش های مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخش ها است و این 

حرکت باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند. 

بخشي از بیانات رهبر معظم انقالب در حضور جمعي از متخصصین و صنعت کاران کشور 
نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد هشتاد و نه

تولید با محوریت صادرات
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آداب تجارت ازدیدگاه امام جعفر صادق علیه  السالم
| تلنگر |

ـهولِة، و اقَتِربوا ِمن الُمْبتاِعیـَن، و تََزیَّنوا بالِحْلِم،  کوا بالسُّ موا االْسـِتخارَة، و تَبرَّ یا َمعشـَر التُّّجـاِر، َقدِّ
ْلـِم، و أنِْصفـوا المظلوِمیَن، و ال  و تَناَهـوا عـن الَیمیـِن، و جانِبوا الَکـِذَب، و تَخافـوا )تَجاَفوا( عِن الظُّ
با، و أْوُفوا الَکْیَل و الِمیزاَن، و ال تَْبَخسـوا الّناَس أشـیاءُهم، و ال تَْعَثوا في األرِض ُمفسـدیَن .  تَْقَربوا الرِّ

ای جماعت تاجران! پیش از شروع کسب و کار از خداوند طلب خیر کنید و با آسان گیری در معامله 
از خداوند برکت جویید، به خریداران نزدیک شوید، به زیور بردباری آراسته شوید، از قسم خوردن 
بپرهیزید، از دروغ گفتن دوری کنید، از ستم کردن و اجحاف بترسید، با مظلومان به انصاف و عدالت 
رفتار کنید و پیرامون ربا نگردید، و پیمانه و ترازو را کامل کنید و چیزی از حّق مردم فرو نگذارید و در 

زمین )جامعه( به فساد مکوشید. 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002187
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002187
http://www.hadithlib.com/rolls/view/1900068/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002187
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| پیام | پیام مهندس فروزان مهر استاندار محترم خراسان رضوی به نخستین همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

در تقسـیم کار بین المللی؛ اسـتمرار در صدور مواد اولیه و خام و ورود کاالهای سـاخته شـده روز به روز توان کشـورها را در اقتصاد جهانی 
بـه تحلیـل می بـرد. 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 می سـازد تـا نگـرش و تـوان خـود را بـه دیگـر بخش هـای 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 
می شـود و می توانـد صـادرات پایـدار و مانـدگار را بـرای فعالیـن اقتصـادی این حوزه و کشـور بـه ارمغان آورد مـورد توجه ویژه قـرار گرفته 
اسـت. در سـال های 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 آن ها افزایش یابد رفـع موانع بانکی 
و تضامیـن الزم و پوشـش ریسـک صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و هم چنیـن حمایت های مالی، برقـراری خطوط اعتبـاری و اطالع 

رسـانی در چارچـوب آئیـن نامـه اجرایـی مربوطـه اقداماتی اسـت که در برنامه های مختلف توسـعه ای 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 می شـود و اینجانب به سـهم خـود از برگزارکننـدگان همایش که در تبییـن این مهم پیش قدم شـده اند صمیمانه 

تشـکر و قدردانی می نمایم. 
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 سیاسـت های 
مناسـب از جمله مسـائلی اسـت که با مشـخص شـدن آن هـا می تواند 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 می نمایم. 

نقطه عطفی در روند رو به توسعه صادرات غیر نفتی استان
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صادرات خدمات فنی مهندسی و ضرورت توجه به توانمندی های چندوجهی

| یادداشت | مهندس سید مهدی هاشمی | رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس کمیسیون مجلس

بـا وجـود آن کـه 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 نتوانسـته ایم 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 سـازمان ها 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 آن که پیش نیـاز فعالیت 

اقتصـادی دیگر باشـیم باید ابعـاد کار نیروی انسـانی را جدی بگیریم. 
فعالیـت حـدود 250 هزار مهندس در رشـته های هفت گانه در سـازمان نظام مهندسـی خود شـرایط بهینـه ای را برای توفیق در موضوع صـادرات خدمات 
فنـی  مهندسـی فراهـم می سـازد بـه شـرط آن که گروه هـا و متخصصانی را بـرای اعـزام برگزینیم که بهترین های کشـورمان باشـند و از عهـده امتحان 

خـود در داخل کشـور سـربلند بیرون آمده باشـند تـا بتوانند بخوبی پرچمـداری ایران اسـالمی را در دیگر کشـورها برعهده گیرند. 
عـالوه بـر ایـن بایـد با طرف هـای خارجی در خصـوص فعالیتهای مطالعاتـی و پـروژه ای، 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 می توان به ارایه خدمات مشاوره ای اندیشید. می توان کشورها و موضوعات مشخصی را هدف گذاری کرد و در موضوع صادرات مصالح 

ساختمانی و تجهیزات کارگاهی بسترهای الزم را فراهم و آن ها را نیز با خود همراه نمود
توجه به موضوعات آموزشـی در توسـعه  صادرات خدمات فنی مهندسـی است که خود از اهمیت بسـزایی برخوردار است. 

نکته دیگر در این فرآیند، توجه به موضوعات آموزشی در توسعه  صادرات خدمات فنی مهندسی است که خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
در موضوعات آموزشی نیز می توان زمینه برگزاری برنامه های آموزشی را در سایر کشورها فراهم کرد. همچنین می توان 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 صرفـاً نبایـد به اعـزام نفـرات و تجهیزات خود اکتفـا کنیم بلکه بایـد از نیروهـای متخصص ویژه دیگر کشـورها 
نیـز بـرای حضـور در کشـور دعـوت و نسـبت به آمـوزش آن ها اقدام کـرد. این مهم عـالوه بر آن که زمینه اشـتغال زایی و کسـب درآمـد را فراهم خواهد 
سـاخت فرصـت انتقـال خدمـات فنـی مهندسـی را نیـز پیـش روی برنامه ریزان کشـور قـرار می دهد تـا از این طریـق بتـوان پروژه های مشـترکی را با 

همـکاری چنـد کشـور در داخل و یا خارج کشـور اجـرا کرد. 
عـالوه بـر ایـن آنچـه اهمیـت دارد تأکیـد بر اصـل موضوع صـادرات خدمات فنی مهندسـی به صـورت فیزیکـی و غیرفیزیکی اسـت. در این راسـتا نیز 

می تـوان بـا برنامه ریـزی 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 فعالیت هـا نیـز افزایـش یابد تا بتوان پروژه هـای متعددی را در خارج از کشـور اجرایی کـرد و افرادی را که در ایـن زمینه فعالیت می کنند 

نمود.  سازماندهی 
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| گزارش | 

پیشینه حرفه ای چهار وزیر 
کابینه

اشاره
بـا ایـن کـه رویکـرد و کارکـرد تمامی اعضـای کابینـه تدبیـر و امیـد، بـه 
عنـوان یـک کلیـت، در نـوع نگاه توسـعه ای بـه روندهـا و فرآیندهـا و به 
ویـژه پشـتیبانی های الزم اجرایـی و تقنینـی ) به لحاظ تهیـه لوایح قانونی 
و مصـوب نمـودن تصویب نامه هـای مرتبـط( از صـادرات خدمـات فنی و 
مهندسـی، تأثیـری حایـز اهمیـت دارد، امـا بـه بـاور دسـت اندرکاران این 
رسـانه، وزرای چهـار وزارت خانـه بـه طور مسـتقیم و بی واسـطه، در آینده 

ایـن شـاخه تأثیرگـذار صادراتـی، نقشـی حیاتی ایفـا می کند. 
بر این اسـاس، بر آن شـدیم که زندگی نامه و پیشـینه تحصیلـی و اجرایی 

ایـن 4 عضـو کابینه دولت یازدهم را بررسـی نماییم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدرضـا نعمـت زاده )زاده تبریـز- 1324( مدرک کارشناسـی خـود را در 
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رشـته مهندسـی محیط زیست از دانشـگاه برکلی گرفت. سپس تعدادی از 
واحدهای کارشناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا 
گذرانـد، ولی در سـال آخـر به ایران بازگشـت و از همان ماه هـای آغازین، 
جـذب بخش خصوصی شـد، حتی در دوره ای، معلم بـود و مبحث موتور و 
مکانیـک را در دبیرسـتان تدریس می کرد. در سـال های جوانی در کارخانه 
خانوادگـی، مدیـر فنـی بود و تـا اواخر سـال 1356 همیـن کار را ادامه داد. 

پیشینه اجرایی
وزیر کار در سال 1358 به مدت 10 ماه

عضویـت در هیأت مدیـره و معاونـت مدیرعامـل شـرکت ایران ناسـیونال 
)ایران خـودرو فعلـی( در سـال 1358

وزیر صنایع در دولت شهید رجایی )1359 تا 1360(
معاون اجرایی نخست وزیر )1360(

مشـاور رئیـس و مدیـرکل برنامه ریـزی تولیـد و امـور زیربنایـی سـازمان 
برنامـه و بودجـه )1360( 

عضو هیأت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع )1361 تا 1363( 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر )1363 تا 1365(

عضو هیأت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع )1365 تا 1367(
وزیر صنایع در دولت هاشمی رفسنجانی )1368 تا 1376(

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت اصالحات 
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش در دولت احمدی نژاد

مشاور ارشد وزیر نفت )1387 تا 1388(
)UNIDO( و یونیدو )ILO( نماینده ایران در سازمان بین المللی کار

رئیس ایرانی کمیسـیون های مشـترک اقتصـادی ایران - بلژیـک، ایران- 
چک و  اسـلواکی و ایـران- اتریش

مدیرعامل شرکت پس از بازنشستگی )1388(
نعمـت زاده در زمانـی که وزیـر صنایع دولـت رجایی بود، به دلیـل نیازهای 
آن زمان، اسـاس نامه »سـازمان صنایع ملی« را تدوین کرد. در آن سـال ها 
وی معتقـد بـود کـه صنعـت بایـد مسـتقل از سیاسـت باشـد و نسـبت به 
دخالت هـای سیاسـی که می شـد، مقاومت می کـرد و در حد امـکان اجازه 
نمـی داد 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، قطعـاً اقتصاد و صنعت شکسـت می خورنـد. او در 
دولـت شـهید رجایـی، مدتـی نیز به  عنـوان معـاون اجرایـی رئیس جمهور 

انجام وظیفـه کرد. 
نعمت زاده، مخالف اقتصاد دولتی بود. هرچند او عضوی از دولت محسـوب 
می شـد، امـا از همان زمان بـا دخالت های بی مورد دولـت در امور اقتصادی 
مـردم مخالفت می کرد. عالوه بر این از همان سـال های نخسـت انقالب،  
عالقه منـد بـود کـه تکلیف اصـل 44 قانون اساسـی زودتر روشـن شـود. 

وزیر راه و شهرسازی 
عباس احمـد آخونـدی )زاده نجـف اشـرف-1336( فرزنـد آیـت اهلل علـی 
احمدآخونـدی و نـوه دختـری عالمـه عبدالحسـین امینـی از مراجـع فقید 
نجـف و صاحـب اثر معـروف الغدیر اسـت. آخوندی تحصیـالت ابتدایی را 
در مدرسـه علـوی ایرانیـان در زادگاه خـود گذرانـد و چندی بعـد به همراه 

خانـواده بـه ایـران نقل مـکان کرد. 
در سـال 1356 وارد 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 Holloway( لندن، در رشـته اقتصاد سیاسـی به ادامه تحصیل 
پرداخـت و موفق شـد مـدرک دکتری خـود را دریافت کند. 

دکتـر آخونـدی در مـرداد سـال 1361 بـه عنـوان معـاون سیاسـی وزیـر 
وقـت کشـور ) علـی اکبـر ناطـق نـوری( انتخـاب شـد و در دولـت دوم 
هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انجام وظیفه کرد. 
وی در شـکل گیری 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 هم چنین در جهاد سـازندگی مسـوولیت امور 
اسـتان ها و پس از شـروع جنگ تحمیلی، مسـوولیت پشتیبانی جبهه های 

جنگ را برعهده داشـت. 
آخونـدی در سـال 1376 نماینـده ویژه رئیس جمهوری وقت )سـید محمد 
خاتمـی( برای اجرای طرح سـاخت سـالن بزرگ همایش هـای بین المللی 

ایران )سـالن اجالس سـران( بوده اسـت. 
ایـن نظریه پـرداز توسـعه افزون بـر مسـوولیت های سیاسـی و اجرایی که 
در عرصه هـای گوناگـون بـر عهـده داشـته اسـت، هم اینک در دانشـکده 
مطالعـات جهان عـالوه بر عضویت در هیـات علمی، در گـروه بریتانیا نیز 

می کند.  تدریـس 
آخونـدی بـه عنوان گزینه نخسـت دولت یازدهم برای تصـدی وزارت خانه 
راه و شهرسـازی به مجلس معرفی شـد و با کسـب اکثریت آرا )اخذ شـده 
284، 159 رای موافـق،107 رأی مخالـف، 18 رأی ممتنـع( از مجلس رای 

گرفت.  اعتماد 

برخی از سمت ها و فعالیت های اجرایی عباس آخوندی؛
عضو شورای رقابت از سال 1388

عضـو شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران 
)دوره پنجـم(، 1389 تـا کنون. 

عضو هیات مدیره دوره پنجم سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
تهـران، از سـال 1388 تا کنون. 

عضـو شـورای مرکـزی سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان تهـران )دوره 
1389-1386 چهـارم(، 

عضـو هیـات مدیـره دوره چهارم سـازمان نظام مهندسـی اسـتان تهران، 
1388 -1385

قائـم مقـام مدیـر عامل صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران از مهر 
1376 تـا شـهریور 1377

عضو شورای عالی پول و اعتبار از سال 1374 تا 1376
وزیر مسکن و شهرسازی از مرداد 1372 تا مرداد 1376

رییس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی از بهمن ماه 1366 تا مرداد ماه 1372
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مشـاور رئیس بنیاد مسـکن و مسـوول بازسازی مناطق سـیل زده از بهمن 
1365 تـا بهمن 1366

معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد 1361 تا آبان 1365
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد 1358 تا تیر 1361

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 علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

کتاب ها
کاربرد پلیمرها در خاک مسـلح. ترجمه عباس آخوندی )1375( انتشـارات 

مرکز تحقیقات سـاختمان و مسکن
بررسـی مبانـی نظـری خصوصـی سـازی از منظـر رابطـه دولت - بـازار، 

عبـاس آخوندی، نشـر پیشـبرد، 1382
مدیریت بازسـازی مناطق زلزله زده: تجربه زلزله گیالن و زنجان. حسـین 

بحرینی و عباس آخوندی )1379( انتشـارات دانشگاه تهران. 
اصـالح قانـون اجرای سیاسـت های کلی اصـل 44 قانون اساسـی از نگاه 
بخـش خصوصی. عبـاس آخوندی بـا همکاری اعظـم فیـروزی )1390(. 

نشـر مکث نظر. 
طرح ها و پروژه های پژوهشی

توسـعه  اسـتراتژیک  برنامـه  مجـری طـرح علمی-پژوهشـی »تدویـن 
تهـران«،1391 شـهر  اقتصـادی 

بازنگـری قانون اصل 44 قانون اساسـی. کارفرما- اتـاق بازرگانی و صنایع 
ایران،1389 و معادن 

مجـری طرح پژوهشـی »پـروژه تعییـن اولویت هـای واگـذاری وظایف و 
کاهـش تصدی گـری دولـت در حـوزه حمـل و نقـل جـاده ای بـر اسـاس 

اصـل 44 قانـون اساسـی«، 1389
مجـری طرح پژوهشـی »پـروژه تعییـن اولویت هـای واگـذاری وظایف و 
کاهـش تصدی گـری دولـت در حـوزه حمل و نقـل ریلی بر اسـاس اصل 

44 قانون اساسـی«، 1389
مجـری طـرح پژوهشـی »مهنـدس ایرانـی 1404: تدویـن چشـم انداز 
مهندسـی سـاختمان در افق چشـم انداز 20 سـاله جمهوری اسـالمی ایران 

و سـند آمـوزش مهندسـی متناظـر آن«، 1389
مجری طرح پژوهشـی »بررسـی نحوه همکاری متقابل دولت و نهاد های 
مالـی در برنامـه خصوصی سـازی کشـور های مختلف و ارایه پیشـنهادات 

کاربـردی برای ایران«، کارفرما سـازمان خصوصی سـازی، 1388
مجـری طـرح پژوهشـی »پـروژه بررسـی نهـادی و طراحـی برنامه هـای 
آموزشـی شـهرداری های شـهرهای بندرعبـاس، تبریـز، زاهدان، سـنندج، 
و کرمانشـاه« کارفرمـا- بانـک جهانـی و وزارت مسـکن و شهرسـازی. 

شـهریور، 1388
مجـری طـرح پژوهشـی » بررسـی نقش دولـت در مدیریـت اقتصاد ملی 

انگلسـتان و جایـگاه بخش خصوصـی در آن«، 1387
مجـری طرح پژوهشـی راهبری »مقررات ملی سـاختمان های کوتاه مرتبه 

یـک و دو خانواری، پیش نویس بخش سـازه، مرداد 1387
تدویـن مقـررات اجرایی الیحه قانونـی اجرای سیاسـت های ابالغی اصل 
44 قانـون اساسـی و واگـذاری فعالیت هـا و بنگاه هـای دولتـی بـه بخش 

غیر دولتـی 1387-1386

تدویـن پیـش نویس الیحه قانونـی اجرای سیاسـت های ابالغی اصل 44 
قانـون اساسـی و واگـذاری فعالیت هـا و بنگاه هـای دولتی بـه بخش های 

غیـر دولتی، 1385
مجـری طـرح پژوهشـی »تهیه برنامـه اجرایـی و کنترل اقدامـات اجرایی 
الزم جهـت اجـرای الیحه سیاسـت های ابالغـی اصل 44 قانون اساسـی 
و واگـذاری فعالیت هـا و بنگاه هـای دولتـی بـه بخش هـای غیـر دولتی«، 

کارفرما سـازمان خصوصی سـازی، 1385
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران 1384
راهبـری مطالعـات بازنگری اسـتراتژیک نظام مدیریت مجموعه شـهری 

)منطقه کالن شـهری( تهـران 1384-1385
راهبـری مطالعـات بازنگـری اسـتراتژیک نظام تدویـن و اجـرای مقررات 

ملی سـاختمان ایـران1385-1384
تدوین پیش نویس الیحه قانون نظام جامع مهندسـی ایران 1384-1383 

تدوین پیش نویس الیحه خصوصی سازی در سال 1382

وزیر نفت 
بیژن نامدار زنگنه )زاده کرمانشـاه- 1331( فعال اقتصادی و سیاسـت مدار 
اصالح طلـب کـه هم اکنـون بـر مسـند وزارت نفـت ایـران تکیـه زده، به 
خاطـر سـابقه طوالنی در پسـت های اجرایی و وزارت خانه هـای دولت های 
مختلـف ایـران )22 سـال( بـه »شـیخ الـوزرا« معـروف اسـت. زنگنـه را 
موفق تریـن وزیـر نفـت ایـران در جـذب سـرمایه های عظیـم خارجـی در 

صنعـت نفـت و گاز کشـور می دانند. 

پیشینه آکادمیک
زنگنه در سال 1350 خورشیدی به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت 
و در سال 1356 در رشته مهندسی راه و ساختمان با کسب رتبه ممتاز 
فارغ التحصیل شد. وی از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی )دانشگاه فنی و مهندسی ( درآمده و به تدریس در 

این دانشگاه پرداخت و در سال 1385 در همین سمت بازنشسته شد. 

پیشینه اجرایی
مهنـدس زنگنـه در فاصلـه سـال های 1361 - 1359 بـه عنـوان معـاون 
فرهنگـی وزارت ارشـاد ملـی و سـپس وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی پا 
بـه عرصـه فعالیت دولتـی نهاد. در آبـان 1361 بنا 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 کابینـه  دولت هـای میرحسـین موسـوی، اکبر 
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هاشمی رفسـنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد. 
وی هم چنیـن از 1362 تـا 1384 از اعضـای شـورای اقتصـاد و از سـال 
1375 تـا 24 اسـفند 1390 عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام بود. 
وی از اسـفند 1385 تـا مـرداد 1387 به عنوان رئیس هیات مدیره شـرکت 
هپکـو فعالیـت می کـرد و هم اکنـون رئیـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل 

موسسـه گفتمان کشـورهای مسـلمان انرژی می باشـد. 

پیشینه سیاسی
وی دارای گرایش هـای اصالح طلبانـه بـوده و سـابقه عضویـت در حـزب 

کارگـزاران سـازندگی و بنیاد بـاران را دارد. 

در جلسه رأی اعتماد
ــم  ــت یازده ــس دول ــوان رئی ــه عن ــی ب ــش حســن روحان ــس از گزین پ
ایــران، بیــژن زنگنــه بــه عنــوان نامــزد تصــدی پســت وزارت نفــت بــه 
ــه  مجلــس شــورا معرفــی شــد. در بیــن جلســه بررســی رای اعتمــاد ب
ــف  ــن اعــالم نظــر مخال ــران ضم ــده ته ــی، نماین ــد توکل ــه، احم زنگن
خــود بــه وزارت زنگنــه، انتخــاب وی را بــرای وزارت نفــت ایــران مفیــد 
دانســت. وی اظهــار کــرد: »در وزارت نفــت بــه خاطــر این کــه چنــد دوره 
ــی  ــه نوع ــوع دلخــوری و ب ــک ن ــاد، ی ــاق افت ــا اتف صــدارت غیرنفتی ه
ســرافکندگی بــه طــور کلــی وجــود دارد و وقتــی آقــای زنگنــه خواســت 
وزیــر بشــود، نشــاطی در کارکنــان نفــت ایجــاد شــد کــه ممکــن بــود 
ــوب  ــر متخصصــان وطن دوســت جن ــی اکث ــرد و حت ــاال بب ــی را ب کارآی
کشــور کــه معمــواًل بــا آقــای زنگنــه مخالــف بودنــد، اســتقبال کردنــد. « 

پیشینه وزیر نیرو
حمیـد چیت چیـان )زاده تبریـز- 1336( مـدرک کارشناسـی خـود را در 
رشـته مهندسـی مکانیک )طراحی جامـدات( از دانشـگاه صنعتی امیرکبیر 
)پلی تکنیـک( در سـال1364 و کارشناسـی ارشـد را در رشـته مهندسـی 
صنایع از همان دانشـگاه در سـال 1374 دریافت کرد. وی همچنین دارای 
دانشـنامه کارشناسـی ارشـد در رشـته مدیریـت از مرکز آمـوزش مدیریت 
دولتـی )1376( و مـدرک دانشـوری مهندسـی صنایـع از دانشـگاه تربیت 

مـدرس )1384( می باشـد. 
مهنـدس چیت چیـان در کارنامه خود، عضویت در جهاد سـازندگی اسـتان 
آذربایجـان شـرقی )1358(، عضویت در سـطوح فرماندهی سـپاه و حضور 
در جبهه هـای جنـگ تحمیلـی )1359 تـا 1366(، نمایندگـی و عضویـت 
در هیأت رئیسـه سـال دوم دوره سـوم مجلـس شـورای اسـالمی )از حـوزه 
انتخابیه تبریز( )1367 تا 1371(، دوره سـوم، عضویت و مخبر کمیسـیون 

نیرو را دارد. 

عضویـت در هیأت مدیـره شـرکت توانیـر )1371 تـا 1375(، عضویـت در 
هیأت مدیـره سـازمان برق ایران، معاونـت وزیر نیرو در امور انـرژی )1372 
تـا 1384(، معاونـت برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی وزارت نیـرو )1385 تا 
1387(، قائم مقامی وزیـر نیـرو )1384 تا 1389(، سـمت مشـاور عالی وزیر 
و رئیس شـورای مشـاوران وزارت نیـرو )1389 تا زمـان گزینش به عنوان 
وزیـر دولـت تدبیر و امیـد( و معاونـت هماهنگی و نظـارت فرآیندی مرکز 
الگـوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت از شـهریور 1390 از دیگر سـوابق کاری 

وزیـر نیـروی دولت یازدهم اسـت. 
چیت چیـان در حـوزه آب و برق در پایه گذاری موسسـه تحقیقات و آموزش 
مدیریـت وزارت نیـرو، مرکـز مطالعـات انرژی ایـران، سـازمان انرژی های 
نـو ایران )سـانا(، سـازمان بهـره وری انرژی ایران )سـابا(، مرکـز اطالعات 
انـرژی ایـران و آزمایشـگاه ملـی صرفـه جویی انـرژی ایـران نقش آفرین 

بوده اسـت. 
وی هم چنیـن مجـری طـرح نخسـتین پـروژه CHP کشـور )در نیـروگاه 
کیـش(، مجـری طـرح نخسـتین پـروژه توربـو اکسـپندر در کشـور )در 
نیروگاه هـای رامیـن و نـکا(، مجـری طرح نخسـتین پـروژه زمین گرمایی 
کشـور )سـبالن(، مجـری طـرح طراحـی، سـاخت و راه اندازی نخسـتین 
توربیـن بـادی کشـور )بـا ظرفیـت 660 کیلـووات(، مدیـر پـروژه طراحی 
و سـاخت توربیـن بـادی 2 مگاواتـی در پژوهشـگاه نیـرو، مجـری طـرح 
صرفه جویـی انـرژی، مجـری طـرح انرژی های نـو، هدایت پـروژه تدوین 
سـند چشـم انداز و برنامـه راهبـردی وزارت نیـرو و هم-چنیـن انتشـار 

ترازنامه هـای انـرژی کشـور )ملـی و اسـتانی( بـوده اسـت. 

پیشینه آکادمیک
در ایـن راسـتا، می تـوان به عضویـت وی در هیأت علمی دانشـگاه صنعتی 
سـهند )مربـی( )1374 تا 1388(، هیأت علمی پژوهشـگاه نیـرو )از 1388(،  
عضو هیأت امنای دانشـگاه صنعتی سـهند و دانشـگاه هنر اسـالمی تبریز 
)از بـدو تأسـیس(، عضـو هیـأت امنای دانشـگاه تربیـت معلـم آذربایجان 

)1383 تـا 1384( اشـاره کرد. 
ــی–  ــع علم ــگاه جام ــای دانش ــأت امن ــت در هی ــن عضوی وی همچنی
ــگاه  ــای پژوهش ــأت امن ــت در هی ــا 1389(، عضوی ــردی )1384 ت کارب
ــر  ــران، مدی ــادی ای ــرژی ب ــن علمی ان ــره انجم ــس هیأت مدی ــرو،  رئی نی
ــز  ــران« و عضــو شــورای مرک ــرژی ای ــه »نشــریه ان مســوول فصل نام
رشــد فن آوری-هــای دانشــگاه صنعــت امیرکبیــر ) 1385 تــا 1387( را در 

ــود دارد.  ــه کاری خ کارنام
ــدی وزارت  ــرای تص ــم ب ــت یازده ــه دول ــوان گزین ــه عن ــان ب چیت چی
نیــرو بــه مجلــس شــورای اســالمی معرفی شــد و بــا کســب اکثریــت آرا 
)اخــذ شــده 284 رأی/ موافــق- 272 رأی، مخالــف- 7 رأی، ممتنــع- 5 
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 اسـالم، 
سفیرسـابق جمهوری اسـالمی ایران در مکزیک، گواتماال، بلیز و استرالیا و 

کارشـناس عالـی امور اسـتراتژیک وزارت امور خارجه اسـت. 
وی در سـال 1332 در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. در سـن 18 سـالگی 
بـرای تحصیـل در رشـته معماری عازم فلوانس ایتالیا شـد. 5 سـال قبل از 
انقالب در سـن 20 سـالگی اولین انجمـن اسالمی دانشـجویی 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 1358 به عنوان اولین دیپلمات و رایزن مطبوعاتی و فرهنگی 

جمهوری اسـالمی ایران در ایتالیا مشـغول به کار شد. 
دکتـر قدیـری در سـال 1361 بـه ایـران بازگشـت و در وزارت امور خارجه 
ابتـدا بـه عنوان معـاون مدیـرکل روابط عمومـی و 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 اسـالمی ایران در اسـترالیا مشـغول بـکار شـد. در آن دوره حدود 
700 دانشـجوی 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 می باشـد. 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 عمومی ریاسـت جمهـوری و سـپس به عنـوان معـاون ارتباطات و 
تبلیغـات دولـت و دفتر رئیس جمهور در سـال های 1373 تـا 1376فعالیت 

نمودند. 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
چالش ها و راهکارها

برخی از مهندسان ما هنوز 
دوست دارند پشت میز 

نشین باشند

| گفت و گو | مهشید معراجی
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عالـی  دبیـری شـورای  و  بـود و عضویـت  نظـر وی  زیـر  اداره کل   4
سیاسـتگذاری تبلیغات دولت را بر عهده داشـت. معاون اول رئیس جمهور 
و وزرای خارجـه،  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،  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 

می باشـد و چنـد کتـاب نیـز از وی بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
ایـن کتابهـا عبارتند از»مسـیحیت از واقعیت تا تحریف«، » زن در اسـالم 
و غـرب«، »عوامـل و موانـع فرهنگـی کار، تولیـد و پیشـرفت«، »اسـالم 
بدون تحریف به زبان اسـپانیایی «، »این اسـت اسـالم به زبان اسـپانیایی 
و انگلیسـی«، »مسـیحیت از واقعیـت تـا تحریف به فارسـی «، »عوامل و 
موانع فرهنگی کار، تولید و پیشـرفت «،»کلیدهای پیشـرفت «، » اسـالم 
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 بین المللـی نمی زنـد، بلکـه عرضـه تـوان فنـی و 
نقـش  گوناگـون،  در صنایـع  مختلـف  اجـرای طرح هـای  و  مهندسـی 
پررنگ تـری در مبـادالت کشـورها و تحکیـم روابـط اقتصـادی آن ها پیدا 
کـرده اسـت. خدمـات فنی و مهندسـی که به عنـوان یکی از سـتون های 
اصلی توسـعه اقتصادی کشـورها به شـمار می آید مجموعـه ای از روش ها 
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 می کنـد. ارایـه خدمات فنی و مهندسـی می توانـد در چارچوب یک 
کشـور بمانـد یا مرزهـا را در نوردیـده و بـه بازارهای بین  المللی 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 می گوید: » کشـورهای خارجی، 
در حـوزه فعالیت هـای عمرانی بـا توجه به بحران اقتصـادی جهانی با افت 
و کاهـش چشـم گیـری مواجه بوده اند و شـرایط اسـفناکی بر کشـورهای 
قدرتمنـد جهـان حکم فرماسـت. 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 بومی هسـتیم در حالی که 
در زمـان رونـق اقتصـاد نیروهـای بومی کفایـت نمی کـرد و نیازمنـد بهره 
گیـری از متخصصـان خارجی بودند. در چنین شـرایطی هر کشـور ترجیح 
می دهـد تا از پتانسـیل داخل اسـتفاده کرده و بـرای آن ها بـازار کار فراهم 
سـازد کـه ایـن مهم باعث شـده تا فعالیت دیگر کشـورها در کشـور هدف 
محـدود شـود و بـه نظر می رسـد که بـرون رفـت از بحران کنونی بسـیار 
طوالنـی اسـت و بـه گفتـه صـدر اعظم آلمـان ممکن اسـت تا 10 سـال 
بـه طـول بیانجامد. اما برخی از کشـورها نیـز از طریق فاینانـس به تأمین 
بودجـه پروژه هـای خـود در سـطح بین المللـی دسـت می زننـد و اعتبارات 
را مشـروط بـه تبـادالت تجـاری بـا کشـورهایی می کننـد کـه در پـروژه 
مشـارکت می نماینـد کـه می توانـد 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 تحریم های 
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 ظرفیت هـای ایران بـوده و همچنان 
در حـال برگـزاری مناقصـه بـرای انجام طرح هـای داخلی خود هسـتند و 

ایـن فرصتی اسـت که نبایـد از دسـت داد. «
یکی از راهبردهای رشـد و توسـعه اقتصادی که در 3 دهه گذشـته جایگاه 
ویـژه ای در میان کشـورهای مختلف جهان و دولت مـردان آن ها پیدا کرده 
اسـت، تدوین راهبردهای توسـعه صـادرات و هماهنگ سـازی بخش های 
مختلـف با آن برای تسـریع و توسـعه صادرات اسـت. در تعریـف صادرات 
خدمـات از جملـه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی می تـوان گفـت 
به کارگیـری 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 مصرف کننده فراسـوی مرزهـا، ضمـن آن که قیمت 
ارایـه شـده بـرای تولیدکننـده محصـول یا ارایـه کننده خدمـات، متضمن 
سـود و بـرای مصرف کننـده دارای مزیـت نسـبی رقابتـی خواهـد بـود. از 
سـوی دیگـر بـه منظـور نوسـازی و روان سـازی تجـارت، افزایش سـهم 
کشـور در تجارت بین المللی، توسـعه تجارت کاالهـای غیر نفتی و تقویت 
تـوان رقابتـی در بازارهـای بین المللـی به مدیریـت کارا و مؤثر نیاز اسـت. 
 وی بـا اذعـان بـه ایـن موضـوع، این گونـه اظهـار مـی دارد: » ایـران در 
مقایسـه بـا کشـورهای غربـی، مـزد کار کمتـری دریافت می کننـد و این 
می توانـد بـه عنـوان مزیت رقابتی مطرح شـود و دسـتاوردهای سـال های 
اخیـر گویـای حضـور برتـر ایـران در ایـن حـوزه بـوده اسـت. غربی هـا با 
نفـوذی کـه در کشـورها دارنـد سـعی می کنند مانعی بـرای حضـور ایران 
باشـند. امـا برخی کشـورها نیز همکاری هـای خوبی بـا ایران داشـته اند و 
ونزوئـال بـه عنـوان مثال از کشـورهایی اسـت کـه تعامالت بسـیار خوبی 
بـا ایـران داشـته و حتـی پرداخـت مالـی پروژه هـا، پیـش از اجرا از سـوی 
ونزوئـال صـورت می گیـرد. کشـورهای دیگـر آمریـکای التیـن و احـزاب 
مسـتقل و ضـد امپریالیسـتی حاکم بر آن ها نیـز می تواننـد از امتیاز حضور 
ایـران در کشـورهای خـود اسـتفاده کننـد. نگرانـی آمریـکا در سـال های 
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 این گونه بوده اسـت که ایـن کشـورها را نیازمند فروش 
نفـت خـام خود، که غرب بـه آن احتیـاج دارد، نگه می دارند و بـرای تداوم 
این وابسـتگی دو اسـتراتژی را دنبـال می کنند. اسـتراتژی جلوگیری تولید 
ثـروت در ایـن کشـورها بـرای افزایـش وابسـتگی و جلوگیـری از هزینـه 
کـردن درآمدهـای ناشـی از فـروش نفـت و گاز در بخش هـای عمرانی و 
سـازندگی. لذا مصرف گرایی را در کشـورها دامن زده و اسـتفاده از کاالی 
خارجـی را بـه عنـوان تشـخص اجتماعی مطـرح کرده انـد. که ایـران هم 
بـه این مسـاله مبتالسـت. ایـران از فرهنـگ کار ضعیف برخـوردار بوده و 
از مصـرف کننده ترین هـا در دنیـا بـه شـمار می آیـد. بـه هـر حـال حضور 
ایـران در کشـورهای دیگـر می توانـد به سـازندگی کشـورها منجر شـود. 
الزم اسـت مـا در موضـوع رقابـت جدی تـر و قوی تر عمل کنیـم. چرا که 
نیازمنـد کسـب اعتبـار هسـتیم. غربی ها با سیاسـت جالبـی در این عرصه 
حضـور دارنـد و فارغ التحصیالن بی تجربـه را وارد کار در کشـورهای دیگر 
می کننـد و بـا دریافت هـای کالن بـه کسـب تجربـه هـم می پردازنـد. اما 
حضـور ایـران در کشـورهای دیگر می بایسـت با مشـارکت نیروهای قوی 
و صاحـب تجربـه انجـام شـود. خوشـبختانه دانشـگاه های داخلـی اهتمام 
خوبـی بـه تربیـت نیروهای متخصص فنـی و مهندسـی دارند امـا آیا این 
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نیروهـا آمادگـی علمـی و 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 نمی خـورد. ایـن افـراد عالوه بـر اینکـه نمی تواننـد در بـازار داخلی 
مفیـد واقـع شـده و باری از دوش کشـور بردارنـد، باری بـه دوش دولت ها 

خواهنـد بود. «

آسیب شناسی فرهنگ کار در ایران
 قدیـری شـرایط حاکـم بر جامعه کار ایـران را این گونـه ارزیابی می کند: » 
فرهنگ کار در ایران مسـاله ای اساسـی اسـت و دامـن تحصیل کرده های 
کشـور را نیز گرفته اسـت. بررسـی گروهـی از محققان در سـال های قبل 
از انقـالب نشـان داد کـه کره جنوبی در مقایسـه با ایران قابلیت بیشـتری 
برای صنعتی شـدن و پیشـرفت دارد. ایران از نقطه نظر 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. ایرانی هـا بـه کار 
پشـت میـز نشـینی و کره ای هـا 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 نمی خورنـد. 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 

دانشـگاه های مـا نیـز نیازمنـد بازنگری در نحـوه آموزش می باشـند. «
وی در ادامـه می افزایـد: » 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. توهمـی در جامعـه وجود 
دارد کـه از اقتصـاد وابسـته به نفـت ایران مشـکل بزرگ تری اسـت و آن 
وابسـتگی ذهنـی بـه نفـت اسـت. و تصـور مـردم از درآمد هـای نفتی گاه 

صدهـا و هـزاران برابـر واقعیت اسـت. «
مطمئنـاً، همیشـه این پرسـش وجود داشـته که فـروش نفت، بـه ازای هر 
نفر چقدر اسـت؟ وی اظهار می دارد: » هر ایرانی در پاسـخ به این پرسـش 
از رقم هـای میلیونی سـخن می گوید کـه در حقیقت دور از واقعیت اسـت. 
بودجـه سـال 91 بـا باالترین پیش بینـی از درآمـد نفت از رقـم 610 هزار 
میلیـارد ریال سـخن می گوید. اگر ایـن رقم به 75 میلیون ایرانـی و دوازده 
ماه سـال تقسـیم شـود، عدد 67 هزار تومان بدسـت می آید. کمتر از یک 
بشـکه در مـاه، که از ایـن 67 هزار تومـان 42 هزار تومـان بودجه عمرانی 
اسـت. بر اسـاس تحریم ها، 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 
نمی خوانـد تا کارآفرین باشـد بلکـه درس می خواند تا در جایی اسـتخدام و 
مشـغول به کار شـود. دانش آموختگان ما خود را بخشـی از صورت مسـاله 
می داننـد کـه دیگـران بایـد آن را حـل کننـد و ایـن بزرگ تریـن مشـکل 
ماسـت. بر اسـاس اعالم کارشناسـان بین المللـی، ایرانی ها پـس از اعراب 
و آفریقایی هـا از تنبلی اجتماعی رنج می برند و سـاعت کار مفید در کشـور 
مـا تنهـا یک سـاعت بـرآورد شـده اسـت. »]در سـال 91 ایرانی هـا از نظر 

تنبلـی اجتماعـی از آفریقایی هـا جلو زدند[
 بـه گفتـه قدیـری نبایـد عمـر سـاختمان های ایـران تا ایـن انـدازه پایین 
باشـد. هـر بنایـی چـه در ایـران و چه در هر کشـور دیگری بدسـت ایرانی 

سـاخته می شـود 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 افـزوده ای کـه در صـدور خدمات فنی و مهندسـی وجـود دارد، برای 
ایـران، که از سـرمایه های 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 
زمینه هـای حضـور، معتقد اسـت: »بیداری اسـالمی در کشـورهای عربی، 
به سـمتی مـی رود کـه کشـورهای بیشـتری را در برگیرد. ایـن نهضت ها 
در آینـده دولت هایـی را خواهند سـاخت کـه ترجیح می دهند 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 می شـود 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 پیشـرفت های بسـیار خوبی در 
عرصه هـای مختلـف بـوده و اکنـون رصد بازار هـای 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 نمایشـگاه های 
بین المللـی، شـرایط حضـور در مناقصه هـا، بازاریابـی کاال و خدمـات را به 
ویـژه در حیطـه و عرصه هـای فنـی و مهندسـی همـوار کـرده اسـت چرا 
کـه در این حیطـه از اسـتانداردهای بین المللی و جهانی برخوردار هسـتیم 
و زبـان مفاهمـه و درک دو طـرف از خواسـته ها و نیازهـای یکدیگـر کـه 
یـک زبان بین المللی اسـت بـرای متخصصان ایرانی تعریف شـده اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن مطلب اضافه می کند: » ما نیازمند پویاتر شـدن سـفارت 
خانه هـای خـود در دیگـر کشـورها هسـتیم تـا بتوانیـم شـرایط حضـور 
شـرکت های ایرانـی را در سـطح بین المللی 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 قطب های اقتصـادی جهان را داراسـت و تنها در سـایه 
کار و تـالش بیشـتر محقـق خواهـد شـد و تـا زمانـی کـه تعطیـالت مـا 
در باالتریـن میـزان و سـاعت کاری مفیـد، میـزان تکفل و وجـدان کاری 
در پایین تریـن انـدازه باشـد، بـه دسـت نخواهد آمد. بـا ایجـاد پایگاه های 
چندمنظـوره اینترنتـی می تـوان شـرح خدمـات، ویژگی کاالهـا و امکانات 
اجرایی شـرکت های فنی و مهندسـی و توانایی هایشـان 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 می نمود. «
ارزش افـزوده ای کـه در صـدور خدمات فنی و مهندسـی وجـود دارد برای 
ایـران کـه از سـرمایه های 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. 
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رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و رییس 
کمیسیون صادرات خدمات فنی و  مهندسی خراسان رضوی

| یادداشت | محمد رضا رئیسی

افقی که پیش روی ماست

بـا دگرگـون شـدن تعاریـف پیشـین از مفهـوم قدرت امـروزه بیـش از هر 
زمـان دیگـری می تـوان قـدرت را در سـهم فزاینـده دولت هـا از تولیـد 
ثـروت از دانـش و صـدور فنـاوری و امـکان تاثیر شـگرف در بـازار رقابت 
دانسـت. بـرای نیـل به ایـن مقصود و بـرای آن که مطابق با سـند چشـم 
 انـداز جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق 1404 بتـوان به جایگاه نخسـت 
اقتصـادی، علمـی و فناوری در سـطح منطقـه آن هم با هوّیت اسـالمی و 
انقالبـی، الهام بخش در جهان اسـالم و با تعامل سـازنده و مؤثـر در روابط 

بیـن  الملل دسـت یافـت بایـد بسـترهای الزم را از پیش مهیـا نمود. 
مفهـوم جامعـه  ایرانـی در افـق چنین چشـم  انـدازی عـالوه بـر دارا بودن 
از ویژگیهایـی همچـون تأکیـد بـر عدالـت اجتماعـی، آزادیهای مشـروع، 
حفـظ کرامـت و حقوق انسـان ها، و بهره مند از امنیـت اجتماعی و قضایی؛ 
جامعـه ای برخوردار از دانش پیشـرفته، توانـا در تولید علم و فناوری، متکی 
بـر سـهم برتـر منابـع انسـانی و سـرمایه اجتماعـی در تولیـد ملـی تبیین 

می گـردد. 

تامیـن امنیـت، اسـتقالل و اقتـدار و نیـز برخـورداری از 
رفـاه، و جامعـه ای عـاری از فقر، فسـاد و تبعیـض منوط به 
حضـور متخصصان فعال، مسـؤولیت  پذیـر، ایثارگر، مؤمن، 
رضایت منـد و برخـوردار از وجدان کاری اسـت که در عین 
تعهـد خویـش بـه نظـام اسـالمی تمامی تـالش و حمیـت 

خـود را مصـروف شـکوفایی کشـور می کنند. 

پیداسـت تامیـن امنیـت، اسـتقالل و اقتـدار و نیـز برخـورداری از رفـاه، و 
جامعـه ای عـاری از فقـر، فسـاد و تبعیـض منـوط به حضـور متخصصان 
فعـال، مسـؤولیت  پذیر، ایثارگـر، مؤمن، رضایت منـد و برخـوردار از وجدان 
کاری اسـت کـه در عیـن تعهـد خویش به نظـام اسـالمی تمامی تالش و 

حمیـت خـود را مصـروف شـکوفایی کشـور می کنند. 
متخصصـان چنیـن جامعـه ای بـه فراسـت دریافته انـد که کسـب جایگاه 
نخسـت اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه  ممکـن نیسـت 
مگـر بـا تأکیـد بر جنبـش نرم افزاری تولید علم، رشـد پرشـتاب و مسـتمر 
اقتصادی، ارتقای نسـبی سـطح درآمد سـرانه و رسـیدن به اشـتغال کامل 
آن هـم در شـرایطی کـه بتوان با سـایر کشـورها بر اسـاس اصـول عّزت، 
حکمـت و مصلحـت تعاملی سـازنده و مؤثر داشـت. عالوه بر آنچه اشـاره 
شـد بایـد بتـوان ضمـن اثبـات توانمندی هـای حرفـه ای متخصصـان به 
ضـرورت کسـب اعتمـاد در نظـام اقتصاد بین الملل پـی برد. در این راسـتا 
آنچـه اهمیـت می یابد 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 می شـود. 
گرچـه با آنچه به آن اشـاره شـد می تـوان صدور خدمات فنی و مهندسـی 
را بـه عنـوان یکـی از ضروریـات نیل به چشـم  انـداز نظام در افـق 1404 
دانسـت امـا پیداسـت آنچـه پیـش از آن در این خصوص اهمیـت می یابد 
تعریـف ضرورت هـای کیفـی اینگونـه خدمـات آن هـم بـا درک اهمیـت 
کنتـرل منابـع و امکانـات موجـود اسـت. تنهـا در ایـن صـورت اسـت که 
می تـوان ضمـن برخورداری از اقتـدار کامل در عرصه سیاسـی و اقتصادی 
بـه جامعـه ای عـاری از فقر و تبعیض دسـت یافـت؛ جامعه ای برخـوردار از 
رفـاه، امنیـت که اعضـای آن با فراهـم آمدن زمینه های متنوع اشـتغال به 

تعامـل آگاهانـه و مقتدرانـه در صحنـه رقابت جهانی می اندیشـند. 
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| گزارش | محسن سعادت

معرفــي کمیسیون 
صادرات خدمات فني و 

مهندسي 
دبیر کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی

کمیسـیون صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بنا بـه اهمیت ایـن حوزه 
یکي از کمیسـیون هاي فعال دراتـاق بازرگاني، صنایع، معادن وکشـاورزی 
بـوده کـه در راسـتاي ارتقـاء صـادرات غیـر نفتـي اسـتان جهـت ورود به 
بازارهـاي منطقـه اي و فرامنطقـه اي بطـور مشـترک بـا سـازمان نظـام 
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی تشـکیل گردیـده اسـت و در طول 
سـه سـال گذشـته با برگزاری جلسـات مسـتمر و با حضور سـازمان های 
نظـام مهندسـی معـدن و نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 
تشـکل های حرفـه ای و فعالیـن بخش خصوصـي و دسـتگاه هاي اجرایي 
مرتبـط توانسـته نسـبت به سـاماندهي فعالیت هـاي این عرصـه در امتداد 

رسـالت خود اقـدام نماید. 

اهم اهداف کمیسیون 
1. ساماندهي و افزایش سطح صادرات غیر نفتي استان خراسان رضوي. 

2. حضـور در بازارهـاي جهانـي و توسـعه و گسـترش بازارهـاي هـدف با 
تأکیـد بـر کشـورهاي همجوار. 

3. انتقـال دانـش فنـي در حـوزه خدمـات فنـي و مهندسـي و در راسـتاي 
اجـراي قانـون برنامـه چهـارم و پنجـم توسـعه اقتصادي. 

4. شناسـایي توانمندي هـاي بالقوه و بالفعل اسـتان در بخش خدمات فني 
و مهندسي. 

5. اعـزام هیأت هـاي بازاریابي بـه بازارهاي هدف و مشـارکت در برگزاری 
نمایشـگاه هاي تخصصـي و اختصاصي بین المللی

6. جلـب همکاري بخش خصوصي و تشـکل های حرفـه ای جهت حضور 
در بازارهـاي هدف صادراتي و شـرکت در مناقصات بین المللي. 
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7. شناسـایي زمینـه حضـور فعالیـن بخـش خدمـات فني و مهندسـي در 
جهاني.  بازارهـاي 

8. تجمیـع فعالیت هـاي در حـال انجـام و هماهنـگ نمـودن فعالیت هاي 
پراکنـده بـه منظور هـم افزایي. 

9. تشـویق به سـرمایه گذاري صادرکننـدگان خدمـات در بازارهاي جهاني 
و همچنیـن جلـب همـکاري بخـش خصوصـي در انتقـال دانـش فنـي و 

تکنولوژي. 
10. سیاسـت گـزاري بلند مدت و تدوین اسـتراتژي صـادرات خدمات فني 

و مهندسـي با نگاه به اسـناد باالدستي. 
11. آشـنایي صادرکنندگان با آخرین دسـتاوردهاي حـوزه صادرات خدمات 
در سـطح جهانـي در قالـب برگزاري کالسـهاي آموزشـي و همایش هاي 

اسـتاني و ملي. 
12. همکاري با سـایر تشـکل هاي فعال در حوزه خدمات فني و مهندسـي 

و ایجـاد هماهنگي و وحدت رویه. 
13. اهتمـام در رفـع مشـکالت صادرکننـدگان خدمات فنی و مهندسـی و 

انعـکاس پیشـنهادات آن هـا به مسـوولین ذیربط و پیگیـری موضوع. 
14. تـالش در جهـت جلـب منابـع و تسـهیالت بانکـي و راهنمایـي 

آن.  از  اسـتفاده  در  صادرکننـدگان 
15. ایجاد شـبکه اطالع رسـاني بـه منظور انتقال بـه روز اطالعات مرتبط 
بـا صـادرات خدمات فني و مهندسـي بـه فعالین بخش خصوصـي در این 

زمینه. 

اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون 
1-تهیـه و تصویـب برنامه هـاي کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مدت 

ن  کمیسیو
2- تاکیـد بـر همکاري تشـکل های حرفه ای مرتبـط و انجمن های ذیربط 

بـا اتحادیه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسـي
 3- همـکاري کمیسـیون بـا نشـریه هاي طـاق و نامـه اتـاق در خصوص 
ارائـه مقـاالت تخصصـي خدمـات فني و مهندسـي جهت درج در نشـریه
 4- اسـتفاده از تـوان وزارت امـور خارجـه جهـت پیشـبرد برنامه هـاي 

کمیسـیون و به منظـور راهیابـي بـه بازارهـاي هـدف صادراتـي
 5- پیگیـري توافقـات انجام شـده با مسـوولین کشـورهای قرقیزسـتان، 

ترکمنسـتان، افغانسـتان و سـایر بازارهـای هدف
 6-تصویب آئین نامه داخلي کمیسیون و بازنگري و اصالح آن

7- اقدامـات اولیـه جهـت ایجـاد بانـک اطالعاتـي بـه منظـور تمرکـز 
اطالعـات مـورد نیـاز بخـش صـدور خدمـــات فنـي و مهندسـي 

8- مشـارکت در نمایشـگاه تخصصي سـاختمان در کشـور قرقیزسـتان و 
اعـزام هیـات تجـاري بـه قرقیزسـتان جهـت بررسـي و بازاریابـي صنعت 

ساختمان
 9-پذیرش هیات از کشـور قرقیزسـتان و مالقات با شـهردار بیشـکک در 

تهـران و مذاکره بامقامات آن کشـور در خصوص صنعت سـاختمان
10- چگونگـي اسـتفاده از خطـوط اعتبـاري ایجاد شـده توسـط دولت در 

بازارهـاي هـدف و پیگیـری حصول آن
11- تصویـب مـوارد مربـوط بـه انسـجام تشـکل هاي خدمـات فنـي و 

مهندسـي در کمیسـیون صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي
 12- همـکاري بـا سـازمان صنعت و معـدن و تجـارت در خصوص ایجاد 

میـز خدمات فني و مهندسـي در آن سـازمان
13- تعیین ظرفیت هاي صادراتي خدمات فني و مهندسي در استان

14- مشـارکت در پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعـت سـاختمان و 

مصالـح سـاختماني ترکمنسـتان و اعـزام هیئـت تجـاری
15- ارائـه گـزارش چالش هـاي بخـش صـدور خدمـات فني و مهندسـي 
و آسـیب شناسـي آن توسـط آقاي مهندس بابـازاده رئیـس اتحادیه صادر 

کننـدگان خدمات فني و مهندسـي
 16- برنامـه ریـزي در خصـوص دعـوت از مسـوولین کشـورهاي هـدف 
صادراتـی در قالـب هیئت هاي تجـاري جهت بازدیـد از پروژه هاي خدمات 

فني و مهندسـي 
 17- اهتمام در تشـکیل کنسرسـیوم صادرات خدمات فني و مهندسـي با 

حضور تشـکل های حرفه ای
 18- شـرکت در جلسـات کارگروه توسـعه صادرات اسـتان و ارائه گزارش 

بخـش صدور خدمات فني و مهندسـي 
 19- اهتمـام در برگـزاري همایـش صـادرات خدمات فني و مهندسـي در 

92/10/19 در محـل اتـاق بازرگاني 
 20- شـرکت نماینـدگان کمیسـیون در جلسـات مختلف برگزار شـده در 
سـازمان هاي دولتـي و تشـکل هاي بخـش خصوصـي صـادرات خدمـات 

فني و مهندسـي
 21- تدویـن گزارشـات تحقیقاتـي در کمیسـیون )بررسـي بـازار خدمات 
فنـی و مهندسـی ترکمنسـتان- بررسـي بـازار خدمـات فني و مهندسـي 

قرقیزستان(
 

اعضای کمیسـیون صدور خدمات مهندسی خراسان رضوی
سمتنام و نام خانوادگیردیفسمتنام و نام خانوادگیردیف

عضو اصلیمهندس علیزاده13رئیسمهندس محمدرضا رئیسی1

عضو اصلیمهندس حسین عباس نیا14نایب رئیسمهندس حمید بابازاده2

عضو اصلیسید محمد حقی15دبیرمهندس محسن سعادت3

مهندس محمدرضا اخوان 4
عبدالهیان

مهندس محسن 16عضو اصلی
خندان دل

عضو اصلی

مهندس مهدی معین 17عضو اصلیآقای منوچهر سلطانی5
تقوی

عضو اصلی

عضو اصلیمهندس علیرضا عزیزی18عضو اصلیمهندس حسن پورحسینی6

مهندس محمد حسین 19عضو اصلیمهندس محمد پژوم7
کامرانفر

عضو اصلی

مهندس محمد جواد آفاق 20عضو اصلیمهندس مهدی منوچهری8
اسالمیه

عضو اصلی

عضو اصلیدکتر اردشیر فرشیدیان فر21عضو اصلیمهندس مجتبی اسدآبادی9

عضو اصلیدکتر حسن شجاعی22عضو اصلیمهندس ناصر بهزاد10

عضو اصلیمهندس هادی حقیقی23عضو اصلیغالم عباس ارباب خالص11

عضو اصلیمسعود علوی24عضو اصلیمحمدمهدی جهانبخش12
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نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی می گویند: 

اعزام نیروی کار به خارج 
کشور را قانونمند کنیم

در مناسـبات بین المللـی و در رقابـت فزاینده اقتصادی میـان دولت ها، گاه مفهوم 
فرصت های برابر به کلیشـه ای طنز مانند شـبیه اسـت تا یک واقعیت. فرصت ها، 
نه ابزارهای انتزاعی که واقعیات برخواسـته از خواسـت و اراده انسـان ها به شـمار 
می رونـد. در عرصـه رقابت هـای اقتصادی نیـز آنچه فرصت ها را می سـازد و آن را 
تکامل می بخشـد یافتن راه های 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 نمی توان تمـام کاسـه کوزه ها 
را بـر سـر متخصصـان آن سـوی مرزها شکسـت. برگ برنـده در دنیـای رقابت 
اقتصـادی امـروز در دسـت کسـی اسـت که ضمـن مهـارت افزون تر 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 مهارت ها وتوانمندی های خود را به 
دیگران عرضه کند. این پرسـش و پرسـش های دیگری از این دست را با تعدادی 
از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی مطرح کردیـم کـه تقدیمتـان می کنیم: 

باید فرهنگ سازي کنیم
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مهنـدس بنی هاشـم نماینده مردم مشـهد در مجلس شـورای اسـالمی در 
خصـوص اهمیـت صـادرات خدمـات فنـی مهندسـی می گویـد: مقایسـه 
میـزان خدمـات فنـی و مهندسـی کشـورمان از ایـن حیـث اهمیـت دارد 
کـه مثـاًل بدانیـم چـرا در افغانسـتان و ترکمنسـتان علیرغـم نزدیکـي راه 
و هم زبانـي نسـبت بـه ترکیـه ناموفـق هسـتیم ولـي ترکیه توانسـته این 
عرصه هـا را بـراي صـدور کاالهاي خـوداز جمله خدمات فني و مهندسـي 
در دسـت گیـرد. ترکیـه در بخش هـاي مختلـف بخوبی توانسـته اسـت با 
کشـور مـا رقابت کند آن هم بـه این دلیل کـه برنامه ای ملي بـراي صدور 
خدمـات فنـي و مهندسـي نداریـم. مـا شـرکت ها و ظرفیت هـای بسـیار 
توانمند تـر، کارآمدتـر و حتي دانشـجوها و مهندسـاني در اختیـار داریم که 

سـطح کار آن هـا نسـبت بـه متخصصـان ترکیه باالتر اسـت. 
وی می گویـد: مـن در پاکسـتان از نزدیـک دیـده ام سـاختمان هایي کـه 
توسـط ترکیـه سـاخته می شـود از منظـر توجـه بـه اسـتانداردهای زلزلـه 
اصـال آموزش هـاي الزم را نمی بیننـد. مـا در حـال حاضـر در اجـراي 
سـاختمان های خـود از حیـث آییـن نامه هـاي اجرایـي و مصالـح جهانـي 
مقـررات و آییـن نامه هـا را کامـال رعایت می کنیـم و آییـن نامه هایمان با 
ضرایـب بـاال مـد نظر قرار گرفته اسـت که البتـه این موضـوع هزینه ها را 

هـم خیلـي بـاال می برد. 
مهنـدس بنی هاشـم تصریـح می کنـد: ترکیه به این دلیل توانسـته اسـت 
وارد بـازار جهانـي شـود کـه از دیربـاز کشـور عثمانـي بـه عنـوان قدرتی 
اسـالمي در گسـترش قـدرت و حضور خـود در کشـورهاي مختلف جهان 
موقعیتـی تاریخـی داشـته اسـت و توانسـته اسـت همـان روال خـودرا به 
همـراه تجربـه خویـش منتقـل کـرده و بـه کار گیـرد. حـال آن کـه ما در 
کشـورمان بـه دلیل وجـود درآمدهـاي نفتي خـود را بي نیاز می دانسـتیم. 
خدمـات بازارهـاي جهانـي بـر اسـاس نیازهای آن هـا درآمدي بوده اسـت 
کـه بـر اسـاس آن به درسـتي نیـاز کشـور خـود را تامین کنند حـال آنکه 
مـا بـه دلیـل آن کـه نیـازی بـه بازارهـاي جهانـي احسـاس نمی کردیم تا 
قبـل از انقـالب اسـالمي اصـال صـادرات نداشـته ایم؛ نـه تنها صـادرات 
فنـي و مهندسـي نداشـته ایـم بلکـه واردات فنـي و مهندسـي داشـته ایم 
به گونـه ای که حتي کاالهاي کشـاورزي خـود را نیـز وارد می کردیم. بنادر 
مـا به گونـه ای طراحـي شـده بود کـه در آن جرثقیل هـا کاالهـای وارداتی 
را از داخـل کشـتی بـه درون انبارهایـي که بـراي واردات کاال تعبیه شـده 

بـود انتقـال می دادند. 
نماینـده مـردم مشـهد در مجلـس شـورای اسـالمی ادامه می دهـد: هنوز 
بنـادر و گمـرک مـا عادت نکرده انـد از صادرات، حمایت جـدي کنند و این 
فرهنـگ کامـال با فرهنـگ ترکیه متفاوت اسـت. فرهنگي کـه واردات آن 
بـر اسـاس پـول نفت تعریف می شـود کاماًل بـا فرهنگي که بتوانـد با پول 
صـادرات و رقابـت در بازار جهاني درآمد کسـب کند متفاوت اسـت. ما باید 
فرهنـگ سـازي کنیم و ایـن فرهنگ را فرا گیریم. در حـال حاضر 40-35 
درصـد بودجه مـا هنـوز از درآمدهاي نفتـي تامین می شـود. درآمد حاصل 
از صـادرات کاالهـاي مـا درآمـد قابل توجهی اسـت که مزیتهایـي دارد و 
ما باید این مزیتها را بشناسـیم و سـپس وارد میدان رقابت شـویم. اشـکال 
اصلـي توفیـق نداشـتن در این خصـوص و رقابت با بعضي از کشـورها در 
توسـعه صـادرات بـه مسـایل فرهنگـي و تاریخي ما بـر می گـردد. ما باید 

فرهنـگ سـازي کرده و احسـاس نیاز کنیـم تا بتوانیـم رقابت کنیم. 
وی خاطـر نشـان می کنـد: در رقابـت، چند مسـاله مـورد نظر اسـت یکي 
آن کـه بایـد به مزیت هـای خود که یکـي از آن ها نیروي انسـاني تحصیل 
کرده اسـت اهمیت دهیم. ضعف این نیروي انسـاني آن اسـت که مدیریت 
نمی شـود. بایـد به گونـه ای از ایـن پتانسـیل حمایت کـرد که ایـن نیروي 

انسـاني بتوانـد ارز مـورد نیـاز را به کشـور بازگرداند. مدیریـت این مهم به 
حمایـت و پشـتیباني ملـي نیـاز دارد و یک شـرکت بـه تنهایـي نمی تواند 
ایـن کار را انجـام دهـد. گاهی اسـتانداري ها از سـوی دولت مسـوول این 
کار می شـوند ولـي خـود آن هـا نمی دانند که چـه می خواهند انجـام دهند. 
عـالوه بـر ایـن آییـن نامه هایي کـه در اختیارشـان قـرار می گیـرد کارآمد 
نیسـت بلکـه آییـن نامه هایـی ذهني و غیـر عملي اسـت. این آییـن نامه 
بایـد کارآمـد و حامی باشـد. دولـت باید بخشـی از ریسـک سـرمایه گذاري 

خـارج از کشـور را بپذیرد. 
مهنـدس بنی هاشـمی در بخش دیگری از سـخنان خود می گویـد: در حال 
حاضـر چنـد بخـش وجـود دارد کـه درآمدهاي دولـت از طریـق آن تامین 
می شـود؛ از جملـه آن هـا درآمدهاي نفتـي و درآمدهاي مالیاتي اسـت ولي 
درآمدهایـي کـه صـدور خدمـات فني و مهندسـي می تواند جایـگاه نفت و 
جایـگاه مالیـات را بگیـرد و می توانیـم تقسـیم کنیم یک سـوم نفت، یک 
سـوم مالیـات و یک سـوم هم صـدور خدمات فني و مهندسـي. چرا دولت 
از ایـن نیـروي هنگفـت نیروي انسـاني تحصیل کـرده، جـوان و کارآمد و 
شـرکت های بـا تجربـه اسـتفاده نمی کنـد. شـرکت ها و نیروهاي انسـاني 
می توانند درآمد ارزی باالیي را براي کشـور داشـته باشـند. مادوره 10-15 
سـاله ای را از حیث صدور خدمات فني و مهندسـي پشـت سرگذاشـته ایم. 
بایـد سـهمی از صـادرات بـراي اسـتان ها تعریف شـود. عالوه بـر این باید 

بقـدری مالیـات گرفته شـود که با دقـت کار کنند. 
ایـن نماینـده مجلـس خاطـر نشـان می کنـد: در حـال حاضـر تقریبـا کار 
سدسـازي در کشـور بـه اتمـام رسـیده و امـروزه سـومین کشـور سدسـاز 
در دنیـا هسـتیم. از نظـر راه سـازي نیـز عـالوه بـر تجربه نیروي انسـاني 
و نیروهـاي مهنـدس ماهـر را در اختیـار داریـم در حالـی کـه بسـیاری از 

پیمانـکاران مـا بیکار هسـتند. 
وی بـه نقـش سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در این خصوص اشـاره 
کـرده و می افزایـد: سـازمان نظـام مهندسـي می توانـد نقش بسـیار جدی 
را بـه عنـوان حامـي مهندسـان و تشـکل های مهندسـي ایفـا کنـد. همه 
مهندسـان تحصیل کرده بـا عنوان عضو نظام مهندسـي فعالیت می کنند. 
ایـن سـازمان می توانـد بـا دایـر کـردن کالس هـاي آموزشـي بـه آشـنا 
کـردن مهندسـان با ایـن فرهنگ کمک کند. مهندسـان باید خـود را باور 
کننـد. وقتـی مهندسـان عمـران پروژه هاي مختلفـی را اجـرا می کنند چرا 
پروژه هـاي نفتي توسـط آن هـا اجرا نمی شـود؛ مگر پروژه هـاي نفتي جزو 
پروژه هـاي عمراني نیسـت و پروژه هاي نفتـي را خارجي ها انجام می دهند. 
بـه برکـت تحریم، خود مهندسـان ایرانی وارد شـدند، خود مهندسـان باید 
عـزم جـدي پیـدا کننـد و نظـام مهندسـی بایـد بـه آن هـا آمـوزش دهد. 
مهنــدس بنــی هاشــمی متزکــر مــی شــود: نظــام مهندســی بایــد بــه 
عنــوان نظــام مهندســي مهندســان را آمــوزش دهیــد و عــالوه بــر ایــن 
پروژه هایــی تعریــف کنیــد کــه مهندســان به دنبــال ایــن پروژه هــا 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 می گوید: 
اعـزام مهنـدس عمران به خارج کشـور یک نـوع درآمد زایی برای کشـور 
محسـوب می شـود و باعـث می شـود تجربـه و دانـش مهندسـان مـا هم 

افزایـش پیـدا کند زیـرا از توان کشـورهای دیگر نیز مطلع می شـویم. 
عضـو کمیسـیون عمـران بـا ابـراز تاسـف از اینکـه آمـار درسـتی از تعداد 
نیروهـای متخصـص در کشـور وجود ندارد خاطرنشـان می کنـد: در حالی 
کـه گفتـه می شـود حـدود 35 هزار پزشـک عمومی مـازاد در کشـور وجود 
دارد، بیمارسـتانهای خیلـی از شـهرها بـه لحـاظ پزشـکی عمومی دچـار 
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 می افزاید: بررسـی نیازها 
به ویـژه در رشـته مهندسـی که خیلـی از چالش های کشـور به ایـن حوزه 
بـر می گـردد، بایـد در اولویـت قـرار گیـرد، نـه اینکه نیـروی مازاد داشـته 

باشـیم و مانـع اعزام نیـروی کار به خارج از کشـور شـویم. 
احمـدی ادامـه می دهـد: 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 می کنـد: نهادهایـی مثـل وزارت راه و شهرسـازی، وزارت کار 
و نیـز سـازمان نظـام مهندسـی می تواننـد با برپایـی نشسـتهایی تدابیری 
بیندیشـند کـه اعـزام موثر نیروی کار به خارج از کشـور بتواند بـا دقت و با 

شـیوه ای درسـت اتفاق بیفتد. 
نماینده داراب در پاسـخ به اینکه سـازمان نظام مهندسـی در اعزام نیروی 
مهندسـی بـه خارج تا چـه انـدازه می تواند نقش داشـته باشـد می گوید: با 
توجـه به اینکه شـاید سـازمان نظام مهندسـی جایگاه قانونی بـرای ارتباط 
با خارج از کشـور، اعزام مهندس و سـایر مسـایل نداشـته باشـد، نمی تواند 
بصـورت چنـدان در ایـن زمینـه نقـش آفریـن باشـد امـا اگـر وزارت راه و 
شهرسـازی هـم بخواهـد اقدامی بـرای اعـزام مهنـدس به خارج از کشـور 
انجام دهد قطعاً یکی از بازوهای اصلی آن، سـازمان نظام مهندسـی است. 
 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اعـزام مهندس بـه خارج از کشـور باید از سـوی 
سیسـتم های دولتـی بـه صورت تعریـف شـده و در قالب توافـق نامه های 
رسـمی انجام شـود، می گویـد: در این صـورت تمام مسـوولیت حضور این 
مهندسـان متخصـص در خـارج از کشـور از طریـق سیسـتم های دولتـی 
خواهـد بـود و بعدهـا این سیسـتم ها می توانند 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 می گویـد: قبول داریم که شـاید سـطح تعداد زیـادی از دانشـگاه های 
مـا پاییـن تـر از دانشـگاه های 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 اعـالم می کنند. 
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 می شـود: تا زمانی که کشـوری مهندس 
و متخصـص نخواهـد، نمی تـوان نیـروی کار بـه آن کشـور اعـزام کرد و 

خدمـات ارایه داد. 
وی بـا اعـالم اینکـه کشـوری کـه نیـروی کار متخصـص می خواهـد، 

خدمـات و تـوان ایرانـی را حتما بررسـی می کند می افزاید: اینگونه نیسـت 
کـه کشـوری چشـم و گوش بسـته از ایـران متخصص بخواهـد بلکه آن 
کشـورها این موضوع را بررسـی می کنند که آیا مهندسـان ما پاسـخگوی 

نیازهایشـان هسـتند یا نه. 
احمـدی بـا تاکیـد بر اینکـه اگر توان مهندسـان مـا کم باشـد، خدمات ما 
را نمی خواهنـد می افزایـد: البتـه اگر مهندسـان ایرانی به کشـوری بروند و 
بخواهنـد خدمـات ارایـه دهند امـا از نظر توانایی کمبود داشـته باشـند و یا 
سـطح دانشـگاه ها و یا سـطح خدمات آن کشـور باالتر باشـد، خود به خود 
خـود مهندسـان ما ترغیب می شـوند 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 می روند و بعد خودشـان را با شـرایط آن 

کشـور تطبیق می دهند. 

اشتغال، در آمدزایی و 
حذف آفات اجتماعی 

ایـرج ندیمی عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـالمی نیز 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 
می گویـد: اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از کشـور در قالـب صـدور خدمات 

تعریـف می شـود و ایـن موضوع در حال پیشـرفت اسـت. 
وی بـه تشـریح اهمیـت اعزام مهندسـان عمران به خارج از کشـور اشـاره 
کـرده و خاطـر نشـان می کنـد: 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 
می آیـد. عـالوه بر این چـون اعزام نیـروی کار به خارج از کشـور قانونمند 
اسـت، این متخصصان به بسـیاری از آفات اجتماعی نیز دچار نمی شـوند. 
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس دلیـل دیگـر اهمیـت اعـزام نیروی 
کار بـه خـارج از کشـور را برقـراری ارتبـاط بیـن کشـورها تعریف کـرده و 
می گویـد: در ضمـن اعـزام نیروی کار به خارج از کشـور و صـدور خدمات، 
تعامالتـی بیـن مـا و آن کشـورها تعریـف می شـود. 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 آن کـه 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 می افزایـد: فیلیپین بخش عمـده ای از درآمد خود 
را از طریـق صـدور همیـن نیروهـا تامیـن می کنـد و جالب این اسـت که 
از نیروهـای کار ایـن کشـور که در خـارج کار می کنند، به عنـوان قهرمان 
نـام می برنـد زیرا مـردم فیلیپین معتقد هسـتند این عده از دیگر کشـورها 
برای کشورشـان ارز می آورند و این کار باعث شـکوفایی اقتصاد می شـود. 
بنابـر ایـن اعـزام نیـروی کار به خارج از کشـور مثبت اسـت به این شـرط 

که مدیریت شـود. 
ندیمی بـا اعـالم اینکه متخصصان به خارج از کشـور می رونـد، یک پروژه 
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را اجـرا می کنند و پس از گذشـت چند سـال به کشـور بـاز می گردند ادامه 
می دهـد: ایـن افـراد در وهلـه اول یـک درآمـد و زندگـی بـرای خودشـان 
تامیـن می کننـد و مـا بایـد از ایـن نیروهـای کاری کـه اعـزام می شـوند، 

تشـکر کنیم، امـا باید ایـن اعزام قانونمند شـود. 
 نماینـده الهیجـان تاکیـد می کنـد: 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 می شـوند 
می گویـد: 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 می رونـد و با موفقیت، ارز زیـادی برای کشـورمان می آورند. در 
حـال حاضـر تعـداد زیادی از نیروهای ما در کشـور کار و معیشـت ندارند و 
در ایـن شـرایط یکـی از ذهنیت هـای متخصصـان بیکار ما این اسـت که 

جـای دیگری بروند و کسـب درآمـد کنند. 
وی ادامه می دهد: اگر مهندسان ما شرایط الزم کار را پس از اعزام به خارج 
از کشور به دست آورند، زندگی آن ها تامین و موقعیتشان تضمین می شود و 

درآمدی هم حاصل می شود. 
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر اعزام نیروی کار به خارج از 
کشور به صورت غارت مغزها نباشد، کار خوبی است خاطرنشان می کند: 
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 می کنیم. 
ندیمی یادآور می شود: تاکنون وزارت کار که متولی اعزام مهندسان به خارج 
از کشور بوده در کار خود موفق نشده است، بنابر این باید وزارتخانه های کار 

و امورخارجه با یکدیگر همکاری داشته باشند تا موفقیت کامل شود. 
 وی می افزاید: اگر کشوری نیروی کاری به کشوری دیگر اعزام می کند 
ضوابط و یا شرایطی را هم برای آن تعیین می کند. بدین معنا که از آن ها 
تعهدات یا وثیقه هایی هم گرفته می شود. 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 می گوید: 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 می دهد: اگر کسی خودش برای کار به خارج از کشور می رود، این 
بحث جداگانه ای است؛ اگر این فرد قصد ندارد به کشور برگردد، شرایط وی 
مثل بقیه است و چاره ای نداریم. امروزه ورزشکاران می روند و برنمی گردند و یا 
یک مسافر سیاسی یا پزشک یا حتی دانشمند هم ممکن است برود و برنگردد. 
ندیمی در مورد عملکرد ضعیف دولت در اعزام نیروی کار به خارج از کشور 
نیز می گوید: ما باید در طول 34 سال پس از پیروزی انقالب با نگرشی 
صحیح شود اعزام نیروی کار را با جدیت دنبال می کردیم در حالی که نگرش 
دولت ها تاکنون نگرانی و احتمال انحراف بوده و همین موضوع باعث ضعف 

عملکرد دولت شده است. 
وی می گویـد: خـود مـن کـه به یکـی از کشـورهای آفریقایی رفتـه بودم، 
آن هـا می گفتنـد مـا 20 هزار مهنـدس راه و سـاختمان نیاز داریـم و چون 
هـم ما و هم شـما مسـلمان هسـتیم، می خواهیم 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 ایرانی ها، مهندسـان و پزشـکان کوبایی به آن کشـور رفتند. 

 

متولی می خواهیم

همین  در  اسالمی نیز  شورای  مجلس  در  ایالم  نماینده  شوهانی  احمد 
خصوص معتقد است: بسیاری از تحصیل کردگان کشور ما بیکار هستند 
نمی دهد.  انجام  از کشور  به خارج  آن ها  اعزام  برای  و دولت هیچ کاری 
وی ادامه می دهد: بسیاری از دانش آموختگان بیکار از بهترین دانشگاه ها با 
مدارج عالیه مدرک گرفته اند اما متاسفانه زمینه جذب آن ها در داخل کشور 
فراهم نیست و نه دولت توان جذب این عده را دارد و نه بخش خصوصی 
می تواند برای آن ها اشتغالزایی کند و حتی معدود افرادی هم که کار دارند، 

کارفرما آن ها را اخراج می کند. 
وی با تاکید بر اینکه باید برای این گروه از دانش آموختگان دانشگاهی 
و مهندسان فکری کرد، می افزاید: 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. 
از  خیلی  که  است  این  مهم  راهکارهای  از  یکی  می دهد:  ادامه  شوهانی 
کشورها نیروی کار می خواهند و کشور ما نیز توان تامین این نیروهای 

متخصص را دارد. 
وارد  پزشک  پاکستان  یا  هندوستان  از  گذشته  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
می کردیم می گوید: اگر در گذشته پزشک به ایران می آمد، االن هم خیلی 
از کشورها نیازمند تخصص مهندسان عمران ما هستند، پس چرا ما این 

متخصصان را به خارج اعزام نکنیم؟
نماینده ایالم اضافه می کند: اگر این مهندسان به خارج اعزام شوند، برخالف 
تصوری که شعار می دهد نتیجه این اعزام، فرار مغزهاست، مهندسان اعزامی ، 
هم صاحب تجربه می شوند و هم مشغول به کار خواهند شد و عالوه بر این 
از کنار این شغل، درآمدی کسب می کنند و پولی به کشور برمی گردد که به 

نفع کشور ما است. 
وی با تاکید بر اینکه داشتن کار مساوی با داشتن درآمد است می افزاید: 
شاغل بودن جلوی خیلی از بحران های اجتماعی در داخل کشور را می گیرد. 
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 شغله ها می گوید: 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 می افزاید: این سازمان ها 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 می دهد: دولت می تواند در بحث اعزام مهندسان راه جدی باشد زیرا 

کشورهای همسایه به شدت به این مهم نیاز دارند. 
نماینــده ایــالم بــا تاکیــد بــر اینکــه پیمانــکاران مــا بایــد در کشــورهای 
دیگــر فعــال شــوند معتقــد اســت: وقتی یــک ســرمایه گذار 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. 
ــد در  ــم می توان ــی ه ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان بخــش  ــر اینکــه بت ــد: مشــروط ب ایــن راســتا فعــال باشــد می گوی
ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــه فعالی ــر زمین ــرد. اگ ــال ک ــی را فع خصوص
ــود.  ــم می ش ــم فراه ــه کار ه ــد زمین ــم باش ــر فراه ــورهای دیگ کش
شوهانی می افزاید: کشورهای بسیاری پذیرای مهندسان ما هستند؛ کشورهای 
همسایه ما عمدتا نیازمند تخصص ما هستند افزون بر آن که نباید کشورهای 

خلیج فارس، کشورهای عربی و آسیای میانه و آفریقا را هم نادیده گرفت. 
وی تاکید می کند: باید ببینیم کشورهای دیگر چقدر به مهندسان ما نیاز دارند 
و آنگاه متوجه می شویم که نظام مهندسی ما می تواند به خیلی از کشورها 

متخصص اعزام کند. 
وی با اشاره به سفر خود به عراق می گوید: در کشور عراق دیدم که بخش 
خصوصی ما در آنجا کار می کند ولی در حد خیلی باال نیست. اما آمریکایی ها، 

ترک ها و انگیسی ها بصورت جدی فعالیت دارند. 
ساخت های  زیر  و  گاز  و  نفت  بخش  در  براینکه  تاکید  با  ایالم  نماینده 
عراق امکان کار وجود دارد ادامه می دهد: ایران هم از توسعه این کشورها 
حمایت می کند و می تواند این حمایت در قالب نیروی کار تعریف شود. 
وی با اعالم اینکه امروزه با خیلی از کشورها پروژه های مشترک اقتصادی 
داریم خاطرنشان می کند: باید برای مقابله با بیکاری فعال تر شویم و در حالی 
که دولت می تواند از اعزام نیروی کار به خارج حمایت و آن را تشویق و زمینه 

و بستر آن را مهیا کند، بخش خصوصی هم باید به این عرصه وارد شود. 
شوهانی با اشاره به سفرهای رئیس جمهور به همراه وزیر کار می گوید: 
متاسفانه در این سفرها قراردادی در این زمینه منعقد نمی شود. متاسفانه 
این مشکل همه وزارتخانه هاست حتی در وزارت خارجه نیز وضع به همین 

منوال است. 
وی ادامــه می دهــد: بــه کمیتــه وزارت خارجــه گفتــم شــما ایــن همــه 
ــدار هــم ســفرا را در بحــث اقتصــادی  ــد، یــک مق کار سیاســی می کنی
ــد بخــش  ــد. وزارت صنعــت در حــوزه وزارت خارجــه می توان ــال کنی فع

اقتصــادی اش را فعــال کنــد

سرمایه گذار و بخش 
خصوصی را هم با خود 

همراه کند

نماینـده ایـالم بـا تاکیـد براینکـه وقتـی بخش خصوصـی حامی نداشـته 
باشـد، نتیجـه هـم نمی گیـرد خاطرنشـان می کنیـم: وقتـی دولـت همراه 
بخـش خصوصـی باشـد و از آن حمایـت کند، بخش خصوصی مـا هم در 
ایـن عرصـه فعـال می شـود و می توانـد 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 آشـوری ها و کلدانی هـای 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 
می دهنـد می گویـد: هرچـه قـدر این مهندسـان به خـارج از کشـور بروند، 

مـردم جهـان بهتـر می توانند نسـبت به مـردم ما شـناخت پیـدا کنند. 
ــردم  ــی م ــد: وقت ــه می ده ــس ادام ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــا  ــته ی ــد، خواس ــا کار می کنن ــان م ــد مهندس ــر ببینن ــورهای دیگ کش
ــدا  ــناخت پی ــی ش ــنن ایران ــوم و س ــه آداب و رس ــبت ب ــته نس ناخواس
می کننــد. از طــرف دیگــر وقتــی مهندســان مــا در خارج مشــغول بــه کار 
شــوند، طبیعتــا می تواننــد بــه آینــده شــغلی خــود امیدوارتــر باشــند و بــه 
آن فکــر کننــد. عــالوه بــر ایــن جوانــان مــا از نظــر تجربــه، دیــدگاه فنی 
ــژه ای را  ــی وی ــد توانای ــد، می توانن ــی کــه آنجــا انجــام می دهن و کارهای

کســب کــرده و از آن در کشــور خــود اســتفاده کننــد. 
ــد: روزی  ــور می گوی ــکاری در کش ــار بی ــه آم ــاره ب ــا اش ــا ب ــت کلی ب
میلیون هــا افغانــی در کشــور مــا کار می کردنــد در حالــی کــه در 
کشورشــان کاری نداشــتند. همیــن عــده وقتــی بــه کشورشــان برگشــتند 
باعــث پیشــرفت مملکتشــان شــدند و توانســتند کارهــای زیــادی انجــام 
ــه خــارج از  ــان مــا هــم وقتــی کار نیســت، اعــزام ب ــرای جوان ــد. ب دهن

ــی اســت.  کشــور فرصــت مطلوب
ــر وجــود دغدغــه اشــتغال زایــی بــرای جوانهــا اضافــه  ــا تاکیــد ب وی ب
می کنــد: اگــر بتوانیــم بــا اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور، مشــکل 
بیــکاری را در مملکــت حــل کنیــم، توانســته ایم بــر اقتصــاد کالن خــود 

ــر بگذاریم.  تاثی
نماینــده آشــوری ها و کلدانی هــا بــا بیــان اینکــه وزارت راه و شهرســازی 
ــد  ــام ده ــتی انج ــزی درس ــه ری ــروی کار برنام ــزام نی ــرای اع ــد ب بای
ــه  ــم ک ــزام کنی ــارج از کشــور اع ــه خ ــانی را ب ــد مهندس ــد: بای می افزای
بازدهــی خوبــی در آنجــا داشــته باشــند و بتواننــد صنعــت مــا را بــه خوبی 

ــد.  ــی منعکــس کنن ــا را بخوب ــاده کــرده و تمــام پیشــرفت های م پی
وی معتقد اسـت در گذشـته تعدادی از مهندسـان عمران به خارج از کشور 
اعـزام شـده اند و قبـال دولـت بـا عقـد قراردادهایی، تعـدادی از مهندسـان 
عمـران را بـه خارج کشـور اعزام کرد. این مهندسـان رفتند و سـاختمان ها 
یـا راه هایـی را در شـرایط مختلف سـاختند اما مسـاله این اسـت که دولت 
سـرمایه گذاری کـرد و آن مهندسـان کار کردنـد. ولـی ایـن نـوع رفتن، به 
صورت شـخصی اسـت و با سـرمایه گذاری دولتی برای رفتن متخصصان 

است.  متفاوت 
گاهـی شـخصی دلـش می خواهـد کاری پیـدا کنـد و او را بـرای کار 

نمی خواهـد.  سـرمایه گذاری  اعـزام  ایـن  می فرسـتند، 
ایـن عضو کمیسـیون عمران مجلـس می گوید: طبیعتا مهندسـان عمران 
مـا در آن حـد مالی نیسـتند کـه بتوانند در خصوص سـاختمان سـازی در 
خـارج از کشـور سـرمایه گذاری کننـد پس این مهندسـان می رونـد تا کار 
ماهانـه یـا روزانـه و یـا سـاالنه انجـام دهنـد و در ایـن حرکـت اگـر واقعا 
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یـک سیسـتمی را پیـاده کنیم کـه بدانیم آن هایـی که می رونـد واقعا چقدر 
می تواننـد بـا آن کشـور همخوانی داشـته باشـند و چقدر می تواننـد آبروی 

کشـور را حفظ کننـد، اهمیـت دارد و باید انجام شـود. 
وی در پاسـخ بـه اینکـه چگونـه می تـوان از این مهندسـان در بحث مالی 
و یـا مـوارد دیگـر حمایـت کـرد می گویـد: قبـل از هـر چیـز بایـد از بین 
مهندسـان بهترین هـا را انتخـاب کـرد و افـراد برگزیده را به سـفارتمان در 

کشـور مقصد فرستاد. 
بـت کلیـا اضافه می کنـد: سـفیران و کارداران ایران در دیگر کشـورها باید 
حامی ایـن 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 می دهد: 
سـفیران ایـران بایـد این مهندسـان را به جاهایـی معرفی کنند تـا بتوانند 
بازدهـی خوبی داشـته باشـند. در غیر ایـن صورت، اگر بی حسـاب و کتاب 
بـه کشـورهای دیگـر برونـد، تا بخوانـد خودشـان را پیدا کنند بـه خیلی از 
مسـایل آلوده می شـوند ضمـن آن که نقدینگی شـان هم تمام می شـود و 

تازه اول مشـکالت است. 
بـت کلیـا می افزاید: اگر وزارتخانه های راه و شـهر سـازی و امـور خارجه با 
هـم تعامـل کـرده و سـفارتخانه های ما نیز حامی مهندسـان باشـند، اعزام 

نیـروی کار مهنـدس به خـارج می تواند نتیجه بخش باشـد. 

به سوء مدیریت 
مسووالن اعتقاد دارم

مهـرداد بائـوج الهوتـی نیـز به میـزان بیـکاران در بین تحصیـل کردگان 
اشـاره دارد و می گویـد: قبـل از انقـالب نیازمنـد واردات نیـروی انسـانی 
بودیـم و پزشـکان هنـدی و بنگالدشـی کـه زبـان مـا را نمی فهمیدنـد، 
وارد می کردیـم زیـرا بـه تخصـص آن ها نیاز داشـتیم. ولی امـروز خیلی از 
پزشـکان عمومـی و یـا خیلی از پزشـکان متخصص ما بیکار هسـتند بنابر 

ایـن بایـد بـه فکر اعـزام آن ها باشـیم. 
سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلس بـا یـادآوری اینکـه در زمانهای نه 
چنـدان دور، اگر می خواسـتیم یک سـاختمان دو طبقه بسـازیم، حتما باید 
از مهندسـان ایتالیایـی یـا کشـورهای دیگر دعـوت می کردیـم می افزاید: 
امـروزه در همیـن کشـورمان نیروهای تحصیـل کرده ای در رشـته عمران 
داریـم کـه کشـورهای دیگـر به آن هـا نیـاز دارنـد و می خواهنـد از علم و 

دانـش آن ها اسـتفاده کنند. 
وی بـا ابـراز تاسـف از نـگاه منفی مسـووالن به توانمنـدی ایرانیـان ادامه 
می دهد: اشـکال اعزام نکردن مهندسـان به خارج از کشـور در این اسـت 
که متاسـفانه نگاه ما در همه زمینه ها 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 می دهد: اکنـون در مورد 
برنـج کاری هـم نـگاه وارداتی داریـم به گونه ای که برنج هندی به دسـت 
مـردم می دهیـم و بـه آن افتخار هـم می کنیـم در حالی که بیـش از هزار 

هکتـار زمیـن مسـتعد برای کشـت برنـج داریم که کشـت نمی شـود و در 
کشـور بـه 400 هـزار تن برنج نیـاز داریم. 

وی خاطـر نشـان می کنـد: در بحـث صنعـت هـم بـه سـوء مدیریـت 
مسـووالن اعتقـاد دارم و بـه ایـن ادعـا قسـم می خـورم و هرکسـی هـم 
ادعـای اسـتدالل کارشناسـی دارد، بیایـد و با من بحث کنـد. امروزه بیش 
از 50 درصـد 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 می گوید: 
اکنون در بحث گردشگری، جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم و باید به سمت 
وارد کردن توریست حرکت کنیم. اما از آژانس های گردشگری سوال کنید 
این  که  در حالی  توریست تالش می کنید.  واردات  برای  که چند درصد 
آژانسهای گردشگری ما صد در صد تالش می کنند تا ایرانیان را در قالب 
توریست به کشورهایی صادر کنند که هنوز به رتبه 40 یا 50 گردشگری هم 
نرسیده اند! تاسف آور اینکه ایرانی را به کشورهایی اعزام می کنند که اصال 

جاذبه گردشگری ندارند و به این کارشان افتخار هم می کنند. 
وی می گوید: واقعا هنوز آن اراده ای که بتوانیم در کشور ایجاد کنیم و به این 
مرحله رسیده باشیم که به توانایی های کشورمان توجه کنیم، نرسیده ایم. 
سـخنگوی کمیسـیون عمـران با تاکید بر اینکـه در زمینه نیروی انسـانی، 
نـگاه غربـی در مـا ریشـه کـرده اسـت می گویـد: برخـالف آنچـه ادعـا 
می شـود، متاسـفانه مسـووالن ما بیشـتر به دنبال منافع خارجی ها هستند. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واقعا کشــور مــا اســتعدادهای زیــادی دارد اضافه 
می کنــد: ایــران می توانــد 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 می گویــد: در آنجــا کامــال 
احســاس می کردیــم توانمنــد هســتیم و ســوری ها نیــز کامــال نیازمنــد 
بودنــد کــه مــا نیــروی انســانی متخصــص در زمینــه عمــران را صــادر 
کنیــم. امــا نتیجــه چــه شــد؟ بــه انــدازه ای در ایــن زمینــه ســهل انگاری 
صــورت گرفــت کــه اعــزام مهندســان عمــران بــه ســوریه محقــق نشــد 
ــته  ــور داش ــل کش ــه داخ ــی ب ــه می توانســت ارز آوری خوب ــی ک در حال

 . شد با
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 منسـجمی برای ایـن کار نداریـم. االن در کشـور ما 
تشـکیالت سـامان یافته ای در بخش گردشـگری وجود دارد و اگر ضعفی 
در ایـن زمینـه وجـود دارد، می توانیـم 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 یافتـه ای نداریم. 
نماینـده لنگـرود بـا اعـالم اینکـه در حوزه نیـروی انسـانی، نهاد ریاسـت 
جمهـوری نگاه ویـژه ای دارد می گوید: 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 می گـردد گفت: ایـن معاونت بایـد این موضوع 
را سـاماندهی و تعییـن کنـد که در کدام بخش توانمندی بیشـتری داریم و 

چگونـه می توانیم ایـن موضوع را سـاماندهی کنیم. 
الهوتـی ادامـه می دهـد: 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 می تـوان از این همه 
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اسـتعداد نیروی انسـانی کشـور اسـتفاده کرد که اگر در ایران شـغل ندارند 
زمینـه اعـزام آن هـا به خارج از کشـور فراهم شـود. 

وی در مــورد توانمنــدی مهندســان ایرانــی و اعتبــار مــدرک تحصیلــی 
شــان در دنیــا نیــز می گویــد: شــک نکنیــد االن در زمینــه بــرج ســازی 
و ســد ســازی جــزو کشــورهای برتــر دنیــا هســتیم و می توانیــم موثــر 
باشــیم. یکــی از اشــکاالت ایــن اســت کــه فقــط از نــگاه بیــکاری بــه 
ــوان از  ــه می ت ــی ک ــود در حال ــه می ش ــران توج ــان عم ــه مهندس قضی
منظــر مســایل فرهنگــی بــه ایــن قضیــه نــگاه کــرد. هنــوز در ذهــن مــا 
ایــن اســت کــه مثــال در شــهر مــا یــک مدرســه دو طبقــه وجــود دارد که 

ــد.  ــن مدرســه را ایتالیایی هــا ســاخته ان ــد ای همــه می گوین
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا هنــوز مهندســان عمــران ایتالیایــی 
در ذهــن مــا جــا خشــک کرده انــد می گویــد: مهــارت مهندســان 
ایتالیایــی بــرای نســل گذشــته بــود. آن موقــع مهندســان ایتالیایــی آمدند 
و یــک ســاختمان 2 یــا 4 طبقــه ســاختند کــه مــا نمی توانســتیم بســازیم 
ــرج ســاز هســتیم و  ــا ب ــروزه م ــی کــه ام و آن هــا می توانســتند، در حال

دیگــر مهنــدس ایتالیایــی بــرای مــا معنــا نــدارد. 
الهوتــی تاکیــد می کنــد: 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، عــالوه بــر ارز آوری، می توانیــم از بیــکاری 

دانــش آموختــگان جلوگیــری کنیم. 
وی می افزایــد: چیــن بــا جمعیــت 5 میلیــاردی، نیروهــای انســانی خــود 
ــا واقعــا در بحــث مســکن مــا نمی توانیــم همیــن  را صــادر می کنــد، آی
کار را انجــام دهیــم؟ آیــا نمی توانیــم همیــن کاری کــه مهندســان مــا در 
ــم  ــف کنی ــی تعری ــب قراردادهای ــد، در قال داخــل کشــور انجــام می دهن
کــه نیروهــای انســانی را ســاماندهی کنــد و آن هــا بــه کشــورهای دیگــر 

برونــد و بــرای شــان مســکن بســازند؟ 
ســخنگوی کمیســیون عمــران بــا انتقــاد از کــم لطفی بــه مهندســان راه 
و ســاختمان ایرانــی اضافــه می کنــد: 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 

ــروژه 2 هــزار واحــدی کــوزو را می ســازد؟ ــد و پ ــا می آی ــد م پرن
الهوتــی تاکیــد می کنــد: 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 مهمی اســت. 

صدور خدمات فنی 
مهندسی زمینه ساز 

رونق دانشگاه ها

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 

نیروهـا می دانـد 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 آن هـا در خارج 

از کشـور اسـتفاده شود. 
وی بـا تاکیـد بر اینکه اسـتفاده از نیـروی کار خارجی در تمام دنیا مرسـوم 
اسـت می افزاید: االن در بسـیاری از کشـورها تبادل نیروی انسانی صورت 
می گیـرد 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 می کند: اگـر وزارت امـور خارجه در این زمینه با دسـتگاه های 
دولتـی هماهنگی بیشـتری داشـته باشـد، می تواند 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 می توان 
اسـتفاده کـرد می گویـد: متخصصـان مـا به ویژه پزشـکان و مهندسـان از 
مقبولیـت خوبـی برخـوردار هسـتند و دولت هـا در بسـیاری از مناطق دنیا 

آمادگـی دارنـد از تـوان آن ها اسـتفاده کنند. 
فیاضی با اعالم اینکه امروزه بسـیاری از کشـورها زمین برای ساخت وسـاز 
در اختیـار دارنـد و می توانند آن را در اختیار مهندسـان ما بگذارند که در آنجا 
کار کنیـم می گویـد: ایـن باور غلطی اسـت که نـگاه به مهندسـان ایرانی 

را زیر سـوال می برند. 
وی ادامه می دهد: در بسیاری از کشورها دیده ام که از متخصصان کشورهای 
دیگـر اسـتفاده می کننـد و جـای مهندسـان ایرانـی در آنجـا خالی اسـت. 
نماینـده نـور و محمـود آبـاد بـا تاکیـد بـر اینکـه می تـوان از متخصصان 
مختلـف در حوزه هـا و کارهـای متفاوت اسـتفاده کـرد می گویـد: 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 می کنم دسـتگاه های دولتی هنـوز در این 
زمینـه هوشـیاری مناسـب را ندارند خاطرنشـان می کند: کسـی هـم تا به 
حـال دسـتگاه های غیر دولتـی را در این زمینه تشـویق نکـرده و اختیاری 

هم بـه آن ها نـداده اند. 
فیاضـی در خصـوص نقـش و نحـوه عملکرد سـازمان هایی مثل سـازمان 
نظـام مهندسـی بـرای اعزام مهندسـان عمـران می گویـد: سـازمان نظام 
مهندسـی، سـازمان نظام پزشـکی و یـا سـازمان هایی 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 می افزایـد: اگـر ایـن وظیفـه را بـه بخـش خصوصی 

واگـذار کننـد، ایـن بخـش تـوان کافـی و آمادگـی الزم را دارد. 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات ادامــه می دهــد در حــال حاضــر 
مهندســان بســیاری داریــم کــه در همــه زمینه هــا متخصــص هســتند 
ولــی کار بــرای آن هــا پیدا نمی شــود، ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
بــه عنــوان تشــکل ســازمان دهنــده ایــن کارشناســان می توانــد نقــش 
خوبــی را در اعــزام مهندســان بــه خــارج از کشــور ایفــا کنــد و بــازوی پــر 

توانــی بــرای بخــش دولتــی بــه حســاب آیــد. 
ــر اینکــه مهندســان مــا آنقــدر تــوان علمی دارنــد کــه  ــا تاکیــد ب  وی ب
بتواننــد بــازار کار کشــورهای دیگــر را از آن خــود کننــد می گویــد: شــاید 
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ــن  ــان در بهتری ــرح جه ــزرگ و مط ــورهای ب ــا کش ــه ای ب ــوز فاصل هن
مناطــق داشــته باشــیم، ولی نســبت بــه خیلی از کشــورها جلوتر هســتیم. 
 فیاضـی بـا اشـاره به اینکه نمی گوییـم االن برویم در اروپا سـرمایه گذاری 
کنیـم متذکر می شـود: مـا قـدرت سـرمایه گذاری در بسـیاری از قاره های 
دیگـر را داریـم و می توانیـم آنجا برویم و کار انجام دهیم زیرا آن کشـورها 

از ما الگـو می گیرند. 
وی می گویـد: بسـیاری از کشـورها عالقه منـد همـکاری بـا مهندسـان 
ایرانـی هسـتند و اعـالم آمادگـی هـم می کنند شـرط این اسـت کـه باید 
طبقه بنـدی شـود. اکنـون در بسـیاری از رشـته ها ماننـد پزشـکی در زمره 
کشـورهای مترقی هسـتیم و حرفـی برای گفتـن داریم. شـاید در طبقات 
عالـی مهندسـی در حـال حاضـر جـزو بهترین هـا نباشـیم، امـا در جاهای 
دیگـر و در قاره هـای دیگـر غیـر از آمریـکا می توانیـم کارهای مهندسـی 

را انجـام دهیم. 
ــت  ــه حرک ــه اینک ــخ ب ــات در پاس ــوزش و تحقیق عضــو کمیســیون آم
ــی دارد،  ــه خــارج از کشــور، هزینه های ــروی کار ب ــرای اعــزام نی ــه ب اولی
ــا  ــا ب ــد: این ه ــد می گوی ــن کن ــد تامی ــه کســی بای ــا را چ ــن هزینه ه ای
ــه ســازی را  ــن زمین ــد ای ــت بای ــا دول سیاســت گذاری حــل می شــود ام
فراهــم کنــد. تصــور کنیــد مهندســی را بــه خــارج می فرســتید و آن فــرد 
از کشــور دیگــری پــول جمــع آوری می کنــد تــا در داخــل کشــور خــود 

خــرج کنــد و ایــن یــک ارزش اســت. 
وی ادامـه می دهـد: آیـا بهتـر نیسـت نیـروی کاری کـه در ایـران وقـت 
خـودش را بـه بطالـت می گذرانـد و متخصصی که در ایـران از تخصصش 
اسـتفاده نمی شـود و ممکـن اسـت کـه روز بـه روز بـه سـمت بیهودگی، 
لودگـی و بـزه کاری پیـش برود و آسـیب های اجتماعـی به این فـرد وارد 
شـود، به کشـور دیگری برود و پول آن کشـور را به کشـور خودش بیاورد؟
فیاضـی بـا اعـالم اینکه فردی که بـه خارج اعزام می شـود، ارز آن کشـور 
را بـا خـود مـی آورد و در کشـور خـودش سـرمایه گذاری و زندگـی می کند 
اضافـه می کنـد: ایـن یـک امتیـاز برد بـرد کامل اسـت. این فـرد هم پول 
را از آنجـا بـه ایـران مـی آورد و هـم فرصت شـغلی خوبی در آنجـا برایش 
ایجـاد می شـود و هـم می تواند زندگی خوبی را داشـته باشـد. ایـن فرد در 
آینـده هـم می توانـد کار آفریـن شـود اما بسـتگی دارد که درچه کشـوری 
باشـد. بـه هر حـال این فرد می تواند 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 حـوزه ای کـه 

تحصیل کرده اسـت، باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه االن صندلـی خیلـی از دانشـگاه ها خالـی مانـده 
می افزایـد: جـوان تحصیلکـرده ایرانـی وقتی بیکار باشـد، به سـمت درس 
خوانـدن نمـی رود. اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از کشـور می توانـد باعث 

رونق دانشـگاه ها باشـد. 
عضـو کمیسـیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکـه وقتی نیروی کار را 
بـه خارج اعـزام کنیم، جوانان دیگر تشـویق می شـوند درس بخوانند ادامه 
می دهـد: در ایـن صـورت دیگـر صندلی های دانشـگاه ها خالـی نمی ماند. 
 هرچقـدر تحصیـل کرده هـا بـه اشـتغال زایـی بیشـتر سـوق داده شـوند، 

انگیـزه بـرای ادامـه تحصیـل بیشـتر خواهد شـد. 
فیاضـی بـا اعالم اینکه آمـار دانش آموختگان بیکار در رشـته های مختلف 
متفـاوت اسـت می افزایـد: در کل آمـار بیـکاران دانش آموخته دانشـگاهی 

نگران کننده اسـت. 
االن بـه صورتـی شـده کـه جوانـان بـه ویـژه در رشـته های مهندسـی 
می گوینـد دانشـگاه دیگر ارزشـی نـدارد. میـزان دخترها به پسـرها گاهی 

70 بـه 30 اسـت زیرا پسـرها می گویند 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 می توانیـم 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 می گویــد: در هــر دوره ای ســرمایه هــر یــک چیــز بــود گاهــی 
ــود امــا در قــرن 21  ســرمایه کشــورها نفــت، آب، طــال، معــادن و. . . ب
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 اســالمی ایران 
امــروز یکــی از کشــورهایی اســت کــه پتانســیل بــاالی نیــروی انســانی 
ــان  جــوان را در اختیــار دارد تاکیــد می کنــد: قشــر عظیمــی از ایــن جوان
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــی ب ــای مهندس ــه در زمینه ه ــتند ک ــرادی هس اف

ــد.  ــل کــرده ان ــر ســاخت تحصی عمــران، معمــاری و ســازه های زی
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مهندســان 
ــد شــرایطی  ــادآور می شــود: بای عمــران نیروهــای توانمنــدی هســتند ی
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 می شــود: تــراز علمی دانشــگاه های ایــران آنقــدر بــاال 
هســت کــه مهندســان ایرانــی بتواننــد در کشــورهای مختلــف جهــان 
ــه خــارج از کشــور  ــان را ب ــن جوان ــد ای ــس بای ــم خــود را عرضــه پ عل

ــم.  اعــزام کنی
چهاردولــی بــا بیــان اینکــه همانگونــه کــه مــا از طریــق صــادرات نفــت 
می خواهیــم ارز وارد کشــور کنیــم، از تخصــص پایــدار نیــروی انســانی 
ــد: اعــزام مهنــدس  ــم می گوی ــم ارز وارد کشــور کنی خــود هــم می توانی
ــت  ــر دو منفع ــوارد دیگ ــاری و م ــای معم ــایر تخصص ه ــران و س عم
بــرای کشــور مــا دارد؛ اول اینکــه نیــروی جــوان کشــورمان را از حالــت 
بیــکاری، بالتکلیفــی و مشــکالت عدیــده ای کــه در زندگــی خــودش و 
خانــواده اش ایجــاد می شــود، نجــات می دهیــم 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. 
ــی  ــر ایران ــوش فک ــوان و خ ــان ج ــن مهندس ــد: ای ــه می کن وی اضاف
ــام  ــروی نظ ــوان نی ــده ت ــادر کنن ــاال، ص ــوان ب ــل ت ــه دلی ــد ب می توانن

ــند.  ــی باش ــای جهان ــالمی با مرزه ــوری اس جمه
عضــو کمیســیون عمــرن مجلــس یــادآور می شــود: امــروز تــوان رقابتــی 
جمهــوری اســالمی ایران در رقابت هــای جهانــی بســیار باالســت بنابــر 

ایــن اعــزام نیــروی کار بــه خــارج کشــور کار بســیار مهمی اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه خطــر بزرگــی هــم در اعــزام مهندســان بــه خــارج 
ــد  ــا را تهدی ــد: خطــری کــه مهندســان م از کشــور وجــود دارد می افزای
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گلن ریفکین، نویســنده روزنامه نگار تجاری و ســتون نویس در 
زمینة عالئق انســانی است. او بیش از 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 
می توان 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 کسب وکار« انتخاب شد، 

می توان اشاره کرد.
ایده های عملــی از بهترین متفکــران موجود در 

کسب وکار
آنچه در دنیای کسب وکار اهمیت دارد، ایده هاست. »MBA در 
یک کتاب«، یک راهنمای دقیــق و خالی از ابهام در زمینة مواد 
درسی دورة MBA اســت. برخی از برجسته ترین اندیشمندالن 
جهان کسب وکار، دیدگاههای خود را در زمینة نوآوری، بازاریابی، 
امــور مالی، راهبرد و رهبــری در این کتاب ارائــه کرده اند، و از 
این طریق چشــم انداز برانگیزاننده و مفیدی فراهم آورده اند. این 
کتاب ارزشمند چگونگی خلق و به کارگیری ایده های بزرگ را در 
کسب وکار به شما نشان می  دهد تا در دورة کاری تان شاهد موفقیت 

خود و بنگاه اقتصادی تان باشید. 
 

 نویسنده : جوئل کورتزمن،گلن ریفکین و ویکتوریا گریفیث
مترجم : سینا قربانلو
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می کنــد ایــن اســت کــه اگــر ایــن نیروهــای جــوان بــه صــورت حســاب 
ــوری  ــت جمه ــر دول ــر نظ ــی و زی ــده و منطق ــزی ش ــه ری ــده، برنام ش
ــد  ــا را تهدی ــی آن ه ــی خاص ــرات اجتماع ــوند، خط ــالمی اعزام نش اس
ــات  ــود و تبع ــم می ش ــامل خطــرات فرهنگــی ه ــه ش ــرد ک ــد ک خواه

ــت.  ــالمی خواهد داش ــام اس ــرای نظ ــدی ب ب
ــزی  ــه ری ــر اینکــه ضــرورت نظــارت و برنام ــد ب ــا تاکی ــی ب ــار دول چه
بــرای اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور وجــود دارد می گویــد: نظــام 
ــا  ــد ام ــاق بیفت ــن اتف ــا ای ــد ت ــالش و کار کن جمهــوری اســالمی باید ت
بــر اســاس اصــول منطقــی خــاص و بــر اســاس یــک ســازمان ویــژه و 

خــاص ایــن کار را انجــام دهنــد تــا معضلــی ایجــاد نشــود. 
ــادا بســیاری از  ــون در کشــور کان ــا اعــالم اینکــه اکن ــر ب ــده مالی نماین
ایرانیــان فعالیــت می کننــد می گویــد: بــه نخســت وزیــر کشــور 
ــد، چــه اتفاقــی  ــادا گفتنــد اگــر ایرانی هــای فعــال در کشــورت برون کان
ــال ها  ــی س ــود، ول ــل می ش ــورم منح ــم کش ــت: نمی گوی ــد؟ گف می افت

ــم.  ــس بده ــا را پ ــن نیروه ــوارض از دســت دادن ای ــد ع بای
وی بــا اعــالم اینکــه اکنــون مهندســان ایرانــی در کشــورهای اروپایــی 
ــد خاطرنشــان  ــم اجــرا می کنن ــی و آســیایی پروژه هــای عظی و آمریکای
ــال و  ــی، ســومالی، ســودان، ونزوئ ــر، مال ــد: در کشــورهای الجزای می کن
ــر نظــر  ــاختمانی زی ــم س ــای عظی ــر پروژه ه بســیاری کشــورهای دیگ
ــوان نیروهــای کشــور  ــه بیانکــر ت ــی اجــرا می شــود ک مهندســان ایران

ماســت. 
چهاردولــی در خصــوص بحــث نگرانــی از فــرار مغزهــا نیــز می گویــد: 
ــه  ــا ب ــه دیگــری اســت. در اصــل نیروهــای م ــرار مغزهــا یــک مقول ف
ــن  ــد. ای ــد و برمی گردن ــوان ســربازان جمهــوری اســالمی کار می کنن عن
ــد.  ــران برمی گردانن ــه ای ــد را ب ــه دســت می آورن ــه ب مهندســان ارزی ک
ــد  ــا برون ــن مهندســان م ــم ای ــا نمی خواهی ــر اینکــه م ــد ب ــا تاکی وی ب
ــم  ــا نمی خواهی ــود: م ــادآور می ش ــوند ی ــر ش ــورهای دیگ ــه کش و تبع
مهندســان مــا برونــد و در کشــورهای دیگــر زندگــی کننــد، آن هــا بــه 
عنــوان بــازوان اقتصــادی یــک کشــور می رونــد امــا بــرای ایــران تولیــد 
ــدس  ــت مهن ــرار نیس ــد. ق ــور می آورن ــه کش ــد و آن ارز را ب ارز می کنن
ایرانــی بــرود و تبعــه آن کشــور شــود. بنابــر ایــن اعــزام نیــروی کار بــا 

فــرار مغزهــا دو مقولــه متفــاوت اســت. 
ــان  ــالمی خاطر نش ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
می کنــد: بایــد یــک نظــام، سیســتم و مجموعــه ای وجــود داشــته باشــد 
کــه ایــن مهندســان را اعــزام کنــد و بــر حضــور آن هــا در آنجــا نظــارت 
داشــته باشــد. ایــن مســووالن باید پیگیــری کار مهندســان باشــند و آن ها 
را بصــورت منطقــی اعــزام کننــد تــا بــر اســاس وثیقــه، قوانیــن و مقررات 

بتوانــد آن هــا را بازگرداننــد. 
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| گزارش | محمدتقی خسروی

مروری بر مهم ترین 
فعالیت های اتحادیه 

صادرکنندگان خدمات فنی 
ومهندسی خراسان رضوی

| گزارش | حمید بابازاده

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 می باشد صرفاً 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 شرکت های فنی و مهندسی 
و نهادهای ذیربط، استفاده بهینه از دانش فنی و تجربیات علمی و عملی 
دست اندرکاران و بهنگام سازی آن ها، سیاست گذاری مناسب و یکسان برای 
مقاصد تجاری و خدماتی در زمینه های مختلف خدمات فنی و مهندسی و 
نیز تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات مذکور 
می باشد . از دیگر اهداف و سیاست های این اتحادیه ایجاد فضای همکاری 
و هم افزایی بین تشکل های فنی ومهندسی به منظورحداکثر بهره وری از 

پتانسیل و ظرفیت های نهادهای مدنی در این خصوص است. 
در راستای اهداف و منشور 6گانه اتحادیه، به اقداماتی که تاکنون در این 

خصوص انجام شده است اشاره می کنیم: 
الف: در راستای ساماندهی و توسعه صادرات خدمات فنی 

ومهندسی 
1- هم اندیشی با مسووالن ذیربط استان و کشور و همچنین با تشکل های 

فنی و مهندسی مرتبط 
2- ایجاد کمیسیون های مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی با همکاری 
استانداری؛ اتاق بازرگانی، صنعت و معدن خراسان رضوی و سازمان نظام 

مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
3- همکاری در ایجاد شرکت فنی و مهندسی فراگیر به نام “گروه های فنی 

ومهندسی بین المللی هشتم” که در شرف تاسیس می باشد. 
4- انجام مراحل نخست در راستای کسب مجوز صندوق غیر دولتی توسعه 

صادرات خدمات فنی و مهندسی
5- ارایه بولتن های مطالعاتی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به 

شرح ذیل: 
1-5- شناخت بازار عراق و صدور خدمات فنی و مهندسی 

2-5- قوانین ومقررات صدور خدمات فنی و مهندسی 
3-5- آسیب شناسی صدور خدمات فنی و مهندسی. 

ب: در راستای اصالح قوانین و مقررات و سیاستگذاری 
1- شرکت در جلسات کمیسیونهای اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت 
ایران و همچنین در کمیسیونهای تخصصی استان و بهره گیری از نظرات 

کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی 
از  دولت  حمایت   )  19 ماده   ( نامه  آیین  اصالح  پیشنهادهای  2-ارایه 

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت ایران. 
3-ارایه طرح برش استانی از آیین نامه ماده 19 به کارگروه توسعه صادرات 

بمنظور کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران . 
ج: در راستای توانمند سازی بخش خصوصی و دولتی در این حوزه
1-ارایه مقاالت متعدد برای افزایش آگاهی و اطالع جامعه مهندسان و 

مدیران و کارشناسان بخش دولتی. 
2- برگزاری 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 
3-ارایه آموزشها و اطالعات به عالقه مندان به حضور در فعالیتهای خارج 

از کشور
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بـه نظر می رسـد بـا توجه به برگـزاری نخسـتین همایش صـدور خدمات 
فنی و مهندسـی در استان خراسـان رضوی که موضوع اصلی آن پرداختن 
بـه چالش ها و راه کارها می باشـد، سـخن گفتنـدر مواردیهمچـون جایگاه 
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در توسـعه پایـدار، چرایـي ضـرورت 
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و تحلیـل ایـن موضوعـات را بایـد 
بـه مجالـي دیگـر موکـول کـرد ) هـر چنـد در ایـن مقولـه قبـاًل بـه آن 
زیـاد پرداختـه شـده اسـت ( و در ایـن فرصـت مي تـوان بـه مشـکالت و 
چالش هـای 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: چالش ها و مشکالت به ترتیب اهمیت: 
1 . عـزم 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 مي باشـیم (. 
2 . تحریم ها 

3 . نبود فضای امن سیاسی و اقتصادی در تعامل با کشورهای هدف. 
4  . ثبات در قوانین ومقررات صادراتی. 

5  . ناکافـی بـودن حمایت هـای مورد اشـاره در آیین نامه حمایـت دولت از 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی. 

6 . ناکافـی بـودن حمایت هـای بنگاه های مالـی و اعتبـاری و عدم چابکی 
آنـان در ارایـه خدمات بانکـی و اعتباری 

7 . ضعف شرکت های فنی و مهندسی از لحاظ آگاهی به این حوزه و نداشتن 

چالش های 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 

| یادداشت | 
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توانایـی مالـی واعتباری آنان که در چند سـال گذشـته بوجود آمده اسـت. 
8  . نبود 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 می نمایند ) بـا توجه به 

ظرفیتهای کشـورمان (. 
9  . محدودیت هـای ایجـاد شـده بـرای بنگاه های خصوصـی ) ارجاع کار-

محدودیت هـای مالـی و اعتباری (. 
10 . آگاهـی کم  و توانایی کم سـفارتخانه ها برای فراهـم نمودن زمینه های 
فعالیـت شـرکت های خدمـات فنـی و مهندسـی و پوشـش فضـای امـن 

اقتصـادی و اجتماعی آنان. 
11 . فقـدان انگیـزه الزم در شـرکت های خدمات فنی ومهندسـی به منظور 
حضـور در بازارهـای بین المللـی باتوجه بـه جذابیت های داخلـی در بعضی 

از رشـته های مهندسـی و یا مشـکالت فراروی آنان. 
12  . هماهنـگ نبـودن سیاسـت های پولـی و مالـی بـا سیاسـت های 

صادراتـی کشـور و بـه ویـژه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی. 
بازارهـای هـدف صادراتـی و  13 . ناکافـی بـودن خطـوط اعتبـاری در 

آن.  از  بهره منـدی  مشـکالت 
14 . فقـدان سـایت های اطـالع رسـانی در خصـوص برگـزاری مناقصات 

بین المللـی در سـازمان توسـعه تجـارت ایران. 
15 . وجود انحصار در صدور خدمات فني و مهندسی. 

پیشنهادات در راستای رفع چالش ها و موانع 
گام نخست: 

1  . کاهش تحریم ها و در گام نخست رفع تحریم بانکی. 
2  اصـالح و بـروز کردن آیین نامه حمایت دولـت از صادرکنندگان خدمات 

فنی و مهندسـی و تفویض اختیارات کارگروه ماده 19 به اسـتان ها 
3 . افزایـش سـقف تسـهیالت مالـی و اعتبـاری و پوشـش های بیمـه ای 
وسـرعت دادن در ارایـه خدمـات بانکـی و بیمه ای از جملـه صدور ضمانت 

نامه هـا و پوشـش کامـل ریسـک های سیاسـی و تجـاری. 
4  . توانمند سـازی شـرکت های فنی و مهندسی از طریق پرداخت مطالبات 
معـوق آنان و بهبود فضای کسـب و کار آنان و رفـع محدودیت های ایجاد 

شـده برای آنان در چند سـاله اخیر. 
5 . ایجـاد صنـدوق غیـر دولتـی صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی در 

شـرایط.  واجـد  اسـتان های 
6  . ایجـاد شـرکت های هولدینگـی بـا سـرمایه کافی و بـا برخـورداری از 

حمایت هـای همـه جانبـه دولتـی و بانکی. 
7  . تقویـت تشـکل های فنـی و مهندسـی صادراتی توسـط سـازمان های 
بـاال دسـتی به منظـور ارایـه خدمـات فراگیـر در راسـتاي توانمندسـازی 
اعضـاي خـود و ایجـاد بسـترهای مطمئن بـرای حضورآنـان در مناقصات 

و سـرمایه گذاری خارجـی. 

گام دوم: 
1 . ایجاد فراکسـیون مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسـی در مجلس 

اسالمی .  شورای 
2  . ثبات در قوانین و مقررات. 

3  . واگذاری های اصل 44 به بخش کاماًل خصوصی. 
برقـراری  و  بین المللـی  مناقصـات  در  رقابتـی  مزیت هـای  ایجـاد   . 4
مشـوق های صادراتـی بـراي شـرکت های خدمات فنی و مهندسـی مانند: 
جوایـز، کاهش نرخ های ریسـک، افزایش سـقف تسـهیالت بانکـی و. . . . 

5 . تجدیـد نظـر در روند صـدور گواهی صالحیت شـرکت ها و مهندسـان 
مشـاور برای انجـام فعالیتهای داخلـی و خارجی. 

6  . انتخاب رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف بانظر اتاق های بازرگانی. 
7 . انتخـاب سـفراي آشـنا و قـوی بـرای تعامـالت اقتصادی، سیاسـی دو 

جانبـه و یـا چنـد جانبه بـا کشـورهای هدف. 

 

شناسـایي عوامل موثـر در مزیت رقابتـي صادرات 
کشور فني-مهندسـي  خدمات 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق

فصـل دوم:مبانـي نظـري ادبیات تحقیـق و مروري بـر مطالعات 
انجـام شـده در زمینـه خدمات فني و مهندسـي

فصـل سـوم: ارزیابي عملکرد صـادرات کاال و خدمات و بررسـي 
مزیـت صـادرات خدمات فني-مهندسـي در ایران

فصـل چهـارم: مـروري بـر تجـارت خدمـات و خدمـات فنـي-
مهندسـي در کشـورهاي مختلـف جهـان

فصل پنجم: شاخص هاي مزیت رقابتي و رقابت پذیري
فصل ششم:تحلیل توصیفي داده هاي پرسشنامه

فصـل هفتـم: تجزیه و تحلیـل نتایـج اطالعات پرسشـنامه ها و 
پیشـنهاد مدل بومي شـده، بر اسـاس الگوي مزیت رقابتي پورتر
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نگاهی به انجمن 
صادرکنندگان خدمات فني 

و مهندسي ایران

| معرفی | 

انجمـن صادرکننـدگان خدمـات فنـي و مهندسـي ایـران کـه انجمنـي 
غیرانتفاعـي و تشـکلي حرفـه اي اسـت در سـال 1377 تشـکیل شـد. 
 چهـار تشـکل عمـده یعنـي سـندیکاي شـرکت هاي سـاختماني، انجمن 
شـرکت هاي پیمانـکار تاسیسـات و تجهیـزات صنعتـي ایـران، انجمـن 
مهندسـان مشـاور معمار و شهرسـاز و جامعه مهندسـان مشـاور ایران که 
در مجمـوع بیـش از 1250 شـرکت در آن عضویـت دارنـد اعضـاي اصلي 
و موسـس انجمـن بـوده و عـالوه بـر آن هـا بیـش از 270 شـرکت عمده 
مشـاوره و پیمانـکاري کشـور اعم از دولتي، خصوصـي و عمومي نیز عضو 

مسـتقیم این انجمن میباشـند. 
اهـداف ایـن انجمن در راسـتاي موقعیت اسـتراتژیک جمهوري اسـالمي 
ایـران در منطقـه بـه عنـوان کشـور صنعتي منطقه بـوده و در پی توسـعه 
روابـط متقابـل بیـن شـرکت هاي ایرانـي و خارجـي اسـت کـه در زمـره 

بازارهـاي هـدف انجمـن قـرار بگیرند. 
 هـدف از تشـکیل چنین انجمني ایجاد تسـهیالت، هماهنگـي، حمایت از 
صـادرات و فـن آوري خدمـات فنـي و مهندسـي به خـارج از طریق صدور 

خدمات فني و مهندسـي مي باشـد. 
آنچـه ایـن اهـداف را عملـي میسـازد حضـور هرچه بیشـتر شـرکت هاي 
فعـال در خصـوص صـادرات خدمات فني و مهندسـي اسـت. عضویت در 
ایـن انجمـن در انحصـار هیـچ فـرد یا شـرکتي نیسـت. هرآنکه بـه تعالي 
جمهـوري اسـالمي ایران و توسـعه بـازار براي صـدور خدمات میاندیشـد 

مي توانـد عضـو انجمن باشـد. 
 از آنجـا که انجمن درصدد تشـکیل کمیته هاي تخصصي بـوده و انتخاب 
اعضـاي آن را برعهـده دارد معتقـد اسـت حضـور اعضاي بیشـتر به غناي 

تخصصـي و حرفـه اي کمیته هاي این انجمـن خواهدانجامید. 
اعضاي این انجمن از خدمات زیر بهره مند میباشند: 

 شـرکت فعـال در کمیته هـاي تخصصـي به منظـور اصالح و بهبـود نظام 
صـادرات خدمات فني و مهندسـي

 دسترسـي بـه اطالعیه ها، بخشـنامه ها، مقاالت، اطالعـات و مناقصه هاي 
بین المللـي از طریق ماهنامه و سـایت انجمن

دسترسـي روزانـه بـه مناقصـات و اطالعیه هـا از طریق پسـت الکترونیک 
اختصاصي

 دسترسي به اطالعات کامل خدمات فني ومهندسي از طریق وبسایت انجمن
 ثبت و درج اطالعات شـرکت هاي عضو در سـایت انجمن و عرضه آن به 

میلیونها نفر در سراسـر جهان
 شرکت در کنفرانس ها و همایش های آموزشي انجمن

 شرکت در دوره هاي تخصصي و آموزشي انجمن
 همراهي با اعضای هیاتهاي رسمي کشوردر سفرهاي خارجي

 حضور در هیات هاي بازاریابي اعزامي به بازارهاي هدف
 استفاده از شبکه بازاریابي و کاریابي انجمن

 اسـتفاده از خدمات حقوقي، مالي و مشـاوره اي انجمن در تکمیل و مراحل 
احـراز صالحیـت در سـایر کشـورها، تکمیـل فـرم شـرکت در مناقصـه، 

همـکاري و مذاکـره و عقد قـرارداد
 استفاده از بانک اطالعاتي انجمن

 بهره مندي از حمایت هاي دولتي از طریق انجمن
 بررسـي قراردادهـاي صـدور خدمات فني و مهندسـي، صـورت وضعیتها و 
صـورت حسـابهاي مربوط، محاسـبه جوایـز صادراتي متعلق به شـرکت ها 
و انعـکاس آن بـه سـازمان توسـعه صـادرات ایـران برای طـرح و تصویب 

توسـط کمیتـه مـاده 19 و پرداخت جایزه توسـط انجمن
 و خدمات متعدد دیگر
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صدور خدمات فنی 
ومهندسی یک ضرورت 

است

ثروت هـا و منابعـی کـه امـروز در اختیار ماسـت بخـش تجدیـد ناپذیری از سـرمایه های 
جامعـه را بـه خـود اختصـاص می دهند؛ مواهبی که سـرانجام، روزی بشـر اتمام واپسـین 
الیه هـای 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 نمی تـوان 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 به ویـژه تحریم ها 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 به گونه ای 

باشـد کـه تا دیـروز و امـروز بوده و هسـت؟
آیا از میزان سهم ناچیز کشورمان در صدور خدمات فنی ومهندسی در جهان مطلع اید؟ 

مشکالت کدامند؟
واقعیـت آن اسـت کـه دولتمردان،بخـش خصوصـی و فعـاالن مرتبـط بـا آن، چنـدان با 
ضـرورت صدورخدمـات فنـی و مهندسـی آشـنا نیسـتند و بایدهـا ونبایدها، داشـتن ها و 
نداشـتن های آنـرا بخوبـی نمی داننـد. حـال آن که مـردم ایـران در مواجهه با بسـیاری از 

مشـکالت اساسـی تـر و بزرگتـر بـر آن هـا 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 آن کـه دنبال یافتـن مقصر یا مقصرها باشـیم در پی آن باشـیم 

کـه بـرای مواجهه بـا این چالش اساسـی چـه بایدکرد. 
گاه در نوشـته ها، سـخنرانی ها، 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 به منظـور رفـع 
موانـع ودسـتیابی بـه عملکـرد مطلوب خدمـات فنی و مهندسـی بوده و هسـتیم. به نظر 
می رسـد بایـد توفیـق در این خصـوص باتوجه بـه آنچه که تاکنـون اتفاق افتـاده تجدید 

نظر نمـود و شـاید باید: 
1- صدای 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. 
2- نوشـته های خـود در خصـوص مشـکالت موجـود و ارایه پیشـنهادها را آنقـدر بزرگ 

بنویسـیم کـه به روئیـت دولتمـردان و دیگران. . . برسـد. 
3- همزمـان فعـاالن بخـش خصوصـی کـه بخوبـی بـه اهمیـت وضـرورت وچگونگی 
صـدور خدمـات فنـی ومهندسـی واقف انـد را در تشـکل ها و هلدینگ ها گرد هـم آورد و 

بـه دولتمـردان و مسـووالن اعـالم کـرد، مـا آماده ایـم به ایـن مهم کمـک نماییم. 
بنابرایـن دسـتیابی بـه ایـن باور، عـزم و وفاقی ملی می طلبـد 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 تشـکل هاي مهندسـي آن 
بخشـی کـه می بایسـت توسـط بخـش خصوصـی )ردیف 3( اقـدام شـود را آغـاز کردیم 
و بـزودی شـاهد تاسـیس نخسـتین و بزرگترین شـرکت بین المللی صـدور خدمات فنی 
و مهندسـی در ایـران کـه متشـکل از اشـخاص حقوقـی و حقیقـی فنـی وتخصصی در 
تمامی رشـته های مهندسـی خواهـد بـود، در مشـهد مقدس خواهیـم بود. آنچـه می ماند 
همـت و تـالش مسـووالن اسـت کـه اقدامـات سـریع و فراهـم آوردن عزمی ملـی را 
می طلبـد تـا ان شـاا. . . بتوانیـم بـه آنچـه مـورد انتظـار دولت و ملت اسـت نایـل آییم و 

زمینـه سـاز بخشـی از اقتصـاد پایـدار در کشـور برای نسـل های آتی باشـیم. 

محمود پژوم | عضو کمسیون صدور خدمات فنی ومهندسی 
خراسان رضوی

عضو هئیت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی



3232

منوچهر سلطانی |  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 
مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

صادرات خدمات فني و 
مهندسي از منظر سازمان 

تجارت جهاني

پس از آغاز جنگ جهاني اول گفته می شد که یا کاالها و خدمات تجاري 
از مرزها عبور می کنند یا سربازها. در اوج جنگ جهاني دوم و به ویژه در 
سال هاي پس از آن تالشهاي گسترده اي براي نظم بخشیدن به مناسبات 
بین کشورها در عرصه هاي سیاسي و اقتصادي صورت گرفت. بعضي از 
تحلیگران حتي زمینه هاي بروز جنگ جهاني دوم را نابرابریهاي تجاري 
کشورهاي صنعتي که نیازمند صادرات به دلیل تولید انبوه ناشي از انقالب 
صنعتي بودند با کشورهای در حال توسعه می دانند. در زمینه سیاسي نتیجه 
این تالشها به تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مدیریت 
مناسبت سیاسي بین المللي و در عرصه بازرگاني و خدمات به ایجاد موافقتنامه 
عمومي تعرفه و تجارت) گات( انجامید. بسیاري از کشورها مسایل مربوط به 
تجارت چند جانبه خود را حدود نیم قرن یعنی تا سال 1995در چارچوب گات 
پیگیري می کردند. در عین حال دو اشکال عمده در موافقتنامه تجاري گات 
خود نمایي می کرد؛ اشکال نخست مربوط به الزام نبودن کشورها و فقدان 
پایه حقوقي براي مصوبات گات بود و اشکال دوم مربوط به فقدان مباني 
حقوقي الزم براي بروز اختالفات تجاری و هم چنین خدمات و مالکیت هاي 
معنوي بود. از این رو سازمان تجارت جهاني به منظور مدیریت مناسبات 
تجاري کاالها و خدمات در سال 1995 جایگزین گات شد. در حال حاضر 
ناظر سازمان  نیز عضو  تعداد محدودي  این سازمان و  164 کشور عضو 
تجارت جهاني هستند. درخواست عضویت ایران نیز در این سازمان پذیرفته 
شده و رژیم تجاري ایران تدوین و به سازمان مزبور ارسال شده است. فرآیند 
پیوستن به این سازمان پیچیده و زمان بر است و مکانیسم عضویت نیز بر 
اساس گفت و گوهاي دو جانبه و چند جانبه صورت می گیرد لذا پیش بینی 

می شود که فرآیند الحاق ایران به WTO نیز حدود 7 سال بطول انجامد. 
اهداف اصلي این سازمان حرکت به سمت تعرفه صفر، رسیدگي به اختالفات 

| مقاله | 
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تجاري و رفع موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي و اصول حاکم بر این سازمان 
شامل اصل شفافیت و اصل تجارت عادالنه کاال و خدمات و اصل نبود 
تبعیض و اصل آزاد سازی تجاری کاال و خدمات می باشد و حوزه های اصلي 
تحت شمول این سازمان مربوط به کاال و خدمات و حقوق مالکیت فکري 
است. همچنین مکانیسم عمل سازمان توافق بر مبناي توافق بین المللي، 
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 12 بخش اصلي و 155 زیربخش است. بخش هاي خدمات اصلي 
عبارتند از: 1- خدمات بازرگاني 2- خدمات ارتباطات 3- خدمات ساختماني 
آموزشي 6-  خدمات  توزیع 5-  خدمات  مرتبط 4-  مهندسي  خدمات  و 
خدمات زیست محیطي7- خدمات مالي 8- خدمات بهداشتي و اجتماعي 
9- خدمات گردشگري و مسافرت 10- خدمات تفریحي، فرهنگي و ورزشي 
11- خدمات حمل و نقل12- سایر خدماتي که در هیچ کجا از آن ها نامبرده 
نشده است. بنابر مطالب پیش گفته چنانچه بخواهیم اهداف سازمان تجارت 
جهاني تجارت را بطور خالصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از مجمعي براي 
مذاکرات تجاري چند جانبه- مکانیسمي براي حل و فصل اختالفات تجاري 
بین کشورها- بررسي و ارزیابي سیاست هاي خارجي اعضاء- همکاري با 
دیگر سازمان هاي بین المللي در زمینه مدیریت اقتصاد جهاني و کمک به 
کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار به منظور برخورداري از 
مزایاي نظام تجارت کاال و خدمات چند جانبه. مذاکرات مربوط به خدمات 
در نشست هاي ویژه شوراي خدمات سازمان تجارت جهاني پیگیري می شود. 
ایران و فرآیند الحاق به سازمان جهاني تجارت) WTO(: ایران در 5 خرداد 
1384 بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده و رژیم تجاري خود را به 
سازمان تجارت جهاني ارایه کرده است. در الحاق به سازمان تجارت جهاني 
سه مرحله باید توسط کشورها طي شود فرآیند قبل از الحاق - فرآیند زمان 

الحاق- فرآیند پس از الحاق. 
اقداماتی که قبل از الحاق در فضای تجاری اتفاق می افتد: 

1. هم راستاسازی قوانین و مقررات تجارت کاال و خدمات کشور با قوانین و 
موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی. 

2. حذف یارانه ها در راستای افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی
3. درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی

زمان الحاق: 
1. توسط دولت های متقاضی پذیرش عضویت بعنوان ناظر و ارسال رژیم 

تجاری
2. پیشبرد مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در کمیته کاری

3. تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس هر کشور

تاثیرات بعد از الحاق: 
است رخ دهد مدنظر  الحاق ممکن  از  اتفاقاتی که پس  مقاله حاضر  در 
می باشد و اثرات الحاق بر صادرات خدمات بطور عام و صادرات خدمات فنی 
و مهندسی بطور خاص مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های خدمات فنی 
و مهندسی قبل از الحاق می بایست توان فنی و مهندسی خود را به منظور 
با  الحاق  از  تا پس  ارتقاء دهند  ارایه خدمات موردنظر در کالس جهانی 
مشکالت متعدد مواجه نشوند. بر اساس آمار IMF امروزه حدود 20 درصد 
از کل صادرات جهان مربوط به بخش خدمات می باشد که سهم عمده ای 

در GDP هر کشور دارد. 
در طول برنامه های 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 
50 میلیون دالر( ولی در برنامه سوم که جهش صادراتی و به ویژه صادرات 
خدمات مورد توجه ویژه سیاستگذاران و قانون گذاران کشور قرار گرفت و 
اهداف کمی ترسیم شده در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه و به ویژه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )حدود 4 میلیارد دالر در سال 91( محقق 
شد هرچند که با عنایت به توان کشور باالخص در زمینه های فنی و مهندسی 
و نرم افزاری رقم بدست آمده با میانگین جهانی فاصله دارد ) با توجه به 
توانمندیها این رقم باید 20 میلیارد دالر باشد. ( لذا چنانچه شرکت هایی که در 
زمینه فنی و مهندسی فعالیت می نمایند آمادگی الزم را برای ورود به فضای 
بین المللی به منظور رقابت با بازیگران و کنش گران بازار خدمات پیدا نکنند 
الزاماً از بازار جهانی حذف خواهند شد. ارایه خدمات فنی و مهندسی برتر با 
کیفیت و استانداردهای جهانی و با قیمت های مناسبت تر و گارانتی های 

بیشتر از الزامات شرکت های ما در ورود به بازار پررقابت امروز است. 
شرکت هاي پیشرو در بخش خدمات فني و مهندسي از هم اکنون باید با 
اتخاذ استراتژي مناسب و حضور در بازارهاي صادراتي آماده ورود به این 
عرصه باشند. لبریز شدن تقاضاي بازار داخلي به ویژه در بخش ساختمان و 
کشاورزي و نیروهاي دانشگر که سرمایه ارزشمندي در حوزه خدمات فني 
و مهندسي می باشند. می طلبد که شرکت هاي توسعه گرا با خلق دانایي و 
توزیع آن و بکارگیري دانایي و تبدیل آن به محصول نسبت به خلق ارزش 
افزوده در بازارهاي جهاني اهتمام ورزند. آمار جدید بیانگر این موضوع است 
که نزدیک به 250 هزارنفر عضو سازمان نظام مهندسي کشور می باشند. و 
با همین ظرفیت سال گذشته کشور ترکیه 28 میلیارد دالر صادرات خدمات 
فني و مهندسي داشته است. فضاي ایجاد شده و منافع حاصله از الحاق کشور 
به WTO ممکن است که در کوتاه مدت اقتصاد درون گرا و شرکت هایي 
را که در حوزه صادرات فعال نبوده اند بشدت تحت تاثیر قرار دهد ولي در 
دراز مدت به دلیل رقابت تنگاتنگ با شرکت هاي فرا منطقه اي می توانند 
از مزایاي تقسیم کار جهاني و هم چنین ارتقاء دانش و کیفیت خدمات و 
انتقال تکنولوژي و تسهیالت ارایه شده توسط سایر کشورها بهره بگیرند. 
اعزام نیروهاي تحصیلکرده مهندسي به سایر کشورها هر چند می تواند برای 
کشور ارزآوري بهمراه داشته باشد ولي یقینا نمی تواند ارزش افزوده اي را که 
از منافع صادرات خدمات فني و مهندسي و انجام پروژه های مختلف کسب 
می شود نصیب کشور کند. از آنجا که محور شرکت هاي فني و مهندسي بر 
اساس دانش آفریني می باشد لذا در فرآیند جهاني شدن نه تنها می توانند 
وضعیت فعلي را حفظ کنند بلکه می توانند در بهترین سطح پویایي به ارایه 
خدمات در بازار جهاني بپردازند ولي ماهیت و اساس و جوهره ارایه خدمات 
در کالس جهاني بهبود مستمر منابع شرکت است. شرکت هایي که خود 
را با فلسفه ارایه خدمت مطلوب سازگار نمایند به طور جدي در جست و 
جوي فرصت هایي براي بهبود در زمینه هاي کلیدي از قبیل کیفیت، هزینه، 
فروش، خدمات، انعطاف پذیري و نوآوري هستند. کسب اطالعات و تجهیز 
شرکت هاي خدمات فني و مهندسي دانش بنیان به ابزارهاي نوین بازاریابي 
و شرکت در مناقصات بین المللي مشخصه امروزه شرکت هاي جهان تراز 
می باشد روند جهاني شدن و الحاق به WTO، شرکت هاي مهندسي و بطور 
عام خدمات را قادر به رقابت در بازارهاي متغیر و پرنوسان جهاني می کند. 
اي  رویه  بعنوان  مهندسي  و  فني  از شرکت هاي خدمات  بسیاري  عادت 
مرسوم و برخورد محافظه کارانه و انفعالي در خصوص ورود به بازار جهاني و 
چسبندگي شرکت هاي ما به فعالیت در بازار داخلي به دالیل متعدد) جذابیت 
بازار داخلي - ترس از فعالیت در بازار خارجي- آگاهي نداشتن از فرصت هاي 
بازار، نبود منابع الزم و ناکافي بودن پشتیباني هاي سیاسي و تجاري دولت 
منجر به عقب ماندن آن ها از قافله به سرعت در حرکت خدمات خواهد شد 
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با توجه به اینکه هنوز کشور ما به عضویت کامل این سازمان در نیامده است 
لذا اکنون فرصت آن است تا با بررسي فرصت ها و تهدیدات، شرکت هاي 
خدمات فني و مهندسي در فضاي رقابت در WTO و اتخاذ تصمیمات 
موثر و بهنگام از سوي سازمان هاي نظام مهندسي و بنگاه هاي اقتصادي 
براي رویایي با بازارهاي رقابتي آینده آماده شوند. مدیران شایسته و آینده 
نگر بخش مهندسي کشور وظیفه سنگین و خطیري در این برهه زمان 
به عهده دارند زیرا بسیاري از مدیران بعلت درگیر شدن در مسایل و مشکالت 
روزمره، توجه چنداني به آینده از خود نشان نمی دهند و این می تواند خطري 
جدي متوجه شرکت هاي فني و مهندسي و نهایتا بخش خدمات کشور 
نماید مهم ترین آثار مثبت الحاق، به WTO روي صادرات خدمات فني 
و مهندسي افزایش حوزه فرصت براي صادرات، توسعه بازار، بهبود کمی و 
کیفي خدمات و نهایتا تکمیل زنجیره ارزش، توزیع و فروش جهاني و استفاده 
بهتر و بهینه از پتانسیل ها و مزیت هاست و از مهم ترین آثار منفي عضویت 
در WTO می توان از بیم و نگراني زیاد ناشي از ناتواني بنگاه ها براي رقابت 
با شرکت هاي خارجي، افزایش واردات خدمات، بیکاري ورشکستگي نام برد. 
با توجه به اینکه صادرات کاال در موقعیت فعلی تولیدات صنعتی و کشاورزی 
و معدنی کشور و رقابت های شدید جهانی، تورم و رکود بازار داخلی، و پایین 
بودن بهره وری با نوسانات و لرزش های شدیدی همراه است و نمی تواند ما 
را به سوی صادرات پایدار سوق دهد لذا این خالء می تواند 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 یافته اند لذا تشکل های نظام مهندسی کشور و هم چنین دولت 
وظیفه بزرگی را در این مهم به عهده دارند. در فرآیند الحاق آن دسته از 
واحدهای صنعتی و خدماتی که بیشترین یارانه و حمایت را دریافت کرده اند با 
آسیب های جدی روبرو خواهند شد. در این رابطه به خدماتی همانند مخابرات 
بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل وابستگی دولتی می توان اشاره داشت 
چرا که این بخش ها در طول سی سال گذشته کاماًل 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 بخش های 
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 
عمدتاً 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 
بخش های اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان باز دارد. چرا 
که ما می توانیم طی دوره انتظار برای الحاق، صنایع و خدمات آسیب پذیر 
کشور را شناسایی کنیم و با کمک دولت آن ها 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 می کند الزامات سازمان تجارت 
جهانی در این بخش مورد توجه ویژه مسووالن و گروههای ذینفع اعم از 
بخش خصوصی، دولتی، سندیکاها و کنسرسیوم ها و تمامی عرضه 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

بازاریابي شرکتي)اصول و شیوه هاي عمل(
بازاریابی شرکت در دوره ای از استحاله قرار دارد که منعکس کننده 
وجهه در حال تغییر کســب وکار به طور اعم است         ، رشد کمتر در 
صنایع ســنگین و رشد بیشتر در حیطه خدمات، تکامل اطالعات 
به عنوان یک محصول، و اهمیت فزاینده فرصت های بین المللی. 
چند ســال قبل این کتاب را می شــد به نام »بازاریابی صنعتی«، 
معرفی کرد. اما صنایع ســنگین در سراشیبی افتاده اند و عناوین 
متون و دوره ها برای انعکاس طیف وســیع تری از بنگاه ها که به 
حق زیر چتر بازاریابی شــرکتی قرار دارند، در حال تغییر هستند. 
تقریبــاً هرمحصول یا خدمت موجود، کاربران شــرکتی را هدف 
گرفته است. یا وجهه بازاریابی شرکت را دارد. خدمات مالی، ناوگان 
اتومبیل های شــرکتی، جرثقیل های ساختمانی، مجالت تجاری، 
روان ســازی صنعتی، جت های شــرکتی، خدمات پیمانی و این 
فهرست همچنان ادامه دارد. گسترش سریع اطالعات شرکت به 
شرکت منجر به رشد موازی تعداد کتاب های دانشگاهی شده است 
که به بحث بازاریابی شرکتی اختصاص دارند. اما ثابت شده است 
کمیت همیشه با کیفیت همراه نیست. کتاب »بازاریابی شرکتی« 
زمینه ای عملی از فعالیتهای واقعی بازاریابان شــرکتی را همراه با 
تلفیق کاملی از جدیدترین پیشرفت ها و نگرش ها به مطالعه این 
رشته در حال تکامل ارائه می کند. این کتاب به شدت مورد تحسین 
استخدام کنندگان شرکتی بوده و اولویت های اعتباری را که انجمن 
آمریکایی کتاب های دانشــگاهی کســب وکار تعیین کرده است، 

مدنظر دارد.
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مهـدی وکیلی | مدیر آموزش سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
خراسـان رضوی

»سـطح آمـوزش عالـي کشـور تنـزل کـرده و در ایـن چند سـاله گذشـته 
بـه آن انـدازه کـه به توسـعه کمي آمـوزش عالـي پرداخته ایم متاسـفانه از 
کیفیت غافل مانده ایم «. این جمله اي اسـت که بارها از زبان مسـووالن 
مختلـف کشـور شـنیده و می شـنویم و اگر خـود نیز نگاهي حتـي گذرا به 
حجـم پذیـرش دانشـجو و تعداد مراکز آمـوزش عالي بیندازیم، به درسـتی 
آن پـي می بریـم . عـالوه بـر ایـن اگـر آمـار 17 درصـدي قبـول شـدگان 
آزمون هـاي ورود بـه حرفـه مهندسـی را در کنـار این موضوع قـرار دهیم 
که پاسـخ نیمي از پرسـش ها و دانسـتن50 درصد مقررات ملي سـاختمان، 
حـد نصـاب قبولـي ایـن آزمـون اسـت، بـر نگرانیمان افـزوده خواهد شـد 
کـه نکنـد در چنـد سـال گذشـته واقعا کیفیـت فداي کمیت شـده باشـد. 
از دیگر سوي اگر به صنعت ساختمان کشور نگاهي بیندازیم با این حقیقت 
روشـن مواجـه می شـویم که گر چـه در زمینـه ارتقای کیفـي این صنعت 
در سـال هاي گذشـته پیشـرفت هاي قابل مالحظه اي داشـته ایم اما هنوز 
بـا نقطه ایـده آل یعني اجراي کامـل مقررات ملي سـاختمان و تعمیم بازه 
اجـراي ایـن مقررات به کل ساخت وسـازهاي کشـور فاصله بسـیار داریم. 
چـاره چیسـت ؟ ما کـه همـواره در معرفي نخبـگان و خـردورزان ممتاز به 
جهـان در رتبه هاي نخسـت قرار داشـته ایـم، ما که داعیـه صدور نخبگي 
و از جملـه خدمـات فنـي ومهندسـي را به دیگر کشـور ها داشـته و داریم، 

چگونـه باید خـود را به ایـن جایگاه در خور برسـانیم؟

چاره کار و پاسخ این پرسش تنها در »آموزش« است
آمـوزش هدفمنـد بـراي ارتقـای سـطح دو شـاخص اصلـي توسـعه و دو 
بـال اصلـي پـرواز، یعنـي علم و تعهـد. حـوزه مدیریـت آموزش سـازمان 

برای کیفیت بخشیدن به 
آموزش چه کرده ایم؟ 

| گزارش | 
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نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي با ایـن هدف گـذاري در چند 
سـال گذشـته ترکیبـي از آموزش هـاي عمومـي و تخصصـي را در قالـب 
روش هـاي مختلـف آموزشـي در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت آن هم 
نـه فقـط در محـدوده مهندسـان و اعضاي سـازمان کـه در بازه گسـترده 
تمـام دسـت انـدرکاران ساخت وسـاز. آنچه درپي می آید گوشـه اي اسـت 
از تالش هـاي حـوزه آمـوزش سـازمان و بـدان امید عرضه شـده اسـت تا 
گامی هرچند کوچک در راسـتاي اعتالي مهندسـي و مهندسـان محسوب 
شـود و بقـول لسـان الغیـب حافظ شـیرازي» تـا که قبـول افتـد و چه در 

نظـر آید«. 

آموزش پیش نیاز ورود به بازار هاي جهاني
مگـر نه این اسـت که صدور خدمات فنی و مهندسـی یکـی از راهبردهای 
اصلـی نظـام و از ارکان برنامه هـای 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 دوخته ایم و امیـد داریم 
از ره گـذر تسـهیل حضـور نخبگان و مهندسـان مان در خـارج از مرز های 
کشـور عالوه برتوسـعه مبانی فرهنگی انقالب، پایه هـای اقتصادی جامعه 
مـان را نیـز محکـم تر نمـوده و از این طریق گامی در حل معضل اشـتغال 
انبـوه تحصیلکـردگان حال حاضر کشـور برداریـم؟ پس چرا هنـوز در این 
جهـت موفـق نبوده ایم و نتایـج ارزیابی های حاصله از صـدور خدمات فنی 

و مهندسـی، فاصله ای معنادار با اهداف ترسـیم شـده را نشـان می دهد؟

مـروري بـر کارنامـه 9ماهـه نخسـت سـال1392 در حوزه 
آموزش سـازمان:  مدیریـت 

1-در حــوزه برگــزاري دوره هــاي ارتقــای پایــه تعــداد 3800 نفــر درس و 
حــدود1400 نفــر در رشــته هاي مختلــف مهندســي ســاختمان آمــوزش 
دیــده و آزمون هــاي ایــن دوره هــا نیــز متعاقبــاً انجــام شــده اســت کــه 
نظــم و انضبــاط حاکــم بــر ایــن دوره هــا بــا توجــه بــه حجــم انبــوه آن 

چشــمگیر و ســتودني اســت. 
2-درسـال جـاري تقویـم آموزشـي همچـون سـال گذشـته و پـس از 
نیازسـنجي توسـط حـوزه مدیریـت آمـوزش تنظیـم و پـس از تصویب در 
سـازمان، از طریـق سـایت سـازمان اطـالع رسـاني گردیـده کـه بیش از 
90درصـد برنامه هـاي پیـش بیني شـده در تقویم آموزشـي تحقـق یافته 

ست.  ا
3-در سـال جـاري تعـداد50 عنوان همایش آموزشـي عمومي و خصوصي 
برگـزار شـده و حدود 4800 نفر نیز در این نشسـت ها شـرکت کـرده اند. 

4- همچنین 18 دوره آموزشـي فرایند جوشـکاري، 2 دوره تأسیسات آب و 
فاضالب و 8 دوره مبحث 17 )گازرسـاني( باشـرکت 515 نفر از مهندسـان 

برگزار شـده است. 

دوره  برگــزاري  ســازمان  فعالیت هــاي  ارزشــمندترین  از  5-یکــي 
توجیهــي بــراي مهندســان جدیدالــورود بــه حرفــه اســت کــه در 
یــک نوبــت برگــزار شــد و تعــداد 1200 نفــر ازایــن مهندســان 
حرفــه  بــه  ورود  ابتــدای  در  را  الزم  ضــروري  آموزش هــاي 
ــدیم.  ــه ش ــردگان نیزمواج ــمگیر نامب ــتقبال چش ــا اس ــه ب ــد ک گذراندن
6-همچنیــن از اقدامــات ارزشــمند دیگــر ســازمان آمــوزش مالکان اســت 
ــاي  ــکان پروانه ه ــر از مال ــه 6000 نف ــک ب ــاري نزدی ــال ج ــه در س ک
ــد  ــاي الزم را دیده ان ــه و آموزش ه ــوزه مراجع ــن ح ــه ای ــاختماني ب س
بــا توجــه بــه تعــداد روزهــاي کاري ســال جــاري بــه طــور متوســط هــر 
ــدند  ــوردار ش ــاي الزم برخ ــن آموزش ه ــر از ای ــه 25 نف ــک ب روز نزدی
ــت  ــای صنع ــاز و ارتق ــرات آن در کاهــش مشــکالت ساخت وس ــه اث ک

ســاختمان برکســي پوشــیده نیســت. 
7-همچنیـن در نظر اسـت طرح آموزش نکات کلیدي بـراي عموم اعضا، 
از طریـق ارسـال پیامـک کـه مدتي اسـت دچار وقفه شـده بار دیگـر و در 

آینـده نزدیـک به طور مسـتمر ادامه پیـدا کند. 
8-در موضـوع آموزش هـاي درون سـازماني و دعوت از اسـتادان به منظور 
سـخنراني برای پرسـنل بـه صورت هر دو مـاه یکبار نیز اقـدام الزم انجام 
کـه آخریـن آن اسـتفاده از سـخنان مختـاري بـا موضوع »لزوم مشـتري 
مـداري و رعایـت اخـالق سـازماني« که به مناسـبت والدت امام موسـي 

کاظم )ع( در سـازمان انجام شـد. 
9-در حــوزه فعالیت هــاي بــرون ســازماني نیــز ایــن مدیریــت در جلســات 
کمیتــه آمــوزش اســتانداري حضــور فعــال داشــته کــه در طــول ســال 
1392 بالــغ بــر 45 جلســه کارشناســي و 35 عنــوان همایــش مــورد تایید 
ــزار  ــر ســاعت را شــامل می شــود برگ ــه 110578 نف ــور ک ــه مذک کمیت
شــده و باعــث گردیــد تــا کمیتــه آمــوزش اســتانداري در کشــور جایــگاه 

اول را پیــدا کنــد. 
10-همچنیــن در راســتاي بســط آموزش هــاي عمومــي در نظــر اســت تا 
از پتانســیل بیلبوردهاي داراي موقعیت مناســب در ســطح شــهر و اســتان 
اســتفاده و پیام هــاي آموزشــي ضــروري و قابــل اســتفاده بــراي عمــوم 
ــز در  مــردم در آن هــا درج شــود. ایــن مجموعــه پیام هــاي آموزشــي نی

حــال تدویــن اســت و در آینــده نزدیــک ارایــه خواهــد شــد. 
ــگي  ــغ و همیش ــي دری ــاي ب ــپاس از حمایت ه ــن س ــه ضم در خاتم
ــا قاطعیــت اعــالم مــی دارد بررســي مقایســه  هئیــت مدیــره ســازمان ب
اي حجــم فعالیت هــاي آموزشــي اســتان در دو بعــد کمیــت و کیفیــت بــا 
ــت را آشــکار می ســازد کــه ســازمان نظــام  ــن واقعی ســایر اســتان ها ای
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي در ســال هاي گذشــته رتبــه برتــر 
را در بیــن تمــام ســازمان هاي کشــوري کســب کــرده و ایــن موفقیــت 
حاصــل نشــده مگــر بوســیله همدلــي و همــکاري همه ســطوح پرســنلي 

و حمایــت مشــفقانه اعضــاي فرهیختــه ســازمان. 
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رونق اقتصادي؛ پیامد 
صدورنیروي کار متخصص 

ناصر بهزاد  | کارشناس ارشد مدیریت صنعتي

کشـور مـا در گذشـته نیازمنـد نیـروي انسـاني متخصـص درزمینه هـاي 
مختلـف ازجملـه، عمران، فنـاوری اطالعات،کشـاورزي و. . . بـوده؛ اما در 
حال حاضر برخورداري از نیروي کار ماهر بسـتري مناسـب برای اسـتفاده 
از تـوان ایـن نیروهـا به ویـژه دربخـش فنـي و مهندسـي بـا هـدف حـل 

مشـکالت اشـتغال و ارز آوري مناسـب ایجـاد کرده اسـت. 
سـرمایه هـر کشـوري نیـروي شایسـته انسـاني اسـت و اگـر راهکارهاي 
مناسـبي در بخش دولتي و خصوصي به منظور اسـتفاده از توان و پتانسـیل 
نیـروي کار ماهـر درکشـورهاي هدف کـه ظرفیت مناسـبي دربخش هاي 
مختلـف به ویژه در رسـته عمران و سـاختمان دارند احیا شـود زمینه درآمد 
زایي و ارزآوري پایدار فراهم خواهد شـد که این مهم شـکوفایي شـگرفي 

را در اقتصـاد بـه دنبال خواهد داشـت. 
درحـال حاضـر مهندسـان ایرانـي در حـدود بیـش از 450 رشـته صنعتـي 
وابسـته بـه خدمـات فنـي ومهندسـي فعالیـت دارنـد و بیـش از 14 هـزار 
مهنـدس ایرانـي در دیگـر کشـورها فعـال هسـتند. در ایـن میان اسـتان 
خراسـان رضـوي بـه لحـاظ دارا بـودن نیـروي متخصـص در رشـته هاي 
مختلف فني و مهندسـي از پتانسـیل باالیي در این زمینه برخوردار اسـت. 
 شـایان ذکـر اسـت از 2/3 میلیـارد دالر صـادرات درایـن بخـش در سـال 
91 نزدیـک بـه 70 درصـد آن منحصـر بـه قراردادهـاي صـورت گرفتـه 
درانجـام  اسـتان  ایـن  شـرکت هاي  حضـور  کـه  اسـت  درکشـورعراق 

پروژه هـاي عمرانـي وسـاختماني چشمگیراسـت. 
کشـور مـا از نظـر کمیـت و کیفیت نیـروي انسـاني متخصـص از جایگاه 
مناسـبي برخـوردار اسـت ومهندسـان ایراني دربیـش از 60 کشـور جهان 
فعالیـت دارنـد وتقریبـاً درهمه مـوارد با موفقیـت در رضایـت کارفرمایان، 

پروژه هـاي خـود را اجرایـي کـرده اند. 

| یادداشت | 
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 در هشـت ماهه نخسـت سـالجاري شـاهد صادرات بالغ بر یک میلیارد و 
400 میلیـون دالر درقالـب پروژه هـاي مختلـف بوده ایم که توسـط بیش 
از 21 شـرکت ایرانـي انجـام شـده اسـت. در حـال حاضر بیشـترین زمینه 
حضـور فعالیت شـرکت هاي فني و مهندسـي اسـتان خراسـان رضوي در 
رشـته بـرق 37/8 درصد، تاسیسـات 28/3 درصـد، خدمات صنفي صنعتي 
27 درصـد و سـاختمان سـازي 25/7 درصـد اسـت کـه بخش عمـده اي 
از آن هـا دربخـش اعـزام نیـروي متخصـص و دانـش و مهـارت ظرفیـت 

صادراتـي دارند. 
بیشـترین پتانسـیل اسـتان در ایـن زمینـه در افغانسـتان 66/67 درصـد، 
ترکمنسـتان 25/92 درصـد، تاجیکسـتان 18/25 درصـد، عـراق 11/11 
درصـد، قرقیزسـتان 9/8 درصـد امـارات 7/4 درصـد، ازبکسـتان 6/17 
درصد و سـوریه 3/7 درصد اسـت. پتانسـیل سـاالنه صادرات خدمات فني 
ومهندسـي کشـور امروزه بیش از 20 میلیارد دالر اسـت که با بسـتر سازي 
و برنامـه ریزي مناسـب و تالش بخش خصوصـي، همراهي بخش دولتي 
و حمایت هایـي کـه دولـت تدبیر و امید اجرایي کرده اسـت ظرف 5 سـال 
قابل اجراسـت که تحقق این مهم به اشـتغال مسـتقیم حدود330هزارنفرو 

غیرمسـتقیم حدودیک میلیـون و650هزارنفرخواهدانجامید. 
از آنجـا که صادرات فني ومهندسـي به حدود 470 رشـته تولیدي وابسـته 
اسـت و بـا توجـه به نیروي کارآمد دراین زمینه میبایسـت نـگاه ویژه اي به 
مقولـه آموزش وبرنامه هاي آموزشـي در رشـته هاي مختلـف از جمله برق، 
تاسیسـات الکتریکي سـاختمان، فناوری اطالعات در کشـورهاي همسایه 

داشـت که عالوه بر اشـتغال تولید ثـروت مینماید. 
می تـوان گفـت هـدف از صـدور نیـروي کار فقـط حـل معضـل بیـکاري 
نیسـت بلکـه نیـروي انسـاني شایسـته، سـرمایه اصلي کشـور اسـت که 
مي توانـد پـس از یک دوره کاري درخارج از کشـور عالوه بر کسـب تجربه 

وارزي آوري سـهم مناسـبي دربازارهـاي بین المللـي کسـب نماید. 
در حال حاضر بیش از 9 میلیون موسسـه کاریابي در جهان فعالیت میکند 
و صـدور نیروي کار یک سـرمایه گذاري زود بازده اسـت که نتایج مطلوبي 
را بـه دنبـال دارد به گونـه ای کـه سـهم درآمـد بـه دسـت آمـده از اعـزام 
نیـروي کار در جهـان 483 میلیـارددالر بـوده و بانـک جهانـي پیش بیني 
کرده اسـت این میزان درسـال 2014 میالدي به 593 میلیارددالر افزایش 
یابـد. گرچه درکشـور اعـزام نیرو به کشـورهاي کـره جنوبي، اسـترالیا و. . 
. . صـورت گرفتـه اسـت امـا بـه دالیـل متعـدد تـداوم نیافته اسـت وتنها 
10 کشـور چیـن فیلیپین، پاکسـتان، بنـگالدش نیجریـه، ویتنـام و لبنان 
کشـورهایي بوده انـد کـه درایـن خصـوص توفیق یافتـه اند. گرچـه ایران 
طي سـالیان گذشـته نقش پررنگي در کشورهاي افغانسـتان،عراق وسوریه 
داشـته اسـت امـا حضوردرایـن بازارهـا بسیارپرریسـک بـوده و میبایسـت 
تدابیـري بـا هـدف ورود نیروي متخصص به کشـورهاي جهان اندیشـید. 
از جملـه مهم تریـن مشـکالت و راهکارهاي اعـزام نیروي کار بـه خارج از 

کشـور مي تـوان به این مـوارد اشـاره کرد: 
1( حضور نداشـتن فعال در کمیسـیون هاي مشـتري اقتصـادي جمهوری 
اسالمی ایران با سایر کشورها با محوریت اعزام نیروي کاربه خارج از کشور 
کـردن  ملـزم  درخصـوص  الزم  وتسـهیالت  تدابیـر  نشـدن  اتخـاذ   )2

کار  نیـروي  اعـزام  خصـوص  در  ذیربـط  دسـتگاه هاي 
3( نداشـتن تعامل مناسـب و تصمیم گیري منجسـم متولیان دستگاه هاي 

مرتبط 
4( ناکارآمدي و نبود مراکز کاریابي خارجي درکشورهاي هدف 

5( بررسـي در رسـیدگي دقیـق بـه درخواسـت هاي متقاضیـان حرفـه اي 
درتاسـیس دفاتـر کاریابـي خارجـي توسـط دسـتگاه هاي ذیربـط 

6( حمایت از نیروي کار متخصص درحین و پس از اعزام 
7( ارایه انتقال بیمه تامین اجتماعي نیروي کار 

8( ایجـاد زمینه هـاي برگشـت کارجـو وحمایـت مالي و معنـوي از انجمن 
کاریابـي بین المللي 

9( حمایـت و همـکاري الزم دسـتگاه هاي دیپلماسـي درخصـوص ایجـاد 
تسـهیالت، اطـالع رسـاني بـه موقـع و جامـع از برگـزاري مناقصه هـای 

بین المللـي در کشـورهاي مختلـف 
10( برگـزاري همایش هـای تخصصـي و تبلیغـات مناسـب بـه منظـور 

آشـنایي و توانمنـد سـازي مهندسـان ایرانـي درکشـورهاي هـدف 
11( تامیـن خطـوط اعتبـاري به منظـور توسـعه روابـط تجـاري دربخـش 
خدمـات فني مهندسـي باتاکید بر اسـتان وتعریف پروژه هـاي باتکنولوژي 

برتر و اسـتفاده ازنیـروي کارمتخصص
12( اجرایـي شـدن فراگیر آیین نامه حمایـت ازصادرکنندگان خدمات فني 

ومهندسي
13( تامین بهنگام منابع مالي براي اثربخشي صدورضمانت نامه ها

14( تسـهیل شـرایط ایجادکنسرسـیوم هاي فنـي و مهندسـي و الویـت 
واگـذاري پروژه هـاي خارجـي بـه ایـن کنسرسـیوم ها



4040

نیاز هاي راهبردي صادرات 
خدمات فنی و مهندسی

محسن خندان دل  |  رئیس انجمن فني مهندسي خراسان رضوي
دبیر کمیسیون صدور خدمات فني مهندسي استان خراسان رضوي

نایب رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي 

در جهـان امـروز نگاه ویـژه به علم، تکنولـوژي، ایده هاي نـو و دانش فني 
کـه منبعـث از دانش فنـي نخبگان اسـت باالترین جایـگاه را پیـدا نموده 
تـا آنجـا کـه مي تـوان گفت یکـي از جـدي ترین الگوهـا در طبقـه بندي 
توسـعه یافتگي کشـورها بررسـي تـوان ایجاد علم توسـط فعـاالن علم و 
تعـدد مراکـز تحقیقاتي و پژوهشـي آن ها بوده و توسـعة صـادرات خدمات 
فنـي ومهندسـي یکـي از مقدمات جهاني شـدن صنعت کشـورها به شـمار 
مي آیـد. ایـن مهـم از طرفـي روندتولیـد محصـوالت صنعتي را براسـاس 
تکنولوژي هـاي روز تنظیـم کـرده و زمینة رقابت پذیري را در داخل کشـور 
فراهـم میکنـد و از طـرف دیگر منابـع ارزي بـا ارزش افزوده بسـیار باال را 
بـه ارمغـان میـآورد. عالوه بـر این درهـاي جهـان را برروي ما بـاز میکند 
و نیـروي کار متخصـص، جدیدتریـن تکنولوژیهاي نوین را کسـب و بکار 

خواهنـد گرفت. 
مهم تریـن اقدام عملي براي توسـعة ایـن بخش، ارایة راهبرد مشـخص با 
مدیریـت متمرکـز اسـت که در نهایـت مي تواند باعث تقویـت مراکز تولید 
علم و توسـعه و حضور پژوهشگران، مهندسـان و متخصصان در بازارهاي 

نوین بین المللي شـود. 
خدمـات فني مهندسـي به لحاظ برخـورداري از تکنولوژي پیچیـده، ایجاد 
واحدهـاي طراحـي مهندسـي را قطعیـت بخشـیده و ایـن ویژگـي متمایز 

کننـده، ایـن بخـش را در راس سـایر بخش هـاي تولید قـرار میدهد. 
عمرکوتـاه و سـرمایه گذاري قابل توجه از ویژگیهاي این بخش محسـوب 
 شـده و در نتیجه ریسـک خسـارات احتمالي وارده نیز سـنگین و غیرقابل 
جبـران خواهـد بـود. بنابرایـن بـراي موفقیـت در ارایـه خدمـات فنـي و 
مهندسـي باید از نیروي انسـاني متخصص در راسـتاي دستیابي به کیفیت 
مناسـب اسـتفاده کـرد. در انتهاي پروسـه تولید علم و تحقیـق و پژوهش، 

| یادداشت |
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توسـعة صـادرات خدمـات فني  مهندسـي عالوه بـر رونق تولیـد خدمات، 
از تأثیرگذارتریـن عوامل توسـعه کیفي صادرات و اسـتفاده از تکنولوژیهاي 

برتر بـه شـمار مي آید. 
از مهم ترین عوامل توسـعه کمي و کیفـي تولیدکنندگان علم و تکنولوژي، 
ایجـاد و تقویـت انجمن هـاي علمـي فنـي و مهندسـي بـا هدف توسـعه 
فنـاوري از جملـه شـیوه هاي دسـتیابي به این مهم مي باشـد کـه مي تواند 
عـالوه بر توسـعة خدمـات در اقتصاد داخلي، بـر روند اقتصـاد دانش بنیان 
نیـز در سـطوح مدیریتـي و فنـي بیفزایـد ) انجمن هـاي فني و مهندسـي 
به عنـوان حامـي انسـجام فعـاالن عرصه تولیـد تکنولوژي، آمـوزش و فن 
آوري، متولـي و منسـجم کننـده فعاالن صادرات خدمات فني و مهندسـي 
و ناظـر و هماهنـگ کننـده کننـده مي تواننـد نقش غیـر قابل انـکاري در 

ایـن بخش ارایـه نمایند( 
کشـور مـا به لحـاظ برخـورداري از موقعیت اسـتراتژیکي ویـژه در منطقه 
از مزیـت همجـواري و اشـتراکات فرهنگـي بـا کشـورهایي  مي توانـد 
کـه از تـوان پاییـن تکنولـوژي نسـبت بـه کشـور مـا برخوردارند، بـا ارایه 
برنامه ریـزي جامـع براي حضور هدفمنـد، ایجاد بازار مناسـب را در اولویت 

خـود قـرار دهد. 
بررسـي اجمالـي آمارهـاي موجـود حاکـي از ایـن اسـت که شـرکت هاي 
ایرانـي بـا ورود بـه پروژه هـاي بـزرگ در زمینـه خطـوط انتقـال نیـرو، 
مخابـرات، آبرسـاني و تصفیـه آب، جاده سـازي، سـاختمان و ابنیـه، ایجاد 
فنـاوري  و  نرم افـزار  ریلـي،  راه، خطـوط  نفتـي، سدسـازي،  تأسیسـات 
اطالعـات، کشـاورزي، معـدن، تجهیزات مهندسـي گامهاي بلنـدي را در 

صـدور دانـش فنـي برداشـته و در دسـت اقـدام دارنـد. 
ارایـه تکنولوژي هـاي برتـر نه تنها جایگاه گذشـته صنعت و معدن کشـور 
را ارتقـاء داده بلکـه کشـورهاي هدفـي همچـون کانـادا، ونزوئـال، کوبـا، 
لبنان، سـوریه، عـراق، امارات متحده عربي، قطر، هندوسـتان، افغانسـتان، 
قرقیزسـتان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکسـتان، زیمباوه، نیجریه،ونزوئال 
و بسـیاري دیگـر مقاصد صـادرات خدمات فني و مهندسـي ایـران در این 

بوده  اسـت.  مدت 
بـا عـزم جـدي جوانمـردان ایرانـي در عرصـه تولیـد دانش فني دسـتیابي 
بـه رقـم 4 میلیـارد دالري و رشـد 9/14 درصدي در برنامه چهـارم در زمینة 
صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي محقـق شـد و رشـد صـادرات دانش 
فنـي و تکنولـوژي در کنـار صـادرات غیـر نفتي تـوان فعـاالن این بخش 

را به رخ کشـید. 
بـه رغـم تمامـي فعالیت هـاي مدیـران و تصمیـم سـازان کشـور، حـوزه 
خدمـات فنـي و مهندسـي بـا برخـي مشـکالت روبروسـت کـه از جملـه 

مي تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: 
1 . نبـود شـناخت تعریـف جامـع حـوزه فنـي و مهندسـي توسـط برخي از 

سـازان.  تصمیم 
2  . نداشـتن نـگاه ویـژه و منطقـي به زیر شـاخه هاي متعـدد عرصه تولید 

تکنولوژي. 
3 . بـه رسـمیت نشـناختن سیسـتم هاي مالـي و اعتباري کشـور بـه تولید 

دانـش به عنـوان یـک تولید قابـل اتـکاء و مـورد پذیرش. 

4 . همتـراز نبـودن جایگاه سیسـتم هاي تولیـد کننده علـم و دانش با دیگر 
 . بخش ها

5  طـرح نشـدن و اختصاص نیافتـن بودجه هاي تحقیقاتي وآزمایشـگاهي 
قابـل دسـترس براي تمامـي فعاالن عرصـه پژوهش. 

6  وجـود نهادهـا و مراجـع متعـدد غیر منسـجم و بعضا مـوازي در نظارت 
بر فعـاالن ایـن حوزه. 

لـذا الزمـة توسـعه ایـن مجموعـه، نـگاه ویـژه و بلندمدت تمامي دسـت 
انـدرکاران از تصمیـم سـازان، تصمیـم گیرنـدگان، حامیـان، مجریـان و 
نهادهـاي حمایتـي و تشـکل هاي بخـش خصوصـي به این بخش اسـت 
و بـدون شـک دسـتیابي شـرکت ها بـه تـوان مدیریتـي و رقابتـي، بـدون 
حمایت هـاي منطقـي امکان پذیر نبـوده و به دلیل نوپا بـودن خدمات فني 
و مهندسـي اصـول حمایتي منطقـي منطبق بر قواعد بایـد به عنوان اصلي 

مهم به رسـمیت شـناخته شـود. 
نبـود برخـي حمایت هـاي الزم و یـا نامناسـب بـودن حمایـت دسـتگاه و 
سـازمان هاي مربـوط در ایـن خصـوص، بـه ناکارآمـدي این حـوزه منجر 
و زیـر پوشـش قـرار نگرفتـن بازارهـاي هـدف صـادرات خدمـات فنـي و 
مهندسـي توسـط سیسـتم بانکـي و بیمـه اي از جملـة مـواردي اسـت که 
ریسـک حضور شـرکت هاي داخلي در سایرکشـورها را باال مي برد. ضمن 
اینکـه در مـواردي نیـز ثبات نداشـتن قوانیـن و وجود برخـي موانع قانوني 
در زمینة تجارت، گمرک، مالیات و دیپلماسـي منسـجم، مشـکالت حوزه 

خدمـات فني مهندسـي را افزایـش میدهد. 
بـر خالف گذشـته هاي نه چنـدان دور، امروزه صـادرات کاال و محصوالت 
تولیـدی یک کشـور، جذابیتي بـراي بازارهای بین المللی فراهـم نمي آورد 
بلکـه دنیـا بدنبـال جـذب دانش و فکر اسـت و بـا تکنولوژي و مهندسـي؛ 
هنـر اجـرا و فـن، ارایـه تکنولوژیهـاي نویـن و دانش محـور. . . صـادرات 
خدمات فنی و مهندسـی و طراحي و اجرای پروژه هاي مهندسـي مختلف 
در صنایـع گوناگـون، نقـش پررنگ تـری در مبـادالت کشـورها و تحکیم 

روابـط اقتصـادی آن ها پیدا کرده اسـت. 
خدمـات فنـي مهندسـي آنچنـان تامـل برانگیز اسـت کـه دنیـاي اقتصاد 
امـروز بـا طراحـي ابزارهاي نوین و ترسـیم راهبردهـاي عملیاتي با نگاهي 
ویـژه همـواره در صدد ارتقاي سـهم کنونـي و برنامه ریزي سـهم خواهي 
بیشـتر آتي تنظیم، و ابزارهاي مورد نیاز بر اسـاس اسـتراتژیهاي توسعه اي 
صـادرات و اهـداف بلند مدت تعریف شـده طراحي میگردنـد، و قطعا عقل 
سـلیم حکـم میکند ما نیـز از ابزارهایي کـه دیگران تجربه کرده انـد و فراز 
و فرودهـاي آن را بـه مـا نشـان داده اند به بهترین شـکل اسـتفاده نماییم. 
درود بـر شـهیدان راه حـق و آزادي، و با امید بر توسـعه و آباداني با تدبیري 

آینده نگر. 

نبـود برخـي حمایت هـاي الزم و یـا نامناسـب بـودن حمایـت دسـتگاه و سـازمان هاي مربـوط در این خصـوص، به 
ناکارآمـدي ایـن حـوزه منجر و زیر پوشـش قـرار نگرفتن بازارهـاي هدف صادرات خدمات فني و مهندسـي توسـط 
سیسـتم بانکـي و بیمـه اي از جملة مواردي اسـت که ریسـک حضـور شـرکت هاي داخلـي در سایرکشـورها را باال 
مي بـرد. ضمـن اینکـه در مـواردي نیز ثبات نداشـتن قوانین و وجـود برخي موانع قانونـي در زمینة تجـارت، گمرك، 

مالیات و دیپلماسـي منسـجم، مشـکالت حـوزه خدمات فني مهندسـي را افزایـش میدهد. 
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باید نظام یکپارچه مهندسی 
داشته باشیم

 نشست هم اندیشی وزیر راه و شهرسازی با 
تنی چند از مدیران انجمن های عضو شورای 

هماهنگی 

چنـدی پیـش سـرانجام پـس از سـال ها نشسـت هم اندیشـی وزیـر راه و 
شهرسـازی بـا تنی چنـد از مدیران انجمن هـای عضو شـورای هماهنگی 
برای امید به فردایی روشـن تر 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 گرفتاری هایی که 
مدیـران گذشـته ایجـاد کرده انـد و ایـن کـه اکثـر پروژه هـا متوقف اسـت 
و همـکاران مـا امـروز آمده انـد تـا در راه انـدازی ایـن پروژه هـا، هم راهی و 

همفکـری کنیم. 
عضـو هیأت مدیـره انجمـن شـرکت های سـاختمانی در ادامه یکـی دیگر 
از مشـکالت موجـود را تصمیم گیـری و تصمیم سـازی 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 فهرسـت بها و چـه از نظر شـاخص های 
تعدیـل و غیـره. توقـع داریم بخش خصوصـی در نهادهای تصمیم سـاز و 
تصمیم گیـر مثل شـورای عالی شهرسـازی، شـورای عالی فنـی، و اجرایی 
شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی و کمیته زیربنایـی دولت 

مشـارکت داشـته باشد. 
در این جلسـه احمد تائب دبیر شـورای هماهنگی تشـکل های مهندسـی، 
صنفـی، حرفـه ای کشـور نیـز گفـت: تشـکل های مهندسـی آماده انـد که 
بـا همـکاری دسـتگاه های مربـوط، این مشـکل ملـی را بـه فرصت ملی 
تبدیـل کنند، البته اگر همگـی آورده های مان را در طبـق اخالص بگذاریم 
و بـا تجدیدنظرهایـی در قراردادها و سـاختارها. به هر حـال نمی توانیم نقد 

کنیم و کنار بایسـتیم. 

| گزارش | محمدتقی خسروی
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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، کوته نظرانـه نگاه 

می شـود. گویی کسـی مشـاور و پیمـان کار را نمی شناسـد. 
وی در مـورد مطالبـات پیمانـکاران و مشـاوران گفـت: این هـا مطالبـات 
شـخصی نیسـت بلکـه موضوعـی ملی اسـت. آن هـا لکوموتیـو صنعت و 
توسـعه هسـتند. اگـر ایـن بخـش گـردش مالـی نداشـته باشـد، کشـور 
می خوابـد. همانگونـه کـه بـه دلیـل توقف لکوموتیـو صنعت احـداث، کل 
جهـان لطمـه دیـد و نقطـه آغـاز آن از آمریکا بـود. این حرف ها، سـخنان 

شـخص یـا صنـف خاصـی نیسـت، بلکـه سـخنی ملی اسـت. 
وی تأکیـد کرد: دل مان می خواهد نظام های کشـور یکپارچه سـازی شـود. 
امروز در خصوص تعالی مهندسـی شـاهد هسـتیم که هر کسـی می گوید 

مـن صالحیت بدهـم و همه می خواهند جلودار باشـند. 
نظـام مهندسـی یـک طـرف، سـازمان برنامـه یـک طـرف و بـه تازگـی 
اتـاق بازرگانـی! هر کسـی بـه نوعی، گویی گوشـتی را سـالخی می کنند! 

نمی دانـم 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. طرح های جامع 

و طرح هـای شهرسـازی را بـا شـیوه ای 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 می شـود و 
یکـی از چهار کشـوری که وارد بحران می شـود، ایران اسـت. بایـد در این 

زمینـه فکـر و کار و در پروژه هـا و منابع مـان اولویت بندی کنیم. 
مهنـدس ادمونـد میرزاخانیـان عضـو شـورای مدیریـت جامعه مهندسـان 
مشـاور نیز در این نشسـت پیشـنهاد تشـکیل چهار معاونت “حمل ونقل”، 
“مسـکن”، “توسعه زیرسـاخت ها” و “سـرمایه گذاری خصوصی” در وزارت 

راه را ارایـه کرد. 
وی از وزیـر راه خواسـت، زمینه هایـی فراهـم شـود تـا اجـرا و واگـذاری 
پروژه هـا بـه رانت خوارهـا پایـان پذیـرد و واگـذاری پروژه-هـا در محیـط 

رقابتـی سـالم، عادالنـه و شـفاف انجام شـود. 

این ها مطالبات شخصی نیست بلکه موضوعی ملی است. آن ها لکوموتیو صنعت و توسعه هستند. اگر این بخش گردش 
مالی نداشته باشد، کشور می خوابد. همانگونه که به دلیل توقف لکوموتیو صنعت احداث، کل جهان لطمه دید و نقطه 

آغاز آن از آمریکا بود. این حرف ها، سخنان شخص یا صنف خاصی نیست، بلکه سخنی ملی است. 

این ها مطالبات شخصی نیست بلکه موضوعی ملی است. آن ها لکوموتیو صنعت و توسعه هستند. اگر این بخش گردش 
مالی نداشته باشد، کشور می خوابد. همانگونه که به دلیل توقف لکوموتیو صنعت احداث، کل جهان لطمه دید و نقطه 

آغاز آن از آمریکا بود. این حرف ها، سخنان شخص یا صنف خاصی نیست، بلکه سخنی ملی است. 

 زمینه هایی فراهم شود تا اجرا و واگذاری پروژه ها به رانت خوارها 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 پروژه ها آسـیب می رسـاند، بایـد بـر روی برنامه ریزی منابع 
موجـود و اولویت بنـدی پروژه هـا اقـدام شـود و در واقـع، نبایـد پروژه هایی 

کـه تأمین مالی نشـده اند، آغاز شـوند. 
هرمــزد رامینــه رئیــس شــورای مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور نیــز 
اظهــار داشــت: جامعــه مهندســان مشــاور ایــران با بیــش از 850 شــرکت 
مهندســی مشــاور بــا نیــروی کارشناســی 40 تــا 50 هــزار نفــر و دفاتــر 
نمایندگــی در 13 اســتان داری، بزرگ تریــن تشــکل غیــر دولتــی فنــی و 

حرفــه ای کشــور اســت. 
ــم کارشناســی در تخصص هــای  ــروی عظی ــن نی ــرد: ای ــح ک وی تصری
مختلــف کــه دربردارنــده تمامی تخصص هــای ایــن وزارتخانــه و 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی و صنع ــت، کش ــرو، نف ــای نی وزارتخانه ه
ــات  ــی از تجربی ــه، دریای ــا در جامع ــه حضــور دارد. م ــد، در جامع می باش

و تخصص هــا را داریــم. 
ــندیکای(  ــن )س ــره انجم ــس هیات مدی ــرد رئی ــی ف ــر ملکیان منوچه
ــز  ــت نی ــن نشس ــده ای ــرکت کنن ــر ش ــاختمانی دیگ ــرکت های س ش
ــر  ــا دکت ــرای همــکاری و همگامی ب ــوع خــود را ب آمادگــی انجمــن متب

آخونــدی بــه ویــژه در اجــرای واقعــی سیاســت خصوصی-ســازی اعــالم 
کــرد. 

وی گفـت: بایـد بخش اعظم پروژه ها به سـمت بخـش خصوصی هدایت 
شـود و این کار، دقت عمل و سیاسـت های دشـواری را می طلبد. 

رئیس هیأت مدیره سـندیکای شرکت های سـاختمانی در ادامه به ضرورت 
وجـود اتاق  هـای فکـر یا شـورای عالـی مشـورتی در همـه وزارتخانه ها 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 
می توانـد گام مهمـی در ارتباط هرچـه نزدیک تر بخش خصوصـی و دولت 

تدبیر و امید باشـد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفـت: ما هم اکنون شـاهد فروش 
تراکـم هسـتیم. فـروش تراکـم خـارج از حوزه طـرح جامع یعنـی گره زدن 
مملکـت، یعنـی فروش آسـایش ملتی که بر اسـاس طرح جامـع در جایی 

ساکن شـده اند. 
شـرکت های  انجمـن  هیأت مدیـره  رئیـس  احمـدی  محمـد  مهنـدس 
پیمـان کار تأسیسـات و تجهیزات صنعتـی ایران هم ضمن اعـالم آمادگی 
بـرای انجـام وظیفه به عنوان بـازوی اجرایی، فکری و مشـورتی وزارت راه 
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و شهرسـازی، به ارایه خواسـته های تشـکل متبوع خـود همچون تفکیک 
مسـوولیت های اجرایی کشـور و جلوگیری از تداخل مسـوولیت ها؛ افزایش 
نقـش سـازمان های مردم نهـاد بـه ویـژه انجمن هـای صنفـی در فرآینـد 
تصمیم سـازی؛ ایجـاد تنـوع در تجهیز سـرمایه ای برای توسـعه اقتصادی 
کشـور؛ ایجاد بسـترهای مناسـب برای توسـعه بـازار کسـب وکار و زدودن 
موانـع کارآفرینـی؛ کمـک و حفـظ توانمنـدی بخـش خصوصـی و احیای 
نظام علمی و کارشناسـی و تدوین مراتب و مسـایل مرتبط بـا آن پرداخت. 
علـی آزاد دبیـر انجمـن شـرکت های راه سـازی ایـران نیز در این نشسـت 
اظهـار داشـت: راه سـازی کـه اولیـن زیرسـاخت توسـعه هـر جامعـه ای 
را می سـازد و در مرحلـه بعـد هـم زمینه سـاز ارتقـای اقتصـاد، فرهنـگ و 

آمـوزش می شـود، ارزان تریـن اشـتغال ممکـن در مملکـت اسـت. 
بایـد مسـایل هـر صنـف را در جمعیـت  مهنـدس آزاد تصریـح کـرد: 

داد.  قـرار  بررسـی  مـورد  آن صنـف  اعضـای  بـا  محدودتـری 
فرامـرز مفتخـر نایب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی 
ایـران هـم که بـه همراه گودرز معنـوی نماینـده ICCA در هیأت اجرایی 
شـورای هماهنگی تشـکل های مهندسـی، صنفی و حرفه ای کشور در این 
هم اندیشـی شـرکت کـرده بـود، گفت: بـا وجود مشـکالت داخل کشـور، 
صادرات خدمات فنی و مهندسـی ایران، که از سـال 1373 آغاز شـده، راه 
درخشـانی را تـا به امروز طی کرده اسـت. درخشـان گفـت: ازمجموع 250 
قـراردادی کـه طـی آن ها، در 55 کشـور جهان، پروژه انجام شـده، فقط در 
یـک مـورد، خلـع ید صـورت گرفته و سـایر مـوارد منجر به اجـرای کامل 

پروژه هـا و نهایتاً آزادسـازی ضمانت نامه ها شـده اسـت. 
ایـن عضو شـورای عالی صـادرات غیرنفتی کشـور افـزود: از سـال 1381 

تـا سـال 1390، صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی، رشـد 45 درصدی را 
تجربـه کـرده اسـت و عمدتاً با فعالیت خود شـرکت ها، بر ایـن مهم تأکید 
می کنـم چـون آن چه که شـرکت ها انجـام داده انـد، موجب شـکوفایی در 

این شـاخه بوده اسـت. 
مهنـدس مفتخـر با تأکید بر این که پتانسـیل مهندسـی کشـور اعـداد به 
دسـت آمده تـا امـروز نیسـت، در بیـان دلیـل ایـن گفتـه اظهار داشـت: در 
سـال 90، باالترین رشـد را با 2/4 میلیارد دالر داشـته ایم. در سـال 1391، 
بـه دلیل فشـار تحریم هـا و مـورد پذیـرش قرارنگرفتـن ضمانت نامه های 
بانکـی ایـران در کشـورهای دیگر، عماًل بـه 3/2 میلیارد دالر رسـیدیم. در 
5 ماه نخسـت امسـال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسـی ایران، 2/1 
میلیـارد بـوده اسـت کـه امیدواریم اگـر کمک شـود، بتوانیم تا پایان سـال 
بـه 3 میلیـارد دالر برسـیم. نایب رئیـس ICCA اعـالم کـرد: حـال آن که 

پتانسـیل مهندسـی کشـور 20 میلیارد دالر قرارداد در سـال” است. 
عضـو کمیته مـاده 19 آیین نامـه اجرایی حمایـت از صادرکنندگان خدمات 
فنـی و مهندسـی تصریـح کـرد: ترکیـه در سـال 2012، 28 میلیـارد دالر 
صادرات خدمات فنی و مهندسـی داشـته اسـت و قطعاً بسـیاری می توانند 
گواهـی دهنـد کـه مهندسـی ترکیـه قوی تـر از ایـران نیسـت. مـا بـه دو 
طریـق می توانیم قرارداد خارجی را کسـب کنیم؛ یکی شـرکت در مناقصه 

کـه الزمـه اش ضمانت نامـه اسـت و هم اکنـون در آن مشـکل داریم. 
مفتخـر افـزود: مـا حدود 5 سـال پیش بـه بانـک مرکزی توصیـه کردیم 
کـه مبلغـی پـول در یکـی از بانک هـای خارجی سـپرده کند تا بر اسـاس 
آن بتوانیـم از بانـک خارجـی مربوطـه ضمانت نامه بگیریم. ایـن کار انجام 
و 200 میلیـون دالر بـه 2 بانـک خصوصی و 2 بانک دولتی داده شـد ولی 

مـا وارث بافت هـای فرسـوده هسـتیم. ما تقاضا داریم به مسـکن به طور ویژه عنایت داشـته باشـید. انتظـار داریم 
کارگروهی مشـترك تشـکیل شـود تـا این دو گروه بطور مسـتمر کار کارشناسـی انجـام دهند و به عنوان مشـاور 

کارهای تخصصی باشـیم. 

 با وجود مشکالت داخل کشور، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، که از سال 1373 آغاز شده، راه درخشانی 
را تا به امروز طی کرده است. درخشان گفت: ازمجموع 250 قراردادی که طی آن ها، در 55 کشور جهان، پروژه 

انجام شده، فقط در یک مورد، خلع ید صورت گرفته و سایر موارد منجر به اجرای کامل پروژه ها و نهایتاً آزادسازی 
ضمانت نامه ها شده است. 

این عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور افزود: از سال 1381 تا سال 1390، صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
رشد 45 درصدی را تجربه کرده است و عمدتاً با فعالیت خود شرکت ها، بر این مهم تأکید می کنم چون آن چه که 

شرکت ها انجام داده اند، موجب شکوفایی در این شاخه بوده است. 

متأسـفانه در بی دقتـی کـه در دسـتورالعمل انجـام این روند بـه بانک های 
مزبـور صـورت گرفـت، ایـن وجـوه صـرف هزینه هـای دیگـری شـد و 

نتیجه ای عایـد نگردید. 
وی در ادامـه اظهار داشـت: در حال حاضر، شـرکت ها، عمـاًل خود، راه های 
مختلفـی را )بـرای تهیـه و ارایـه ضمانت نامـه مـورد قبـول کارفرمایـان 
خارجـی پیـدا کرده انـد کـه بدیهی اسـت هـم پروژه هـا را گـران می کند و 
هـم رقابت هـا را، کـه در بازارهـای بین المللـی به دلیل وضعیـت اقتصادی 

اروپـا و آمریکا بسـیار فشـرده اسـت، سـخت تر می کند. 
وی افـزود: ما همین اآلن، به دلیل مشـکالت ضمانت نامه، از حوزه بسـیار 
بزرگـی در دنیا محروم و در دو سـه کشـور محدود شـده ایم. هنـوز این راه 

حل می تواند کارکرد داشـته باشـد، اگر سیسـتم بانکی، وجهـی را در خارج 
از کشـور سـپرده کند، می-توانیم ضمانت نامـه دریافت کنیم. 

مهنـدس مفتخـر در ادامـه توضیـح داد: روش دوم گرفتـن کار کـه عمـاًل 
کشـورهایی مثـل چیـن و ترکیـه از طریـق آن بـه ارقـام بـاالی صادراتی 
دسـت یافته انـد، اسـتفاده از روش فاینانـس اسـت. به گونـه ای کـه با یک 

دالر سـرمایه گذاری، عمـاًل می تـوان 4 یـا 5 دالر پـروژه گرفـت. 
وی افـزود: پیشـنهاد مـا ایـن اسـت که بـا توجه بـه بلوکه شـدن پول های 
نفـت دولـت در بسـیاری از کشـورها، می تـوان از ایـن منابع برای توسـعه 
خدمـات اسـتفاده کـرد. وی گفـت: بنابرایـن خواهـش می کنـم کمـک 
بفرماییـد جایگاه مهندسـی کشـور به 20 میلیـارد دالری که واقعی اسـت، 



45

دسـت پیـدا کند. 
حسن سـعادتمند رئیس هیأت مدیره کانون سراسـری پیمان کاران عمرانی 
ایـران دیگـر شـرکت کننـده ایـن نشسـت نیـز گفـت: کانـون سراسـری 
پیمان کاران عمرانی ایران با عضویت 31 انجمن اسـتانی و تحت پوشـش 
قـرار دادن بیـش از 25000 شـرکت پیمانکاری به دلیل سـاختار شـبکه ای 
کـه در تمـام اسـتان ها دارد، ارتبـاط خوب، منطقـی و صمیمی با نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـالمی دارد. ایـن قابلیت، شـرایط ویژه و ممتـازی را به 

وجـود مـی آورد کـه پیامـد آن، ایجـاد فرصت هایی بهینه برای ماسـت. 
مهنـدس سـعادتمند در ادامـه، خواسـته های تشـکل متبوع خـود را چنین 

برشمرد؛
درخواســت کــرد شــورای هماهنگــی و همــه تشــکل های عضــو آن بــه 
عنــوان بــازوی مشــورتی و بــه عنوان یــک گــروه اجتماعی ســازمان یافته، 
وظایــف نظارتــی خــود را ایفــا کــرده و بــه وزیــر راه و شهرســازی گزارش 

خــود را ارایــه دهنــد. 
مهنــدس ایــرج رهبــر رئیــس هیأت مدیــره انجمــن انبوه ســازان مســکن 
ــه کار  ــن ک ــر ای ــالوه ب ــازی ع ــای انبوه س ــت: کاره ــار داش ــز اظه نی
ــاط  ــتقیماً در ارتب ــردم مس ــا م ــون ب ــت، چ ــی اس ــاز و عمران ساخت وس
ــدان می شــود.  ــد، مســوولیت آن دوچن ــش بیای ــر مشــکلی پی اســت، اگ
مــا وارث بافت هــای فرســوده هســتیم. مــا تقاضــا داریــم بــه مســکن بــه 

طــور ویــژه عنایت داشــته باشــید. 
ــروه  ــن دو گ ــا ای ــم کارگروهــی مشــترک تشــکیل شــود ت انتظــار داری
بطــور مســتمر کار کارشناســی انجــام دهنــد و به عنــوان مشــاور کارهای 

تخصصــی باشــیم. 
قبــاد چوبــدار عضــو هیأت مدیــره انجمــن شــرکت های راه ســازی ایــران 
نیــز بــا اظهــار اینکــه وزارت راه و شهرســازی بیــش از 70 درصــد صــدور 
ــر راه و شهرســازی  ــر عهــده دارد از وزی ــی و مهندســی را ب ــات فن خدم
درخواســت کــرد بــه انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی 

ایــران در وزارت راه و شهرســازی، بیشــتر از پیــش اهمیــت داده شــود. 
پــس از پایــان نقطه نظــرات مدیــران انجمنهــای عضــو شــورای 
هماهنگــی، وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت: کنش گــران اقتصــادی 
فــارغ از ایــن کــه در چــه حــوزه  و کاری فعالیــت می کننــد و چه تخصصی 
دارنــد، ابتــدا یــک شــهروند هســتند و حــق دارنــد کــه بــه عنــوان یــک 
ــه فعالیــت خودشــان و حــق انتخاب هــای مختلفــی  شــهروند نســبت ب
کــه دارنــد، اظهــار نظــر کننــد، در توســعه ایــران مشــارکت داشــته باشــند 
و حــق پرســش گری از مســووالن را دارنــد می تواننــد از مدیــران دولتــی 
ــه  ــد و نتیج ــاذ کرده ان ــات را اتخ ــن تصمیم ــرا ای ــه چ ــد ک ــوال کنن س
تصمیمــات چــه شــد. بــر اســاس همیــن حــق شــهروندی، تمــام فعاالن 
اقتصــادی حــق دارنــد در فرآیندهــای تصمیم ســازی مداخلــه و مشــارکت 
داشــته باشــند، تــا در نهایــت تصمیمــات نهایــی، تــا آن جــا کــه امــکان 

دارد، بــر اســاس یــک اجمــاع ملــی صــورت گیــرد. 
 دکتــر عبــاس آخونــدی افــزود: دولــت مســتقل از جامعــه مدنــی و یــا 

جامعــه حرفــه ای نیســت، بلکــه بخشــی از جامعــه مدنــی اســت. 
مـن خـودم را جزیـی از جامعه مدنی ایران، جامعه مهندسـی ایران و جامعه 

انجمن هـای حرفـه ای می دانـم، لـذا فکر می کنم کـه از طرف ملـت ایران 
بـا ترتیبـات قانونـی، ماموریتی به من داده شـده تـا ایـن کار را انجام دهم، 

پس اساسـاً بـه این جدایی اعتقـادی ندارم. 
وی تصریـح کـرد: اسـاس توسـعه بـه سـرمایه های اجتماعـی برمی گردد 
و بنیـان ایـن کار ایـن اسـت کـه بـه هـم اعتمـاد کنیـم، اعتمـاد بایـد به 
گونه ای 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 

اقدامی مشـترک بـرای حمایـت از بخـش خصوصی شـود. 
وی بـا تاکیـد بـر این که بدون عمق بخشـیدن بـه اعتماد، کاری از دسـت 
مـا برنمی آید، خاطر نشـان کرد: بایـد کاری انجام دهیـم که محصول این 

کار منجر به رفاه شـهروندان شـود. 
ــا طــرح ایــن مســاله کــه مجموعــه  ــر راه و شهرســازی در ادامــه ب وزی
ــزود:  ــود، اف ــردم ش ــایش م ــت و آس ــود کیفی ــه بهب ــد ب ــات بای اقدام
ــد  ــدارد. توســعه بای ــاه مــردم نشــود ســودی ن ــه رف اقدامی کــه منجــر ب
پایــدار و بنیان هــای محکمی داشــته باشــد، توســعه نبایــد لــرزان باشــد. 
بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه بتوانیــم در محیــط جهانــی مانــدگار 
شــویم. این کــه دیــواری بــه دور کشــور بکشــیم بــدون ارتبــاط بــا محیط 
بین المللــی، توســعه پایدار نیســت بلکــه ایــن توســعه بایــد بتوانــد یــک 
سیســتم بــاز در محیــط جهانــی تعریــف شــود، اگــر بپذیریــم در چارچوب 
ــق  ــدار محق ــعه پای ــدار و توس ــی پای ــم، مهندس ــت کنی ــی فعالی جهان

می شــود. 
وی افــزود: مفهــوم ایــن ســخن آن نیســت کــه می خواهیــم همــه کارهــا 
را رهــا و آزاد کنیــم ولــی مهــم اســت کــه ایــن رویکــرد را داشــته باشــیم. 
ــی  ــت بین الملل ــی در رقاب ــی جهان ــوب مهندس ــک چارچ ــم در ی بتوانی

بگوییــم مــا فعالیــت مهندســی می کنیــم. 
ــطح  ــا س ــد ب ــد بتوان ــران بای ــه ای ای ــام حرف ــه نظ ــان این ک ــا بی وی ب
فــن آوری، فرآیندهــا و روش هــای جهانــی رقابــت کنــد، بیــان کــرد: در 
ــت در  ــت و فعالی ــی رقاب ــد توانای ــی بای ــه ای ایران ــدس حرف ــت مهن نهای
ســطح بین المللــی را داشــته باشــد امــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه 
راه کار مهندســان بــرای رقابــت بــا ســطح جهانــی چیســت، معتقــدم بایــد 

ــو شــود.  ــا بخــش خصوصــی گفت و گ ــه ب ــن زمین در ای
ــا اشــاره بــه این کــه در ســند 2023 توســعه  ایــن نظریه پــرداز توســعه ب
ــران مشــابهت بســیاری دارد،  ــا ســند چشــم انداز 1404 ای ــه کــه ب ترکی
یکــی از اهــداف عمــده، افزایــش اســتانداردهای فعالیت های حرفــه ای در 
حوزه هــای مالــی بانک داری،خدمــات پزشــکی و مهندســی و. . . اســت، 
گفــت: ایــن هــدف بــر اســاس یــک نظــام یکپارچــه مهندســی محقــق 
ــدگان  ــر عرضه کنن ــوولیت از منظ ــت و مس ــوم صالحی ــود. مفه می ش
ــاب  ــق انتخ ــه ح ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــرداران بای ــات و بهره ب خدم
ــی جــدی در خصــوص مهندســی در  مطــرح شــود. گرفتاری هــای خیل
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 

ــا این کــه توســعه کل راه و  ــد مویــی بکنیــم” ی ــت بای  بخــش خصوصــی هنــوز فکــر می کنــد “از خــرس دول
شهرســازی بــر اســاس منطــق اقتصــادی دولتــی پایــدار باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه عنــوان نمونــه، 
متأســفانه، از ابتــدای امســال تاکنــون 10 درصــد از اعتبــارات عمرانــی بــه پروژه هــا تخصیــص یافتــه در صورتی 

کــه بــرای اجــرای همــه پروژه هــای ایــن بخــش بــه 100هــزار میلیــارد تومــان نیــاز داریــم
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ــه  ــوولیت از جنب ــوم مس ــه مفه ــم ب ــت و ه ــوم صالحی ــه مفه ــم ب ه
ــات  ــرداران خدم ــوی بهره ب ــی از س ــات مهندس ــدگان از خدم عرضه کنن

مهندســی نیــز مفهــوم حــق انتخــاب مطــرح اســت. 
ــز  ــا نی ــه حوزه ه ــه در بقی ــن ک ــادآوری ای ــا ی ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
سیســتم چندپــاره اســت و هــر کــدام رویکردهــای متفاوتــی دارنــد، اظهار 
کــرد: بــه عنــوان مثــال در نفــت، نیــرو و راه و شهرســازی، سیســتم های 
متفاوتــی وجــود دارد و نــگاه بــه نظــام مهندســی، صالحیــت و 

ــت.  ــوع اس ــیار متن ــور بس ــوولیت ها در کش مس
ــد  ــه بای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
مشــخص شــود چقــدر از پروژه هــای وزارت راه و شهرســازی بــر اســاس 
ارزش هــای اقتصــادی تعریــف شــده اســت، گفــت: بخــش خصوصــی 
هنــوز فکــر می کنــد “از خــرس دولــت بایــد مویــی بکنیــم” یــا این کــه 
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 10 درصــد از اعتبــارات عمرانــی بــه پروژه هــا تخصیــص 
ــش  ــن بخ ــای ای ــه پروژه ه ــرای هم ــرای اج ــه ب ــی ک ــه در صورت یافت
بــه 100هــزار میلیــارد تومــان نیــاز داریــم یعنــی ایــن کــه بایــد حداقــل 
40 ســال دنبــال ایــن داســتان بدویــم. مــا بایــد اعتبــار دولــت را بیشــتر 
ــک نظــام اقتصــاد  ــم ی ــم و بتوانی ــف اهــرم کنی در صندوق هــای مختل

خوداتــکا و پایــدار را در ایــن حــوزه تعریــف کنیــم. 
وی همچنیـن بـا بیـان ایـن که باید به سـمت آزادسـازی قیمـت در حوزه 
حمـل  و  نقـل حرکـت کنیم، گفت: بدون آزادسـازی و بر مبنـای مداخالت 
دولـت همـان می شـود که سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی از حضور در 
پروژه ها پشـیمان می شـوند. بنابراین در این حوزه نیازمنـد بازتعریف رابطه 

دولـت و بخش خصوصی هسـتیم. 
دکتـر آخونـدی با اشـاره به این کـه عهد کرده ام هیـچ پـروژه ای را خارج از 
رقابـت واگـذار نکنم، گفت: هـر لحظه از رقابت عبور کنیم، بذری از فسـاد 
می کاریـم، 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 حرفه ای اسـت 
کـه مهندسـان را برای سـطح بین-المللـی تربیت کنیـم و از آموزش های 
تکمیلـی، حقوقـی مالـی و بازاریابـی و بحث های تکمیلی کـه در حد یک 

مهنـدس حرفـه-ای اسـت، در سـطح بین المللی صـورت گیرد. 
مــن همیــن جــا از آقــای عبــده خواهــش می کنــم کــه راجــع بــه بحــث 

صــدور خدمــات فنــی و مهندســی یــک چــاره ای بیاندیشــیم کــه بتوانیــم 
بــه ســهم بیشــتری از بــازار جهانــی دسترســی پیــدا کنیم. 

آخونــدی بــا بیــان ایــن کــه حجــم ســرمایه گذاری ملــی در ایــران کــم 
ــت  ــرودگاه و ظرفی ــواع راه، 56 ف ــر ان نیســت، گفــت: 180 هــزار کیلومت
ــی در  ــم کم ــادر، رق ــار در بن ــن ب ــون ت ــری 186 میلی ــه و بارگی تخلی
ــزان ســرمایه-گذاری در راه  ــن می ــی نیســت. همچنی ســرمایه گذاری مل
آهــن نیــز باالســت، امــا موضــوع مهــم ایــن اســت که میــزان بهــره وری 
ــی و  ــی، هوای ــی، دریای ــل ریل ــل و نق ــاوگان حم ــاخت ها و ن ــر س از زی

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 
ــن  ــی از ای ــار جهان ــهمی از ب ــه س ــد چ ــخص نمی کنن ــه مش ــت ک اس
ــاد در  ــر ســاخت های بســیار زی ــا وجــود زی ــد. ب ــور می کن کریدورهــا عب
بندرعبــاس، ســهم ایــن بنــدر در تخلیــه بــار، کمتــر از 20 درصــد اســت. 
ــق  ــات ح ــت: مطالب ــز گف ــکاران نی ــات پیمان ــوص مطالب وی در خص
ــی،  ــش خصوص ــک بخ ــا کم ــتم ب ــن هس ــت و مطمئ ــکاران اس پیمان
ــر راه و  ــرد. وزی ــم ک ــدا خواهی ــکل پی ــن مش ــرای ای ــی ب راه حل های
شهرســازی در رابطــه بــا مســایل مربــوط بــه ادغــام وزارتخانه هــای راه و 
ترابــری و مســکن و شهرســازی گفــت: نمی خواهــم 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 

ــد.  ــازماندهی ش ــهرها س ــیه های کالن ش ــکونت های حاش س
دکتــر آخونــدی ادامــه داد: ادغــام ایــن حســن را دارد کــه توســعه شــهری 
ــرراه و  ــم. وزی ــام دهی ــتا انج ــک راس ــل در ی ــل و نق ــعه حم ــا توس را ب
ــرای 75  ــد ب ــت نمی توان ــدم دول ــه معتق ــان این ک ــا بی ــازی ب شهرس
میلیــون نفــر تصمیم گیــری کنــد، گفــت: بخــش مســکن هــزاران ســال 
ــا  اســت کــه در اختیــار مــردم و بخــش خصوصــی بــوده اســت، مــن ب
ــش  ــه بخ ــازی ب ــرکت ها و مسکن-س ــد، ش ــهرهای جدی ــذاری ش واگ
ــن  ــک شــرط دارد و آن ای ــذاری ی ــن واگ ــه ای ــم. البت خصوصــی، موافق
ــع توســط بخــش خصوصــی  ــز مناب اســت کــه ســرمایه گذاری و تجهی

صــورت گیــرد. 
ــی  ــر مصلحت ــد از ه ــه عه ــای ب ــه وف ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــدی ب آخون
ــارات  ــام اعتب ــال 92 تم ــه س ــت: در بودج ــار داش ــت، اظه ــر اس مهم ت
مســکن مهــر متوقــف شــد و بانــک مرکزی حــق اعطــای خــط اعتباری 

مســکن مهــر را بــه هیــچ بانکــی نــداده اســت. 

دکتــر آخونــدی ادامــه داد: ادغــام ایــن حســن را دارد کــه توســعه شــهری را بــا توســعه حمــل و نقــل در یــک 
ــرای 75 میلیــون  ــد ب ــا بیــان این کــه معتقــدم دولــت نمی توان راســتا انجــام دهیــم. وزیــرراه و شهرســازی ب
نفــر تصمیم گیــری کنــد، گفــت: بخــش مســکن هــزاران ســال اســت کــه در اختیــار مــردم و بخــش خصوصــی 
بــوده اســت، مــن بــا واگــذاری شــهرهای جدیــد، شــرکت ها و مسکن-ســازی بــه بخــش خصوصــی، موافقــم. 
ــع توســط بخــش  البتــه ایــن واگــذاری یــک شــرط دارد و آن ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری و تجهیــز مناب

خصوصــی صــورت گیــرد. 
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| گفت و گو | جواد صبوحی

تاملي بر فعالیت هاي کمیسیون صادرات 
خدمات فني و مهندسي در گفت و گو با 

مهندس حسن  پور حسینی دبیر نخستین 
همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فني و 
مهندسي؛ رهیافت حضور 

در بازارهاي جهاني

اشاره: 
شناخت مولفه ها و بایسته هاي رقابت جزیي از ضروریات حضور در بازارهاي 
بتواند ضمن  تولیدات مهندسي که  بازاریابي محصوالت و  جهاني است. 
معرفي پتانسیل ها و توانمندي هاي جهاني زمینه آگاهي تولید کنندگان داخلي 
را از آخرین تولیدات و متدهاي به کار رفته در صنعت ساخت وساز فراهم کند، 
فرصت و امکاني است که ما را به سوي مرزهاي توسعه رهنمون خواهد 

ساخت. 
با همین هدف و انگیزه، کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي کوشیده 
است بخشي از قابلیت ها و توانمندي هاي کشورمان در این خصوص را 
معرفي کرده و ضمن تعامل با نهادهاي مربوطه اشتیاق حضور سرمایه گذاران 

را نیز فراهم آورد. 
مهندس حسن پورحسینی دبیر همایش، نایب رییس اول سازمان و عضو 
کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي در گفت و گویي با ما به مهم ترین 
فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته اشاره کرده است که تقدیم حضورتان 

مي شود: 

آقاي مهندس؛ ضرورت وجود مجموعه اي با عنوان کمیسیون 
صادرات خدمات فني و مهندسي چیست و اصوالً هدف از 

شکلگیري این کمیسیون چه بوده است؟ 
کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي بنا به اهمیت این حوزه یکي 
از کمیسیون هاي فعال اتاق بازرگاني و صنایع و معادن است که در راستاي 
ارتقاي صادرات غیر نفتي استان و ورود به بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه 
اي تشکیل شده و طي چند سال گذشته با تشکیل جلسات مستمر و حضور 
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در همین راستا یکي از فعاالن افغانستان در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرد 
و در خصوص فعالیت و حضور بیشتر سازمان در افغانستان و پیگیري موضوع 

تا حصول نتیجه مباحثي مطرح شد. 
عالوه بر این نمایندگان این کمیسیون در جلسات اتحادیه صادرکنندگان 
خدمات فني و مهندسي در محل اتاق بازرگاني جلساتي را تشکیل مي دهند 
و درخصوص همکاري هاي مشترک برنامه ریزي مي کند. شرکت در جلسه 
کمیته پایش سازمان صنعت و معدن و تجارت و ارایه نقطه نظرات کمیسیون 
به این کمیته و همینطور شرکت مشاور کمیسیون در جلسات کمیسیون 
نقطه نظرات  ارایه  و  مشهد  معادن  و  صنایع  و  بازرگاني  اتاق  کشاورزي 
همکاري هاي  درخصوص  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات  کمیسیون 

مشترک بخشي از تعامالت کمیسیون در این زمینه است. 

اگر ممکن است به مهم ترین مصوبات اقدام شده هم اشاره اي 
داشته باشید؟

مواردي  به  مي توانم  که  گرفته  زیادي صورت  کارهاي  این خصوص  در 
ساخت وساز  بخش  فعاالن  از  اطالعاتي  بانک  تکمیل  و  ایجاد  همچون 
کشورهاي منطقه اعم از حقیقي و حقوقي و عضویت نمایندگان وزارت امور 
خارجه، اتاق بازرگاني، انجمن انبوه سازان و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي به منظور ایجاد بستر 
براي همکاري و همفکري هاي الزم در این زمینه بین ارگان ها اشاره کنم. 
عالوه بر این با فعاالن و افراد دارای سابقه در بخش ساخت وساز براي 
اندیشي با هدف بررسي چگونگي ورود سازمان به  ارایه راهکارها و هم 
موضوع صدور خدمات فني و مهندسي جلساتي تشکیل شده است. در عرصه 
فرهنگي نیز سرویسي با عنوان سرویس صدور خدمات فنی و مهندسی در 
نشریه طاق ایجاد شده و نماینده این کمیسیون هم به عنوان دبیر سرویس 
معرفي شده، عالوه بر این کتاب هایي با موضوع کشورهای جهان براي 
بهره برداری کمیسیون تهیه شده است. چندي پیش نیز هیأتي متشکل از 
اعضاي کمیسیون براي بررسي موضوعات مربوط به صدور خدمات فني و 
مهندسي به قرقیزستان سفر کردند که گزارش این سفر نیز پس از تدوین 
به سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی، سازمان صنعت و معدن و تجارت 
ارایه شد. در این راستا نقشه هاي ارسال شده براي مشارکت سازمان در 
بخش ساخت وساز کشور قرقیزستان، شهر بیشکک و ایجاد دفتر نمایندگی 
سازمان در این شهر و برگزاري جلسه با هیأت رئیسه بررسي شد. در سفر به 
قرقیزستان براي تبادل امور مرتبط و بررسي ایجاد دفتر نمایندگی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و تعیین سایت مورد نظر صحبت شد و از استاندار 
اوش استان قرقیزستان هم براي حضور در جلسه هیأت رئیسه سازمان 
دعوت به عمل آمد. اردیبهشت ماه امسال در سفر به بیشکک جلسه اي با 
حضور شهردار بیشکک و جناب آقاي اخوان؛ رئیس سازمان و نماینده هاي 
کمیسیون تشکیل و در همین راستا نماینده ای از سوي سازمان در بیشکک 
براي پیشبرد امور مربوط به تأسیس دفتر نمایندگی در این شهر تعیین شد و 
توافق نامه اي هم طي جلسه اي با شهرداري بیشکک با هماهنگي سفارت 

ایران در قرقیزستان انجام گرفت. 
از جمله کارهایي که در این راستا دنبال شده مي توانم به مواردي همچون 

تشکل ها و فعاالن بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرایي ذیربط توانسته 
نسبت به ساماندهي فعالیت هاي این عرصه در امتداد رسالت خود اقدام کند. 
ساماندهي افزایش سطح صادرات غیر نفتي استان خراسان رضوي، حضور 
در بازارهاي جهاني و توسعه و گسترش بازارهاي هدف با تأکید بر کشورهاي 
همجوار، انتقال دانش فني در حوزه خدمات فني و مهندسي در راستاي 
اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، شناسایي توانمندي هاي 
بالقوه و بالفعل استان در بخش خدمات فني و مهندسي و اعزام هیأت هاي 
و  تخصصي  نمایشگاه هاي  در  مشارکت  و  هدف  بازارهاي  به  بازاریابي 
اختصاصي بخشي از اهدافي است که این کمیسیون به دنبال تحقق آن است. 
ضمن اینکه این کمیسیون تالش مي کند با جلب همکاري بخش خصوصي 
در بازارهاي هدف صادراتي و شرکت در مناقصات بین المللي، شناسایي زمینه 
حضور فعاالن بخش خدمات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني، تجمیع 
فعالیت هاي در حال انجام و هماهنگ نمودن فعالیت هاي پراکنده به منظور 
هم افزایي و تشویق به سرمایه گذاري صادرکنندگان خدمات در بازارهاي 
جهاني و همچنین جلب همکاري بخش خصوصي در انتقال دانش فني و 

فناوري بخشي از اهداف خود را محقق کند. 
عالوه بر این مي توانم به اهداف دیگري همچون سیاست گذاري بلند مدت و 
تدوین استراتژي صادرات خدمات فني و مهندسي با نگاه به اسناد باالدستي، 
آشنایي صادرکنندگان با آخرین دستاوردهاي حوزه صادرات خدمات در سطح 
جهاني در قالب برگزاري کالس هاي آموزشي و همایش هاي استاني و ملي، 
همکاري با سایر تشکل هاي فعال در حوزه خدمات فني و مهندسي و ایجاد 
هماهنگي و وحدت رویه، رفع مشکالت صادرکنندگان خدمات و انعکاس 
پیشنهادهاي آن ها به مسووالن ذیربط، جلب منابع و تسهیالت بانکي و 
راهنمایي صادرکنندگان در استفاده از آن و ایجاد شبکه هاي اطالع رساني 
به منظور انتقال آنالین اطالعات خدمات فني و مهندسي به فعاالن بخش 

خصوصي اشاره کنم. 

 براي تحقق اهدافي که به آن ها اشاره کردید چه کارهایي 
انجام گرفته است؟

یکي از مهم ترین برنامه ها حضور نمایندگان کمیسیون در جلساتي است که 
مي تواند به رونق صادرات خدمات فني و مهندسي کمک کند. مثال در این 
خصوص جلسات متعددي با انبوه سازان درخصوص پیشرفت پروژه بیشکک 
و احداث برج تجاري در آن شهر داشته ایم. با مسووالن صندوق ضمانت 
از  صادرات کشور نیز درخصوص تسهیالت صندوق به پروژه هاي خارج 
کشور و ارایه طرح برج تجاري به نماینده صندوق در استان خراسان رضوي 
جلساتي تشکیل شده است. عالوه بر این هم زمان با برگزاري نمایشگاه 
معدن و صنعت نشست هایي با سازمان نظام مهندسي معدن نیز درخصوص 
همکاري هاي مشترک در زمینه صادرات خدمات فني و مهندسي داشته ایم. 
در سطح بین الملل نیز چندي پیش با هیأت اعزامي از بخش معدن افغانستان 
نشست دوجانبه اي تشکیل شد که در این نشست درخصوص همکاري هاي 
مشترک آموزشي و فني بحث و گفت و گو صورت گرفت. عالوه بر این 
از نمایشگاه صنعت ساختمان  بازدید  سفري به هرات داشتیم که ضمن 

وضعیت کشورهاي منطقه را بررسي کردیم. 

بحـث صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی در خراسـان رضوی مدت چندسـالی اسـت کـه به صـورت تخصصی در 
اسـتان مـورد توجـه قرار گرفتـه و بـه همین منظـور تشـکل های تخصصـی مختلفی شـکل گرفته و بـه فعالیت 
مشـغولند کـه می تـوان بـه اتحادیـه صادرکننـدگان خدمات فنی و مهندسـی، سـازمان نظـام مهندسـی معدن، 

سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و چند تشـکل دیگر بخش سـاختمان اشـاره کرد. 
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به روز رساني طرح توجیهي پروژه بیشکک توسط صاحبان زمین و ارایه 
اخذ تسهیالت،  براي  بانک توسعه صادرات  به سازمان توسعه تجارت و 
ارایه به موقع و شفاف مناقصات و اطالعات پروژه در جریان ارایه خدمات 
فني و مهندسي توسط نماینده سازمان در بیشکک، به روز رسانی طرح 
توجیه اقتصادی پروژه نمایندگی سازمان در این منطقه و ارایه آن به جلسه 
کمیسیون و همینطور اخذ اطالعات مربوط به زمین بیشکک و تماس با 
مالکان و همچنین مذاکره انبوه سازان براي ایجاد تشکیالت مناسب انجام 
کار و ورود به فاز اجرایي آن پس از برگزاري جلسه با انجمن شرکت هاي 
ساختماني و تاسیساتي، انجمن انبوه سازان و مالکان زمین مورد نظر در 

بیشکک و ایجاد نمایندگي سازمان در بیشکک اشاره کنم. 
به دنبال این موضوع از نماینده بانک توسعه صادرات نیز به منظور اتخاذ 
تصمیم الزم براي اجرایي شدن پروژه و مشارکت به منظور استفاده بیش تر از 
تسهیالت و امکانات بانک دعوت به عمل آمد. دعوتي نیز از نماینده صندوق 
ضمانت صادرات خدمات فني و مهندسي با توجه به ایجاد خط اعتباري 
50 میلیون یورویي براي بررسي چگونگي استفاده سازمان و تشکل هاي 
حرفه اي مرتبط از این خط صورت گرفت. با نمایندگان انجمن انبوه سازان 
و نمایندگان انجمن شرکت هاي ساختماني و تأسیساتي در خصوص نحوه 
همکاري و رویکرد ایشان با موضوع نمایندگي سازمان هم نشستي داشتیم. 
به همه این موارد مي توانید این موضوعاتي را هم که فهرست وار به آن اشاره 
مي کنم اضافه کنید: موضوعاتي مثل، مصوبات شرکت در جلسه هماهنگي با 
انجمن هاي صنفي در انجمن شرکت هاي ساختماني و تأسیساتي، شرکت در 
جلسه معرفي منطقه ICIF8 تفویض اختیار راجع به ایجاد دفتر نمایندگي 
مهندسي،  و  فني  خدمات  درخصوص صدور  ارتباطات  و  مهندسي  نظام 
به  مهندسي  و  فني  خدمات  صدور  در خصوص  استاندار  اختیار  تفویض 
ریاست سازمان نظام مهندسي ساختمان، تهیه رویکرد سازمان در سال 91 
درخصوص صدور خدمات فني و مهندسي براي سند خارجي استان در قالب 
تفاهم نامه با استانداري، ارایه برنامه اجرایي نخستین همایش صدور خدمات 
فني و مهندسي، برنامه ریزي براي دعوت از سازمان توسعه تجارت ایران، 
صندوق ضمانت ایران، بانک توسعه صادرات ایران و استادان دانشگاه و 
فعاالن بخش صادرات خدمات فني و مهندسي در نخستین همایش صادرات 
خدمات فني و مهندسي، تهیه نامه به سفارت ایران در قرقیزستان پیرو 
مذاکرات بعمل آمده با سفیر و تفویض نمایندگي سنجش خدمات مهندسي 
سفارت به دفتر نمایندگي سازمان، اخذ اطالعات در خصوص فعالیت هاي 
استان در  اقدام سازمان صنعت، معدن و تجارت  انجام شده و در دست 
زمینه صدور خدمات فني و مهندسي توسط نماینده آن سازمان در جلسه 
کمیسیون، تفویض اختیار استان در بحث آموزش به سازمان نظام مهندسي 
و پیگیري توسط دبیر خانه شوراي گفت وگو و بررسي موضوعات و اتخاذ راه 
کارهاي اجرایي نمودن وموضوعات در ارتباط با پروتکل همکاري ایران با 
قرقیزستان و بندهاي مرتبط با کمیسیون و اخذ موارد از کمیته پایش سازمان 

صنعت و معدن و تجارت استان. 

چه تعداد از مصوبات درحال پیگیري است؟
مصوباتي مثل بررسي و تدوین رویکرد استان در بخش دولتي و خصوصي 
پیرامون چگونگي فعالیت و شرکت در نمایشگاه هاي خارجي، دعوت از مدیر 
کل زمین شناسي استان درجلسه کمیته پایش، شرکت نمایندگان کمیسیون 
در نمایشگاه بین المللی کاالهای استاندارد و بازرگانی در تاجیکستان، برگزاری 
بین مالکان و سرمایه گذاران  نامه همکاری مشترک  تفاهم  انعقاد  جلسه 
از  تعیین مصالحی که می توان  و  بیشکک  پروژه  برآورد  و  پروژه و متره 
ایران صادر کرد از لحاظ حجمی  و ارزشی مصوبات در حال پیگیري است. 

آیا مصوباتي هم دارید که احیاناً اجرا نشده است؟
بله، مصوبه استعالم فعالیت های انجام شده در سایر استان ها درخصوص 
استانداري،  با  جلسه  برگزاري  مصوبه  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صدور 
نمایندگي وزارت امورخارجه و سایر ادارات مرتبط، جلسه مشترک سازمان با 
انجمن انبوه سازان، انجمن مهندسان مشاور، انجمن شرکت هاي ساختماني 
و تأسیساتي و ایجاد هماهنگي هاي الزم و پیگیري ها در خصوص سفر 
استاندار بصره به مشهد و درخواست حضور شرکت هاي توانمند ایراني و 
استان به منظور شرکت در ساخت مدرسه و سایر زیر ساخت هاي عمراني، 
اخذ مجوز کاریابي خارجي پس از تایید هیات رئیسه و تهیه مدارک الزم در 
این زمینه و ارتباط سازمان با واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور به دلیل 
تعامل بیشتر سازمان با کشورهاي منطقه در این زمینه با توجه به حضور 
دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پیام نور در کابل از جمله مصوبات اجرا نشده 

است. 

به عنوان عضو کمیسیون براي پیشبرد توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی استان خراسان رضوی چه برنامه هایی را در 

آینده در دست اقدام دارید؟
بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی مدت چندسالی 
است که به صورت تخصصی در استان مورد توجه قرار گرفته و به همین 
منظور تشکل های تخصصی مختلفی شکل گرفته و به فعالیت مشغولند که 
می توان به اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، سازمان نظام 
مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و چند تشکل دیگر بخش 
ساختمان اشاره کرد. این کمیسیون براي تعامل نزدیک با کلیه تشکل ها و 
هماهنگی فعالیت آن ها سعی و تالش خود را به کار خواهد بست و تاکنون 
نیز به منظور وحدت رویه جلسات متعددي تشکیل 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 
به عنوان یک سند باالدستی برنامه های مختلفی را در راستاي حضور در 
بازارهای هدف منطقه ای و فرا منطقه ای اجرا خواهد نمود که از جمله می توان 
به برگزاری همایش و کالسهای آموزشی براي صادرکنندگان جدیدالورود، 
ایجاد سایت های اطالع رسانی شرکت در مناقصات بین المللی، هماهنگی با 
بانک ها به منظور تخصیص اعتبار به پروژه های خدمات در بازارهای خارجی 
و استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی توانمندیهای بالقوه در این حوزه 
اشاره کرد. در پایان جا دارد از حمایتهای بی دریغ اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن و سازمان صنعت و معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان 
و سایر تشکل های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی صمیمانه تشکر 

و قدردانی کنم. 
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نگاهی به ضرورت و چرایی تشکیل شرکت
»گروه هاي فني و مهندسي بین المللي هشتم« 

در گفت و گو با: دکتر حسن شجاعي 1 و 
مهندس میثم کرماني2

1. دکتراي علوم زمین از دانشگاه ورشو لهستان / عضو اصلي کمیسیون صدور خدمات فني 
مهندسي سازمان نظام مهندسي

2. کارشناس ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تهران / دبیر کارگروه پذیرش شرکت در شرف 
تاسیس گروه هاي فني مهندسي بین المللي هشتم

گامی براي حضور موثر در 
بازارهاي رقابتي دنیا 

مدیریـت و صدورخدمـات فنی و مهندسـی به وسـیله هدایـت توانایي ها و 
توانمندي هاي کشـور و اسـتان در این زمینه و متمرکز سـاختن آن درقالب 
کنسرسـیوم، گـروه مشـارکت یا خوشـه صادراتـي داخلـی و بین المللی به 
منظـور حضـور فعـال و همه جانبـه در بازارهـاي داخلي و جهانـي از جمله 
اهدافـی اسـت کـه می توانـد مبنایـی بـرای شـکل گیـری مجموعـه ای 
تخصصـی آن هـم بـا رویکرد کمک به رشـد و توسـعه اقتصـادی و ایجاد 

اشـتغال قرار گیرد. 
“ گروه هاي فني و مهندسـي بین المللي هشـتم” عنوان شـرکت در شـرف 
تاسیسـی اسـت کـه با تاکید بـر همین اهداف تـالش گسـترده ای را برای 
شناسـایي فعـاالن بخـش صـدور خدمـات مهندسـي وایجـاد هـم افزایي 

میـان آن هـا آغاز کرده اسـت. 
عضو کمیسـیون صدور خدمات مهندسـي خراسـان رضوي بـا بیان اینکه 
امـروز زماني اسـت کـه دولت نیـاز دارد بخش خصوصـي را تقویت نماید، 
بـه ضـرورت تغییـر دیـدگاه در صادرات اشـاره می کنـد و می گویـد: نگاه و 
توجـه بـه صادرات یک انتخاب نیسـت بلکـه یک ضرورت اسـت و اگر به 
صادرات توجه کنیم وابستگي کشور به درآمدهاي نفت و گاز کم و مشکل 
کسـري بودجه و تورم و بیکاري که دغدغه همه ماسـت برطرف مي شـود. 
دکتـر حسـن شـجاعي در ادامـه بـه چگونگـی شـکل گیـری شـرکت “ 
گروه هـاي فنـي و مهندسـي بین المللي هشـتم” اشـاره کـرده و می گوید: 
در راسـتاي نیـل به اهداف کمیسـیون صـادرات خدمات فني و مهندسـي 
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي و به منظور شناسایي 
فعـاالن بخـش صـدور خدمـات مهندسـي وایجـاد هـم افزایـي از طریق 
همـکاري بیـن این فعاالن با یکدیگر در شـهریور ماه امسـال در جلسـات 
این کمیسـیون پیشـنهاد تشـکیل شـرکتي که از یک سـوی مورد حمایت 
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همـه تشـکل ها بـوده و از دیگـر سـوی در راسـتاي صدور خدمـات فني و 
مهندسـي در سـطح بین الملل فعال باشـد، مطرح شـد و این پیشـنهاد در 
همـان ابتـدا بـا آنکـه جـذاب به نظـر میرسـید، بسـیارخام بـوده و نیازمند 
بررسـي هاي بیشـتر بـراي پخته تر شـدن و بررسـي روش اجرایي شـدن 

بود.  آن 
عضـو کارگـروه پذیـرش این شـرکت در شـرف تأسـیس اضافـه می کند: 
مـا معتقدیـم کـه شـرکت هاي کوچـک و متوسـط، حجـم وسـیعي از 
بنگاه هـاي اقتصادي کشـور را تشـکیل میدهنـد که بـا محدودیت هایي از 
قبیل دسترسـي بـه اطالعات و امکانات بـازار، روبرو هسـتند. این موضوع 
ضرورت ایجاد شـبکه هایي منسـجم و متشـکل از شـرکت هاي کوچک و 
بـزرگ را تبییـن میکند،  بـه نحوي که از برآیند هـم افزایي تکنیک، تجربه 
و دانـش اطالعاتي یکدیگر،  بر مشـکالت ناشـي از ماهیت متوسـط بودن 

خود فایـق آیند. 
وی خاطـر نشـان می کنـد: هـر بنـگاه اقتصـادي بـرآن اسـت تـا صـداي 
کسـب و کارش بـه صـورت جمعـي شـنیده شـود و قـدرت چانـه زنـي 
بیشـتري داشـته باشـد. بنابراین یکي از وظایف اساسي تشکل هاي صنفي 
کـه به نمایندگـي از بنگاه هاي عضو عهده دار دفاع از حقوق آنان هسـتند، 
ارایـه خدماتي اسـت که پاسـخگوي نیازهاي متنـوع اعضا بـوده و آن ها را 

بـراي تفـوق در بازارهـاي رقابتي دنیا آمـاده کند. 
دکتر حسـن شـجاعي در ادامه می گوید: در شـهریور ماه امسـال همزمان 
با جلسـات کمیسـیون صـادرات خدمـات فني و مهندسـي،  تیم تخصصي 
ویـژه اي اعم از افراد فني مهندسـي، حقوقـي، اداري و مالي،  برنامه ریزي و 
بین الملل بر روي کلیات اساسـنامه کار کارشناسـي انجام و اولین نسـخه را 
در کمیسـیون مطرح کردند. از آنجا که اعضاي حاضر در جلسـه کمیسیون 
صدور خدمات فني و مهندسـي نظام مهندسـي ساختمان به اتفاق تشکیل 
ایـن شـرکت را الزمـه ورود بـه بازارهـاي بین المللـي مي دانسـتند، هیأت 
مؤسـس شـرکت از میان اعضاي کمیسـیون انتخاب شـده و طي چندین 
جلسـه با حـدود 280 نفر سـاعت کار کلیات اساسـنامه را تصویـب کردند. 
از آنجا که جلب مشـارکت حداکثري تمامی تشـکل هاي فني و مهندسـي 
اسـتان در اولویـت قـرار داشـت، اساسـنامه مصوب بـه واحد حقوقـي اتاق 
بازرگاني، صنایـع، معـادن و کشـاورزي اسـتان خراسـان رضوي نیـز ارجاع 
شـد و ایـن واحـد نظرات راهگشـاي حقوقي خـود را ظرف مـدت یک ماه 
اعـالم کـرد و در اساسـنامه لحاظ شـد و در واقـع تأیید مشـاوران حقوقي، 

وفـق مفاد قانـون تجارت گرفته شـد. 
مدیر بازرگاني و تجارت شـرکت مهندسـي مشـاور کاوش پي مشـهد نیز 
بـه چگونگی شـکل گیـری کارگروه پذیرش این شـرکت اشـاره می کند و 
می گوید: فرآیند تشـکیل چنین شـرکت بزرگـي و چیدمان مراحل مختلف 
تأسـیس آن بسـیار پیچیـده و نیازمند تـالش همه جانبه اسـت، لذا هیئت 
مؤسـس به منظـور انجـام وظایـف تعیین شـده با ایجـاد کارگـروه پذیرش 
موافقـت کـرد و بـا انتخاب پنج نفر از اعضاي هیئت مؤسـس پـس از رأي 
گیـري و شـکل گیـري کارگـروه پذیرش در راسـتاي چند هـدف کار خود 

را آغـاز کرد. 
مهنـدس میثـم کرمانـي موضوعاتی همچـون کنتـرل اساسـنامه مطابق 
بـا نظـرات هیئـت مؤسـس، واحدهـاي حقوقي،ثبـت شـرکت ها و قانـون 
تجـارت و تدویـن اساسـنامه نهایـي؛ پیگیـري و انجـام امـور مربـوط بـه 
واگـذاري سـهام بـا هماهنگـي تشـکل هاي مربوطـه؛ بررسـي سـوابق و 
مدارک متقاضیان سـهام و کنترل با شـرایط اساسـنامه؛ ایجاد تسـهیالت 
ویـژه بـراي متقاضیـان؛ هماهنگـي در تعییـن درصـد سـهام واگـذاري به 
اعضـاي تشـکل ها؛ پیگیـري ثبت شـرکت بـا برنامـه ریزي مشـخص تا 

برگـزاري مجمـع؛ سـایر هماهنگي هـاي مربوطه برای تأسـیس شـرکت 
تـا قبـل از تشـکیل هیئـت مدیـره بـا هماهنگي هیئـت مؤسـس و تهیه 
گـزارش پیشـرفت کار براسـاس برنامـه و اعـالم بـه هیئت مؤسـس را از 
جملـه ایـن اهـداف می دانـد و می گویـد: پـس از رأي گیري آقایـان دکتر 
حسـن شـجاعي، مهنـدس محمـود پـژوم، مهندس سـید محمـود حقي، 
مهنـدس معین تقوي و مهندس سـعادت به عنوان اعضـای اصلی و آقای 
مهنـدس مهـدي منوچهـري نیـز به عنـوان عضـو علـي البـدل کارگروه 
پذیـرش انتخـاب شـدند و در اولین جلسـه، اعضـاي کارگـروه اینجانب را 
بـه عنـوان دبیـر اجرایـي انتخـاب نمودند کـه در خدمت جامعه مهندسـي 

اسـتان خواهیـم بود. 
دبیـر اجرایـي این شـرکت در شـرف تأسـیس در ادامه بـه موضوعاتی که 
پـس از 14 جلسـه و310 نفرسـاعت کار کارشناسـی بـه تصویـب اعضاي 
کارگروه پذیرش رسـیده اسـت اشـاره می کند و می گوید: بررسـي تغییرات 
و اصالحـات مـورد نیـاز اساسـنامه بـا توجه به نظـرات واحد حقوقـي اتاق 
بازرگانـي و مشـاورین حقوقـي، دعـوت از شـرکت هاي مجـري اطـالع 
رسـاني و تبلیغاتـي، مشـخص نمـودن محل دبیرخانـه کارگـروه پذیرش، 
تعیین برنامه زمانبندي، تعیین نحوه پذیرش با بررسـي سـوابق متقاضیان، 
تعییـن رابطـان اجرایي در تمامی تشـکل ها به منظور هماهنگـي با کارگروه 
پذیـرش، برگـزاري جلسـه معرفـي شـرکت در شـرف تأسـیس بـا حضور 
اعضـاي هیئـت مدیره تشـکل ها به منظـور اطالع رسـاني و ارایـه اهداف 
شـرکت، هماهنگي بـا مدیران اتـاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشـاورزي 
اسـتان خراسـان رضـوي در خصـوص تشـکیل ایـن شـرکت، تهیـه وب 
سـایت شـرکت بـه آدرس www. 8ieg. com و تهیـه نـرم افـزار بانک 
اطالعاتـي به منظور ثبت اطالعـات متقاضیان، برگزاري جلسـات متعدد با 
بانک هـا و نیـز با تشـکل هاي مختلـف از جملـه موضوعاتی بـود که طی 

ایـن مـدت به تصویـب و اجرا رسـید. 
مهنـدس کرمانـي زمان آغـاز عضوگیري این شـرکت را از 14 دي ماه تا 3 
بهمـن ماه امسـال و زمان اعالم نتایج آنرا هفته سـوم بهمن مـاه 92 بیان 
کـرد و در خاتمـه بـا ابـراز امیدواری بـرای حل و فصل سـریع معضل هاي 
فـراروي صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بـا همـکاري و اسـتقبال 
متقاضیـان عضویـت، از برخی از تشـکل هاي حامي در اسـتان که مشـوق 
و همـراه ایـن مجموعـه بوده اند همچون اتـاق بازرگاني، صنایـع، معادن و 
کشـاورزي، اتاق تعـاون، اتحادیه تولیـد کننـدگان و صادرکنندگان مصالح 
سـاختماني، اتحادیـه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسـي، انجمن انبوه 
سـازان مسـکن و سـاختمان، انجمن شرکت هاي سـاختماني و تأسیساتي، 
انجمـن صنفي مهندسـان مشـاور، پارک علم و فـن آوري، سـازمان نظام 
مهندسـي سـاختمان، سـازمان نظام مهندسـي کشـاورزي و منابع طبیعي، 
سـازمان نظام مهندسـي معدن، سـندیکاي صنعت برق ایـران و مجموعه 

شـرکت هاي سـرمایه گذاري خراسـان رضوي تقدیـر کرد. 

 فرآینـد تشـکیل چنیـن شـرکت بزرگـي و چیدمـان 
مراحل مختلف تأسـیس آن بسـیار پیچیـده و نیازمند 
تـالش همه جانبه اسـت، لـذا هیئت مؤسـس به منظور 
انجـام وظایف تعیین شـده با ایجـاد کارگـروه پذیرش 
موافقـت کـرد و با انتخـاب پنج نفـر از اعضـاي هیئت 
مؤسـس پـس از رأي گیـري و شـکل گیـري کارگـروه 
پذیـرش در راسـتاي چند هـدف کار خـود را آغاز کرد
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به هرات آمده ایم؛ سرزمیِن مهر و کودکان آفتاب سوخته ای که برق نگاهشان را 
تاب نمی آوری. شهری از جنس عشق و عرفان؛ شهر مرداِن سختکوش و زنان 
برقع پوش، امیدوار، سختکوش و صبور عین پل قد کشیده ماالن بر روی هریرود. 
هرات؛ شــهری که شور می انگیزد و عشق می سازد، شهری که هنوز شور 
نگاه مردم زجر کشیده اش تبسم های شیرین را از خاطرت نمی برد. شهری 
که حتی بادهای صد و بیســت روزه اش هم از جوزا تا سنبله در گوش ات 
فریاد می کشــد، درهای تنهایی و پنجره احســاس ات را به هم می کوبد، 
می پیچد الی گیســواِن بیدهای مجنون خاطرات کودکی ات و تو دوست 
داری همراهــش میان کوچه پس کوچه های 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 خانه های مدرن و شــهر کهنه با دکان ها و 
خانه هایی با معماری های کهــن و داالن های تو در تویش حوض ها و آب 
انبارهای تاریخی اش که حاال به مزارهای آن پهلو می زند، تو را در خودش 
حل کند. کوچک اســت اما سخاوتمند و چه زیبا تو را در آغوش می کشد و 

صدایت می کند. 
از نوای موسیقی و از دل پر دردشان؛ از سوز صدای سازها و حنجره هایشان، 
از لطف بی کران و از صبر بی نهایت شــان اشــک به چشمانت می آید. از 
دوستی ها و دوست داشتن هایشان… از کودکانی که هلهله کنان و کتاب 
به دست از لیسه های ســلطان، جامی، زراعت، گوهرشاد و ذکور بالیان باز 
می گردند و دستان کوچک شان را عین رقص پرچم سرخ و سیاهشان برایت 
تکان می دهند به وجد می آیی و نیامده می خواهی تا ابد میهمانشان بمانی. 
آری اینجا هرات است. . . . هرات باستان

حضورموفق سازمان نظام مهندسی خراسان 
رضوی در پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران 

در هرات

اینجا هرات باستان است؛ 
سرزمین مردان سختکوش و 

زنان برقع پوش

نمایشگاه هاي  در  مهندسي  نظام  سازمان  حضور 
اختصاصي جمهوري اسالمي ایران در بازار کشورهاي 

همجوار
پـس از تشـکیل کمیسـیون تخصصي توسـعه صـادرات خدمات 
فنـي و مهندسـي و تأکیـد مسـووالن بـر حضور نظام مهندسـي 
اسـتان در بـازار صـادرات خدمات فني و مهندسـي، این سـازمان 
بـه منظـور بازاریابـي، توسـعه بـازار و آشـنایي بازارهـاي هدف از 
توان فني و مهندسـي اسـتان خراسـان رضوي در سـه نمایشگاه 
تخصصـي و اختصاصـي جمهوری اسـالمی ایران در کشـورهاي 
افغانسـتان، قرقیزسـتان و ترکمنسـتان شـرکت نمود و موفق به 
مطالعـات میدانـي به منظور مشـارکت در پروژه هاي سـاختماني، 

آبرسـاني، بـرق رسـاني و جاده کشـور هاي هدف شـد. 
مشـارکت در ایـن نمایشـگاه ها فرصتـي مغتنـم بـرای معرفـي 
توانمندي هاي سـازمان و به نمایش گذاشتن فناوري هاي صنعت 
سـاختمان در پروژه هـاي در دسـت احـداث ایـن کشـورها بـود. 
 در ایـن نمایشـگاه ها هـزاران نفـر از متخصصـان و کارشناسـان 
ضمـن بازدیـد از غرفـه سـازمان بصـورت سـمعي و بصـري بـا 
پروژه هـاي احداثـي توسـط مهندسـان توانمنـد اسـتان و آخرین 

دسـتاوردهاي صنعت سـاختمان کشـورمان آشـنا شـدند. 
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هرات در یک نگاه
والیت ِهرات به مرکزیت شــهر هرات و بزرگ  ترین والیت پس از والیت 
هلمند از والیت های افغانستان است. والیت هرات همراه با فراه و نیمروز جمعًا 
والیات غربی افغانستان را تشکیل می دهند و با کشور ایران هم مرز 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 شمال شرق با 

بادغیس و در جنوب با والیت فراه. 
از مناطق تفریحی والیت هرات می توان به باغ ملت، تخت سفر، شیدایی، 
پارک هریرود، پارک میر داود و ده نغار کروخ اشاره کرد. ارگ هرات، مسجد 
جامع، گازرگاه، مسجد گوهرشاد بیگم، خواجه غلطان، قلعه اختیارالدین هرات 

و مجتمع مصالی هرات اشاره کرد. 
گوهر شاد بیگم یک زن هوشــیار، با تدبیر و علم دوست بود، همین که در 
سلسله حاکمیت تیموري ها، خصوصاً حاکمیت میرزا شاهرخ علم و هنر ترقي 
روز افزون نمود، بیشترین تاریخ نگارها، آن را از برکت وجود گوهر شاد بیگم 
مي دانند. از جمله یکي ایجاد مدرسه اي بود که کار ایجاد این مدرسه از سال 
820 هجري قمري آغاز شــد و 21 ســال دوام کرد. براي اعمار آن از تمام 
نقاط معماران، نقاشان و رسام هاي زبر دستي فرا خوانده شدو به کار افتادند. 
گوهر شاد بیگم 32 ساله بود که هواي زیارت مشهد به دلش افتاد. نذر کرده 
بود گردنبند الماس نشانش را خرج مسجدي کند که زیر سایه امام رضا )ع( 
نفس بکشد. گوهر شادبیگم گردنبند را به یکي از بازرگانان ایراني فروخت و 
هزینه ساخت مسجد را از دارایي خودش فراهم کرد. چند هفته بعد، کلنگ 
ساخت بزرگترین مسجد ایران، جایي درست در ضلع جنوبي حرم علي بن 

موسي الرضا )ع( به زمین خورد. 
گوهر شــادبیگم براي ساخت مســجدي که آرزویش را داشت، قوام الدین 
شیرازي، سرشناس ترین معمار ایران را استخدام کرد و قوام الدین شیرازي 
هم حاصل سال ها تجربه و دانشش را در بند بند این مسجد به یادگار گذاشت 

تا نظم، تقارن و ظرافت این بنا را تا 6 قرن بعد به رخ بکشد. 
مسجد گوهرشاد حاال پس از گذشت سال ها، هنوز هم یکی از عظیم ترین 
مساجد چهار ایواني ایران محسوب مي شود که با 9410 متر مربع وسعت در 
جوار حرم امام رضا )ع( ایستاده است. مسجدي که پس از قرن ها هنوز هم 

افتخار معماري اسالمي در ایران محسوب مي شود. 
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 می کرد. هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ بستر مناسب 

تالقی مدنیت های شرق و غرب نیز به شمار می رفت. 

هرات؛ شهر فرصت ها
هرات امروز، شــهر ســالخورده و رنجور از ترکش های نفسگیر جنگ اما 
همچنان پرانگیزه برای ساختن و احیای دوباره گذشته خویش به فرصت هایی 
می اندیشد که بتواند خاک فقر نشسته بر تن را پاک کند و جامه سبز توسعه 
بپوشد و چه فرصتی بهتر از مرور دستاوردها، تجارب و توانمندی های کشوری 
همچون جمهوری اسالمی ایران که مشترکات زبانی، دینی و فرهنگی میان 

این دو می تواند فرآیند عمران و آبادانی این منطقه را تسریع بخشد. 
انگیزه های رقابت در افغانســتان عالوه بر آن کــه به انتقال تجربیات فنی 
و مهندسی کشــورمان به این کشور می انجامد پیامدهای متعدد اقتصادی 
بیشماری نیز در پی خواهد داشت. از آنجمله می توان به مهم ترین مزیت هاي 
نسبي رقابتي ایران در این کشور اشاره نمود. مزایایی همچون سطح باالي 
تکنولــوژي، دانش فني، کیفیت کاالها، خدمات، تجربه و مهارت مدیران و 
مهندســان ایراني در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه، همسایگي و وجود 
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مرز طوالني، اشتراکات تاریخي، دیني، فرهنگي و زباني، پیوندهاي قومي و 
خویشاوندي، و نیز حضور میلیون ها افغاني در طي بیش از دو دهه در ایران و 
آشنایي با کاالها، خدمات، مهارت ها و الگوي مصرف ایران و باالخره تمایل 
و عالقه دولت افغانســتان به بخش خصوصي و مردم این کشور به توسعه 
همکاري هاي اقتصادي با ایران، عالوه بر این افغانستان از مزیت های نسبی 
متعددی نیز برای حضور ســرمایه گذاران ایرانی برخوردار است که می تواند 
به رونق و پویایی هر دو کشــور کمک شــایان توجهی کند؛ قانون جدید 
سرمایه گذاري افغانستان که زمینه ساز فعالیت اشخاص حقیقي یا حقوقي 
خارجي به صورت صد درصد خارجي و با مشارکت اشخاص افغاني مي باشد، 
برخورداري از امتیاز تخفیفات تعرفه اي براي صادرات کاال به آمریکا، اتحادیه 
اروپا، ژاپن و هند که در راستاي صادرات کاالهاي ایراني از طریق افغانستان 
قابل بررســي اســت و قانون عملیات بانکي مبني بر اجازه برقراري روابط 
بانکي با کشور هاي خارجي و تاسیس شعب بانک هاي خارجي از جمله این 
مزایاست ضمن آن که مســایل دیگری همچون وجود نیروي کار ارزان و 
بازار پرکشش کاالها و خدمات ویژه نسبت به کاالها و خدمات ایراني، مواد 
معدنی فراوان و با کیفیت به ویژه سنگ هاي تزئیني و قیمتي، مرز مشترک با 
کشورهاي چین، هندوستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان 

و تعیین پول واحد و تقویت ارزش آن را نباید از خاطر دور داشت. 
با نگاهی به اقتصاد افغانستان به ویژه پس از جنگهای داخلی متعدد و لزوم احیای 
بخش های زیربنایی آن می توان 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 خیابان، هتل و مهمان سرا، ساختمان هاي 
اداري، تجاري و منازل شخصي، مصالح ساختماني، سردخانه، صنایع آرایشي 
و بهداشتي، صنایع شــوینده، مواد غذایي و خوراکي، منسوجات و پوشاک، 
لوازم صوتي و تصویري و مخابراتي، لوازم خانگي و لوازم برقي، رایانه و. . . . 
همین ضرورت ها و نیز برپایی پنجمین نمایشگاه اختصاصي ایران در هرات 
باستان و پیگیري زمینه سازي هاي صدور خدمات فني و مهندسي ساختمان 
بهانه ای شد تا هیاتی 5 نفره از سوی سازمان نظام مهندسی استان به دعوت 
استانداري خراسان رضوي و در راستای پیگیري اهداف سفر دکتر صالحی 
استاندار خراسان رضوی سفر خود را از طریق مرز دوغارون و از طریق جاده 
آسفالته ای به طول 120 کیلومتر بسوی هرات طی کند؛ جاده ای که 7 سال 

پیش توسط دولت جمهوري اسالمي ایران احداث گردید. 

نظام مهندسی خراسان رضوی در نمایشگاه هرات
غرفه ســازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به مساحت 72 متر مربع در 
بخش مرکزي نمایشــگاه ارایه دهنده توان سازمان در زمینه هاي نظارت، 
کنترل، آموزش و دانش فني ساخت وســاز در هفت رشــته اصلي قانون و 

همچنین بیانگر پتانسیل تخصصي در قالب اعضاي حقیقي و حقوقي است. 
در این راستا حضور نمایندگي مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در استان و 
تعامل و همکاري با تشکل هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي به نحو مناسب 
ارایه می شود. ضمن آن که شرکت تعاوني نظام مهندسي ساختمان نیز به طور 

مناسب به بیان فعالیت ها و توان فني و اجرایي می پردازد. 
در روز افتتاحیه حضور معاون اسـتاندار خراسـان و مسوول کمیته همکاري 
اسـتاني بـا افغانسـتان و هیأت همـراه و حضـور والي هرات باسـتان؛ دکتر 
داود شـاه صبا و سـر کنسـول ایران در شـهر هرات آقاي محمدي یکتا در 

غرفـه سـازمان و بیان دیدگاه هاي ایشـان قابل توجه اسـت. 
در روزهاي بعد نیز کارشناسـان سـفارت ایران در افغانسـتان، کارشناسـان 
کنسـولگري ایـران در هـرات، سـایر مسـووالن شـهري هـرات باسـتان، 
اسـتادان دانشـگاه، دانشـجویان فنـي دانشـگاه، هیـأت مدیـره انجمـن 
شـرکت هاي سـاختماني هرات و مهندسـان و متخصصان درغرفه سازمان 
نظام مهندسـی حضـور می یابند که این حضور خود گویـاي توجه و عالقه 
این قشـر متخصص شـهر بزرگ هرات به سـازماندهي ساخت وسـاز است
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتان در تکمیـل بخش دیگـري از 
اهـداف حضـور خـود، بـه توزیـع کتب مقـررات ملـي سـاختمان، ماهنامه 
طـاق، برخـي کتـب و نشـریات فنـي، نسـخه هایي از فعالیـت تخصصـي 
تشـکل هاي حرفـه اي، پخـش کلیپ معرفـي سـازمان و فعالیت هـاي آن 
می پـردازد ضمـن آن کـه برنامه هـای دیگـری نیـز همچـون شـرکت و 
سـخنراني در جلسـات مشـترک فعـاالن اقتصـادي ایـران و افغانسـتان و 
نشسـت اقتصـادي مرتبط بـا حضور کارشـناس اقتصـادي سـفارت ایران 
در کابـل و مصاحبـه با صدا و سـیماي محلـي هرات از دیگـر فعالیت هاي 

گـروه اعزامـي بـه هرات اسـت. 
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" طاق "؛ حضور موثر در هرات: 
ماهنامه طاق؛ به عنوان رســانه ای که می تواند بخش قابل مالحظه ای از 
توانمندی های فنی و مهندسی مهندسان سختکوش کشورمان را به اطالع 
متخصصان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برساند و نیز در انتقال بخشی 
از نیازهای این کشور به مهندسان داخلی گام بردارد در پنجمین نمایشگاه 
اختصاصي ایران در هرات شرکت دارد. ماهنامه تخصصی طاق با بهره مندی 
از این فرصت توانست ضمن بررسی فرصت های اقتصادی کشورمان در این 
منطقه و چگونگی انتقال آن به جامعه مهندسی، افق های آتی فرهنگی خود 

در داخل و خارج کشور را نیز ترسیم سازد. 

مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران در هرات
نمایشــگاه پنجم، ساعت 10: 30 صبح دوشــنبه دهم آبان 1390 در 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، رحیم محمدي یکتا سرکنسول وقت جمهوری 
اسالمی ایران در هرات، علي خاکسار مدیر نمایشگاه هاي خارجي نمایشگاه 
بین المللي مشــهد، دکتر داوود صبا والی هرات، اصیل الدین جامی معاون 
مقام والیت، در هرات و سعد خطیبی رئیس اتاق هاي بازرگاني حوزه غرب 
افغانســتان و جمعی از روساي اتحادیه ها و صنعتگران و نهاد هاي دولتي و 

خصوصي شهر هرات افتتاح بطور رسمي افتتاح شد. 
 در مراسم افتتاحیه رحیم محمدی یکتا این نمایشگاه را یکی از مهم ترین 
رویدادهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور می خواند که می تواند 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 ناحیه ای منطقه ای در بهترین سطح قرار گرفته است برای 

حاضران می گوید. 
محمدی یکتا با اشاره به سطح صادرات ایران به افغانستان اضافه می کند: 
امســال روابط اقتصادی از حدود 400 میلیــون 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 می یابد. 
او می گویــد: امروز در جمهوری اســالمی در زمینه های مختلف اقتصادی، 
کشاورزی و صنعتی به خصوص فناوری های نوین چیزی نیست که ساخته 

شود و به عمل نیاید. 
محمــدی همچنین به صادرات کاالهای افغانی به ایران اشــاره می کند و 
می گویــد: ایران آمادگی خریــد کاالهای افغانــی را دارد اما هنوز مراحل 
اداری اش از طریق افغانســتان صورت نگرفته و امید اســت که صادرات و 
واردات گسترش یابد زیرا در چنین شرایطی است که ایجاد شغل می شود و 
همین مســاله تولید ثروت می کند و یک کشور ثروتمند هم تهدیدی برای 

همسایه اش به شمار نمی رود. 
وی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و چابهار را فرصت بســیار خوبی برای 
سرمایه گذاران عنوان کرده و اضافه می کند: در این مناطق خدمات مناسبی 

برای سرمایه گذاران وجود دارد. 
سرکنسول ایران در افغانستان از بازگشــایی تمامی مرزهای ایران به روی 
افغانستان برای توسعه اقتصادی در این کشور خبر می دهد و می گوید: حضور 
و پیگیری همه جانبه شــرکت های توانمند و فعال ایرانی برای بازسازی و 
بهســازی تمام بخش های افغانســتان، امروز به ثمر نشسته است، چرا که 
تقویت روابط تجاری عالوه بر ایجاد رفاه و آسایش، اشتغال زایی را به دنبال 

داشته است. 
در مراسم افتتاحیه معاون توسعه و پشتیباني نیروي انساني استانداري خراسان 
رضوی نیز این نمایشگاه را یکی از مهم ترین رویدادهای مشترک میان ایران 

و افغانستان می خواند ومی گوید: 
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 می کند: خراسان رضوی 8 درصد از عرصه کشور 
را به خود اختصاص داده و به تنهایی دارای 50 درصد از فضای اقامتی کشور 

می باشد. 
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی سومین استان صنعتی کشور محسوب 
می شود اضافه می کند: بیش از 6 هزار واحد صنعتی در این استان فعال است. 
عبدالملکی با اشاره به 9 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در خراسان رضوی 
یادآور می شود: در حال حاضر 2/5 میلیون تن در استان تولید می شود که در 

آینده نزدیک این میزان به 6/5 میلیون تن می رسد. 
وی اضافه می کند: تولید بیش از 200 هزار واحد خودرو در ســال و تامین 
33 درصد قطعه در کشور از دیگر توانمندی های خراسان رضوی در عرصه 

صنعت به شمار می رود. 
عبدالملکی خراسان را خطه دانش پرور توصیف کرده و اضافه می کند: وجود 
150 واحد دانشــگاهی و 230 هزار نفر دانشــجو گواهی بر این امر است و 
بیانگر اینست که خراسان رضوی می تواند توانمندیهای علمی خود را هم با 

ملت افغانستان به اشتراک بگذارد. 
عبدالملکی ضمن دعوت ازتجار و بازرگانان افغانی برای ســرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در استخراج سنگ آهن 

افغانستان خبر می دهد. 
او ضمن آن که از سرمایه گذاران افغانی دعوت می کند 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 می شود. 
پس از عبدالملکی؛ نوبت به ســعد خطیبی، رئیس اتاق های بازرگانی حوزه 
غرب افغانســتان می رسد. او نیز به اهمیت روابط تجاری ایران و افغانستان 
اشاره می کند و می گوید: توسعه روابط تجاری و ایجاد مشاغل در سایه امنیت 
و صلح امکان پذیر اســت و برای داشــتن کشوری آباد نیازمند کمک های 
ایران هستیم زیرا این کشور نیز مانند افغانستان سال های جنگ را پشت سر 

گذاشته و از تجربیات ارزشمندی در زمینه سازندگی برخوردار است. 
وی اضافه می کند: وجود اشــتراکات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی میان دو 
کشور زمینه های همکاری در همه زمینه ها را بیش از پیش فراهم می کند. 

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 می گوید و اینکه این کشور می تواند تمامی تسهیالت و امکانات 

الزم برای حضور تجار و صنعتگران ایران در هرات را ارایه کند. 
وی تاکیــد می کنــد: تاکنــون از طریق مــرز مشــترک و فعالیت های 
مشــترک و زبــان مشــترک توانســته ایم دوســتی و برادری خــود را 
با ایــران تحکیــم کنیــم و از این پــس فعالیت هــای اقتصــادی نیز 
می توانــد امتیــاز دیگــری در روابط ایــران و افغانســتان ایجــاد کند. 
ســخنان مقامات دو کشور که تمام می شود پنجمین نمایشگاه اختصاصي 
ایران در هرات باستان نیز رسماً افتتاح می شود و مقامات ایرانی و افغانی با 
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حضور در غرفه ها با کاالها و توانمندي هاي دو کشور آشنا می شوند. 

ضیافت شام و نشست مشترك
در نخســتین شــب برپایي نمایشــگاه ضیافت شــام و نشست مشترک 
شــرکت هاي ایراني حاضر در نمایشگاه 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 اسالمی ایران 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 برپایي ضیافت شام، شرکت هاي ایراني به ترتیب، فعالیت، توانمندي 
و استانداردها قدرت تجاري خود را در توسعه صادرات محصوالت جمهوري 
اســالمي ایران به افغانســتان مطرح نموده و در پایان برخــي از تجار و 
شرکت هاي بزرگ استان هرات نیز فعالیت ها و نیازمندي های خود را مطرح 
نمودند همین امر بهانه ای بود تا برخي از شرکت هاي ایران و افغاني بیش از 

پیش با یکدیگر آشنا شده و بتوانند با یکدیگر به مذاکره بپردازند. 

نشست اتاق تجارت هرات با شرکت های ایرانی
نشســت اختصاصی اتاق تجــارت هرات با شــرکت های 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 شرکت های حاضر در نمایشگاه برگزار شد تعدادی از بازرگانان 
ایرانی و افغانی پیرامون توسعه روابط اقتصادی و افزایش فرصت های تجاری 

از طریق گمرک دوغارون به گفت و گو پرداختند. 
در این نشست یکی از تجار به کمبود فضای انبار در گمرک دوغارون اشاره 
می کند و می گوید: کمبود فضا در انبار باعث شده تا تریلی ها 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 آن ها 
وبرگشــت خوردن کاال به ایران می شود. همچنین آزمایش کاالهای وارد 
شــده به افغانستان نیز یک ماه به طول می انجامد 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 می کنند. 
فرماندار تایباد نیز در خصوص مشــکالت مطرح شــده می گوید: 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 می گوید: 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 می کند و اینکه در حال حاضر بخش خصوصی وارد عمل شده و 20 هزار 
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 می گوید: روزانه 580 دستگاه از ایران 
به افغانستان وارد می شود در صورتی که در سال های قبل در اوج کار نهایتا 
300 دستگاه وارد می شــد 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 می کند: تعطیالت طوالنی باعث معطل شدن کامیون ها 
می شود و اگر بار این دستگاه ها سوخت باشد هر کامیون مانند یک بمب است 

که اصال معطل ماندن آن به صالح نیست. 
او در خصوص منطقــه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار می دارد: دولت ایران 
منطقه ای را در مســاحت 8 هزار هکتار برای ســرمایه گذاری مشترک یا 
اختصاصی برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی به ویژه افغانستان در نظر 

گرفته است. 
رایزن بازرگانی ایران در افغانســتان بیمه شدن صد در صد سرمایه گذاری 
توســط دولت و پرداخت نیمه بها نرخ سود توسط سرمایه گذاران را از جمله 
تسهیالت دولت برای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون عنوان کرده و اضافه 
می کند: زیرساخت های مورد نیاز منطقه از قبیل آب،گاز و برق تا دو ماه آینده 
به گمرک می رسد بنابراین مشکلی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و عالوه 
بر آن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بدون عوارض گمرکی وارد می شــود و 

معاف از مالیات است. 
فرماندار تایباد نیز در پایان یادآور می شود: تالش می شود تا اتباع افغانستان 
بتوانند بدون ویزا وارد منطقه شــوندو به تحصیل بپردازند و آزادانه در این 

منطقه حضور داشته باشند. 
در پایان این نشست نیز تجار ایران و افغان نیز در خصوص چگونگی افزایش روابط و 
همکاری های دوجانبه از طریق اخذ نمایندگی و توسعه بازار به گفت و گو پرداختند. 

نشست مشترك تجاری ایران و افغانستان 
در شــب دوم برگزاري پنجمین نمایشــگاه اختصاصي ایــران در هرات، 
شرکت هاي ایراني حاضر در این نمایشگاه به همراه اعضاء سرکنسولگري 
ایران درهرات به دعوت اتــاق صنعت وتجارت هرات در هتل تجارت این 

شهرحضور یافتند. 
در این مراســم از سرکنســول ایران در هرات، مســئول بخش اقتصادی 
کنســولگري، 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 هدیه ای 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 40 شرکت 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 می دهید، تولید می کنید یا از جایی 

وارد می کنید به مظلوم ترین انسان در تاریکترین نقطه از دنیا یا همسایه گان شما می رسد
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اینجا کار اقتصــادی می کند کاری جهادی و مقدس انجام می دهد. اگر در 
اینجا امنیت، صلح، برادری و اقتصاد رونق داشته باشد و اشتغال باشد بسیاری 

از این مشکالت خود به خود حل می شود. 
رحیم محمدی یکتا افزود: والیت هرات به تدبیر مسووالن محلی از امنیت 
قابل قبولی نسبت به سایر نقاط افغانستان برخوردار است. کارهای فراوانی 
به ویژه در زمان امیر اســماعیل خان در این شهر انجام گرفته است. عقب 
ماندگی های 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 وزیر نیروي افغانستان نیز در اختتامیه نمایشگاه افغانستان به 
ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت: خداوند انسان را با یک رسالت و مسوولیت 
آفریده و انسان هایی که ادای رسالت می کنند به پیشگاه خدا مقربند و آن هایی 
که این رســالت و مسوولیت در برابر بندگان خدا را بدرستی ادا نمی کنند در 
ذلت قرار دارند. خداوند را شکر می کنیم در سرزمینی اسالمی زندگی می کنیم 
و شــما پیشه و حرفه ای را ادا و اجرا می کنیدکه 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 داده اند. 
والي سابق هرات با بیان اینکه در شرایط فعلی شاهد دنیایی از مصیبتهای 
انسان ها هستیم و غالب آن ها متاثر از جنگ های اقتصادی است گفت: در 
دنیا دو مرز وجود دارد؛ مرزهای مــادی و مرزهای معنوی. مرزهای مادی 
همان مرزهای خاکی اســت که قدرت ها یا نظام ها یا مردم ها بر سر ایجاد 
به تعبیر خود آن ها خدمتگزاری هــا و امثال آن ایجاد کردند مرزهایی مثل 
استان، فرمانداری و به تعبیر ما یک والیت. این ها 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 
با همدیگر قرار داریم و با یک زبان مشــترک گفت و گو می کنیم و همدیگر 

را دوست داریم. 
وزیر نیروي 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 می دهید، تولید می کنید یا از جایی وارد می کنید به مظلوم ترین 
انســان در تاریکترین نقطه از دنیا یا همسایه گان شما می رسد. آنچه شما 
تولید می کنید صدها انسانی از آن استفاده می کنند 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 نمی رســد، هر لحظه رنج می برد، لباس ندارد، از بیماری رنج 
می برد، چیزی برای خوردن ندارد را به یک قیمت مناســب می رسانید. آیا 
می دانید چه کار بزرگی انجام داده اید؟ 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 می رسانید که شاید با کمک آن دیگران را از مرگ نجات بدهید. 

اینجاست که شما کار بزرگ انجام می دهید. 
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در ادامه برنامه اختتامیه پس از آن که از شرکت های حاضر در نمایشگاه تقدیر 
به عمل می آید تمامی راهکار های الزم نیز برای توسعه و چگونگی افزایش 

حضور آنان در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در افغانستان

حضور در افغانستان و شهر هرات فرصت مغتنمی است تا ضرورت ها و نیازهای 
این منطقه را نیز از زبان مقامات عالیرتبه کشورمان در این کشور بشنویم. 
نشست هیات اعزامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با محمدي 
یکتاي سر کنسول ایران در هرات بخشی از این مهم را محقق می سازد. در 
این نشست مهندس اسماعیلي عضو هئیت رئیسه سازمان نظام مهندسي، 
مهندس اسدي دبیر هئیت رئیسه و مهندس بردباري سرپرست شرکت 
تعاوني این سازمان و مهندس خسروی مدیر اجرایی نشریه طاق حضور دارند. 
با  مهندسي  نظام  سازمان  تعاوني  شرکت  سرپرست  بردباري  مهندس 
بیان اینکه نظام مهندسي سازمانی غیر انتفاعي است و در پروژه هایي که 
بحث پول و اقتصاد و درآمد سروکار دارد نمي تواند حضور داشته باشد اما 
شرکت تعاوني این جایگاه را دارد که مي تواند در اینگونه مباحث وارد شود. 
وی حضور هیات ایرانی در افغانستان را مثبت خوانده و می گوید: در مدت 
حضور خود در هرات تقریبا به اهداف از پیش برنامه ریزي شده همچون 
آموزش و اهدافي که سازمان پیگیري میکند و نیز پروژه های مختلف تعریف 

شده رسیده ایم. 
مهندس اسماعیلي عضو هئیت رئیسه سازمان نظام مهندسي نیز آمادگی 
کامل سازمان نظام مهندسي را برای برگزاري همایش های فني و انتقال 
تجربیات با استفاده از استادان ممتاز اعالم کرد و گفت: تنها مشکل موجود 
در این راستا وضعیت امنیت افغانستان است که نگران کننده است و این 
موضوع سد راه فعالیت مهندسان است؛ در غیر اینصورت با این تعداد مهندس 
و شرکت های فعال از یکسوی و معضل بیکاري از سوی دیگر افراد بسیاری 

عالقمندند که اگر شرایط فراهم شود در این کشور خدمت کنند. 
مهندس اسدي دبیر هئیت رئیسه سازمان نظام مهندسی نیز با بیان اینکه 
پس از اتمام این نمایشگاه نشستی را با نظام مهندسی برگزار خواهند کرد تا 
مسووالن استانداری به دغدغه های مطرح شده گوش دهند افزود مسووالن 
هرات می گویند 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 یکتاي؛ سر کنسول جمهوري اسالمي ایران در هرات معتقد است 
فضای عمومی هرات از لحاظ امنیتی آنگونه که در برخی رسانه ها منعکس 
ایرانیان  برای  به ویژه  قبولی  قابل  امنیت  از  شهر  این  نیست.  است  شده 
برخوردار است. اصواًل ایرانی ها 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 نشنیده اید 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 مثاًل 
خراسان خودمان به وفور پیش می آید، این موضوع را نمی توان تعمیم داد و 

ادعا کرد که ناامنی وجود دارد. 
سر کنسول جمهوري اسالمي ایران در هرات می گوید:. بخشی از نیازهای 
فنی و  بزرگ علمی در کارهای  و  به خال وسیع  مربوط  افغانستان،  مردم 
تخصصی است و بخشی از نیازهای آنان نیز شناخته شده نیست چون از 
پیشرفت های علمی و فنی و اطالع ندارند و نمی دانند چه می خواهند. ما باید 

به هر دو بخش این نیازها پاسخ دهیم. 

وی با بیان اینکه 40 سال است که در این منطقه علم و علم آموزی تعطیل 
بوده است پیشنهادکرد سازمان نظام مهندسی می تواند با ایجاد دفتری فعال 

در هرات به ارایه خدمات فنی مهندسی بپردازد. 
محمدی یکتا با اشاره به نابرابری عرضه و تقاضا در افغانستان می گوید: 
امروز 12 درصد از جمعیت افغانستان در ایران ساکن اند و در هیج نقطه دنیا 
نمی توانیداین تعداد مهاجر که از کشوری به کشور دیگر بروند را ببینید. رفت 
و آمدهای اجتناب ناپذیر آن ها به ما فشار می آورد 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 شریک های شما و چه پروژه هایی در خصوص انتقال 

آب وآموزش که تعریف کرده اید فراهم شود. 
ایران است؛ آن ها  افغانی ها در  محمدی می گوید: نگرانی دایم ما رسوب 
می گویند به کشور خود بازنمی گردند چون در آمد در ایران بسیار باالتر از 
اینجاست؛ در اینجا درآمد یک کارگر روزی 6-7 هزار تومان و در ایران 20 
تا 50 هزارتومان است ضمن آن که هزینه های زندگی در افغانستان باالتر از 
ایران است. لذا تمام تالش آن ها این است که به ایران رسوب کنند. ما باید 

این موضوع را کنترل و مدیریت کنیم. 
سر کنسول ایران در هرات خطاب به هیات نظام مهندسی خراسان رضوی 
می گوید: زبان مشترک و نزدیکی راه از مشهد تا هرات مزیت های بسیار عالی 
است که شما از آن برخوردارید؛ در عین حال ما آمادگی داریم تا در صورت 
نیاز راهنمایی های الزم در خصوص معرفی طرفها و تایید آن ها ارایه دهیم. 

دیدار از یک قطب علمی و دانشگاهی
فرهنگ و مشترکات فرهنگی میان ملت ها می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد 
تحوالت گسترده در دیگر زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز فراهم 
آورد. مناسبات فرهنگی و دانشگاهی و تبادل تجربیات علمی راه توسعه میان 
کشورها را هموارتر می کند. 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 
یا همان دکتر نجیب اهلل تأسیس شده است.  محمد نجیب اهلل احمد زی 
در دانشگاه هرات و در 14 دانشکده کامپیوتر، معماري، مکانیک و برق، علوم 
کاربردی هنرهاي زیبا، علوم انساني، زراعت، دامپزشکي، تعلیم و تربیت، 
آموزش و پرورش، علوم اسالمي، حقوق و علوم سیاسي و اقتصاد تشکیل 

شده است، 8536 نفر تحصیل می کنند. 
نشست ما با میر غالم عثمان بارز حسینی رئیس دانشگاه هرات در فضایي 
دوستانه و در اتاق کار وی برگزار می شود؛ او دکترای مدیریت 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 توانمندی های علمی و پژوهشی 
آن می پردازد. او از حضور نخبگان دانشگاهی به ویژه دربخش جامعه شناسی 
دانشگاه می گوید. به گفته وی یکي دو دانشگاه خارجی همچون دانشگاه 
فلورانس ایتالیا با دانشگاه هرات همکاري می کنند؛ و دانشگاه هرات نیز در 
نظر دارد تعدادی از افراد را به منظور آموزش به خارج اعزام کند تا پس از 
فراگیری آموزش های الزم در بخش برنامه ریزي شهري و به ویژه برنامه 
ریزی مدیریت و پس از بازگشت به کشور دپارتمان یا گروه مدیریت شهري 

را در این دانشگاه تاسیس کنند. 
بارز حسینی همچنین از همکاری دانشگاهش با محیط زیست و آسیبهایی که 
شهر هرات در طی سال هاي اخیر دیده می گوید؛ درختان و فضاهای سبزی 
که روزی به همت شهرداران، والیان و استانداران سابق در هرات ایجاد شده 
بود و حاال تخریب شده و از بین رفته اند، یا فاضالب شهری که مردم، آن را 
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در آب رودهاي شهر رها میکنند و ریشه های درختان تنومند آن را می خشکاند. 
او می گوید: دانشگاه هرات به ویژه دانشکده زراعت همکاری هایی با محیط 
زیســت دارد تا چه بسا از بین رفتن بیشــتر فضاهای سبز جلوگیري کند. 
وی همچنین به امضای تفاهم نامه ای میان این دانشــگاه و اســتانداری 
خراسان رضوی اشاره می کند؛ تفاهم نامه ای که با انعقاد آن قرار است فصل 

نوینی از همکاری های علمی میان نهادهای علمی دو کشور گشوده شود. 
رئیس دانشگاه؛ هرات را شهری تاریخي با هویتی اسالمی معرفی می کند. به 
زعم وی شناخت، حفاظت و مرمت آثارباستاني این شهر از اهمیت بسزایی 
برخوردار است و جمهوری اسالمی ایران به دلیل نقاط مشترک بسیار خود 
از لحاظ عقلي می تواند تجارب خود، به ویژه در خصوص شــهرهایی چون 
اصفهان، مشهد و شیراز را در اختیار هرات قرار دهد ضمن آن که 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 جانبه ای میان 
شهرداري، دانشگاه هرات و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و انجام 
پروژه های مشترک می گوید. به باور او مدیریت بسیار ضعیف شهرداری هرات 
و نبود متخصصان در اداره شــهرداری مشکل اساسی این مجموعه است. 
بارز حسینی می گوید: اولین چیزی که الزم است آن است که باید تصویری 
در شــأن هویت این شهر داشته باشــیم؛ اینکه چقدر جمعیت در این شهر 
زندگی می کنند؟ شغل اساسی مردم چیســت؟ فضاهای سبز در کجا قرار 
دارند ؟ وضعیت آبرســانی و سایر خدمات شهری چگونه است؟. او می گوید 
بــرای این منظور یک پروژه اطالعاتــی در زمینه های 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 بخش های جغرافیایی را ارایه خواهد داد. . وی از پیشنهاد طرح باغ شهر 
برای هرات می گوید و معتقد است قرار گرفتن این شهر در منطقه ای هموار 
و نیز وجود جریان آب در این شهر می تواند 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 می گوید، اعالم آمادگی می کند تا از تجارب ســازمان نظام 

مهندسی در این خصوص نیز استفاده کند. 
در این دیدار هیات ایرانی نیز ضمن بیان توانمندی های مهندسی جمهوری 
اسالمی ایران 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 16 هزار نفر عضو دارد که در 
رشته هاي سازه، عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی، شهرسازی، 
ترافیک و نقشه برداری فعالیت می کنند به ساخت وساز های غیر استاندارد 
در هرات اشاره کرد که بسیاری از استاندارد هاي بین المللي در آن ها رعایت 
نمی شود و در صورت بروز حوادثی همچون زلزله آسیبهای جبران ناپذیری بر 
این شهر وارد خواهند آورد. وی با بیان اینکه شهری با قدمت 700 سال قبل 
از میالد که در آن بناهایی با عظمت و زیبا ساخته شده است را باید مهندسان 
افغانی که با فرهنگ و معماری این مرز و بوم آشــنا هستند بسازند آمادگی 
گروههای متخصص ایرانی در زمینه شهرســازي و رشــته هاي مر تبط با 
ساختمان را برای عقد قرارداد و همکاری های مشترک مهندسی اعالم کرد. 
دیدار از دانشــگاه هرات و نشست ما با میرغالم عثمان بارز حسینی رئیس 
دانشگاه به اتمام می رسد. در پایان این دیدار 300 جلد از مباحث مقررات ملي 
ساختمان وهمچنین تعدادی از شمارگان ماهنامه طاق به عنوان هدیه تقدیم 

دانشگاه می کنیم که مورد استقبال رئیس دانشگاه قرار می گیرد. 

نگاه پایانی
هرات و مناطق حاشــیه آن از حیث زیر ساختهاي شهري ضعیف است و 
همین موضوع بستر مناسبي را براي فعالیت هاي شهرسازي، ترافیکي، نقشه 
برداري و تهیه نقشه هاي پایه و امور زیربنایي در این شهر فراهم ساخته است. 
عالوه بر این، در طی این سفر اشتیاق متخصصان ساخت وساز هرات براي 
همکاري با سازمان و تشکل هاي حرفه اي و همچنین اشخاص حقیقي و 
حقوقي در زمینه هاي طرح و ساخت، نظارت و مشاوره بسیار زیاد بود به گونه ای 
که بســیاری از آن ها برای همکاری با نهادی چون سازمان نظام مهندسی 
اعالم آمادگی کردند. برگزاري دوره هاي آموزشي و همایش های تخصصی 
در ایران و افغانستان و حضور کارشناسان و استادان دو کشور خواسته قابل 
تاملی است که از سوی ایشان مطرح می شود و خود می تواند انگیزه حضور 
مجموعه نظام مهندســی در این بخش را نیز بیــش از پیش تقویت کند. 
- ضمن آن که مسووالن افغانستان و کنسولگري ایران در هرات نیز خواهان 
ایجاد نمایندگي سازمان در هرات بودند که به نظر میرسد این حضور می تواند 
براي شناسایی موقعیتهاي کاري و پتانسیل شهر هرات در این زمینه و نیز 
همکاري در ایجاد ساختارهاي کنترلي و نظارت بر ساخت وساز مفید باشد. 
 از ســویی برگزاري جلسات مشترک با مسووالن استان و رفع برخي موانع 
همکاري با در نظر داشــتن دید گاههاي صاحبــان فن و تخصص امری 
ضروري و اجتناب ناپذیر به نظر می رســد و می تواند راه را برای گســترش 

همکاری های فنی و تخصصی میان دو کشور هموار کند. 

متن اختصاصی دست نویس 
اسماعیل خان،  آقای  جناب 
وزیر نیروی افغانستان برای 

نشریه طاق

در خاتمه جــا دارد از همکاری 
تقدیر مســوولین محترم  قابل 
وقــت کنســول گری ایــران 
محمدی  آقایــان  هــرات،  در 
ناهیدی  افشار،  حجت،  یکتای، 
برگزاری  مدیــر  همچنیــن  و 
نمایشــگاه آقــای عباســعلی 
خاکســار و همکارانشان سرکار 
خانم جاویدنیا و آقایان سیدرضا 
فام،  مشــکین  امید  قندیلــی، 
حمیــد صمیمی، ســید فاروق 
سادات و جامی که در خصوص 
برگزاری شایســته نمایشــگاه 
از تمام توانشــان بهره گرفتند، 

سپاسگزاری نماییم. 
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آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری در روستای گازرگاه در شمال شهر هرات است که 
به فرمان شاهرخ تیموری ساخته شد

نمای شهر هرات از یکی از برج های ارگ

ارگ تاریخی اختیارالدین )330 پیش از میالد(
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مسجد جامع بزرگ شهر هرات، پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان و یکی از شگفتی های این مرز و بوم است. ساختمان این مسجد 
به این دلیل که پیش از اسالم نیز عبادتگاه یکتاپرست بوده، بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46 هزار و 760 متر مربع می رسد

آرامگاه گوهرشاد خاتون )عهد تیموری(
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در راستای گسترش صدور خدمات فنی و 
مهندسی صورت گرفت:

سفر هیات اعزامی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان 

خراسان رضوی به بیشکک 
قرقیزستان

در راستای تالش های سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برای گسترش 
صدور خدمات فنی و مهندسی هیئتی از این سازمان از نهم اسفند ماه 90 
تا سیزدهم همین ماه به نمایشگاه بیشکک قرقیزستان سفر کرد. در این 
نمایشگاه مهندس پور حسیني عضو هیئت رئیسه، دکتر فرشیدیان فر عضو 
هیئت مدیره و استاد دانشگاه، مهندس مهر دوست مدیر مرکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن شمال شرق کشور، مهندس سعادت دبیر کمیسیون 
صادرات خدمات فني مهندسي و امیریان مسوول روابط عمومي سازمان 
نظام مهندسي ساختمان به عنوان هیات اعزامی حضور داشتند. اعضای هیات 
کشورمان پس از شرکت در مراسم افتتاحیه که با حضور سفیر جمهوري 
اسالمي ایران و معاون شهرداري بیشکک 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 مدیر کل سابق مسکن 
و شهرسازي خراسان رضوي نیز حضور داشتند، معاون شهردار بیشکک بر 
مشارکت شرکت هاي ایراني در بافت فرسوده این شهر و فعالیت عمراني و 
شهرسازي در قرقیزستان تاکید کرد. این هیات در ادامه سفر خود همچنین 
با رئیس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن بیشکک نیز دیدار کرد . در این 
دیدار نیز رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارب و مدیر کل وقت مسکن و 
شهرسازي خراسان رضوی به تشریح توانمندي هاي استان در زمینه صدور 
کاال و به ویژه خدمات فني مهندسي توسط پرداختند و بار دیگر رئیس اتاق 
بیشکک بر حضور شرکت هاي ایراني به ویژه خدمات فني و مهندسي در بازار 
قرقیزستان و اعزام مهندسان و کارشناسان مجرب به کشور قرقیزستان تاکید 
کرد. هیئت اعزامی کشورمان به قرقیزستان در ادامه برنامه های سفر خود 
در ضیافت شام سفارت کشورمان در بیشکک شرکت کرد و با جاذبه هاي 
قرقیزستان در خصوص جذب سرمایه گذاري و صدور کاال و خدمات به 
آن کشور آشنا شد ضمن آنکه مهندس پور حسیني، یکی از اعضای هیات 
اعزامی به تشریح موقعیت و توانمندي هاي استان در زمینه صدور خدمات 
فني مهندسي پرداخت. هیئت اعزامی در ادامه دیدارهای خود با تنی چند از 
استادان دانشکده معماري بیشکک دیدار نمود و در جریان آمادگي همکاري 
آنان با شرکت هاي استان خراسان رضوي قرار گرفت. این هیئت همچنین 
ضمن مالقات با شهردار بیشکک پیشنهاد واگذاري زمیني را در مرکز این 
شهر به منظور احداث مرکز ایرانیان توسط فعاالن بخش ساختمان و سرمایه 
گذاران ایراني به شهردار بیشکک ارایه کرد. همچنین هیأت اعزامی به 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.
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| گزارش | رئوفه افشارزاده
ارتقای سطح صادرات خدمات فني و مهندسي و ضرورت اختصاص سهم 
شایسته استان خراسان رضوی از رقم 4 میلیارد دالری صادرات خدمات 
کشور انگیزه ای شد تا سومین هیئت بازاریابي این استان متشکل از 30 نفر 
از فعاالن این حوزه و تشکل هاي صادراتي مرتبط در بخش صنعت ساختمان 
برای حضور در نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان ترکمنستان از چهارم تا 

هشتم شهریورماه سال جاری )1392( به این کشور سفر کند. 
گسترش و توسعه بازار خدمات فني و مهندسي و بازاریابي شرکت هاي توانمند 
استاني در بازارهاي پیراموني،مشارکت در پروژه هاي عمراني و ساخت وساز 
ترکمنستان و اختصاص سهم مناسب بازار با توجه به اجراي پروژه هاي 
بزرگ عمراني در کشور همسایه و با عنایت به برگزاري بازیهاي آسیایي در 
سال 2017 در عشق آباد، همکاري با شرکت هاي فعال در بخش صنعت 
ساختمان این کشور، مشارکت در نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان در 

عشق آباد از جمله اهداف این هیئت برای سفر به این کشور بود. 
در این سفر اعضاء کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي خراسان 
رضوي با حضور در سفارت جمهوري اسالمي ایران با سفیر کشورمان دیدار 

و به تشریح اهداف هیئت در سه روز اقامت خود در عشق آباد پرداختند. 
تشریح وضعیت کلي  نیز ضمن  گلپایگاني  آقاي هاشمي  این مالقات  در 
اقتصادي ترکمنستان، به روابط دو جانبه بین دو کشور، حضور رقبا در بازار 
ترکمنستان و ضرورت حضور فعال شرکت هاي ایراني در بازار ترکمنستان 
اشاره و درخواست کرد با توجه به حسن روابط دو جانبه بین دو کشور، 
فعالیت هاي اقتصادي و به ویژه خدمات فني و مهندسي گسترش یابد و 
شرکت هاي ذینفع با برنامه و حوصله بیشتري در بازار ترکمنستان حضور یابند. 
وی در بخش دیگري از سخنان خود به مشکالت موجود در این خصوص 
اشاره و اظهار امیدواري کرد با سیاستهاي جدید دولت این مشکالت مرتفع 

گزارش سفر هیئت بازاریابي صادرات خدمات 
فني و مهندسي و مشارکت در نمایشگاه 
بین المللي صنعت ساختمان ترکمنستان

نمایشگاه بین المللي صنعت 
ساختمان ترکمنستان و 

فرصت های پیش رو
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شود و شاهد حضور بیشتر شرکت هاي ایراني در بازار ترکمنستان باشیم. 
وی همچنین تأکید کرد نهایت تالش خود را در خصوص تحقق اهداف 
هیئت در سه روز اقامت خود در عشق آباد بعمل آورده و هماهنگي الزم را 
با نهادهاي ذیربط و دستگاههاي دولتي ترکمنستان مبذول خواهد داشت. 
در این دیدار برخي از اعضای هیئت مالقات کننده نیز به طرح پرسش های 

خود پرداختند که در هر مورد پاسخ الزم توسط سفیر کشورمان ارایه شد. 
آباد اعضاي هیئت در مراسم  این هیئت در عشق  اقامت  در دومین روز 
افتتاحیه نمایشگاه بین المللي شرکت کردند. مراسم افتتاحیه با حضور جمع 
زیادی از شرکت کنندگان در نمایشگاه و سخنراني مدیر نمایشگاه بین المللي 
عشق آباد و همچنین قائم مقام ریاست جمهوري ترکمنستان آغاز و سپس 
غرفه  دادند.  قرار  بازدید  مورد  را  نمایشگاه  غرفه هاي  ترکمني  مسووالن 
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و تشکل هاي حرفه اي 
عضو کمیسیون صادرات خدمات مهندسي خراسان رضوي نیز مورد بازدید 
قائم مقام رئیس جمهوري ترکمنستان قرار گرفت و توضیحات الزم از سوي 

مسووالن غرفه به بازدیدکنندگان ارایه شد. 
پس از این بازدید، سفیر کشورمان در ترکمنستان به همراه کارکنان این 

سفارت از غرفه سازمان و 12 غرفه دیگر کشورمان بازدید کردند. 

حضوری دیگر در سفارت ایران
به دعوت سفیر کشورمان عصر روز چهارم شهریورماه اعضای هیئت اعزامی، 
بار دیگر در محل سفارت جمهوري اسالمي ایران در ترکمنستان حضور 

یافتند. 
در ابتدای این نشست آقاي رئیسي رئیس هیئت اعزامی به سال حماسه 
سیاسي و حماسه اقتصادي اشاره و عنوان داشت پس از تحقق حماسه 
سیاسي باید در پي تحقق حماسه اقتصادي باشیم. وی همچنین به چشم 
انداز 20 ساله جمهوري اسالمي ایران و جایگاه صادرات کشورمان اشاره و 
عنوان داشت: باید با صادرات خدمات فني و مهندسي خالء هاي ناشي از 
کمبود ارز جبران شود. وی اظهار امیدواری نمود با رویکرد سفارتخانه ها در 
حمایت از فعاالن اقتصادي و استقرار رایزن بازرگاني و کارشناس خدمات 
فني و مهندسي در این حوزه شاهد تحقق بیش از پیش حماسه اقتصادي 

مورد تأیید مقام معظم رهبري باشیم. 
وی در پایان آمادگي بخش مهندسي استان خراسان رضوی را در انجام 
پروژه هاي بزرگ در ترکمنستان اعالم کرد و یادآور شد در راستاي اهداف 
پیش بینی شده، این هیئت و بخش نظام مهندسي آمادگي استقرار دفتر و 
اعزام کارشناس مقیم جهت پیگیري امور خدمات فني و مهندسي را در 

ترکمنستان دارد. 
در این نشست سفیر کشورمان نیز با اشاره به ویژگیهاي اقتصادي، سیاسي و 
فرهنگي و اجتماعي ترکمنستان گفت: با توجه به سیاست تنش زدایي دولت 
و تعامل سازنده با همه کشورها سه نوع نگاه منابع ملت - نگاه ملت، منابع 
امت - نگاه امتي و منابع جهان شمولي را دنبال می کنیم. وی افزود: اگر 
می خواهیم ایران اسالمی به عنوان کشوری شیعي امکان مقابله با تحریم ها 
را داشته باشد باید خود را بعنوان الگو مطرح کنیم. ما به عنوان پرچمدار ائمه 
باید در برابر رشد 11 درصدی ترکمنستان و مقایسه آن با رشد کشورمان 

مشکالت را به سرعت پشت سر بگذاریم. 
هاشمی گلپایگانی با اشاره به موقعیت جغرافیایي و معادن و منابع کشورمان 
گفت: ما ظرفیت خدادادي بیشتري نسبت به کشور ترکیه ترانسپورت و 
ترانسفر کاال و انرژي داشته و جغرافیای مناسب این کار را در اختیار داریم 
و سایر کشورها نیز به دلیل موقعیت کشورمان به ما نیاز دارند وی افزود: در 
حال حاضر علیرغم تحریم ها با ترکمنستان گردش 5 میلیارد دالري داریم و 

به لحاظ سیاسي با این کشور مشکلی نداریم. 
هاشمی گلپایگانی افزود: ترکمنستان به شرکت هاي طرف معامله در این 
کشور به راحتي ویزا می دهد عالوه بر این از طریق اتاق بازرگاني نیز می توان 
در این خصوص اقدام نمود. سفارت کشورمان نیز هر روز به 150 تا 200 نفر 
از اتباع ترکمني ویزا می دهد ضمن آن که نگاه سفارت کشورمان نیز در حال 
حاضر بیشتر اقتصادي است. امروزه روابط سیاسي - فرهنگي- اقتصادي نه 
تنها قابل تفکیک نیست که در هم تنیده و محدود کردن آن نیز مشکل است. 
عنوان عضو  به  گلپایگاني سفیر کشورمان  این نشست هاشمي  پایان  در 

افتخاري سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزیده شد. 
در دومین روز اقامت این هیئت در ترکمنستان پروژه هاي عمراني حومه شهر 
عشق آباد مورد بازدید قرار گرفت و اعضای هیئت اعزامی از سرعت عملیات 
اجرایي بخش ساختماني و عمراني که در سه شیفت صورت می گرفت بازدید 
بعمل آوردند. حضور در مراسم اختتامیه و حضور ریاست هیئت در پانل 

اختصاصي نمایشگاه برنامه سومین روز اقامت هیئت در عشق آباد بود. 

پایان سفر و ارایه گزارش 
هیئـت اعزامی اسـتان 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 هیئت رئیسـه سـازمان نظام مهندسـي خراسـان رضوی 
و نیـز رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان خدمـات فني و مهندسـي و نماینده 
انجمـن انبـوه سـازان در جلسـه کارگـروه توسـعه صـادرات اسـتان کـه با 
حضـور اسـتاندار خراسـان رضـوي برگـزار شـد شـرکت کـرده و گـزارش 
جامعی از این سـفر ارایه و بر ضرورت حضور شـرکت هاي اسـتان در بازار 
خدمـات فنـي و مهندسـي تر کمنسـتان، علیرغم همه مشـکالت موجود، 
تاکیـد نمودنـد. در ایـن نشسـت اخـوان عبداللهیـان رئیس وقت سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوي نیز ضمـن تاکید بـر آمادگي 
ایـن سـازمان در خصـوص حضـور در بازارهـاي صادراتـي و ایجـاد بسـتر 
مناسـب در ایـن زمینـه، آمادگـی این سـازمان را بـرای هرگونـه همکاري 
بـا دسـتگاههاي اجرایـي و اختصـاص منابـع الزم بـا توجه بـه امکانات و 
مقـدورات موجـودرا اعالم کرد. در این نشسـت اسـتاندار خراسـان رضوی 
نیـز بـا اشـاره بـه بدهـکاري ایـران بـه ترکمنسـتان و ترجیح تسـویه این 
بدهکاري هـا از طریـق صـادرات کاال و خدمـات بـه آن کشـور، خواسـتار 

حضـور فعـال شـرکت هاي اسـتاني در ایـن بازار شـد. 

حاشیه ها و نکات قابل مالحظه حضور در نمایشگاه: 
در ایـن نمایشـگاه 102 شـرکت از کشـورهای کانـادا، کرواسـی، پرتغـال، 
روسـیه، دانمارک، رومانی، فرانسـه، اسـپانیا، آلمان، تاتارسـتان، مجارستان، 
تورنتـو، ایـران، ترکیـه، هلنـد، ترکمنسـتان، لهسـتان، انگلسـتان وآمریکا 

حضور داشـتند. 
فضـاي پاویـون ایـران در نمایشـگاه امسـال 172 متـر مربـع فضـاي 
غرفه بنـدي شـده مسـقف و 320 متر فضاي بـاز بود. این نمایشـگاه در دو 
طبقه تشـکیل شـده بود که بیشـتر غرفه ها متعلق به شـرکت های ترکیه 

و حـدود 13 غرفـه مربـوط بـه شـرکت های ایرانـی بود. 
فضای اختصاص یافته به غرفه سـازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي و تشـکل هاي مهندسـي 24 مترمربع بود که در آن توانمندي هاي 
گردیـد.  معرفـی  کاتالـوگ  و  بروشـور  فشـرده،  لـوح  قالـب  در  اسـتان 
ایـن هیات اولین هیئـت اقتصادی کامال خصوصی و فنی و مهندسـی بود 
ودر پنجمیـن دوره نمایشـگاه بین المللی صنعت سـاختمان ترکمنسـتان از 
اسـتان خراسـان رضوی دارای انسـجام حرفه ای و تخصصی و متشـکل از 
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نماینـدگان تشـکل های حرفـه اي فنی و مهندسـی مرتبط با سـاختمان بود. 
مصاحبه های انجام شده با آقایان مهندس رئیسی و مهندس بابازاده از تلویزیون دولتی ترکمنستان در روز سوم نمایشگاه پخش شد. 

رسانه ها و روزنامه های ترکمنستان بخشی از اخبار خود را به حضور هیات ایرانی اختصاص دادند. 
شایان ذکر است پنجمین دوره نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان ترکمنستان، سال گذشته با حضور کشورهاي روسیه، امارات، ازبکستان، آلمان، ترکیه، 

اتریش، ایران، مقدونیه، قزاقستان، سوئیس، اوکراین، بالروس، فرانسه، چین و ترکمنستان در فضایي بالغ بر 12 هزار مترمربع برگزار شد. 
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میثـم کرمانـي | کارشـناس ارشـد مهندسـي و مدیریت 
خت سا

نقش هم افزایی حاصل 
از مشارکت های بخش 

خصوصی در توسعه یافتگی 
کشورها

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 فرصت های پیش روی، عقب ماندگی نسل های آتی 
را باعث خواهد شد. نمونه ای از سیاست های اقتصادی ژاپن در چشم انداز 
2025 این کشور نشان می دهد که ژاپن بنا دارد با حمایت از بخش خصوصی 
رشدی پاینده را رقم زند. در چشم انداز مالزی 2020، آنچه را که بخش 
خصوصی برای نیل به اهداف این چشم انداز می بایست در آن مشارکت 
داشته باشد ترسیم شده می بینیم. در بیانیه چشم انداز 2020 هندوستان 
می توان به نقش آفرینی حوزه خدمات در تحوالت منطقه ای پی برد. نقش 
مشارکت در راهبری اروپای کارآمد و توسعه یافته در سال 2020 در چشم 
انداز اتحادیه اروپا پررنگ است. در چشم انداز عربستان 2025، استراتژی 
استفاده از ابزار و روش های تجمیع فعالیت ها جهت رسیدن به جامعه آرمانی 
 QDP تدوین شده است و در چشم انداز اردن 2020، دو برابر کردن سرانه
کشور اردن در چارچوب استفاده حداکثری از معامالت تجاری موسسات با 

مشارکت و اتحاد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. 
می دانیم که در ایران سال 1404 خواهان ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و 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 1404 در توسـعه منطقـه ای ایران، 
خلـق ارزش افـزوده و هـم افزایـی، سـرمایه گذاری های مشـترک، تعامـل 
فعـال بـا اقتصـاد جهانی به صـورت منطقـه ای و همکاری بـا کریدورهای 
علـم و فنـاوری و مراکـز فن بازار اسـت. با توجه به این محورها به آسـانی 
می تـوان دریافـت کـه بخـش خصوصی و باالخـص فعـاالن مباحث فنی 
و مهندسـی نقـش فـوق العـاده ای را در توسـعه کشـور ایفا خواهنـد نمود. 
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بدیهـی اسـت که فعـاالن این بخـش فنی مهندسـی کشـور در چارچوب 
فعالیت هـای 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 می بایسـت در یـک حوزه متشـکل از 
کشـورهای همگرا صاحب نفوذ خدمات فنی و مهندسـی منطقه ای باشـد. 
بنابرایـن جهـت نیل به اهداف سـند چشـم انـداز، بخش فعـال خصوصی 
کشـور –اشـخاص حقیقی و حقوقـی- در نفوذ منطقه ای ایـران بر منطقه 
آسیای جنوب غربی-شـامل 25 کشور- که دارای موقعیت ژئواستراتژیک، 
ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر اسـت تاثیر مسـتقیم خواهند داشـت. 
حال که به نقش بالقوه بخش خصوصی در صدور فعالیت ها و نیل به اهداف 
کشور واقفیم، اینکه "چگونه" می توانیم 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 می بایست در اصالح 
فرآیندها جست و جو کرد. ایجاد مشارکت های قوی با پشتوانه غنی از علم و 
تجربه و سرمایه در این بخش در قالب های کنسرسیوم، خوشه های اقتصادی، 
مشارکت های مدنی، زنجیره تامین و عرضه و. . . و همان مثل قدیمی که 
"یک دست صدا ندارد"، برترین پاسخی است که می توان به این سوال 
داد. شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط-که عمده بخش خصوصی 
ما را تشکیل می دهند- توانایی مقابله با غول های اقتصادی جهان و منطقه 
را ندارند و می بایست با ایجاد شرکت های بزرگ در قالب GC، HC و. 
. . به طرف میدان نبرد با آن ها 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 داده اند و در مقابل 30 
کشور دیگر که از این روش همکاری استفاده نمی کنند فقط %29 صادرات 
را دارند. در یک اقتصاد موفق زنجیره تامین و عرضه، حلقات الزم برای 
کسب و کارهای مفید و اشتغال زا از باالدست ها )Up stream( تا پایین 
دست ها )Down stream( ایجاد می شود، به طوری که خود این پیوند و 
یکپارچگی، هم افزایی و ارزش افزوده ایجاد می کند. با ایجاد هلدینگ ها، با 
آموزش به فعاالن،ایجاد مراکز بازارهای مشترک، بازاریابی دارای ساختار، 
 ،spin-off و start-up صندوق های حمایت مالی، انتخاب شرکت های
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 بیمه ای و. . . باشد، حصول به نتیجه 
مطلوب به قطعیت می رسد. ایجاد جوینت ونچرها )JV(، که ریسک ناشی 
از سرمایه گذاری و بالتبع سود حاصل از آن را به شراکت می گذارند نیز یکی 
دیگر از روش های ایجاد هم افزایی در بخش خصوصی است. نمونه هایی از 
موفقیت های شرکت های خصوصی در پروژه های گذشته برخی کشورها با 

استفاده از این روش ها در ادامه خواهد آمد. 
 جوینـت ونچـر بیـن شـرکت های VTG، Kuehne و Nagel آن هـا 
را تبدیـل بـه بزرگتریـن تامین کننـدگان خصوصی در زمینـه حمل و نقل 
ریلـی در حـوزه اروپـا کرده اسـت که طی سـالیان گذشـته میلیون ها دالر 

پـروژه را نصیـب خود کـرده اند. 
 JV متشکل از شرکت های Leightan Asia، John Holland و 
Veolia water SCL. در سال 2010، موفق به اخذ پروژه 660 میلیون 
دالری طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه در کشور هنگ کنگ شد. 
 سیسـتم حمل و نقل سـریع السـیر در کشـور سـنگاپور در طی سال های 
1990-1983 بـا هزینـه ای بالـغ بـر 5 بیلیـون دالر با مجمـوع 38 قرارداد 
عمرانی سـاخته شـده اسـت. 25 مـورد از ایـن قراردادها با مشـارکت های 

شـرکت های داخلـی و خارجی به صورت JV بسـته شـده اسـت. 

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

 شرکت Aera Energy از شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی است 
که محدوده وسیعی از ایالت کالیفرنیا را پوشش می دهد. تولید روزانه این 
شرکت بالغ بر 165000 بشکه نفت و 50 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی 
می باشد. Joint venture های اصلی این شرکت Exxxon Mobil و 

Royal Dutch sell می باشند. 
 Omega navigation enterprise Inc. یکی از شرکت های بزرگ 
حمل و نقل دریایی است که در حوزه نفت و گاز فعالیت می کند و با شرکت 
فعالیت های   joint venture صورت  به   Glencore international

وسیعی دارد. 
)Consolidated contractors company)CCC بزرگترین شرکت 
ساختمانی در آسیای میانه و یکی از 20 پیمانکار برتر بین المللی است. در ماه 
 Arabtec و TAV و CCC متشکل از شرکت های JV ،2012 می سال
موفق به انجام پروژه 2/3 بیلیون دالری ساخت ترمینال Midfield در 
فرودگاه بین المللی ابوظبی شدند. ساختمان ترمینال 700000 متر مربع، یکی 
از بزرگترین پروژه های فرودگاهی است و ظرفیت پذیرش مسافران را در 
فرودگاه بین المللی ابوظبی به حدود 2 برابر و بالغ بر 47 میلیون نفر خواهند 

رساند. 
همچنین از دیگر پروژه های شاخص شرکت CCC در JV با شرکت های 
Odebrecht و TAV فرودگاه بین المللی Tripoli و ساخت چندین کیلومتر 

جاده و بزرگراه در عمان در JV با TAV است که در حال انجام می باشد. 
 شرکت Tappan Zee Construction شرکتی متشکل از شرکت های 
 American شرکت    ،.Comprised of fluor Enterprises,Inc
 ،.Granit construction northeast,Inc شرکت ،bridge company
و شرکت Traylor Bros است که دارای تجربیات بسیاری در پروژه های 
ملی و بین المللی است. این جوینت ونچر در حال حاضر در حال ساخت پل 
کابلی دو دهانه Tappan zee در نیویورک به مبلغ 1/3 بیلیون دالر )در 

بخش طراحی( می باشد. 

مراجع: 
متن سند چشم انداز 2014 جمهوري اسالمي ایران

/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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 از قافله رفاقت و رقابت 
عقب نمانیم

»همـه بخش هاي صنعتـي باید محصوالت خـود را با محوریـت صادرات 
تولیـد کننـد«. ایـن سـخن، مقـام معظـم رهبـری دربردارنـده همه پیش 
نیازهـاي الزم بـراي دسـتیابي به امکان توسـعه صـادرات کشـور در همه 
زمینه هاسـت. چنانچـه جهت گیـري تولیدات کشـور، اعم از سـخت افزاري 
و نرمافـزاري، صـادرات محـور باشـد، در آن صـورت جنبه هـاي گوناگـون 
تولیـد از جملـه بهره وري و کیفیت مـورد توجه قرار میگیرد و همه شـئون 
تولیـد در پرتـو چنین دیدگاهي اصالح شـده و ارتقـا مي یابند. بدین ترتیب، 
زمینـه الزم بـراي بازاریابـي و حضـور در بازارهاي جهاني فراهم می شـود 
و محصـوالت بخش هـاي گوناگـون صنعتـي کشـور امـکان رقابـت بـا 

محصـوالت دیگر کشـورها را پیـدا مي کنند. 
آمارهـای ارایـه شـده از سـوی مسـووالن اقتصـادی کشـور در خصـوص 
صـادرات فنی و مهندسـی تجـارت خارجـی حکایـت از ارزش2. 3 میلیارد 
دالری صـادرات ایـن کاالهـا در سـال جاری دارد کـه عمدتـاً 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 2012 افـزون بـر 8. 22 هـزار 
میلیـارد دالر گـزارش شـده کـه از ایـن رقـم 81 درصـد 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 

| یادداشت | محمدتقی خسروی
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چنـدان هـم قابـل قبـول نیسـت. بـه عبارتـی می تـوان گفت امسـال نیز 
نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبل شـاهد کاهش بیـش از10درصـدی در 
صـدور کاهـش خدمـات غیـر نفتـی بودیـم و برخـالف تصور مـردم حال 
و روز صادرکننـدگان ایـن روزهـا چندان خوب نیسـت. بسـته شـدن نظام 
بانکـی، تأثیـر تحریم هـا بر حـوزه حمل ونقـل، افزایـش قیمـت کاالها در 
داخـل کشـور و کمبـود نقدینگـی بـرای صادرکننـدگان از جملـه عوامـل 
کاهـش صـادرات در این مدت بوده اسـت. از سـوی دیگـر می توان برخی 
از رفتارهـای دولـت را دلیلـی بـر بی انگیـزه سـاختن صـادر کننـدگان بـه 
صـدور اینگونـه کاالها دانسـت. بـرای مثال کافی اسـت به تـالش دولت 
بـرای کسـب آمـار صـادرات از صادرکننـدگان آن هـم بـه بهانـه پرداخت 
جایـزه صادراتی اشـاره نمود. صادرکننـدگان اینگونه خدمات بـا این اقدام، 
پرسـش های متعـددی را مطـرح می سـازند از جملـه اینکـه چرا بایـد آمار 
صـادرات خـود را بـا مسـتندات آن بـه بانـک مرکـزي و یـا دارایـي دهند. 
مگـر نـه آن کـه تا چنـدی پیـش امـور مالیاتـي وزارت دارایـي، با هـزار و 
یـک برچسـب در پی اخـذ مالیات از درآمـد حاصل از صـادرات بود ؟ آن هم 
علیرغـم انکـه طبق قانـون صـادرات از مالیات معاف اسـت. یـا اینکه چرا 
بـه یکباره اعالم می شـود اگـر صادرکننـدگان جایزه صادراتـي مي خواهند 
بایـد مـدارک خـود را )کـه بـه نوعـي پیمـان سـپاري اسـت( ارایـه دهند. 
اینـان می پرسـند آیا در سـال هایي که جایـزه صادراتي پرداخـت می گردید 
کشـور دسـت خوش ضرر و زیان شـده اسـت که امروز قرار اسـت به بهانه 
پرداخـت جایـزه صادراتـي، آمار همه اسـتخراج شـود ؟ چرا بایـد به گونه ای 
رفتـار نمود مي شـود کـه زمینه های نگرانـی صادرکننده را فراهم سـاخت. 
مشـکالت ناشـي از آوردن ارز حاصل از صادرات از یک سـوی، خریدهاي 
برخـي از تجـار کشـورهاي همسـایه در داخل کـه به ریال انجام می شـود 
از سـوی دیگـر و هزینه هـاي تولیـد و پرداخـت حـق بیمه سـازمان تامین 
اجتماعـي همه و همه در کنـار دالر اتاق مبادالت ارزي بـراي واردات مواد 
اولیـه یـا ماشـین، مگـر چه سـودي بـراي صادرکننـده کنار مي گـذارد که 

نباید بـه او جایزه داد؟ 
اگـر صـادرات خـوب اسـت و بـراي کشـور مـا تولیـد، اشـتغال، رونـق، 
سـربلندي و افتخـار مـي آورد، پـس می تـوان بـدون وارد کـردن بـه صادر 

کننـدگان اسـترس جایـزه داد. 
بـا ایـن مصـداق و آنچه پیشـتر بـه آن اشـاره شـد می توان گفـت بدیهی 
اسـت بـرای برون رفت بخـش صادرات غیرنفتـی از این وضعیـت، نیازمند 
مجموعـه ای از تغییـرات در بخشـنامه ها و حتـی متناقـض بخش هـای 
مختلـف در ایـن حـوزه و بهبود شـرایط بـا کاهش تحریم هـای بین المللی 

 . هستیم
بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهم تالش مسـووالن تجـارت خارجی برای 

بهبـود حـال و روز ناخـوش صادرات غیرنفتی نیز آغاز شـده اسـت. 
عـالوه بـر این به نظر می رسـد هـم بخش دولتي و هـم بخش خصوصي، 
اعتقـاد و اهتمـام بـه افزایش صـادرات خدمات فنـي و مهندسـي دارند. در 
عیـن حـال بایـد اذعـان داشـت در شـرایطي کـه اواًل بـه لحـاظ وضعیت 
منابـع نفـت و گاز کشـور، بـاور ملـي بـر ایـن اسـت کـه بایسـتي از منابع 
سـوخت فسـیلي کشـور نگهـداري و آن هـا را بـراي نسـل هاي آینـده نیز 
ذخیـره کـرد و دیگـر آن کـه به دلیـل اوضاع کنونـي تحریم هـا و احتمال 
وجـود محدودیت هـاي بیشـتر در آینـده، ممکـن اسـت صدور نفـت و گاز 
دسـتخوش کاهـش احتمالـي شـود، اسـتفاده از توانمندي هـاي داخلي در 
جایگزیني سـایر امکانـات صادراتي، باید اولویت اصلي مسـووالن دولتي و 

فعـاالن بخش خصوصي کشـور باشـد. 
در ایـن میـان، صدور خدمات فني و مهندسـي به دلیل وجود سـاختارهاي 

قـوام یافتـه و ماهیـت تخصـص محـور، مي توانـد در رأس خوشـه هاي 
صادراتـي بالقـوه قـرار گیـرد. از آنجـا کـه شـرکت هاي مهندسـي اعـم از 
عمومـي و خصوصـي سال هاسـت در درون کشـور فعالیـت دارنـد و تجربه 
بسـیاري در انجـام پروژه هـاي مهندسـي اندوختـه و داراي سـازمان هاي 
الزم بـراي اجـراي ایـن گونـه پروژه هـا هسـتند و از سـوي دیگـر بـا در 
اختیـار داشـتن نیروهـاي متخصص، در بیشـتر مـوارد بي نیـاز از نیروهاي 
خارجـي بوده و در بیشـتر رشـته هاي مهندسـي بـه خودکفایي رسـیده اند، 
زمینـه کامـاًل آمـاده اي براي صـدور خدمات مهندسـي به خارج از کشـور 
وجـود دارد. پشـتوانه عظیـم نیـروي انسـاني تحصیـل کـرده در باالترین 
مقاطع دانشـگاهي همراه با نیروي کار آموزش دیده کشـور که مشـابه آن 
را بـه نـدرت در کشـورهاي دیگر مي توان یافت، بسـتر الزم بـراي ارتقاي 
توانمنـدي شـرکت هاي ایراني در راسـتاي صادر کردن خدمات مهندسـي 

بـه سـایر کشـورها را فراهم آورده اسـت. 
از زمینه هـاي گوناگـون خدمـات مهندسـي داخلي که پتانسـیل صـدور به 

خـارج از کشـور را دارنـد، مي تـوان به مـوارد زیر اشـاره نمود: 
1ـ خدمـات مهندسـي مشـاور در همـه تخصص هـا، شـامل مطالعـات، 

طراحـي و نظـارت بـر اجـراي پروژه هـا
2- خدمـات پیمانکاري مهندسـي در همه رشـته ها، شـامل طراحـي، اجرا، 

نصـب و راه انـدازي پروژه ها
3ـ خدمـات فنـاوري اطالعات و ارتباطات، شـامل مشـاوره، پیاده سـازي و 

نگهداري سیسـتم ها
4- خدمـات سـاخت و تحویل تجهیزات صنعتي من جملـه صنایع معدني، 

کشـاورزي، کارخانجات، نیرو، نفت، گاز و پتروشـیمي
5- تولیـد و صـدور دیگـر محصـوالت کـه در آن هـا فکـر مهندسـي و 

تکنولوژیـک نقـش عمـده را دارد. 
الزم اسـت بـراي رفـع موانـع و تشـویق بنگاه هـا بـه صدور خدمـات فني 
و مهندسـي، بررسـي جامعـي توسـط مسـووالن بـا همـکاري مؤسسـات 
دانش بنیـان و تشـکل هاي مربـوط بـه جامعـه مهندسـي کشـور صـورت 
پذیـرد و بـه روش دیگـر کشـورها در ایـن زمینـه نیـز توجه شـود. به طور 
کلي واقعي شـدن نـرخ ارز، آموزش بخش خصوصـي، حمایت هاي دولت، 
اجـراي کامـل قوانیـن حـوزه صـادرات، جایزه هـاي صادراتي با سـاز و کار 
نویـن، در نظـر گرفتن مشـوق ها جـداي از جوایز، مشـارکت تشـکل ها در 
تصمیم گیري هـا و اسـتفاده از درآمـد به دسـت آمده از صادرات بـراي ورود 
مـواد اولیـه و کاالهـاي خاص بنگاه هـاي صادر کننـده، از جمله تمهیداتي 

هسـتند که صـدور خدمـات فني و مهندسـي را تسـهیل مي کنند. 
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شورای عالی صادرات فعال می شود 
 معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت: برای توسـعه صـادرات، شـورای عالی 

صـادرات بـه زودی 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 تحریمی ایجاد 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 اصلی ترین سیاسـت های وارداتی ما 
خواهـد بـود زیرا بنا نیسـت هر کاالی بی کیفیت خارجی وارد بازار ما شـود. 
جهانگیـری گفـت: صادرکننـده بایـد از اختیـار کافـی برخـوردار باشـد و 
محدودیت هـای اتخـاذ شـده بـرای صـادرات نیـز در مجامعـی کـه دولت 
بایـد تصمیـم گیـری کند بحث خواهد شـد و بـه زودی تصمیم مناسـب را 

گرفت.  خواهیـم 
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 سـرمایه گذاری خارجـی، حمایـت از 
شـرکت های دانـش بنیـان و حمایت از صـادرات خدمات فنی و مهندسـی 

را از اولویت هـای صادراتـی دولـت برشـمرد. 
جهانگیـری گفـت: شـرکت های صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در 
دنیـا 85 درصـد از کاال و نیـروی انسـانی را از کشـور خـود تأمین می کنند 
بنابـر ایـن از شـرکت های صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ایرانی نیز 
می خواهیـم 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 سیاسـت ها کمـک کار ایـن دسـته از 

شـرکت ها 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 بین المللـی 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 
نرسـیده ایم بـر ایـن اسـاس دولـت بنـا دارد با نقد درسـت، سیاسـت هایی 
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 سـرمایه گذاری 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 
می کنیـم البتـه آنچه کـه در توان دولت برای اتخاذ سیاسـت های مناسـب 

باشـد پیگیری خواهد شـد. 
جهانگیـری افـزود: در موضوع دیپلماسـی، صادرکنندگان جـزو اصلی ترین 
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 می کند و فضای مناسـب را بـرای صادرکنندگان کشـور 

مـی آورد.  بوجود 
وی گفـت: بـا حرکتـی که رئیس جمهور در سـفر به بیشـکک و نیویورک 
داشـت دنیـا اکنـون اعتـراف می کند کـه با مجموعـه منطقـی اهل گفت 
وگـو و اهل تعامل و اسـتدالل سـخن می گوید 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 بدهی هـای دولت هسـتیم و بدهـی پیمانـکاران در اولویت قرار 
دارد و پـس از آن در بـاره بدهـی جوایـز صادراتـی و میـزان و پرداخـت آن 

می شـود.  تصمیم گیـری 
جهانگیـری در خصـوص کاهش صادرات هـم گفت: تحریم ها و همچنین 

تـورم 40 درصـدی از عوامـل مهم و اصلی کاهش صادرات بوده اسـت. 
شرکت های اروپایی تعجیل نکنند، عقب می مانند

بـرای  اروپایـی  شـرکت های  اگـر  گفـت:  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
سـرمایه گذاری در ایـران تعجیـل نکننـد از رقبای خود عقـب خواهند ماند. 
جهانگیـری افزود: در پی اسـتفاده از پیشـرفت های علمی و فـن آوری دنیا 
هسـتیم و می خواهیـم از منابـع مالی آن برای توسـعه و پیشـرفت کشـور 

اسـتفاده کنیم. 
وی گفـت: بـا توجـه بـه اینکه رشـد انباشـت سـرمایه ثابت کشـور منفی 
21 و رشـد ارزش افـزوده منفـی 9، 9 درصد اسـت بایـد از منابع بین المللی 
اسـتفاده کنیـم اگـر چـه دنیا منابـع ما را محـدوده کرده اسـت اما بـا تدبیر 
اتخـاذ شـده از همین منابع محدود شـده در کشـورهای دنیـا ده ها میلیارد 
دالر منابـع سـرمایه گذاری ایجـاد شـده کـه بـه زودی آن را خواهیـد دید و 

بخـش خصوصـی می توانـد از این سـرمایه گذاری اسـتفاده کند. 
جهانگیری گفت: در دولتهای هفتم و هشـتم نیز مشـکالت سرمایه گذاری 
وجـود داشـت امـا بـه محـض اینکـه موانع رفـع شـد شـرکت هایی مانند 
شـرکت توتال حجم وسـیعی از سـرمایه گذاری در ایران ایجاد کرده اسـت، 
هـم اکنـون نیـز با فضـای ایجاد شـده بسـیاری از شـرکت های اروپایی و 

آسـیایی تمـاس گرفتند که می خواهنـد 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 می کننـد و در حالـی کـه مـا دسـت روی دسـت 

گذاشـته ایم و سـرمایه های ملـی مـا بـه نوعـی غـارت می شـود. 
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 هدف گـذاری کرده ایم. 
وی همچنیـن گفـت: دولـت در پـی ایـن اسـت کـه در سـال 92 رونـد 
شـاخص های منفـی اقتصـادی را متوقـف و در سـال 93 بـه بهبـود ایـن 

شـاخص ها کمـک کنـد. 

معاون استاندار خراسان رضوی: 
تدوین طـرح صدور خدمات فنی مهندسـی به کشـورهای 

یه همسا
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 بسـته های کامل دسـتور کار را از ابتدا تا پایان کار طراحی کند. 
وی ادامـه داد: بسـته های 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 کنسرسـیوم هایی در زمینـه صـدور خدمـات فنی 
مهندسـی تاکید و خاطرنشـان کـرد: در همین راسـتا فراخوانـی عمومی به 
منظـور جـذب سـرمایه گذاری شـخصیت های حقوقـی، در روزنامه هـای 

کثیراالنتشـار اسـتان صـورت می پذیرد. 
وی افـزود: تقاضـای متقاضیان پس از تایید صالحیـت، در بانک اطالعات 

قـرار می گیـرد و اقدامات بعدی آن طی خواهد شـد. 
واحـدی در پایـان گفـت: تصمیمـات ایـن کمیسـیون پـس از تصویب در 
کمیته هـای 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 اسـالمی با 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 طرح ها و برنامه های رشـد و توسـعه اقتصادی توجه به 
صـادرات، الزامـی و ضـروری اسـت تا در توسـعه صنعتی و رشـد اقتصادی 

با مشـکل مواجه نشویم. 
وی گفـت: وابسـتگی اقتصـاد بـه درآمدهـای نفتـی نتیجه ای جز تـورم و 
بیـکاری نخواهد داشـت و تنهـا راه خروج از این مشـکالت رونـق تولید و 

توسـعه صادرات اسـت. 
رحمانـی افـزود: اگر می خواهیم 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 37 درصد از تسـهیالت 
صنـدوق توسـعه ملـی به بخـش صنعت و معـدن گفت: دولـت جدید آغاز 
خوبی داشـته اسـت اما تولیدکنندگان و صادرکننـدگان منتظر تصمیم های 

هستند.  دولت 

و  فنـی  خدمـات  صـادرات  دالری  میلیـارد   20 ظرفیـت 
ایـران مهندسـی 

رئیـس انجمـن صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی از ظرفیـت 20 
میلیـارد دالری صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران خبـر داد. 

محمدرضـا انصـاری گفـت: در 5 سـال آینده صـادرات 20 میلیـارد 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 28 میلیـارد 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 

می شـود.  کشـورها  تقاضـای  و  سـرمایه گذاری ها 
رئیـس انجمـن صـادر کننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی گفـت: در 
سـال های 73 تا 81 رشـد صادرات خدمات فنی و مهندسـی با شـیب 12 
درصـد بـوده اما بـا پرداخت جوایز صادراتـی در فاصله سـال های 81 تا 90 
رشـد صادرات خدمات فنی و مهندسـی شـیب 45 درصدی داشـته اسـت 
بـه نحوی که در سـال 90 حدود 4. 2 میلیـارد دالر صادرات خدمات فنی و 
مهندسـی داشـته ایم اما در سـال 91 با افت صادرات خدمات مواجه بودیم. 
انصـاری افـزود: جوایـز صادراتـی بـه طـور میانگیـن 35 میلیـارد 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 اولویت هـای وزارت امور خارجه اسـت. 
وی گفـت: روابط ایران با کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس روز به روز بهتر 

خواهد شـد و سـعی می کنیم 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 می شـود، گفـت: آمادگی 
همـکاری بـا بخش خصوصی برای معرفی این آثار به مردم جهان را داریم. 

صـدور 4 میلیـارد و 600 میلیـون دالري خدمـات فنـي و 
مهندسـي آب و بـرق 

قائـم مقـام وزیر نیـرو از صـدور 4 میلیـارد و 600 میلیـون 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 می دهـد. 

وی ادامـه داد: تـوان مدیریـت آب و بـرق در زمـان کنونـی بـاال رفتـه و 
امیدوارکننـده اسـت. 

محمـودی با بیان اینکه ایران با 40 کشـور جهـان در زمینه صدور خدمات 
و محصوالت فنی و مهندسـی همکاری می کند، گفت: غیر از کشـورهای 

منطقـه و آفریقایی، تولیداتی نیز به کشـورهای اروپایی صادر می شـود. 
وی صـادرات کاال بـه جـای صـادرات مـواد خـام و طبیعـی، بهبـود تـراز 
پرداخت هـای تجـاری، حرکت از اقتصـاد نفتی به سـمت اقتصاد غیرنفتی 

را از ضرورت هـا و الویت هـای بخـش صـادرات اعـالم کـرد. 
محمـودی تصریـح کـرد: فراهم کـردن امـکان مبادله هـای ارزی، اعطای 
تسـهیالت با نرخ سـود پایین و تنظیم ثبات نرخ ارز، مذاکره با کشـورهای 
دوسـت بـرای پذیرش ضمانـت نامه های ایـران و تقویت منابـع و خطوط 
اعتباری صادرکنندگان از حمایت هایی 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 بین المللـی قراردادهـا، کمک بـه برگزاری 
نشسـت های دوجانبـه و چندجانبـه، تسـهیل دریافـت مـواد اولیـه و ایجاد 
نمایشـگاه های بـرون مرزی و برقـراری ارتباط منظم و مسـتمر و هدفمند 
بـا بخـش خصوصـی از مـواردی اسـت کـه دولـت می توانـد از بخـش 

خصوصـی در زمینـه صـادرات حمایـت کند. 
وی اظهـار داشـت: در چند باری که به عنوان ارزیـاب خدمات درطرح های 
خـارج از کشـور شـرکت کـردم، دیـدم کـه شـرکت های ایرانـی کارهـای 
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ارزنـده ای را انجـام داده اند. 
قائـم مقـام وزیـر نیـرو افزود: بـا وجود اینکه سـطح بینـش و خدمات فنی 
شـرکت های ایرانی بسـیار باالسـت، باید تجدیدنظرهایی در نظـام قرارداد 
نویسـی شـرکت های ایرانـی صـورت گیـرد و وزارت نیرو نیـز در حد توان 
و دانـش خـود در نظـام قرارداد نویسـی به شـرکت های ایرانی کمک کند. 

راهبردهـاي 17 گانـه صـادرات خدمـات فني و مهندسـي 
صنعـت آب و برق 

مدیـر کل دفتـر توسـعه صـادرات و خدمـات فنـی و مهندسـی وزارت از 
راهبردهـای 17 گانـه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی صنعـت آب و 
بـرق خبـرداد و گفـت: بـه  دنبال اجرایـی کـردن برنامه هـای عملیاتی این 
راهبردها با تعامل بخش خصوصی و حوزه سـتادی وزارت نیرو ) مشـروط 

بـه تامین منابـع مالی و نیروی انسـانی (هسـتیم. 
بهرام نظام الملکی افزود: شـناخت و مطالعه مزیت های نسـبی صادراتی در 
حـوزه صنعـت آب و بـرق، رقابت پذیری محصول هـا و خدمات صنعت آب 
و بـرق، اعـزام هیئت های صادراتی بـه بازارهای هدف و دعـوت از مقام ها 
و مسـووالن ذیربـط کشـورهای موردنظـر به منظـور ارایـه توانمندی هـا و 
نوآوری هـا در صنعـت و امضـای یادداشـت تفاهم همکاری های مشـترک 

اقتصـادی از ایـن اقدام ها و برنامه هاسـت. 
وی برگـزاری نشسـت های متعدد بـا نهادها و مجامـع حمایت کننده مانند 
وزارت  امورخارجـه، صنـدوق  ضمانـت  صـادرات، بانـک  توسـعه صـادرات، 
سـازمان توسـعه تجارت و صندوق توسـعه ملی و. . . درخصوص بررسـی 
مسـایل و راهکارهای رفع مشـکالت و حمایت از شـرکت های صادرکننده 
صنعت آب و برق و پیگیری مسـایل و مشـکالت شـرکت ها در مواجهه با 

تحریـم را از دیگـر اقدام هـای وزارت نیـرو بیان کرد. 
مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات و خدمـات فنـی و مهندسـی وزارت نیرو 
گفـت: برنامه هایـی در دسـت اجراسـت کـه حمایـت از بخـش خصوصی 
بـرای صـادرات بـرق و صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی به کشـورهای 
هـدف به ویـژه کشـورهای همسـایه، مطالعـه مزیت های نسـبی صادراتی 
در حـوزه صنعـت آب و بـرق و ارایه راهکارهـای الزم بـرای رقابت پذیری 
محصول هـا و خدمـات صنعـت آب و برق از آن جمله محسـوب می شـود. 
نظام الملکـی اظهـار داشـت: گسـترش نظـام نظـارت و ارزیابـی عملکـرد 
بنگاه هـای 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 آن هـا بـا دعـوت از صاحبنظران و شـخصیت های 
علمی، امکان سـنجی و شناسـایی ظرفیت های قابل تبدیل به نشـان های 
تجـاری معتبـر تجاری )برنـد( در کشـور و تعیین نحوه مدیریت و شـرایط 
عضویـت در آن از دیگـر برنامه هـای وزارت نیـرو بـرای رونـق بخشـیدن 
بـه فعالیت  هـای شـرکت های تولیـدی در صنعـت آب و تاسیسـات آب و 

فاضالب اسـت. 
وی گفـت: حمایـت از ایجـاد کنسرسـیوم ها و شـرکت های مشـترک بـا 
کشـورهای هـدف به ویـژه همسـایه بـه  منظـور اجـرای طرح هـای آب و 
بـرق، راه انـدازی روزآمـد نمایشـگاه های تخصصـی بین المللـی مجـازی 
به منظـور ارایه توانمندی هـا و نوآوری های صنعـت در بازارهای بین المللی 
از اقدام هـای وزارت نیـرو بـرای افزایـش حضـور شـرکت های ایرانـی در 

عرصه هـای بین الملـل 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 
شـرکت های تجهیزاتـی ایرانـی بخش آب و بـرق برای سـرمایه گذاری در 
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کشـورهای هدف و تاسـیس کارخانه های مشـترک تولیدکننـده تجهیزات 
مربـوط بـه صنعت آب و بـرق از دیگر اقدام های وزارت نیـرو برای افزایش 

حضـور شـرکت های ایرانـی در عرصه های بین الملل اسـت. 
نظام الملکـی ارایه یک بسـته عملیاتی پیشـنهادی با راهکارهـای 30 گانه 
در مقابلـه بـا چا لش های شناسـایی شـده در توسـعه صـادرات صنعت آب 
و بـرق بـه مقام هـای ارشـد کشـور را یـادآور شـد و گفـت: ایـن کار برای 
تقویـت و معرفـی بخـش خصوصـی بـرای صـادرات بـرق و مبادله هـای 

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 

است.  همسایه 
محمـد عالمی بـا تشـریح بخشـی از توانمندی های شـرکت ملـی حفاری، 
اظهـار داشـت: هـم اکنون 74 دکل 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 دکل ها در داخل خشـکی فعالیت می کنند. 
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارتقـای توانایی هـای ایـن شـرکت در حفاری 
چاه های نفت و گاز در سـایر نقاط جهان، گفت: این شـرکت دارای سـابقه 
مناسـبی درحفاری چاه های نفت و گاز داخل کشـور اسـت و در دورانی که 
شـرکت های خارجـی پـس از پیروزی انقالب اسـالمی، از کشـور ما خارج 
شـدند، کارکنان این شـرکت توانسـتند، به خوبی جای خالی شـرکت های 

خارجـی را پر کنند. 
عالمی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکه صنعـت حفاری یـک صنعت 
بین المللـی اسـت و شـیوه کار آن در همـه نقـاط جهان شـبیه هم اسـت، 
ایـن شـرکت می توانـد 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 سـال های 1377 تـا 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 20 نـوع فعالیـت برای 
آمـاده سـازی چاه هـای نفـت و گاز انجـام شـود که شـرکت ملـی حفاری 

ایـن خدمـات را نیـز ارایـه می کند. 
قائـم مقـام شـرکت ملـی حفـاری گفـت: ایـن شـرکت، سـیمان کاری 

چاه هـای حفـر شـده در لیبـی را نیـز در گذشـته انجـام داده اسـت. 
عالمی افـزود: شـرکت ملـی حفـاری عـالوه بـر انجـام عملیات حفـاری و 
صدور خدمات فنی و مهندسـی، برخی دوره های 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. 
عالمی خاطرنشـان کـرد: شـرکت ملـی حفـاری قـرارداد سـاخت دو دکل 
دریایـی را نیز با شـرکت صـدرا امضا کرده کـه مراحل اولیه سـاخت آن ها 
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انجام شـده اسـت. 
وی گفـت: شـرکت ملـی حفـاری، پیمانـکار حفـاری در فازهـای مختلف 
پـارس جنوبـی بـوده و تاکنـون با همـکاری شـرکت های 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 600 حلقه چـاه نفت و گاز توسـط این 

شـرکت حفاری شـده است. 

سرمایه گذاری چین در مسکن ونزوئال
نیـکالس مـادورو رئیـس جمهـور ونزوئـال از سـرمایه گذاری چیـن بـرای 

حمایـت از طـرح بـزرگ سـاخت مسـکن در کشـورش خبـر داد. 
مـادورو در جریـان تحویـل واحدهـای مسـکونی در کاراکاس و ایالت های 
میراندا وسـولیا، خاطرنشـان کرد: ونزوئال از سـرمایه گذاری چین در توسعه 
بخش هـای صنعتی، حمـل و نقل و فنـاوری ماهواره نیز اسـتفاده می کند. 
مـادورو با اشـاره به همکاری چین در سـاخت مسـکن در ونزوئـال از واریز 
پنج میلیارد دالر به صندوق سـرمایه گذاری 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 طرح های توسـعه بالفاصله آغـاز می کند. مـادورو همکاری 
بـا چیـن را مایـه تلخکامی جناح راسـت ونزوئـال خواند و یـادآوری کرد که 

آن هـا 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 سـلیمي از کاهـش 200 میلیـارد دالری صـدور خدمـات فنـی و 
مهندسـی خبـر داد و افـزود: طـي چهـار ماهـه نخسـت امسـال ارزش 
قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسـي کشـور به 930 میلیون دالر 
رسـیده است که نشـان دهنده کاهش چشـم گیري در این خصوص است. 
وي ارزش صـادرات خدمـات فني و مهندسـي در سـال 88 را سـه میلیارد 
دالر اعـالم کرد و اظهار داشـت: در سـال 89 ارزش صـادرات خدمات فني 
و مهندسـي کشـور بـه 3. 3 میلیـارد دالر و در سـال 90 بـه 4. 2 میلیـارد 
دالر رسـید امـا متاسـفانه در سـال گذشـته ارزش صادرات خدمـات فني و 

مهندسـي کشـور با کاهـش 50 درصدي بـه دو میلیارد دالر رسـید. 
 مدیـر کل دفتـر خدمـات فنـي و مهندسـي بـا بیـان اینکه اکثر صـادرات 
خدمـات در بخش هـاي صنعت، مسـکن، فنـاوری اطالعات، راهسـازي و 
نیـرو اسـت، در رابطـه بـا سـهم هـر یـک از ایـن بخش ها نیزگفـت: طي 
آخریـن بررسـي ها از سـال 80 تا 90 سـهم نیـرو 5 میلیـارد و 600 میلیون 
دالر، سـاختمان 9 میلیـارد دالر، راهسـازي 2 میلیـارد و 700 میلیون دالر، 
صنعـت یـک میلیـارد و 700 میلیـون دالر و نفت و گاز و پتروشـیمي یک 
میلیـارد دالر و فنـاوری اطالعـات کـه به تازگـی فعال شـده 150 میلیون 

دالر بوده اسـت. 
وي بـا بیـان اینکـه وضعیـت صـادرات در ایـن بخـش کامـال مرتبـط بـا 
روابـط بین الملـل اسـت، گفـت: بـي شـک بـا گسـترش تحریم هـا رونـد 
بسـیار مطلوبـي در ایـن بخـش پیش بینـي نمي شـود چرا کـه مناقصه ها 
که توسـط کشـورها برگزار مي شـود، بـه هیچ عنـوان جوانمردانه نیسـت، 
چـرا کـه آن هـا با علـم به ایـن که شـرکت هاي ایرانـي قدرتمند هسـتند، 

شـرایطي را فراهـم میکننـد کـه سـایر رقبـا در مناقصه ها برنده شـوند. 
وي معتقـد اسـت بـا ایـن وجـود، بـه دلیـل توانایـي بـاالي شـرکت هاي 
داخلـي، میـزان صادرات خدمات فني و مهندسـي بخصـوص در نیمه دوم 
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سـال رو بـه افزایش اسـت. 
وی یکـي دیگـر از عمـده تریـن مشـکالت بـرای ورود بـه مناقصـات 
بین المللـی را پذیـرش نشـدن ضمانتنامه هـای بانک های ایرانـی به دنبال 
گسـترش دامنـه تحریم ها دانسـت و گفت: ایـن دشـواری در کنار تنگنای 
ناشـی از وصـول نشـدن مطالبـات شـرکت ها از محـل اجـرای پروژه های 
داخلـی، موجب تضعیـف صادرکنندگانی شـده که بی بهـره از حمایت های 
دولتـی و بـه تنهایـی وارد بـازار جهانی خدمات فنی و مهندسـی شـده اند. 

وزیر نیرو خبرداد: 
 توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی

وزیـر نیرو از برنامه جمهوری اسـالمی ایران برای توسـعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسـی به بیشتر کشـورهای جهان خبر داد. 

مهنـدس “مجیـد نامجو” در دیـدار وزیر امـور خارجه ترکمنسـتان، با بیان 
اینکـه یکـي از برنامه هاي راهبردي کشـور توسـعه صـادرات خدمات فني 
و مهندسـي به بیشـتر کشـورهاي جهان اسـت، به رابطه خوب جمهوری 
اسـالمی ایران و جمهوری ترکمنسـتان در زمینـه همکاری های بخش آب 
و برق اشـاره کرد و گفت: سـاخت سـد دوسـتي به عنوان کاري مشـترک 
بیـن دو کشـور، بسـیار تاثیـر گـذار بـوده اسـت و هـم اکنون نیـز یک بند 
خاکي در پایین دسـت سـد دوسـتي به نام شـیرتپه احداث شـده که آماده 

بهره برداری اسـت. 
وي ابـراز امیـدواري کرد: در دیدار آینده روسـای جمهوری دو کشـور برای 
راه انـدازی خـط راه آهـن اینچه برون به ترکمنسـتان و قزاقسـتان، زماني 

بـراي بهـره برداری از بند خاکي شـیر تپه مشـخص شـود. 
نامجـو همچنیـن گفـت: ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای صـادرات بـرق از 
طـرف ترکمنسـتان فراهـم اسـت و بـرای احـداث خطـوط انتقـال بـرق 
400 کیلوولتـي کـه مي توانـد داخل خاک ترکمنسـتان توسـط پیمانکاران 
ایرانـي ایجـاد شـود، گفت و گوهایی صـورت گرفته و طـرف ترکمني برای 

همـکاری در ایـن خصـوص ابـراز عالقـه منـدي کرده اسـت. 
نامجـو درخصـوص اجـراي پروژه هایـي در حـوزه آب و برق با کشـورهاي 
همسـایه، گفـت: در زمـان کنونـي پروژه هـاي گوناگونـي بـا کشـورهاي 

همسـایه و حتـي با کشـورهاي فراهمسـایه اي طراحي شـده اسـت. 
وي افـزود: اگـر رئیس جمهـور فرصتي را ایجـاد کند، بـه زودي واحد دوم 
نیروگاه سـنگ توده دو در تاجیکسـتان با 110 مگاوات ظرفیت که توسـط 

ایراني ها سـاخته شـده اسـت، به بهره برداري میرسـد. 
وي تصریـح کـرد: در زمان کنوني در کشـورهایي مانند عـراق نیز نیروگاه 
سـازي داریم و شـماري نیروگاه سـاخته شده و شـماری نیز اکنون در حال 

است.  ساخت 
وي بـا بیـان اینکه همسـایگان ایـران به خوبـي از مواهب صـدور خدمات 
فنـي و مهندسـي جمهـوري اسـالمي ایران بهـره مند هسـتند، گفت: هم 
اکنـون در سـوریه نیـز نیروگاه هایي در حال سـاخت داریم و در افغانسـتان 
کارهـاي خوبـي در حـال انجـام اسـت و شـرکت هاي خوبـي در زمینـه 

سدسـازي و خطـوط انتقـال کار میکنند. 
گفـت:  نیـز  ترکمنسـتان  خارجـه  امـور  وزیـر  دیـدار،  ایـن  حاشـیه  در 
همکاري هایي را در سـطح وسـیعي در راسـتاي توسـعه روابط دو کشور در 

حـوزه انـرژي آبـي و اسـتفاده از آن در نظـر داریـم. 
“رشـید مـردوف” بـا قدردانـی از وزیـر نیرو بـه خاطر گفت و گوهـاي مفید 
درخصـوص توسـعه پروژه هـاي مشـترک، افـزود: مدتـي پیـش رئیـس 
جمهوری ترکمنسـتان قانون توسـعه بلندمدت احداث و اسـتحصال نیروي 
بـرق ملـي را امضـا کـرد کـه باید اجرایي شـود و ایـن به آن مفهوم اسـت 
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کـه احـداث نیروگاه هـاي بـرق و توسـعه و احـداث خطـوط انتقـال برق و 
افزایـش صـادرات برق را خواهیم داشـت کـه یکي از راهکارهاي اسـتفاده 

از ظرفیت هـای جمهـوري اسـالمي ایران اسـت. 

 Casa از پروژه ADB انصراف بانک توسعه آسیایی
بانک توسـعه آسـیایی به دلیل نا امنی در افغانسـتان از مشـارکت در پروژه 
Casa صرفنظـر کـرد. پـروژه Casa نیـز 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 966 میلیون دالری بود، 

ضربـه ای بـه دولت ایالت متحده محسـوب می شـود. 
قـرار بـود سـه بانـک جهانـی، بانـک توسـعه Inter-American و 
ADB هزینـه مالـی پـروژه را تامیـن کننـد کـه بـا کنـاره گیـری بانک 

توسـعه آسـیایی بـه دلیـل نـا امنـی در کشـور افغانسـتان مواجه شـد. 
طـی توافـق 4 کشـور مقـرر شـده بـود در پـروژه Casa 1300 مـگا وات 
برق مازاد از کشـورهای تاجیکسـتان و قرقیزسـتان از طریق افغانسـتان به 
پاکسـتان انتقال یابد اما به نظر می رسـد هر سـال از میزان آن کاسته شده 
اسـت و تنهـا در ماه هـای آوریل- سـپتامبر امـکان صدور برق وجـود دارد. 

اهتمام سازمان نظام مهندسی زنجان برای صدور خدمات فنی 
و مهندسی

جامعه مهندسـی در کشـور دارای ظرفیت های باالی علمی و فنی در حوزه 
ساخت وسـاز سـاختمان و راه اسـت از ایـن رو برای تسـخیر بـازار عمرانی 
کشـورهای دیگـر عظـم جـدی دارد. خوشـبختانه تـوان علمی مهندسـان 
ایرانـی نیـز بسـیار قابل توجه اسـت و حضـور آن ها در مجامـع بین المللی 

نیـز پررنگ می باشـد. 
اعـزام نیـروی متخصص بـه خارج از کشـور می تواند جایـگاه علمی و فنی 
کشـور را در حـوزه مهندسـی ارتقـاء داده و ظرفیت هـای اقتصـادی و فنی 
کشـور را نیـز افزایـش دهـد. حضور جامعه مهندسـی ایران در کشـورهای 
دیگـر می توانـد بـرکات زیادی برای کشـور داشـته باشـد. عالوه بـر فواید 
فنی و اقتصادی تقویت تعامالت بین المللی نیز می تواند بسـیار مفید باشـد. 
درکنـار سـازمان های نظـام مهندسـی اسـتان های کشـور، سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان زنجـان نیـز طـی سـال های گذشـته اهتمام 
جـدی بـرای حضـور در بـازار ساخت وسـاز کشـورهای همسـایه داشـته 
اسـت. صـدور خدمات فنـی و مهندسـی از اولویت های مهم هیـأت مدیره 
فعلـی محسـوب می شـود به گونـه ای کـه یکـی از هدف گذاری های 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 می شـود. همسـایگان ایـران به لحاظ 
مهندسـی در سـطح بسـیار پاییـن تری نسـبت به کشـور مـا قـرار دارند و 
ظرفیت هـای بـاالی جامعـه مهندسـی زنجـان می توانـد 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 تعامـالت و تبـادالت علمی، فنـی و اجرایـی بین مبـداء و مقصد، 
فوایـد اقتصـادی و ارزآوری برای اسـتان و جامعه مهندسـی زنجان، صدور 
شـاخصه های معمـاری و مهندسـی بومی اسـتان 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 می دهـد جامعه 
مهندسـی اسـتان اهتمام جـدی برای حضور در بازار کشـورهای همسـایه 
دارد. حضـور افراد متخصص و متعهد در جامعه مهندسـی اسـتان می تواند 
بـرای حضـور موفـق در این کشـورها موثر باشـد و وجود برخـی تصورات 
اشـتباه در خصوص ظرفیت های 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 
می تـوان بـه زودی شـاهد صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان بـه 

سایرکشـورها باشیم. 

صدور بیش از 2 میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی
ارزش صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی طی 7 ماهه منتهـی به مهر ماه 

سـال جاری؛ دو میلیارد و 121میلیون دالر بوده اسـت. 
در ایـن مـدت بـه ارزش 19 میلیـارد 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. 
ارزش 31میلیـارد  بـه  ماهـه گذشـته  گـزارش؛ طـی 7  ایـن  براسـاس 
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 24 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس سـازمان توسـعه تجارت کشـور گفت: در زمینه صدور خدمات فنی 
مهندسـی در سـال 90 درآمـد کشـور از این محـل از 4 میلیـارد دالر فراتر 
رفـت. ایـن در حالی اسـت که در سـال 73 هنگام شـروع این طـرح و آغاز 

صـادرات خدمات فنی مهندسـی درآمد کشـور 50 میلیـون دالر بود. 
1/8 میلیـارد دالرعقـد قـرارداد صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی درنیمه 
نخسـت امسـال انجـام شـده کـه در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال 24 

درصـد رشـد را نشـان می دهد. 
صافـدل افـزود: در بخـش صـادرات خدمات فنی مهندسـی رشـد کشـور، 
بسـیار جهشـی تر 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 تیم هـای موفق 
اجرایی از ایران در کشـورهای بسـیار دور از منطقه خاورمیانه فعال هسـتند 
و در ونزوئـال پـس از اجـرای طـرح سـاخت 10 هـزار واحد مسـکونی هم 

اکنـون مـردم آن کشـور مجـری طرح را بـه طور کامل می شناسـند. 
صافدل افزود: در سـال 90 بیشـترین 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 اصلی تریـن شـاخص و عامـل رشـد شـکوفایی و پایـداری اقتصـادی 
کشـورها را صـادرات بیـان کـرد و افزود: با توسـعه فعالیت هـای اقتصادی 
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ظـرف دو دهـه صـادرات از 2 میلیـارد دالر بـه بیـش از 50 میلیـارد دالر 
افزایـش یافتـه و امروز هـم هدف گذاری هـای باالتری داریـم که با همت 

و تـالش همـه بخش ها محقق شـدنی اسـت. 
صافـدل بـا بیـان اینکـه در برنامـه چهـارم توسـعه هدف گذاری صـادرات 
غیرنفتـی کشـور 53 میلیـارد دالر بـود گفـت: در پایـان برنامـه چهـارم با 
79 میلیـارد دالر در آمـد از صـادرات غیرنفتـی، از اهداف خـود 150 درصد 

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 84 متوسـط نسـبت 
صـادرات بـه واردات کشـور 28 درصـد بود که این نسـبت در سـال 90 به 

رقـم 71 درصـد افزایش یافته اسـت. 

بیش از 90 درصد از “صادرات خدمات فني مهندسي” کشور 
در اختیار تهران

میـزان صـادرات کاالهاي غیر نفتي اسـتان تهران در سـال 91 نسـبت به 
مدت مشـابه در سـال 90، 47 درصد رشـد داشـته است. 

یـداهلل صادقـي رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان تهران 
گفـت: میـزان صـادرات کاالهـاي غیـر نفتي اسـتان تهـران در سـال 91 

نسـبت بـه سـال 90، 47 در صد رشـد داشـته اسـت. 
وي افـزود: میـزان صادرات کاالهاي غیر نفتي اسـتان تهران در سـال 91، 
3/7 میلیـارد دالر بـود که این رقم نسـبت به صـادرات 2/5 میلیارد دالري 

سـال 90 اسـتان تهران بیش از 40 درصد رشـد داشـته است. 
وی بـا بیـان اینکه 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 هسـتیم که این مسـئله به یکسـري 

از تصمیمات اتخاذ شـده در سـال گذشـته بر میگردد. 
وي ادامـه داد: برگردانـدن ارز حاصـل از صادرات به مرکز مبـادالت ارزي، 
بروکراسـي و فشـارهاي بین المللـي از جملـه دالیـل کاهـش صـادرات 

غیرنفتـي کشـور در 5ماهه نخسـت سـال جـاري بوده اسـت. 
صادقـي همچنین به رشـد بسـیار خوب صـادرات خدمات فني مهندسـي 
از اسـتان تهـران اشـاره کـرد و گفت: در سـال 90 بیـش از 96 درصد و در 
سـال 91، 91 درصـد از صـادرات خدمات فني مهندسـي کشـور از اسـتان 

تهران بوده اسـت. 
وي ادامـه داد: اسـتان تهران پتانسـیل هاي بسـیار قوي و خوبـي در زمینه 
ارائـه و صـادرات خدمـات فني مهندسـي دارد که مي توان این پتانسـیل ها 
را بـا فعـال کردن مجـدد جوایز صادراتي بـه صادر کننـدگان خدمات فني 

مهندسـي بالفعل کرد. 

“صادرات” خدمات فني و مهندسي با دست و پاي بسته
عضـو هیـات مدیره انجمـن صنفی شـرکت های آب و فاضـالب صادرات 
گفـت: درحـال حاضـر ضمانـت نامه هـاي پیمانـکاران و همچنیـن آییـن 
نامه هـا و بخـش نامه هـای غلـط صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي را بـا 

مشـکل روبـرو کرده اسـت. 
امیرمنصـور عطایـی عضـو هیـات مدیره انجمـن صنفی شـرکت های آب 
و فاضـالب در جمـع خبرنـگاران گفـت: در بحـث نگهـداري تجهیـزات 
فاضالب بحث بهره وري از اهمیت بسـیاري برخوردار اسـت ولي متاسـفانه 

در ایـن حـوزه از نیروهـاي متخصص اسـتفاده نمي شـود. 
وي ادامـه داد: دولـت بایـد تصـدی گـری در امـور را کـم کنـد و اجـرای 
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پروژه هـا بـه روش BOO و BOT راه خوبـی بـرای این موضوع اسـت. 
عطایـي اظهار داشـت: ایـن نوع قـرار دادهـا همچنین موضـوع نگهداري 

ایـن تجهیزات توسـط متخصصـان را فراهـم میکند. 
وي بـا بیـان اینکـه عمـر مفیـد تصفیه خانه هاي کشـور 25 سـال اسـت 

گفـت: براسـاس میـزان بهـره وري این میـزان متفاوت اسـت. 
عضـو هیـات مدیـره انجمـن صنفـی شـرکت های آب و فاضـالب در 
خصـوص صـادرات نیز گفت: سـاالنه بیش از یـک میلیـارد دالر صادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی بـه آفریقـا، آسـیای میانـه و عـراق در زمینـه 

تجهیـزات آب و فاضـالب صـورت گرفتـه اسـت. 
وي بـا بیـان اینکـه صـادرات در حـال حاضر با دسـت و پاي بسـته انجام 
مي شـود افـزود: درحال حاضـر ضمانت نامه هـاي پیمانـکاران و همچنین 
آییـن نامه هـا و بخـش نامه هـای غلط صـدور خدمات فني و مهندسـي را 

بـا مشـکل روبرو کرده اسـت. 
عطایـي در بـاره مطالبات این صنعـت از دولت نیز اظهار داشـت: قریب به 

اتفاق شـرکت ها با این مشـکل روبرو هسـتند. 
عضـو هیات مدیره انجمن صنفی شـرکت های آب و فاضـالب با تاکید بر 
لـزوم توجـه به اقتصاد آب افزود: برای اصالح تعرفه خدمات آب و فاضالب 
بایـد فرهنـگ سـازی شـود؛ چراکـه در صـورت اصـالح نشـدن تعرفه ها 
بـرای تامین خدمات آب و برق با دردسـرهای فراوانـی مواجه خواهیم بود. 
وي خاطرنشـان کـرد: بـه علـت محدودیت منابـع آب اگر افزایـش تعرفه 
صـورت نگیـرد مدیریـت مصـرف نیز اتفـاق نخواهـد افتاد و ایـن موضوع 

تمـام تجهیـزات و زیرسـاخت ها را دچار مشـکل میکند. 

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 
بهره گیـری 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 2 هزار 

و 700 مهندس 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 می شـود، بهـره برد. 
رمضانـی گفـت: با توجه بـه مطالبات و تقاضـای کار زیادی که در اسـتان 
وجـود دارد، وظیفـه حکم می کند 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 رایزنی هایی 
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 تالش هایی 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 کرده ایـم تـا در این 

خصوص بـا وی مذاکره ای داشـته باشـیم. 
دبیر کمیسـیون عمران نظام مهندسـی ساختمان کشـور حضور نمایندگی 
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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 
ظرفیت های اسـتان در خصوص توسـعه صادرات افزود: در اسـتان ها فقط 
نمایندگی هـای وزارت امـور خارجـه می تواننـد با سـفرا و سـفارتخانه های 

کشـورمان در کشـورهای دیگر ارتبـاط برقرار نمایند. 
مرتضـی خسـروی اظهار داشـت: از هـر طرح و برنامه ای که به شـکوفایی 
اقتصادی اسـتان منجر شـود اسـتقبال می کنیم و آمـاده هرگونه همکاری 

در این حوزه هسـتیم. 
رئیـس نمایندگـی وزارت امـور خارجه خراسـان شـمالی با اشـاره به سـفر 
هیئت هـای تجـاری کشـورهای مختلـف بـه اسـتان افـزود: شـرایطی را 
فراهـم خواهیـم کـرد تـا هیئت های تجـاری با تمـام ظرفیت های 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 عرصه های مختلف به کشـورهای 
همسـایه ارایـه شـده را خـوب و بـا کیفیـت ارزیابـی کـرد و گفـت: چـون 
کارهـا و فعالیت هـای انجام شـده بـازده خوبی بـه همراه داشـته به خوبی 
می توانیـم 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 10 اسـتان برتر قـرار گیریم. 

پتانسیل صدور 20 میلیارد دالري خدمات فني مهندسي
معـاون برنامه ریـزي وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از پتانسـیل صـدور 
20 میلیـارد دالري خدمـات فني مهندسـي سـخن گفت و افـزود: خدمات 
فنـي و مهندسـي یکـي از ده پیشـران صنعت، معـدن و تجـارت در برنامه 

راهبردي به شـمار مـي رود. 
سـیدعلیرضا شـجاعي بـا بیـان این مطلـب افـزود: بـا قـرار دادن خدمات 
فنـي و مهندسـي در برنامه راهبـردي حرکت زنجیره این حـوزه به حرکت 
درمي آیـد و بـه ایـن ترتیـب بسـیاري از حوزه هـاي مرتبـط بـا ایـن حوزه 

فعال خواهند شـد. 
وي بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاري خدمـات فنـي و مهندسـي بـر پنـج فرآیند 
تجاري سـازي، سـرمایه گذاري، تولید، صادرات و مدیریـت واردات، تصریح 
کـرد: فعـاالن و تشـکل هاي مرتبـط بـا ایـن حـوزه بایـد در گام اول در 
تجاري سـازي از طریق مهندسـي ارزش و نمونه  سـازي به ما کمک کنند 
کـه بـا توجه بـه فناوري هـاي جدیـد ایـن مهـم امکان پذیر خواهـد بود. 

شـجاعي ادامـه داد: هم اکنـون در حـال تدویـن بسـته سیاسـتي- نظارتي 
سـرمایه گذاري هسـتیم کـه این مسـاله فرصـت خوبي براي تشـکل هاي 
اولویت هـاي  اعـالم  بـه  تـا نسـبت  اسـت  فنـي و مهندسـي  خدمـات 
سـرمایه گذاري در ایـن حـوزه اقـدام کننـد تـا از ایـن پس هرگونـه مجوز 
درخواسـت سـرمایه گذاري در ایـن حوزه تنها با اسـتعالم تشـکل ها و نظر 

آن هـا صادر شـود. 
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل جدید 
سـرمایه گذاري و حضور شـرکت هاي متا)مهندسـي، تدارک و اجرا(، اظهار 
کـرد: در حـال حاضر کف پروژه هـا براي حضور این شـرکت ها 50 میلیارد 
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تومـان اسـت کـه تشـکل هاي حوزه خدمـات فنـي و مهندسـي مي توانند 
کـف ایـده آل را بـراي ورود این شـرکت ها اعـالم کنند. 

وي بـا بیـان این کـه تشـکل هاي خدمات فنـي و مهندسـي مي توانند در 
زمینـه کاهـش قیمت هـا، افزایش کیفیت و خوشـه هاي صنعتـي به تولید 
کمـک کننـد، ادامه داد: معتقدیم یکي از مهم ترین از مشـکالت واحدهاي 
صنعتـي، غیراقتصـادي بودن آن ها بـه دلیل اندازه بنگاه ها اسـت در همین 
راسـتا در ابالغیـه رهبـر معظم انقالب در سیاسـت هاي کلـي تولید به این 

موضوع تاکید شـده است. 
شـجاعي بـا تاکیـد بـر ایـن کـه یکـي از مـواردي که منجـر بـه افزایش 
بهـره وري و راندمـان کاري مي شـود، خوشه سـازي اسـت، تاکید کـرد: در 
ایـن زمینـه نیازمنـد اقدامـات جـدي هسـتیم کـه در این خصـوص دولت 
اجازه ورود نداشـته و الزم اسـت تشـکل ها با همکاري هم نسـبت به ارایه 

مدلـي در ایـن زمینه اقـدام کنند. 
وی بـا اشـاره بـه همـکاري ایـران کد، سـامانه ثبت سـفارش  در سـازمان 
توسـعه تجـارت و معاونـت امـور صنایـع اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن 
توافق نامـه بـا توافق این سـه مجموعـه در آینده نزدیک هـر کاالیي پیش 
از ثبـت سـفارش مورد بررسـي قرار گرفتـه و در صورت تولیـد آن در داخل 
کشـور و تامیـن نیـاز بـازار توسـط آن، از ثبـت سـفارش آن جلوگیـري به 
عمـل خواهـد آمـد تا هـم قانون حداکثـر اسـتفاده از توان داخـل به خوبي 
اجرا شـده باشـد و هم مدیریت واردات صورت گرفته باشـد. همانگونه که 
سـال گذشـته در گروه دهم کاالیي ممنوعیت ثبت سـفارش اعمال شـد. 
شـجاعي با اشـاره به روند جهشـي توسـعه صادرات خدمات فني مهندسي 
در کشـور گفـت: بـه جـز سـال گذشـته که شـرایط خـاص کشـور باعث 
کاهـش صـادرات ایـن حوزه شـد، در هفت سـال ماقبل آن بـه دلیل توجه 
به این بخش و حمایت هاي الزم، شـاهد رشـد چشـمگیر صادرات خدمات 
فني مهندسـي بودیم به گونه اي که صادرات این بخش در هشـت سـال 

گذشـته به حدود 21 میلیارد دالر رسـید. 
بـه گفته وي، در سـال جاري نیـز 5/5 میلیارد دالر براي صـادرات خدمات 

فني مهندسـي هدفگذاري شـده است. 
معـاون برنامـه ریزي وزیـر صنعت، معدن و تجـارت ادامـه داد: این بخش 
در صـادرات خدمـات سـهم قابـل توجهـي دارد و برآوردهـا نشـان میدهد 
حـوزه خدمـات فني مهندسـي کشـور بیـش از 20 میلیـارد دالر پتانسـیل 
صـادرات و ظرفیـت صادراتـي دارد کـه الزم اسـت بـراي بالفعـل کـردن 
آن حمایت هـاي الزم در حوزه هـاي مختلـف دولتـي، قانونگذاري،بانکـي 
و تامیـن مالـي بـراي حضـور ایـن شـرکت ها در سـایر کشـورها و انجـام 

پروژه هـا صـورت گیرد. 
وي توسـعه صادرات خدمات فني و مهندسـي را از طریق ایجاد کنسرسیوم 
صادراتـي و خوشـه هاي صادراتـي مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت: یکي از 
موضوعـات مهم در این نشسـت بازاررسـاني به بنگاه هـاي خدمات فني و 
مهندسـي اسـت که یک نمونه برگزاري نمایشـگاهي به صورت مسـتقل 
و بـه نمایـش گذاشـتن ظرفیت هـاي ایـن بخش اسـت و قطعا پنـج هزار 
عضو این تشـکل ها توان باالیي در برپایي این نمایشـگاه خواهند داشـت. 
همچنیـن ایجـاد تعـدادي هلدینگ وکنسرسـیوم قـوي در شـرایط رقابتي 

کنونـي بـراي حضـور در بازارهاي جهاني ضروري اسـت. 
از  نیـز  بومي سـازي  و  فنـي  دانـش  فـروش  و  افـزود: خریـد  شـجاعي 
موضوعـات اساسـي در این زمینه اسـت درهمین حال الزم اسـت نسـبت 
بـه تهاتـر فنـاوري در ایـن حـوزه اقـدام کـرد. ایـن در حالي اسـت که هم 
 اکنـون تقویـت ارتباط صنعت و دانشـگاه یکي از دسـتور کارهاي اساسـي 

در ایـن مسـیر به شـمار مـي رود. 
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معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجارت با اشـاره به 10 محـور کاري وزارت 
صنعـت در سـال جاري ادامـه داد: عمده فعالیت ها در سـال جاري با هدف 
ارزآوري و اسـتقالل ارزي طراحـي شـده اسـت. همچنیـن برخـي از ایـن 
اقدامـات بـا هـدف تکمیل زنجیـره تولید تعریف شـده که در این راسـتا از 
تشـکل هاي مرتبط درخواسـت مي شـود نظرات خود در خصوص ارزآوري 

بـا توجه به ایـن محورها ارایـه کنند. 
شـجاعي همچنیـن یادآور شـد: در حـال برنامه ریزي براي تامین سـرمایه 
در گـردش و سـرمایه ثابـت واحدهاي خدمـات فني و مهندسـي از طریق 
بانک هـا و صندوق هـا هسـتیم. همچنیـن مذاکره هایي با صندوق توسـعه 
ملـي بـا هـدف پیش بیني خـط ویژه اعتبـاري از تسـهیالت ایـن صندوق 
بـراي بخـش خدمـات به ویـژه صـادرات خدمـات فنـي مهندسـي انجام 

شـده است. 
وي بـا اشـاره بـه لـزوم پیگیـري نظـام مهندسـي صنعـت توسـط بخش 
خصوصـي، اظهـار کـرد: وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تمـام اقدامات 
مربـوط بـه خود را انجـام داده و چندیـن مکاتبه در خصـوص این موضوع 
توسـط وزیر صنعـت صورت گرفته اما هم اکنون پیشـنهاد ایـن وزارتخانه 
در کمیسـیون دولت مانده اسـت. به گفته شـجاعي، تشکل هاي تخصصي 
بـا ارایـه نظرات و پیگیري هـاي خود مي تواننـد روند تصویـب و ابالغ این 

قانون را سـرعت ببخشند. 

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مورد حمایت آلمان باشد
مهنـدس نعمـت زاده گفـت: موضوع الحـاق جمهـوری اسـالمی ایران به 

سـازمان جهانـی تجـارت باید مـورد حمایـت برلین قـرار گیرد. 
وزیـران صنعـت ایـران و آلمـان دربـاره گسـترش همکاری هـای صنعتی 

گفـت وگـو کردند. 
احیـای همکاری هـای صنعتـی پـس از رفـع تحریم هـا 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 همکاری هـای 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 

مسـاعدت ها بـه منظـور رفع مشـکالت صـورت گیرد. 
همکاری های مشـترک تهـران و دهلی نو در صنعت خودرو سـازی، ایجاد 
پاالیشـگاه، گسـترش خطـوط راه آهـن و همچنین فـوالد از دیگر مباحث 

مـورد گفت و گوی دو طـرف بود. 
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. 

نعمت زاده مطرح کرد: 
15 الزام برای توسعه صادرات کشور

محمدرضـا نعمـت زاده اظهـار داشـت: صـادرات جهانـی براسـاس آمـار 
سـازمان تجارت جهانی برای بخش کاال و خدمات در سـال 2012، 22. 8 
هـزار میلیـارد دالر بوده کـه 81 درصد آن بـرای کاال و 19 درصد آن برای 
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خدمـات بوده اسـت. 
وی ادامـه داد: متوسـط نرخ رشـد سـاالنه صـادرات طی سـال های 2005 
تـا 2012، 8. 3 درصـد بـوده و براسـاس آمـار موجـود در ایـران صـادرات 
محصـوالت صنعتـی ایران 6. 7 درصد )2005 تا 2012( رشـد یافته اسـت. 
نعمت زاده خاطر نشـان کرد: سـهم کشـورهای در حال توسـعه از صادرات 
جهـان از 29 درصـد بـه 42 درصـد در سـال 2011 رسـید همچنین میزان 
صـادرات بـا سـرمایه گذاری خارجـی ارتباط مسـتقیم دارد به نوعـی که به 
ازای هـر واحد سـرمایه گذاری شـاهد دو واحـد صادرات در کشـور خواهیم 
بـود. همچنیـن کل صـادرات ایـران درسـال 2012، 96 میلیـارد دالر بوده 
اسـت و صـادرات غیرنفتـی به 37 میلیارد 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 رقابت پذیـر صادراتـی، بهبود و توسـعه روابـط بین الملل 
بـه خصـوص کشـورهای اسـالمی و همسـایگان، جلـب سـرمایه گذاری 
خارجـی بـا هـدف صـادرات، لغو هرگونـه مقـررات مغایر با اهداف توسـعه 
صـادرات و پرهیـز جـدی از تنظیـم مـوارد مشـابه و توسـعه پوشـش های 
بین المللـی صـادرات و حمایت حکومتـی از جمله اقداماتی اسـت که برای 

توسـعه صادرات کشـور باید انجام شـود. 
نعمـت زاده ادامه داد: هدفمند کردن جوایز و مشـوق های صادراتی با تامین 
اعتبـار بـرای پرداخـت آن، توسـعه امور حمـل و نقل زمینی و کشـتیرانی، 
اسـتفاده از سـبدهای توزیع عمده و خرده فروشـی بین المللی، سـاماندهی 
نظـام اطـالع رسـانی بازارهـا، فرصت هـا و کاالهـا بـه تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان، کاهـش زمـان و مراحـل عملیـات اداری صـادرات، تبلیغ 
کاالهـا و نشـانه های صادراتـی، پیگیری الحـاق ایران به سـازمان تجارت 
جهانـی، توسـعه همزمـان به حفظ سـهم بـازار کاالهای صادراتی سـنتی 
و در نهایـت تـالش همـه جانبـه بـرای افزایش امنیـت سـرمایه گذاری و 

صـادرات از دیگـر الزامات توسـعه صادرات در کشـور اسـت

رئیس کمیسیون عمران اتاق ایران؛ 
دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خط اعتباری 

تعیین کند
رئیـس کمیسـیون عمران و خدمات فنی و مهندسـی اتاق ایـران می گوید: 
جمهـوری اسـالمی ایران 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 حمایت هـای مـورد نیـاز از حوزه تجـارت میزان 

صـادرات درایـن حوزه بیـش از چند برابر خواهد شـد. 
وی بـا ابـراز امیـدواری بـر حذف هـر چه زودتـر تحریم ها 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 
دولت هـا حمایت هـای الزم را از حـوزه خدمـات فنی و مهندسـی می کنند، 
گفت: مشـوق های صادراتی نیز یکی از راه های پشـتیبانی در ایران اسـت 

و بایـد به آن توجه شـود. 
وی اظهـار کـرد: برخـی شـرکت های صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 
بـا توجـه بـه جوایـز صادراتـی قیمت هـا را دادنـد که اگـر جوایز بـه آن ها 

پرداخـت نشـود، متضرر خواهند شـد. 
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وی تاکیـد کـرد: دولت با تخصیص جوایـز صادراتی می تواند کاسـتی ها را 
بـرای صادر کننـدگان جبران کند. 

قزاقستان مشتری خدمات مهندسی 
مدیـرکل دفتـر اروپایی، آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان 
تجـارت گفـت: براسـاس آمارهـای موجـود یکـی از فعالیت هـای تجاری 
سـودآور برای ایران، صدور خدمات فنی و مهندسـی به قزاقسـتان اسـت. 
عبدالحمیـد اسـدیان در نشسـت بررسـی همکاری های تجـاری و صنعتی 
فـی مابیـن جمهـوری اسـالمی ایران و جمهوری قزاقسـتان که در سـالن 
باغسـتان برگـزار شـد، اظهار کـرد: یکـی از مهم ترین ویژگی های کشـور 
قزاقسـتان پهنـاور بودن و هم مرز بودن با کشـورهای مختلف اسـت. وی 
افـزود: تولیـد ناخالـص داخلی این کشـور 200 میلیارد دالر اسـت که عدد 

قابل توجهـی به شـمار می رود. 
این مسـئول با اشـاره به تولیدات این کشـور در بخش کشـاورزی، عنوان 
کـرد: غـالت، پنبـه و دام زنـده از جمله تولیدات مهم این کشـور در بخش 
کشـاورزی به شـمار مـی رود که در سـال های گذشـته میـزان واردات دام 

زنـده از کشـور قزاقسـتان به ایران زیـاد بود. 
مدیـرکل دفتـر اروپایی، آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان 
تجـارت تصریـح کرد: در بخش صنعـت و معدن نیـز در بخش هایی مانند 
ماشـین آالت کشـاورزی و مصالح سـاختمانی شـرایط به نسـبت مطلوبی 
دارنـد و درصـدی از تولیـدات خـود در این بخش ها را به کشـورهای دیگر 

می کنند.  صـادر 
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 راه آهن مشـترک کشـورهای قزاقسـتان، 
ترکمنسـتان و ایـران گفـت: ایـن خـط راه آهـن پـس از ورود بـه ایـران از 
مـرز ترکمنسـتان به گـرگان وصـل و از آنجا به شـبکه سراسـری راه آهن 

کشـورمان متصل می شـود. 
ایـن مسـئول با اشـاره بـه شـاخص های کالن تجاری کشـور قزاقسـتان 
بیـان کـرد: صـادرات ایـن کشـور از 71 میلیـارد دالر در سـال 2008 بـه 
85 میلیـارد دالر در سـال 2012 افزایـش 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) 58 ممیـز7( که تراز تجاری مثبت 

اسـت، نشـان از ظرفیت های باالی این کشـور دارد. 
اسـدیان با اشـاره بـه اقـالم صادراتی کشـور قزاقسـتان خاطرنشـان کرد: 
نفـت خـام، آلیاژهـای آهن، گازهای نفتـی، مس، گنـدم و روی ناخالص از 

جملـه اقـالم صادراتی این کشـور به شـمار مـی رود. 
وی بـا اشـاره بـه اقـالم وارداتی این کشـور بیان کـرد: ماشـین آالت، دارو، 
دسـتگاه های پردازش و انواع شـیرآالت از جمله اقالم وارداتی این کشـور 
اسـت کـه نشـان از نیـاز مبرم این کشـور به بخش هـای تکنولـوژی دارد. 
ایـن مسـئول افـزود: در حـال حاضر صـادرات این کشـور به چیـن 19. 2 
درصـد، ایتالیـا 18 درصـد، هلند 8. 7 درصد، فرانسـه 65 درصد و سـوئیس 

5. 8 درصد 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 11 درصد، آلمان 8. 6 )هشـت و شـش دهم( 
درصـد، آمریـکا 7. 5)هفـت و نیـم( درصد و ایتالیا 3. 6) سـه وشـش دهم( 

درصد اسـت. 
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اسـدیان بـا اشـاره بـه روابط تجـاری ایران بـا قزاقسـتان گفـت: آمارهای 
موجـود نشـان می دهـد کـه صـادرات ایـران بـه قزاقسـتان از 65 میلیون 
دالر در سـال 83 بـه 79 میلیـارد دالر در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

است.  رسـیده 
وی بـا اشـاره بـه اقـالم صادراتـی ایـران به قزاقسـتان اظهـار کـرد: انواع 
پسـته، سـیمان، ظـروف شیشـه ای، 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 نقطه نظـرات 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 می شـود. 
ایـن مسـئول با بیـان اینکه یکـی از بازارهای خـوب ایران صـدور خدمات 
فنـی و مهندسـی بـه قزاقسـتان اسـت، گفـت: ایـران در سـال های 81 تا 
89، 39 پـروژه خدمـات فنـی و مهندسـی بـه ارزش 1. 69) یک ممیز 69( 

میلیـارد دالر در کشـور قزاقسـتان اجرا کرده اسـت. 
مدیـرکل دفتر اروپایی، آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان 
تجـارت افزود: مهم ترین شـرکت های ایرانـی فعال در قزاقسـتان دیداس، 
پل و دژ، سـاکو، توسـعه راه های 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 تفاهمنامه ها 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 می رود. 
مدیـرکل دفتر اروپایی، آمریکایی و کشـورهای مشـترک المنافع سـازمان 
تجـارت بـا اشـاره به پیشـنهادات توسـعه روابط تجـاری دو کشـور عنوان 
کـرد: تأکیـد بـر ایجـاد شـرکت های مشـترک بازرگانـی و کشـتی رانی در 
دریـای خـزر و برگـزاری همایش فرصت هـای تجاری و سـرمایه گذاری از 

جملـه راهکارهای توسـعه روابط تجاری دو کشـور اسـت. 
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